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DE PESTE HOTARE

Viteze mari ia lucrările
de înaintare în subteran
Brigada noastră, care lucrează la 

înaintări, a primit nu de mult sarcina 
să sape o nouă galerie de coastă. 
De această lucrare depindea în mare 
măsură deschiderea de noi fronturi 
de lucru. Obiectivul principal în 
munca noastră de fiecare zi în sub
teran a fost realizarea unor viteze 
mari de lucru. De la o lună la alta 
am înaintat tot mai repede spre 
mima“ muntelui. Cele mai bune 

rezultate le-am obținut în lună oc
tombrie. La capătul acestei luni, 
noi am ajuns să săpăm 250 m de 
galerie cu profil dublu. Este o rea
lizare cum nu s-a mai obținut vreo
dată în Valea Jiului.

Cum am reușit să săpăm într-un 
asemenea ritm galeria ?

La baza realizărilor noastre a 
buna organizare a 
gadă. împreună cu 
nei și sprijiniți de 
partid, am elabo
rat un plan am- - 
piu și amănunțit 
de măsuri tehni
ce și organizatori
ce. pornind de la 
cunoașterea te- - 
meinică a condi
țiilor de zăcămînt, 
mai bine tehnica și timpul de lucru. 
Formată din 28 oameni, brigada a 
fost împărțită în 4 echipe, fiecare 
avînd cîte un miner șef de schimb. 
Toți membrii brigăzii noastre sînt 
mineri cu experiență în lucrările de 
înaintare, oameni pricepuți în ma
nevrarea mașinilor de încărcat cu 
cupă și a perforatoarelor, capabili 
să execute bine orice operație 
lucru. '

Munca brigăzii s-a desfășurat 
baza graficului ciclic. în grafic 
fost cuprinse cele 27 de zile lucră
toare cu cîte 4 schimburi pe zi — ci
clurile prevăzute a se realiza (cîte 3 
cicluri cu un avans mediu de 1,5 
metri la două schimburi), pornind 
de la faptul că rocile străbătute 
sînt slabe. Am ales sistemul de ar
mare cu stîlpi metalici „T.H.“ și 
fier pocal în cîmpuri de 1,5 metri 
bandajate cu jumătăți de lemn pre
gătite la suprafață. Sistemul de 
pușcare ales a fost cel cu sîmbure 
în pană. Adîncimea medie a găuri
lor perforate într-un 
1,7 m. Iar numărul 
revenind în medie 
la mp.

Pentru asigurarea 
bune de perforare, în imediata a- 
propiere a frontului de lucru s-a 
instalat o conductă cu aer compri
mat, prevăzută cu un distribuitor de 
aer cu 8 ramificații. Aerul compri
mat avea în timpul funcționării per
foratoarelor o presiune de 4,5—5 at
mosfere. Materialul rezultat după 
pușcare a fost încărcat cu două ma
șini de încărcat cu cupă. La una 
din mașini, butoanele de comandă 
au fost mutate în partea stingă,

muncii în 
conducerea 
organizația

stat 
bri- 
mi- 
de

se facă în

brigada ? 
și evacua- 

primii care

Pregătiri de iarnă la C.F.R
In toate unitățile C.F.R. din țară au fost terminate 

lucrările de pregătire a vagoanelor de călători în 
vederea iernii. Au fost revizuite și reparate instala
țiile de încălzire, s-au etanșat ușile și ierestrele va
goanelor. Pentru asigurarea iluminatului în bune con
diții, lucrătorii din cadrul Direcțiilor regionale C.F.R. 
au verificat instalațiile tuturor vagoanelor din exploa
tare, eliminînd scurgerile de energie electrică. Pînă în 
prezent, pe mai mult de jumătate din lungimea tra
seelor de cale ferată expuse înzăpezirilor au fost 
așezate parazăpezi.

LA WASHINGTON a avut loc 
ieri o întîlnire între președintele 
S.U.A., J. Kennedy, și A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S.

PESTE 100 000 DE MINERI JA
PONEZI au declarat grevă în 
semn de protest împotriva hotă- 
rîrii guvernului cu privire la'așa- 
zisa „raționalizare" a industriei 
carbonifere. Planul de „raționali
zare" prevede reducerea însem
nată a extracției de cărbune, 
închiderea unui mare număr de 
mine și concedierea a peste 
70 000 de mineri.

O REȚEA DE SPIONAJ a fost 
descoperită de autoritățile Yeme
nite. Spionii arestați acționau în 
folosul autorităților franceze, bri
tanice și Arabiei Saudite.

UNIUNEA PERSOANELOR PER
SECUTATE DE NAZIȘTI a adre
sat secretariatului O.N.U. un me
morandum în care protestează 
împotriva procesului ilegal care 
i-a fost Intentat de către autori
tățile din R.F.G.

(Agerpres)

lin nou complex școlar
CONSTANȚA 

„Scînteii"). — 
levii școlii | 
a Șantierului I 
ritim Consfanfa 
minat și dat în l 
complex școlar, 
cuprinde un pavilion cu săli 
de clasă, sală pentru desen, 
cabinet tehnic, ateliere pen-

. (coresp. 
Pentru e- 

profesionale 
Naval Ma- 

a fost ter- 
folosință un

Complexul

tru instruirea practică a ele
vilor, etc.

In alt pavilion există un 
internat cu 32 dormitoare, 
sală de mese, bucătărie, 
baie, cabinet medical. Noul 
complex este dotat cu mo
bilier modern, iar încălzirea 
se face de la o stație ter
mică centrală.

pentru ca manevrarea să 
bune condiții.

Cum a lucrat practic 
După efectuarea pușcării 
rea gazelor rezultate,
intrau la frontul de lucru erau arti
ficierii, care controlau „ortul“. Apoi 
urmau minerii însărcinați cu execu
tarea „copturitului“ și punerea lo
cului de muncă în siguranță. Tot ei 
stropeau materialul cu apă și pre
găteau operația de încărcare. După 
aceea, doi mineri începeau încărca
rea. Schimbarea vagonetelor în front 
s-a desfășurat în așa fel îneît să se 
asigure evacuarea rapidă a mate
rialului. în acest scop am folosit un 
panou de racordare mobil, o placă- 
macaz în formă de X. 
noului spre frontul 
aflat în permanență la 
— se face săptămînal 
mașinii de încărcat, prin interme

diul unor cabluri, 
în timpul opera
ției de încărcare 
cîte doi 
manevrau 
netele 
pline la 
mașină, 

doi apropiau vagonetele 
materialul pentru armare.

Așadar, fiecare muncitor 
gadă știe precis ce are de făcut, 
execută o anumită operație în care 
s-a specializat. Lucrînd în acest fel, 
noi am realizat viteze sporite de 
înaintare, am înlăturat timpii ne
productivi cauzați înainte de lipsa 
de vagonete goale și materiale, am 
redus considerabil timpul de încăr
care și evacuare a materialului puș- 
cat. Cu alte cuvinte, am micșorat 
simțitor durata fiecărui ciclu de 
muncă, ceea ce înseamnă o mai 
înaltă productivitate a muncii.

Merită amintiți și alți factori care 
ne-au ajutat să realizăm viteze spo
rite de înaintare. Este vorba de în
drumarea și asistența tehnică per
manentă pe care le-am primit din 
partea maiștrilor și inginerilor. în 
afară de aceasta, cu toate că fazele 
de lucru s-au succedat rapid, bri
gada a muncit într-o perfectă ordi
ne și disciplină fără a se pripi, me
todic, conform graficului ciclic. 
Muncitorii Pavel Szigmond, Nicolae 
Covalciuc, Ioan Szekeleș, Iosif Fo
dor și alții au fost mereu în frun
tea întrecerii.

Așa cum ne este obiceiul, noi nu 
ne mulțumim niciodată cu rezulta
tele obținute, ci tindem să realizăm 
viteze și mai mari la lucrările de 
înaintare în subteran. Ținînd seama 
de experiența acumulată și de po
sibilitățile pe care le mai avem în 
domeniul folosirii tehnicii, perfec
ționării formelor de organizare a 
muncii, aplicării de noi metode de 
lucru, 
viitor

EXPERIENȚA VALOROASĂ 
A UNEI BRIGĂZI DE MINERI 

DIN VALEA JIULUI

spre a folosi cit

de

Pe 
au

ciclu a fost de 
lor — de 28, 
cîte 2,3 găuri

unor condiții

NOTA REDACȚIEI. Deschide
rea și pregătirea de noi fronturi 
de lucru în mine au o deosebită 
importanță în asigurarea pe 
viitor a unei producții sporite de 
cărbune și minereuri. Pornind de 
la experiența cîștigată de briga
da „înaintărilor rapide", condusă 
de minerul Augustin Demeter, 
membru de partid, Consiliul re
gional al sindicatelor Hunedoara 
a organizat recent la Petroșeni o 
consfătuire, la care au participat 
reprezentanți al exploatărilor mi
niere din regiune și de la Trus
turile miniere „Ardealul“, „Bana
tul", „Oltenia” și altele.

Referatele prezentate ca șl cele 
I spuse de numeroși mineri, maiștri

Mutarea pa- 
de lucru — 
15—25 metri 
cu ajutorul

Spectacol 
în cinstea 
fruntașilor

Se extinde cultura plopului

oameni 
vago- 

goale și 
fiecare 

iar alți 
goale și

din bri-

sîntem încredințați că în 
vom obține noi succese.
AUGUSTIN DEMETER 
de brigadă la mina Dîlja, 

Combinatul carbonifer Valea jiului
șef

și Ingineri an dat consfătuirii 
caracterul unui larg schimb de 
experiență. Concluziile Ia care a 
ajuns consfătuirea sînt prețioase. 
În prezent, întreprinderile minie
re din țara noastră dispun de o 
puternică bază tehnică și mate
rială, de mineri, maiștri și ingi
neri capabili să organizeze Ia un 
înalt nivel deschiderea și pregă
tirea noilor fronturi de lucru în 
subteran. Rămîne ca schimbul de 
experiență de la Petroșeni, în 
cadrul căruia brigada lui Augus
tin Demeter și-a expus pe larg 
metoda de lucru, să fie urmat și 
de alte măsuri care să asigure 
obținerea de rezultate tot mal 
bune la lucrările de înaintare în 
subteran.

Uzina de îngrășăminte chimice și acid sulfuric Năvodari. Vedere a secției d0 acid 
suliuric.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Petroliștii 
de la rafinăria Ploiești și~au realizat în nu
mai 10 luni angajamentul anual privind re
ducerea prețului de cost al produselor. Ei au 
realizat în această perioadă peste prevede
rile planului economii la prețul de cost în 
valoare de 11 000 000 lei. La obținerea aces
tui rezultat au contribuit măsurile luate pen-

'Alături de elegantele 
complexe turistice care pot 
găzdui peste 10 000 de vi- 
legiaturiști, peisajul Ma
maiei se va îmbogăți cu 
noi construcții social-cul- 
turale.

Să anticipăm vizita noas
tră în 1963, ajutați deo
camdată de schițele întoc
mite de un colectiv de ar- 
hitecți de la I.S.C.A.S. La 
Mamaia, constructorii vor 
începe lucrul anul acesta 
la cîteva obiective social- 
culturale. Prima mare con
strucție va fi teatrul în aer 
liber. Plasat în piața an
samblului — între hotelu
rile „Aurora" și „Select“ 
— noul edificiu cultural, 
cu o capacitate de 1100 de 
locuri, va avea forma unui 
amfiteatru închis, cu pa
nouri din ziduri, asigurîn- 
du-se în acest fel o audi
ție mai bună. Întreaga 
construcție va fi împrej
muită de o zonă verde, cu 
o bogată vegetație de plan
te și arbuști ornamentali. 
Fiind dotat și cu aparate

Noi construcții Ia Oradea (Foto : Agerpres)

mic-tru valorificarea superioară a țițeiului, 
șorarea consumurilor specifice de materiale, 
chimicale, combustibil, energie și a cheltuie
lilor administrativ-gospodărești.

Pe întreaga regiune s-au obținut, în cele 10 
luni care au trecut pînă acum, economii peste 
plan la prețul în valoare de
137 132 000 lei.

GHEORGHIENI (co
resp. „Scînteii“). Cei 
peste- 700 de munci
tori ai întreprinderii 
forestiere din Gheor- 
țjhieni au participat 
la un spectacol or
ganizat în cinstea 
fruntașilor în produc
ție, care au avut o 
contribuție însemna
tă la depășirea pla
nului, la realizarea 
celor aproape 700 000 
lei
mentare 
cost în 
luni ale 
mafiile
ale Fabricii 
fecții din 
ale Combinatului pen
tru industrializarea 
lemnului din Gălău- 
țaș și altele au pre
zentat un program 
artistic.

economii supli- 
la prețul de 
primele 10 
anului. For
de amatori 

de con- 
Odorhei,

© Un teatru în aer Biber locuri
• Clubul nautic o Asanarea lacurilor ® Nou

tăți pe plajă

;, .r " ' -f- *• - • Sr - ’    port pentru acostarea am
barcațiunilor sportive și de 
agrement, un „umbrar" 
executat din beton, de 
unde se vor putea urmări 
întrecerile sportive organi
zate pe lac. In cadrul lu
crărilor din acest ansam
blu va mai fi amenajată 
și o stațiune de serviciu 
pentru automobiliști, lîngă 
hotelul „Parc", cu parcaje 
acoperite pentru circa o 
sută de automobile, insta
lații de întreținere, atelier 
mecanic etc.

O surpriză plăcută pen
tru cei care își vor petrece 
zilele de odihnă la Mamaia 
o va constitui și noua în
fățișare a lacurilor Tăbă- 
căriei și Siutghiol. In pri-

de proiecție, în noul tea
tru în aer liber vor putea 
fi organizate și reprezen
tații cinematografice.

Un club-bar va fi con
struit chiar pe plajă, în- 
cadrînd astfel piața cen
trală spre mare. Clădirea, 
în formă pătrată, va adă
posti la parter clubul pro- 
priu-zis, cu săli de lectură, 
săli pentru jocuri distrac
tive și pentru film etc. La 
nivelul superior al clădirii 
va fi amenajată o terasă 
cu vedere spre mare și 
spre stațiune. Tot aici va 
fi și barul, cu o scenă pen
tru prezentarea spectacole
lor de music-hall.

O altă construcție care 
va îmbogăți peisajul sta
țiunii este clubul nautic de măvară vor începe mari 
pe malul lacului Siutghiol. lucrări de asanare, malu- 
Clubul va avea un mic rile vor fi întărite cu

La G« A« S«
Popești-Leordeni

pereurl din beton, vor fi 
amenajate peluze de flori 
și arbori ornamentali. Mai 
adăugați la toate aceste lu
crări de înfrumusețare a 
Mamaiei și elementele ce 
vor fi construite pe ..plajă 
(panouri moderne de âfișa'j, 
ceasuri solare, portice de 
gimnastică ș.a.) și veți avea 
imaginea noutăților anului 
1963 la Mamaia.

GH. P.
'★

Pentru mai buna 
podărire a stațiunii, 
tru îmbunătățirea activită
ții comerciale și a deser
virii turiștilor în viitorul 
sezon, la Mamaia a avut 
loc recent o consfătuire 
organizată de Ministerul 
Comerțului Interior. Pro
punerile făcute de parti
cipant au fost cuprinse 
într-un plan de măsuri 
menit să ridice la un ni
vel superior activitatea de 
deservire o. turiștilor. în 
viitorul sezon.

gos- 
pen-

producții mari de lapte
In ultimii trei ani, gospodăria 

de stat Popești-Leordeni de lîngă 
București a obținut în medie anual 
peste 4 400 1 de lapte de la fie
care vacă. Anul acesta, lucrătorii 
acestei gospodării au realizat, 
pînă la jumătatea lunii noiembrie, 
o producție medie de 4 154 1 lapte, ■ 
la un preț de cost mai mic decît 
cel planificat. Succesele obținute 
nu se datoresc unor condiții deo
sebite. Ele sînt rodul muncii în
grijitorilor de animale, al pricepe
rii și hărniciei lor. Despre unii din
tre acești oameni entuziaști ne 
propunem să scriem.

