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Ä1 4~lea Pavilion de mostre 
șî~a închis porțile

Expozifie 
de arfă 
plasfică

Ieri seară șl-a închis ponțile cel de-al 4-lea Pavi
lion de mostre, oare — în cele 45 de zile, oît a 
fost deschis — s-a bucurat de un deosebit succes. 
Pavilionul de mostre a fost vizitat de peste 2 700 000 
cetățeni din Caipitală și din numeroase orașe ale ță
rii, precum și de turiști străini.

Cele aproximativ 700 000 de aprecieri menționate în 
chestionare, sutele de mii de observații și propuneri, 
notate în cărțile de impresii. Ilustrează elocvent in
teresul manifestat pentru cele peste 20 000 de expo
nate.

Colectivul rafi
năriei noastre a 
obținut anul aces
ta bune rezultate 
în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. 
In primele 10 luni, 
planul producției 
globale a fost înd

eplinit în propor- 
vie de 103,72 
sută, iar cel 
producției 
103,34 la 
Au fost 
peste plan 
tăți de produse pe
troliere în valoare 
totală de 3 600 000 
de lei.

La baza realiză 
rilor obținute 
stat preocuparea 
muncitorilor, in
ginerilor și teh
nicienilor noștri 
pentru valorifica
rea cît mai bună 
a fiecărei tone de 
materie primă, 
pentru îmbunătă
țirea calității pro
duselor petrolie
re și înlăturarea 
pierderilor în pro
cesul de prelu
crare.

Experiența ne-a 
dovedit că per
fecționarea insta
lațiilor de prelu
crare și îmbună
tățirea continuă a 
procesului tehno
logic sînt căi sigure pentru sporirea 
valorii produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței. începînd cu ultimul 
trimestru al anului trecut, în rafină
ria noastră au fost scoase din func
țiune unele instalații cu randament 
scăzut. Ele au fost înlocuite cu ins
talații noi, moderne, la care se rea
lizează randamente mai bune și con
sumuri specifice mai mici. în aceas
tă privință am mers pe principiul de 
a prelucra la distilația primară 
atîta țiței cît este necesar, ca mate
rie primă, instalațiilor de prelucrare 
secundară, pentru a se obține uleiuri, 
parafină și bitum fără să rămînă 
păcură primară neprelucrată.

îmbunătățiri simțitoare au fost 
aduse și procesului de fabricație a 
parafinei. în urma unui studiu 
întocmit de serviciul nostru tehnic 
s-au montat aici 4 sobe de sudație 
noi. în felul acesta am putut obține 
o parafină cu un conținut în ulei 
mai mic, corespunzătoare cerințelor 
consumatorilor. în același timp cu 
îmbunătățirea calității parafinei a 
crescut și randamentul instalației.

O atenție deosebită am acordat 
perfecționării procesului tehnologic 
de rafinare a uleiurilor, deoarece 
aici există cele mai multe rezerve 
pentru valorificarea superioară a 
materiei prime și îmbunătățirea ca
lității produselor. La începutul aces
tui an conducerea rafinăriei a încre
dințat laboratorului sarcina de a 
studia și găsi posibilități pentru ob
ținerea unor noi sortimente de 
uleiuri minerale, cu caracteristici
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LA PARIS cru fost date publi” 
cltății rezultatele celui de-al doi
lea tur de scrutin în alegerile 
parlamentare. Forțele republica
ne, și în primul rînd Partidul Co
munist Francez, au obținut un 
succes important. (în pag. a IV-a 
corespondență din Paris)

CONDUCEREA NAȚIONALĂ A 
ORGANIZAȚIILOR REVOLUȚIO
NARE INTEGRATE DIN CUBA ȘI 
GUVERNUL REPUBLICII CUBA 
au dat publicității o declarație 
prin care își precizează poziția în 
legătură cu criza din regiunea 
Mării Caraibilor.

IERI LA GENEVA și-a reluat 
lucrările Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare (Amănunte în 
pag. a IV-a).

mării nucleare a organizat o cje- 
moustrațis de protest împotriva 
bazelor nucleare americane. De
monstranții au străbătut străzile 
pe care urma să treacă primul 
ministru canadian, Diefenbaker, 
purtînd pancarte pe care se pu
tea citi „Să fie desființate bazele 
nucleare ale S.U.A. din Canada*.

PESTE UN MILION ȘI JUMĂ
TATE DE ENGLEZI au semnat o 
petiție în care cer guvernului să 
declare discriminarea rasială 
drept crimă sancționată prin 
lege.

ÎN MAI MULTE ORAȘE DIN 
R. F. GERMANĂ au avut loc mari 
mitinguri la care mii de antifas
ciști- au protestat împotriva in
tenției guvernului de la Bonn de 
a interzice Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști.

BAIA MARE (co- 
resp. „Scînteii”). — 
La Muzeul regional 
din Baia Mare s-a 
deschis o expoziție 
anuală de artă plas
tică. Aici sînt pre
zentate aproape 100 
de lucrări de pictu
ră, sculptură si gra
fică, creații recente 
ale artiștilor plas
tici din regiunea Ma
ramureș.

Printre exponate 
se bucură de o deo
sebită apreciere lu
crări prezentate de 
sculptorul Vida Gé
za, graficianul Paul 
Erdös, pictorii Iosif 
Balia, Lidia Agricola 
și alții.

i

diare de recepție 
— acum produse
le merg direct în 
depozit, reducîn- 
du-se astfel pier
derile de manipu
late. La instala
ția de distilație 
atmosferică am 
introdus anul a- 
cesta o nouă me
todă de desfun
dare a celulelor 
cuptorului, din 
mers, prin trata
re cu soluție naf- 
tenică. Ca urma
re, se economi
sesc cantități în
semnate de pro
duse petroliere 
care se pierdeau 
înainte prin scoa
terea din func
țiune a celulelor 
înfundate și goli
rea lor la separa
tor.

Anul 
fost pus 
țiune un 
părător 
produse petrolie
re din apele rezi
duale ; toate se
paratoarele sînt 
curățite periodic, 

urmărindu-se îm
bunătățirea efica
cității lor.

Pentru a valo
rifica mai bine o 

parte din produsele antrenate în 
apele reziduale, s-au luat măsuri 
pentru recuperarea acestora chiar în 
instalațiile care le produc. Astfel de 
recuperări se fac la secția de para
fină, la instalația de distilație at
mosferică a țițeiului și la cea de dis
tilație în vid a păcurei.

Rezultatele măsurilor luate pentru 
valorificarea superioară a materiei 
prime nu au întîrziat să se arate. In 
primele 10 luni ale anului, valoarea 
produselor petroliere obținute din 
prelucrarea țițeiului .a crescut cu 11 
lei pe tonă, față_de sarcinile stabi
lite prin plan, 
am realizat în 
beneficii peste 
1 865 000 de lei.

Posibilitățile de valorificare supe
rioară a țițeiului nu au fost însă 
nici pe departe epuizate. Pînă la 
sfîrșitul acestui an și în anul 1963, 
vom lua noi măsuri care să' ducă 
la valorificarea și mai 
cărei tone de țiței.

în ultimul timp, un 
tehnicieni și ingineri a 
cări reușite pentru 
unor uleiuri de vaselină 
de congelare scăzut și a uleiului de 
transformator. Anul viitor vom 
trece la fabricarea pe scară indus
trială a acestor produse valoroase. 
Pentru creșterea producției de para
fină și îmbunătățirea calității aces-

Ing. GHEORGHE MARĂȘESCU 
directorul Rafinăriei Cîmpina

acesta a 
în func- 
nou se- 
final de

200 de oameni ai muncii 
din Suceava au plecat sîm- 
bătă cu autocarele O.N.T. 
înfr-o excursie de 3 zile pe 
ruta
nești — Brașov — Sinaia — 
Doftana — București. Ei au

Suceava—Bacău—O-

vizitat cu acest prilej obiec
tive industriale, turistice și 
istorice. Duminică seara tu
riștii au participat la o reu
niune tovărășească organi
zată în portul Giurgiu pe 
vasul „Olfenija*.

consumului

Aspect din secția distilație atmosferică șl în vid a țițeiului, do 
la Rafinăria Cîmpina.

superioare. Printr-o rafinare mai a- 
tentă a semifabricatelor, noi am reu
șit în cursul acestui an să fabricăm 
o serie de uleiuri superioare — în 
special uleiuri din grupa 300 — cu 
culoare îmbunătățită. Aceste sorti
mente au o valoare cu 20-40 la sută 
mai mare decît uleiurile minerale 
fabricate în mod obișnuit în rafină
ria noastră.

Din inițiativa comitetului de 
partid, în secțiile de producție pre
cum și la secția depozit-expediție 
au fost expuse grafice comparative 
în care se arată ce cantități de țiței 
sau de produse petroliere se irosesc 
atunci cînd se neglijează buna în
treținere a conductelor, pompelor și 
rezervoarelor. Agitatorii din secții au 
vorbit muncitorilor despre posibili
tățile existente la fiecare loc de 
muncă pentru economisirea materiei 
prime, a materialelor și chimicalelor.

Reducerea pierderilor de țiței și 
produse petroliere — cale impor
tantă pentru valorificarea su
perioară a materiei prime — a stat 
permanent în atenția colectivului 
rafinăriei. Noi am sprijinit inițiativa 
unor muncitori, tehnicieni și ingi
neri — cum sînt rafinorul Ilie Bre- 
beanu, maiștrii Ion Coman și Va
sile Gh. Dan, Inginerul Constantin 
Bălășică și alții — care au venit cu 
propuneri interesante în vederea în
lăturării pierderilor din producție. 
Experiența acestora a fost larg 
popularizată și extinsă în întreprin
dere. Printre altele au fost scoase 
din funcțiune rezervoarele interme-,

Consfătuire pe tema reducerii
specific la fabricarea cherestelei de rășinoase

bușteni de rășinoase cantități spo
rite de cherestea și alte produse cu 
utilizare industrială. în ultimii zece 
ani, din fiecare metru cub de 
buștean s-au obținut cu 23 la sută 
mai multe produse, economisindu-se 
astfel 620 000 mc de bușteni. Randa
mente sporite au obținut în această 
privință unitățile direcțiilor regiona
le ale economiei forestiere Brașov, 
Argeș, Maramureș și Mureș Auto
nomă Maghiară. Datorită prelucrării 
în. condiții superioare a buștenilor 
s-a îmbunătățit simțitor și calitatea 
produselor din cherestea de răși
noase.

Numeroși participanți care au luat 
cuvîntul la consfătuire s-au angajat 
să pună în practică metodele bune 
folosite de colectivele de muncă 
fruntașe. Posibilitățile de reducere 
a consumurilor specifice de materii 
prime în viitor au fost demonstrate 
prin organizarea unei prelucrări 
experimentale a buștenilor la uni
tatea de industrializare a lemnului 
din Vaduri.

La Vaduri, raionul Piatra Neamț, 
a avut loc o conferință organizată de 
Ministerul Economiei Forestiere pe 
tema reducerii consumului specific 
la fabricarea cherestelei de rășinoase. 
Au participat ingineri șefi din uni
tățile de industrializare a lemnului, 
maiștri sortatori fruntași din aceste 
unități și reprezentanți ai direcțiilor 
regionale ale economiei forestiere.

în referatul prezentat consfătuirii 
s-a arătat că în unitățile de indus
trializare 
condiții

a lemnului sînt create 
pentru a se fabrica din

280 de universități 
populare

marea lor majoritate 
cu aproape 4 000 mai

Pe această cale noi 
perioada amintită 
plan în valoare de

bună a fie-

colectiv de 
făcut încer- 

fabricarea 
cu un punct

în întreaga țară s-au deschis 
cursurile celor 280 de universități 
populare, organizate de comitetele 
de cultură și artă regionale — comi
siile pentru răspîndirea cunoștințelor 
științifice — în colaborare cu consi
liile locale ale sindicatelor. Univer
sitățile care funcționează pe lîngă 
întreprinderi și instituții, în orașe și 
centre muncitorești sînt frecventate 
anul acesta de aproape 45 000 de ce
tățeni. în 
muncitori,
mulți decît anul trecut. Lecțiile sînt 

* ținute de academicieni, profesori 
universitari, alți oameni de știință, 
artă și cultură. Cursurile cuprind 
atît discipline din domeniul științe
lor sociale, al științelor tehnice le
gate de profilul unităților pe lîngă 
care funcționează, cît și discipline 
de cultură generală ca : istorie, pe- 
dagogie-psihologie, geografie, mate
matică, biologie, astronomie etc.

De asemenea, au fost deschise uni
versități de artă plastică și muzică 
la București, Bacău, Baia Mare și 
Cluj. (Agerpres)

Au terminat arăturile 
de toamnă

(Continuare în pag. II-a)

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). Spri
jiniți de mecanizatori, colectiviștii 
din patru raioane ale regiunii Ga
lați — Bujor, Făurei, Focșani și 
Panciu — au terminat arăturile de 
toamnă pe suprafețele planificate. 
Acest succes se datorește bunei or
ganizări a muncii și folosirii din 
plin a tuturor tractoarelor.

LA TORONTO (Canada) un nu
meros grup de adepți ai dezar-

Noul complex al cooperației meșteșugărești de la Petroșenl, dat de 
curînd în folosință. (Foto : Agerpres)Măsuri pentru îmbunătățireaprotecției muncii

îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă și viață ale oamenilor 
muncii constituie o permanentă preo
cupare a partidului și guvernului. Sta
tul alocă an de an industriei noastre 
fonduri importante pentru protecția 
muncii. Construirea a numeroase dis
pozitive și instalații destinate pro
tecției și igienii muncii, stabilirea 
unui timp de lucru redus, de con
cedii suplimentare și sporuri la sa
larii pentru anumite categorii de 
muncitori, echipamentul de protec
ție gratuit, odihna și tratamentul 
balnear etc., aduc o contribuție în
semnată la apărarea sănătății celor 
ce muncesc. Ca urmare, în ultimii 
ani a scăzut numărul accidentelor 
de muncă, al îmbolnăvirilor profe
sionale și al zilelor pierdute din pro
ducție. în țara noastră se înregis
trează indici din cei mai reduși de 
îmbolnăvire în rîndul muncitorilor 
industriali.

& â» pentru ft

Brigada de motoriștl, condusă de Gheorghe Do- 
robont, de la parchetul „Creanga mică" (I. F. Re
ghin) este unul din colectivele fruntașe din între
prindere.

(Foto : R. Costln)

în raionul Odorhei există condiții deo
sebite pentru creșterea animalelor — pă
șuni întinse, rase de animale valoroase — 
iar crescătorii de animale au cîștigat o 
bună experiență. îndrumat și sprijinit în
deaproape de comitetul raional de partid, 
consiliul agricol raional se străduiește să 
pună în valoare aceste condiții.

încă de la crearea consiliului agricol ra
ional principala noastră preocupare a fost 
îndreptată spre sporirea numărului de a- 
nimale proprietate obștească. Au fost for
mate colective de specialiști, care au aju
tat conducerile gospodăriilor colective să 
studieze posibilitățile existente pentru a 
mări numărul de animale în fiecare uni
tate. Pe această bază în planul de măsuri 
al .consiliului agricol raional s-a prevăzut 
ca în acest an șeptelul să sporească cu 
peste 10 000 de bovine, cu 4 000 de ovine 
și cu foarte mulți porci. Consiliul agricol 
raional a sprijinit gospodăriile colective 
ca din fonduri proprii și din credite acor
date de stat să-și procure animalele pre
văzute în planurile de producție. în acest 
scop au fost organizate tîrguri de pre
zentare a animalelor pe centre de co
mune. Comisiile de cumpărare din gos
podăriile colective, ca și medicii și tehni
cienii veterinari au fost îndrumați să pro
pună spre cumpărare numai animale cu 
însușiri de producție bune. Gospodăriile 
colective din raionul nostru au reținut tot 
tineretul bovin corespunzător pentru pră- 
sllă. Gospodăriile colective din Porumbe- 
nii Mari, Mugeni și altele au organizat ta
bere de vară pe pășunile.de munte, unde 
a fost ținut un mare număr de animale 
Prin organizarea în 31 de localități a cen' 
trelor de însămînțări artificiale s-a reali
zat, în primele 10 luni ale anului, un pro
cent de natalitate cu aproape 20 la sută 
mai mare decît la stațiunile de montă na
turală. în felul acesta gospodăriile colec
tive și-au sporit cu mult efectivele. Ele 
au în proprietate obștească un mare nu
măr de animale, revenind cîte 30 de bo
vine la suta de hectare teren agricol. Gos
podăriile colective din Tărcești, Ghipeș, 
Arvățeni și altele au peste 50 de bovine 
la suta de hectare.

