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Blocuri noi de locuințe construite în orașul Constanța (Foto : M. Andreescu)

TELEGRAMA

Consiatuire privind calitatea
utilajului petrolier

al

Produse expuse la Pavilion
au intrat în fabricație

mai

de matematică, mecanică
și fizică

Moscova, Kremlin.

P. C. Italian

îndrumat și 
conducerile

hibrizi, mă- 
îngrășare a

la sfîrșitul lunii mai, cei 
dintre membrii săi — 

de gospodării colective 
agronomi — s-au referit 

producției de cereale,

Ing. IULIAN VIȘOIU 
președintele Consiliului agricol 

raional Timișoara

HPERIHITA HUI
La ședința de constituire a Consi

liului agricol raional Timișoara, care 
a avut loc 
mai mulți 
președinți 
și ingineri 
la sporirea 
îndeosebi de grîu și porumb, subli
niind că aceasta este o condiție ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea celor
lalte ramuri ale agriculturii raionu
lui pentru întărirea economică a 
gc'-’Podăriilor colective și creșterea 
niMülui de trai al colectiviștilor. 
Pe baza propunerilor făcute, în pla
nul de muncă al consiliului agricol 
raional s-a prevăzut, pe de o parte, 
întocmirea unor studii privind cul
tura griului și porumbului — com
portarea soiurilor de grîu și a hibri
zilor de porumb, timpul optim de 
semănat, metodele agrotehnice ce 
trebuie aplicate etc., iar pe de altă 
parte s-au stabilit măsurile organi
zatorice necesare pentru buna desfă
șurare a lucrărilor agricole.

Cum a muncit consiliul agricol 
raional pentru realizarea acestor 
sarcini ? Ne vom referi mai întîi 
la cultura griului. Intrucît în mo
mentul constituirii consiliului agri
col raional la cultura griului nu se 
mai puteau face lucrări care să con
tribuie la sporirea producției, ne-am 
îndreptat atenția spre strîngerea re
coltei la timp și fără pierderi și 
pregătirea condițiilor pentru obține
rea unei recolte mai bune de grîu 
în anul viitor. Ținînd seama că să- 
mînța de bună calitate, din soiuri de 
mare productivitate contribuie în 
mare niăsură la sporirea recoltei, 
s-a organizat o consfătuire la gos
podăria colectivă din Recaș, în ca
drul căreia s-au discutat problemele 
legate de asigurarea griului ’de să- 
mînță și s-a făcut instruirea și re
partizarea specialiștilor care urmau 
să facă recunoașterea culturilor; s-a 
stabilit modul cum să se execute 
purificarea lanurilor, recoltarea, de
pozitarea și păstrarea seminței. Prin 
membrii comitetului executiv și 
membrii consiliului din unități am 
urmărit permanent realizarea aces
tor sarcini. în raion a fost recu
noscut ca bun de sămînță griul de 
pe 5 800 hectare.

In timpul campaniei de recoltare, 
care a fost temeinic organizată lu- 
îndu-se măsuri pentru strîngerea re
coltei la timp și fără pierderi, con
siliul a acordat o mare atenție pre
gătirilor pentru semănatul griului. 
Președinții »gospodăriilor colective și 
inginerii agronomi au fost îndru
mați ca, paralel cu întocmirea schi
telor de amplasare a culturii griului 
și executarea arăturii și altor lu
crări de pregătire pe terenurile eli
berate, să studieze comportarea di
feritelor soiuri și efectele metodelor 
agrotehnice aplicate spre a-și putea 
spune cu competență părerea la con
sfătuirea raională a griului. Același 
lucru l-au făcut și membrii comite
tului executiv în cursul activității de 
îndrumare și control pe teren. So
cotim că merită să menționăm aici 
că din inițiativa tov. ing. Cornel 
Dragomir, șeful secției cereale și 
plante tehnice a consiliului. în toate 
gospodăriile colective din raion s-a 
introdus „registrul tehnic al griu
lui“ și „registrul tehnic al porumbu
lui”, ținute de inginerul agronom. 
In aceste registre se poate vedea ca 
într-o oglindă tot ce s-a făcut la 
cultura respectivă pe fiecare parcelă 
începînd cu specificarea soiului sau 
hibridului folosit, toate lucrările cu 
data executării și calitatea lor,

producția obținută. Aceasta a per
mis ca atît materialul prezen
tat în consfătuire de către con
siliul agricol raional cît și discu
țiile purtate să înfățișeze pe larg 
experiența bună în cultura griului 
și cauzele care au făcut ca în unele 
locuri producția să fie sub posibili
tățile existente. In consfătuire s-a 
arătat că producția medie de 1 720 
kg de grîu la hectar, realizată în ra
ion, este cu mult sub posibilitățile 
reale existente. O dovedește faptul 
că în vreme ce 10 gospodării colec
tive au obținut producții medii de 
peste ,2 000 kg la hectar, altele au 
obținut, în condiții asemănătoare, 
sub media pe raion. Astfel, G.A.C. 
Becicherecu Mic a Obținut de pe 
720 ha o producție medie de 2 280 
kg grîu la hectar, iar G.A.C. Sînan- 
drei, de pe 430 ha, a recoltat în me-

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI 
AGRICOL RAIONAL TIMIȘOARA

die 1 650 kg la hectar. S-au arătat a- 
mănunțit cauzele acestor diferențe 
de recoltă: calitatea diferită a lucră
rilor de pregătire a terenului și de 
semănat, cantitățile de sămînță fo
losite. La Becicherecu Mic, în afară 
de faptul că s-au executat lucrări de 
calitate mai bună, pe 70 hectare s-a 
folosit Ca îngrășămînt mustul de 
grajd, iar pe 50 ha mraniță. S-a 
constatat că aceleași soiuri de grîu 
au dat producții foarte diferite de 
la o gospodărie la alta din cauză că 
metodele agrotehnice au fost apli
cate diferit.

Din consfătuire s-au tras învăță
minte prețioase, pe care ne-am stră
duit să le aplicăm în campania de 
însămînțări. între altele, s-a hotărît 
ca în mod obligatoriu să se execute 
a doua arătură pe terenurile elibe
rate și arate din vreme, iar pe su
prafețele cultivate cu grîu după po
rumb să nu se admită semănatul 
în arătură superficială, ci numai în 
arătură adîncă de 20—25 cm. Tn 
ce privește soiurile, pe baza verifi
cării în producție au fost indicate 
spre cultivare patru soiuri.

Membrii comitetului executiv au 
îndrumat și controlat tot timpul în
făptuirea măsurilor stabilite. Pe mo
tiv că pămîntul este prea tare, la 
G.A.C. Beregsău Mare tractoriștii 
executau arătură superficială, iar 
consiliul de conducere și inginerul 
agronom se împăcau cu această si
tuație. Membri ai comitetului exe
cutiv le-au demonstrat practic că se 
poate executa arătura la adîncimea 
indicată, iar pentru o suprafață de 
100 hectare li s-a indicat să aleagă 
alt teren spre a putea executa lu
crările de pregătire pentru semănat 
în bune condiții.

Deși condițiile de lucru din toam
na această au fost foarte grele din 
cauza secetei, semănatul a fost ter
minat în raion la 25 octombrie, lu
crarea fiind de calitate mult mai 
bună decît anul trecut. Cea mai 
mare parte din suprafață a fost se
mănată între 1—25 octombrie. De 
ăltfel, experiența noastră arată 
tocmai aceasta este epoca optimă 
raionul nostru. Griul a răsărit și,

urma ploilor căzute m ultimele sap- 
tămîni, se dezvoltă bine. •

Secția cereale și plante tehnice 
organizează acum o ședință în ca
drul căreia va analiza felul cum s-a 
desfășurat campania de însămînțări 
și va stabili, în funcție de starea de 
vegetație a culturii, lucrările ce tre
buie executate în perioada urmă
toare : îngrășarea suplimentară, 
spargerea gheței, scurgerea apelor 
care băltesc etc.

în ce privește cultura porumbului, 
în planul de muncă întocmit la 
crearea consiliului agricol raional 
s-au prevăzut măsurile necesare 
pentru buna întreținere a culturilor 
și efectuarea unor studii privind 
comportarea diferiților 
rirea posibilităților de 
terenului etc.

Consiliul raional a 
ajutat la fața locului 
gospodăriilor colective să ia măsu
rile organizatorice necesare pentru 
aplicarea retribuției suplimentare 
după producția realizată spre a-i 
cointeresa pe colectiviști să execute 
în cele mai bune condiții lucrările 
de întreținere la porumb și alte cul
turi prășitoare. O mare atenție s-a 
acordat respectării densității optime 
de plante la hectar. Pe terenurile 
îngrășate și pregătite bine prin a- 
rătura adîncă de toamnă, grăpări re
petate înainte de semănat, s-a indi
cat și s-a urmărit prin controale la 
fața locului să se lase 40 000 de 
plante la hectar ; pe celelalte tere
nuri, în funcție de fertilitatea lor 
și de lucrările de pregătire s-au in
dicat densități de 34 000—38 000 
plante la hectar. Ca lucrări de în
treținere s-au executat în cele mai 
multe locuri două lucrări cu sapa 
rotativă, trei prașile mecanice și trei 
manuale.

Trebuie să recunoaștem, însă, că 
nu am reușit să asigurăm executa
rea tuturor acestor lucrări pe în
treaga suprafață. Dacă prașilele me
canice au fost executate așa cum s-a 
prevăzut aproape pe întreaga su
prafață, iar pe vreo 10 000 de hecta
re s-a executat și prașila a patra 
mecanică, prașila a treia manuală n-a 
fost executată decît pe circa 60 la 
sută din suprafața cultivată. în unele 
locuri, datorită faptului că inginerii 
agronomi n-au combătut tendința de 
a se rări porumbul mai ales la pra
șila a treia, nu s-a asigurat densi
tatea 
făcut

optimă. Aceste neajunsuri au 
ca producția medie la hectar

(Continuare în pag. II-a)
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PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
Din inițiativa Consiliului regional 
sindicatelor Ploiești ieri a avut loc 
la Uzinele „1 Mai" din localitate o 
consfătuire privind îmbunătățirea 
calității utilajelor pentru forajul son
delor și extracția țițeiului.

Pe baza referatelor și discuțiilor 
s-a întocmit un plan de măsuri pen
tru ridicarea în continuare a indi
cilor tehnico-economici ai utilajului 
petrolier, pentru exploatarea 
bună a acestuia pe șantiere.

Concursul studențesc

brete șl obligațiuni C.E.C., 10,1 mi
lioane lei. A crescut, de asemenea, 
numărul depunătorilor pe bază de 
consimțămînt scrie.

Din veniturile realizate, colectiviș
tii din comuna Tifești, . regiunea 
Galați, au depus numai într-o sin
gură zi pe librete de economii 
suma de 300 000 de Iei.

Pregătiri pentru
Pentru realizarea planului sporit 

de apartamente ce urmează a fi 
construite în anul viitor, construc
torii de locuințe ploieșteni și-au pro
pus ca încă în cursul iernii să rea
lizeze un mare volum de lucrări. Pe 
șa t'ierele de construcții de la Plo
ie fti, /Tîrgoviște, Buzău și Cîmpina, 
df* exemplu, se amenajează spații 
î lise, unde vor funcționa pe timp

iarnă pe șantiere
de iarnă 
Au fost 
benzi transportoare pentru deplasa
rea betonului de la stație la punc
tele de lucru.

în magaziile din apropierea șan
tierelor se depozitează materialele 
necesare pentru desfășurarea fără 
întrerupere a lucrărilor 
strucții pe timp de iarnă.

malaxoarele și betonierele, 
instalate, de asemenea,

de con-

A luat sfîrșit cel de-al Vl-lea 
concurs de matematică, mecanică și 
fizică. Concursul se organizează 
anual de Societatea de matematică 
și fizică, U.A.S.R. și Ministerul Invă- 
țămîntului pentru studenții din uni
versități, institute politehnice și teh
nice și institutele pedagogice de 3 
ani din întreaga țară.

După etapa finală, la care au 
luat parte peste 500 de studenți cla
sificați pe primele locuri în faza pe 
institute, au fost premiați 41 de stu- 
denți iar 38 au primit mențiuni.

(Agerpres)
In ,,Săptămînă economiei”

Sugestiile și propunerile făcute de 
vizitatorii celui de-al 4-lea Pavilion 
de mostre au fost comunicate colec
tivelor întreprinderilor producătoare. 
Ca urmare, unele dintre produsele 
apreciate au și intrat în producție. 
•Astfel, la țesătoria de mătase și 
cravate din Capitală a început fa
bricarea unor noi modele de impri
meuri și a cravatelor din tergal, la 
„Tricotajul Roșu" Se realizează în 
prezent noile modele de cămăși 
bărbătești, scampolouri și jachete 
din relon, a pijamalelor din relon șl 
a rochiilor imprimate, iar la „Flacăra 
Roșie" unele tipuri de încălțăminte 
flexibilă expuse la Pavilion.

Premieră teatrală

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine-

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine.
București

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic vă exprimăm dv. și 
prin dv. poporului frate romîn, sincerele noastre mulțumiri pentru căl
duroasele felicitări și bunele urări adresate cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Oamenii sovietici se bucură din toată inima de remarcabilele suc
cese obținute de poporul romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în înfăptuirea mărețelor sarcini ale desăvîrșirii con
struirii socialismului și acordă o înaltă prețuire contribuției lui la în
tărirea continuă a forței sistemului mondial socialist, la cauza menținerii 
și consolidării păcii pe pămînt.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului popor romîn, noi și mari 
succese în lupta pentru socialism și pace în lumea întreagă.

N. HRUȘCIOV 
L. BREJNEV

în primele zile ale „Săptămînii 
economiei" cetățenii din Capitală 
au depus la unitățile C.E.C. pe li-

Din scrisorile sosite le redacție

Meșterul Manole^ dau
Constructorii din Bîrlad au ridi

cat anul acesta noi blocuri de lo
cuințe, au reparat străzi, au extins 
rețeaua de canalizare a orașului. 
Pe strada Republicii au înălțat în 
continuare cinci blocuri, care sînt 
aproape gata, pe bulevardul Karl 
Marx au început construirea altor 
cinci etc.

Pentru toate acestea ei merită 
laude. Dar în activitatea lor sînt și 
unele lucruri criticabile. La începu
tul lunii mai a intrat în repa
rație capitală baia comunală. Lu
crările care puteau fi făcute foarte 
bine înfr-un termen scurt — cinci- 
șase săptămîni — au luat sfîrșit 
abia după aproape șase luni. La 
27 octombrie baia a reînceput să 
funcționeze, dar încăperile ei sînt 
parcă fot ca la început : varul de 
pe pereți s-a 
♦afonilor încă 
toarele de 
date.

Lucrările 
matograful

la

luat pe hainele ce- 
din prima zi, 
calorifer sini

radia- 
înfun-

de
„23

reparații la 
August" au

cine- 
fosf

Birlad
înainte. S-a mun-

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).— 
Miercuri seara, pe scena Teatrului 
de Stat din Constanța, a fost pre
zentat în premieră spectacolul cu 
piesa „Febre” de ' Horîa Lovineäcü.’ 
Regia artistică și scenografia sînt 
semnate de Miron Niculescu de la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
din București.

In rolurile principale : Manea 
Antonova Constantin Morțun, Jean 
Ionescu, Romei Stînciugel și alții.

Revelionul în munți
cabanele din masivele Bu

și Ciucaș

Plecarea delegației P. M. R 
la Congresul
Miercuri seara a plecat spre Roma 

delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn, care va participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian. Dele
gația este alcătuită din tovarășii 
•Nieolae-jCeaușescu, membrii-' al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., se-

cretar al C.C. al P.M.R., și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al C. C. 
al P.M.R.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tovarășii 
Chivu Stoica, Leonte Răutu, de 
membri- ai • C.C. al P.M.R., activiști 
de partid. (Agerpres)

IP T

începute și mai 
cit intens în primele trei săpfămîni 
și de atunci, aidoma ca în legenda 
cu meșterul Manole, lucrările n-au 
mai înaintat aproape deloc. Și cît 
de mult așteaptă cetățenii relua
rea activității acestui cinematograf!