SĂ CUNOȘTI BINE MESERIA

Majoritatea mulgătorilor de la 
G.A.S. Popești-Leordeni sînt vechi 
în meserie. Unii dintre ei au un 
stagiu neîntrerupt de 8—9 ani. Este 
meritul conducerii gospodăriei și 
al organizației de bază că s-au 
străduit să găsească pentru secto
rul zootehnic oameni dintre cei 
mai buni, să-i permanentizeze și 
să-i califice la locul de muncă.

Unul dintre mulgătorii fruntași, 
Ion Vasilică, ne prezintă lotul lui 
de vaci. Se oprește la vaca „Flo
rica“.

— Asta ar veni după mine și pe 
Calea Victoriei, dacă i-aș da mă
car cîte o sfeclă de fiecare kilo
metru. Dă peste 5 200 de litri lapte.

Prezentarea continuă 
Roșia".
— E foarte sensibilă și moftu

roasă — ne spune 
Mănîncă furajele 
Jgheabul este bine 
aceea eu fac acesi 
atenție. Iată șl o vacă nepreten
țioasă : II spune „Neagra''. Mă
nîncă lacom orice. S-ar părea că 
nu-mi dă nici o bătaie de cap.

Noi însă hrănim vacile în tot tim
pul verii cu lucernă verde, furaj 
care, după cum se știe, consumat 
deodată în cantități prea mari este 
dăunător. Dacă n-aș ști că vaca 
e așa de lacomă m-aș putea trezi 
cu surprize neplăcute.

După prima fătate unele vaci 
nu stau liniștite la muls. Cu aces
tea mă port cu blîndețe, le dau 
în iesle furajele preferate pentru 
a le sustrage atenția.

Ion Vasilică ne-a vorbit despre 
multe asemenea „lucruri mărunte*. 
Se vede cît de bine cunoaște el 
fiecare vacă. De altiel, fără cu
noașterea amănunțită a însușiri
lor fiecărei vaci n-ar fi putut ob
ține 4 732 1 lapte în medie de 
fiecare dintre ele.

UNII ÎNVAȚĂ DE LA ALȚII

la

cu vaca

Vasillcă. 
dacă

Ion
numai 
curățat și de 
lucru cu multă

Prin 1956 o fetișcană a venit de 
la sute de kilometîi să-și vadă 
sora, muncitoare în gospodărie. 
Noua venită, Dumitra Gherman, 
pășea curioasă pe aleile grajdu
rilor, printre șirurile de vaci. S-a 
interesat de munca îngrijitorilor de 
animale și în cele din urmă a ho- 
tărît să rămînă aici.

Despre ea, oamenii spun că a 
îndrăgit meseria încă înainte de 
a o cunoaște bine. Priceperea ne
cesară a dobîndit-o; mai ales cu 
ajutorul lui Ion Jităraș, unul dintre 
fruntașii gospodăriei, Acesta a în
vățat-o cum trebuie să facă hră- 
nirea diferențiată a vacilor după 
producția dată de iiecare, cum să 
aplice metodele înaintate. N-a 
trecut mult pînă cînd eleva și-a 
ajuns maistrul. Anul acesta pînă 
la mijlocul lui noiembrie, de la 
grupa de vaci pe care o îngrijește 
a obținut 54 453 1 lapte — cu nu
mai cîteva sute de litri mai puțin 
decît planul anual. La rîndul ei,

tînăra utemistă s-a ocupat de ca
lificarea lui Radu Poenaru, arătîn- 
du-1 acestuia cum trebuie hrănite 
vacile în diferite perioade, care 
sînt regulile ce trebuie respectate 
pentru a obține o producție de 
lapte tot mai mare.

Mulgătorul Ion Jităraș le-a 
convins și pe surorile sale Natalia, 
Ana și Maria, să vină să lucreze 
în sectorul zootehnic. Acum, pri
mele două lucrează tot ca mulgă
toare, iar cea de-a treia — la 
lăptărie. De asemenea, soția lui 
Jităraș este și ea una din cele mai 
vechi mulgătoare din gospodărie. 
Din această familie, tot Ion Jităraș 
este deocamdată fruntaș. El a ob
ținut pînă la 15 noiembrie 4 539 1 
lapte de fiecare vacă furajată. 
Pînă la aceeași dată, Aurel Pașcu a 
obținut 4 800 1 
vacă furajată, 
anual.

INIȚIATIVA

repede
în vederea obținerii unor canti

tăți suplimentare de material lem
nos, necesar satisfacerii cerințelor 
crescînde ale economiei naționale, 
recent au fost luate măsuri pentru 
extinderea culturii speciilor lem
noase de valoare economică ridi
cată. Astfel, începînd din anul 1963 
se vor planta plopi repede crescă
tori pe terenurile care în prezent nu 
sînt rațional utilizate. Este vorba 
de marginile drumurilor naționale, 
regionale, raionale și comunale, ale 
cursurilor de ape, canalelor de iri
gație și desecare. Plantarea plopilor 
repede crescători se va face pe baza 
unui plan de măsuri întocmit de 
Ministerul Economiei Forestiere, 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, Comitetul de Stat al 
Apelor și comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale șl ale 
orașelor București și Constanța.

crescător
Prin aceste planuri se 'determină 
traseele și locurile de plantare a 
plopilor, în așa fel îneît să nu se 
prejudicieze culturile agricole și să 
nu se pericliteze circulația normală 
pe drumurile publice. Pe măsură ce 
toate aliniamentele destinate a fi 
plantate vor fi executate, se vor 
planta plopi repede crescători și în 
locul altor specii forestiere și al po
milor fructiferi — cu excepția nu-» 
cului și dudului — existente cle-a 
lungul drumurilor și care nu sînt’ 
justificate din punct de vedere eco
nomic.

Plantarea se va face cu puieți de 
plop repede crescător livrați de 
organizațiile de sub îndrumarea și 
controlul Ministerului Economiei 
Forestiere, respectîndu-se normele 
tehnice elaborate de acesta împre
ună cu Consiliul Superior al Agri
culturii și Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.

TELEGRAME
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 
a Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc din toată inima pentru călduroasele felicitări șl cele 

mai bune urări adresate cu prilejul alegerii mele în funcția de preșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

împărtășesc pe deplin convingerea dv. că prietenia frățească și 
colaborarea și mai strînsă dintre țările noastre se vor dezvolta și întări 
necontenit spre binele ambelor popoare, în interesul unității puternicei 
noastre familii socialiste.

Sofia, 28 noiembrie 1962.

T. JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

lapte de flecare 
depășind planul

LUI ION HUJA

Se știe că vacile aflate la prima 
lactație dau mai puțin lapte. Ion 
Huja s-a străduit ca din primul an 
vacile pe care le avea în grijă 
să dea o producție mare de lapte. 
Iată cum a lucrat :

în 1959 el a luat în primire un 
lot de juninci montate. Pe lîngă 
regulile obișnuite de hrănite și 
îngrijire, el a mai aplicat o me
todă despre care a aflat la cursu
rile zootehnice : masajul ugerului 
aplicat nu numai Ia vaci, ci și la 
juninci. Prin această metodă el a 
reușit să formeze un lot de juninci 
care a ajuns să aibă o capacitate 
de producție mare. Cu două luni 
înainte de fătate masajul a fost 
întrerupt pentru a evita pornirea 
prea timpurie a secreției de lapte, 
în felul a esta, la prima lactație, 
vacile pregătite de el cu multe

fruntași de la G.A.S. Popeștl-Leorden! : 
Ion Jităraș, Dumitra Gher-

îngrijitori de animale
(rîndul de sus, de la stînga la dreapta) 
man și Dumitru Botezatu ; (rîndul de jos) Ion Huja, Florica Vasilescu 
și Aurel Pașcu.

luni în urmă au dat în medie 4 330 
1 lapte, la a doua — 5 074, iar la 
a treia — anul trecut — 5 500 1.

Pentru a extinde această expe
riență, Ion Huja a cedat altor în
grijitori acest Iot do vaci și a luat 
în primire un nou lot de 30 de ju
ninci montate pentru a le pregăti 
ca și pe cele dinainte.

GRIJĂ DEOSEBITĂ

PENTRU ANIMALELE TINERE

Realizările gospodăriei se dato
resc în mare măsură jrijii pentru 
creșterea în cele mai bune con
diții a animalelor tinere. In crește
rea vițeilor se aplică multe me
tode înaintate, cum ar fi, de pildă, 
alăptarea la biberon, cu can
tități diferențiate de lapte In
tegral șl smîntînit după scopul

producției, folosirea de timpuriu a 
furajelor pe bază de rații etc.

La G.A.S. Popești-Leordeni se 
obțin anual zeci de tăurași care 
sînt livrați altor gospodării. Creș
terea acestora se bucură de o 
atenție deosebită. Un lot de tăurași 
fuseseră crescuți în 3tabulație li
beră. Ei erau dezvoltați neuniform 
și cu un aspect care 'i fi deter
minat orice corrisie zootehnică să 
nu-i claseze la categoria pentru 
reproducție. In plus, unii tăurași 
nu sufereau să se apropie nimeni 
de ei. Ina-ijirea lor a fost încre- 
d'nțată tovarășe’ Florina Vasilescu,

C. BORDEIANU 
ing. zootehnia

(Continuare în pag. II-a)
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Căutătorul... de rezonanță

După cîteva ore de muncă, defec
țiunea a tost înlăturată și cele 2 mașini 
au fost repuse în funejiune. S-au evi
dențiat tovarășii Ștefan Buiculescu, Teo
dor Rață, Ștefan Gheorghe, Gh. Vlaicu 
și alții.

Procedee tehnologice
avansate

Laminatorii 
la Uzina de 
blă subfire 
Galafi și-au

. deplinii angajamentul anual, reali- 
zind însemnate cantifäfi de tablă pes
te plan. Acest succes este re
zultatul strădaniei colectivului de aici, 
care a dat în acest an o atenție 
mai mare introducerii tehnicii și tehno
logiei avansate în procesul de lamina
re. Așa, de exemplu, ajustarea tablelor 
după laminare, care înainte se făceau 
cu foarfecele ghilotină, în prezent se 
execută cu foarfeci cu discuri. Pe lingă 
productivitatea sporită ce se realizează 
cu ajutorul acestor utilaje, se reduce și 
consumul de platine.

Procedee tehnologice avansate s-au 
introdus și în scopul îmbunătățirii cali
tății laminatelor. La zincare se experi
mentează două procedee noi care vor 
înlocui zincarea umedă cu cea uscată. 
Aderenfa zincului va fi mult superioară 
față de vechiul procedeu. De aseme
nea, în urma măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea tehnologiei la decupare 
și cosiforire, procentul de tablă cali
tatea I a crescut de la 15 la sută, 
era în anul 1961, la 80 la sută.

Ciștiguri mari 
din legumicuHură

tulul pe bază de contract însemnate 
cantifäfi de cartofi, varză, ardei, ceapă 
și alte produse. Pină în prezent, gos
podăria colectivă de aici a obfinut ve
nituri de 1 497 000 de lei. Numai de 
la roșii, care s-au cultivat în acest an 
pe o suprafafä de 17 ha, gospodăria 
a obfinut 745 000 de lei.

In prezent, membrii brigăzii legumi
cole se pregătesc pentru o producție 
bogată de legume în anul viitor. In 
acest scop, cu ajutorul mecanizatorilor 
din localitate, ei execută arături adinei 
pe întreaga suprafață ce urmează a fi 
cultivată în primăvară cu legume. Odată 
cu arăturile se încorporează în sol și 
îngrășăminte.

La centrul de radioficare

10 minute de calcul“ (despre ve
niturile realizate de colectiviști pe un 
ha din grădina legumicolă) și „O soco
teală simplă“ (despre venitul anual 
realizat de la o vacă bine lurajată).

Un deosebit interes au trezit și alte 
rubrici recent inaugurate : „Joile la că
minul cultural“, „Tribuna deputatului", 
„Cartea, prietena noastră", „Educatori 
și părinți". în cadrul acestor rubrici au 
vorbit ascultătorilor deputății Dumitru 
Colfan, Aneta Ștefan, Ion Vilău, profe
sori, învățători.

La realizarea acestor emisiuni își a- 
duc contribuția corespondenții și co
laboratorii centrului de radioficare, 
printre care se numără tovarășii : Mi- 
titelu Rodica, profesoară, Radu Știrbu, 
medic veterinar, Victor Cătănescu, pro
fesor, Petre Safta, medic, Radu Stanciu, 
tehnician veterinar, și alții.

Abnegație

cit

Nr. 5728

In acest 
brigada legumi
colă de la gos
podăria colectivă 
Gottlob, condusă

an,

„Unirea" din comuna
de luliana Lini, a recoltat și a livrat sta-

„Aici centrul 
de radioficare 
Mozăceni - Deal, 
Dragi ascultători, 

transmitem emisiunea locală..." De trei
ori pe săptămînă vocea crainicului anun
ță pe cei 2 500 de abonați că se trans
mite emisiunea locală. Emisiunile au reu
șit să aibă, prin tematica lor, un conținut 
specific locului de muncă. De exemplu, 
în săptămînile trecute, la rubrica „Cu- 
vîntul specialistului“, au fost prezenta
te expunerile : ,,Folosirea îngrășămin
telor naturale și chimice', ,,Importanta 
arăturilor adinei de toamnă“.

Printre problemele de care se ocupă 
emisiunile locale ale centrului de ra
dioficare Mozăceni-Deal, raionul Cos- 
tești, un loc de seamă il ocupă cele 
privind dezvoltarea și întărirea gospo
dăriilor agricole colective din comună. 
Problemele acestea au fost tratate in 
emisiuni noi ca : „în jurul mesei rofun-

PJoala 
dentă din 
săptămînă a lunii 
noiembrie a creat 

unele dificultăfi în buna funcționare a 
termocentralei Cîmpina. Apa de rîu, ve
nită cu impuritäfi, a înfundat grătarele 
și de aceea au fost oprite forțat două 
mașini în timpul nop/ii. Trebuia interve
nit rapid. Brigada din schimbul de noap
te, condusă de maistrul Ion Ciută, a în
ceput fără întîrziere înlăturarea defec
țiunii. In sprijinul brigăzii au venit ime
diat (lucrurile se petreceau la ora 3,20 
noaptea) și muncitorii care locuiau în 
blocurile din vecinătate, precum și 
muncitorii din echipa de intervenție a 
centrului de rețele.

aburi- 
prima

™ -__ Privindu-I pe

ïfesææWEESKS cum pășește grav 
printre cetini, ai 

crede că umblă să surprindă zgomote 
ale pădurii știute doar de el. Cu ochi 
de cunoscător, Ga vrii Tcaciuc se opreș
te în dreptul cite unui trunchi și-l pri
vește îndelung, prilej de glume pentru 
cite unul mai hitru din brigada lui Sil
vestru Georgescu care lucrează în par
chetele 74 și 75.

