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Medgidia își schimbă necontenit aspectul, datorită noilor construcții caro se înalță aici. în acest an, 
pe strada Pușkin au tost date în folosință blocuri cu 145 de apartamente. In fotografie: Cîteva din noile 
blocuri.

4 PAGINI — 20 BANI

Ce am întreprins pentru o mai bună 
folosire a pământului

Obținerea unor recolte mari de
pinde într-o măsură însemnată de 
folosirea cît mai judicioasă a pă- 
mînt.ului, principalul mijloc de pro
ducție în agricultură. Aceasta pre
supune pe de o parte aducerea în 
circuitul agricol a noi suprafețe de 
teren, prin efectuarea diferitelor lu
crări de îmbunătățire a terenurilor 
degradate, desecări, îndiguiri etc., 
precum și gospodărirea cît mai chib
zuită a suprafețelor arabile. în re
giunea noastră a fost acumulată o 
bună experiență în această direcție, 
mărindu-se cu mult suprafața ara
bilă.

Dar această suprafață poate să 
crească și mai mult. Avem încă 
mari suprafețe erodate sau înmlăști- 
nate, ocupate cu mărăcinișuri sau 
cu pilcuri răzlețe de păduri neeco
nomice, străbătute în lung și în Tat 
de tot felul de drumuri etc.

Cum desfășoară consiliul agricol 
acțiunea de lărgire a suprafețelor a- 
rabile ? O primă problemă către re

zolvarea căreia ne-am îndreptat a- 
tenția a fost efectuarea evidenței 
funciare, deoarece fără o evidență 
clară și precisă a terenurilor nu se 
pot cunoaște resursele existente pen
tru mărirea suprafețelor agricole. 
Pînă în prezent s-au terminat lucră
rile de evidență funciară în raioanele 
Fălticeni și Botoșani. în urma acestor 
lucrări a rezultat în plus o supra
față de 4 800 ha teren arabil. Lucră
rile de evidență funciară sînt în 
curs de executare și în raioanele 
Săveni, Dorohoi și în comunele 
care aparțin de orașul Suceava. 
Paralel cu îmbunătățirea eviden
tei funciare, și pe baza aces
teia, în regiune se desfășoară o largă 
acțiune de valorificare a terenurilor 
neproductive sau slab productive, 
de redare în circuitul agricol a noi 
terenuri. Consiliul agricol regio
nal a luat măsuri pentru 'identifica
rea, defrișarea și transformarea în 
terenuri arabile a perdelelor de pro
tecție care nu sînt necesare, a trupu
rilor mici de păduri sau chiar a tru

purilor mai mari din zona de 
șes dar care sînt degradate. în ve
derea aplicării judicioase a indicații
lor date în această privință s-au 
format colective de specialiști care 
s-au deplasat în toate raioanele 
pentru a identifica terenurile ce pot 
fi redate agriculturii.

Una din rezervele de sporire 
a producției agricole în regiunea Su
ceava o constituie folosirea mai eco
nomică a terenurilor în pantă, su
puse procesului de degradare prin 
eroziune. Prin acțiunile întreprinse 
de consiliile agricole regional și ra
ionale, gospodăriile colective din re
giune au reușit ca în toamna anului 
acesta să are pe curba de nivel- o 
suprafață de 25 382 ha terenuri si-

Ing. TEODOR NITU 
directorul Oficiului regional 

de proiectare și organizare a 
teritoriului Suceava
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Crijă pentru mărirea suprafeței arabile
în regiunea Mureș-Autonomă Ma

ghiară, cu relieful atît de frămîntat, 
există o suprafață de peste 30 000 
hectare teren neproductiv, situat în 
pante mari și supus în permanență 
procesului de eroziune.