Ing. SZÖCS BÉLA 
președintele Consiliului agricol raional 

Odorhei

Nu este suficient să ai un număr mare 
de animale. Se cere să obții de la ele și o 
producție sporită de lapte și carne. Con
siliul agricol raional s-a ocupat înde
aproape de rezolvarea acestei probleme. 
Au fost organizate cursuri de scurtă du
rată pentru brigadierii zootehnici și schim- 
buri de experiență pentru crescătorii de 
animale. În afară de aceasta, prin mem
brii consiliilor care lucrează în gospodării, 
unitățile agricole au fost îndrumate să a- 
sigure o bază furajeră corespunzătoare 
pentru perioada de vară și pentru iarnă. 
Spre a spori producția de furaje, în cursul 
anului 1962 s-au efectuat lucrări de cu
rățire a pășunilor pe o suprafață de 14 224 
ha și au fost date îngrășăminte naturale și 
chimice pe mari suprafețe. Pe mai bine 
de o mie de hectare s-au făcut lucrări de 
desecări, iar pe o mare suprafață s-au 
executat lucrări de defrișare a arborete- 
lor, supraînsămînțări și altele.

Gospodăriile colective au asigurat astfel 
o mai bună hrănire a animalelor, ceea ce 
a dus la sporirea producției de lapte. O 
bună experiență are în această direcție 
gospodăria colectivă din Sînpaul. Aci Srau 
obținut în acest an, în primele 10 luni, 
cîte 2 000 de litri lapte de fiecare vacă 
furajată. La suta de hectare teren agri
col revin peste 350 de hectolitri de lapte. 
Ce măsuri a luat consiliul de conducere 
al gospodăriei pentru mărirea producției 
de lapte? în acest an, colectiviștii au cul
tivat porumb siloz pe 105 ha iar pe su
prafețe însemnate — sfeclă de zahăr pen
tru furaj. Peste 20 la sută din terenurile 
gospodăriei au fost însămînțate cu legumi
noase, spre a se asigura necesarul de al- 
bumină pentru animale. Pe pășunile na
turale s-au făcut împrăștierea mușuroaie
lor și grăpatul, iar aproape 100 de ha au 
fost îngrășate. în această gospodărie co
lectivă s-a pus un accent deosebit pe selec
ționarea și școlarizarea mulgătorilor.

Dar în raion mai sînt mari rezerve 
pentru sporirea producției de lapte. Unele 
gospodării colective obțin producții sub 
posibilități. Consiliul agricol raional a în
drumat gospodăriile colective să 
mai multă atenție îngrijirii vacilor, 
bunătățească substanțial efectivele 
nimale etc.

O problemă de mare importanță 
preocupat consiliul agricol a fost 
rarea furajelor pentru iarnă și furajarea 
rațională a animalelor. în momentul de 
față, una din sarcinile principale ale con
siliului agricol este de a îndruma gospo
dăriile colective să folosească rațional fu
rajele existente, să combată orice risipă, 
în acest scop specialiștii și conducerile 
gospodăriilor au fost îndrumați să întoc
mească planuri concrete de furajare care 
să asigure, pe baza nutrețurilor existente, 
hrănirea corespunzătoare a animalelor pe 
toată perioada de iarnă.

Dezvoltarea șeptelului de animale și ri
dicarea producției lor depinde în mare mă
sură de activitatea specialiștilor. în acest 
an, în raionul nostru au venit mulți ingi
neri agronomi, zootehnicieni și medici ve
terinari. Consiliul agricol raional îi. în
drumă permanent să rezolve sarcinile de 
actualitate, să se ocupe de cele mai im
portante probleme legate de dezvoltarea 
creșterii animalelor. Lunar, în ședințe de 
analiza muncii, în consfătuiri și schimburi 
de experiență sînt generalizate rezultatele 
bune obținute în muncă.

Pentru a valorifica cît mai bine rezer
vele de mărire a numărului de animale și 
a producției acestora, ne-am propus să lu
crăm mai bine cu activul secției de creș
tere a animalelor din cadrul consiliului a- 
gricol raional. Vom trimite îngrijitori, 
mulgători și brigadieri zootehnici la cursuri 
de scurtă durată, pentru a căpăta o bună 
calificare. Vom asigura o mai bună asis
tență veterinară îndrumînd și controlînd 
permanent circumscripțiile sanitar-veteri- 
nare.

Măsurile luate vor contribui la dezvol
tarea sectorului zootehnic, la realizarea 
unui belșug de produse animale, care să 
asigure venituri sporite colectiviștilor.

acorde 
să îm- 
de a-

care a 
asigu-

Introducerea tehnicii noi, extin
derea pe scară din ce în ce mai 
largă a mecanizării și automatiză
rii proceselor de producție au creat 
necesitatea de a ridica la un nivel 
mai înalt sistemul de organizare »a 
protecției muncii în așa fel încît a- 
cesta să reflecte legătura nemijloci
tă cu producția, să asigure întărirea 
răspunderii celor care conduc și or
ganizează producția precum și întă
rirea controlului și dezvoltarea cer
cetării științifice în domeniul pro
tecției ' muncii, în scopul îmbunătă
țirii continue a condițiilor de muncă, 
ocrotirii sănătății și vieții celor ce 
muncesc.

în această direcție, în lumina Di
rectivelor celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, au fost emise două acte nor
mative noi — Decretul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne și Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri și a Consiliului Central al 
Sindicatelor cu privire la organiza
rea protecției muncii în țara noa
stră.

Subliniind că în R. P. Romînă 
protecția muncii este o problemă de 
stat, aceste documente stabilesc că 
obligația și răspunderea pentru rea
lizarea deplină a sarcinilor de pro
tecție a muncii o au — potrivit atri
buțiilor ce le revin — cei ce orga
nizează, conduc și controlează pro
ducția. Astfel, răspund la locul de 
muncă : șefii de secții, sectoare și 
ateliere — ingineri, tehnicieni sau 
maiștri; la nivelul întreprinderilor, 
organizațiilor economice de stat, 
cooperatiste, obștești și al institu
țiilor : directorii sau conducătorii 
direcțiilor generale, regionale, trus
turilor, combinatelor etc. De aseme
nea, răspund la nivelul corespunză-i

tor : președinții comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare, miniș
tri și conducătorii organelor cen
trale. Aceștia au datoria ca odată 
cu măsurile de realizare a planului 
de producție sau a sarcinilor cu
rente de serviciu să stabilească, fo
losind inițiativa oamenilor muncii, 
cele mai eficiente măsuri a căror 
aplicare să ducă la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă în 
vederea eliminării riscurilor de îm
bolnăvire profesională sau de acci
dentare.

Noile acte normative stabilesc 
principalele măsuri pe care institu
țiile sînt obligate să le ia în vede
rea asigurării protecției muncii. 
Printre acestea se numără : confec
ționarea și introducerea în procesul 
de producție a unor aparate, dispo
zitive și instalații de protecția mun
cii la nivelul celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, reducerea 
efortului fizic prin mecanizarea și 
automatizarea muncilor grele, înlă
turarea condițiilor, de muncă ce pot 
dăuna sănătății, asigurarea echipa
mentului și alimentației de protecție 
în conformitate cu regulamentele în 
vigoare etc. Măsurile de protecție a 
muncii trebuie asigurate încă din 
faza de proiectare a întreprinderilor 
și utilajelor.

Organele amintite trebuie să in
struiască și să verifice însușirea și 
respectarea de către angajați a nor
melor de tehnică a securității și de 
igtenă a muncii.

în vederea aplicării, unitare a mă
surilor de protecție a muncii, con
trolul acestei activități se va exer
cita de către Ministerul Sănătății și

(Continuare în pag. Hl-a)

QNEPANORAMICUl

De cîfeva luni, cel 
mai mare cinematograf al 
Capitalei și-a închis por
țile. Locul spectatorilor 
l-au luat... constructorii. 
Pe fafadă au apărut lite
re de neon care anunfă 
publicul : „In curind, la 
Patria, ecran panoramic".

Ce noufăfi aduce noul 
tip de ecran l Spectato
rul are senzafia că toată 
acfiunea filmului se des
fășoară „în jurul său" — 
întoarce capul după oa
menii sau obiectele care 
se mișcă în film, dacă 
două persoane vorbesc le 
aude pe fiecare din par
tea unde se află. Ecranul, 
fiind imens și de formă 
cilindrică, plasează oare
cum spectatorul în cen
sul acfiunii.

Pentru obfinerea efec
telor descrise se vor ufi-

liza filme 
lată de 70 
stereofonic pe 6 canale, 
'ecran circular cu conca- 
vifatea spre sală. Tre
buie remarcată dimensiu
nea ecranului ; aproape 
20 metri lăfime și peste 
8 metri înăljime.

La vizionarea unui film 
normal, cu ecran 
nuit, sunetul vine 
un singur difuzor, 
în spatele pînzei. 
mele pentru ecan 
ramie se utilizează înre
gistrarea și redarea ste
reofonică a sunetului. 
Copia filmului poartă 6 
înregistrări de sunet, co- 
respunzînd celor 6 cana
le de redare a 
sală. Cinci grupe de di
fuzoare se află în spate
le ecranului, iar 
așa-numitele

pe peliculă 
mm, sunet

obiș- 
de la 

aflat 
La fii- 
pano-

lui in

allele, 
difuzoare

de efect, în sală. Cele 
din urmă redau, de pil
dă, zgomotul avioanelor, 
care vin de . departe, și 
trebuie să apară în cu
rînd pe... cerul de pe e- 
cran. In telul acesta spec
tatorul aude sunetele 
chiar din direcția unde 
se află sursa sonoră.

Stereosunetul creează 
ambianța sonoră care-fi 
dă iluzia realității.

„Patria” va fi primul 
cinematograf universal 
din fără. Un astfel de ci
nematograf poate prezen
ta filme normale, filme 
pe ecran lat și filme pe 
ecran panoramic, cu su
net stereofonic.

Odată cu amenajarea 
ca cinematograf univer
sal, sala „Patria" a fost 
complet renovată.

V. T.
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îndrumarea

te. Aplicarea lor a început să dea 
unele rezultate.

Am fost la Comitetul orășenesc 
de partid Sibiu în zilele cînd se 
luau măsuri pentru a mări numărul 
de activiști nesalariați care să lu
creze în domeniul propagandei. Și 
pînă acum unii tovarăși au îndepli
nit în timpul lor liber munca de 
lectori sau conferențiari, au dat con
sultații la cabinetul de partid, au 
controlat activitatea cercurilor și a 
cursurilor de partid. Avînd cunoș
tințe politico-ideologice temeinice și 
o experiență îndelungată, ei au pu
tut semnala comitetului orășenesc că 
în unele cercuri, din cauza compo
nenței necorespunzătoare. nivelul 
dezbaterilor se menținea scăzut, că 
unele expuneri ținute în fața inte
lectualilor n-au corespuns exigențe
lor etc. Măsurile luate au permis ca 
în acest an de învățămînt lucrurile 
să fie îndreptate.

„La îndrumarea activității ideolo
gice, ne spunea tov. Ion Popescu, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, trebuie .să antrenăm însă și 
mai mulți activiști nesalariați”.

Intr-adevăr, această este o nece
sitate. Să luăm ca exemplu activi
tatea ideologică în rîndurile intelec
tualilor. Răspunzînd interesului și 
cerințelor exprimate de aceștia, au 
luat extindere învățărnîbtul ideolo
gic, propaganda prin conferințe : o 
vastă muncă ideologică trebuie des
fășurată cu candi deții, și. noij mem-

Activiștii neșșlariați șînt un spri
jin prețios în munca organelor de 
partid. .Aqeșt lucru este confirmat 
și de experiența Comitetului oră
șenesc de partid Sibiu. La comisia 
economică lucrează un singur activist 
salariat. Din comâșie mai fac parte 
2 muncitori, 5 ingineri. 3 directori 
de întreprinderi. 2 economiști etc. 
Aoljicind indicația ' partidului de a 
antrena .activiști nșșaȘariați la acti
vitatea comisiei economice, lucrînd 
bine cu ei, ComitștuJ orășenesc de 
partid Sibiu are posibilitatea să cu
noască mai bine .prin.cjipalele proble
me ouse în legătură mersul pro
ducției. să adopte măsuri eficiente.

Comisia economică își desfășoară 
activitatea pe baza indicațiilor co
mitetului orășenesc de partid. Fiind 
alcătuită din membri de partid cu 
temeinică pregătire onofesională și 

huțiî cunoscători 
ai problemelor din domeniul lor de 
activitate, comisia economică sesi
zează comitetului orășenesc expe
riența -pozitivă acumulată și. tot
odată. .neajunsurile care frînează în
deplinire? .unor sarcini de plan. 
Cînd în cîteva întreprinderi din 
oraș indicele productivității mun
cii pe trimestrul al doilea al 
anului în curs n-a fost realizat, la 
sesizare? comisiei economice și cu 
snrijinul ei. comitetul orășenesc a 
întreprins o amplă analiză. A ieșit 
la iveală că o parte din utilaje nu 
erau bine folosite, măsurile tehnico- bri de partid. De aceea s-a orientat 
organizatorice nu se aplicau cu rigu
rozitate. în unele locuri exista o a- 
titud.ine -reținută Ța,tă de introduce
rea micij mecanizări etc. La acti
vitate# -comisiei au fost ștunei an
trenați mulți alți membri de partid 
care, după ce comitetul orășenesc a 
adoptat măsurile ne.cesare, șu con
tribuit la aplicarea lor. Rezultatul : 
rămînerea în urmă a fost recupe
rară. -țar pe primele trei trimestre 
indicele productivității muncii a 
fost îndeplinit în proporție de 103 la 
sută.

Tată un alt exemplu de acțiune e- 
ficientă realizată prin 
comisie; economice: 
în urmă la fabrica 
nu se îndeplinea 
văzut de reducere 
cost. Conducerea 
și organizația de partid susțineau 
că aceasta s-ar datora unor 
„cauze obiective". Studiul făcut de 
comisia economică a arătat însă că, 
dimnotrivă. motivele erau subiecti
ve. încă de la începutul anului fu
seseră .sțabjiite consumuri specifice 
de materiale prea m?ri în raport cu 
necesitățile ; se dădeau multe re
buturi ; munca politică nu era 
axată spre problemele-cheie ale 
producției, iar controlul de partid 
nu se exercit? în direcțiile prin
cipale, Comitetul orășenesc a a- 
jutșt orgșniz-șți? de partjd de la 
„Metalurgica” șă vadă cauzele reale 
ale lipsurilor și să ia măsuri eficien-

intermediul 
Cu cîteva luni 

„Metalurgica” 
indicele pre- 
a prețului de 
administrativă

bine comitetul orășenesc cînd a ho- 
țărît să antreneze ca activiști nésa- 
larlăți membri ■ de partid dintre 
oamenii de știință, cadre di
dactice, medici, scriitori, artiști 
plastici etc Repartizîndu-se fiecă
ruia răspunderi precise, este de aș
teptat ça munca politico-educativă 
șă cîstige în profunzime, ceea ce se 
va răsfrînge pozitiv asupra activi
tății diferitelor categorii de intelec
tuali. . • .