— A venit Moș Rezonanță, băieți I
— Ridefi voi, dar nu-i ușor să gă

sești molidul pe care-l caut eu.
Gavril Tcaciuc lucrează de aproape 

40 de ani în pădurile Falcăului. In 
timpul din urmă și-a însușit o profesie 
nouă, mai bine spus — o specialitate : 
aceea de căutător al lemnului de rezo
nantă. Deși în vîrstă de 5Î> de ani, 
omul acesta mărunt, uscățiv, străbate 
multi kilometri zilnic, mergînd din par
chet în parchet, în căutarea valorosu
lui lemn. El face aceasta cu pasiune, 
cu pricepere și meticulozitate. între
prinderea a reușit să livreze de la în
ceputul anului 1 600 mc lemn de rezo
nanță, în loc de 1 000 ; e în asta și 
un merit al lui, Cel mai bun lemn de 
rezonanță e transformat în chitare, pia
ne, viori.

»

Brigada științifică a poposit și la căminul culîural Rîu do Mori, raionul Hațeg. Profesorul de științele 
naturii Petru Crîșovan, din brigada științifică a Casei do cultură din Hațeg, răspund® la întrebării® pus® 
de săteni.
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să

multăo muncitoare vrednică, cu 
experiență. Cu răbdare și perseve
rență ea a reușit „să-i domesti
cească".

în gospodărie se practică hră
nirea vacilor numai 
pe 
dit 
De 
să 
de
numai cîntărite. Ea a scos din ra
fie furajele suculente care au un 
volum prea mare. Aplicînd astfel 
de metode a reușit să dirijeze 
creșterea tăurașilor, pentru a se 
dezvolta armonios, așa cum cer re
gulile zootehnice. Siporul zilnic de 
creștere în greutate este de 1,125 
kg de fiecare tăuraș, față de 750 g 
®ît prevede planul.

de două ori 
zi. Această metodă s-a dove- 

însă nepotrivită pentru tăurași. 
aceea, îngrijitoarea a început 
facă hrănirea și adăparea lor 
trei ori pe zi. Furajele se dau

•fc

Tn una din adunările generale ale 
organizației de bază, inginera zoo- 
tehnistă Nuțu Alexandrina a poves
tit amănunțit felul cum brigada I 
condusă de ea a reușit să obțină 
pînă la 15 noiembrie o producție 
de peste 1 000 000 1 de lapte din 
care 101 500 1 sînt 
fiecare vacă revin 
de lapte.

Acest succes se 
tului că organizația de bază și con
ducerea gospodăriei se ocupă în
deaproape de mersul treburilor în 
sectorul zootehnic. în cursul anului, 
organizația de bază a analizat de 
3 ori acest sector. Șl aceasta, nu 
pentru că treburile ar fi mers prost, 
ci pentru găsirea unor noi Tezerve 
de sporire a producției și 
cere a prețului de cost.

De asemenea, oamenii 
caută să aplice cele mai

tode de creștere a animalelor, 
le generalizeze în practică.

— La noi, spunea tovarășa 
Nuțu, se ține seama în primul 
rînd de cantitatea de substanțe nu* 
tritive din rație și numai în al doi
lea rînd de cantitatea de furaje. Nu
mai în acest fel se poale organiza 
hrănirea vacilor în iuncție de pro
ducția' și greutatea fiecăreia.

Zilele acestea, organizația de 
bază a analizat din nou problema 
furajelor pe baza unui referat în
tocmit de zootehnistul șef al gos
podăriei. Cu acest prilej s-au sta
bilit măeuxi pentru folosirea rațio
nală a acestora și înlăturarea ori
cărei risipe. Astfel de măsuri dau 
putința să fie evitate golurile în 
furajare, lucru deosebit de impor
tant pentru obținerea unei produc
ții ritmice de lapte.

După oum se vede, producția tot 
mai mare de lapte ce se obține la 
G.A.S. Popești-Leordeni nu se dato- 
rește folosirii unor metode nemai
auzite, ci faptului că metodele cu
noscute sînt aplicate cu multă con
știinciozitate și pricepere de către 
oameni care își prețuiesc meseria.

CITIT
Penîra tinerii 

cititori
Biblioteca raională din 

Reghin numără peste 
35 000 de volume, mul
te din ele pentru copii. 
Accesul micilor cititori 
este însă dificil. Biblio
teca nu are o secție spe
cială pentru ei. Ar tre
bui studiată posibilita
tea de a se înființa o 
secție unde copiii să 
poată împrumuta cărți 
și unde să se organize
ze acțiuni pentru ei. (De 
la un grup de școlari).
Regim de accelerat

Trenul 507, deși acce
lerat, are între Bacău și 
Bicaz mers de personal, 
parcurgînd distanța 
86 km în mai mult 
3 ore. Perechea lui, 
celeratul 508, care 
culă în sens invers, par
curge aceeași distanță 
în mai puțin de două 
ore. Deoarece trenul 507 
este folosit de un mare 
număr de salariați ar

de 
de 

ac- 
cir-

peste plan. Delà 
în medie 4 400 1

dlcrtoreșie și'faip-

de redu-

de aici 
noi me-

RU PR
merita studiată posibi
litatea ca el să aibă re
gim de accelerat pe în
tregul parcurs. (De la 
Radu Dumitriu, ingi
ner).

Bucătărie de bloc
In orașul Ploiești s-au 

ridicat în ultima vreme 
multe blocuri noi de lo
cuințe cu unități co
merciale la parter. In 
curînd se vor da în fo
losință pitele. Ar fi bine 
ca unul să aibă și o bu
cătărie de bloc, unde 
cetățenii să-și poată 
procura preparate cu
linare. (De la Julieta 
Oancea, planificatoare).

nu- 
țară 

cinci

Orele de vizilare 
a muzeelor

Mulți ieșeni și 
meroși turiști din 
sînt atrași de cele
muzee aflate în Palatul 
culturii. Orele de acces 
stabilite în prezent nu 
satisfac în întregime ce
rințele publicului. între 
orele 13—17 muzeele

u
sînt închise. Nu s-ar 
putea ca muzeele să 
fie deschise 8 ore con
secutiv, de la 10—18, 
de exemplu ? (De la 
Mircea Vasiliu, munci
tor C.F.R.).

Ce mai trebui® 
penSiu na școala 

să fie dată 
în folosință

în comuna Broscari, 
raionul Vînju-Mare. a 
început, prin I960, con
strucția unei școli. Sfa
tul popular comunal s-a 
îngrijit să asigure o bu
nă parte din 
din resurse 
tățenii au 
prin muncă 
Lucrarea se 
sfîrșit. In prezent este 
necesar sprijinul sfa
tului popular raional 
spre a se procura și ul
timele materiale, astfel 
ca ștjoala să poată fi 
dată, mai curînd în fo
losință. (De la Dumitru 
Tomescu, colectivist).

materialele 
locale, ce- 
contribuit 
patriotică, 

apropie de

leapt 8WJ TOATĂ ȚÂRA
SĂPĂTURI ARHEOLOGICE. Urmele 

unei așezări omenești străvechi au 
fost scoase la iveală cu prilejul să
păturilor arheologice efectuate pe 
teritoriul comunei Zorlențu Mare 
din regiunea Banat. Specialiștii mu
zeului orășenesc Reșița și ai muzeu
lui regional Banat, care studiază 
obiectele de ceramică și armele din 
piatră șlefuită găsite aici, apreciază 
că această așezare datează din 
epoca neoliticului timpuriu.

CASE DE CITIT SI LECTORATE 
PENTRU FEMEI. Comitetul orășe
nesc al femeilor din Brăila a orga-

nizat în acest an 240 case de citit și 
11 lectorate pentru femei. în cola
borare cu căminele culturale din 
cartierele orașului se organizează o 
zi pe săptămînă diferite activități 
culturale.

COMPLEX DE DESERVIRE. La Urzi- 
ceni, regiunea București, se construiește 
un nou complex pentru deservirea 
populației. în prezent se fac lucrările 
de finisare. în cadrul complexului vor 
funejiona unități de croitorie, lenjerie, 
cizmărie, frizerie, coafură, foto, repa- 
rafii-radio și televizoare etc.

zA

In fața țovarășilăt* a& muncă
Ca una din formele cele mai 

eficace de intervenție a opiniei pu
blice din uzină pentru educarea oa
menilor în spiritul conduitei socia
liste față de muncă și de colectiv 
— consiliul nostru de judecată a 
dobîndit o bogată experiență, și-a 
cîșțigat prestigiul și stima celor care 
l-au ales. îmi amintesc de primul 
caz care ne-a fost supus. Tovarășa 
A. M. de la secția încălțăminte avu
sese repetate manifestări de indis
ciplină. La ședință, tovarășii ei de 
muncă și-au spus părerea, condam- 
nînd comportarea ei. Sfătuindu-ne 
între noi, membrii consiliului, am 
luat o hotărîre corespunzătoare cu 
aceste păreri. Pentru A. M., ca și 
pentru alții, a fost o lecție. Mulți 
au învățat și din aceste dezbateri 
ce fel de atitudine se cuvine să ai 
față de muncă și de tovarășii noștri-

în răstimpul de 4 ani de la crea
rea lui, consiliul de judecată de la 
fabrica de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița" 
însemnată 
muncii, la întărirea disciplinei și 
răspunderii în muncă, 
avutului obștesc. Aleși de tovarășii 
noștri de muncă, membrii consiliu
lui — muncitori și tehnicieni etc., în 
total 19, din toate secțiile — sînt 
oameni cu prestigiu în fabrică, în 
cartierul în care locuiesc și care 
și-au înțeles bine rolul lor ca și al 
consiliului.

Chiar de la începutul activității 
noastre ne-a preocupat ca ședințele 
consiliului să aibă eficacitate 
nu numai prin hotărÎTile pe care 
le la, ci și prin forța educativă 
a dezbaterilor, prin participarea 
largă a masei de muncitori. Opinia 
colectivului, critica tovarășilor, care 
au oricînd, și mai ales cu astfel 
de prilejuri, o atîfde puternică în- 
rîurire asupra celor ce încalcă nor
mele de comportare, l-au ajutat pe 
mulți să-și vadă greșelile și să se 
îndrepte. Spun toate acestea cu gîn- 
dul că la unele întreprinderi, șe

a adus o contribuție 
la educarea oamenilor

la apărarea

dințele consiliului de judecată se 
țineau sau se mai țin încă într-un 
cadru „intim", în prezența doar a 
2—3 oameni, amintind astfel cunos
cuta zicală despre... rufele murdare. 
Dimpotrivă experiența ne-a arătat 
că prezența a cît mai mulți tovarăși 
de muncă ai celui ce se înfățișează 
la consiliu se dovedește deosebit de 
eficientă ; ea este o expresie a 
profundului democratism ce caracte
rizează activitatea acestui organism.

Munca de educare a oamenilor 
implică o mare răspundere, dar suc
cesele obținute ne dau satisfacții 
bogate. Scriind aceste rînduri, mi se 
perindă în fața ochilor mai multe 
„cazuri" pe care le-am discutat.

Nicolae D. s-a făcut vinovat de 
insulte aduse lui Constantin T. Aces
ta îi luase căruciorul de transportai 
produsele din atelier, fără a-1 anun
ța pe el sau pe maistru. Dar era 
oare acesta un motiv ca Nicolae D. 
să-i adreseze injurii ? în cursul dez
baterilor, spre satisfacția tuturor, 
ambii și-au recunoscut vina — de 
natură cu totul diferită -— și s-au 
împăcat pe loc. D. și-a luat angaja
mentul de a-și schimba atitudinea.

Interesante au fost dezbaterile, 
poziția celor prezenți față de con
flictul dintre foștii soți M. Amîndoi 
continuă să lucreze în fabrică și 
după divorț. într-o zi, Gheorghe M. 
a îndrăznit, în incinta fabricii, să 
lovească pe fosta lui soție în timpul 
unor discuții aprinse, legate de 
pensia alimentară pe care el este 
obligat să o plătească copiilor săi. 
Martorii, tovarăși de muncă al ce
lor doi împricinați, nu s-au rezumat 
să dea relații asupra incidentului, 
dar au luat și poziție împotriva lui 
M„ care nu-și îndeplinește obliga
țiile față de copiii săi. Unii tovarăși 
au încercat chiar în ședință să-l 
convingă pe M. să se impace cu 
fosta lui soție, spre a reda copiilor 
familia pe care au pierdut-o și de 
care au atîta nevoie. într-o ședință 
a fost dezbătut și cazul lui 
Ștefan N. care, deși este un element

bun, a venit la lucru în stare de 
ebrietate și și-a permis să lovească 
pe doi tovarăși ai săi. N. a declarat 
că își regretă fapta. Cu timpul oame
nii aceștia și alții s-au îndreptat.

în gazetele de perete din toate 
secțiile fabricii, noi publicăm ade
sea articole în care se arată rolul 
consiliilor de judecată din întreprin
deri și instituții, rezultatele obținute 
pe tărîmul educației în urma hotă* 
rîrilor pe care le-am luat.

Ne bucură faptul că numărul cazu
rilor ce compar în iața consiliului 
din fabrica noastră e în continuă 
scădere. în anul 1960 am avut 
20 de cazuri. în 1961 — 18, iar în 
1962 — 13. Trebuie să subliniem că 
rușinoasele cazuri de sustrageri din 
bunurile uzinei, foatte puține și îna
inte, sînt pe cale de totală dispari
ție. De asemenea,.atitudinile huliga
nice, lovirile etc. s-au redus simțitoi 
și sîntem convinși că vor fi lichi
date printr-o și mai perseverentă 
muncă politică și educativă.

în legătură cu respectarea ins
trucțiunilor prevăzute de decretul 
privitor la consiliile de judecată din 
întreprinderi și instituții, ou juste
țea ho.tărîrilor luate etc., avem pe
riodic control și îndrumare din par
tea Consiliului local al sindicatelor.

Continuîndu-ne cu conștiinciozitate 
munca, pe care o desiășurăm pe 
baza încrederii acordate de cei ce 
ne-au ales, noi, membrii consiliului 
vom veghea mereu, în limita com
petenței, la respectarea legilor sta
tului nostru, ne vom strădui să con
tribuim la întărirea disciplinei în 
muncă, la dezvoltarea relațiilor to
vărășești între oamenii muncii din 
fabrica noastră, la creșterea rolului 
educativ și a influenței opiniei pu
blice în sprijinul moralei noi, socia
liste.

CONSTANTIN TEODORESCU 
președintele consiliului 

de judecată al fabricii de pielărie 
și încălțăminte „Dîmbovița“ 

din Capitală

La fabrica de ciocolată din 
București.

„Sosește brigada științifica 
iată o veste care stîrneșts un pu
ternic interes în rîndurile locuitori
lor de la sate. Colectiviștii știu că, 
în cadrul întîlnirilor cu specialiști 
din diferite domenii ale culturii și 
științei care formează de obicei o 
brigadă, află totdeauna lucruri noi, 
folositoare. Popularitatea de care 
se bucură brigăzile științifice ilùs- 
tivază setea de cunoștințe, caracte
ristică satului colectivizat. La cele 
626 întîlniri ale brigăzilor științifice 
cu sătenii, care au avut loc în re
giunea Brașov de la începutul anu
lui pînă la 1 octombrie, au parti
cipat peste 150 000 de oameni.

Create cu cîțiva ani în urmă, 
brigăzile științifice s-au impus ca 
un mijloc eficace de răspîndire a 
cunoștințelor în mase. Comitetul re
gional de partid și comitetele raio
nale au îndrumat comitetele de cul
tură și artă să folosească din plin 
toate formele de răspîndire a cu
noștințelor — conferințe, consultații, 
schimburi de experiență, recenzii de 
cărți, simposioane etc. — și, în 
același timp, să extindă activitatea 
brigăzilor științifice. în regiune 
există 129 brigăzi științifice din 
care fac parte peste 1000 de in
telectuali de la orașe — profesori, 
medici, juriști, economiști și alții — 
precum și un mare număr de spe
cialiști în agricultură — ingineri 
agronomi, zootehnicieni, medici ve
terinari.