Să vedem cum stau lucrurile cu 
clădirea teatrului de sfat. In au
gust a.c. (de ce focma: atunci ?) 
sfatul popular regional a alocat 
fondurile necesare reparațiilor. Dar 
constructorii au început lucrările 
abia la sfîrșitul lui octombrie, după 
reluarea stagiunii teatrului. Acea
sta, pentru că, „să vedeți, n-avem 
materiale...". Motive se pot găsi 
ușor și oricînd. Oare cine pretin- 
deți să vă procure materialele ne
cesare, tovarăși de la întreprinde
rea de construcții-montaj Bîrlad ?

S-ar fi cuvenit ca organele locale 
să manifeste mai multă exigență 
față de activitatea constructorilor 
bîrlădeni.

In 
cegi 
pregătiri pentru organizarea reve
lionului. încă de pe acum și-au 
manifestat dorința de a petrece aici 
sărbătoarea noului an un mare nu
măr de oameni ai muncii din toate 
colțurile țării, precum și turiști de 
peste hotare. Pentru transportul lor 
de Ia Sinaia la oota 1 400, întreprin
derea orășenească din Sinaia a asi
gurat autobuze ; mai departe, spre 
platoul Bucegilor călătoria continuă 
cu telefericul.

se fac in prezent

A. I.
te al
U.R.S.S., se va întîlni azi la 
shington cu J. Kennedy, președin
tele S.U.A.

MIKOIAN, prim-vicepieședin- 
Consiliului de Miniștri al 

Wa-

recunoască dreptul poporului din 
Oman la autodeterminare și inde
pendență. Rezoluția cere retragerea 
trupelor străine din Oman.

I. OPREA
corespondent voluntar

foarte 
vedere 
asigu- 
econo-

Cu materiale plastice

TELEGRAMA
Cu ocazia sărbătorilor naționale ale Albaniei, a 18-a aniversare

tiva comitetelor de cultură și artă 
din cele două raioane în scopul 
a extinde cele mai bune metode 
muncă ale acestor brigăzi.

Vedere parțială a uzinelor sodice Govora
(Foto : Gh. Vlnțilă)

BRÄILA (coiesp. „Scînteii"). La 
Brăila a avut loc un schimb de ex
periență între brigăzile științifice din 
acest raion și cele din raionul Fău- 
rei. El a fost organizat din iniția-

----- , - ------ --------------- a 
eliberării de sub jugul fascist și a 50-a aniversare a proclamării inde
pendenței, Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine a trimis o 
telegramă de felicitare Prezidiului Adunării Populare a Republicii Popu
lare Albania.

Experiența de pînă acum a 
șantierului nostru ne-a convins 
că folosirea maselor plastice în 
construcția navelor este 
avantajoasă din punct de 
economic. Masele plastice 
ră, pe lingă realizarea de
mii, calități superioare navelor 
în ce privește aspectul, confortul 
etc. La confecționarea saltelelor, 
a scaunelor, a dormezelor ș.a. 
arcurile din metal sînt înlocuite 
cu cauciuc spongios. Din mase 
plastice se confecționează și o- 
biectele de inventar ale navelor. 
Izolarea interioară a comparti
mentelor navelor se face. în 
locul plutei, cu ajutorul mate
rialului numit ampora. Aspectul 
interior al cabinelor devine mult

mai plăcut prin folosirea plăcilor 
melaminate pentru căptușirea 
pereților.

Un colectiv din întreprindere 
a experimentat și folosit, cu bune 
rezultate, la pardosirea cabine
lor materialul numit xilolit (un 
amestec de magnezită, rumeguș 
și clorură de magneziu). Mate
rialul este un bun izolator ter
mic, fonic și ignifug și înlocuiește 
cu succes rășinoasele folosite 
pînă acum la pardoseli. Cu xilolit 
s-au 
200 ■

. realizat pînă acum peste 
m.p. pardoseli.

GEORGE SIMA, tehnician, 
MARIN CERCHEZ, strun

gar, Șantierul naval 
1 Mai’’-Brăila

Schimb de experiență între brigăzile științifice

de 
de

„Săptămînă economiei" coincide, 
în timp, cu un concurs al vitrinelor. 
Și, de fapt, s-ar putea spune că între 
acestea nu există numai o legătură 
cronologică. Intr-adevăr, imaginea 
„pușculiței” moderne — libretul de 
C.E.C. — înconjurată de bogăția 
multicoloră a mărfurilor într-o vi
trină, sugerează cum nu se poate 
mai bine posibilitățile pe care le 
oferă cumpărătorului banul econo
misit. „Prin economii, bucurii 
pentru copii” — anunță un panou 
într-un magazin 
de specialitate, dar 
prin aceasta nu se 
exclud, bineînțe
les, bucuriile ce
lorlalte vîrste, de 
la televizorul care 
își are locul pre
gătit în odaia părinților și pînă la 
bibeloul de porțelan așezat pe un 
raft al bibliotecii.

Indiferent de' scopurile pentru 
care a fost inițiat, un concurs al vi
trinelor trebuie să fie, prin definiție, 
un concurs de frumusețe, o între
cere a fanteziei și a bunului gust, 
în concordanță, desigur, cu prilejul 
și necesitățile sezonului.

...Coloana de mercur, sugerată 
de tuburi de neon, indică o tempe
ratură scăzută. Trei termometre de 
acest gen atrag atenția cumpărăto
rului către o vitrină în care maga
zinul universal „Victoria” prezintă 
haine îmblănite. In vreme ce zăpada 
adevărată pare să se anunțe pe cu- 
rînd, iat-o așternută din abundență 
pe brazi și pe acoperișul cabanei... 
din vitrina magazinului „București”, 
însuși Moș Gerilă a poposit aici cu 
o lună mai devreme, probabil pen
tru ca să-i ajungă timpul să-și îm
partă toate darurile ce se pot vedea 
în jurul său.

Străbătînd centrul comercial al 
Lipscanilor, bulevardele. Calea Gri- 
viței, ne-a mirat totuși un fapt : 
prea puține magazine au fost atrase 
în concurs, prea puține vitrine au 
fost aranjate special în vederea 
acestei întreceri. Intr-un magazin 
spațios, modern, cum este „Așchiu-

REPREZENTANTUL R. P. ROM1NE 
G. Macovescu a rostit o amplă cu
vântare la ședința Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare de la 
Geneva (Textul cuvîntării țn pagi
na IV-a).

COMITETUL POLITIC SPECIAL AL
O.N.U. a aprobat o rezoluție care 
recomandă Adunării Generale să

ță“, situat în apropierea clubului 
uzinelor „ Grivița Roșie“, nimic nu-i 
spune cumpărătorului că are loc un 
concurs al vitrinelor. Același lucru 
se poate observa și la magazinul de 
confecții din piața Chibrit unde, pe 
deasupra, unele mărfuri, erau ex
puse la nimereală, șifonate. Se naște 
de asemenea, și o altă întrebare : 
oare celelalte magazine, care „nu 
participă” la concursul pentru vitri
ne, capătă prin aceasta justificarea 

de a expune măr
furile neîngrijit și 
neatractiv ?

Concursul vitri
nelor este pe sfîr- 
șite. Decoratori și 
vitrinieri au rea
lizat, stimulați de 

această întrecere, numeroase vi
trine în care culoarea și for
mele exponatelor se îmbină ar
monios, iar originalitatea și fante
zia ideilor creează un ansamblu 
atrăgător, de bun gust. Și, totuși, 
nu vi se pare că o săptămînă e cam 
puțin ? După părerea noastră con
cursul vitrinelor ar trebui să dure
ze 365 de zile într-un an ! Adică, 
un concurs permanent, în care să 
se simtă angajați nu numai deco
ratorii și vitrinierii de profesie, ci și 
toți vînzătorii și responsabilii de ma
gazine.

PAUL DIACONESCU

UN VOT DE NEÎNCREDERE ÎN 
GUVERNUL DE LA LEOPOLDVILLE 
a fost exprimat de majoritatea de- 
putaților congolezi în ședința din 28 
noiembrie a Camerei reprezentan
ților. (Amănunte în pag. IV-a).

UN GRUP DE AVOCAȚI DIN DA- 
MASC au intervenit pe lingă Nazem ‘ 2 
El Koudsi, președintele R. A. Siria, 
pentru a obține autorizarea înapo- 'i'- 
ierii în țară a secretarului general 
al C.C. al Partidului Comunist din î. 
Siria, Haled Bagdaș.

MECANICII DE LA SOCIETATEA ZC. 
AERONAUTICA AMERICANA „LOC
KHEED AIRCRAFT CO“ au declarat 
la 28 noiembrie o grevă de protest 
împotriva intenției patronilor de a 
restrînge libertățile sindicale. Greva 
paralizează 5 uzine ale companiei 
situate în California.

PREȘEDINTELE FRANȚEI — trans
mite France Presse — a grațiat la 
28 noiembrie pe fostul general Jou- 
haux, căpetenia O.A.S.-ului în Al- ., , 
g mia, și pe André Canal, conducă
torul unei importante 
în Franța.

rețele O.A.S. ■■

DATORIA PUBLICA 
tins cifra astronomică 
de mărci — arată datele publica
te de Ministerul Finanțelor de la 
Bonn. Numai între 30 iunie—30 sep
tembrie datoria publică a Germa
niei occidentale a crescut cu 400 
milioane mărci.

A R.F.G. a a-» 
de 29,1 miliar

ASTÄZI ÎNCEPE ÎN BERLINUL OC
CIDENTAL, în fața tribunalului fe
deral administrativ al R.F.G., proce
sul înscenat Uniunii vest-germane a 
persoanelor persecutate de naziști. 
Numeroase organizații șl personali
tăți ale vieții publice din diferite 
țări au trimis telegrame
test împotriva acestei înscenări 
diciare.

de pro- 
ju-

TELEGRAMĂ
Președintelui Republicii Populare 

Federative Iugoslavia, 
IOSIP. BROZ TITO

Belgrad
Cu prilejul sărbătorii nationale a Republicii Populare Federative 

Iugoslavia, vă adresez în numele poporului romîn și al meu personal, 
felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru dv. personal și pentru 
prosperitatea popoarelor iugoslave.

GHEORGHE GHEORGHIUDEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine
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Popas în drum spre cabana Bîlea-Cascadâ (munții Făgăraș).
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18 ani 
de sub 
acestui eveni-

Pe urmele articolului 
„Pentru ridicarea nivelului 
muncii politico-educative 

în întreprinderi”

M A T I I
riori din Ministerul Afacerilor Externe 
și din Ministerul Comerfului Exterior.

• Mărfi au plecat la Varșovia acad. 
Gr. C. Moisil și prof. Tiberiu Popovici, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, pentru a lua parte la 
consfătuirea privind colaborarea în 
problemele tehnicii de calcul ce va a- 
vea loc între 28 și 30 noiembrie.

Ziarul nostru a publicat în luna 
iulie a.c. un articol cu privire la 
necesitatea de a se ridica la un ni
vel mai înalt munca politico-edu- 
cativă în întreprinderile industriale 
din regiunea Ploiești. Printre altele, 
era criticat Comitetul orășenesc de 
partid Ploiești pentru că nu se 
ocupa suficient ca munca politico- 
educativă să fie axată pe sarcinile 
economice. Această lipsă a reieșit și 
din activitatea unor organizații de 
bază din întreprinderi. Deficiențele 
relevate de articol au fost scoase la 
iveală într-o ședință a biroului Co
mitetului regional de partid Ploiești 
ținută în luna iulie a.c.

Au trecut patru luni de atunci. 
Cum se desfășoară acum munca po- 
litico-educativă în întreprinderile 
orașului Ploiești ? în planul de mă
suri întocmit de comitetul orășenesc 
de partid s-a prevăzut să se țină 
cicluri de conferințe despre aplica
rea unor procedee tehnologice a- 
vansate, să se organizeze consfătuiri 
și schimburi de experiență între a- 
gitatori, să fie create puncte de do
cumentare pentru agitatori, să 
se organizeze o agitație vizuală 
concretă, mobilizatoare. Planul a 
fost adus la cunoștința secretarilor 
comitetelor de partid. Membrii co
mitetului orășenesc de partid și cei
lalți activiști de partid au dat aju
tor concret, la fața locului, organi
zațiilor de bază, pentru a traduce în 
viață măsurile prevăzute în plan. 
Aceasta a contribuit la . înviorarea 
muncii politice în mai multe între
prinderi. la axarea ei pe problemele 
principale legate de îndeplinirea rit
mică și la toți indicii a sarcinilor de 
plan. Iată cîteva exemple edifica
toare.

La întreprinderea textilă „Doro
banțul“, în primul semestru al anu
lui existau rămîneri în urmă la unii 
indicatori de bază ai planului : sarci
nile planificate de creștere a pro
ductivității muncii și de reducere a 
consumurilor specifice de materii 
prime nu se realizau. Cum era și 
firesc, aceste probleme au fost puse 
în centru] muncii politice de masă. 
La filatură, agitatorii Maria Marin, 
Niculina Moise și Stela Costache au 
vorbit muncitorilor despre căile și 
mijloacele de economisire a materiei 
prime și de înlăturare a deșeurilor. 
La țesătorie, fruntașele în producție 
Elena Badea și Ioana 
împărtășit tovarășelor 
experiența lor pentru i 
calității produselor și 
monstrații practice, 
apărut și un panou 
„Țesători ! Știați că o țeava de bă
tătură stricată de fiecare din voi 
zilnic înseamnă într-un an irosirea 
a 20 000 metri țesături?". Lozinci con
crete. mobilizatoare, au fost afișate

în toate secțiile uzinei. Roadele mă
surilor luate, ale muncii politice nu 
au întîrziat să se arate. în lunile 
august, septembrie, octombrie, sar
cina de mărire a productivității 
muncii a fost depășită, iar cali
tatea produselor s-a îmbunătățit 
simțitor. Prin reducerea consumului 
specific de materie primă s-au reali
zat, în primele 10 luni ale anului, 
peste 1 100 000 lei economii.

Munca politică desfășurată de a- 
gitatorii de la rafinăriile din Ploiești 
și Teleajen are ca obiectiv principal

Balaban au 
de muncă din 
îmbunătățirea 
au făcut de
in secție a 

cu chemarea :

generalizarea experienței pozitive în 
valorificarea superioară a țițeiu
lui. Folosind exemple concrete, 
agitatorii Nicolae Andrei, Dănilă 
Cornel, Ion Simionescu de la ra
finăria din Ploești și C. Minea, C 
Iancovici de la rafinăria Teleajen au 
arătat muncitorilor ce rezerve mari 
există în rafinării pentru a spori va
loarea produselor obținute dintr-o 
tonă de materie primă și au demon
strat prin calcule ce importanță 
mare prezintă aceasta pentru econo
mia noastră națională. In scopul ex
tinderii procedeelor tehnologice noi 
de valorificare superioară a țițeiului, 
Comitetul orășenesc de partid Plo
iești a inițiat „Tribuna rafinorului” 
— un ciclu de conferințe și expuneri, 
în cadrul cărora muncitori fruntași, 
tehnicieni și ingineri de înaltă cali
ficare explică avantajele și modul 
de aplicare a noilor metode de lu
cru. La rafinăriile din Ploiești și Te
leajen munca politică dusă de orga
nizațiile de partid a contribuit la 
sporirea valorii produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței prelucrată și 
la îmbunătățirea simțitoare a cali
tății produselor petroliere.

La legarea strînsă a muncii poli
tico-educative de îndeplinirea sarci
nilor de plan au contribuit și con
sfătuirile și schimburile de expe
riență între agitatori, organizate pe 
ramuri de către biroul comitetului 
orășenesc de partid. Au avut loc a- 
semenea consfătuiri, conduse de se
cretarii comitetului orășenesc, la 
Uzinele „1 Mai“, întreprinderea 
robanțul“, Rafinăria nr. 
în multe întreprinderi 
create pentru agitatori 
documentare înzestrate 
cărți, broșuri, colecții

ale orașului Ploiești, am constatat că 
în unele unități organizațiile de 
partid nu orientează munca politică 
spre realizarea exemplară a sarcini
lor de plan. La fabrica de carton 
asfaltat din Teleajen există mari ră
mîneri în urmă Ia unii indicatori 
ai planului ; procentul de rebuturi 
este mai mare decît cel admis; nu 
sînt realizate sarcinile de reducere a 
prețului de cost și de realizare de 
beneficii Organizația de bază (secre
tar tov. Lixandru Alexandru) a ana
lizat deseori cauzele neîndeplinirii 
planului la toți indicii. Din păcate, 
hotărîrile adoptate în ședințe pre
vedeau mai mult măsuri cu caracter 
tehnico-organizatoric .Nu este deci 
de mirare că, în secțiile fabricii, 
agitatorii au o slabă activitate, iar 
agitația vizuală este ca și inexisten
tă. Puținele lozinci și panouri din 
întreprindere sînt generale, nemo
bilizatoare. Gazetele de perete ale 
posturilor utemiste de control stau 
goale de luni de zile, iar peste „vi
trina calității“ s-a așternut praful... 
uitării Tovarășul Gheorghe Militaru, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Ploiești, care se ocupă de în
drumarea organizației de partid de la 
această întreprindere, a trecut de
seori pe aici, dar, din păcate, nu s-a 
străduit să ajute concret organizația 
de partid să-și îmbunătățească 
munca.