Dar nu numai- în domeniul învă- 
țămîntului de partjd au fost folo
siți cu bune rezultate activiștii ne- 
salariați. Comitettii orășenesc de 
partid Sibiu a creat de mai multă 
vreme cîteva colective 
activiști obștești, care 
unul de conținutul 
pulțural-artistice.’i altul 
vizuală, al treilea de gazetele de pe
rete. Și dacă în oraș, în ulti
mul an, s-a simțit o înviorare a 
activității artiștilor amatori, a clu
burilor și a cenaclurilor, dacă în- 
tr-o serie de întreprinderi panou
rile, lozincile, graficele sînt mai 
concrete și mai mobilizatoare, a- 
ceasta se datorește și faptului că de 
soluționarea problemelor din secto
rul atît de vast al muncii politico- 
educative s-au ocupat nu numai 
doi, tréj activiști ai comitetului oră
șenesc, ci zeci de oameni. Ei și-au 
îndeplinit sarcinile încredințate cu 
multă pricepere și tragere de inimă.

S-ar mai putea da numeroase

formate din 
se ocupă — 
programelor 
de agitația

exemple. Toate scot în evidență ce 
mari foloase ar fi acius extinderea 
și în domeniul muncii organizato
rice a experienței acumulate în fo
losirea activiștilor nesalariați în do
meniul muncii economice și ideolo
gice. Este limpede că controlul 
executării hotărîrilor. generalizarea 
experienței înaintate, 
muncii de primire în partid și de 
educare a noilor membri și a can- 
didaților de partid, îndrumarea ac
tivității organizațiilor de masă — 
toate acestea și încă multe alte sar
cini sînt duse Ia capăt cu atît mai 
bine, cu cît la îndeplinirea lor e an
trenat un număr mai mare de 
membri de partid. Este bună meto
da creării de colective pentru a fi 
studiate unele laturi ale muncii de 
partid, așa cum procedează în pre
zent comitetul orășenesc. Lipsește 
însă un control permanent al înde
plinirii hotărîrilor care ar putea fi 
mai lesne realizat cu ajutorul ins
tructorilor nesalariați.

Chiar și instructorii nesalariați 
pe care îi are comitetul orășenesc 
nu sînt folosiți așa cum ar trebui. 
La început ei au fost recrutați a- 
proape .exclusiv dintre conducătorii 
de instituții din oraș, care ș.i așa au 

■ multe șarcinj și răspunderi'. Datorită 
ajutorului primit din partea Comite
tului regional de partid Brașov, si
tuația a fost îndreptată în ce pri- 
vește componenta instructorilor ne- 
salariat!, dar cu aceasta lucrurile 
n-au pornit încă pe făgașul cel bun.

Am ștat de vorbă cu cîțiva din
tre instructorii nesalariați —• tova
rășii Gh. Mate, Ion Bunescu, Ion 
Tibuleac, oameni entuziaști, bine 
pregătiți în meseria lor și cu expe
riență în munca de partid. Li s-au 
repartizat una. două organizații de 
bază din cartier. Altora li s-au în
credințat spre îndrumare și control 
organizații de bază din comerț, coo
perație. Nici unui instructor nesa
lariat nu i-ati fost repartizate însă 
organizații de partid din întreprin
deri.

Am căutat să aflăm cauzele celor 
constatate. Din convorbirea cu tov. 
N. Ghișoiu, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, a reieșit, între 
altele, că 
salariați 
drept,„o 
o muncă în pluș". Netemeiniciâ a- 
cestei păreri nu trebuie prea mult 
demonstrată. Experiența multor or
gane. d.e partid este convingătoare 
în privința aportului pe care-1 pot 
adîice instructorii nesalariați, atunci 
cînd ei sînt priviți ca un sprijin 
real, sînt ajutați să cunoască pro
blemele și stimulați în activitatea 
pe care o desfășoară.

Nu încape îndoială că, prin îmbu
nătățirea continuă a muncii cu ac
tiviștii nesalariați. activitatea mul
tilaterală desfășurată de Comitetul 
orășenesc de partid Sibiu va deveni 
tot mai calificată și mai eficientă.

A. DODIȘ

munca cu instructorii ne- 
a fost socotită, o vreme, 
greutate, ceva Ce nbcfeită

Transportul în comun
Asigurarea din 

vreme a condiții
lor necesare ca 
transportul în co
mun să se desfă
șoare normal și 
în timpul iernii se 
află de pe acum 
în atenția celor

care răspund de bunul mers al a- 
cestel importante activități.

Direcția de specialitate din Mini
sterul Transporturilor ne informea
ză că, finind seama că se apropie 
lunile friguroase, ș-au luat măsuri 
să fie deschise în luna noiembrie 
14 noi trasee de autobuze în diferite 
regiuni. Au fost repartizate noi au
tobuze mai ales în centrele munci
torești din regiunile Cluj. Banat, 
Hunedoara. Brașov etc. Se proiec
tează să se introducă curse de au
tobuze și în localități unde nu există 
încă mijloace de transport în co
mun, se urmărește să fie create tra
see de legătură cit mai bune între 
comune și centrele raionale și să fie 
asigurate corespondențe cu diferite 
alte mijloace de transport — tren, 
vapor etc, țS-au luat măsuri ca 
autobuzele care circulă pe distanțe 
lungi să fie prevăzute ou insta
lații de încălzire.

Deocamdată. însă, într-un șir de 
localități transportul în comun nu 
este la nivelul cerințelor, în unele 
scrisori sosite la redacție se semna
lează defecțiuni în organizarea a- 
cestui sector. Parcul de mașini nu 
este întreținut cum se cuvine, une
ori autobuze sau tramvaie pornesc 
pe traseu fără a fi fost supuse unui 
control temeinic, graficul de circu
lație nu ește respectat întocmai.

Se mai întîmplă ca întreprinderile 
de transport orășenești să hotărască 
în mod pripit desființarea unor sta
ții. Mai mulți cetățeni din cartierul 
Mahala din Timișoara ne-au scris

că pe traseul tramvaiului 4 a fost 
desființată o stație foarte necesară 
pentru cetățenii cartierului.

Intr-o scrisoare trimisă redacției, 
muncitori de la uzinele „Electropu- 
tere” din Craiova • ne informează 
cum circulă autobuzele care leagă 
uzina cu diferite cartiere din oraș. 
Pe traseul autobuzului nr. 2, dimi
neața — între orele 6—7,30 — ce
tățenii așteaptă șă sosească un au
tobuz cîte 20—30 minute, în timp 
ce pe traseele mai puțin aglomerate, 
autobuzele circulă aproape goale. 
Corespondenții noștri voluntari cer 
să se lichideze înainte de venirea 
sezonului rece deficiențele existente 
în ce privește transportul în comun 
din orașul Craiova.

Măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului în comun sînt necesare 
și în orașul Suceava, mai ales pe 
traseele care duc spre Combinatul 
pentru industria lemnului și. cel de 
celuloză. In ultimul timp, autobuze
le nu respectă graficul de circulație. 
Muncitorii care lucrează la aceste 
întreprinderi așteaptă mult în sta
ții și călătoresc în condiții necores
punzătoare.

Unele întreprinderi regionale de 
transporturi-auto nu dau atenția cu
venită înființării unor trasee de 
legătură între centre muncitorești și 
diferite localități din împrejurimi. în 
regiunile Argeș, Oltenia, Bacău, Ga
lați mai sînt de rezolvat astfel de 
cereri ale oamenilor muncii.

Sfaturile populare regionale și o- 
rășeneștî, conducerile întreprinderi
lor de transport auto au datoria să 
ia măsuri operative pentru a înlătu
ra deficientele existente, pentru a a- 
sigura condiții bune de desfășurare 
a transportului în comun în timpul 
iernii.

Organizațiile de partid și sindi
cale sînt chemate să desfășoare o 
temeinică muncă politico-educativă 
în rîndurile lucrătorilor din acest 
sector în vederea îmbunătățirii con
tinue a transportului în comun.

La odihnă

De la începutul anului și pînă 
acum, un număr de 384 munci
tori, tehnicieni, ingineri și func
ționari de la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu” din Capitală și-au 
petrecut concediul de odihnă la 
munte sau la mare. Recent, a 
plecat la odihnă o altă serie 
salariați ai întreprinderii. (De 
Petre Acristei, muncitor).

Șantier pentru 2 216
de apartamente

de 
la

De curînd, au început lucrările 
de organizare a șantierului Dimi- 
trov-Obor din Capitală. Aici se 
construiesc 18 blocuri însumînd 
2 216 de apartamente. Fiecare 
bloc va avea parter și 10 etaje. 
Noul complex de locuințe va -fi 
prevăzut cu unități comerciale, 
spații de odihnă, terenuri de joc 
pentru copii. (De la Ion Vreju, 
funcționar).

10 an? de la înființarea 
Casei pionierilor din lași

Casa pionierilor din Iași împlineș
te în aceste zile un deceniu de ac
tivitate.

în aceste zile, cercurile de pio
nieri cunosc o vie activitate. Radio- 
foniștii au realizat radioamplificarea 
Casei pionierilor. Cele 200 de eleve 
de la cercul de cusături naționale 
execută Ia gherghef covorașe, con
fecționează șervetele, broderii, per
dele Cei care fac parte din cercul 
de croitorie au executat recent 30 
de costume necesare cercului core
grafic.

INFORMAȚII
• Luni cjupă-amiază, in sala Dalles 

din Capitală, A. A. Feldbaus, doctor in 
științe tehnice, șeful laboratorului In
stitutului de automatică și telemecanică 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., a con
ferențiat despre „Cibernetica și automa
tizarea in industria U.R.S.S.“.

® Luni seara, Opera de stat din Iași 
a prezentat un spectacol cu baletul „Fin- 
tîna din Baccisarai“ de Asafiev. Și-au dat 
concursul Vera Kirova și Asel Gavrilov, 
de la Opera de stat din Sofia, care se 
află in turneu în tara noastră.

Complexul do forțat viță de vio de la Căhnești, regiunea Argeș, 
pregătește material sâditor în vederea creării de noi plantații de 
vie. în hala de altoire se lucrează în aceste zile la clasarea vițel 
do vie în scopul păstrării ei pe timpul iernii. în primăvară, com
plexul va livra unităților agricole 5 000 000 vițe altoite.

(Foto : M. Cioc)

400 asTl de- la aașlemt 
lai

S-au împlinit 400 de ani de la 
nașterea marelui scriitor Lope de 
Vega, clasic al dramaturgiei națio
nale spaniole, hope de Vega a scris 
versuri și proză, a fost autorul unor 
romane, nuvele, lucrări istorice, so
nete, ode, elegii etc. Celebritatea 
Universală i-a fost adusă însă de 
creațiile sale dramatice. In „Noua 
artă de a scrie comedii" (1609) scri
itorul se pronunța în apărarea unei 
arte realiste, bazate pe tradițiile 
teatrului popular.

Dope de Vega. a prezentat viața 
societății spaniole de la sfârșitul se
colului al XVI-lea și. începutul se
colului al XVlI-lea. Dramaturgia sa. 
este legată de mișcarea populară 
antifeudală. Eroii unora dintre pie
sele sale sînt țărani simpli, con- 
știenți de demnitatea lor umană. 
Dope de Vega a demascat samavol
nicia feudalilor, mergind pînă la 
justificarea răscoalei contra despo
tismului.

In comediile sale, remarcabile ca 
măiestrie, pătrunse de optimism, 
Lope de Vega a militat împotriva 
inegalităților sociale, a pledat pen
tru drepturile femeii și în favoarea 
libertății sentimentelor, a prezentat 
veridic puterea creșcindă a banilor 
în epoca de ascensiune a capitalis
mului.

Piesele lui Lope de Vega. printre 
care „Fîntîna turmelor”, „Steaua 
Sevillei”, „Cîinele grădinarului”, 
„Profesorul de dans", s-au jucat și 
se joacă cu succes pe scenele, tea
trelor noastre. Cu prilejul aniver-

sării — care face parte dintre săr
bătorile culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii — Edi
tura pentru literatură universală a 
pregătit un volum de comedii care 
cuprinde : „CUnele grădinarului”, 
„Mofturile Belisei, vitejiile Belisei”, 
„Fata cu ulciorul”, „Pentru alții 
proastă, pentru ea deșteaptă”.

★

Aseară a avut loc în sala Teatru
lui „Lucia Sturdza Bulandra“ o fes
tivitate consacrată aniversării a 400 
de ani de la nașterea marelui dra
maturg spaniol Lope de Vega.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Mihai Beniuc, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor din R- P. 
Romînâ. Despre personalitatea și 
opera lui Lope de Vega a voibit 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romîne.

Artiști ai teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" au interpretat apoi frag
mente din piesa „Cîinele grădina
rului".
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O BROȘURA UTILA
Ce sarcini ars statul nostru so

cialist ? Care 3Înt atribuțiile organe
lor locale ale puterii de stat din 
țara noastră? în ce constă demo
cratismul orînduirii noastre socia
liste ? Iată cîteva din întrebările 
cărora broșura „Republica Populară 
Romînă", semnată de Stan Vlad, 
apărută nu demult în Editura poli
tică, le dă răspuns.

După ce la început prezintă date 
cu privire la așezarea geografică 
și bogățiile țării noastre, lucrarea, 
care este adresată maselor largi de 
cetățeni, consacră unul din capito
le redării cltorva noțiuni fundamen
tale despre orinduirea social-econo- 
mică din țara noastră. Se arată ce 
este socialismul, ce este statul de
mocrat-popular. care sînt clasele 
sociale de la noi din țară în actua
la etapă de dezvoltare.

Un alt capitol este dedicat prezen
tării și descrierii atribuțiilor organe
lor de stat ale Republicii Populare 
Romîne, arătîndu-se compoziția so
cială, forma organizatorică de lu
cru și menirea Marii Adunări Na
ționale, rolul Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, problemele de care se 
ocupă sfaturile populare ; sînt 
expuse, de asemenea, sarcinile 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Consiliilor agricole regionale și ra
ionale etc.

în capitolul fn care se abordează 
aspecte ale democratismului orîn- 
duirii noastre socialiste se sublinia
ză deosebirile fundamentale dintre 
democrația socialistă și coa bur
gheză, care constau în garantarea 
în fapt, iar nu formală, de că
tre statul nostru, a drepturilor și 
libertăților sociale și politice largi, 
de neconceput pentru societatea 
capitalistă : dreptul real la muncă, 
la odihnă, la învățătură, la asigu
rarea materială la bătrinețe, în caz

muu-;; 
pre-J 

pen-:~

boală sau incapacitate de 
libertatea cuvîntulul, a 
etc. In același timp, 
a-și apăra drepturile și li-

ds 
că, 
sei 
tru 
bertățile de care se bucuiă, fie-... 
cate cetățean al R. P. Romîne este;“ 
dator să respecte Constituția șl le
gile statului socialist, să păzească, 
să întărească și să 
proprietatea obștească, 
pecte disciplina muncii, 
tribuie activ la întărirea regimu
lui de democrație populară și la' 
înflorirea economică și culturală a,. 
țării, să efectueze serviciul militar,'.' 
să apere patria noastră socialistă.' 
Adîncul democratism al orînduirtl 
noastre socialiste se oglindește, în-3-* 
tre altele, și în sistemul electoral 
care permite participarea masivă aiS 
populației atît la propunerea can--* 
didaților cît și la vot, asigură drep
tul de a fi ales tuturor oamenilor,; 
muncii care au împlinit vîrsta de 23 . 
de ani. Acest democratism se vă- , 
dește totodată în formele de pârtiei-,.; 
pare a maselor la conducerea tre
burilor de stat și obștești: comisii., 
permanente, comitete de cetățeni, e-„> 
chipe de control obștesc, consfătuiri 
de producție, consilii pentru soluțio-d 
narea litigiilor de muncă ele.