Comitetul regional pentru cultură 
și artă se îngrijește ca brigăzile 
științifice eă activeze mai ales în 
acele raioane unde se simte cu deo
sebire nevoia să fie sprijinită mai 
intens munca de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice. De 
obicei brigăzile se deplasează în 
satele depărtate, unde există mai 
puțini intelectuali și, prin urmare, 
posibilități mai reduse pentru des
fășurarea unei activități culturale 
cu forțe proprii.

întrebările la care sînt solicitați 
să răspundă specialiștii se referă 
la o sferă largă de teme din cele 
mai variate domenii. Organele de 
partid îndrumă și ajută comitetele 
de cultură și artă să folosească bri
găzile științifice pentru a lămuri pe 
larg colectiviștilor principalele pro
bleme actuale de interes general 
pentru sate. Specialiștii dau răs
punsuri cu privire la mijloacele de 
întărire eco-nomico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, căile ds 
creștere a producției, la dezvoltarea 
diferitelor sectoare, sporirea avutu
lui obștesc, metode agrotehnice 
înaintate, popularizează experiența 
bună și rezultatele obținute de uni
tățile agricole socialiste fruntașe.

în centrul atenției lor se află 
popularizarea politicii partidului, a 
realizărilor regimului nostru, infor
marea colectiviștilor în legătură cu 
evenimentele vieții politice interne 
și internaționale. Contribuția la 
formarea unei concepții materialiste 
despre lume în rîndul colectiviștilor, 
prin răspîndirea pe scară largă la 
sate a cunoștințelor științifice, prin 
explicarea fenomenelor naturii, este 
de asemenea unul din obiectivele 
importante ale activității brigăzilor 
științifice.

Unele brigăzi științifice au acu-

mulat o bogată experiență în acti
vitatea lor. La fiecare întîlnire 
sătenii, brigăzile, din raionul Me
diaș obișnuiesc să prezinte mai 
întîi o informare asupra evenimen
telor politice interne șt internațio
nale, 
cere 
nute 
din localitățile vecine, iar apoi dau 
răspunsuri întrebărilor puse de să
teni.

Merită relevat și modul de lucru 
al brigăzii științifice din Brașov 
condusă de tovarășul Traian Bur- 
lacu. în preajma unei întîlniri cu 
țăranii colectiviști din comuna Șimca 
Veche, raionul Făgăraș, acestei bri
găzi i s-au pus 28 de întrebări. 
Acestea se refereau la diferite pro
bleme, de la normarea și retribuția 
muncii în gospodărie și pînă la o 
serie de metode agrotehnice mo
derne etc. Alte întrebări pri
veau norme de etică și compor
tare în societate, legătura între 
școală și familie. S-a cerut să se 
explice cum a fost descoperită și 
cum este folosită pașnic energia 
atomică, ce se înțelege prin artă 
etc. Primind întrebările cu vreo 
două săptămâni înainte, brigada a 
avut timp să se documenteze, să ise 
pregătească temeinic pentru întîl- 
nirea cu sătenii. Membrii acestei 
brigăzi, ca și ai altor brigăzi din 
Brașov, Sighișoara, Mediaș, obișnu
iesc să elaboreze în comun răspun
surile ce urmează a fi date la între
bările mai importante, să stabileas
că împreună problemele pe care le 
vor trata mai pe larg, precum și 
materialul intuitiv cel mai potrivit.

Este de la sine înțeles că activita
tea brigăzii e cu atît mai rodnică 
cu cît membrii ei cunosc mai bine 
viața și problemele comunelor u'nde 
se deplasează. De aceea este bine 
să se repartizeze 
științifice una sau 
mune în care, timp îndelungat, să 
aibă periodic întîlniri 
De aproape doi 
tită din Brașov 
regularitate în 
Veche, Perșani 
a stabilit strînse 
organizațiile de partid, 
țiile 
și bineînțeles, cu 
localitate. Prin discuțiile avute 
cu sătenii, vizitele în sectoarele de 
producție ale gospodăriilor colecti
ve, precum și cu sprijinul intelec
tualilor și al organelor locale, mem
brii brigăzii au reușit să cunoască 
temeinic viața satului, sarcinile pe 
care le au de rezolvat colectiviștii 
și să-și doa seama în ce direcții 
trebuie să-și îndrepte cu deosebire 
atenția. Astfel înarmată, o brigadă 
științifică activă — și așa trebuie 
să fie toate — își poate organiza 
munca după un plan de perspectivă, 
cu obiective clare, bine precizate.

Firește că expunerile brigăzilor 
științifice trebuie să aibă o largă ac
cesibilitate, să țină seama de capa
citatea de înțelegere a auditoriului, 
în această privință, de un mare a- 
jutor se dovedește materialul in
tuitiv. în raioanele Mediaș, Sibiu, 
Sighișoarg, brigăzile folosesc ade
sea, pentru exemplificarea răspun
surilor, hărți, grafice, diafilme, fac 
aplicații practice la microscop și la

cu

după ocore fac o scurtă tre
ia revistă a succeselor obți- 
de colectiviștii din comună și

alte aparate de laborator ; în unele 
locuri, cînd e vorba de lămurirea 
unor probleme de agroiehnică sau 
zootehnie, se folosesc demonstrațiile 
la câmp sau la ferme. Cu ajutorul 
materialelor intuitive și al unor dis
pozitive simple pot fi explicate pe 
înțelesul maselor largi chiar și unele 
fenomene mai complexe ale naturii. 
Folosind aparate ingenioase, rea
lizate adesea de ei înșiși mgmbrii 
unor brigăzi științifice au explicat 
în fața colectiviștilor zborul sput
nicilor și al rachetelor cosmice so
vietice, au „reprodus", la scară 
mică, o serie de fenomene naturale 
ca fulgerai și trăsnetul.

Ca în orice alt domeniu, și aici 
este necesar să se acorde atsnție 
răspândirii experienței înaintate. Co
misiile pentru răsipîndiiea cunoștin
țelor cultural-științifice ale comitete
lor de cultură și artă din regiune 
organizează periodic consfătuiri și 
instructaje ale brigăzilor științifice 
pentru generalizarea celor mai izbu
tite forme de activftate. La Mediaș, 
Sighișoara și țn alte locuri au loc cu 
regularitate schimburi de experien
ță între brigăzi. Membrii lor se de
plasează, de obicei, împreună in
tr-o comună unde lucrează o briga
dă model și îi urmăresc activitatea. 
Totodată, lectori cu înaltă calificare 
sîni invitați să facă expuneri în fața 
membrilor brigăzilor pe probleme 
importante din cele mai felurite do
menii de activitate. Secretari ai co
mitetelor regionale și raionale de 
partid prezintă expuneri asupra 
sarcinilor actuale, asupra hotărîri" 
lor și măsurilor luate de organe lo
cale d'e partid.

Munca brigăzilor 
regiunea noastră dă 
Totuși, nu ne putem
am obținut pînă acum. Mai 
destule de făcut pentru ca acti
vitatea brigăzilor să capete un ca
racter permanent, să corespundă 
condițiilor specifice ale fiecărei co
mune pe care o vizitează, pentru 
ca răspunsurile la întrebări să fie 
interesante și accesibile unei mase 
largi de ascultători. Comitetele pen
tru cultură și artă trebuie să lucreze 
mai sistematic pentru a antrena în 
munca de răspîndire a cunoștințe
lor la sate pe cei mai buni specia
liști din Brașov și din 
raionale, marea masă
lectualilor de la orașe și sate, 
preocupîndu-se totodată de îmbogă
țirea conținutului acestei activități, 
în prezent comitetul regional pen
tru cultură și arță pregătește o 
analiză a muncii brigăzilor științifi
ce. Concluziile care se vor trage 
vor fi discutate în luna ianuarie în 
cadrul unor seminalii pe raioane, cu 
toți membrii brigăzilor. S-a stabilit, 
de asemenea, ca în lunile următoa
re să se mai creeze aproximativ 25 
de brigăzi științifice.

în atenția comitetului regional și 
a comitetelor raionale de partid stă 
preocuparea de a îmbunătăți conti
nuu activitatea de răspîndire a rZ 
noștințelor în mase, de a asigura îri' 
perioada de iarnă o intensă viață 
culturală la sate.

ION BORDAȘ 
șeful secției de propagandă 
și agitație a Comitetului 
regional de partid — Brașov

științifice 
rezultate 
mulțumi

din 
bune, 
cu ce 
avem

fiecărei brigăzi 
mai multe co-

cu sătenii, 
ani, bzigada amin- 
se deplasează cu 

comunele Sirnca 
și Ohaba. Acolo 

legături cu 
orgaaiiza-

U. T. M., sfaturile populare 
intelectualii din 

discuțiile centrele 
a inte-

■ TIE ATR1E • Oro® ma
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romine : Manon — (orele 19,30); 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,39); Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (Sala mică a Palatului R.P. 
Romîne) : Concert de muzică de cameră
— (orele 29); Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 19,30). (Sala Studio) : Si
ciliana — (orele 19,30); Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Frații Kara
mazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Patru sub un acoperiș — (orele 20); Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Sfînta Ioana — (orele 
19.30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76) : Menajeria de sticlă — (orele 19,30); 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Glulești : 
Vecini de apartament — (orele 19,30); 
Teatrul pentru tineret șl copil (Sala C. 
Miile) : Oceanul — (orele 20). (Sala Do- 
brogeanu Gherea): Salut voios — (orele 
17) ; Teatrul Evreiesc de stat ; Soacra și 
nora — (orele 20); Teatrul regional Bucu
rești : Iașii-n carnaval și Millo director
— (orele 20); Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Tănase șl Revista
— (orele 20). (Sala Victoria) ; Ocolul pă- 
mlntului în 30 de melodii — (orele 20); 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Căluțul cocoșat — (orele 15); Circul de 
stat : Ansamblul „Deutsche Zirkusarena"
— din R. D. Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Chermesa : Sala 
Palatului R. P. Romîne — (orele 19,30). 
Republica (9,45; 12; 14,15; 18,30; 18,45; 21), 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21). 
V. Roaită (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Alex. Sahia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Vară romantică — rulează la cinema
tografele : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 
21) șl Tineretului (14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

Călătoriile iui Gulliver : Tineretului (10; 
12). Cartouche — cinemascop ; V. Alee- 
sandrl (14,45), 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 Februarie (11; 14; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Serii (13,15; 15; 17,30; 10,45; 
22), B. Delavrancea (11; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Seară „Prietenii filmului : V. Alec- 
sandri (19). Oameni și fiare — ambele serii: 
Victoria (orele 19), 8 Martie (15,30; 19,30). 
Jucătorul : 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; 16,39; 18,45; 21), 
Grivița (19,30; 12,30; 15; 17; 19; 21), M. 
Emlnescu (15; 17; 19; 21), Olga Banele 
(15; 17; 19; 20,45). Program special pentru 
copii : 13 Septembrie (orele 10). Tintin și 
misterul „Lînei de aur" : 13 Septembrie 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare — rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Dc la Ape- 
nlnl la Anzl : Maxim ~
20.30) . Mongolii — 
(10; 12,15; 15,30; 18; 
Cultural (16; 18,15; 
doi domni „N" — 
grafele : Gh. Doja 
18,45; 21). Miorița 
20,30). Flacăra (16:

;fm Gorki (16; 18.15; 
cinemascoD ; 1 Mai 

29,30). Omul amfibie : 
20,39). Misterul celor 
rulează la cinemato- 
(10; 12; 14,15; 16,30;
(10; 12; 14; 16; 18,15; 

____    .... 18,15; 20,30). Prietenul 
nostru comun — rulează la cinemato
graful Alex. Popov în continuare de la 
orele 10 pină Ia orele 21. Vîrsta dragos
tei — rulează la cinematograful ; C-tln 
David (15; 17; 19; 21). Umbre albe : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Celebrul 702: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). O viață — rulează la
cinematograful T. viadimirescu (15; 17; 
10; 20,45). Flăcări și flori : Munca (16; 
18,15; 20,30), Iile Plntille (18; 18; 20).

Moartea are o fată — cinemascop : 30
Decembrie (10; 18,15; 20,30). Alibiul nu 
ajunge — rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (10; 12; 14.30; 16,45; 19; 21,15), Flo- 
reasca (16,15; 18.30; 20,30), G. Cbșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Petre cel isteț : Donca 
Simo (16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 
14), Volga (10; 12). Haiducii din Rio-Frio: 
Volga (15; 17; 19; 21). Raze pe gheață : 
Moșilor (16; 18; 20). Permisie pe țărm : 
8 Mat (15; 17; 19; 21). învierea — ambele 
serii : Luceafărul (15,30; 19,30). Casa de la 
răscruce : G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Carmen do 
la Ronda: Libertății (16,30; 18,30; 20,30).

RADIO, vineri 30 noiembrie o Frag
mente din opere — ora 9,30 — I ® Con
cert de estradă — ora 10,30 — I o Muzică 
de cameră — ora 11,05 — I o Arii din 
operete — ora 11,34 t- I • „Partid, pă
rinte drag" — program din eîntecele ti
neretului nostru — ora 12,00 — I ® Muzică 
simfonică romînească — ora 12,15 — II 
o Melodii populare sovietice interpretate 
la diferite instrumente — ora 12,20 — II 
e Ciclul de 12 concerte pentru orgă și 
orchestră Haendei interpretate de Kar) 
Richter : Concertul nr. 11, opus 7, în sol 
minor — ora 12,40 — I o Pagini orches
trale din opere — ora 13,25 — II
a Sulte simfonice — ora 14,00 — I
B Valsuri de estradă de compozitori so
vietici — ora 14,30 — II o Muzică ușoară
— ora 15,17 —le Din folclorul popoare
lor — ora 15,20 — II e Muzică simfonică
— ora 15,38 — Ia Clntă Angela Moldo
van — ora 16,45 — I ® Arii din opere 
interpretate de tenorul Benjamino Gigll
— ora 18,00 — I o Ciclul „Mari dirijori" 
Janos Forencslk — ora 18,05 — II e Jur
nalul satelor — ora 19,00 - I • Teatru la

microfon : „Nunta lui Figaro" de Beau
marchais — ora 19,39 — II ® Muzică 
populară romînească cerută ele ascultă
tori — ora 21,30 — I o Muzică de ca
meră — ora 21,45 — II • Opera „Amurgul 
zeilor“ de Richard Wagner (actul al 
IlI-len) — ora 22,20 — I o Moment poetic: 
Goethe — ora 22,30 — II o Concert do 
noapte — ora 23,10 — II.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
cețoasă și cu cerul acoperit. Au căzut 
precipitații intermitente sub formă de 
burniță și ploaie în toate regiunile țării. 
Vîntui a suflat slab. Temperatura aeru
lui la orele 14 înregistra valori cuprinse 
între 0 grade la Oravlța și Caransebeș 
și 11 grade la Sf. Gheorghe-Deltă. In 
București : Vremea a fost în general ce
țoasă, cu cerul acoperit. Dimineața a 
plouat temporar. Vîntui a suflat slab. 
Temperatura aerului la Orele 14 a fost 
de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele do 1, 2 șl 
3 decembrie. In țară : Vremea se va 
menține în general umedă, cu cerul mal 
mult acoperit. Precipitații sub formă de 
ploaie vor cădea aproape în toate re
giunile țării, Iar local, către sfîrșltul In
tervalului, în nordul șl regiunea mun
toasă a țării se vor transforma în la- 
povlță șl ninsoare. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor fl 
cuprinse Intra minus 4 grade șl piu« 6 
grade. Iar maximele între 2-12 grade. 
In București ; Vreme închisă șl umedă. 
Temporar ploaie. Vînt slab. Temperatura 
în general staționară.