Pe șantierele întreprinderii nr. 1 
de construcții se face încă risipă de 
materiale, timpul de lucru nu este 
folosit judicios și de aceea prețul de 
cost al apartamentelor a fost depă
șit. Agitatorii n-au pus totuși în 
discuția muncitorilor aceste lipsuri 
pentru a le fi înlăturat de mult. Pe 
șantiere și la căminele muncitorilor 
se organizează rareori expuneri și 
conferințe, iar activitatea cultural- 
educativă la clubul constructorilor 
din oraș este slabă.

•k

Despre deficiențele amintite mai 
sus s-a vorbit și la plenara Comite
tului orășenesc de partid Ploiești din 
luna septembrie a.c. S-a analizat a- 
tunci și modul cum se ocupă organi
zațiile de partid din întreprinderi 
de organizarea și desfășurarea mun
cii politice și cultural-educative de 
masă pentru realizarea sarcinilor de 
plan. Comitetul orășenesc de partid 
n-a controlat însă suficient cum se 
îndeplinește hotărîrea adoptată de 
plenară Și astfel au rămas doar pe 
hîrtie măsuri bune, menite să con
tribuie la îmbunătățirea muncii po
litice.

Organizațiile de partid din orașul 
Ploiești au toate condițiile să ridice 
în cel mai scurt timp munca politi- 
co-educativă la 
le stau în față.

B
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Astăzi se împlinesc 
eliberarea Albaniei 
fascist. Aniversarea 
ment, cel mai de seamă, din istoria 
poporului albanez, coincide cu îm
plinirea a 50 de ani de la proclama
rea independenței naționale a pa
triei sale.

Secole de-a rîndul, poporul alba
nez a dus o luptă curajoasă împo
triva jugului stăpînirii otomane. In 
urmă cu o jumătate de secol el a 
scuturat acest jug, dar năzuințele 
sale , spre o independență reală și o 
viață mai bună n-au fost împlinite, 
el continuînd să fie asuprit de feu
dali și burghezia autohtonă;

în anii celui de-al doilea război 
mondial poporul albanez a luptat cu 
hotărîre pentru alungarea cotropito
rilor fasciști.

înaintarea armatei sovietice elibe
ratoare în Balcani a creat condiții 
favorabile pentru succesul luptei de 
eliberare a poporului albanez. A- 
ceastă luptă, care à cerut jertfe 
grele și în care au căzut eroic cei 
mai buni fii ai poporului, în frunte 
cu comuniștii, a fost încununată de 
izbîndă. Odată cu încheierea elibe
rării patriei sale, la 29 noiembrie 
1944, poporul muncitor albanez a do- 
bîndit posibilitatea de a păși pe ca
lea unei vieți noi, de a instaura pu
terea populară.

Oamenii muncii albanezi au avut 
extrem de 
în mîini 

cu hotărî- 
lăsate 
stării

de la
jugul de învins o moștenire

Luîndu-și soarta 
ei au pornit 

alinarea rănilor 
la lichidarea

grea, 
proprii 
re la 
război, 
înapoiere a țării, la construirea
cialismului. Pe acest drum, ei 
obținut importante realizări, dato
rită muncii lor pline de abnegație și 
puternicului ajutor frățesc al țărilor 
socialiste, în primul rînd al Unit.’ m 
Sovietice, care le-a acordat un ] 
ternie sprijin, multilateral și de1 ■ 
teresat. , v

Din păcate, așa cum s-a arătat la 
Consfătuirea de la Moscova din 1960, 
conducerea P.M.A. s-a îndepărtat de 
la linia comună a partidelor comu
niste și muncitorești ; ea continuă să 
desfășoare o activitate dăunătoare • 
unității mișcării comuniste interna
ționale, cauzei socialismului și inte
reselor fundamentale ale poporului 
albanez. Această poziție a conduce
rii P.M.A. confirmă justețea apre
cierilor făcute la Consfătuirea de la 
Moscova de partidul nostru, ca și de 
alte partide frățești.

Nutrind o sinceră prietenie față ‘ •>? 
poporul albanez, oamenii muncii div 
țara noastră îi urează, cu prilejui 
sărbătorii de astăzi, împlinirea nă
zuințelor sale spre socialism și bună
stare.

■m

© La 28 noiembrie, ambasadorul R.P. 
Albania la București, Răpi Gjermeni, a 
oferit un cocteil cu prilejul zilei natio
nale a R, P. Albania.

Au participat Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Mihal 
Petri, adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Alexandru Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari supe-

„Do-
2 și altele, 

au fost 
puncte de 

cu diferite 
de ziare, 

grafice și cu alte materiale necesare 
muncii de agitație. Aici, cadre com
petente instruiesc pe agitatori asu
pra principalelor probleme politice, 
economice și ale situației internațio
nale.

Mergînd prin unele întreprinderi

H. CiRNARU — Pucioasa, regiunea 
Ploiești :

nivelul sarcinilor ce

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

F^mțs imstră à cerealelor
(Urmare din pag. I-a)

și- volumul total al producției obțir- 
nute să nu fie pe măsura posibilită
ților existente în raionul nostru. Pe 
ce se bazează această afirmație ? Pe 
întreaga suprafață cultivată cu po
rumb în raionul nostru s-a obținut 
o producție medie de 2 980 kg boabe 
la hectar. S-ar putea spune că este 
o producție mare. Dacă ținem seama 
însă că gospodăriile fruntașe au ob
ținut, de pe o suprafață de 14 600 
de hectare, o producție de 3 414 kg 
porumb boabe la hectar, iar de pe 
3 530 hectare — 5 283 kg la hectar, 
vedem că altfel stau lucrurile. 
Membrii gospodăriilor colective frun
tașe (G.A.C. Cărpiniș de pe 620 ha 
a recoltat în medie 5 348 kg porumb 
boabe la hectar), spun că „porum
bului îi place cîntecul de sapă“. în 
aceste cuvinte este cuprinsă una din 
principalele sarcini ce stau în fața 
noastră pentru sporirea producției 
de porumb : executarea mai multor 
prașile manuale. La G.A.C. Recaș 
(care a obținut peste 5 000 kg po
rumb boabe la hectar) s-a constatat 
că pe o suprafață de 120 hectare pra- 
șila a treia se executase de mîntu- 
ială. Conducerea gospodăriei a luat 
măsuri pentru repetarea prașilei (în 
fapt s-a executat a 4-a prașilă). La 
recoltat s-a văzut că pe 80 de hec
tare din cele 120, unde a patra lu
crare s-a făcut mai bine, s-au obți
nut producții mult mai mari decît 
media pe gospodărie.

Una din problemele care stau 
în atenția consiliului agricol raional, 
în legătură cu producția de porumb 
din anul viitor este mai buna ale
gere a hibrizilor de sămînță. în acest 
an s-au cultivat în raion 9 hibrizi 
și, pe suprafețe mai mici, cîteva 
soiuri locale. Cea mai mare pro
ducție a dat-o hibridul HD 409 (pe 
6 320 ha cîte 3 517 kg la ha) și HD 
306 (pe 8 098 ha o producție de 3 089 
kg la hectar). Producția la porumbul 
local a fost de 1 939 kg (s-au culti
vat 4 903 hectare). Din analiza com
portării hibrizilor am tras concluzia 
că trebuie să extindem pe întreaga 
suprafață hibrizii HD 409 și HD 306.

Trebuie să arătăm însă că în cî
teva gospodării colective (Beșenova 
Nouă, Carani, Jadani și Murani) hi
brizii dubli cultivați deși dau o pro
ducție mai mare decît porumbul lo
cal, în perioada coacerii boabele se 
șiștăvesc. ceea ce face ca recolta 
la hectar să fie mai mică și de ca
litate mai slabă față de gospodăriile 
colective vecine. Acest lucru s-a pe
trecut și în anii trecuți. Pentru a cu
noaște mai bine cauzele șiștăvirii 
porumbului, comitetul executiv a în
credințat unor membri ai consiliului

sarcina de a întocmi un studiu des
pre comportarea hibrizilor care va 
fi prezentat în secția cereale și plan
te tehnice. în legătură cu această 
problemă solicităm și sprijinul spe
cialiștilor din institutele de cercetări 
agricole.

în momentul de față noi ne pre
gătim pentru o consfătuire privind 
cultura porumbului, pe care o or
ganizăm la G.A.C. Cărpiniș, la în
ceputul lunii decembrie. In această 
privință, ne este de un real folos 
„Registrul tehnic al porumbului" 
care ne oferă posibilitatea de a tra
ge multe0 învățăminte din experien
ța acestui an. Pe baza discuțiilor și 
concluziilor consfătuirii, consiliul a- 
gricol va îndruma și sprijini con
ducerile gospodăriilor colective să 
analizeze în adunările generale ale 
colectiviștilor felul cum s-a muncit 
în acest an la cultura porumbului și 
să stabilească măsurile pentru spo
rirea producției de porumb în anul 
viitor. Dé asemenea, vom urmări ca 
la cursurile agrozootehnice, cît și în 
cadrul conferințelor la căminele cul
turale, colectiviștii să-și însușească 
cunoștințe temeinice, experiența 
fruntașilor în cultura griului și po
rumbului.

Acum în raion se execută arături 
pe ultimele suprafețe din terenurile 
care vor fi semănate în primăvară. 
Pe 1800 de hectare s-au dat ca în- 
grășămînt de bază aproape 46 000 
tone gunoi de grajd. Va trebui să 
stăruim pentru continuarea acestei 
acțiuni.

înainte de a încheia, cîteva cuvin
te și despre alte acțiuni inițiate de 
consiliul agricol raional în vederea 
sporirii producției de cereale. Con
siliul agricol, a întocmit un. studiu 
privind mecanizarea principalelor 
lucrări în gospodăriile colective. Da
tele furnizate ne ajută atît la efec
tuarea unei repartizări mai judicioa
se a mașinilor și tractoarelor exis
tente între gospodăriile colective 
pentru a le folosi din plin la meca
nizarea lucrărilor agricole, cît și 
pentru stabilirea necesarului de uti
laje cu care urmează să fie dotate 
S.M.T.-urile în viitor.

Pentru a se demonstra în
gospodărie că executarea lucrărilor 
la un înalt nivel agrotehnic contri
buie la obținerea unor producții de 
porumb nebănuit de mari, consiliul 
agricol raional intenționează să ex
tindă în toate gospodăriile inițiativa 
președintelui și inginerului agronom 
de la G.A.C. Recaș. Ei s-au ocupat 
în mod special de cîte o parcelă de 
porumb (președintele de 14 ha și in
ginerul de 16 ha) urmărind pas cu 
pas executarea exemplară a tuturor 
lucrărilor. Pe aceste parcele s-au 
obținut producții de peste un vagon

porumb știuleți la hectar. S-a de
monstrat astfel „pe viu” în fața bri
gadierilor, șefilor de echipă, a tutu
ror colectiviștilor puterea agroteh
nicii.

Experiența consiliului nostru ara
tă că noua formă de conducere a 
agriculturii, inițiată de partid, prin 
încadrarea specialiștilor în unități 
și organizarea consiliilor agricole o- 
feră largi posibilități de introducere 
a cuceririlor științei și a experienței 
înaintate în toate gospodăriile co
lective pentru sporirea continuă, a 
producției agricole. Ne vom strădui 
să folosim din plin aceste posibilități 
pentru ea gospodăriile colective să 
devină mari producătoare de cereale 
și pe aeeastă bază să dezvolte rapid 
celelalte ramuri ale agriculturii.

fiecare

În podgoria de la Cotnari
In ultimii ani, gospodăria de sta1 

Cotnari, regiunea Iași, a plantat 400 
de hectare cu vită de soiuri de 
mare valoare. în prezent viile a- 
cestei unități agricole de stat se în
tind pe o suprafață de aproape 
două ori mai mare decît aceea a 
întregului bazin viticol Cotnari din 
anul 1944.

Acțiunea de extindere a viilor 
continuă. In toamna aceasta se 
plantează vită pe circa 120 de hec
tare, iar în primăvara anului viitor 
pe alte 300 de ha. Se prevede ca 
pînă în 1965 suprafața de vie a 
gospodăriei să ajungă la 1 350 de 
hectare.

executate la 
orășenească 
Conducerea 
ne-a comu-

Sesizarea dv. cu privire la calitatea 
slabă a unor produse — broaște pen
tru mobilă, chei etc. — 
întreprinderea industrială 
din Sibiu a fost justă. 
Întreprinderii menționate
nlcat că a luat măsuri pentru a îm
bunătăți calitatea acestor produse. La 
confecționarea lor se va întrebuința 
material corespunzător ; a fost schim
bată tehnologia de fabricație a broaș- 
telor de mobilier ; a fost întărit con
trolul tehnic de calitate.

R. TRAIAN — raionul 23 August și 
GR. NICA — raionul N. Băkescu 
— București :

Lucrările de amenajări exterioare 
de la blocurile nou construite pe șo
seaua Mihai Bravu au început cu mare 
Intîrziere, ne confirmă și Sfatul popu
lar al Capitalei. S-au luat măsuri să 
lie terminate pînă la sfîrșitul acestei 
luni. Constructorii au început să ridi
ce molozul și din jurul blocurilor de 
pe B-dul Pieptănari. De îndată ce se 
vor termina aceste lucrări — ne răs
punde Sfatul popular al raionului N. 
Bălcescu — va continua asfaltarea 
aleilor și amenajarea parcului.

I. COȚO1 — comuna Chișineu Cri;, 
regiunea Crițana :

Sfatul popular al regiunii Crișana, 
considerind utilă propunerea dv. de a 
se tipări ilustrate care să oglindească 
pitorescul regiunii, construcțiile noi și 
alte înfăptuiri din domeniul economic 
și social-cultural, ne informează că a 
solicitai sprijinul Editurii Meridiane. 
După cum ne-a înștiințai Editura Me
ridiane, au fost realizate fotografii 
din mai multe localități ale regiunii 
Crișana. Ele vor fi trimise sfatului 
popular regional spre a întocmi co
menzile pentru anul 1963.

N. VLAD — Galafi :

Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini ne-a comunicat că 
în cursul acestui trimestru se va în
cheia contractul pentru anul 1963 cu 
U.C.E.C.O.M. pentru repararea în ter
men de garanjie a bicicletelor,

S. BORNA — 
cioara :

llia, regiunea Hune-

Sesizarea dv. a fost justă — ne co
munică oficiul raional P.T.T.R. Cim- 
pina. Vinovat de achitarea cu întîr- 
ziere a mandatului poștal pe care l-afi 
expediat este Cercelaru Gheorghe, 
salariat la Oficiul poștal Sinaia, care 
a fost sancționat.