Din lectura lucrării se remarcă 
străduința autorului de a piezenta ». 
problemele tratate într-o formă ac- ~ 
cesibilă unui cerc foarte larg de ci-- 
titori; La aceasta au contribuit for
ma de întrebări și răspunsuri, stilul ț 
cursiv, precum și schemele de orga-ç; 
nizare a activității organelor cen
trale și locale ale puterii de stat. . 
Est© păcat că, deși Editura politică ,, 
a îmbunătățit în ultimul timp pre-,; 
zentarea grafică a lucrărilor pe care . 
Ie editează, nu a avut în vedere ca 
și această broșură de mare tiraj să 
aibă o copertă mai sugestivă.

GH. C.

dezvolte“.* 
să xes- 
să con-'.î ti/

$8
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Ltscrăra m EdÉtora
„Turnarea în forate 
întărite cu bioxid 

de carbon**

Anul acesta, in Capitală s-au 
înălțat noi școli, dîndu-se astfel 
în folosință 236 săli de clasă. In 
anul 1963, vor fi date în folo
sință alte numeroase săli de cla
să. Unele dintre acestea sînt pre
văzute a fi amplasate în cartierul 
Giulești, pe strada Sergent Nuțu 
Vasile și în zona Dorobanți — 
strada Aviator Radu Beller. 
(De la Victoria Predescu, tehni
ciană).

Utilaje moderne
pentru rețeaua comercială

Rețeaua comercială a orașului 
a fost dotată cu 253 de vitrine 
și dulapuri frigorifice necesare 
păstrării in bune condiții a pro
duselor alimentare. Cu acestea, 
numărul utilajelor frigorifice de 
care dispun unitățile comerciale 
din Capitală a ajuns la 2 500. 
(De la Ștefan Gheorghe, tehni
cian frigotehnist).

In noul cartier al orașului
BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). — în 

apropierea parcului de cultură ?i 
odihnă ș-a construit utn cartier 
cu cîteva zeci de blocuri. Anul 
acesta s-au mai dat în folosință 
68 de apartamente, iar în ou*rînd,

vor mal fi gata alte 124 de apar
tamente. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii de construcții 
nr. 2 — Bîilad se străduiesc să res
pecte termenele de execuție și să 
predea oamenilor muncii locuințe 
bune, confortabile.

Experiența noastră in valorificarea 
a țițeiuluisuperioară

(Urmare din pag. I-a)

vom analiza în laboratorul 
de țițeiuri ce vor
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Aspect din secția I-a a Fabricii 
tricotaje pentru copii Timișoara. 

(Foto : Agsrpres)

în lucrare, Ing. Ale
xandru Teodorescu pre
zintă principiul aplicării 
acestui procedeu de tur
nare deosebit de avan
tajos, materiile prime 
necesare și condițiile 
tehnice pe care trebuie 
să le îndeplinească. Se 
analizează, apoi, influen
ța unor factori asu- 
ora proprietăților teh
nologice ale amestecu
rilor întărite. Lucrarea 
prezintă diferite refefe 
de amestecuri pentru for
mare, Indicații privind 
păstrarea lor șl tratează 
posibilitățile de elimi
nare a aderentei mate
rialului formei la supra
fața piesei, de ușurare a 
dezbaterii. Tehnologia 
de formare, insuflarea cu

bioxid de carbon și evi
tarea defectelor care pot 
apărea ocupă un loc 
important alături de pro
blemele de mecanizare și 
automatizare a proce
deului. Apariția acestei 
lucrări este binevenită, 
înfrucît noul procedeu 
se extinde în tot 
multe întreprinderi 
țara noastră.

mai 
din

„Fitetarea 
la sSrung"

Cititorului îi sînt 
zentate în paginile aces
tei cărji — aulor : Nico
lae Constantin — princi
palele tip'iri de filete și 
scule necesare tiletării la 
strung, diferite metode 
de lucru, precum și lu
crările pregăli'oare ne
cesare. Sînt expuse, de 
asemenea, no|iuni pri
vind regimurile de lucru 
și normele de timp. Lu-

p re-

crarea putea fi mai cu
prinzătoare, mai bogat’- 
ilustrată pentru a oferi" 
strungarilor mai multe 
date, atît în legătură cuL 
filetarea propriu-zisă, cît*' 
și cu metodele de mă
sură și control, evitarea** 
rebuturilor.

„Desen tehnic 
îndustrîaî pentru 

musscîtorî*'
în afară do prezenta

rea nojiunilor generale 
de desen industrial, fi
nind seama da standar
dele în vigoare, în lu
crare se arată modul și 
regulile de reprezentare 
a unor piese importante. 
Autorul lucrării, ing. An
ton Mazilu, indică repre
zentările îmbinărilor ne- 
demontabile, ale ansapi- 
blelor, foleranfele el-.

A. V.
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teia 
nostru sursele 
trebui apoi selecționate și livrate 
rafinăriei noastre.

Deși la noi pierderile de produse 
petroliere au fost reduse an de an, 
ele se ridică încă la o valoare rela
tiv mare. Cantități însemnate de 
produse se pierd îndeosebi în pro
cesul de rafinare acidă, sub formă 
de gudroane. Ne propunem să va
lorificăm I 
combustibil, 
rea noastră, 
prelucrării 
„Petrochim" 
ze și să pună la punct, într-un timp

aceste gudron ne drept 
. Ar fi bine, după păre- 

ca Direcția generală a 
țițeiului și institutul 
din Ploiești să studie-

cît mai scurt, cel mai bun proce
deu de valorificare a reziduurilor 
acide.

In momentul de față o anumită 
cantitate de țiței și produse petro
liere se depreciază datorită evapo
rării substanțelor volatile din rezer
voarele în care sînt depozitate. în 
vederea înlăturării acestei deficiențe 
ne-am propus să introducem în 
anul viitor ecrane plutitoare la 
unele rezervoare pentru benzină.

Muncind cu perseverență și pri
cepere, colectivul rafinăriei noastre 
este hotărît să dezvolte experiența 
căpătată în acest an. să pună în 
valoare în anul ce vine noi rezerve 
de valorificare superioară a țițeiului.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Romîne : Aida (orele 19); Tea
trul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30); Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : Orfeu în Infern 
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Siciliana — 
(orele 19,30); Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (bd. Schitu Măgureanu 1) ; Ma- 
mouret — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76) : Menajeria de 
sticlă ,— (orele 19,30): Teatrul „C. I. 
Nottara” (Sala Magheru) : Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19.30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20); 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești : Bă
iat bun, dar... cu lipsuri — (orele 19,30); 
Teatrul Evreiesc de stat : Un milion pen
tru un surîs — (orele 20); O.S.T.A. (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de 
Domenico Modugno (Italia) și Ingeia 
Brander (Danemarca) — (orele 20); Tea
trul satiric muzical ,.C. Tănase“ (Sala 
Victoriei) ; Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20): Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei): Harap alb — (orele 
16); Circul dc stat : Ansamblul „Deutsche 
Zirkusarena“ — din R. D. Germană — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Chermesa : Repu
blica (9,45: 12: 14,15; 16,30; 18.45: 21),
București (9,15; 11 30: 13,45; 16,45: 19: 21). 
V. Roaită (10: 12: 14.15: 16.30; 18,45: 21) 
Alex. Sahia (9,45: 12; 14.15: 16.30; 18,45: 
21). Vară romantică — rulează la cinema
tografele ; Magheru (10,15: 12: 15: 17: 19; 
21) și Tineretului (14.30: 16,30: 18.30: 20 30). 
Călătoriile lui Gulliver : Tineretului (10: 
12). Cartouche — cinemascop : V. Alec- 
sandri (12.30: 14.45: 17.15: 19.45; 22). Elena 
Pavel (9.45: 12; 14.15: 16,30; 18.45; 21).
înfrățirea între popoare (10: 16: 18.30: 21). 
Arta (11: 13.15: 15.30; 17.45: 20). 23 August 
..........  ” ’ 16 Fe-(10: 12.30; 14.45; 17: 19,30: 21.45) 
bruarle (11: 14: 16: 18.15; 20.30), Drumul 
Serii (13,15; 15; 17,30; 19.45;
Delavrancea (11; 14; 16,15; 18,30; 20.45).

22). B

Oameni șl fiare — ambele serii : Victoria 
(9; 12,45; 16,30; 20,15), 8 Martie (11; 15,30; 
19,15). Pirații aerului — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,45 pînă la orele 15,15, clupă- 
amiază 17; 19; 20,45). Lupii Ia stlnă :
Central (9,45; 12; 14,15: 16,30; 13,45; 21), 
Grivița (10,30: 12,30; 15; 17: 19; 21), M. 
Eminescu (15; 17; 19: 21), Olga Bancio 
(15; 17; 19; 20,45). Program special pentru 
copii : 13 Septembrie (orele 10). Tintin și 
misterul „Linei de aur“: 13 Septembrie 
(11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare — rtilează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Do la Ape- 
nini Ia Anzl ; Maxim Gorki (16; 18,15:
20.30) . Mongolii — cinemascop : 1 Mal 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Omul amflble: 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Misterul color 
doi domni „N“ — rulează la cinemato
grafele ; Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Flacăra (16; 18,15; 20,30). Prietenul 
nostru comun — rulează la cinemato
graful Alex. Popov în continuare de la 
orele 
C-tln 
702 : 
viață 
T.
Flăcări și flori : Munca 
Ilie Plntilie (16: 18: 20). 
față — cinemascop : 
20,30), 30 Decembrie 
Alibiul nu ajunge — 
tografele I. C. Frimu 
19: 21,15), 
Coșbuc (10; 12: 15: 17; 
Isteț: Donca Slmo (16; 18,15: 
bertățll (18,30; 20,30) Volga

Haiducii din Rio-Frio : Volga
15). Raze pe gheață : Moșilor (16; 18; 
Permisie pe țărm : 8 Mal (15: 17; 19: 
învierea — ambele serii : Luceafărul 

(15.30: 19.30).
Bacovia (15,30;
(15; 17; 19; 21), Tom degețelul : Libertății 
(10; 12; 14; 16).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 10,15 — Ediție specială — 
versuri satirice pentru copii. 19,30 — $ah. 
19,45 — Emisiune de știință șl tehnică : 
Ciclul „Asaltul cosmic“ — Automate sa
telit, de maior inginer Dumitru An- 
dréescu. 20,05 — Transmisie din Sala 
Palatului R. p. Romîne: Concertul de 
muzică ușoară dat de cîntărcțul Italian 
Domenico Modugno șl Ingeia Brander — 
Danemarca; acompaniază orchestra Elec
trecord. In pauza : filmul „Fire de ar
gint" - ---- ------------ '..... ...
R. P. 
știri.

— o producție a studiourilor din 
Ungară. In încheiere : Buletin d-

CUM E VREMEA
în țară : Vremea a continuat să

21). 
12: 
20).
21).

10 pînă Ia örele 21.
David (15.30; 18: 20,30).
Unirea (16;

— rulează la 
vladimirescu (15;

Telegrame : 
Celebru) 

18,15; 20,30). O
cinematograful 

17: 19; 20,45).
1 (16: 10.15: 20.30). 

Moartea are o 
Popular (16; 18.15;
(16: 18.15: 20.30).

rulează la clnema- 
(10: 12: 14,30: 16.45: 

Floreasca (16; 18.15;
19; 21).

20.30) 
Petre 

20,30).
(17;

G. 
cei 
Ll- 
19 : 
HO;

Casa de la răscruce : G. 
18: 20.15). Aurel Vlatcu

Iori în țară : Vremea a continuat să 
se răcească în toate regiunile țării. Cerul 
a fost variabil în Muntenia șl Dobrogca 
și mai mult acoperit în rest. Ploi tem
porare au căzut în Moldova, Dobrogea 
și local în Muntenia, Iar în celelalte re
giuni a nins. Izolat s-a semnalat ceată. 
Vîntul a suflat slab cu Intensificări 
locale în sud-estul țării din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între mlnys 2 
grade ’ * ’
Petru 
grade 
reștl :

la Oradea, Săcuieni, orașul dr. 
Groza. Deva șl Petroșeni șl 14 
la Sf. Gheorghe—Deltă. In Bucu- 
Vremea s-a răcit. Iar cerul a fost 

acoperit. Vîntul a suflat potrivit din sud- 
vest. Temperatura 
4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 noiembrie “ , ____
relativ rece la început, apoi în încălzire 
ușoară Cer schimbător. Vor cădea pre
cipitații slabe locale. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
la început în scădere, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 șl plus 2 grade, far maximele 
între zero și io grade. In București : 
Vreme relativ rece la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cer variabil. La începu
tul intervalului vor cădea precipitații 
trecătoare. Vînt slab. Temperatura în 
creștere ușoară, la sfîrșftul intervalului,

la ora

a.c. In

14 a fost de

țară : Vreme
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Măsuri pentru îmbunătățirea protecției muncii TELEGRAME EXTERNE
Plecarea spre patrie a delegației P. IT P.

Œ7J W TÆM£ socialiste
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PE TERENURI ERODATE. De la 
înființarea gospodăriei colective 
din comuna Bivolari, raionul lași, 
colectiviștii au plantai pe terase 14 
ha de livadă și 13 ha cu viță de 
vie nobilă. Via a ajuns la maturi
tate și în acest an a dat o recoltă 
de 7 969 kg struguri la ha. Colec
tiviștii au hotărî! să continue plan
tatul pomilor fructiferi și viței de 
vie și pe alte dealuri erodate. De 
mai multe zile un grup de 50 de 
colectiviști conduși de brigadierul 
Gheorghe V. Maxim a făcut gropi 
pentru pomi pe încă 10 ha și a 
desfundat și plantat 6,5 ha viță de 
vie.

BIBLIOTECA TEHNICĂ A 
UZINEI. Biblioteca tehnică a 
Uzinei de utilaj de construcții 
„Progresul" din Brăila are un 
fond de circa 13 000 de cărți și 
publicații de specialitate. Anul 
acesta, ca urmare a populariză
rii cărții tehnice în secțiile uzi
nei și a acțiunilor organizate de 
cabinetul tehnic, numărul citi
torilor a ajuns la aproape 1 400.

în. uzină, pe lîngă biblioteca 
tehnică centrală au fost organi
zate 9 biblioteci tehnice mobile.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE. Da 
curînd, în timp ce executau să
pături la ferma gospodăriei, cifiva co
lectiviști din comuna Domaneșfi, raio
nul Carei, au descoperit obiecte din 
bronz și ceramică veche. Ei au strins 
cu grijă aceste obiecte, iar președin
tele gospodăriei a anunțat muzeul 
raional din Satu Mare.

Un grup de specialiști s-a depla
sat la lafa locului. In urma ailor să
pături făiute au fost scoase la iveală 
piese de bronz, resturi de ceramică 
datind din secolele XII—VIII înaintea 
erei noastre. Depozitul este format 
din 75 piese de bronz, printre care se 
află o sabie, topoare de luptă, bră
țări, inele etc,

BIBELOURI DIN ALABASTRU. La 
întreprinderea Indusfrieî locale din 
Făgăraș se confecționează bibe
louri din alabastru, materie primă 
care se găsește în cantități mari în 
tara noastră.

Deservire la domiciliu

Cooperativa „Metal-Lemn" din 
Cluj a organizat, pe bază de abo
nament lunar, executarea de mici 
reparații la instalațiile sanitare, e- 
lectrice, de aragaz și altele la do
miciliul clienților.