Nr. 5728

Pe strada Avrig, colț cu Mihai Bravu, la parterul blocului E 20, s-a deschis un nou oficiu poștal — 
București 39. Pe lingă ghișeele poștale, la dispoziția publicului stau 7 cabine telefonice pentru convorbiri 
locale, interurbane și internaționale. (Foto : M. Cioc)

în Editura politică a apărut : 
ECONOMIE POLITICĂ

Scheme și grafice — Partea I 
Economia politică a modului de 

producție capitalist
96 pag. 10 lei
Concepută pe structură de ma

nual, lucrarea ilustrează într-o 
formă accesibilă, prin scheme, 
grafice și tabele, principalele teze 
ale economiei politice marxist- 
leniniste privind modul de pro
ducție capitalist.

Lucrarea servește tuturor ace
lora care studiază economia poli
tică.

Informații
• Comitetul de Stat pentru Cultură și 

Artă și Consiliul național al femeilor din 
R. P. Romfnă au organizat Joi în sala 
Ateneului R. P. Romîne simpozionul cu 
tema „In slujba patriei noastre socia
liste”. Simpozionul a fost prezidat de 
artista poporului Aura Buzescu. Au luat 
cuvîntul prof. univ. Alice SăVulescu, 
membru corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, Elena Pod, tehnician la Fabrica 
de confecții București, Magdalena Silianu, 
jurist, și poeta Veronica Porumbacu.

• Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor culturale și științifice, Lectora
tul Central, în colaborare cu Comitetul 
de luptă pentru apărarea păcii al orașu
lui București, au organizat joi în sala 
clubului I.S.B. un simpozion pe tema 
„Lagărul socialist, factor hotărîtor pentru 
menținerea păcii în lume“.

Au luat cuvîntul prof. univ. dr. C. Gh. 
Dimitriu, conf. univ. Haralambie Nicu- 
lescu și Virgil Constantinescu, ziarist.

• în regiunea Ploiești se desfășoară cel 
de-al doilea concurs regional al formații
lor artistice de amatori din întreprinderi, 
cooperația meșteșugărească și de la sate. 
La faza finală care a început ieri participă 
cele mai bune formații artistice — echipe 
de dansuri, brigăzi artistice de agitație, 
orchestre, formații corale — selecționate 
în etapa anterioară. întrecerile finale se 
desfășoară în mai multe centre : Pucioasa, 
Breaza, Tîrgoviște, Rîmnicui Sărat, Buzău 
și Ploiești.

HandbalÎNOTĂTORII) LA El ACASĂ
Activitatea la natafie n-a încetat. Ea 

continui la bazinul acoperit Floreasca. 
Aici se antrenează zilnic, sub directa 
supraveghere a antrenorilor și profesori
lor de înot, tinerii începători care au ob
ținui astă-vară „brevetul de înotător“, a- 
vr isafii, înotătorii de performanță, jucă- 

î de polo și săritorii. Se muncește 
L 3S-

lată un grup de eleve de la școala 
sportivă. Ele fac antrenamente de sărituri 
de la trambulină sub conducerea antre- 
noarei Minodora Florian, Pe culoarele 2, 
3. 4 lac antrenamente copiii supravegheaji 
de prol. D. Plopa. Posesorii „brevetului“ 
care au învăfat să înoate abia anul a- 
cesta parcurg acum bazinul de cile 
18-20 ori, într-o oră de antrenament. Pro
gresul lor este vizibil de la o zi la alta. 
Bazinul nu rămîne mult timp liber. Ișl 
fac aparijia viitorii jucători de polo, 
copii care au deprins de acum cele pa
tru procedee tehnice de înot și care au 
înclinafii pentru acest sport. Vîrsta lor ? 
In’re 11 și 14 ani Se știe că după ter
minarea cursurilor de inițiere m centrele 
c'te învățare a înotului tinerii sportivi au 
fas’i repartizați la diferite cluburi sporti
ve din Capitală Dinamo, Steaua, Rapid 
și C.S.Ș. Ei vin acum la bazin de trei 
on oe săptămînă pentru a-și însuși teh
nica la stilurile de înot : bras, liber, 
spate și delfin și pentru învățarea jocu
lui de oolo oe apă.

Da' cei mari l E' po* fi văzuți, înainte 
de a int-a în bazin, făcînd.. gimnastică. 
In an'-enamerteie înotătorilor de perfor
manță s-au introdus în această perioadă 
exe-cifiile fizice ; 6 antrenamente pe us-

Un nou ciclocros 
in Capitală

Asociația sportivă „Tipograful" a 
întreprinderii poligrafice „13 Decem
brie 1918" organizează duminică di
mineață tradiționalul său ciclocros 
rezervat cicliștilor bucureșteni. Con
cursul începe Ia ora 8,45. Se vor des
fășura probe pentru cicliștii avansați 
și luniori, precum și pentru posesorii 
de biciclete de semicurse și de oraș.

Deschiderea celei de-a doua consfătuiri 
științifice de statistică
♦ 9 J

Joi dimineața s-a deschis în Capi
tală cea de-a doua consfătuire știin
țifică de statistică, organizată de Di
recția Centrală de Statistică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne.

In ședința de deschidere au pre
zentat referate prof. M. Biji, direc
tor general al D.C.S., despre „Rea
lizări și sarcini în munca științifică 
de statistică social-economică" și 
prof. Gh. Mihoc, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
președinte al Consiliului științific 
metodologic al D.C.S., despre „Pro

Cu prilejul sărbătorii n

Ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în 
R.P. Romînă, Arso Milatovici, a ofe
rit joi seara în saloanele ambasadei, 
o recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a R.P.F. Iugoslavi^.

Au luat parte tovarășii Gogu Ră- 
dulescu, ministrul comerțului exte
rior, Gh. Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, M. Petri, adjunct

CONCERTE
Pianista franceză Monique de la Bru- 

chollerie este din nou oaspetele țării noa
stre. Iubitorii de muzică o vor putea asculta, 
în sala Ateneului R. P. Romîne, în zilele 
de 1 și 2 decembrie, interpretînd concer
tul nr. 3 în do minor pentru pian și or
chestră de Beethoven, împreună cu Filar
monica de stat „George Enescu“ sub ba
gheta dirijorului George Georgescu. în a- 
ceeași sală pianista franceză va susține 
două recitaluri în zilele de 4 și 5 decem
brie, după care va concerta la Timișoara 
împreună cu Filarmonica de stat „Bana
tul“.

cat și 3 în apă. Este vorba de o nouă 
orientare în pregătirea înotătorilor de 
performanță.

Un element promițător In munca de 
instruire a înotătorilor îl constituie în 
prezent colaborarea fot mai strînsă din
tre antrenori Prin coordonarea muncii, 
cunoștințele tuturor antrenorilor sint în
dreptate spre același scop : obținerea 
unor rezultate de valoare în nafație.

Merită, de asemenea, semnalată iniția
tiva secției de nalație a clubului Rapid 
care, în cadrul preocupărilor principale 
de pregă’ire a tinerilor înotători, a for
mat o grupă experimentală de copii între 
11 —13 ani. Paralel cu antrenamentele 
de înot, aceștia fac și gimnastică. Dacă 
rezultatele vo' fi cele scontate, gimnas
tica va putea fi astfel generalizată, ur- 
mînd să fie aplicată și de celelalte clu
buri în antrenamentele de înot. îmbucu
rător este faptul că acum, la începutul 
unui nou sezon, la bazinul Floreasca se 
muncește cu sîrguință și seriozitate.

I. PETRESCU

In câteva
Sala sporturilor de la Floreasca va găz

dui mîine seară, de la ora 20, tntîlnirea 
de box dintre echipele selecționate ale 
orașelor București și Berlin. Din echipa 
herlineză se remarcă frații Lehman (ușoa
ră și qrea), Witkowski (semigrea) și Busse 
(ușoară) Echipa bucureșteană este alcă
tuită din C. Ciucă, N. Puiu, A. Olteanu, 
1. Dinu 1. Mihalik. C. Anton, H. Löw, I. 
Monea, M. Nicolau și V. Mariuțan. Ca 
arbitru neutru va funcționa Velcev (R. P. 
Bulgaria).

★
Jocurile ultimei etape a turului cam

pionatului cat. A de fotbal se vor desfă
șura duminică. In Capitală pe stadionul 
„23 August“ se vor disputa, in program 
cuplat, partidele: Steaua-Progresul (ora 
12,15) șl Dlnsmo București-Viitorul (ora 
14), Iată Intîlnirlle din provincie: Știința 
Timfșoara-Mtnerul Lupenl, Farul Constan- 
ța-Dinamo Bacău, Petrolul Ploiești-U.T. 
Arad. Știința Cluț-C.S.M.S. iași și Cri- 
șana Oradea-Steaqul Roșu Brașov.

★
In runda a 6-a a campionatului unional 

de șah s-a înregistrat prima mare «ur- 

bleme actuale în statistica matema
tică și teoria probabilităților".

S-a trecut apoi în ședințe pe 
secții, unde au fost prezentate refe
rate și comunicări pe teme de sta
tistică economică, matematică și a- 
plicații ale metodelor matematice 
moderne în economie, susținute de 
statisticieni economiști, matemati
cieni și ingineri din D.C.S., institute 
de cercetări științifice, de învăță- 
mînt superior, precum și din mi
nistere și întreprinderi.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

aționale a R.P.F. Iugoslavia

al ministrului comerțului exterior, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, academicieni și alți oameni de 
cultură generali și ofițeri superiori, 
ziariști romîni și străini.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

Pianistul Pavel Serebreakov, artist al 
poporului al U.R.S.S., a fost joi seara so
listul concertului orchestrei simfonice a 
radioteleviziunii, care a avut la pupitru pe 
dirijorul Mircea Cristescu, Cunoscutul ar
tist sovietic a interpretat concertul nr. 3 
în do minor pentru pian și orchestră de 
Beethoven. în program au mai figurat con
certul pentru orchestră de coarde de Paul 
Constantinescu, dansuri din Galantha de 
Kodaly Zoltan și concertul pentru coarde 
și alămuri de Paul Hindemith.

Concertul s-a bucurat de succes.
(Agerpres)

Rapidistele au debutat victorioase 

in „Cupa campionilor europeni"

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
Echipa feminină Rapid București a 
debutat victorioasă în noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7. Aseară, în meciul dis
putat în orașul Tata, handbalistele 
de la Rapid au învins cu 4—2 (3—2) 
formația Spartalcuă Budapesta, cam
pioana R. P. Ungare. Jucătoarele 
gazdă au opus o rezistență dîrză 
în această întîlnire, dar pînă la 
urmă tehnica superioară a sporti
velor noastre și-a spus cuvîntul. 
Punctele echipei Rapid au fost în
scrise de Constanța Dumitrescu (2), 
Maria Constantinescu și Hilde Roth. 
Pentru gazde au marcat Tabor și 
Balogh.

Returul întîlndrii se va disputa, la 
8 decembrie, la București.

rânduri
priză de la Începutul acestei competiții. 
Fostul campion mondial, Mihail Tal, care 
inçepuse cu succes turneul, a fost învins 
în 49 de mutări de maestrul Mikenas.

Korcinoi a obținut o nouă victorie, de 
data aceasta în dauna Iui Savon. S-au 
terminat remiză partidele : Aronin-Kore- 
lov, Krogius-Holmovi Koț-I. Zaițevi Stein- 
Mnațakanian.

In clasament conduce marele maestru 
Victor Korcinoi cu 5 puncte.

★
La „Zimny Stadion“ din Praga a-a dis

putat al doilea meci dintre echipele re
prezentative de hochei pe gheață ale 
R. S. Cehoslovace șl Suediei. Jucind din 
nou excelent, echipa cehoslovacă a cîștl- 
gat cu scorul de 4—2 (0—0 i 1—1 i 3—1).

★
In preliminariile „Cupei campionilor 

europeni“ la handbal masculin, echipa 
daneză Skovbakken Aarhus a învins cu 
scorul de 10—9 echipa norvegiană Fre- 
densborg. La pauză scorul era egal (6—6). 

(Agerpres)

S C î N T E IA

T E L E G RAME EXTERNE
Acord in problema unificării forțelor 

armate laoțiene
VIENTIANE 29 (Agerpres). — In 

conformitate cu prevederile acordu
rilor de la Geneva pentru Laos, re
prezentanții celor trei grupări poli
tice laoțiene au ajuns la un acord 
în problema unificării forțelor ar
mate. In comunicatul comun, dat pu
blicității la 28 noiembrie la Vien
tiane și semnat de Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului pro
vizoriu de coaliție, Sufanuvong, vi
cepreședinte al guvernului, și, din 
însărcinarea lui Fumi Nosavan, de 
către Ngon Sananikone, ministrul lu
crărilor publice și transporturilor, se 
arată că s-a hotărît crearea unei ar
mate naționale unice și a unei po
liții unice.

A

încheierea lucrărilor conferinței 
regionale F. A. O.

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
— La Rio de Janeiro s-au încheiat 
lucrările celei de-a 7-a conferințe 
regionale a F.A.O. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură). Timp de zece zile, re
prezentanții tuturor țărilor latino- 
americane au discutat problemele 
legate de dezvoltarea agriculturii și 
comerțului în America Latină, pre
cum și situația economică a conti
nentului. Un mare' rol în lucrările 
conferinței l-a avut delegația Cubei 
revoluționare, condusă de Râul Ce- 
pera Bonilla, președintele Băncii 
Naționale a Cubei, delegație ai că
rei membri și-au pierdut viața în 
mod tragic la 27 noiembrie, în timp 
ce se înapoiau în patrie.

Conferința a acordat o mare a- 
tentie reformei agrare, fără o'e care 
agricultura continentului nu se 
poate dezvolta normal. La propu

o f p « f i u ir I w p r si
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OPERAȚIE DIFICILĂ

Medicii de la Spitalul orășenesc 
din Biala-Podliaska (Polonia) au e- 
fectuat cu succes o operație pe cord 
extrem de dificilă. în cavitatea to
racică a unui bărbat în vîrstă de 
38 de ani se afla un cui al cărui 
vîrf se înfipsese în miocard. Deși 
pacientul nu mai dădea aproape 
nici un semn de viață, s-a hotărît 
să se efectueze operația. După cum 
relatează agenția P.A.P., operația 
condusă de medicul Mazurek, care a 
durat peste două ore. s-a terminat

Dolari pentru menținerea 
dictaturilor în America Latină

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
„Ajutorul militar pe care țara noas
tră îl acordă vecinilor noștri din sud, 
a adus de tapt doar prejudicii ță
rilor lalino-amerlcane", astfel apre
ciază rezultatele „ajutorului" mili
tar, acordat de Statele Unite ță
rilor Americii Latine, senatorul de
mocrat Ernest Grüning. Intr-un ar
ticol publicat de rovista „NATION" 
el arată că potrivit unor calcule mo
derate, în ultimii zece ani acest 
„ajutor" a atins suma de 500 000 000 
de dolari.

în articol este demascată „teoria" 
că „ajutorul'" va contribui la „apă
rarea emisferei occidentale". „De 
fapt el (armamentul) — se subli
niază în articol — este folosit pen
tru menținerea dictaturilor sau pen
tru răsturnarea guvernelor existente 
și înlocuirea lor cu junte militare".

în țările Americii Latine, se subli
niază în continuare în articol, „con
dițiile de locuit ale majorității popu
lației sînt groaznice. Bîntuie bolile.
Numărul analfabeților este uimitor 
de ridicat, iar foametea este ceva 
obișnuit".