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 
al R. p. Romîne : Lakmé — (orele 19,30); 
Teatrul de stat de operetă : Don Pasquale
— (orele 19,30); Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Regele Lear
— (orele 19,30). (Sala Studio) ; Bolnavul 
închipuit — (orele 19,30); Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1) : Mamouret — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Tache, 
lanke și Cadîr — (orele 19,30); Teatrul
„C.- I. Nottara“ (Sala Magheru) : Am fost 
fiul lui — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20); Teatrul mun
citoresc C.F.R.-Giuiești : Doi tineri din 
Verona — (orele 19,30): Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) ; De Pre- 
tore Vincenzo — (orele 20) (Sala Do- 
brogeanu Gherea) : Băiatul din banca 
doua (orele 17). O felie de lună (orele
20) ; Teatrul Evreiesc de stat : O seară 
de folclor evreiesc — (orele 20); Teatrul 
regional București : Mateiaș Gîscarul — 
(orele 20); Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase«' (Sala Savoy): Vorba revistei — 
(orele 20). (Sala Victoria): Ocolul pămin- 
tuluf în 30 de melodii — (orele 20); Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — (orele 16); Micul prinț — 
(orele 19); Circul de stat : Ansamblu) 
„Deutsche Zirkusarena“ — din R. D 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Chermesa : Sala 
Palatului R. P. Romîne — (orele 19,30). 
Republica (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) 1 Vară romantică — rulează la cinema
tografele : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 
21) șl Tineretului (14,30; 16,30; 18,30: 20.30). 
Călătoriile iui Gulliver : Tineretului (10: 
12) Cartouche — cinemascop : V. Alec- 
sandri (14,45 : 17,15 : 19.45), 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 
(10; 12,30; 14,45: 17: 19,30; 21,45), 16 Fe
bruarie (11; 14; 16; 18.15: 20,30). Drumul 
Serii (13,15: 15; 17,30; 19.45; 22), B.
Delavrancea (11; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Oameni și fiare — ambele serii : victoria 
(orele 19). 8 Martie (15.30; 19.30). Jucăto
rul ; Victoria (10,15: 12,30; 14,30: 16,30).
Culisele varieteului : Lumina (10; 12: 14; 
16; 18,15; 20,30). Lupii la stînă : Central 
(9,45: 12; 14.15: 16.30; 18,45: 21). Grivlța 
(10,30; 12,30; 15; 17; 19: 21), M. Eminescu 
(15; 17; 19; 21), Olga Bancic (15; 17; 19; 
20,45). Program special pentru copii : 13 
Septembrie (orele 10). Tintin și misterul 
„Lînei de aur" t 13 Septembrie (11.30 ;

13.45; 16; 18,15; 20,30). Program de filme 
documentare — rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. De Ia Apetiini la 
Anzi ; Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
Mongolii — cinemascop : 1 Mai (10; 12.15; 
15,30; 18; 20,30), Omul amfibie : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Misterul color doi domni 
„N“ — rulează la cinematografele : 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 cinematograful Alex. Popov în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Vîrsta dragostei — rulează la cinema
tograful C-tin David 
Umbre albe : Popular 
Celebrul 702 : Unirea

(15; 
(iß; 
(16:
19.00 — JurnalulTELEVIZIUNE. Orele ___ _______

televiziunii. 19,15 — Filmul pentru copii 
„Antilopa de aur". 19,45 — Transmisiune 
din studioul de concerte al Radiotele- 
vlzlunli : Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Dirijor ; Mircea 
Cristescu. Solist : pianistul Pavel Sere- 
breakov (U.R.S.S.). In încheiere : Bu
letin de știri.CUM E VREMEA

Ieri în țară : vremea a fost umedă șl 
cețoasă, cu cerul acoperit. exceptînd 
nordul Moldovei unde în cursul după- 
amiezii a fost schimbător. Au căzut pre
cipitații sub formă de ploaie și burniță 
în Banat, Oltenia și Muntenia și cu totul 
Izolat în celelalte regiuni. Vîntul a suflat 
în general slab, cu excepția litoralului 
unde s-au înregistrat, intensificări trecă
toare, din sectorul estic. Temperatura 
aerului la orele 14 înregistra valori cu
prinse între 0 grade la Sibiu Blaj, 
Sebeș-Alba și Banioc șl 12 grade ia Man
galia și Hîrșova. In București : Vremea 
a fost umedă și cețoasă, cu cerul aco
perit. Au căzut precipitații intermitente 
sub formă de burniță și ploaie. Vîntul 
a suflat slab din nord-est. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30 
noiembrie, 1 și 2 decembrie. In țară • 
vremea se va menține umedă, cu cerul 
variabil, mai mult acoperit. Precipitații 
vor cădea mal ales în jumătatea de sud 
a țării. Vînt slab pînă Ia potrivit. Tem
peratura în general staționară. 
vor fi cuprinse între minus 4 
grade, iar maximele între 3 și 
In București : vreme umedă, 
mal mult acoperit. Temporar ploaie, vînt 
slab pînă la potrivit din est. Tempera
tura staționară.

Minimele 
și plus 6 
13 grade, 
cu cerul

Discuții despre arta monumentală
ARMONIE

Este îndeobște recunoscut faptul 
că prezența unor lucrări de artă mo
numentală în arhitectura modernă se 
impune cu necesitate. Un aspect pe 
care aș dori să-1 pun în discuție 
este acela al integrării armonioase 
a lucrării de artă monumentală în 
construcția sau ansamblul arhitectu
ral respectiv. O lucrare de artă mo
numentală nu trebuie privită ca un 
simplu accesoriu decorativ, ci tre
buie să constituie un puternic mij
loc de educare cetățenească și ar
tistică, în spiritul epocii noastre.

Locurile în care se pot amplasa 
lucrări de artă monumentală sînt, 
fără îndoială, destule. Fie că e vor
ba de fațade sau de spații interi
oare, de parcuri sau piețe publice, 
trebuie ales cu grijă amplasamen
tul pe care îl va ocupa lucrarea, 
conform și cerințelor legate de vizi
bilitate. In sensul acesta litoralul 
ne oferă unele exemple pozitive Jn 
legătură cu lucrările de artă monu
mentală realizate în diverse tehnici 
în cadrul noii arhitecturi.

în ultimii ani în parcurile de cul
tură și odihnă din Capitală și din 
alte orașe ale țării s-au ridicat o 
seamă de busturi menite să cin
stească memoria unor înaintași cu- 
noscuți ai vieții noastre științifice și 
culturale. S-a mai scris și în cadrul 
acestei dezbateri despre lipsurile 
artistice ale unor busturi de acest 
fel aflate în parcul de cultură și 
odihnă Herăstrău; aș vrea să adaug 
că în acest parc, ca și la Sinaițr. 
există și un amplasament greșit, 
că lucrările sînt dezavantajate și de 
lipsa de armonie între soclu și 
bust, de tendința de uniformizare a 
busturilor expuse. Aceste lipșuri au 
dus la minimalizarea scopului pro
pus. De asemenea, monumentul 
ostașului romîn situat în fața clădi
rii Academiei Militare, deși are 
deosebite calități artistice, pierde 
din cauza amplasamentului urba
nistic defectuos, fiind după pă
rerea mea, „strivit” de perspectiva

SI ANSAMBLU
străzii Știrbei

monumentală

axială de adîncime a 
Vodă.

Luciăiile de artă
pot ii foarte variate ca aspect, tot
atît de variate ca și sursele de in
spirație pe care ni le oferă viața. 
Rămîne ca noi înșine să cunoaștem 
mai în profunzime viața, să ne per
fecționăm necontenit pentru ca să 
creăm lucrări cît mai valoroase. In 
această ordine de idei subliniez și 
eu necesitatea statornicirii unei co-

laborări creatoare între artiștii plas
tici și arhitecți încă de la primele 
concepții de planuri, și nu ca pînă 
acum, cînd noi, artiștii, eram soli
citați doar la siîrșit, pentru adapta
rea unei lucrări de artă la o arhitec
tură deja existentă.

Problemele 
monumentale 
loc deosebit 
vățămînt ale 
arte plastice

complexe ale 
ar trebui să-și afle 
în programele de 
institutelor noastre 
și arhitectură. Atît

artei 
un 
în
de 
ca

artist, cît și ca profesor, mi-am dat 
seama că e necesară o revizuire și 
îmbogățire a conținutului unor 
cursuri predate în învățămîntul su
perior, în sensul familiarizării stu
denților, încă de pe băncile facul
tății, cu cele mai importante pro
bleme contemporane și de viitor ale 
artei monumentale. La institutele de 
arte plastice, facultățile de arte de
corative care funcționează în pre
zent trebuie lărgite cu noi secții. în 
actuala lor organizare nu corespund 
decît parțial cerințelor reale ale pre
gătirii unor specialiști cu un bogat 
orizont de cunoștințe teoretice și 
practice, care să facă față cu succes 
necesităților crescînde ridicate de 
construcția noastră socialistă.

MAC CONSTANTINESCU 
artist emerit

O PROBLEMA DE PRINCIPIU
Nu voi insista asupra însemnătă

ții deosebite a artei monumentale, 
asupra rolului ei în complexul vieții 
sociale. Cred că aetăzi nimeni nu 
mai subapreciază influenta pe care 
arta monumentală o poate avea a- 
supra formării gustului artistic, a 
conștiinței socialiste a maselor.

Toată lumea și artiștii în primul 
rînd sînt în principiu de acord că 
ne vom orienta în continuare către 
o artă monumentală în care ele
mentul decorativ — specific și ex
trem de necesar acestui gen—nu va 
fi absolutizat 
acel punct în 
devin simple 
mai departe 
în care forma decorativă 
linia și va face și mai pregnant 
conținutul de idei socialist. Și to
tuși, deși aparent n-ar trebui să 
fie dubii în această privință, într-o 
serie de lucrări terminate, dar mai 
cu seamă în unele proiecte propuse 
de artiști în ultimii ani s-au manifes
tat tendințe spre o înțelegere gre
șită a raportului dintre conținut și 
formă în arta decorativă, tendințe 
care în practică sînt uneori încuraja
te — prin lipsa unei poziții consec
vent principiale față de lucrările 
respective — chiar de unii membri ai 
conducerii Uniunii Artiștilor Plastici.

Atracția pe care o exercită ele
mentele de ritm, culoare, ca și fac
tura deosebită a unor materiale

îneît să se ajungă la 
care conținutul, ideea 
pretexte, ci vom crea 
o artă monumentală 

va sub-

sticla, betonul — 
se pot transforma, 
dat, dacă lipsește o

ca ceramica, 
toate acestea 
la un moment 
concepție ideologică clară, într-un 
fetiș. Aspirația firească a artiștilor, 
și mai ales a celor tineri, de a-și 
spune cuvîntul în chip original, per
sonal poate duce de asemenea, în 
lipsa unei poziții artistice ferme, la 
agravarea acestui fetișism, la pier
derea adevăratului raport dintre con
ținut și formă în creația lor. De unde 
primejdia unei breșe deschise către 
formalism. Or, în arta monumentală 
consecințele formalismului mi se par 
a fi și mai dăunătoare decît în ge
nurile artei de interior, dat fiind ca
racterul ei de masă, esențialmente 
educativ. Exemplul artei monumenta
le a tuturor timpurilor evidențiază 
faptul că niciodată marile stiluri 
n-au fost rupte de ideile pe care își 
propuneau să le exprime. Dar astăzi 
oare, în socialism, nu este evident 
că una dintre trăsăturile distinctive 
ale artei trebuie să fie tocmai ex
presia clară, accesibilă pentru toți, 
a marilor idei ale timpului nostru?

în legătură cu aceasta merită să 
fie discutată problema accesibili
tății artei monumentale. Există pă
reri care susțin că arta nouă, cali
tatea ei nouă, nu poate fi accesibilă 
de la bun începui privitorului „ne
inițiat", că ceea 
lege încă astăzi 
mîine, respectiv,

ce nu se înțe
se va înțelege 

„peste o sută de

ani'. Fără a simplifica, mi se pare 
însă că această teză — în condițiile 
societății socialiste — este profund 
falsă și nu poate, în esență, decît 
să lipsească arta monumentală de 
eficiență. Este limpede că pentru a 
putea explica toate resorturile inti
me care fac ca o operă de artă să 
fie frumoasă, este necesară o for
mație complexă și un grad înalt de 
competență. Dar arta socialistă tre
buie să placă și să fie înțeleasă nu 
numai de oameni de strictă specia
litate, ci în primul rînd de mase.

Este adevărat, bineînțeles, că cu 
oît sesizezi mai bine resorturile in
time ale frumosului artistic, cu atît 
emoția estetică este mai intensă. 
Revoluția noastră culturală a și de
terminat o creștere simțitoare a 
acestui nivel de receptivitate al pu
blicului larg, și procesul continuă. 
Unul dintre factorii cei mai însemnați 
ai acestei permanente maturizări și 
rafinări a gustului și înțelegerii pen
tru artă este prezența tot mai masi
vă a operelor de artă monumentală 
de valoare, în mijlocul poporului. Ele 
îl familiarizează tot mai mult cu 
frumosul și. Implicit, impun artiștilor 
o sporire continuă a măiestriei ar
tistice, a profunzimii mesajului 
creației. Dar toate acestea sînt 
valabile doar atunci cînd arta are 
cu adevărat ceva de spus despre 
realitatea contemporană. Cînd o lu
crare este rece, lipsită do orice

sentiment, ilustrînd preocuparea ex
clusivă a artistului pentru un decora- 
tivism în sine, asemenea trăsături 
nu pot fi camuflate vorbind cu scep
ticism despre neînțelegerea „artei 
adevărate" de către omul simplu. 
Pentru artistul care își pune talentul 
în slujba ideilor mari ale epocii 
noastre, care se tace exponentul 
ideilor și sentimenteloj proprii omu
lui de azi, pentru creatorul cate folo
sește mijloacele artei monumentale 
de pe pozițiile realismului socialist, 
această ialsă problemă a „accesibi
lității" nu se pune și nu se va. pftns 
niciodată. Arta monumentală a' efr >- 
cii noastre presupune îndrăzniră 
creatoare. Intre accesibilitate și îr ' 
nivel artistic este o deplină comg 
bilitate. O atestă, de altfel, ’ C.,,ă 
cum spuneam, numeroasele lucrări 
de valoare create la noi în anii 
socialismului, ca și unele datînd mai 
dinainte. Tehnica nouă, viziunea 
plastică nouă, originalitatea nu con
stituie o piedică în calea exprimării 
ideilor și sentimentelor omului con
temporan — ci dimpotrivă.

Publicul larg este judecătorul su
prem al
Și totuși noi am făcut prea puțin 
pentru a 
judecata 
mare măsură, 
Ne lipsim în 
mare ajutor în munca de 
Critica maselor este de fapt însăși 
critica vieții, veriiicarea, în ultimă 
Instanță, a valorii operei. Cît de 
important este aceșt lucru în arta 
monumentală mi-am dat eu însumi 
seama, cînd păreri simple și directe 
ale unor oameni așa-zis „necompe- 
tenți" cu privire la unele lucrări pro
prii, încă în timpul lucrului, mi-au 
fost de un real ajutor. Trebuie să 
sperăm că Uniunea noastră, Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă 
și alte organe vor sprijini traducerea 
în viață, în mod sistematic, a aces
tui imperativ, prin dezbateri cu pu
blicul larg a lucrărilor noastre mo
numentale — de pildă cele de pe 
litoral. Concluziile unor asemenea 
dezbateri ar putea fi ulterior adîn- 
cite în cadrul Uniunii Artiștilor Plas
tici, aducînd un aer proaspăt în 
munca de analizare a creației, cars 
în ultimii ani a lăsat mult de dorit, 
și risipind confuziile care mai dăi
nuie cu privire la accesibilitate șf 
calitate artistică

DORIO LAZAR

operelor noastre de artă.

cunoaște direct, pe viu, 
sa (cum o fac în tot mai 

de pildă, scriitori), 
acest fel do i 

ere-
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Microscopul electronic, care mărește de peste 200 900 de ori, per
mite cercetătorilor să studieze secțiuni foarte fine ale bacteriilor, des- 
cifrînd structura lor. în fotografie : medicul Al. Petrovici, șef de labo
rator la Institutul de microbiologie, paraziiologie și epidemiologie 
„Dr. I. Cantacuzino“ din Capitală, lucrind la microscopul electronic.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Corneliu Mănescu. mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romîne, a trimis o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Ivan Bașev, cu prilejul numirii sale 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populara Bul
garia.

Sesiune tehnico-științîfȘcâ 
în întreprindere

Zilele trecute a avut loc la „Fila
tura Romînească de Bumbac“ din 
Capitală o sesiune tehnico-științifică or
ganizată de comisia inginerilor și tehni
cienilor și cabinetul tehnic din întreprin
dere. La sesiune au prezentat comuni
cări cadre didactice din învălămîntul teh
nic superior, specialiști de la Institutul 
de cercetări textile și din întreprindere. 
In comunicările prezentate și în cadrul 
discuțiilor au fost dezbătute probleme 
privind noile progrese în tehnica filării 
bumbacului, folosirea metodelor moder
ne la controlul calității produselor și re
ducerea zgomotului în secfiile de pro
ducție, raționalizarea consumului de ener
gie electrică.

ȘTIRI EXTERNE Sărbătoarea popoarelor iugoslaviei

R. P. Romînă aleasă ca membră 
a Consiliului executiv

PARIS. 28 (Agerpres). — La 27 
noiembrie cea de-a XlI-a sesiune a 
conferinței generale a U.N.E.S.C.O. 
a ales prin vot secret noii membri 
ai Consiliului executiv. Ținînd sea
ma de sporirea numărului statelor 
membre ale U.N.E.S.C.O. (în prezent 
această organizație numără 113 
membri), sesiunea anterioară a con
ferinței generale a U.N.E.S.C.O., ca
re a avut loc tot 
rît să lărgească 
siliului executiv 
la 30 membri.