In schimbul unei taxe de abona
ment, cooperatorii se deplasează la 
domiciliul clienților pentru a repa
ra arzătoarele și robinetele de la 
instalațiile de aragaz, robinetele de 
apă, prizele, éléctriçe, întrerupătoa
rele etoT ;r- ;

După meciul de fotbal R.P. Romînă - Spania
Iubitorii fotbalului Hin fara noastră 

au primit cu satisfacție victoria obți
nută duminică de echipa R. P. Romîne 
asupra reprezentativei spaniole. Domi- 
nînd în majoritatea timpului, jucăto
rii noștri au obținut un frumos succes.

După terminarea meciului atît jucă
torii cît șl antrenorii spanioli, precum 
și arbitrii au avut frumoase aprecieri 
asupra jocului echipei noastre. Frede
rico Gil Garcia, vicepreședintele Fe
derației spaniole de fotbal, delegatul 
oficial U.E.F.A. Augustin Pujol, ca și 
Villalonga, antrenorul echipei Spaniei, 
au exprimat cuvinte de laudă des
pre jocul formajiel romîne, despre spi
ritul de luptă și voința de a învinge, 
care i-au caracterizat pe jucători. 
„...Formafia pe care ați aliniat-o poate 
objine succese frumoase pe plan inter
national..., este o mare diferență între 
co a fost la Madrid șl aici...' — (Frede
rico Gil Garcia). „...Meciul a fost de 
un foarte bun nivel tehnic. Fotbalul 
romînesc s-a prezentat într-o altă 
haină decît cea pe care am văzuf-o 
acum trei săpfămîni la Madrid..." — 
(Augustin Pujol). „...Rezultatul este Just, 
victoria romînilor pe deplin meritată... 
îo-mația Romîniei a practicat un fotbal 
îbdern, derutant, cu pase în adîncime, 

care au surprins apărarea noastră...' — 
(Villalonga).

Victoria echipei de fotbal a R. P. 
Romîne asupra reprezentativei Spaniei 
a fost primită cu interes și în cercu
rile sportive internaționale. Astfel, co
mentatorul agenției „France Presse" 
scria : „învingători cu 6-0 la Madrid, 
spaniolii au fost neveifi să se încline 
de data aceasta cu 3-1 în fața unei 
echipe avîntate, care a prestat un fot
bal frumos, modern. Spaniolii n-au fost 
lipsiți de merite, dar ei au trebuit să 
înfrunte o echipă care a realizat du
minică cel mai bun meci al său din 
actualul sezon".

★
Fără a diminua cîfuși de puțin me

ritele jucătorilor noștri pentru victoria 
realizată în meciul de duminică, ar 
fi utilă o revenire asupra cîtor- 
va din detaliile acestei partide, mai 
ales în ce privește acele deficiențe 
care au caracter mai general, valabil 
și pentru Jocurile multora din echipele 
de club.

Una din acestea este problema rit
mului continuu al ’jocului, și, legat de 
aceasta, folosirea cît mai intensă a 
timpului de joc. Or, duminică, repre
zentativa najionalä, deși juca pentru a 
reduce cît mai mult din decalajul de 
la Madrid, a pierdut deseori, în mod 
inulii, un timp prețios. Conduceam cu 
2-0 la numai 8 minute de la începerea 
jocului și, în loc ca ritmul să devină și 
mai susținut, după prima jumătate de 
oră au început să se înmulțească pa
sele lente, mingea de la tușă era re
pusă în joc, parcă cu încetinitorul — 
lucruri nefirești pentru o echipă care 
este în ofensivă. Cu ceea ce au „tras 
de timp” spaniolii și cu ceea ce ar f: 
cîstiqat, prin rapiditate, echipa noas
tră, se puteau obtins multe minute su
plimentare de ioc efectiv.

O altă remarcă privește executarea

(Urmare din pag. l-a)

Prevederilor Sociale prin Inspecția 
de stat pentru igienă și protecția 
muncii, care se înființează în acest 
scop în toate regiunile și raioanele 
țării. în felul acesta se lărgește baza 
organizatorică și tehnică a protecției 
muncii, creîndu-se posibilități spo
rite de cuprindere și îndrumare a 
acestei activități. în noua sa struc
tură, dispunînd de specialiști în di
verse sectoare de activitate tehnice 
și sanitare, Inspecția de stat.va fi 
în măsură să controleze îndeaproa
pe modul în care organele econo
mice aplică normele de tehnica 
securității și de igiena muncii.

Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale va organiza, paralel cu 
controlul complex al activității de 
protecție a muncii, dezvoltarea cer
cetării științifice în domeniul pro
tecției muncii. Totodată el dă îndru
mări obligatorii tuturor organizații
lor de stat, cooperatiste și obștești, 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
profesionale și accidentelor.

Un rol important în realizarea 
măsurilor de protecție a muncii îl 
au sindicatele.

Așa cum se arată în Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri și a Consi
liului Central al Sindicatelor, „Pe 
baza prevederilor Statutului Sindi
catelor din Pu P. Romînă, sindica

Adunarea generală a membrilor grupului 
național romîn al Uniunii interparlamentare

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc, luni la amiază, a- 
dunarea generală a membrilor 
grupului național rotnîn al Uniunii 
interparlamentare, în cadrul căreia 
tovarășul Gheorghe Vasilichi, con

Deschiderea „Expoziției cărții Editurii 
științifice de stat poloneze“

Luni s-a deschis la Librăria Aca
demiei din București „Expoziția 
cărții Editurii științifice de stat po
loneze“,. organizată în cadrul acor
dului de colaborare științifică între 
Academia R. P. Romîne și Academia 
Polonă de Științe.

Au asistat academicienii A. Joja, 
președintele Academiei R.P. Romîne, 
Iorgu Iordan și I. S. Gheorghiu, vice
președinți ai Academiei, academi
cieni, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Comitetului 
de stat pentru cultură și artă, ai 
întreprinderii de stat pentru comer
țul exterior Cartimex, numeroși re
dactori ai editurilor.

loviturilor libere de la 30-35-40 
metri. De mai multă vreme s-a în
cetățenit la noi o practică ce înseam
nă de fapt bagatelizarea acestora, 
ele fiind adeseori înlocuite prinfr-o 
simplă pasă scurtă, printr-o împingere 
a mingii la jucătorul cel mai apro
piat. Ca rezultat se creează o 
fază obișnuită de joc — în loc ca prin 
aceste lovituri să se mute jocul direct 
în careul adversarului. Sînt, e drept, 
anumite momente cînd o pasă rapidă 
la un jucător apropiat pune echipa în
tr-o situație avantajoasă ; dar a abso
lutiza acest sistem, a renunța cu desă- 
vîrșire la executarea plasată sau în 
careu a loviturilor libere înseamnă a 
scade din eficacitatea jocului ofensiv. 
Una din puținele lovituri care au fost 
executate pe poartă a și dus la obți
nerea celui de-al treilea gol.

Oprindu-ne asupra eficacității jocu
lui, trebuie arătat că, deși echipa a 
dominat, jucătorii noștri au tras prea 
pujin la poartă. Constituie o scuză 
faptul că terenul a fost moale, că min
gea a fost udă și grea ? Dimpotrivă, 
tocmai pe un asemenea teren, cînd 
portarul poate controla mai greu min
gea, este bine să se șufeze mult pe 
poartă, inclusiv de la distanță. De ase
menea, n-a fost valorificată nici forța 
de șut a unor jucători care posedă 
lovituri puternice — de exemplu Tă- 
faru, care aproape că nu „și-a încer
cat" deloc șutul.

în legătură cu jocul extremelor tre
buie amintit că, deși pe aceste posturi 
avem jucători bine dotați, e; au prins 
de la o vreme meteahna plasării de
fectuoase pe teren — mult prea îna
poi, meteahnă a spiritului defensiv, 
care a și fost teoretizată de adepții 
„apărării supranumerice". In meciul cu 
Spania, Pîrcălab se așeza astfel îneît 
avea în față de multe ori cîte trei ad
versari în propriul teren de joc. E a- 
devăra! că și extremele trebuie să a- 
jufe în apărare, dar numai cînd jocul 
o cere în mod special, și nu atunci 
cînd ești în plină ofensivă.

O altă cauză care duce la încetini
rea ritmului de joc și implicit la in
eficacitate o constituie și tendința de 
a recurge la pasele înapoi. Este bine 
ca uneori să se procedeze astfel — 
pentru a-l atrage pe adversar și a des
congestiona cîmpul de joc — însă 
este cu fotul nejusfificat a face din a- 
ceasta un sistem (din păcate mult 
practicat de echipele noastre de club). 
O altă lacună în jocul fotbaliștilor no
ștri o constituie spiritul Indecis al apă
rării, lipsa de promptitudine în dega
jarea balonului. Nu-i de mirare că e- 
chipele care ezită să degajeze min
gea din propriul careu primesc go
luri sau trebuie să rezolve cu efor
turi suplimentare situații dintre cele 
mai simple. Unei asemenea greșeli i s-a 
datorat golul înscris de spanioli.

Desigur, jocul cu Spania poate o- 
feri multe subiecte interesante de a- 
nalizat, mai ales în ce privește con
cepția de joc, pregătirea tehnică șl 
jocul atletic. 

tele organizează participarea mase
lor celor ce muncesc la exercitarea 
controlului obștesc asupra respectă
rii tuturor dispozițiilor legale și nor
melor de tehnica securității și de 
igienă a muncii“’. ’

Sindicatele din întreprinderi des
fășoară o largă activitate de edu
care a oamenilor muncii pentru cu
noașterea și respectarea normelor de 
tehnica securității și de igienă a 
muncii, dezvoltă o puternică opinie 
de masă împotrivă celor care în
calcă aceste norme și regulile dis
ciplinei socialiste a muncii.

în acest scop, sindicatele organi
zează periodic acțiuni de control 
obștesc privind aplicarea măsurilor 
de protecție a muncii pe întreprin
deri, pe secții, ateliere și locuri de 
muncă, propunîr.d măsuri care să 
duca la îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de lucru. Sindicatele sînt 
datoare să sprijine, să urmărească 
și să controleze aplicarea în prac
tică a propunerilor făcute de mun
citori în consfătuirile de producție 
și cu ocazia desfășurării controlului 
obștesc.

Izvorînd din grija deosebită a par
tidului și guvernului pentru sănă
tatea poporului, măsurile luate pen
tru îmbunătățirea protecției muncii 
se încadrează în efortul comun al 
întregului popor pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului în patria 
noastră.

ducătorul delegației romîne la cea 
de-a 51-a conferință anuală a Uniu
nii interparlamentare, care s-a ținut 
recent în Brazilia, a prezentat o in
formare cu privire la lucrările a- 
cesteia. (Agerpres)

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești.

La deschiderea expoziției au luat 
cuvîntul acad. Al. Graur, directorul 
Editurii Academiei R. P. Romîne, și 
V. Negrey, directorul filialei din 
Cracovia a Editurii științifice de stat 
poloneze.

Expoziția cuprinde 200 de titluri 
de cărți și 70 titluri de periodice.

k
O expoziție asemănătoare a fost 

deschisă la Librăria „A. S. Pușkin" 
din Cluj.

Expozițiile vor rămîne deschise 
pînă la 3 decembrie. (Agerpres)’

Elanul, voința, puterea de luptă — 
iată factorii care au contribuit la fru
moasa și meritata victorie a echipei 
noastre reprezentative. Trebuie să spu
nem însă că la acest succes cea mai 
mică contribuție și-a adus-o de acea
stă dată... publicul. In contrast cu com
ponență selecționatei romîne, care au 
intrat pe teren cu un moral ridicat, 
dornici să remonteze cît mai mult din 
handicapul de la Madrid, spectatorii 
noștri au venit și au înțeles să rămî- 
nă într-o mare parte a meciului... sim
pli spectatori. Cu excepjia momentelor 
de gol, cînd bucuria era firească (după 
cum se vede și din fotografia publi
cată mai jos) — publicul spectator nu 
a știut să susțină cu continuitate echi
pa, n-a încurajat-o tot timpul, n-a in
suflat și mai mulf energie jucătorilor 
care făceau maximum de efort. în mul
te țări, spectatorii au un rol deosebit 
de mare în susținerea echipelor spor
tive, atît în momentele cînd acestea 
sînt în avantaj, cît și atunci cînd au de 
remontat. Publicul de la meciurile de 
fotbal poate lua exemplu de la spec
tatorii noștri atît de entuziaști de la în
trecerile de volei sau handbal, care 
știu cu adevărat prin încurajări „să-și 
poarte pe sus, la victorie" echipa. Fi
rește, asemenea încurajări, atît de nor
male în sport, n-au nimic comun cu 
acele manifestări pătimașe, nesportive, 
care se întîlnesc încă pe unele sta
dioane la meciurile de campionat.

în nenumărate cronici obișnuim să 
scriem : „fotbaliștii au rămas datori 
publicului...". După meciul de dumi
nică al echipei noastre reprezentative 
s-ar putea spune că publicul specta
tor a rămas dator echipei, care ne-a 
adus satisfacția unei victori: de pres
tigiu.

C. MANTU 
I. DUMITRIU

Minutul 62. echipa noastră a înscris al treilea gol — spectatorii își manifestă 
cu mult entuziasm bucuria. Dar de ce asemenea încurajări s-au făcut auzite 
atît de rar r

care a participat ia Coagresnl P. FL S. II.
J ■

BUDAPESTA 26 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Luni sea
ra a părăsit Budapesta delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., care a participat 
la lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

La gara Nyugati, delegația P.M.R. 
a fost condusă de Béla Biszku,Congresul P. C. din Slovacia și-a încheiat lucrările

PRAGA 26 (Agerpres). — La 25 
noiembrie la Bratislava au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului P.C. din 
Slovacia.

La prima plenară a noului Comi

MIEI CICLOPI

Turmele de oi care pasc pe unele 
pășuni de munte din sudul statului 
Idaho (S.U.A.) prezintă o ciudată 
particularitate : un mare număr de 
miei se nasc — ca și ciclopii din 
mitologia greacă — cu un singur 
ochi în frunte. După studierea a 116 
miei-ciclopi, cercetătorii științifici au 
ajuns la concluzia că este vorba de 
un viciu de conformație datorit 
unei substanțe care se află în iarba 
de pe pășunile menționate și este 
înghițită de oi încă de la începutul 
gestației.

MUMIE ROMANĂ

Cu prilejul unor săpături, arheo
logii unguri au descoperit în apro
piere de Budapesta mumia unei ti
nere femei aparținînd aristocrației 
romane. în antichitate, pe aceste 
locuri se afla colonia romană Aquin
cum. Mumia descoperită e îmbră
cată într-o rochie albastră și poartă 
sandale împodobite cu aur și pietre 
prețioase.

64 DE ZILE SUB PĂMJNT

William Penman (Australia), care a 
petrecut 64 de zile într-o grotă la o 
mare adîncime, și-a încetat la 26 no
iembrie experiența. Penman 3 depă
șit cu două zile recordul stabilit de 
francezul Michel Siffre. El a fost silit 
să-și întrerupă experiența, deoarece 
în întunericul absolut care domnește 
în grotă a pierdut aproape complet 
simțul orientării și, după părerea

Campionatele 
republicane de scrimă
Duminică, în sala Dinamo au luat 

sfîrșiț campionatele republicane de 
scrimă. întrecerile pe echipe la 
spadă și floretă s-au încheiat cu vic
toria formațiilor favorite, dar după 
o luptă emoționantă.

Astfel, la spadă, în meciul decisiv 
s-au întîlnit Steaua și C.S.M. Cluj. 
Rezultatul întîlnirii a consfințit 
în clasamentul final o egalita
te perfectă. Aplicîndu-se regulamen
tul, s-a acordat titlul de cam
pioană echipei Steaua, care a a- 
vut cu o victorie individuală mai 
mult în clasamentul general decît 
echipa C.S.M. Cluj.

Și la floretă, formația militară s-a 
impus ca cea mai bună, terminînd 
turneul final cu 5 victorii, fără nici 
o înfrîngere.