Cu toate acestea, scrie mai de
parte autorul articolului, „nevoile

„Operația Boondodge“ 
nu dă rezultate

SAIGON 29 (Agerpres). Agențiile 
ds presă americane transmit amă
nunte asupra unei noi acțiuni îm
potriva partizanilor sud-vietnamezi 
„operația Boondodge", considerată 
a fi „cea mai mare operație milita
ră cu ajutorul elicopterelor cunoscu
tă pînă acum" (A.P.). In ciuda ma
sivei desfășurări de forțe, operația 
s-a soldat cu rezultata foarte slabe. 
Potrivit unor surse militare america
ne, nu s-a stabilit decît „un contact 
sporadic" cu unitățile de partizani.

Acest eșec a determinat mutarea 
centrului de operații într-o regiune 
ceva mai la sud de punctul inițial 
al primelor parașutări. In această a 
doua fază a „operației Boondodge" 
au participat 50 de avioane și eli
coptere, care au parașutat trei ba
talioane diemiste. Pînă acum însă, 
după cum transmite Essogan, și re
zultatele acestei etape au fost „ne
glijabile".

S-a înregistrat un număr de morți 
și răniți în rîndurile trupelor para
șutate.

In același timp, agenția U.P.I. a- 
nuntă că unitățile patriotice anti-dle- 
miste au întreprins o acțiune ofensi
vă în delta fluviului Mekong, provo- 
cînd pierderi foitelor dictatorului de 
la Saigon șl sillndu-le să bată !n 
retragere. Printre răniți se află și 
un căpitan al armatei S.U.A.

Potrivit acordului armata laoțiană 
va cuprinde 30 000 de soldați (din 
partea fiecăreia din cele trei grupări 
fiind desemnați cîte 10 000 de sol
dați). Restul armatelor urmează să 
fie demobilizate treptat, sub controlul 
comisiei pentru unificarea armatei.

Poliția va număra 6 000 de per
soane (2 000 din partea fiecărei gru
pări politice). Din aceștia 1 200 vor 
rămîne în capitală. întreaga politie 
laoțiană va trece sub autoritatea mi
nistrului de interne al Laosului, Feng 
Fongsavang, reprezentant în guvern 
din partea grupării politice a lui 
Suvanna Fumma.

nerea delegației braziliene, partici- 
panții la conferință au adoptat o 
hotărîre care recomandă directoru
lui general al F.A.O. să stabilească 
contacte strînse cu alte organizații 
internaționale, să contribuie la 
schimbul de experiențe în domeniul 
reformei agrare.

Conferința a aprobat proiectul de 
rezoluție al Mexicului, care reco
mandă F.A.O. să ia în discuție pro
blema înființării unui institut re
gional pentru reforma agrară. De
legații la conferință au sprijinit 
campania internațională pentru 
combaterea foametei și și-au expri
mat convingerea că țările latino- 
americane vor trece fără alte amî- 
nări la promovarea unei „politiei 
energice și îndrăznețe", care va 
contribui la înlăturarea stării de 
înapoiere în care se află agricultura 
continentului.

cu succes. Bolnavul este în curs de 
însănătoșire.

ÎNTRE SPiTAL Șl POLIȚIE

Vînzăiorul ambulanl Antonio Kasia- 
nieda a afla' vestea îmbucurătoare : 
nevasta îi născuse o fetiță. Cînd s-a 
dus la spital, spre marea sa uimire, so
lia nu mai era în sa>onul în care o 
lăsase. De ce ?

După naștere, tinerei femei i s-a ce
rut să achife neîniîrziat plata pentru 
spitalizare și onorariu, medicilor. In- 
trucît nu avea la dînsa o sumă afît de 
mare de bani, patronul spitalului a

economice serioase ale acestor țări 
au fost nesocotite". In schimb, a- 
junge la concluzie Grüning, „ajuto
rul nostru a fost cheltuit tot pentru 
a cumpăra echipament militar, pen
tru a ridica prestigiul generalilor și 
amiralilor din țările latino-ameri- 
cane“.

★

CARACAS 29 (Agerpres). Sub tit
lul „Eșecul Alianței pentru progres”, 
deputatul Jose Herrera Oropeza, 
membru al Comisiei pentru afacerile 
externe a Camerei Deputaților a 
Congresului Național din Venezuela, 
a publicat în ziarul „EL NACIO- 
NAL“ un articol în care se spune că 
în ciuda promisiunilor cu care a fost 
însoțită lansarea de către S.U.A. a 
„Alianței pentru progres“, populația 
din America Latină se zbate în cea 
mai crîncenă mizerie în timp ce 
sporesc profiturile stoarse de mono
polurile nord-americane din aceste 
țări.

Din carnetul 
corespondentului la Praga

Din zori și pînă-n zori, trenuri plea
că, trenuri vin ; Nymburk — important 
nod de cale ferată lîngă Praga — nu 
are odihnă. Blocul de comandă dirijea
ză, nevăzut, trenuri de marfă, trenuri de 
persoane care fulgeră grăbite în margi
nea orașului. Din zori și pînă-n zori, 
zeci de trenuri înfesafe cu oameni a- 
leargă spre Praga, zeci de trenuri go
nesc dinspre capitală, un tren 
de marfă răsare și dispa
re din șase in șase mi
nute. Spre Kolin, spre Mlada 
Boleslav, spre Pardubice, 
spre Usti. Blocul de comandă 
automat înregistrează, nevă
zut : platforme încărcate cu 
mașini și cărbune, și produ
se chimice, și lemn, și sfeclă 
de zahăr...

Un ochi de lumină a clipit 
și s-a stins. Alarmă. Undeva, 
întregul trafic a fost gîtuit. 
Departe, la zeci de kilome
tri, un tren a încremenit în- 
tr-o gară. Apoi totul s-a lim
pezit. Cînd trenul a pornit 
din nou, In vuiet prelung, 
ochiul mort al blocului de 
comandă a fost inundat de 
lumină.

Traficul feroviar, pe în
treaga țară a crescut de clte- 
va ori, din 1938 pînă acum, 
mă Informează Iov. Sperk. 
Dar Nymburk, parcă este 
mal aglomerat decît alte no
duri de cale ferată.

— Ritmul, asta-l problema 
nr, 1, spune Vaclav Sperk,

înscenarea judiciară din Berlinul occidental - 
o sfidare la adresa luptei antihitleriste

MOSCOVA 29 
(Agerpres). TASS. 
La 29 noiembrie, 
guvernul sovietic 
a adresat guvernu
lui S.U.A. — prin 
intermediul Ambasadei S.U.A. din 
Moscova — o notă în care declară 
că așteaptă ca guvernul american să 
ia măsuri pentru a nu îngădui ca 
cercurile conducătoare din R.F.G. să 
folosească Berlinul occidental în 
scopul represiunilor judiciare și po
lițienești împotriva „Uniunii persoa
nelor persecutate de naziști”.

In notă se amintește că. autoritățile 
R.F.G. intenționează să înceapă la 
așa-numitul Tribunal administrativ 
federal, stabilit în mod ilegal în Ber
linul occidental, un proces avînd ca 
scop interzicerea organizației vest- 
germane „Uniunea persoanelor per
secutate de naziști”.

Programul politic al acestei orga
nizații, se subliniază în notă, are un 
caracter antifascist și corespunde pe 
deplin principiilor acordului de la 
Potsdam și a celorlalte hotărîri lua
te de aliați cu privire la Germania.

„Represiunile pe care autoritățile 
din R.F Germană le pun la cale 
împotriva „Uniunii persoanelor per
secutate de naziști” reprezintă din

Nota adresată de guvernul 
U.R.S.S. guvernului S.U.A.

„Justiția“ revanșarzilor
Ieri a început în Berlinul occiden

tal, în fața Tribunalului federal ad
ministrativ al R.F.G., procesul în
scenat Uniunii vest-germane a per
soanelor persecutate de naziști 
(U.P.P.N.). După cum anunță agen
ția A.D.N., Uniunea a adresat secre
tariatului O.N.U. un memorandum 
în care protestează împotriva pro

mutat-o pa lăuză în sala de primire, 
punînd-o sub „observația” poliției. în 
stare gravă și finînd în brațe copilul 
nou-născui, lînăra femeie a fost ne
voită să stea în picioare cîteva ore.

Înfîmplarea s-a petrecut la Lima, 
capitala sfatulu' sud-american Peru.

CA LA HOLLYWOOD...

Faptele s-au petrecut la 27 noiem
brie la studioul „Revue" din Holly
wood. unde 2 000 de figuranți lucrau 
la un film nou. Allan Salyn, unul din 
numeroșii actori-șomeri din „cita
dela filmului", s-a prezentat la porțile 
studioului cerînd permisiunea să-l 
vadă pe directorul adjunct, în spe
ranța că va putea căpăta de lucru. 
Paznicul Vance Boyd și-a scos pis
tolul, a tTas două gloanțe în Allan 
Salyn și a.poi a rănit alte șase per
soane care se adunaseră tar jurul 
victimei

AREST LA DOMICILIU

In Republica Sud-Africană rasiștii apli
că în ultimul timp un „nou" tip de re
presiuni : „arestul la domiciliu". Măsura 
aceasta se folosește în special împotriva 
„opoziționiștilo' albi", adică a europe
nilor din R.S.A , care se pronunjă împo
triva dezmățului rasist. Printre victimele 
rasiștilor se numără și Albert Luthuli, 
laureat al premiului Nobel și rector al 
universității din Glasgow (Anglia).

FESTIVALUL FILMULUI
DE LA ACAPULCO

La 27 noiembrie. în orașul Aca
pulco, din Mexic, s-a deschis cel 
de-ai 5-lea Festival internațional al 
filmului. La festival, care va dura 
pînă la 6 decembrie, vor fi prezen
tate filme d'in U.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, Franța, Argentina, Brazi
lia. Anglia, S.U.A., Grecia, Italia, 
Mexic și din alte țări.

Deviza feroviarilor
Ingîndurat Pînă in iulie s-au electrificat 
1 036 km de cale ferată. Docu
mentele publicate în pregătirea celui 
de-al Xll-lea Congres al partidului, caœ 
se va fine în curînd, pun însă in fata 
lucrătorilor din sectorul nostru sarcini 
foarte mari. In anul 1970, tracțiunea 
electrică va trebui să reprezinte 71,4 
la sută din totalul transporturilor. încă

Un feroviar lruntaș i Vaclav Petr.
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punct de vedere 
politic o sfidare 
fățișă la adresa 
tuturor acelora 
care alături de 
Națiunile Unite 

au luptat împotriva Germaniei hitle- 
riste, la adresa acelora care conti
nuă și acum să lupte împotriva re
învierii spiritului revanșard și mi
litarismului în Germania occidenta
lă", se spune în notă.

Aceste acțiuni nu pot să nu amin
tească de trecutul apropiat al Ger
maniei și nu pot să nu-i pună în 
gardă pe toți cei care doresc sincer 
întărirea păcii în Europa. Situația 
care se creează implică o primejdie 
pentru pace în Europa. Sub parava
nul ocupării Berlinului occidentgl de 
către trupele celor trei puteri, auto
ritățile din R.F.G. folosesc tot mai 
intens acest oraș în interesele lor 
ostile cauzei păcii. „Tot ceea ce se 
petrece în Berlinul occidental con
firmă în mod clar cît de acută este 
necesitatea reglementării pașnice 
germane și normalizării pe această 
bază a situației din Berlinul occiden
tal”.

Note cu conținut identic au fost a- 
dresate și guvernelor Angliei și 
Franței.

cesului ilegal care i-a fost impus de 
către autoritățile din R.F.G.

Prin acest proces autoritățile vest- 
germane urmăresc un dublu scop : 
să interzică cea mai importantă or
ganizație legală antifascistă care a 
mai rămas în R. F. Germană și să 
încingă atmosfera politică în vede
rea torpilării reglementării pașnice 
a problemei Berlinului occidental.

- Activitatea Uniunii neliniștește de 
mult pe conducătorii de la Bonn. 
Căci această organizație antifascistă 
legală reprezenta un adversar deo
sebit de incomod.

U.P.P.N. a desfășurat o susținută 
campanie de demascare a naziștilor 
din R. F. Germană și în primul 
rind a unor naziști pe care Bonnul 
i-a ridicat în funcții de mare 
răspundere : Globke, Oberländer, 
Foertsch, Speidel, Heusinger și al
ții. De asemenea U.P.P.N. a militat 
consecvent pentru reglementarea 
pașnică a problemei germane, pen
tru încheierea Tratatului de pace și 
normalizarea situației din Berlinul 
occidental, pentru stabilirea unor 
relații bune între cele două state 
germane.

Știrea privind noul val de perse
cuții îndreptate împotriva victime
lor nazismului a stîrnit o puternică 
indignare atît în cele două state 
germane, cît și în multe alte țări 
europene.

într-o telegramă adresată Tribu
nalului federal administrativ din 
Berlinul occidental, un număr de 
15 deputați laburiști englezi își ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
informațiile privind judecarea Uniu
nii persoanelor persecutate de na
ziști. Și-au pus semnătura pe tele
gramă Barnett Stross, Harriet Sla
ter, Stephen Swingler, Harold Da
vies și alții.

împotriva proiectatei interziceri a 
Uniunii a protestat de asemenea 
lordul Boothby, membru al Came
rei lorzilor din partea partidului 
conservator.

Din Franța, Olanda, Belgia, Da
nemarca și alte țări au fost trimise 
în R. F. Germană numeroase scri
sori și telegrame de protest împo
triva intenției de a se interzice a- 
ceastă organizație antifascistă.

Opinia publică iubitoare de pace 
de pretutindeni condamnă acțiuni
le antidemocratice ale autorităților 
vest-germane și cere cu hotărîre să 
înceteze urmărirea judiciară a lup
tătorilor din rezistență și a antifas
ciștilor vest-germani.

C. S.

de pe acum „CKD—Sokolovo" a în
ceput să livreze locomotive Diesel- 
eledrice destinate atît trenurilor de 
persoane cît și trenurilor de marfă de 
tonaj greu. De asemenea, se va extin
de refeaua de releuri și de blocuri de 
comandă automate. Pînă atunci...

Pînă atunci, feroviarii de la Trebusice 
au lansat o chemare mobilizatoare .

„Mai multe vagoane“ ; și
ca un ecou, minerii de la 
Komorany au răspuns : „Dacă 
vom avea la timp vagoane, 
vom livra în fiecare lună căr
bune peste plan“. Și astfel 
colectivele unui șir de ate
liere de reparat vagoane sin» 
in întrecere pentru îndepli
nirea sarcinilor înainte de 
termen.

La Nymburk sint două a- 
teliere. Unul vechi, din 
1870, în care se repară lo
comotive cu aburi, „Bătrînul" 
cum i se zice. A primi' cîte
va „injecfil de întinerire“, 
noi instalafii de sudură, apa
rate de delectoscopie, linii de 
macarale, tractoare pentru 
transport. Vechiul atelier are 
Insă o perspectivă limitată ; 
1n anii viitori locul Iul ur
mează să-l preia ateliere în
zestrate cu utilaj modern 
pentru repararea noilor fi. 
puri de locomotive.

Din zori șl plnă-n zori, 
Nymburk freamătă în bătălia 
pentru un ritm mai rapid al 
transporturilor.

HORIA LIMAN
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Trebuie sâ vină lumina

Sosirea lui A. I. Mikoian la Washington
;e :

samavolnicii- 
al regimului 

lui Julian Gri- 
I al Comitetului 
i Comunist din

------------ calomnioasă con-
de MARCEL BRESLAȘU ,orm căreia luptă-

_______ torul comunist
fi încercat să

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
TASS transmit 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 29 
noiembrie la 
New York.