Ca noi membri ai Consiliului 
executiv au fost alese de conferința 
generală Republica populară Romî
nă, Mali, Camerunul, Nigeria, 
danul și Panama.

In afară de aceasta, conferința 
nerală a înlocuit jumătate din 
chea componență a consiliului exe
cutiv (acest lucru se face la fiecare 
doi ani). Ca membri aj Consiliului 
executiv au fost aleși 
Franța, Anglia, Turcia, 
Suedia, Marocul, 
Arabă Unită, 
Mexicul.

A aparut „Laapfca de dhssâ"
Numărul 11, pe luna noiembrie a.c. 

al revistei „Lupta de clasă” se des
chide cu editorialul intitulat „Docu
mente programatice de uriașă însem
nătate”. In continuare sînt publicate 
articolele: „Consolidarea economică 
a gospodăriilor colective”; „Speciali
zarea și cooperarea între întreprin
deri” de ANDREI FEHER; „Actuali
tatea principiilor leniniste ale con
strucției de partid” de I. TUDO- 
■SESCU, GH. TRANDAFIR ; „Cerce
tarea științifică în domeniul lingvis
ticii” de ALEXANDRU IONAȘCU, 
LUCIA WALD ; „Transformarea 
științei în forță nemijlocită de pro
ducție” de VALTER ROMAN; „Cî
teva probleme ale istoriei literaturii 
romîne dintre cele două războaie 
mondiale” de ILEANA VRANCEA.

Rubrica „Din presa partidelor co
muniste și muncitorești” . cuprinde 
articolele: „AL VII-LEA Congres al 
Partidului Comunist din Tunisia”, 
„Contradicțiile militare și politice din 
interiorul N.A.T.O.”, de B. KARPO-

la Paris, a hotă- 
componența Con
de la 24 membri

Su-

ge- 
ve-

Izraelul, 
Argentina, 

Chile, Republica 
Italia, Pakistanul,

nr. 11-1962

VICI, „Se întărește unitatea forțe
lor antifranchiste” de EDUARDO 
GARCIA.

Revista mai publică rubrica „Cri
tică și bibliografie” cu articolele : 
„Un manual universitar de mate
rialism istoric” de I. CORNEA, E. 
GORO, „Realitatea și teoriile apolo
geților capitalismului” de I. BULBO- 
REA și notele „Pentru o predare a 
economiei politice a socialismului le
gată de practică” de FL. BURTAN 
și „Studiul literaturii romîne în 
școală” de VIORICA FARCAȘIU, 
MIRCEA HAND O CA.

La rubrica „Pe urmele materiale
lor publicate” sînt înserate răspunsu
rile la articolul „O condiție hotărî- 
toare pentru ridicarea continuă a 
nivelului agriculturii”, primite de 
redacție din partea Consiliilor agri
cole regionale Ploiești, Brașov, Ga
lați. București și a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Suceava.

Declarațh-program a guvernului
R. P. Bulgaria

SOFIA 
anunță 
din 27 
Populare 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a dat 
citire declarației-program a noului 
guvern. El a subliniat că guvernul 
va promova neabătut linia generală 
elaborată de Congresul' al VIII-lea 
al Partidului Comunist Bulgai- în 
domeniul politicii interne și externe.

Guvernul, a spus T. Jivkov, va 
promova neobosit politica industria
lizării rapide continue a Bulgariei. 
El consideră ca sarcină extrem de

28 (Agerpres). După cum 
agenția B.T.A., la ședința 

noiembrie a Adunării 
a R. P. Bulgaria, Todor

importantă asigurarea avîntului con
tinuu al agriculturii. Activitatea 
guvernului, a organelor de stat și 
economice va fi îndreptată spre ri
dicarea continuă a bunăstării mate
riale și a nivelului cultural al po
porului.

în domeniul politicii externe, gu
vernul va dezvolta prietenia și co
laborarea cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste și va con
tinua să întărească unitatea și pu
terea lagărului socialist, va traduce 
consecvent în viață principiile co
existenței pașnice a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Ansamblul „Rapsodia Romînă“ 
primit cu căldura la Cleveland
NEW YORK 28 (Agerpres). — Co

respondență specială :
Peste 3 000 de persoane, printre 

care numeroși americani de origină 
romînă, au umplut pînă la refuz 
sala „Public Music-Hall" din orașul 
Cleveland (statul Ohio) pentru a 
asista la spectacolul dat de an
samblul folcloric „Rapsodia Romî
nă". Publicul entuziasmat a ovațio
nat îndelung fiecare număr al pro
gramului, iar după terminarea spec
tacolului o mare parte din specta
tori a rămas în foaierele teatrului, 
făcînd aprecieri elogioase asupra 
măiestriei dansatorilor și cîntăreți- 
lor romîni. Peste 1 000 de specta
tori au părăsit teatrul abia după ce 
luminile au fost stinse.

După spectacol, în saloanele hote
lului ,,Statler Hilton" a avut loc o 
recepție organizată în cinstea an
samblului de un grup de americani 
de origină romînă, la care au luat 
parte peste 500 de persoane. în 
cursul recepției participanții și-au 
exprimat încă 
de solii artei 
R. P. Romîne 
Bălăceanu, și 
blului, Petre 
mit celor prezenți pentru calda pri
mire făcută ansamblului.

La 25 noiembrie membrii colo
niei romîne din Cleveland au orga
nizat o masă prietenească în cin
stea ansamblului „Rapsodia Romî
nă", la care și-au exprimat speranța 
că solii artei romîne vor între-

o dată admirația față 
românești. Ministrul 

la Washington, Petre 
conducătorul ansam- 
Nastovici, au mulțu-

prinde în curînd un nou turneu în 
S.U.A.

Ziarul „Cleveland Plain Dealer" a 
publicat la 26 noiembrie un articol 
elogios consacrat spectacolului pre
zentat de artiștii romîni în acest 
oraș. După ce subliniază că „spec
tacolul prezentat de „Rapsodia Ro
mînă" a fost încântător" autoarea 
articolului, Eleanor Trampton, scoate 
în evidență înaltul nivel de pregă
tire a interpreților romîni.

„Rapsodia Romînă — scrie ziarul 
„Cleveland Plain Dealer” — a adus 
desigur multe amintiri, pline de nos
talgie, românilor americani aflați în 
sală, care au aplaudat cu entuziasm 
fiecare număr muzical și de dans al 
acestui spectacol foarte plăcut".

COI

100 DE AN! DE LA NAȘTEREA
LUI STANISLAVSKI

La 27 noiembrie a avut loc Ple
nara Comitetului Unional pentru 
aniversarea a 100 de ani de la na
șterea marelui actor și 
Konstantin Stanislavski 
care va fi sărbătorită 
1963. La propunerea
sovietic pentru apărarea păcii, Corn 
siliul Mondial al

regizor rus 
(1863-1938), 
în ianuarie 
Comitetului

Astăzi este sărbătoarea națională 
a R.P.F. Iugoslavia.

La 29 noiembrie 1943, în localita
tea Iaițe din Bosnia s-a întrunit cea 
de-a doua sesiune a Vecei populare 
antifasciste, care a proclamat că Iu
goslavia va fi clădită pe baze fede
rative democratice. Sesiunea a ales 
„Comitetul național de eliberare a 
Iugoslaviei“, ca organ suprem al pu
terii executive.

Popoarele Iugoslaviei au vărsat 
mult sînge pentru a-și înfăptui aspi
rațiile spre libertate. Poporul romîn 
a urmărit cu caldă simpatie lupta 
curajoasă, plină de abnegație, desfă
șurată în anii celui de-al doilea 
război mondial de popoarele iu
goslave, sub conducerea partidului 
comunist, împotriva cotropitorilor 
fasciști. în această luptă, vitejii 
ostași ai armatei sovietice, îndepli- 
nindu-și nobila lor misiune elibera
toare, nu'și-au precupețit jertfele în 
bătăliile duse alături de ostașii ar
matei populare de eliberare a Iu
goslaviei pentru înfrîngerea duțpia- 
nului comun.

Eliberarea de sub jugul fascist a 
marcat o cotitură istorică în viața și 
destinele popoarelor iugoslave. Pu
terea a trecut în mîinile poporului, 
în frunte cu clasa muncitoare. La 29 
noiembrie 1945, în cadrul sesiunii 
Adunării constituante, a fost hotărîtă 
abolirea regimului monarhic, iar 
Iugoslavia a fost proclamată Repu
blică Populară Federativă.

După eliberare, oamenii muncii au 
pășit cu energie la vindecarea răni
lor pricinuite de război și lichidarea 
înapoierii economice în care vechiul 
regim burghezo-moșieresc menținuse 
țara, la construirea unei vieți noi, 
socialiste. în cadrul unor importan

te transformări social-economice, 
s-a înfăptuit reforma agrară, au fost 
naționalizate industria mare și mij
locie, băncile și comerțul mare. în 
anii care au urmat, în Iugoslavia 
vecină au fost construite o serie de 
noi întreprinderi moderne, au luat 
ființă ramuri industriale odinioară 
inexistente, s-au obținut realizări 
social-culturale în folosul celor ce 
muncesc.

între poporul romîn și popoarele 
Iugoslaviei există vechi legături de 
bună vecinătate și prietenie, bazate 
pe tradiții de luptă comună pentru 
independență națională. Dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre slu
jește intereselor ambelor popoare, 
intereselor cauzej păcii. între cele 
două țări vecine au loc schimburi 
economice și culturale. La o maî 
bună cunoaștere reciprocă a con
tribuit și vizita făcută recent în 
R.P.F. Iugoslavia de către o delega
ție a Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, ca și vizita făcută în 
urmă cu cîțiva ani în țara noastră 
de către o delegație a Scupșcinei 
Populare Federative a R. P. F. Iu
goslavia.

De ziua sărbătorii naționale a Iu
goslaviei, poporul romîn trimite po
poarelor iugoslave cele mai bune 
urări în activitatea ce o desfășoară 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei lor, pentru apărarea păcii.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

R.P.F. Iugoslavia, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Romîne, Corne
liu Mănescu, a adresat o telegramă 
de felicitare secretarului de stat 
pentru afacerile externe al R.P.F. 
Iugoslavia, Kocea Popovici.

hotărîrea de a sărbători această 
dată pe întregul glob.

LAC PE CALE SĂ DISPARĂ

că ele

adoptatPăcii

FOTBAL r -

ia astfel

CANADIANdin Iași,

CLASA MENT
La Kampala a iost inaugurat monumentul Independenței naționale 

Ugandei.

Penultima etapă a campionatului 
categoriei A de fotbal a programat 
ieri șase meciuri. Au „stat" echipele 
Farul Constanța (neprogramată) și 
Steaua, deoarece Petrolul — parte
nerul ei — a jucat la Leipzig în 
„Cupa orașelor tîrguri". în etapa de 
ieri, doar două echipe au reușit să 
obțină victoria : U.T.A. și Steagul 
Roșu. în celelalte meciuri — dispu
tate la București, Lupeni, Bacău și 
Iași — echipele au terminat la ega
litate.

Șefia clasamentului continuă să 
fie deținută de Farul ; Știința Timi
șoara, pierzînd meciul cu U.T.A., a 
pierdut și posibilitatea de a se fi 
situat pe primul lo>c. în lotul echi
pelor fruntașe a reintrat Steagul 
Roșu, care a uircat de pe locul 
șapte pe locul trei în clasament.

Iată, pe scurt, cîteva relatări pri
vind aceste meciuri :

în Capitală, pe stadionul Repu
blicii : Dinamo București — Știința 
Cluj 0—0. Nici una din echipe n-a 
reușit să înscrie vreun punct în de
cursul celor 90 de minute de joc. în 
prima repriză echipele au practicat 
un joc steril, cu puține șuturi pe 
poartă. Cîteva incursiuni ale lui 
Pîrcălab și Ivansuc și o bară în mi
nutul 35 la poarta clujenilor au fost 
singurele faze mai dinamice din a- 
reastă parte a meciului. în rest, 
apărările celor două formații au 
rezolvat cu ușurință atacurile lipsite 
de eficacitate ale înaintașilor. La 
reluare bucureștenii par mai hotă- 
rîți. în minutul 48, Ene șutează afa
ră din apropierea porții. Atacurile 
dinamoviste se succed cu mai multă 
repeziciune, dar toate sînt oprite de 
apărătorii clujeni, in special de 
P. Emil și Popescu. în minutul 50 
Pîrcălab ratează o ocazie favora
bilă. îl imită Țîrcovnicu, după șapte 
minute. Echipa bucureșteană domi
nă autoritar, deși contraatacurile 
clujenilor 6Înt extrem de periculoa
se. în minutul 80, cînd toți jucătorii 
dinamoviști se instalaseră în tere
nul de joc al Științei, un contraatac 
al înaintașilor clujeni este rezolvat 
de Uțu, care, printr-un blocaj cura
jos, și-a salvat echipa de la înfrîn- 
gere. Pînă la sfîrșit domină tot Di
namo. în sprijinul înaintării vin 
Nunweiller III și Ivan, care încearcă 
poarta, dar... rezultatul rămîne ne
schimbat. într-un cuvînt, din nou un 
joc lipsit de orizont, cu dominări 
sterile și înaintări ineficace.

Derbiul bănățean : U.T.A. — Știin
ța Timișoara 3—2 s-a disputat pe 
stadionul .,30 Decembrie" din Arad 
și a fost cîștigat de echipa locală 
— ne transmite corespondentul nos
tru. în minutul 20, Știința Timișoara 
conducea cu 2—0 prin punctele în
scrise de Bîtlan și puțini erau spec
tatorii care credeau într-o victorie a 
echipei locale. Și totuși, arădenii au 
reușit ca pînă la sfîrșitul primei re
prize să egaleze prin Leac (minutul 
29) și Chivu (minutul 40).

Se părea că ambele echipe sînt 
mulțumite de rezultat. Meciul scade 
ca valoare, în repriza secundă dis- 
putîndu-se mai mult pe mijlocul te-

renului. în minutul 82 însă, Sasu, 
după ce a trecut în dribling de cîți
va apărători, înscrie dintr-un unghi 
destul de dificil. Partida 
sfîrșit cu victoria meritată a echipei 
din Arad.

Corespondentul nostru 
care a asistat la întîlnirea dintre 
C.S.M.S. — Viitorul (2—2), ne-a re
latat că întîlnirea de aci s-a dispu
tat pe un teren complet desfundat. 
Scorul l-au deschis oaspeții în mi-

Farul 13 6 3 4 31:23 15
C.S.M.S. 13 4 7 2 27:22 15
Steagul Roșu 12 7 1 4 23:22 15
Dinamo București 11 4 6 1 15:10 14
Rapid 13 5 4 4 23:22 14
Știința Timișoara 12 6 2 4 18:19 14
Știința Cluj 12 6 2 4 16:18 14
Petrolul 12 5 3 4 25:12 13
Viitorul 13 5 3 5 32:26 13
Steaua 11 4 4 3 25:20 12
Progresul 13 4 4 5 18:19 12
U.T.A. 13 4 2 7 23:24 10
Minerul 13 3 3 7 15:31 9
Dinamo Bacău 13 2 4 7 12:28 8
Crișana 12 3 2 7 12:28 8

nutul 25, prin Dumitriu II. Ieșenii au 
egalat după numai 3 minute, prin 
Milea, apoi tot ei iau conducerea în 
repriza a doua, prin golul înscris 
de Stoicescu. Dar datorită unei gre
șeli a apărării echipei locale, de 
care profită Pavlovici, Viitorul ega
lează.

Prin telefon ni se comunică rezul-

tatul unui „derbi" disputat între 
codașele clasamentului, Dinamo 
Bacău — Crișana Oradea 1—1. 
Echipele au confirmat prin jocul lor 
submediocru poziția pe care o ocu
pă în clasament.

Primii care au înscris au fost oră- 
denii în minutul 30, prin Sfios. Dina- 
moviștii egalează după numai un 
minut, prin Gram. în cea de a doua 
repriză jucătorii de la Crișana au 
manifestat ceva mai multă inițiativă.

Meciul disputat ieri la Lupeni între 
echipele locale Minerul și Rapid s-a 
terminat cu un scor alb. A fost un 
meci greu, în care jucătorii ambelor 
echipe s-au înfruntat pe un teren 
complet desfundat. Tot timpul par
tidei a nins și a plouat. Comșa 
(Minerul) a ratat în minutul 72 o 
lovitură de la 11 metri.