In câteva rânduH
Echipa selecționată de haltere a R.P. 

Ungare a învins cu 6—1 echipa Fin
landei, într-un meci amical desfășurat la 
Helsinki. In cursul reuniunii sportivul 
ungur Nemessanyi a stabilit un nou 
record mondial de juniori la cat. mijlo
cie, stilul smuls, cu 135 kg.

★
Continuîndu-și turneul în Indonezia, se

lecționata de fotbal a Suediei a jucat la 
Djakarta cu reprezentativa orașului. Fot
baliștii indonezieni au repurtat o surprin
zătoare victorie cu scorul de 5—2.

■k
In orașul Amsterdam s-a disputat me

ciul feminin de handbal dintre echipele 
Niloc Amsterdam și U.S. Ivry (Franța), din 
cadrul „Cupei campionilor europeni“. 
Gazdele au terminat învingătoare cu sco
rul’ de 8—6 (3—3). Jocul retur va avea 
loc la 8 decembrie, la Paris.

■k
In „Cupa campionilor europeni“ la 

baschet, echipa masculină Real Madrid 
a învins cu 97—75 echipa Benfica Li
sabona. Returul se va desfășura la Ma
drid. 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., Kossa Istvan, membru 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul poște
lor și comunicațiilor, Csergo Jânos, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul industriei side
rurgice și constructoare de mașini, 
Kuti Jeno, ambasadorul R. P. Un
gare la București, Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Bu
dapesta, și membrii ambasadei R.P. 
Romîne la Budapesta.

tet Central al P-C. din Slovacia, care 
a avut loc duminică, K. Bacilek a 
fost ales prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia.

specialiștilor, se află în momentul 
de față într-o stare de „aproape or
bire“.

Un nou tablou al celebrului pic
tor al Renașterii italiene, Ratael 
Sanzio, a fost descoperit recent Ia 
Brescia (Italia).

CINE A DESCOPERIT AMERICA I

„Nu spaniolii sau portughezii, ci 
japonezii au descoperit America" — 
a declarat scriitorul japonez Mino
ru Izava, președintele Asociației din 
Tokio de prietenie cu țările latino- 
americane. Scriitorul se află în pre
zent într-o vizită în Mexic. El a 
arătat că a reușit să descopere 
cărți și documente vechi care con
firmă -că spaniolii și portughezii au 
folosit în călătoriile lor spre noul 
continent... un cîrmaci japonez.

PENTRU CĂ N-A GĂSIT DE LUCRU

într-una din pădurile din jurul 
Parisului, poliția a descoperit ca
davrul unui bărbat. Din cercetările 
întreprinse a reieșit că este vorba 
de Germain Santini, în vîrstă de 62 
de ani, care s-a sinucis pentru că 
timp de 7 luni n-a putut găsi de 
lucru.

O BUCATĂ DE AMBRĂ
DE 70 KG

După cum relatează ziarul „Vod- 
nîi transport", vînători de balene 
sovietici au găsit în intestinele unui 
cașalot, prins de ei în apele de la 
Polul Sud, o bucată de ambră în 
greutate de 70 de kilograme. Ambra 
este o substanță prețioasă între
buințată la prepararea parfumurilor.

Dedesubturile unor manevre neoeolonialiste
Revista „VOICE OF AFRICA' 

care apare la Accra, capitala Gha- 
nei, a publicat un articol în care pe 
baza unor documente ajunse în po
sesia redacției, sînt dezvăluite mane
vrele colonialiștilor în cele două Rho- 
desii și în Nyassaland, unde guver
nează rasistul înveterat Roy Welen- 
ski. Din relatările revistei, publicate 
sub forma unei scrisori adresate de 
„Sandy“ lui T., reiese că autorul a- 
cestei scrisori lucrează la Ministerul 
englez pentru problemele Common- 
wealth-ului și ale coloniilor, în frun
tea căruia se află Duncan Sandys. în 
prefața redacțională revista relevă 
că scrisoarea „dezvăluie un nou 
complot împotriva Africii".

în prima parte a scrisorii este 
prezentată tactica guvernului englez 
care umflă artificial problema drep
turilor colonialiștilor albi, vorbind 
de „prejudicii“ aduse acestora 
spre a smulge anumite conce
sii din partea liderilor africani. Pe 
de altă parte, colonialiștii caută să 
semene discordie în rîndul condu
cătorilor partidelor africane pentru 
a-și menține neatinse privilegiile.

Prietenii noștri comuni din guvern 
și din Ministerul pentru problemele 
coloniilor — se spune în scrisoare 
— recunosc că predarea pute
rii politice, într-o măsură din ce 
în ce mai mare africanilor, devine 
inevitabilă în întreaga Africă. Dar 
chiar și în aceste condiții ei cred 
că vor reuși să mențină ceea ce 
francezii numesc „prezența" lor în 
Africa.

Oare te-a preocupat vreodată pro
blema America de sud sau te-ai 
întrebat cum reușesc yankeii să-și 
mențină acolo pozițiile de pesté 150 
de ani, începînd din ziua în care re
publicile latino-americane și-au cu
cerit independența politică ?

Sarcina noastră constă în a cîștiga 
timp și a ne adapta la noile con
diții din Africa. Metode noi și un 
nou punct de vedere — iată de ce 
avem cea mai mare nevoie.

Partea următoare a scrisorii — 
continuă autorul — se bazează pe 
documente care mi-au fost înmînate 
de un prieten din Ministerul pentru 
problemele coloniilor.

Sarcina noastră principală constă 
în a menține în cadrul Common- 
wealth-ului statele care se eliberea

Mecanicul
Pe liniile metroului din Mos

cova a fost încheiată experimen
tarea unui mecanic automat de 
construcție electronică, menit să 
automatizeze conducerea trenuri
lor subterane de călători. Comi
tetul executiv al Sovietului oră
șenesc Moscova a adoptat o 
hotărîre privind trecerea liniei 
inelare a metroului la conduce
rea automată.

Un experiment tehnic atît de 
important. se înfăptuiește pentru 
prima oară în practica mondială. 
Se știe că în prezent se fac ex
periențe cu „mecanicul electro
nic" pe liniile metrourilor din 
New York, Londra și Paris. Deo
camdată, însă, aceste experiențe 
n-au dat rezultatele scontate. 
Firmele străine care se ocupă de 
perfecționarea metrourilor s-au 
adresat specialiștilor sovietici 
pentru ajutor și consultații.

— Mecanicul automat, care 
și-a început serviciul în metroul 
nostru, a declarat A. Novohațki, 
directorul metroului din Mosco
va, unui corespondent al ziaru
lui „Pravda", este o mașină elec
tronică. Ea rezolvă neîncetat 
ecuații diferențiale complicate.

Transportarea betonului prin pompare
Pe marele șantier al fabricii de 

țevi nr. 3 din Zeithain, al oțelă- 
riei și laminorului din Riesa 
(R. D. Germană), s-a folosit pen
tru prima oară o metodă nouă, 
mai ușoară și mai ieftină de 
transportare a betonului pentru 
fundație, chiar la distanțe de 
peste 600 metri. Betonul, prelu

Folosirea, sudurii 
electrice a țevilor

Pînă la sfîrșitul acestui an uzi
nele metalurgice Csepel din Bu
dapesta vor termina montarea u- 
nuia din cele mai moderne ate
liere de sudură.

Pe viitor se va folosi din ce în 
ce mai mult procedeul de sudare 
electrică a țevilor. Procesul de 
fabricare va fi te- ____
lecomandat. In
timp ce vechile 
mașini sudau pe 
minut 25—30 de 
metri de țevi, da
torită noilor ma
șini se vor putea 
suda în același
timp 70—90 de
metri. Șase per
soane vor fi de a- 
juns pentru a
conduce mașinile, 
față de 12, cîte 
erau necesare pînă 
acum.

Uzina meta
lurgică dinTri- 
nec (R.S. Ceho
slovacă). Ve
dere a noii 
instalații pen
tru producerea 
cocsului.

ză, precum și a ne ancora cît mai 
bine în toate regiunile Africii, unde 
acest lucru este posibil, folosind ca 
pretext ajutorul pentru stabilizarea 
economiei și a situației sociale.

Trebuie creată impresia că terito
riile eliberate își dezvoltă propria 
lor industrie națională. Acest lucru 
poate fi realizat schimbînd firmele 
companiilor noastre ca să satisfacem 
aspirațiile africanilor, precum și nu
mind africani care ne convin în 
posturi de conducere.

Telul principal constă în a instau
ra, pe baza ajutorului economic, un 
control riguros asupra industriei lo-

Răsfoind presa străină

cale. Teritoriile care se eliberează 
trebuie să fie gata să mențină func
ționarii superiori din serviciul colo
nial (în momentul de față funcțio
nari ai serviciului de peste hotare) 
pe termen nedefinit. Conform pla
nului, în Africa trebuie să rămînă 
peste 20 000 de funcționari Aceștia 
ar trebui verificați în mod minuțios 
de departamentele noastre speciale. 
Și, așa cum a spus Peart în Camera 
lorzilor, Rhodesia și Nyassalandul 
trebuie „să fie gata să se plaseze 
pe orbita acestui plan".

în acest plan am prevăzut o difi
cultate : opoziția locală și tinerii 
conducători înfierbîntați ar putea să 
facă greutăți guvernului în aplica
rea acestei politici. Presupunem însă 
că această dificultate va fi înlătu
rată. La aceasta va ajuta o mică 
șiretenie : „ajutorul", „experiența 
tehnică" etc.

„Biroul de peste hotare al servi
ciului de emigrări", care se află în 
strins contact cu lumea industriași
lor și a businessmanilor. va fi de 
mare folos. Acest birou a și trans
mutat peste 1180 de persoane, care 
au lucrat anterior în Ministerul 
pentru problemele coloniilor, iar în 
prezent sînt funcționari ai serviciu
lui de peste hotare Trebuie să reți
neți că acești funcționari vor fi în
totdeauna slujitorii coroanei și că 
condițiile serviciului lor sînt stabilite 
în prevederile coloniale.

Trebuie creată o rețea de univer-

electronic
Dispozitivele ei țin seama de 
profilul căii, de distanța piuă la 
stația următoare, de greutatea 
garniturii de tren, de funcționa
rea frînelor. In funcție de toate 
acestea se alege regimul cel 
mai rațional de mișcare, viteză, 
se determină momentul de frî- 
nare și de oprire a trenului. Gra
ficul este respectat cu o precizie 
pe care cu greu ar putea s-o 
realizeze mecanici cu mare ex
periență.

In ultimii ani au fost experi
mentate la Moscova 2 trenuri cu 
conducere automată. Ele au par
curs 80 000 km și au transportat 
aproximativ 4 milioane de călă
tori. In tot acest răstimp nu s-a 
înregistrat nici un caz care ar 
putea pune sub semnul întrebă
rii siguranța sistemelor electro
nice.

Intr-un viitor apropiat meca
nicul automat va fi introdus și 
pe celelalte linii ale metroului. 
In felul acesta va deveni posibilă 
sporirea vitezei trenurilor, redu
cerea intervalelor de mișcare în
tre ele de la 110 — la 70 secunde 
și creșterea considerabilă a ca
pacității de trafic.

crat într-un nou tip de malaxor, 
este pompat direct prin conduc
te în fundațiile marilor hale in
dustriale. La cofrajele unei por
țiuni de fundament, cu o capaci
tate de pînă la 100 mc de beton, 
lucrează un singur muncitor 
care distribuie în fundament 
materialul de construcție fluid.

Un nou combinat 
poligrafic

In orașul Phenian, capitala 
R.P.D. Coreene, a fost dat în ex
ploatare un combinat poligrafic 
unde vor fi tipărite anual circa 
400 milioane exemplare de ziare, 
4,8 miliarde pagini de cărți și 
reviste.

Procesul de producție este com
plet mecanizat și automatizat.

sități și școli superioare, cu cadre 
didactice minuțios selecționate pen
tru pregătirea africanilor care în 
viitor vor lua locul funcționarilor 
noștri din serviciul colonial în orga
nele administrative și în unele sec
toare importante ale economiei.

Se pare că ar trebui să ne grăbim 
cu crearea unor universități în par
tea răsăriteană și centrală a Africii. 
Ar trebui ca studenții din aceste uni
versități să fie convinși de necesita
tea colaborării cu noi în domeniul 
administrației, în conducerea parti
delor politice, a sindicatelor etc., 
ceea ce am putea obține în special 
dacă retribuirea bănească va fi su
ficient de generoasă, cel puțin re
tribuirea africanilor care ocupă po- 
ziții-cheie. în această ordine de idei 
nu uita lecția pe care ne-a dat-o 
Congoul, unde americanii au reușit 
să-l obțină pe Kasavubu.

Trebuie să căutăm să creăm o 
presă și posturi de radio pentru a 
asigura sprijinirea politicii noastre 
în Africa. Astfel Societatea gazetă
rească pe acțiuni din Africa de est 
desfășoară o muncă foarte folosi
toare în interesul Angliei.

Mai am de spus încă un cuvînt, 
sau mai bine zis repet cele spuse 
anterior. Nu uita că puterea formală 
și puterea reală sînt două lucruri 
diferite. Noi sîntem pentru aceasta 
din urmă.

Principalul este ca organele secu
rității, minele, afacerile externe și 
tribunalele să rămînă sub controlul 
nostru real, oricare ar fi puterea 
nominală și posturile oferite afri
canilor.

De partea cui va fi majoritatea 
în adunările legislative nu are nici 
un fel de importanță. Planul de față 
prevede acest lucru. Dacă se va în- 
tîmpla lucrul cel mai rău și afri
canii vor obține majoritatea, aceasta 
nu va însemna mult în modificarea 
noțiunii de putere. Interesele An
gliei, inclusiv propriile tale interese, 
vor fi în siguranță. Totul depinde de 
eventualitatea ca nu cumva liderii 
africani să strice acest plan.

Mă gîndesc deseori că tu și prie
tenii tăi nu vă dați seama cît de 
deștepți sînt africanii. Nu este chiar 
atît de ușor să-i induci în eroare ! 
Al tău Sandy".
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Ieri, la Geneva

Comitetul celor 18 state 
și-a reluat activitatea

(Agerpres). — La 26
15,00 (ora locală) în

GENEVA 26 
noiembrie, ora 
sala Consiliului din Palatul Națiu
nilor s-a deschis cea de-a 83-a șe
dință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, ale cărui lucrări 
fuseseră întrerupte cu peste două 
luni și jumătate în urmă cu prilejul 
începerii celei de-a 17-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

La masa tratativelor au luat loc 
reprezentanții a 17 țări — U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei, R. P. Romîne, R. P. 
Polone, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R.A.U., Italiei, Canadei, In
diei, Nigeriei, Suediei, Etiopiei, 
Birmaniei, Mexicului și Braziliei. Ca 
și înainte, rămîne gol locul pe care 
trebuia să-1 ocupe delegația Fran
ței.

Ședința Comitetului celor 18 a 
fost deschisă de S. K. Țarapkin, 
șeful delegației sovietice, care a 
prezidat ședința de luni.

W. Epștein a rostit în numele se
cretarului general provizoriu al 
O.N.U. o cuvîntare de salut. Apoi 
S. K. Țarapkin a rostit un cuvînt de 
salut, ca președinte al ședinței.

Reprezentantul U.R.S.S. a arătat că 
este inutil să se vorbească despre 
importanța problemei ce stă în fața 
Comitetului. O parte considerabilă, 
dacă nu majoritatea crizelor inter
naționale din ultimii ani au 
tuit o consecință directă a 
înarmărilor care reprezintă 
nutritiv al „războiului rece".