La baza 
drews unde 
vietic ,,IL—18" A. I. Mikoian a 
întîmpinat de L. Thompson, 
junct special al secretarului de 
al S.U.A., de J. Guthrie, șeful 
recției Departamentului de 
pentru problemele sovietice, de re
prezentanți ai presei americane și 
străine, ai radioului și televiziunii.

A. I. Mikoian a fost de asemenea 
întîmpinat de A- F. Dobrînin, amba
sadorul U.R.S.S. în S.U.A.. de mem-

A. I. Mikoian, 
Consiliului

Washington, venind din

aeriană militară 
a aterizat avionul

An- 
so- 

fost 
ad- 
stat 
Di- 

Stat

bri ai ambasadei sovietice, amba
sadori ai țărilor socialiste acreditați 
la Washington.

La invitația lui L. Thompson A. I. 
Mikoian a luat parte la dejunul ofe
rit
Gală
A. I.
Alfeă

Intîlnirea lui S. K. Țarapkin
cu A. Dean

de acesta. La ora 16,30, ora lo- 
(ora 23,30, ora Bucureștiului),
Mikoian s-a întîlnit
cu președintele J.

la Casa 
Kennedy.

*■

28 noiembrie, A. I. Mikoian,La
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a oferit un prînz 
la reprezentanță U.R.S.S. de pe lîn- 
gă O.N.U. în cinstea șefilor delega
țiilor statelor socialiste
17-a sesiune a Adunării 
Organizației Națiunilor

GENEVA. La reședința din 
neva a delegației sovietice la 
tativele de la Geneva cu privite la 
dezarmare a avut loc o întîlnire 
între S. K. Țarapkin (U.R.S.S.) și A. 
Dean (S.U.A.), — cei doi copre
ședinți ai Comitetului celor 18 state, 
în cadrul căreia au fost discutate 
chestiuni referitoare la problema 
dezarmării.

Ge- 
tra-

la cea de-a 
Generale 

Unite.
a

LONDRA. Agenția Reuter anunță 
că Congresul trade-unionurilor din 
Anglia, caie reunește peste 8 000 000 
de muncitod, a hotărît să ceară o ur
gentă întrevedere cu Reginald Maud- 
ling, ministrul finanțelor al Angliei, 
pentru a discuta problema șomajului 
care a atins nivelul cel mai ridicat 
ultimii 22 de ani.

dinObiectivele turneului political premierului englez
După cum se știe, în zilele de 15 

și 16 decembrie premierul britanic va 
face o vizită la Paris, unde se va 
întîlni cu președintele Franței, de 
Gaulle, iar ulterior, într-un interval 
de trei zile, se va deplasa dincolo 
de Atlantic, în insulele britanice 
Bahama din apropierea coastelor a- 
mericane, unde va conferi cu pre
ședintele S.U.A., Kennedy. în zilele 
de 19 și 20 decembrie.

Care sînt motivele și țelurile aces
tei călătorii ?

Comentariile observatorilor po
litici atît din An
glia, cît și de din
colo de 
ei, relevă 
aspecte 
toare.

, Agenția 
că această călătorie va marca în
ceputul unor consultări occidentale 
la nivel înalt, cu scopul de a se în
cerca „coordonarea politicii" țări
lor respective în lumina noilor eveni
mente internaționale. La Londra se 
crede că. nu este exclusă ulterior o 
întrevedere Macmillan-Adenauer, 
precum și posibilitatea convocării 
în continuare a unei 
miniștrilor de externe

După cum scriu o 
mentatori, apropiata 
premierului britanic este dictată de 
un dublu considerent ; unul de ordin 
extern și celălalt decurgînd din 
necesități interne.

Din punct de vedere extern, scopul 
dominant al călătoriei pare să fie a- 
cela de a determina o atenuare a 
contradicțiilor economice și politice 
interoccidentale. In acest sens, zia
rul „Timee* are în vedere o serie 
de aspecte ale contradicțiilor din
tre Anglia, pe de o parte, S.U.A. și 
alte țări N.Ä.T.O. pe de altă parte ;

hotarele 
anumite 
lămuri-

Corespondentă 
din Londra

„Reuter“, de pildă, arată

conferințe a 
occidentali, 
serie de co- 
călătorie a

acestea 
discuțiilor 
nedy.

Se știe însă că și între cele două 
țări — Marea Britanie și Franța 
— există un șir întreg de divergen
țe, dintre care cele mai importante 
sînt acelea legate de problema a- 
derării Angliei la Piața comună. 
Arătînd că „recentele tratative de 
la Bruxelles au sporit teama Marii 
Britanii în sensul că Franța aproa
pe că blochează intrarea Angliei în 
Piața comună“, agenția U.P.I. rela

tează că premie
rul britanic inten
ționează să ducă 
cu președintele 
Franței negocieri 
pentru găsirea 

unor soluții în aceste probleme. Co
mentatorii politici își exprimă păre
rea că Macmillan intenționează să 
ofere o contribuție din partea An
gliei la înarmarea nucleară a 
Franței și Germaniei occidentale 
sub paravanul creării așa-zisel „for
țe nucleare vest-europene".

Nu puțini observatori politici pun 
apropiata călătorie a premierului 
britanic în legătură cu dorința lui 
de a obține un succes în domeniul 
diplomației personale, de natură să 
redreseze poziția zdruncinată a gu
vernului conservator.

După cum s-a văzut și la recen- 
tele alegeri parțiale, cînd partidul 
lui Macmillan a suierit — cum se 
exprimă agenția U.P.I. — „tnfrîngeri 
importante“ — crește opoziția mase
lor față de proiectele de aderare 
a Angliei la Piața comună.

Iată deci o gamă de aspecte care 
explică în bună măsură de ce a ini
țiat premierul britanic apropiatul său 
turneu politic.

JOHN GRITTEN

urmînd să facă obiectul 
dintre Macmillan și Ken-

CIUDAD DE GUATEMALA, 
genția U.P.I. relatează că cei 300 
militari guatemalezi arestați din 
ordinul guvernului în urma ultimei 
revolte împotriva regimului dicta
torial al lui Ydigoras Fuentes au 
fost traduși în fața unui tribunal 
militar pentru a fi judecați.

A- 
de

ATENA. La 28 noiembrie a avut 
loc la Atena o ciocnire între stu- 
denți și poliție. Un numeros deta
șament de poliție a atacat adunarea 
studenților de la Facultatea de sto
matologie convocată în semn de 
protest împotriva refuzului autori
tăților de a satisface revendicările 
studenților privind sporirea alocă
rilor pentru învățămînt.

RAWALPINDI. După cum trans
mite corespondentul din Rawalpindi 
(Pakistan) al agenției Reuter, la 29 
noiembrie în acest oraș a fost dat 
publicității un comunicat oficial în 
care se anunță că Ayub Khan, pre
ședintele Pakistanului, și primul mi
nistru Nehru vor duce „în curînd“ 
tratative.

în comunicat se arată că ei au 
hotărît „să depună noi eforturi" 
pentru reglementarea divergențelor 
dintre India și Pakistan în legătură 
cu Kașmirul și cu alte chestiuni le
gate de această problemă.

USUMBURA. Tn capitala regatului 
Burundi a luat sfîrșit procesul com
plicilor asasinului prințului 
Rwagasore, fost 
Urundi (numirea 
pînă la acordarea independenței). Au

fost condamnați moarte cinci
Gomplici ai asasinului.

PERM. La Teatrul de Operă și 
Balet din Perm, (Uralul de nord- 
vest) a început turneul lui Garbis 
Zobian, solist al Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne. La 28 no
iembrie, Garbis Zobian a cîntat cu 
mulț succes în „Carmen".

„Șkybolt" a căzut 
din nou în ocean

Louis 
prim-ministru în 
statului Burundi

NEW YORK. Noua experiență cu 
racheta balistică americană „Skybolt", 
lansată în aer de un bombardier, care 
a avut loc la 28 noiembrie, s-a termi
nat printr-un eșec. Agenția Associated 
Press relatează că după ce combusti
bilul din prima treaptă a ars, racheta 
a încetat să se mei 
în Oceanjl Atlantic, 
de-al cincilea eșec 
chetei „SkyboH".

SOFIA. La 29 noiembrie, anunță 
B.T.A., și-a încheiat lucrările cea 
de-a doua sesiune ordinară a Adu
nării Populare a celei de-a patra 
legislaturi a R. P. Bulgaria.

înalfe și a căzut 
Acesta este cel 
consecutiv al ra-

Greva mecanicilor de la firma „Lockheed“
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă a- 
nunță că în urma intervenției di
recte a guvernului S.U.A., greva 
mecanicilor de la uzinele și între
prinderile firmei americane „Lock
heed Aircraft", declarată la 28 no
iembrie în semn de protest împo
triva refuzului cercurilor patrona
le de a recunoaște drepturile sin
dicale ale muncitorilor a luat sfîr- 
șit. După cum informează 
France Presse, greva, la care 
parte 26 000 de muncitori, a 
zat activitatea in cinci uzine

agenția 
au luat 
parali- 
impor-

tante aie societății „Lockheed", si
tuate în California. Citind „surse 
înalte de la Casa Albă“, aceeași a- 
genție anunță că greva „a afectat o 
parte importantă a producției de 
rachete balistice, vehicule spațiale 
și a industriei militare".

Potrivit agenției Associated Press, 
atît patronii cît și muncitorii au ac
ceptat „recomandarea“ guvernului 
de a aștepta raportul ce urmează 
să fie întocmit de o comisie specia
lă de anchetă instituită de pre
ședintele Kennedy.

BERLIN. La 29 noiembrie s-a des
chis la Berlin sesiunea Camerei 
Populare a R.D.G. Printre principa
lele probleme, pe ordinea de zi fi
gurează discutarea planului econo
miei naționale și bugetul de stat al 
R.D.G. pe anul 1963.

VARȘOVIA. La Varșovia s-a des
chis sesiunea Seimului R. P. Polo
ne. Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează discutarea directivelor cu 
privire la planul-dezvoltării econo
miei naționale, bugetul de stat pe 
anul 1963 și alte probleme.

Opinia publică 
mondială a luat 
act cu o vie indig
nare și cu o pu
ternică emoție despre 
le aparatului represiv 
franchis! împotriva I 
mau Garcia, membru 
Central al Partidului 
Spania.

Arestat nu demult 
fia secretă, Grimau a fost supus unor 
forturi bestiale pentru că la intero
gatoriul ce i s-a luat, el s-a măr
ginit să recunoască faptul că „are 
cinstea de a face parte din condu
cerea partidului comunist“ — refu- 
zînd însă să răspundă la alte în
trebări pentru a nu primejdui ac
tivitatea partidului său și a altor 
grupări democrate aflate în opozi
ție. Precum se știe, comuniștii din 
Spania activează în ilegalitate, du- 
cînd o luptă eroică și înverșunată 
împotriva fărădelegilor lui Franco 
și a acoliților săi.

Simplul fapt de a recunoaște, cu 
demnitate ș> mîndrie, că ești comu
nist este îndestulător pentru justi
ficarea 
nițarea 
— așa 
Marcos 
cent țara — așa cum este cazul a 
nenumărați tovarăși de luptă ai lui 
Julian Grimau Garcia, a căror via
ță este în permanent pericol și la 
cheremul „judecătorilor“ militari, al 
„anchetatorilor“ samavolnici, al că
lăilor mai mărunți care mențin în 
închisorile Spaniei mijloacele de 
„convingere“ ale inchiziției, practi
cile medievale cele mai odioase.

Pentru a ascunde oamenilor de 
bună credință de pretutindeni cri
ma premeditată pe care o pregă
tesc — suprimarea lui Garcia — 
Ministerul Informațiilor din Madrid 
încear-că să acrediteze versiunea

de către poli-

schingiuirilor, pentru întem- 
pe zeci de ani de zile 

cum a fost cazul poetului 
Ana, care ne-a vizitat re-

„ar 
se 

sinucidă, sărind pe o fereastră...“. 
Realitatea este însă alta : el conti
nuă să fie torturat, așa cum au 
declarat la întoarcerea lor din Spa
nia juriștii francezi și englezi. Aceș
tia au arătat că numai o interven
ție energică a democraților 
lumea întreagă ar mai 
viața lui Julian Grimau.

Acțiuni de protest, 
mînia și îngrijorarea 
mase de cetățeni, au 
și se desfășoară în nenumărate țări. 
Ecouri ale solidarizării cu victimele 
regimului franchist, ale înfierării 
actelor inumane săvîrșife adesea de 
către acesta parvin din toate colțu
rile lumii.

La aceste glasuri se adaugă șl 
glasul nostru, plin de frățească dra
goste pentru Julian Grimau, pentru 
tovarășii săi comuniști și alți patrioți 
spanioli, pl!n 
reprobare a nelegiuirilor 
care calcă în picioare cele mai 
mentare legi ale omeniei.

Noi știm că dreapta cauză a 
porului spaniol va triumfa, că 
carea grevistă care a înscris 
Asfuria, în vara aceasta, o pagină 
glorioasă nu va putea fi zăgăzuită 
pînă la urmă... Așa cum scrie tînă- 
rul poet Jesus Lopez Pacheco :

dir» 
putea salva ,

exprimînd 
unor mari 
fost inițiate

de cea mai adîncă 
acelora 

ele-

po- 
miș- 

în

— „Cum oare o fără de soare 
atîta povară de noapte
S3 rabde în inima ei I

Trebuie să vină o zl, 
o altfel de zi.
Trebuie să vină lumina, 
credeți in ceea ce spun."

Libertate lui Grimau Garcia !

HL '__
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înfățișează Pe mecanicii de la „Lockheed-Aircraft Co"

BERLIN. La Berlin a avut loc în 
sala Centrului internațional de ex
poziții vernisajul expoziției carica
turistului romîn Iosif Ross. înain
te de deschiderea expoziției a 
avut loc o conferință de pre
să în cadrul căreia I. Ross a făcut 
o scurtă prezentare a dezvoltării 
caricaturii politice în țara noastră.

DELHI. Ziarele anunță că la 29 
noiembrie a fost eliberat de sub stare 
de arest E. M. Ș. Nambudiripad, se
cretar general al Partidului Comunist 
din India, arestat la 22 noiembrie în 
baza „legii cu privire la apărarea In
diei”. Concomitent, presa anunță că 
în diferite regiuni ale țării au fost 
operate noi arestări în rîndul frun
tașilor Partidului Comunist din In
dia. ,

Încheierea lucrărilor Congresului Partidului socialist din Japonia
TOKIO 29 (Agerpres). Congresul 

Partidului socialist din Japonia, unul 
dintre cele mai mari partide de opo
ziție din țară, și-a încheiat lucră
rile. Congresul a adoptat programul 
de acțiune pe anul 1963, a aprobat 
linia politică externă a partidului, a 
elaborat măsurile în vederea pregă
tirii pentru alegerile în organele pu
terii locale care vor avea loc în pri
măvara anului viitor și a examinat 
alte probleme la ordinea zilei.

In rezoluția care stabilește linia 
politică externă a partidului se a- 
rată că strategia anticomunistă a 
S.U.A. constituie sursa principală a 
încordării în Asia. Crearea de baze 
militare în Vietnamul 
landa, Coreea de sud, 
alte țări, constituie o 
rioasă pentru pace în

In interesul păcii în Asia și al sta-

de sud, Tai- 
Taiwan și în 
primejdie se- 
Asia.

Interzicerea armelor nucleare — o contribuție 
considerabilă la destinderea încordării internaționale 

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne 
în Comitetul Politic al O« N* U.