La Brașov, Steagul Roșu — Pro
gresul 2—0. Victoria a fost obținută 
de gazde prin golurile marcate în 
minutele 54 și 55 de Selymesi și 
Pescaru. în general, jocul — la care 
au asistat 10 000 de spectatori — a 
fost de un slab nivel tehnic. în pri
ma repriză, ambele echipe au jucat 
fără orizont, întrecîndu-se în... gre
șeli. Repriza a II-a a fost ceva mai 
animată, dar nu în măsură șă satis
facă publicul. Echipa bucureșteană 
a pus accent mai mult pe apărare, 
contraatacurile ei sporadice au fost 
lipsite de eficacitate, nereprezen- 
tînd nici un pericol pentru echipa 
brașoveană.

Un a! treilea meci Petrolul - selecționata Leipzig

LEIPZIG 28 (Agerpres). — Asea
ră, în nocturnă, selecționata de fot
bal a orașului Leipzig a cîștigat cu 
1—0 (1—0) meciul retur cu Petrolul 
Ploiești, din cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri”. în prima parte, gazdele au 
avut mai mult inițiativa, înscriind

Pe patinoarul artificial din parcul ,,23 
August“ s-a disputat ieri seară meciul in
ternational de hochei pe gheată dintre se
lecționata divizionară a tării noastre si 
echipa Tesla Pardubice (R. S. Cehoslova
că). Hocheiștii cehoslovaci 
toria cu scorul de 7-2 (3-1

Astăzi, de la orele 19, 
revanșă.

au obținut vic- 
: 1-0 ; 3-1). ’ 
are loc meciul

In presa occidentală s-au publicat în timpul din urmă articole din 
care unele conțin păreri realiste în legătură cu perspectivele de re
zolvare a unor probleme internaționale importante legate de dezar
mare, în condițiile ce s-au creat în urma slăbirii încordării în regiu
nea Caraibilor.

Publicăm mai jos extrase din articole apărute în două publicații 
occidentale, care se referă la problema bazelor militare pe teritorii 
străine.

-rus:

NATION
„BAZELE DE PESTE 

publicația americană 
apărut un articol sem- 
Wainer Neal, în care

★
Selecționata de handbal a R.P. Romîne 

și-a încheiaf turneul în U.R.S.S., țucînd 
marți seara la Leningrad cu reprezentati
va acestui oraș. Echipa noastră a cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 19-10. în continua
rea turneului handbaliștii romîni vor evo
lua în Finlanda.

Sîmbătă de la ora 17 va avea loc 
sala asociației „Flacăra Roșie“ din 
Bela Breinei 67 deschiderea festivă 
Capitală a Spartachiadei de iarnă a 
neretului. Cu acest prilej, vor avea 
demonstrații de lupte, trîntă, gimnastică, 
judo, haltere și tenis de masă la care 
vor participa rriembrii lotului republican.

4r
In ziua a doua a Dinamoviadei de vo

lei de la Sofia' echipa masculină Dinamo

în 
str.
pe 
ti- 

loc

punctul victorios în minutul 25 prin 
interul dreapta Fischer. După pau
ză, jocul a fost echilibrat. Deoarece 
primul meci fusese cîștigat de Petro
lul cu 1—0, cele două echipe ur
mează să susțină pe un teren neu
tru al treilea joc.

s» î n «S u r i
București a învins pe Dynamo Berlin 
cu scorul de 3—0. Dozsa Budapesta a cîș
tigat cu 3—2 ța Gwardia Varșovia, iar 
Spartak Sofia a întrecut cu 3—2 pe Di
namo Moscova. In turneu! feminin, Di
namo Moscova a dispus cu 3—0 de Spar
tak Sofia.

*

Reprezentativele de 
ale R.S. Cehoslovace 
tilnit la Praga în 
tori. Au învins 
cu 6—2.

hochei pe gheată 
și Suediei s-au In- 
a ÎS 000 de specta- 

cehoslovaci
fața
hocheiștii

*

din Paris a găzduit me
ciul international de baschet dintre 
chipele selecționate ale Franței și R. 
Ungare. Gazdele au obținut victoria 
scorul de 79—69.

★
Echipele reprezentativelor de box ale 

R.P. Ungare și R.D. Germane 
in cadrul unei reuniuni care 
în orașul Szeged. Scorul final 
a fost de 4—4.

Sala Coubertin
e-
P.
cu

au evoluat 
a avut loc 
al întîlnirii

(Agerpres)

După cum relatează revista „Science 
et Vie”, lacul Kariba, creat prin îndi
guirea fluviului Zambezi (Africa) esfe 
pe cale de dispariție din cauză că su
prafața lui începe să se acopere cu 
un strat gros de ferigi plutitoare. A- 
cest strat vegetal acoperă de pe acum 
o mare suprafață. Impiedicînd pătrun
derea oxigenului în apă, al a dus la 
dispariția peștilor din lac.

PROFITURI DE 2 00Ö LA SUTĂ

rilor efectuate. Dence afirmă 
s_au format datorită unor meteoriți 
care au căzut pe pămînt acum 2 
milioane de ani. Diametrele celor 
trei cratere sînt de respectiv : 32, 24 
și 4 km. în fiecare din ele se află 
acum un lac.

NU-! PLACE BONN-ULUL.

Presa din Germania occidentală 
anunțat că filmul italian „Celea

patru zile de la Neapole“ realizat 
de regizorul Nanni Loy nu va primi 
viza de intrare în R.F.G. Filmul 
evocă lupta partizanilor italieni în 
timpul ocupației hitleriste.

diplo- 
în re-

Sub titlul 
MĂRI", în 
„NATION" a 
nat de Fred 
se spune printre altele :

„Criza cubană are șanse să re
prezinte un fel de punct de cotitură 
în războiul rece. Cu condiția să e- 
xiste imaginație și înțelepciune din 
partea noastră, ea ar putea deveni 
o ocazie pentru consolidarea păcii.

Afirmăm acest lucru în momentul 
cînd repercusiunile crizei oubane 
sînt încă departe de g fi clare, dar, 
se pare că sînt vizibile trei rezul
tate importante :

1) S-a demonstrat că era 
mației americane unilaterale
giunea Caraibilor s-a terminat. Pro
blemele din regiunea Caraibilor in
teresează nu numai Statele Unite, 
dar 
teri, 
nile

2) 
străine 
dată în mod dramatic ;

3) Pornind de aici, încordarea în 
cadrul războiului rece poate ori să 
se amelioreze, ori să se agraveze, 
în funcție de rezolvarea efectivă a 
acestei probleme".

Analizînd unele consecințe ale 
crizei cubane și exprimîndu-și pă
rerea că „politica sovietică procla
mată, care oferă sprijin regimurilor 
revoluționare, pronunțîndu-se în a- 
celași timp în mod insistent, asupra 
evitării războiului termonuclear, 
constituie un aspect Important al 
politicii externe sovietice" autorul 
subliniază că „Moscova poate acum 
să aducă un argument puternic, a-

în aceeași măsură și alte pu- 
fără să mai vorbim de Națiu- 
Unite ;
întreaga problemă a bazelor 

s-a ridicat pentru prima

rătînd că politica ei este justificată. 
Ea a reușit să obțină o garanție 
oficială din partea Statelor Unite, 
cu angajarea virtuală a O.N.U, ca 
garantă, că nu vom invada Cuba".

In continuare autorul 
prezent este necesar 
„eforturi diplomatice în 
ducerii altor încordări 
războiului rece", dai 
derea pentru inițiativă 
vină

în 
colul 
dată 
zelor 
Amintind 
bazelor americane la frontierele 
U.R.S.S., articolul scrie : „Bazele 
noastre în jurul granițelor sovietice 
au impus o amenințare la adresa 
U.R.S.S. Rușilor nu le-au plăcut. Ei 
au protestat împotriva lor. Dar pînă 
în prezent ei nu ne-au amenințat 
cu forța pentru a ne determina să 
le retragem".

Arătind în continuare că nu există 
argumente pentru a socoti bazele 
americane ca defensive, autorul 
observă că : „Indiferent cum pri
vim bazele noastre, stabilirea de 
baze la granița unui alt stat trebuie 
să fie considerată în mod inevita
bil un act provocator. încordarea 
provocată de aceste baze este o 
piedică importantă în slăbirea răz
boiului rece și în realizarea unui 
acord asupra dezarmării — obiecti
vul real al unei politici externe in
teligente. Ironia este că aceste baze 
nu asigură protecția militară reală 
pentru nimeni — și desigur nici pen
tru Statele Unite". Referindu-se la 
bazele militare americane existente 
în Turcia, Pakistan, Norvegia, au-

Statelor Unite", 
această ordine 
subliniază că 

într-un mod nou 
militare pe

arată că în 
să se facă 
vederea re- 
în cadrul 

că „răspun- 
pare să re-

de idei, arti- 
trebuie abor- 
problema ba- 

teritorli străine, 
în continuare de crearea 

la 
scrie :

Potrivit datelor presei americane, 
numai la New York există aproxima
tiv 300 000 de persoane care con
sumă stupefiante. Comerțul cu stu
pefiante este o afacere care se des
fășoară pe scară largă în Occi
dent. Profiturile realizate de pe 
urma acestui comerț sînt uriașe și 
se ridică deseori la... 2 000 la sută. 
Dacă înainte de război vîrsta medie 
a oamenilor care consumau în 
S.U.A. stupefiante era de 27 de ani, 
astăzi ea s-a redus la 20 sau chiar 
la mai puțin.

IPOTEZA UNUI GEOLOG

Geologul canadian M. R. Dence 
de la Observatorul din Ottawa, stu
diind trei cratere din nordul pro
vinciei Quebec (Canada). a ajuns la 
o concluzie interesantă- Pînă acum 
se considera că aceste cratere sînt de 
origină vulcanică. în baza cercetă-

torul subliniază că „atît timp cît 
sînt acolo, ele constituie o amenin
țare la adresa intereselor fundamen. 
tale sovietice, și pot produce 
doar încordări fără să furnizeze pro
tecția pentru care se spune că au 
fost instalate. în afară de aceasta, 
bazele noastre sînt enorm de costi
sitoare și devin repede depășite. 
Chiar mai mult, prezența acestor 
baze tinde mai degrabă să spo
rească și nu să reducă tendința 
ambelor părți de a „îi oricînd gata 
să tragă".

„în ceea ce ne privește acum, 
discutarea întregii probleme a ba
zelor străine la periferia fiecărui

Tn aceeași ordine de idei, prezintă 
interes și corespondența 
publicată nu de mult de 
fian „DIE TAT”.

„După atenuarea crizei
Caraibilor — scrie ziarul — au începui 
să circule, la Washington și O.N.U., 
zvonuri potrivii cărora bazele militare 
transoceanice ale Americii ar putea să 
devină obiecte de tratative în vii
toarele discuții cu rușii ; cu prilejul 
actualei dezbateri privind dezarmarea, 
la O.N.U., se vorbește destul de des 
despre bazele militare nucleare ame
ricane”.

în continuare, ziarul face o enume
rare a bazelor americane în diferite 
fări, arătînd căror scopuri servesc ele.

„Penfagonu1 — menționează ,,DIE 
TAT” — își dă destul de bine seama 
că o micșorare a numărului de baze 
militare în străinătate va deveni inevi
tabilă. Mișcarea de eliberare nafională 
și neutralismul în creștere în diferite 
regiuni ale lumii au repercusiuni asu
pra acordurilor încheiate. Comanda
mentul aerian strategic abandonează, 
de pildă, după un nou acord încheiat 
cu Marocul trei mari baze aeriene in
stalate în acest regat.

în actualele tratative cu privire la 
bazele m'litare americane de pe insu
lele Azore, negociatorii întîmpină o

din S.U.A. 
ziarul elve-

din Marea

Președintele U. Kekkonen 
despre politica externă 

a Finlandei
HELSINKI 28 (Agerpres). TASS. 

La 27 noiembrie U. K. Kekkonen, 
președintele Finlandei, a luat cuvîn- 
tul la o adunare a „Asociației Paasi- 
kivi”.

U. K. Kekkonen a scos în eviden
ță importanta pentru Finlanda a po
liticii de neutralitate. „Grija pentru 
linia noastră neutră, care ne asigură 
independența și pacea, a spus el, 
constituie o sarcină în fața căreia 
toate celelalte interese trebuie să se 
situeze pe plănui al doilea”.

U. K Kekkonen a subliniat în con
tinuare că oamenii de stat din Uniu
nea Sovietică manifestă încredere 
„față de sinceritatea cercurilor ofi
ciale finlandeze în ceea ce privește 
promovarea unei politici de neutra
litate”.

stat ar fi de cea mai înaltă înțe
lepciune pentru un conducător de 
stat — și în ultimă instanță în inte
resul Americii".

Referindu-se în încheiere la pers
pectivele de a se ajunge la un 
acord în problema bazelor, autorul 
articolului din „The Nation" men
ționează : „Nu poate exista nici o 
îndoială că Administrația se va 
afla sub o presiune enormă (din 
partea cercurilor celor mai agresive 
n.r.) de a recurge mai degrabă la 
noi presiuni asupra Uniunii Sovie
tice decît la compromisuri : mai de
grabă să adopte o poziție mai ri
gidă decît oricînd, decît să ofere 
posibilități de înțelegere. Dacă Ad
ministrația cedează acestei presiuni, 
vom pierde o șansă pe care poate 
nu o vom mai întîlni încă o dată".

★

rezistența considerabila din partea por
tughezilor. Salazar se opune să reîn
noiască drepturile americanilor datorită 
pozijiei neprietenești a Americii adoD- 
țate la O.N.U. cu prilejul dezbaterilor 
în problema coloniilor portugheze. în 
AntHe, Fidel Castro cere renunțarea la 
baza americană de la Guantanamo. în 
cazul cînd Fidel Castro s-ar alătura 
dezideratului celorlalte fări ale Ame
ricii Lahne care cer ca partea de sud 
a Americii să fie declarată regiune 
dezatomizată, vasele americane purtă
toare de arme atomice nu ar putea să 
acosteze la această bază. Baza ameri
cană din Libia de asemenea nu va 
Putea fi folosită decît pentru arme cla
sice in cazul cînd statele africane vor 
declara întreaga Africă drept continent 
dezafomizat.

Problema bazelor militare în străină
tate devjne din ce în ce mai mult o 
problemă diplomatică și militară im
portantă.

Totodată, și din punct de vedere po
litic, actuala dezbatere de la O.N.U, 
privind dezarmarea arată cît de puter
nică este presiunea împotriva bazelor 
militare de orice fel ale S.U.A,”.

Faptele citate în articolele de mai 
sus subliniază odată mai mult nece
sitatea lichidării bazelor militare de 
pe teritorii străine. Ele arată, cît de 
îndreptățită este poziția adoptată în 
aceasta problema de către reprezen
tanții țărilor socialiste, în cadrul ac
tualelor tratative de dezarmare de 
la Geneva.
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Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmareRăspunsurile lui Ä. I. Mikoian
LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). 

— La 28 noiembrie a avut loc ședin
ța Camerei Reprezentanților aparta
mentului congolez, care a discutat 
rezoluția prezentată de opoziție, prin

la întrebările corespondenților de presă
NEW YORK 28 (Agerpres).—TASS : 

Luni seara, Anastas Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află la 
Nevr York, ieșind de la sediul O.N.U. 
unde a avut o convorbire cu U 
Thant, a răspuns la întrebările re
prezentanților presei.

Pe corespondenți îi interesau 
multe lucruri : ce planuri are el la 
Nevr York, dacă 
cu reprezentanții 
intenționează să 
Washington, 
discutate în 
U Thant.

Mikoian a 
dată nu are 
vizita la New York. Dar aici nu mă 
aflu pentru tratative, a explicat el. 
Tratativele le-au dus și vor continua 
să le ducă V, V. Kuznețov și V. A. 
Zorin. Aici am sosit pentru ca în 
drum spre patrie să mă întîlnesc și 
să stau de vorbă cu vechi cunoș
tințe.

’ A. I. Mikoian a vorbit corespon
denților despre convorbirea cu U 
Thant. Ea a fost rodnică și utilă. în 
timpul convorbirii nu s-au ivit nici 
un fel de dificultăți. Nutrim pentru 
domnul U Thant un mare respect.