Recentele evenimente din 
nea Mării Caraibilor au confirmat 
cît se poate de evident necesitatea cuvîntul A. 
stringentă de a se rezolva problema S.U.A.

dezarmării și de a se înlătura peri
colul izbucnirii unui război racheto- 

a 
a 
Și

consti- 
cursei 

mediul

regiu-

nuclear. Cea de-a 17-a sesiune 
Adunării Generale a O.N.U. 
examinat problema dezarmării 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, ceea ce are o con
tingență directă cu lucrările Comite
tului nostru. La acest for internațio
nal au fost exprimate speranțele și 
au fost expuse cererile popoarelor 
din toate țările în aceste probleme 
importante, au fost adoptate rezolu
ții care cheamă la noi eforturi pen
tru rezolvarea lor cît mai grabnică.

Reluîndu-și activitatea, a spus S. K. 
Țarapkin în încheiere, Comitetul ce
lor 18 state este dator să ia în con
siderare cererile popoarelor, expri
mate la cea de-a 17-a sesiune a A- 
dunării Generale, șl recomandările 
adoptate de adunare în problemele 
dezarmării și încetării experiențelor 
cu arma nucleară și să obțină re
zolvarea cît mai grabnică a acestor 
probleme importante.

Apoi a luat cuvîntul Arthur Dean, 
șeful delegației S.U.A., care și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
faptul că membrii comitetului s-au 
întîlnit din nou pentru discutarea 
problemei dezarmării. El a dat citire 
declarației președintelui S.U.A. cu 
prilejul reluării lucrărilor comitetu
lui.

După o pauză de cinci minute, 
particlpanții la tratative au început 
discutarea problemelor care se află 
pe ordinea de zi.

în ședința de luni primul a luat 
Dean, reprezentantul

Rezultate prețioase
Un interviu al președintelui Braziliei

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Edi
ția de seară a ziarului „Izvestia” din 

' 26 noiembrie publică un interviu a- 
cordat de președintele Braziliei, Joao 
Goulart, corespondenților „Izvestiei” 
și „Pravdei”, în legătură cu prima 
aniversare a restabilirii relațiilor di
plomatice dintre U.R.S.S. și Brazi
lia.

„Sînt convins, a declarat președin
tele, că restabilirea relațiilor diplo
matice dintre U.R.S.S. și Brazilia a 
și dat rezultate prețioase, de 
piu în domeniul comerțului”.

Referindu-se la problemele 
ției internaționale actuale, 
dintele a spus : „Brazilia face totul 
pentru a nu admite intensificarea 
încordării internaționale“..

exem-

situa- 
preșe-

PoporaS din Oman are dreptul 
la independență și autodeterminare

Dezbaterile din Comitetul Politic special al O.N.U.
NEW YORK. Trimisul special A- 

gerpres, C. Răducanu, transmite :
în Comitetul Politic special con

tinuă dezbaterea problemei Omanu
lui, propusă spre discutare sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. de 11 
țări arabe care au semnalat agre
siunea Angliei împotriva indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale a Imamatului Omanului.

La 26 noiembrie au vorbit repre
zentanții Iugoslaviei, Afganistanu
lui, Mongoliei, Poloniei, Albaniei, 
Perului și altor state.

Reprezentantul R. P. Romîne, Mi
hail Hașeganu, subliniind faptul că 
acțiunile agresive întreprinse

Anglia în Oman sînt contrare pre
vederilor Cartei O.N.U. și că po
porul din Oman are dreptul la 
independență și autodeterminare, 
a arătat că delegația romînă va 
vota în favoarea oricărei rezoluții 
care va cere să se pună capăt agre
siunii engleze din Oman, să se re
tragă trupele străine de pe terito
riul acestei țări și să se acorde in
dependență poporului din Oman.

în cursul ședinței a fost prezenta
tă o rezoluție care cere retragerea 
trupelor engleze din Oman și acor
darea independentei acestui teritoriu 
pe baza negocierilor 
toare.

corespunză-

ani $i

HAVANA 26 (Agerpres). — Con
ducerea națională a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate din Cuba 
și guvernul Republicii Cuba au dat 
publicității o declarație prin care 
își precizează poziția în legătură cu 
criza din regiunea Mării Caraibilor.

în declarație se spune : „Guver
nul Statelor Unite cere ca Națiunile 
Unite să se convingă că de pe te
ritoriul nostru au fost evacuate ar
mele strategice. Cuba cere ca Na
țiunile Unite să se convingă că pe 
teritoriul S.U.A., în Porto Rico, și 
în alte părți unde se pregătește o 
agresiune împotriva Cubei, se lichi
dează taberele unde se pregătesc 
mercenari, spioni, diversioniști și 
teroriști, că se lichidează centrele 
unde se pregătesc acțiuni subversi
ve și bazele de unde pornesc nave
le piraterești care atacă litoralul 
nostru ; totodată să se ia măsuri în 
cadrul garanțiilor pe care le cere 
Cuba pentru înfăptuirea unui con
trol eficient astfel încît aceste ac

țiuni să nu se mai repete în vii
tor. Dacă Statele Unite și complicii 
lor de agresiune împotriva Cubei 
nu vor accepta acest gen de inspec
ție din partea Națiunilor Unite pe 
teritoriul lor, Cuba nu va accepta 
nici un fel de inspecție pe terito
riul său".

In declarația Conducerii naționa
le a O.R.I. și a guvernului Cubei 
se repetă cunoscutele cinci puncte 
care, după părerea guvernului cu
ban, trebuie înfăptuite pentru lichi
darea adevărată și definitivă a cri
zei din Marea Caraibilor.

„Numai pe calea concesiilor re
ciproce și a garanțiilor se poate a- 
junge la un acord larg, demn șl 
acceptabil pentru toți, se sublinia
ză în declarație. Rezolvarea justă șl 
satisfăcătoare a acestei crize ar con
tribui fără îndoială la rezolvarea șl 
a altor probleme existente în lume. 
Ea ar însemna un pas pe calea spre 
asigurarea unei păci adevărate".

Memorandumul guvernului R.P.D.Coreene
PHENIAN 26 (Agerpres). — La 

Phenian a fost dat publicității me
morandumul guvernului R.P.D. Co
reene „Pentru evacuarea trupelor 
americane din Coreea de sud și 
unificarea pașnică independentă a 
Coreei".

în memorandum sînt expuse pro
punerile și măsurile guvernului 
R.P.D. Coreene anunțate de mai 
multă vreme care prevăd crearea 
de către poporul coreean a unul gu
vern central pe întreaga Coree prin 
ținerea unor alegeri cu adevărat li
bere șl realizarea unificării pașnice 
depline a țării.

.Guvernul R.P,D. Coreene subli-

niază că Organizația Națiunilor 
Unite, care discută în fiecare an 
„problema coreeană", nu și-a înde
plinit misiunea ce îi incumbă po
trivit Cartei O.N.U. Guvernul R.P.D. 
Coreene consideră că O.N.U. tre
buie să abroge rezoluțiile adoptate 
pînă acum în „problema coreeană", 
să obțină evacuarea din Coreea de 
sud a trupelor americane și a tutu
ror celorlalte trupe străine și să di
zolve imediat așa-zisa Comisie a 
O.N.U. pentru unificarea și restabi
lirea Coreei.

Poporul coreean este absolut ca
pabil să-și unifice patria prin forțe 
proprii, pe cale pașnică.
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MOSCOVA. La 26 noiembrie, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit în 
cabinetul său de lucru din Kremlin 
pe Fumi Nosavan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru de 
finanțe al Laosului, și a avut cu el 
o convorbire. Fumi Nosavan se află 
la Moscova în fruntea unei delegații 
guvernamentale comerciale-econo- 
mice a Laosului.

Congresul sindicatelor 
din R. P. Polonă

I laVARȘOVIA. La 26 noiembrie 
Varșovia au început lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Sindicatelor 
din R. P. Polonă. La Congresul sin
dicatelor din R. P. Polonă participă 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M. Sînt prezente, de asemenea, 
numeroase delegații ale organizații
lor sindicale de peste hotare, printre 
care și delegația 
Romînă, condusă 
vicepreședinte al 
luat cuvîntul VI.
secretar al C.C. al P.M.U.P. Apoi, 
Ignacy Loga-Sowinski a prezentat 
raportul de activitate al Consiliului 
Central al Sindicatelor.

C.C.S. din R. P. 
de Elena Lascu,
C.C.S. Primul a 
Gomulka, prim-

MOSCOVA. La 7.6 noiembrie s-a 
deschis sesiunea anuală ordinară a Co
mitetului reprezentanților împuterniciți 
ai guvernelor statelor membre ale In
stitutului unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna.
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Demonstrație de protest la Londra împotriva arestării de către autoritățile franchiste a lui Juliano 
Grimau Garcia, membru al C.C. al P.C. din Spania

Forjele de stînga și-au întărit pozițiile• 0

mondiala 
muncitorilor 
iorestieri

Conierința 
sindicatelor 

agricoli și

SOFIA. La Sofia și-a încheiat 
lucrările conferința mondială a sin
dicatelor muncitorilor agricoli, fo
restieri și de pe plantații. Din partea 
R. P. Romîne a participat o delega
ție condusă de tovarășul Anton Sto- 
ianovici, membru al Prezidiului 
C.C.S., președintele Uniunii Sindica
telor din întreprinderile și instituțiile 
agricole. Conferința a adoptat o re
zoluție care precizează sarcinile fe
derației și un mesaj către muncitorii 
agricoli, forestieri și de pe planta
țiile din toate țările, în care se ex
primă solidaritatea muncitorilor din 
întreaga lume cu lupta dreaptă a 
poporului cuban.

CANBERRA. „Afară cu bazele 
americane din Australia“, „Emisfera 
sudică să fie transformată intr-o 
zonă liberă de arma nucleară“, sub 
aceste lozinci s-a desfășurat un mi
ting al oamenilor muncii din orașul 
australian Brisbane. Congresul Aus
tralia — Noua-Zeelandă pentru de
zarmare și colaborare internațională 
a hotărît să pornească la 16 decem
brie un marș cu automobile spre 
Laverton (Victoria), unde se află 

o bază a avioanelor americane 
„U-2“.

KAMPALA. După cum comunică 
agenția Ghana News, primul minis
tru al Ugandei, Obote, într-un 
discurs rostit la 25 noiembrie, a în
vinuit guvernul englez pentru faptul 
că a sugerat publicarea, într-unul 
din ziarele locale controlate de en
glezi, a unui articol care urmărește 
„stîrnirea unor conflicte și nemulțu
miri interne în Uganda“.

Fostul comandant al armatei 
iraniene arestat pentru iraude

TEHERAN. Fostul comandant su
prem al armatei iraniene, generalul 
Abdullah Hedayat, a fost arestat și 
va fi judecat de un tribunal militar 
sub acuzația de a se fi făcut vino
vat de fraude în valoare de peste 2 
milioane de dolari.

ISTANBUL. După cum relatează 
ziarul turc „Cumhuriyet”, recent pe 
străzile orașului Istanbul a fost or
ganizat un marș la care au partici-

pat copii în vîrstă de 6—12 
femei care cereau înființarea de 
școli și introducerea apei și luminii 
electrice în cartierele lor.

PNOM PENH. In cadrul unei con
ferințe de presă organizară de prin
țul Norodom Siannuk înainte de ple
carea sa în Indonezia, acesta a de
clarat că guvernul regal al Cambod- 
giei a expediat celor 14 țări intere
sate proiectul statutului cu privire 
la neutralitatea Cambodgiei. Sperăm, 
a spus Siannuk, că el va fi acceptat 
de țările occidentale, de țările socia
liste și de cele neutre.

Succesul muzicienilor sovietici 
în S.U.A.

Sînîem și vom rămîne 
frați ai Cubei

€uvîntarca rostită de A. I. NiKoian la postul de televiziune Havana

a-a
New 
sim-

NEW YORK. La 25 noiembrie 
vut loc în sala Carnegie Hall din 
York concertul final al Orchestrei 
tonice a Filarmonicii de Stat din Lenin
grad, dirijată de Evgheni Mravinski. După 
concert, publicul a continuat să rămînă 
în sală ovafionînd îndelung. Muzicienii 
sovietici au revenit la rampă de trei ori 
și au interpretat în afara programului 
o serie de bucăți. La 26 noiembrie or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
din Leningrad a plecat într-un turneu în 
Canada.

PARIS. La Paris s-a anunțat ofi
cial că primul ministru britanic 
Macmillan va face o vizită în ca
pitala Franței, în cursul căreia va 
avea, la 15 și 16 decembrie, între
vederi cu președintele Republicii 
Franceze, de Gaulle.

BONN. Duminică au avut loc ale
geri pentru landtagul bavarez. Din 
cei 6 615 598 de alegători înscriși, 
1 500 000 s-au abținut de la vot. Cu 
toate eforturile depuse de partidul 
lui Adenauer (Strauss, ministrul de 
război, a condus personal campania 
electorală a Uniunii creștin-sociale), 
de a-și adjudeca 
mătate din voturi, 
47 la sută.

WASHINGTON.
agenfia France Presse, deficientele în 
funcționarea bateriilor solare ale navei 
cosmice americane „Mariner 2" nu au 
fost încă remediate.

mai mult de ju- 
el a obținut doar

După cum anunfă

ROMA. La 26 noiembrie, Pietro 
Nenni, secretarul Partidului Socia
list Italian, a fost rănit într-un ac
cident de automobil.

circumscripții, P.C.F. a 
gerilor parlamentare din Franța a sprijinit alegerea candidaților so- 
înregistrat un important succes al ciăliști, printre care și a lui Guy 
forțelor politice de stînga.

Deosebit 
rezultatele 
Comunist Francez. împreună 
cele 9 mandate de deputat obți
nute încă din primul tur, P.C.F. 
dispune acum de 41 de mandate, 
ceea ce este de patru ori mai mult 
decît numărul de mandate pe 
care-1 avea în parlamentul pre
cedent, ales în 1958. Partidul socia
list unificat, împreună cu Uniu- 
ned republicanilor progresiști, o 
altă formație politică de stînga, 
au obținut 5 mandate. Prin a- 
ceasta P.S.U. obține pentru pri
ma dată mandate în parlament. 
Numărul mandatelor care au reve
nit partidului socialist este de 67, 
ceea ce înseamnă o dată și jumă
tate mai mult decît în 1958. Parti
dul radical și radical-socialist, 
cucerind 23 de mandate, a în
registrat de asemenea o creștere 
importantă (în 1958 avea 13 man
date). Gruparea așa-numitului 
„Centru de stînga" a obținut 19 
mandate.

Succesele 
datoresc în 
de acțiune, 
realizată, a 
lea tur de scrutin, la înfrîngerea în 
numeroase circumscripții electo
rale a candidaților susținuți de 
partidul gaulli3t U.N.R., partidul 
puterii personale.

Credincios politicii 6ale de în
făptuire a unității de acțiune a 
forțelor democratice și republi
cane, Partidul Comunist Francez 
și-a menținut candidații la cei 
de-al doilea tur de scrutin numa! 
acolo unde la primul tur ei au fost 
mai bine plasați decît ceilalți can
didați ostili puterii personale. Re- 
trăgîndu-și candidații în toate

Al doilea fur de scrutin al ale- celelalte 
gerilor parlamentare din Franța a

de semnificative sînt 
obținute de Partidul 

cu

forțelor de stingă ee 
mare măsură unității 
care, deși incomplet 
dus, la cel de-al doi-

Mollet, secretarul general al parti
dului socialist, ales în circumscrip
ția electorală Arras. In alte cir
cumscripții, comuniștii au chemat 
să se voteze pentru candidații 
partidului radical și ai altor gru
pări de stînga. La rîndul lor, can-

Corespondenjă 
din Paris

didații P.C.F. au beneficiat, în mai 
multe circumscripții, de ' sprijinul 
socialiștilor și al altor republicani.