U u • •

Fotografîa
volînd pentru declararea grevei,

Un plan „nou“ și țeluri vechi
privitoare la Congo

„Pe scena turnantă a crizelor 
mondiale — scria zilele trecute 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau“ — apare din nou 
Congo-ul. Ce se întîmplă în mo
mentul de față în Congo nu poate 
fi considerat nicidecum o evoluție 
fericită...”.

Despre ce este vorba ? La 15 
noiembrie a expirat termenul 
pentru aplicarea așa-numitului 
„plan O. N. U. cu privire la 
Congo“. La timpul său, acest 
plan a fost prezentat de pro
paganda occidentală drept „formu
la magică" pentru reglementarea 
problemei congoleze. Potrivit lui, 
ar fi urmat să se creeze, sub em
blema refacerii unității naționale, 
o „federație" a Congo-ului, in ca
drul căreia autoritatea guvernului 
central ar fi fost redusă la o fic
țiune, în schimb separatistul 
Chombe ar fi păstrat pentru Ka
tanga o autonomie foarte largă. Pe 

‘ drept cuvînt a scris publicația 
franceză „La Tribune des Nations“ 
că- „faimosul plan O.N.U. este în 
realitate un plan de împărțire ca
muflată a Congou-lui, care păs
trează Katangăi rolul său de bază 
esențială a influenței occidentale 
în viitor”. Ridicîndu-se împotriva 
„planului O.N.U.". forțele patrioti
ce din Congo l-au apreciat — după 
cum se spune într-o declarație a 
partidului „Mișcarea națională con
goleză șl a altor mari partide — ca 
„o primă etapă de divizare direc
tă șj fățișă a Congo-ului în vede
rea lichidării lui totale, de dragul 
intereselor unui pumn de persoane 
aflate în slujba cercurilor străine”.

într-adevăr, Chombe apare “ tot 
mai clar în rolul său real de ma
rionetă trasă de sfori de monopolu
rile occidentale, care, deși urmăresc 
același scop — jefuirea Congo-ului 
— se luptă între ele pentru a ob
ține „partea leului" și a slăbi po
zițiile concurenților lor.

Chombe, susținut de puternicul 
trust „Union Minière du Haut- 
Katanga", unde principalele pache
te de acțiuni le dețin monopoliștii agenții financiare 
englezi și belgieni a recurs din nou -
la diferite manevre pentru a torpila 
„planul O N U “ pe' carp anunțase 
anterior că-l va accepta. Astfel, în 
plan se prevedea că guvernul cen-

sută din sumatrai va primi 50 la 
încasată (fe Chombe de la „Union 
Minière“; prin aceasta ---- -
rindu-se ca și o serie 
meni de la Leopoldville, 
monopolurilor americane.
nă și ei cite ceva de la „Union Mi
nière“. de care profită acum nu
mai clica lui Chombe. Cînd compa
nia „Union Minière“ a arătat că 
preferă să verse mai departe suma 
protejatului său Chombe, acesta a 
anunțat că refuză să-și împartă

ma
de oa- 
devotați 
să obți-

Comentariul zilei

veniturile cu guvernul central, a 
achiziționat importante cantități de 
armament ventru trupele sale, a 
recrutat noi mercenari de peste ho
tare. Mai mult, acum trei săptă
mâni a supus unui bombardament 
barbar teritorii din nordul provin
ciei. sub cuvînt că acolo s-ar afla 
trupe ale guvernului central, — a- 
ceasta sub privirile „căștilor albas
tre (trupele O.N.U.), care au apărut 
și de data aceasta „neputincioase", 
deși ele ar putea in numai 48 de 
ore să-l aducă pe Chombe la or
dine.

în aceste condiții, inspiratorii 
„planului de federalizare" au 
început să caute noi soluții, care să 
ducă în fond la realizarea lui pe 
căi ocolite. S-a vorbit astfel in ul
timul timp de un plan de „redis
tribuire a bogățiilor Congo-ului“. 
în legătură cu aceasta, urmează să 
fie trimis sub auspiciile O.N.U., un 
așa-zis „grup operativ economic“, 
format în principal din Mc Ghee, 
secretar de stat adjunct al S.U.A., 
și din Robert Rotschild, șeful de 
cabinet al lui Spaak, ministrul de 
externe al Belgiei. Membrilor „gru
pului operativ" le-ar reveni sarci
na să-l. convingă pe Adoula. șe
ful guvernului central, precum și 
pe Chombe și pe alți lideri pro
vinciali. 
go-ul.ui

ca toate veniturile Con- 
să fie încredințate unei 

! internaționale 
de Fondul Monetar Inter-tutelată

național sau altă instituție simila
ră, în care rolul principal și cu- 
vîntul hotărîtor le are capitalul a- 
merican. Agenția ar urma să re-

distribuie veniturile între guvernul 
central și guvernele provinciale 
conform unei cote fixe. Cum în 
Katanga se află principalele bogă
ții ale Congo-ului este lesne de în
țeles că ea va avea și cea mai mare 
pondere în cadrul Congo-ului, ceea 
ce va însemna în fond menținerea 
și accentuarea tendințelor separa
tiste ale Katangăi. în această ipo
teză. Chombe — arată agenția 
„France Presse", făcîndu-se ecoul 
unor știri din Londra — ar putea 
deveni „unul din conducătorii cei 
mai energici" ai 
golez remaniat, 
ședințe.

Devine așadar 
țintește varianta 
nului vechi" : Congo să-și piardă 
atributele suveranității, devenind o 
țară tutelată de o agenție interna
țională sub egidă americană, iar 
Chombe să fie ridicat pe prim plan. 
în fond nu este vorba atît de o 
„redistribuire” a bogățiilor Congo- 
ului”, cît de o „redistribuire” a ro
lurilor între monopolurile care 
trag principalele profituri de pe 
urma bogățiilor care aparțin po
porului congolez.

Eforturile cele mai mari în acea
stă privință le depun cercurile mo
nopoliste americane, care, după 
cum se știe, au venit mai tîrziu la 
împărțirea prăzii ; pozițiile tradi
ționale le dețineau monopolurile 
belgiene, engleze, franceze ; acum 
trusturile americane ar dori să aca
pareze pozițiile concurenților cu 
vad mai vechi, sau măcar 
vină asociați la tarabă. De 
baza tuturor proiectelor 
care se vorbește sub firma 
se află nu grija pentru crearea unui 
Congo unitar, ci tendința de a im
pune dominația monopolurilor a- 
mericane asupra întregului Congo. 
Aci își au izvorul și contradicțiile 
dintre S.U.A, și alte țări capitalis
te, mai ales Anglia. Belgia. Franța, 
care consideră că-și pot menține 
mai bine pozițiile pe care le au în 
Katanga și în alte provincii congo
leze, în cadrul unui Congo dez
membrat.

în ultimele zile, în această dispu
tă a intervenit încă un element, 
într-un comunicat semnat marți la 
Washington de președintele S.U.A.,

unui guvern con- 
probabil vicepre-

limpede încotro 
revizuită a „pla-

să de- 
fapt, la 
despre 
O.N.U.,

Kennedy, și Paul Henri Spaak, mi
nistrul de externe al Belgiei, se dă 
un avertisment provinciei Katan
ga că va fi supusă „unor severe 
măsuri economice" dacă nu va 
pune capăt secesiunii“. Unii co
mentatori consideră că la mijloc 
nu este vorba decît de o manevră 
care să-i dea posibilitatea lui 
Chombe să revină asupra declara
țiilor anterioare și să consimtă la 
aplicarea „planului O.N.U.". în ca
zul cînd, împins de „Union Mi
nière", nu ar face acest lucru, Sta
tele Unite ar avea motive să-și 
realizeze intențiile fără el. Alți co
mentatori văd în comunicat o 
tranzacție în baza căreia Belgia a 
făcut concesii părții americane în 
speranța de a-și menține o oare
care influență în treburile congo
leze, unde poziția ei este atît de 
discreditată.

După cum arată faptele, toate 
tratativele dintre puterile imperia
liste privitoare la Congo, soluțiile 
preconizate se axează din ce în ce 
mai fățiș pe tîrguieli financiare, 
procente, cote de participare ; po
porul congolez, interesele sale — nu 
contează ; deși de ochii lumii 
totul este înveșmîntat în formule 
elegante despre „independență“, 
„respectul dreptului internațional“, 
etc. Apare astfel tot mai evident 
care-i substratul amestecului mo
nopolurilor în Congo, pentru ce a 
fost asasinat patriotul înflăcărat 
Lumumba, pentru ce se află întem
nițat A. Gizenga.

Agenția Reuter relatează că „ofi
cialitățile americane menționează 
că comunicatul americano-belgian 
a fost publicat exact în momentul 
în care guvernul central al lui 
Cyrille Adoula simte că se clatină”. 
într-adevăr, acest guvern, prin in
termediul căruia S.U.A. năzuiesc 
să-și realizeze planurile de subor
donare a Congo-ului, s-a șubrezit 
tot mai mult, fiind lipsit de spri
jinul maselor și al forțelor politice 
patriotice. Creșterea continuă- a in
fluenței acestor forțe este relevată 
și de faptul că. sub presiunea opi
niei publice, guvernul s-a văzut 
nevoit să pună în libertate pe de
putatul Gbenye, tovarăș apropiat 
de luptă al lui Lumumba, și alți 
trei parlamentari arestați samavol
nic în ultimul timp.

Faptele arată că în opinia publi
că din Congo are loc un proces de 
clarificare, că masele se unesc tot 
mai mult în jurul acelor forțe care 
militează hotărît pentru unitatea și 
integritatea teritorială a țării, pen
tru o reală independență națională.

NICOLAE N. LUPU •

NEW YORK 29 — De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu :

în Comitetul Politic continuă 
discuția în legătură cu convocarea 
unei conferințe internaționale pen
tru semnarea unei convenții cu pri
vire la interzicerea folosirii arme
lor nucleare și termonucleare. După 
cum se știe, pe masa comitetului 
se află depusă o rezoluție 
partea Etiopiei și altor țări în 
gătură cu recomandarea către 
cretarul general de a continua 
anul următor consultările cu guver
nele care încă n-au răspuns apelului 
făcut de Organizația Națiunilor 
Unite, pentru a putea raporta la 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale asupra rezultatului acestor 
consultări.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
din seara zilei de 28 noiembrie, 
delegatul R. P. Romîne, Ion Datcu.

din 
le- 
se- 
în

ȘEDINȚA SUBCOMITETULUI 
PENTRU ÎNCETAREA 

EXPERIENȚELOR NUCLEARE

GENEVA 29 (Agerpres). — TASS : 
Miercuri după-amiază la Palatul Na
țiunilor a avut loc o ședință ordinară 
a Subcomitetului celor trei puteri în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, care s-a ținut sub 
președinția lui S. K. Țarapkin, re
prezentantul Uniunii Sovietice.

După cum s-a aflat, în ședința de 
miercuri a subcomitetului delegații 
occidentali nu au prezentat nici un 
fel de propuneri noi de natură să 
urnească din loc tratativele ca și în 
ședințele precedente.

I

că, cu prilejul trecuteia amintit
sesiuni, delegația romînă a salutat 
cu căldură inițiativa constructivă 
și inspirată de considerente umani
tare a delegației Etiopiei și altor 
țări și a considerat-o drept oportu
nă. Vorbitorul a subliniat că în răs
punsul său guvernul romîn a consi
derat utilă convocarea unei confe
rințe speciale pentru semnarea 
unei convenții privind interzicerea 
folosirii armelor nucleare și termo
nucleare. Referindu-se la dezba
terea din comitet, delegatul romîn 
a arătat că o serie de delegați con
sideră că această problemă impor
tantă este legată de chestiunea de
zarmării generale și totale. Calități
le distructive ale armelor nucleare 
au făcut să dispară diferența dintre 
combatanți și populația civilă — a 
subliniat vorbitorul. De aici decurge 
necesitatea ca folosirea acestor arme 
de distrugere în masă să fie inter
zisă, ea constituind o violare a Car
tei Națiunilor Unite, o violare a 
normelor dreptului internațional.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
amintit o serie de declarații și a- 
corduri internaționale care în trecut 
au interzis folosirea armelor de 
distrugere masivă și a declarat că 
astăzi, cu atît mai mult, se impune 
interzicerea armelor nucleare. El s-a 
pronunțat în încheiere în favoarea 
proiectului 
convocarea 
semnarea 
interzicerii 
are și termonucleare, ceea 
aduce o contribuție considerabilă la 
destinderea încordării internaționale 
și ar contribui la crearea unei atmo
sfere de încredere între state.

bilirii relațiilor de prietenie cu toa
te țările. Japonia trebuie să renunțe 
la „tratatul de securitate” cu S.U.A., 
trebuie să depună eforturi pentru 
a obține lichidarea bazelor militare 
americane din Japonia, evacuarea 
trupelor americane, să promoveze o 
politică de pace și neutralitate. In
sulele Okinawa și Ogasawara, ocupa
te de S.U.A., trebuie să fie retroce
date Japoniei.

Partidul socialist cere cu hotărîre 
restabilirea cît mai grabnică a re
lațiilor diplomatice cu China, re
cunoașterea drepturilor R.P. Chineze 
la O.N.U. și insistă asupra încheierii 
neîntîrziate a tratatului de pace cu 
Uniunea Sovietică. Japonia trebuie 
să dezvolte în mod activ relațiile cu 
U.R.S.S., se spune în rezoluție, tre
buie să stabilească colaborarea eco
nomică directă și să lărgească consi
derabil comerțul dintre cele două 
țări.

Congresul a declarat că Japonia 
trebuie să aducă o contribuție ac
tivă la încheierea acordului cu pri
vire la interzicerea armei nucleare 
și înfăptuirea dezarmării generale și 
totale și că Japonia trebuie să joace 
un rol de frunte în crearea unei 
zone denuclearizate în Asia și în 
partea de nord a Oceanului Pacific.

Congresul sprijină cererile privi
toare la eliberarea deplină a colo
niilor.

In scopul asigurării păcii, se spune 
în rezoluția congresului, Japonia tre
buie să recunoască existența de fapt 
a Germaniei răsăritene și să con
tribuie la unificarea pașnică a ce
lor două părți ale Germaniei.

Congresul a ales, de asemenea, 
noua conducere. Ca președinte al 
partidului a fost ales Jitaro Kawa
kami, iar ca secretar general — To- 
momi Narita.

Interzicerea Partidului 
Comunist din Algeria

ALGER. După cum anunță A.F.P., 
la 29 noiembrie ministrul informa
țiilor Hadj-Hamou a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
guvernul algerian a hotărît să inter
zică Partidul Comunist din Algeria. 
A fost interzis, de asemenea, ziarul 
„El-Houriya”, organul central al 
Partidului Comunist din Algeria.

À fost elaborat planul 
dezvoltării economi^ 

a Yemenutui

de rezoluție și 
unei conferințe 
unei convenții 
folosirii armelor

pentru 
privind 
asupra 
nucle- 

ce ar

i
SANAA. Vicepreședintele Y^.ne- 

nului, El Baidany, a declarat că gu
vernul republican a elaborat planul 
dezvoltării economice a țării. Potri
vit planului, statul își va asuma rea
lizarea proiectelor importante care 
cer mari investiții de capital. în spe
cial el. va efectua lucrări de pros
pectare a petrolului și a altor mine
rale utile, va construi uzine și fa
brici, șosele și baraje.

la Roma au avut loc ciocniri violente între poliție și muncitorii constructori aflați în grevă.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA) București. Pista „Scînteii” Tel 17.60 10. 17 60.20 Abonamentele se fac la oficiile costale, factorii poștali si difuzotil voluntari din întreprinderi și Instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sclnteil