Ce probleme au fost discutate în 
timpul prînzului î — s-au interesat 
ziariștii. S-au discutat probleme a- 
cute, dar nu ne-am certat, i-a liniștit 
prim-vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

•Au fost dezbătute problemele im
portante, prezentînd interes general, 
a adăugat el. Ce fel de probleme 
sînț acestea, le este, evident cunos
cut corespondenților. Convorbirea 
noastră a demonstrat că cu ameri
canii pot fi duse tratative asupra 
problemelor dificile, într-o atmos
feră calmă.

Răspunzînd la întrebările . cores
pondenților cu privire la Fidel 
Castro, A. I. Mikoian a spus că șe
ful guvernului cuban este un om 
înțelept Am fost în Cuba, îl cu
nosc pe Fidel Castro, și pot saune, 
a declarat el, că dacă căutați

va duce tratative 
americani, dacă 

tacă o vizită la 
probleme au fost 

cu
ce
timpul convorbirii

râspuns că deocam- 
un plan precis privind

un erou, acest erou revoluționar 
este Castro. întregul popor cuban 
îl iubește și îl sprijină.

Corespondenții i-au cerut să lămu
rească poziția Cubei față de inspec
ție. N-ați citit oare declarația gu
vernului cuban ? — a întrebat la 
rîndul său Anastas Mikoian. In ea 
este expusă minunat poziția guver
nului Cubei și ar fi bine ca presa 
americană să publice în întregime 
această declarație. După cum se 
știe, în declarația sa guvernul cu
ban este de acord să admită efec
tuarea inspecției O.N.U. pe terito
riul său cu condiția ca această ins
pecție să fie reciprocă și să se ex
tindă și asupra unei părți din teri
toriul S.U.A., Porto Rico și alte cîte
va regiuni ale emisferei occidenta
le, unde se desfășoară o pregătire 
activă în vederea unei agresiuni 
împotriva Cubei.

„Cuba a formulat propuneri Juste 
șl noi le sprijinim'. Pentru ca Ins
pecția. să fie acceptabilă pentru 
Cuba, Inspecția Internațională tre
buie efectuată în condiții de reci
procitate și egalitate. Mikoian a dat 
o înaltă apreciere recentelor propu
neri cubane, cuprinse în declarația 
menționată, sprijinind revendicările 
legitime ale poporului cuban, oglin
dite în cele 
Fidel Castro.

Ziariștii au 
răspunsurilor 
călduros pentru convorbire.

★
NEW YORK. Reprezentantul per

manent al U.R.S.S. la O.N.U., V. A. 
Zorin, a oferit un dejun în cinstea 
reprezentantului permanent al Cubei 
la O.N.U.. Carlos Lechuga. Au parti
cipat A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. V. V. Kuznețov, prim-loc- 
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., precum și diplomați 
sovietici și cubanezi. în timpul deju
nului a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă priétenie.

cinci puncte ale lui

acordat mare Interes 
date și au mulțumit

„Jarul mocnit“ trebuie
cute ale dreptului international, vor con
stitui unul din subiectele importante în 
discuțiile sovieto-americane ce vor avea 
loc în viitor. Ziarul „Washington Post' re
marcă „dificultatea juridică și diplomati
că“ în care s-ar găsi cei care ar încerca 
„să respingă o idee care prin implicațiile 
ei largi este conformă cu principiile de 
egalitate și securitate pe care le recu
noaște Carta Națiunilor Unite'. Cu toate 
acestea purtătorii de cuvînt ai oficialități
lor americane au arătat că nu consideră 
acceptabile ultimele propuneri ale Cubei. 
In legătură cu aceasta se menționează că 
chiar în aceeași zi, la conferința „celor 
18“ de la Geneva, luînd cuvîntul, dele-

I

Anastas Mikoian 
de la Havana la

Corespondență 
din New York

Cuvîntarea R.

Majoritatea deputaților congolezi 
s-au pronunțat pentru demisia guvernuluia

a fost aspru criti- 
votului dovedesc

lucrărilor 
că voin- 
este ele-

GENEVA 28 (Agerpres). — în șe
dința din 28 noiembrie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, pri
mul a luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romîne, George Macovescu,

Amintind că în pauza de două 
luni și jumătate, care a intervenit 
în lucrările Conferinței, în relațiile 
internaționale s-a creat cel mai 
greu moment de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, șl anu
me criza din Marea Caraibilor, re
prezentantul R. P. Romîne a sub
liniat că, și de data aceasta, rațiu
nea a triumfat și pericolul a fost 
îndepărtat. Atîta timp însă cît nu 
se va rezolva definitiv problema e- 
sențială a timpurilor noastre, și a- 
nume dezarmarea generală și tota
lă, nu se poate spune că pericolul 
a fost complet înlăturat.

Subliniind că reluarea 
Comitetului demonstrează 
ța de pace a popoarelor
mentul determinant în relațiile in
ternaționale, vorbitorul a spus : 
Reîntorcîndu-se la această masă de 
lucru, delegația romînă este conști
entă de marea responsabilitate pe 
care o are acest Comitet în fața 
popoarelor. Problemele care stau în 
fața Comitetului sînt grele, compli
cate, dar dacă nu s-ar fi întrevăzut 
posibilitatea soluționării lor, lucră
rile conferinței nici n-ar fi început.

Șeful delegației R. P. Romîne și-a 
exprimat convingerea că dacă se va 
ține seama de interesele generale 
ale omenirii, dacă problemele vor 
fi abordate în mod realist și con
cret și dacă delegațiile își vor uni 
în mod sincer eforturile în căuta
rea de soluții, va putea fi adusă la 
îndeplinire sarcina încredințată de 
Adunarea Generală a O.N.U., și a- 
nume, de a redacta tratatul de de
zarmare generală și totală sub un 
strict control internațional. Vorbito
rul a scos în evidență necesitatea 
unei viziuni clare asüpra a ceea 
ce este principal în activitatea Co-

să fie stins
Prezenfa în S.U.A. a prim-vicepreședin- 

telui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, și apropiata sa întîlnire 
cu președintele S.U.A., J. Kennedy, se 
află în centrul atenției delegațiilor afla
te la O.N.U., precum și a presei ame
ricane.

Ziarele de miercuri au publicat comu
nicatul Casei Albe în care se arată că 
această întrevedere va avea loc joi la 
16,30, ora locală. S-a anunțat, de aseme
nea, că vizita î/j capitala S.U.A. a prim- 
vicepreșed'ntelui sovietic va dura țoi și 
vineri. Anunțarea acestei vizite — arată 
ziarul „New York Herald Tribune" — 
„vine după ce președintele Kennedy a 
primit din partea lui Stevenson și 
McCIoy un raport cu privire la ultimele 
negocieri".

De luni, de cînd 
a sosit cu avionul
New York, activitatea diplomatică, legată 
de situația din Caraibe — și odată cu 
ea aceea a observatorilor și comentato
rilor politici — s-a intensificat simțitor. 
Vizita făcută de oaspetele sovietic la 
sediul O.N.U., convorbirea sa cu U Thant, 
secretarul general provizoriu al O.N.U., 
dineul oferit de acesta și la care au par
ticipat atlf diplomafii sovietici prezenți 
aci cit și grupul de negociatori americani 
(McCIoy, Stevenson, Yost) au lost ur
mărite îndeaproape de ziariști. Convor
birea cu U Thant a fost caracterizată de 
A. I. Mikoian ca rodnică și utilă; iar cu 
privire la discuțiile din timpul prinzului, 
prim-vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S, a spus că ele au de
monstrat că pot fi duse tratative asupra 
problemelor dificile, într-o atmosferă 
calmă.

Reprezentanții presei prezenfi la re
marcile făcute după dineu de Anastas 
Mikoian și Adlai Stevenson, trag 
zia că discuțiile diplomatice s-au 
supra ansamblului situației din 
Caraibilor și că în etapa actuală 
concentrează asupra găsirii unei 
cuprinzătoare care să garanteze că eveni
mentele grave care au amenințat pacea 
nu se vor mal repeta. Ei apreciază că 
prin eforturi pline de răbdare tratativele 
în curs de desfășurare pot duce la ho- 
tărîri de comun acord. în această ordine 
de idei, în largi cercuri ale O.N.U. se 
recunoaște caracterul logic al recentei 
declarații a guvernului cuban, în care 
el se arată de acord să admită efectua
rea inspecției O.N.U. pe teritoriul său, 
cu condiția ca această inspecție să fie 
reciprocă si să se extindă și asupra unei 
părți din teritoriul S.U.A., Porto Rico și 
altor cîtorva regiuni ale emisferei occi
dentale, unde se desfășoară pregătiri în 
vederea unei agresiuni împotriva Cu
bei. „Cuba a formulat propuneri juste și 
noi le sprijinim' — a arătat în fața zia
riștilor A I Mikoian. Mulfi observatori 
își exprimă părerea că argumentele cu
bane, care au o bază incontestabilă, întrucît 
se sprijină pe normele unanim recunos-

condu- 
axat a-
Marea 
ele se 
soluții

gatul american Dean a subliniat Intre 
altele că „lumea nu se poate bizui 
doar pe bună credință în acorduri Im- 
plicînd securitatea țărilor" șl că aseme
nea acorduri „trebuie să includă mij
loacele pentru a asigura toate părțile 
implicate că obligațiile asumate sînt în- 
tr-adevăr respectate“, 
ziariștilor acreditați la 
în legătură cu acestea 
ceea ce reprezentantul
Geneva nu este valabil și la Washing
ton ?

Ziarele de azi scot, de asemenea, în 
evidență știrea difuzată de ministerul de 
război al S.U.A., anunțînd că forjele ar
mate americane concentrate în partea 
de sud-est a S.U.A. în timpul accentuării 
crizei din Marea Caraibilor, precum și o 
serie de subunități ale marinei militare 
dislocate la baza de la Guantanamo (si
tuată pe teritoriul Cubei), vor fi reche
mate „la locurile lor“. In același 
după cum scrie publicafia „U. S. 
and World Report' — „consilieri 
tari ai președintelui S.U.A. cred că el 
n-ar fi trebuit să promită că se va ab
ține de la invadarea Cubei“. Unele zia
re, și nu întîmplăfor tocmai acelea care 
văd în negru evoluția viitoare a tratati
velor cu privire la situafia din Caraibe, 
fac speculații în jurul intenției S.U.A. de 
a menține în această zonă un „jar moc
nit'. Nu pot fi ignorate nici presiunile 
anumitor cercuri influente din S.U.A. care 
se opun cu îndîrjire soluționării definiti
ve a urmărilor crizei, pentru a-și păstra 
libertatea de mișcare în vederea unor 
noi acțiuni ostile Cubei.

Mase, largi ale opiniei publice america
ne resping însă un asemenea curs pericu
los, pronunțîndu-se pentru lichidarea de
finitivă, pe cale pașnică, a urmărilor con
flictului. la’ acest curent de opinie se re
flectă înfr-o măsură chiar în presa new- 
yorkeză. „Unor oameni înrăifi li s-ar

Aci, în cercurile
O.N.U. circulă 

întrebarea : Oare 
S.U.A. susține la

timp, 
News 
mili-

pu-

Născociri provocatoare... 
si o dezmințire oficiala

V •

Caraibilor, răspîndesc cu îndîrjire 
astfel de zvonuri și cer ca S.U.A. să 
continue zborurile de recunoaștere 
deasupra Cubei și altor țări. Unul 
din aceștia este senatorul republican 
John Tower, element ultrareacționar 
din statul Texas. Tocmai el este acela 
care a adresat Ministerului de Război 
această întrebare.

în cercurile oficiale, relatează co
respondentul agenției United Press 
International, s-a declarat de aseme
nea că avioane militare ale Uniunii 
Sovietice nu au obiceiul să violeze 
spațiul aerian al altor țări.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Arthur Sylvester, 
adjunct al ministrului de război al 
S.U.A., a dezmințit zvonurile, care 
s-au răspîndit în S.U.A., că avioane 
sovietice și cubane ar zbura deasupra 
regiunilor de sud-est ale Statelor U- 
nite. Aceste zvonuri, a spus el, „sînt 
absolut neîntemeiate”.

Această declarație a Ministerului 
de Război al S.U.A. a fost făcută în 
legătură cu faptul că elemente reac
ționare, care caută să împiedice re
glementarea crizei în regiunea Mării

tea părea fantezist — scria ziarul „New 
York Post“ — dar o soluție curajoasă 
care ar aduce pe Fidel Castro și pre
ședintele Kennedy la aceeași masă ar fi 
singura care ar putea rezolva o dispută 
căreia i s-a permis să meargă prea de
parte și din care doar acțiunea lui Hruș
ciov de acum o lună a permis o ieșire 
inteligentă".

In legătură cu apropiata întrevedere 
Kennedy—Mikoian, ziarele emit
de fel de ipoteze. Corespondentul din 
Washington al ziarului „New York 
mes', Tad Szulc, scrie că, „deși se spune 
că situația cu privire la Cuba va fi punc
tul principal al întîlnirii, este totuși de 
înțeles că in discuții vor apare și alte 
importante probleme est-vest“.

Mulfi observatori și comentatori politici 
aflați aci sînt de părere că 
întîlnire „nu se anunță sub 
nefavorabile' (corespondentul agenției 
„France Presse“). Ei își exprimă speranța 
că, în general, tratativele privind si
tuația din zona Caraibilor vor depăși în 
cele din urmă dificultățile aflate pe calea 
spre o soluționare definitivă a problemei, 
în spiritul înțelegerii pașnice, al respec
tării ferme a independenței și suverani
tății Cubei și în interesul păcii generale.

N. PLOPEANU

fel

Ti-

această 
auspicii

reprezentcmtului
mitetului celor 18 : realizarea 
zarmării generale și totale, care jar 
elibera omenirea de coșmarul răz
boiului nuclear. în cele 8 luni care 
au trecui de la începerea lucrărilor 
Comitetului, acest aspect al proble
mei a căpătat o greutate tot mai 
mare, întrucît procesul de dezvol
tare a armamentelor, de perfecțio
nare a armelor și de diversificare 
a lor a continuat și continuă, și în 
consecință stocurile de arme nu
cleare au crescut neîncetat.

Amintind principalele prevederi 
ale proiectului sovietic de dezarma
re generală și totală, vorbitorul a 
arătat că el oferă o soluție sigură 
pentru eliminarea primejdiei nucle
are chiar de la începutul procesului 
de dezarmare, întrucît preconizează 
eliminarea în prima etapă a mijloa
celor de transportare la țintă a ar
melor nucleare.

Cu toate că argumentele invocate 
de puterile nucleare occidentale nu 
au avut capacitatea să demonstreze 
că soluția sovietică nu este și nu 
rămîne cea mai bună, guvernul so
vietic a venit în întîmpinarea pozi
țiilor acestor puteri și a propus cu ti
tlu de excepție ca, în cursul proce
sului de distrugere a vehiculelor ar
mei nucleare, S.U.A. și U.R.S.S. să 
mențină pe teritoriile lor un număr 
strict limitat și stabilit de comun a- 
cord de rachete intercontinentale, 
rachete antirachete și rachete sol- 
aer. După părerea delegației romî
ne, aceasta este o propunere de o 
excepțională însemnătate care des
chide posibilități reale pentru înfăp
tuirea unui acord în această pro
blemă în termenul cel mai scurt. 
Dacă se va realiza o înțelegere de 
principiu asupra noii propuneri so
vietice, se va putea trece la exami
narea tuturor aspectelor privind 
traducerea ei în viață, inclusiv nu
mărul rachetelor menținute, metodele 
și modalitățile de control. Referin- 
du-se la faptul că reprezentanții pu
terilor occidentale s-au mărginit 
pînă acum să ceară clarificarea u- 
nor asemenea detalii. G. Macovescu 
a arătat că ar fi mai logic ca eluci
darea chestiunilor de ordin tehnic 
să fie precedată de adoptarea unei 
poziții clare a puterilor vestice față 
de noua propunere sovietică.