Numărul deputaților gaulliști îi) 
noua Adunare Națională este de 
274, din totalul de 482. Majorita
tea absolută pe care au obținut-o 
adepții puterii personale se expli
că prin aceea că celor 233 de 
deputați ai partidului de guvernă
mânt, U.N.R., li s-au adăugat încă 
41 de deputați aleși sub egida „A- 
sociației pentru a V-a republică".

Numărul mare de mandate ob
ținut de U.N.R. arată, după cum 
s-a văzut și la primul fur de 
scrutin, că acest partid reunește 
în prezent în jurul său principalele 
forțe reacționare din Franța, care 
ee pronunță pentru întărirea 
regimului puterii personale. O 
dovadă în acest sen6 o con
stituie. și pierderile suferite de 
celelalte partide de dreapta care, 
din considerente mai mult perso
nale decît principiale, s-au pronun
țat împotriva puterii personale. De 
la 120 de mandate în 1958, parti
dul zis al „independenților" s-a 
prăbușit pînă la abia 18 mandate 
acum. O înfrîngere completă au

înregistrat grupările de extremă 
dreaptă care nu au izbutit eă tri
mită nici un deputat în parlament. 
Un rezultat semnificativ este și în- 
frîngerea fostului prim-ministru 
gaullist Michel Debré, învins de un 
candidat radical sprijinit de comu
niști.

U.N.R. nu a beneficiat însă nu
mai de concentrarea voturilor de 
dreapta asupra sa, ci și de preve
derile antidemocratice ale siste
mului electoral majoritar, cu două 
tururi de scrutin. Dacă ar fi fost 
în vigoare sistemul votului propor
țional, atunci numai partidul co
munist ar fi obținut pesie 100 de 
mandate.

Comentînd rezultatele celui de-al 
doilea tur de scrutin, Maurice 
Faure, președintele partidului ră
dicai, a declarat că ele „confirmă 
rezistența țării față de puterea 
personală". în același sens, ziarul 
partidului socialist, „Le Populaire", 
scrie : „Franța republicană a de
monstrat încă o dată că forța sa 
continuă să crească".

In pregătirea deschiderii Adu
nării Naționale, care va avea loc 
la 6 decembrie, partidul U.N.R. se 
va sili, după cît se poate deduce 
dintr-o declarație făcută de pri- 
mul-ministru Pompidou, să-și întă
rească și mai mult pozițiile parla
mentare prin atragerea a cît mai 
mulți deputați de dreapta de 
partea majorității guvernamentale.

In legătură cu aceasta, Waldeck 
Rochet, secretar general adjunct 
al partidului comunist, a declarat, 
că „pentru a pune stavilă dicta
turii și aventurii este indispen
sabil să se realizeze și să se 
dezvolte unitatea tuturor forțelor 
muncitorești și democratice, unita
tea de acțiune a comuniștilor, so
cialiștilor, a tuturor republicani
lor".

T. VORNICU

Rezultatele alegerilor din Uruguay
Frontul de stînga al eliberării și-a mărit numărul voturilor
MONTEVIDEO 26 (Agerpres). — 

La 25 noiembrie, în Uruguay au 
avut loc alegeri generale pentru de
semnarea membrilor Consiliului na
țional^ compus din nouă membri, 
care exercită puterile prezidențiale, 
a membrilor parlamentului și consi
liilor municipale și departamentale.

Potrivit agențiilor de presă, parti
dul guvernamental Blanco a ieșit în-

vingător cu o infimă majoritate de 
7 662 de voturi asupra principalului 
său adversar, partidul Colorado.

Agenția Associated Press semna
lează că Frontul de stînga al elibe
rării și-a mărit numărul voturilor în 
comparație cu ultimele alegeri gene
rale din 1958, lăsînd în urma sa 
Partidul creștin-democrat și Uniunea 
populară.

persecutate în
Din 1956, cînd a fost 

scos în afara legii Parti
dul Comunist din Germa
nia, autoritățile din R.F.G. 
au interzis peste 200 de 
organizații <’ 
printre care 
partizanilor păcii, 
fia de prietenie 
no-sovietică etc. 
mii de partizani 
sint supuși persecuțiilor, 
deținuți în închisori, în 
timp ce fasciști notorii, 
cum sînt Globke, Heusin
ger, Foerfsch, Flick, Abs 
și alții, sînt menjinuji in 
aparatul de stat, in arma
tă, polijie, justifie etc.

în prezent, autoritățile 
de la Bonn pregătesc o 
nouă lovitură îndreptată 
împotriva forțelor demo
cratice din fără. La 29 
noiembrie, așa-zisul „Tri
bunal federal administra
tiv", care funcfionează 
în mod ilegal în Berli
nul occidental, va relua 
procesul împotriva Uniu
nii persoanelor persecu
tate de regimul nazist 
(U.P.P.R.N.). încă in toam
na anului 1959, după ce 
U.P.P.R.N. a demascat pe 
fascistul Oberländer, pe 
atunci ministru în cabine
tul lui Adenauer, gu
vernul federal a cerut 
interzicerea U.P.P.R.N.

democratice, 
; Comitetul 

Asocia- 
germa- 
Sute și 
ai păcii

Pregătirile 1n vederea 
deschiderii procesului au 
durat trei ani.

„Adevăratul motiv al 
atacului împotriva U. P. 
P. R. N. — scrie săp- 
tămînalul vest - german 
„Die Andere Zeitung" — 
trebuie căutat' în faptul 
că persoanele persecuta
te de regimul nazist cer 
înlăturarea din viața pu
blică a naziștilor notorii, 
luptă pentru înfăptuirea 
idealurilor 
rezistență, 
pească din 
țarismul și 
cesul acesta 
săptăminalul 
te înăbușirea unui adver
sar politic cu ajutorul u- 
nor argumente din arse
nalul războiului rece".

Intenția autorităților 
de la Bonn de a interzi
ce U.P.P.R.N. — eviden
tă încă din faza de pre
gătire a procesului — a 

. stîrnit proteste puternice 
atit în R.F.G., cît și în 
alte țări. La întîlnirea mi
nerilor din regiunea Ruhr 
(R.F.G.) și districtul Cot
tbus (R.D.G.) a fost a- 
dopfată o declarație care 
cuprinde chemarea ca 
prin acțiuni comune să 
se împiedice interzicerea 
U.P.P.R.N. Reprezentanții

mișcării 
vor să 

rădăcini 
nazismul.

de 
stir- 
mili- 
Pro- 

continuă 
urmăreș-

Sindicatului lucrătorilor 
din industria poligrafică 
și a hîrtiei din R.F.G. au 
cerut încetarea imediată 
a persecutării judiciare a 
acestei organizații vesf- 
germane a luptătorilor 
antifasciști.

In Norvegia a fost a- 
doptală o rezoluție, sem
nată de deputați ai par
lamentului, oameni de 
știință, medici, profesori, 
activiști sindicali, care-și 
ridică cu hotărîre glasul 
împotriva noului act arbi
trar al Bonnului.

Conferințele sindicale 
din Wales și Nottingham, 
reprezentînd 500 000 de 
muncitori englezi,
doptat o declarație 
care se spune : 
tem indignați 
tenția guvernului 
blicii Federale de 
terzice organizația 
melor S.S., în timp 
supritorii lor — S.S.-iștii 
— pot să se întrunească 
nestingherit și să-și des
fășoare propaganda fas
cistă".

Alături de pafrioții șl 
democrații vest-germani, 
în apărarea U.P.P.R.N. se 
ridică toți acei cărora le 
sînt scumpe idealurile 
democrației și libertății.

G. L.

HAVANA 26 (Agerpres). — TASS: 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a rostit la 25 noiembrie o cuvîntare 
la postul de televiziune Havana.

în preajma plecării, a spus A. I. 
Mikoian, vă spun cu bucurie că, la 
fel cum a spus-o și conducătorul dv., 
Fidel Castro, sînt mulțumit de în- 
tîlnirile și tratativele noastre. A- 
ceasta este nu numai părerea mea, 
ci și părerea guvernului nostru și a 
lui Nikita Sergheevici Hrușciov.

Noi am venit aici pentru a sta 
de vorbă cu frații, cu tovarășii noș
tri și plecăm cu sentimentul încre
derii reciproce, al colaborării fră
țești, și mai deplin conștienți de fap
tul că cauza Cubei este cauza tutu
ror oamenilor sovietici.

Primul vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri a subliniat că revo
luția, sub conducerea lui Fidel Cas
tro și a tovarășilor lui de luptă, s-a 
transformat din revoluție democra
tică în revoluție socialistă. Această 
revoluție, a spus el, a adus o mare 
contribuție la cauza luptei tuturor 
popoarelor împotriva jugului impe
rialiștilor și capitaliștilor, pentru li
bertate.

După ce a amintit că Uniunea So
vietică, umăr la umăr cu guvernul 
Cubei, a reușit să îndepărteze mîna 
războiului de Cuba, să salveze ome
nirea de un război nuclear, în pra
gul căruia se afla lumea, A. I. 
Mikoian a subliniat că în aceste zile 
Cuba a devenit centrul politicii mon
diale. Opinia publică mondială este 
de partea Cubei. Au ieșit la iveală 
și s-au manifestat adevărații prie
teni ai Cubei, în timp ce dușmanii 
Cubei s-au autodemascat. Astăzi, în 
ochii opiniei publice mondiale Cuba 
este și mai puternică decît înainte, 
în fața curajului Cubei și fermității 
oamenilor ei se înclină toți cei care 
îndrăgesc socialismul și apreciază re
voluția.

Exemplul cuban devine un factor 
tot mai .puternic și stimulează mișca
rea revoluționară atît în America 
Latină, cît și în toate țările care 
luptă pentru eliberarea lot.

Toți, a arătat A. I. Mikoian în con
tinuare, își dau seama de înțelepciu
nea politicii care a salvat pacea de 
pericolul unui război nuclear și a 
ajutat poporul cuban să-și apere in
dependența, pentru a consolida noua 
orînduire socială.

Vorbitorul a subliniat că peri
colul care a planat asupra Cubei a 
unit, și mai strîns masele populare 
în jurul conducerii revoluționare, în 
frunte cu Fidel Castro. Cuba socia
listă, a declarat el, a biruit, va men
ține și consolida victoria și va fi o 
făclie vie care luminează calea tu
turor popoarelor subjugate.

A. I. Mikoian a scos în evidență 
rolul excepțional pe care l-a avut 
N. S. Hrușciov personal în rezolva
rea crizei cubane. Este în afară de 
îndoială, a spus el, că cei care vor 
studia istoria vor face o apreciere 
obiectivă și justă.

Tovarășul Hrușciov, a declarat 
vorbitorul, m-a rugat să trans
mit tuturor prietenilor cubani că 
sîntem frați ai Cubei. Și pe viitor 
vom rămîne frații ei. Uniunea So
vietică ajută și va continua să ajute 
Cuba. Fie ca prietenii cubani să fie 
siguri că sentimentele noastre de

prietenie față de ei se vor întări ne-< 
încetat.

Subliniind necesitatea ca proble
mele litigioase să fie rezolvate prin 
mijloace pașnice, vorbitorul a 
spus că împotriva acelora care do
resc să rezolve problemele litigioase 
pe calea armelor se află armele U- 
niunii Sovietice și ale lagărului so
cialist. înainte de a ridica mîna, ei 
trebuie să se gîndească ce îi aș
teaptă. Dacă Statele Unite ale Ame- 
ricii, dacă forțele agresive ar dezlăn- 
țui un război nuclear— iar războiul 
nu poate avea în prezent alt carac
ter — acest lucru ar constitui pentru 
ele o catastrofă. Acesta ar fi primul 
și ultimul război al S.U.A. pe terito
riul lor. Este necesar să se dea do
vadă de înțelepciune și să se rezolve 
în mod rezonabil toate problemele. 
După cum a spus vorbitorul, în con
flictul cuban au învins soluțiile în
țelepte : nu ' războiului nuclear !, a 
fost înlăturat pericolul militar ce a- 
menința Cuba.

Subliniind că cea măi mare garan
ție de neagresiune împotriva Cubei 
constă în unitatea poporului cuban, 
în sprijinirea de către acesta a gu
vernului său, a ideilor marxism-Ie- 
ninismului, care însuflețesc partidul 
și guvernul din Cuba, A. I. Mikoian 
a arătat că au importanță și ga
ranțiile internaționale de neagre
siune, întărite de făptui că Uniu
nea Sovietică, celelalte țări ale so
cialismului se află alături de Cuba, 
ca frați ai ei.

Arătînd că pentru a rezolva sarci
nile uriașe pe care poporul cuban și 
le-a pus în față, Cuba are nevoie de 
pace, ca și alte popoare, vorbito
rul a relevat că declarația tovarășu
lui Fidel Castro în care acesta a for
mulat cele cinci puncte constituie un 
program al luptei pentru pace. Acest 
program nu prezintă pentru nimeni 
nici un pericol. Acesta este un mă
reț program de pace pentru Cuba, 
pentru țările bazinului Mării Carai
bilor. Uniunea Sovietică, a subliniat 
el, îl consideră just si îi sprijină prin 
toate mijloacele posibile.

Arătînd că poporul cuban, popoa
rele tuturor țărilor socialiste luptă 
pentru pace, A. I. Mikoian a subli
niat că forțele păcii sînt mai pu
ternice decît forțele războiului și că 
pacea va fi apărată.

Pericolul de război, a spus el, exis
tă. Nu putem rămîne pasivi, trebuie 
să luptăm pentru pace. Cît timp nu 
a fost realizată dezarmarea generală 
trebuie să ne întărim forțele și ca
pacitatea de apărare. Cuba, a spus 
el, este gata de apărare, dispune de 
armament modern pentru apărare, 
iar alături de Cuba se află Uniunea 
Sovietică și țările socialiste.

A. I. Mikoian și-a exprimat con
vingerea că Cuba va trăi și va pros
pera ca țară socialistă. Socialismul, 
a spus el, a sosit în Cuba nu pentru 
a pleca, ci pentru a crește și a se 
întări.

+
HAVANA 26 (Agerpres). — La 26 

noiembrie, A. I. Mikoian a plecat 
din Havana.

Pe aeroportul José Marti din Ha
vana oaspetele sovietic a fost condiS 
de Osvaldo Dorticos, președintele 
republicii. Fidel Castro, primul mi
nistru al guvernului revoluționar, de 
membri ai guvernului și ai Condu
cerii Naționale a Organizațiilor Re
voluționare Integrate.

au a- 
în 

„Sîn- 
de in- 

Repu- 
a in- 
victi- 
ce a-

Dictatura lui Fuentes 
se clatină

GUATEMALA. Răscoala care a iz
bucni) la 25 noiembrie în Guatemala 
împotriva dictaturii lui Miguel Ydigo- 
ras Fuentes a fost urmată de un nou 
val de- arestări în rîndurile oersoanelor 
considerate „suspecte” de că’re poli
tia lui Ydigoras, împotriva garnizoa
nelor răsculate au fost trimise impor
tante forje armate. Unele garnizoane 
au fost bombardate de avioane co
mandate de ofiferi de încredere ai 
dictaturii. O garnizoană de militari de 
aviajie, considerată „suspectă”, a fost 
dezarmată de unităfile speciale ale 
guvernului. Agenjiile subliniază că 
actuala revoltă pune serios sub sem
nul întrebării trăinicia dictaturii spriji
nite de S.U.A.

Agenfia Reuter subliniază că acea
sta nu este singura încercare de răs
turnare cu forja a dictaturii lui Fuen
tes. Agenția amintește că la 25 ianuarie 
anul curent a fost declarată legea 
marfială după omorîrea Iu- Ranulfo 
Gonzales, șeful pol'fiei secrete din 
Guatemala, care a ordonat împușca 
rea a sute de oameni nevinovaji. în 
luna februarie în provincia Izabal a iz
bucnit o răscoală împotriva dictaturii.

Rezistentă pe ultima poziție ! 1
(Desen de NIC. NICOLAESCU)
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