Subliniind că trebuie să se țină 
seama în egală măsură de dreptul 
tuturor statelor la asigurarea secu
rității lor, reprezentantul R. P. Ro
mîne a arătat că paralel cu lichi
darea vehiculelor armelor nucleare 
trebuie să fie lichidate bazele mi
litare de pe teritorii străine și să fie 
retrase trupele staționate pe terito
riul altor țări. S

în continuare, reprezentantul R. P. 
Romîne s-a referit la posibilitatea și 
utilitatea adoptării unor măsuri des
tinate să promoveze destinderea în 
relațiile internaționale, să favorizeze 
dezarmarea generală și totală. în a- 
cest sens, delegația romînă consideră 
că instituirea de zone denuclearizate 
pe continentul european ar avea o 
mare importanță politică. Vorbitorul 
a amintit propunerea făcută în 1957 
de guvernul romîn pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, propunere pentru care 
continuă să militeze și în prezent. 
Este evident — a spus el — că în
cheierea unui tratat de înțelegere și 
securitate colectivă, pentru transfor
marea regiunii balcanice într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare, baze 
militare străine și rampe de lansare

P. Romîne
de- a rachetelor ar corespunde în gra

dul cel mai înalt intereselor tuturor 
popoarelor din această regiune. R. P. 
Romînă sprijină, de asemenea, pro
punerea R. P. Polone privind crea
rea unei zone denuclearizate în cen
trul Europei.

Delegația romînă se pronunță în 
favoarea încheierii unui pact de 
neagresiune între statele membre ale 
organizației Atlanticului de Nord și 
cele participante la Tratatul de la 
Varșovia. Guvernul romîn se pro
nunță pentru încetarea imediată a 
experiențelor cu arme nucleare în 
toate mediile de către toate statele 
și pentru totdeauna. în legătură cu 
aceasta, reprezentantul R. P. Romîne 
a subliniat că trebuie făcute noi 
eforturi pentru a depăși ultimele 
obstacole care mai împiedică ajun
gerea la un acord în această 
vință.

Amintind declarația făcută 
noiembrie 1962 de președintele 
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej : „Noi con
siderăm că conducătorii de stat tre
buie să manifeste înțelepciune, răb
dare și perseverență pentru rezol
varea pe calea tratativelor a tuturor 
diferendelor existente“, reprezen
tantul R. P. Romîne a spus în în
cheiere : Acestea sînt indicații care 
vor călăuzi activitatea delegației 
romîne în cursul tratativelor noas
tre.

pri-

la 7 
Con-

★
Nu există dificultăți mari care să 

împiedice realizarea în prezent a 
unui acord în problema dezarmării, 
a spus reprezentantul Cehoslovaciei, 
K. Kurka.

Delegatul R.A.U., A. F. Hassan, a 
susținut în mare parte punctul de 
vedere al reprezentanților țărilor so
cialiste. După criza acută din regiu
nea Mării Caraibilor, a spus el, pro
blema dezarmării generale și totale a 
intrat într-o nouă fază.

Reprezentantul Suediei, Edberg, a 
prezentat o propunere care pornește 
de la ideea generală a țărilor neu
tre că toate experiențele cu arma 
nucleară trebuie să înceteze pentru 
totdeauna.

Conducătorul delegației americane, 
A. Dean, a repetat propunerile sale 
anterioare și a lăsat să se înțeleagă 
că propunerea Suediei nu este ac
ceptabilă Statelor Unite. El a fost 
sprijinit de delegatul englez Godber.

vernului Adoula 
cată. Rezultatele 
în mod elocvent că unele acțiuni ale 
guvernului, înfăptuite sub presiunea 

___________ x--—; elementelor reacționare, sînt cu fo
care se cerea demisia guvernului, tul lipsite de popularitate. 
Ședința a durat aproape șapte ore.

Din cei 99 de deputați, care au 
luat parte la vot, 50 s-au pronunțat 
pentru demisie, 47 au sprijinit gu
vernul, doi s-au abținut.

Deși majoritatea deputaților au 
manifestat neîncredere în guvern, 
cabinetul rămîne la putere, deoare
ce, în virtutea constituției, pentru 
demisia guvernului sînt necesare cel 
puțin două treimi din voturile 
deputaților prezenți la ședință.

In cursul dezbaterilor politica gu-

★
La 27 noiembrie, cîteva sute de 

congolezi s-au adunat în fața clă
dirii parlamentului purtînd pancarte 
cu lozinci în care cereau demisia 
guvernului, precum și eliberarea 
imediată a lui Antoine Gizenga care 
continuă să se afle în închisoare, 
unde viața îi este în primejdie.

Maniiestanții s-au îndreptat apoi 
spre clădirea unde își are sediul mi
siunea O.N.U. în Congo. Ei au fost 
împrăștiat! de Jandarmi.

de nord
LUSAKA 28 (A- 

gerpres). — Peste 
7 500 de mineri 
africani de la mi
nele de cupru ale 
societății „Rho- 
kana Corporation" 
din Kitwe, Rhode
sia de nord, au 
declarat grevă la 
28 noiembrie, 
genția 
Presse 
că greviștii pro
testează împotriva 
proastelor condiții 
de muncă și a 
tratamentului inu
man la care sînt 
supuși.

A-
France 

relatează

Muncitorii afri
cani de la com
pania anglo-ame- 
rlcană Rhokawa 
din Rhodesia de 
Sud, stnt siliți să 
lucreze sub supra
vegherea poliției

ț
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Declarația președintelui Sukarno
DJAKARTA 27 (Agerpres). Luînd 

çuvîntul la deschiderea Congresului 
învățătorilor indonezieni, președin
tele Sukarno a declarat, după cum 
transmite agenția Antara, că „în 
prezent se depun eforturi în vederea 
obținerii transferării administrației 
Irianului de vest către Indonezia la 
o dată mai apropiată decît 1 mai 
1963 și în vederea renunțării la ți
nerea unui plebiscit în Irianul de

vest“. Președintele Sukarno a subli
niat că aceasta reprezintă dorința 
maselor largi ale populației Irianu- 
lui de vest exprimată, între altele, 
prin rezoluțiile adoptate de Consi
liul Papuei de vest. Realipirea cît 
mai grabnică a Irianului de vest 
Indonezia va sluji, de asemenea, 
dezvoltarea economică a acestui 
ritoriu ținut atîta vreme în stare 
înapoiere de către colonialiștii 
landezi.

la 
la 
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MOSCOVA. Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 28 noiembrie 
la Kremlin pe ambasadorul Canadei 
Arnold Smith la cererea acestuia, 
între Nikita Hrușciov și Arnold 
Smith a avut loc o convorbire prie
tenească în problemele referitoare la 
relațiile sovieto-canadiene. In cursul 
convorbirii au fost abordate, de ase
menea, unele probleme internațio
nale.

Nosavan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministrul de fi
nanțe al Laosului, 
la Moscova, 
vorbire.

găsește
o con-

care se
și a avut cu el

/
Egizio Massini,
Teatrului de Operă și

cu

dirijor

lismului" a lui Eda. Rezoluția adop
tată de congres reprezintă de fapt 
un vot de neîncredere dat secreta
rului general al Partidului Socialist 
din Japonia și Eda a fost nevoit să 
demisioneze.

„Quetzalul“ vrea să fie liber
Din Guatemala „pacificată' prin 

foc și sabie în 1954 de trustul nord- 
american „United Fruit Company' 
șl în continuare de marionetele sale 
— dictatorii Castillo Armas șl Mi
guel Ydigoias Fuentes — ne-a sosit 
zilele, acestea vestea răscoalei or
ganizate de aviația militară. Este 
pentru a treia oară în decursul 
anului 1962 cînd unități militare 
guatemaleze se ridică împotriva 
regimului lui Fuentes, și cînd acțiu
nea lor e înecată în sînge. îndără
tul laconismului comunicatelor ofi
ciale 3e pot 
intensitatea 
cauzele lor.

Pe stema 
șată pasărea quetzal — simbol al 
libertății. A fost o vreme cînd quet- 
zalul guatemalez, după decenii de 
captivitate, începuse să simtă li
bertatea. Era vremea prefacerilor 
democratice înfăptuite de guvernul 
președintelui jacobo Arbenz. Se știe 
cîtă alarmă au provocat aceste pre
faceri la nord de Sierra Madré, în 
rîndurile monopolurilor din S.U.A. 
care-și vedeau periclitat unul din 
izvoarele marilor lor profituri. Po
trivit unor calcule, din jefuirea bo
gățiilor Guatemalei, aceste monopo
luri au stors pînă acum beneficii de 
aproximativ 3 miliarde dolari 1 Așa 
îneît, după un șir de consfătuiri fe
brile în birourile trustului „United 
Fruit*, Guatemala a iost invadată 
de forțe mercenare, 
du-se în țară domnfa 
nanelor”, a jafului neîngrădit și 
terorii militare.

După omorîrea călăului Armas, 
1957, monopolurile l-au ales 
succesor al acestuia pe Ydigoras 
Fuentes, care de peste cinci ani se 
silește să depășească parcă preten
țiile stăpînilor. Ca urmare țara a 
ajuns într-o situație catastrofală. 
Marea majoritate a populației tră
iește într-o permanentă stare de 
subnutriție, asistența socială este 
ca și inexistentă, analfabetismul e 
aproape general. Vîrsta medie a

descifra însă nu numai 
acestor acțiuni, ci și

Guatemalei este înfăți-

reînscăunîn- 
„regelui ba-r 

a

în 
ca

guatemalezului nu ajunge la 40 de 
ani.

Pe plan extern, regimul lui Fuentes 
și-a cîștigat merite în ochii stăpî- 
nilor săi prin zelul deosebit cu care 
sprijină activitatea provocatoare a 
contrarevoluționarilor și, în general, 
orice planuri agresive îndreptate 
împotriva Cubei și a mișcării de eli
berare din țările Americii Latine.

Pentru a ține în frîu masele opri
mate regimul dictatorial nu se dă 
înlături de la nici o metodă din 
arsenalul dictaturilor „clasice" ale 
Americii Latine. Prigoana antipopu
lară este dusă la extrem. Mai mult, 
pînă și în unele organizații politice 
de dreapta sîngerosul dictator vede 
un „pericol' pentru regimul său. Drept 
urmare, Fuentes a pierdut treptat 
orice sprijin al forțelor politice din 
țară, menținîndu-se la putere exclu
siv prin teroarea militară și cu aju
torul direct al monopolurilor din 
S.U.A. Un ziarist francez care a vi
zitat Guatemala povestește că, pen
tru a lua un interviu dictatorului, 
a trebuit să străbată un nesfîrșit 
labirint înțesat cu patrule militare 
înarmate pînă în dinți.

De ani de zile nu poate fi însă 
înăbușită mișcarea de partizani ; 
în același timp, revoltele ță
rănești se țin lanț și deseori 
pentru a face față miilor de ță
rani care ocupă pămînturile moșie
rilor, Fuentes trebuie să recurgă la 
artilerie și aviație. Se înmulțesc gre
vele și demonstrațiile studențești și 
ale altor pături ale populației. Nu de 
mult Fuentes s-a adresat așa-numi- 
tei Organizații a Statelor Americane, 
(O.S.A.) cerînd ajutor pentru repri
marea revoltelor.

Noua răscoală militară, confirmînd 
șubrezirea continuă, în zilele noastre, 
a regimurilor-marionetă întreținute 
de cercurile imperialiste in diferite 
părți ale lumii, arată — în cazul 
Guatemalei — că Fuentes pierde 
treptat și ultimul reazem al dicta
turii sale — armata.

COPENHAGA. în cadiul vizitei 
sale oficiale în Danemarca, pre
ședintele Comitetului de Radio și 
Televiziune din R. P. Romînă, Ion 
Pas, a avut o întîlnire cu Hans Solv- 
hoj, directorul general al Radiote- 
leviziunii daneze, și a fost, de ase
menea, primit de Gustav Pedersen, 
președintele parlamentului danez, 
care a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui romîn.

MOSCOVA. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
l-a primit la 28 noiembrie pe Fumi

„Tulburări bugetare“
Sub titlul „Tulburări bugetare la Was

hington", revista ,,U, S. NEWS AND 
WORLD REPORT" publică un articol în 
care se arată că „situația finanțelor 
S.U.A. se înrăutățește". Articolul este 
însoțit de graficul intitulat „Cheltuielile 
federale vor depăși curlnd recordul din 
timpul războiului’. Din grafic reiese că 
acest record al cheltuielilor (98,3 mi
liarde dolari în 1945) va ii depășit in 
anul bugetar care începe la 1 iulie 1963, 
întrucît se prevăd cheltuieli totalizînd a- 
proape 99 miliarde dolari.

'«sawf

-ÿ.

■'-7f

g-

ff.«

:7

-,

’Tș.

V. OROS

1

I
«

EREVAN.
principal al
Balet din București, a dirijat 
mare succes la 27 noiembrie, în ora
șul Erevan, opera „Othello“ de 
Verdi. Muzicianul romîn Va dirija 
tot la Erevan opera „Traviata“ de 
Verdi, după care își va continua tur" 
neul la Baku.

CAIRO. La 27 noiembrie a sosit 
la Cairo secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, K. 
Popovici.

200 de yemeniți s-au întors 
în patrie din Arabia Saudită
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ROMA. Camera deputaților a 
aprobat ieri pentru a doua oară 
și definitiv legea cu privire la 
naționalizarea industriei electrice 
și crearea unei societăți naționale 
pentru energia electrică — ENEL. 
împotriva adoptării legii s-au 
pronunțat numai deputății libe
rali, monarhiști și neofasciști. Le
gea care urmează a fi semnată 
de președintele Italiei, Segni, va 
intra în vigoare după publicarea 
ei în „Gazeta oficială”.

O nouă explozie nucleară 
subterană eiectuată de S.U.A.

NEW YORK. La 27 noiembrie, Co
misia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că Statele Unite au 
efectuat cea de-a 57-a explozie din 
actuala serie a exploziilor nucleare 
în statul Nevada, începută la 15 
septembrie 1961.

JOHANNESBURG. „Guvernul Re
publicii Sud-Africane folosește în 
tot mai largă măsură o nouă armă 
din arsenalul său de represiune : 
arestările la domiciliu“ — scrie săp- 
tămînalul american „Time“. în in
terval de cîteva zile, ministrul jus
tiției din Africa de sud, a anunțat 
că 13 personalități politice de opozi
ție au primit domiciliu forțat.

La Congresul Partidului 
Socialist din Japonia

celTOKIO. La 28 noiembrie, la 
de-al XXII-lea Congres al Partidului 
Socialist din Japonia a fost prezentat 
raportul secretarului general al par
tidului, Saburo Eda, cu .privire la 
programul partidului pe^anul 1963.

Dezbaterile pe marginea acestui 
raport au luat sfîrșit cu discutarea 
„Noii concepții a socialismului“, 
propusă de secretarul general al par
tidului, concepție care se limitează 
la reforme mărunte ale actualului 
sistem.

Congresul a respins cu majoritate 
de voturi „noua concepție a socia-

CAIRO. După cum anunță agen
ția Men, 200 de yemeniți, aflați în 
serviciu în Arabia Saudită, au fu
git din Arabia Saudită șl s-au ală
turat armatei naționale republicane 
Yemenite. , Ei dețineau armament 
de proveniență americană, pe care 
l-au depus ' la comandamentul mili
tar yemenit.

RAWALPINDI. Secretarul de stat 
adjunct al S.U.A. pentru problemele 
Extremului Orient, Averell Harri
man, a sosit la 28 noiembrie la Ra
walpindi, venind din Delhi, pentru 
a avea întrevederi cu președintele 
Ayub Khan și cu alți reprezentanți c 
ai guvernului Pakistanului.

MOGADISCIO. In orașul Seih a în
ceput construirea unui spital — 
partea Uniunii Sovietice pentru 
ca Somalia. Pe lingă spital va 
un ambulatoriu cu 50 de paturi.

dar din 
republi- 
fi creat

NEW YORK. A.F.P. relatează că 
studentul John Craig Knobles de la 
Universitatea din Mississippi, a a- 
nunțat că va părăsi definitiv Ox- 
fordul, în semn de protest împotriva 
devastării camerei de către rasiști 
necunoscuți. Knobles, împreună cu 
șapte colegi au luat masa împreună 
cu studentul negru James • Mere
dith.

DAR ES SALAM. La 27 noiem
brie, la Dar Es Salam, și-a încheiat 
lucrările sesiunea Adunării națio
nale a Tanganicăi, care a adoptat o 
serie de legi și de amendamente la 
constituție, legate de proclamarea 
republicii, care va avea loc la 9 
decembrie.

BERLINUL OCCIDENTAL. Gene
ralul Lemnitzer, comandantul șef al 
forțelor armate ale S.U.A. din Eu
ropa, a vizitat Berlinul occidental. 
Scopul acestei vizite a fost inspecta
rea trupelor americane aflate în 
Berlinul occidental. Lemnitzer a fost 
primit de primarul Berlinului occi
dental, Brandt. El s-a întîlnit, de a- 
semenea. cu comandanții americani, 
englezi și francezi al Berlinului 
occidental.
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