O bună parte a regiunii este stră
bătută de rîul Niraj. Anual, prin 
revărsarea lui, se produceau inun
dații și se micșora producția agri
colă de pe o suprafață de peste 
7 800 ha. în anul 1958 au început 
lucrările de amenajare și sistemati
zare a acestei văi. Prin fondurile 
alocate de stat și prin munca pa
triotică a țăranilor muncitori, valea 
rîului a fost asanată, excesul de 
apă a fost înlăturat complet, iar 
starea de fertilitate a pămîntului 
s-a îmbunătățit simțitor. Prin cul
tivarea terenurilor au crescut mult 
recoltele gospodăriilor colective de 
pe această vale.

Unele gospodării agricole de stat 
și.colective au făcut o serie de lu
crări de îmbunătățire a terenurilor 
în pantă, degradate. Anul acesta, la 
secția Băgaciu a gospodăriei de stat 
Seuca s-a terasat o suprafață de 50 
ha pe care s-a plantat viță de vie. 
Din calculele făcute reiese eficiența 
economică a plantării terenurilor e-

rodate. Cele 50 hectare plantate 
prin terasări, după intrarea pe rod, 
vor aduce anual un venit net de a- 
proape 350 000 lei. Rezultate bune 
în ce privește folosirea terenurilor 
erodate, pe pante, au obținut și nu
meroase gospodării colective din 
raioanele Luduș și Tîrnăveni.

Colectivizarea agriculturii în în
treaga regiune a creat condiții cu 
mult mai bune de a pune în va
loare terenurile slab productive, pe 
suprafețe tot mai întinse. Ce mă
suri au fost preconizate de consiliul 
agricol regional pentru o mai bună 
valorificare a fondului funciar ?

In anul 1963 se va face organi
zarea intergospodărească a raionu
lui Luduș. La 7 gospodării colec
tive se vor întocmi proiecte spe
ciale de organizare a teritoriului. 
La peste 200 de gospodării colective 
din regiune se vor întocmi schițe 
de evidență și de folosire a tere
nului, iar la alte 20 de gospodării

VALENTIN SIGHIȘOREANU 
șeful secției fond funciar, 
Consiliul agricol al regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară
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Consfătuire privind cultura 
legumelor forțate 
și extra-timpurii

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Consiliul agricol regional Ploiești în 
colaborare cu Stațiunea experimen
tală legumicolă Buzău a Institutu
lui de Cercetări Hortiviticole a or
ganizat duminică la Buzău o con
sfătuire cu legumicultorii din re
giune. Au luat parte președinții con
siliilor agricole raionale, ingineri a- 
gronomi, președinți de G.A.C., lu
crători din G.A.S., brigadieri legu
micoli.

Inginerul Sorin Sociu, directorul 
stațiunii experimentale legumicole 
Buzău, a prezentat un referat despre 
organizarea producerii de legume 
forțate și extra-timpurii în răsad
nițe și cîmpuri protejate cu înveliș 
de polietilenă. Cercetătorii din sta
țiune au prezentat apoi participau- 
ților la consfătuire răsadnițele con
struite din prefabricate de beton, cu 
paturi îngropate și cîmpurile prote
jate cu P.V.C.

La consfătuire a fost aprobat un 
plan de măsuri privind dezvoltarea 
creșterii legumelor în anul 1963 și 
extinderea culturilor forțate și ex- 
tra-tițnpurii în G.A.C. și G.A.S. din 
regiunea Ploiești.

Noi rețele electrice și stații 
de transformare

a fost 
rețeaua 
Icoana- 
Argeș).

§ Zilele acestea 
Idată în funcțiune 

de înaltă tensiune 
Slatina (regiunea 
Concomitent, au fost ter
minate și lucrările de con
strucții și montaje a unei 
noi stații electrice de 
transformare a curentului 
de 110 kilovolți. Darea în 
exploatare a acestei in
stalații va duce la îmbună
tățirea alimentării cu ener.

J gie electrică a întreprinde- 
I rilor industriale din Slati- 
! na, a schelelor petroliere 
I și a diferitelor localități 
S din regiunea Argeș. Prin 
p intermediul ei și cri unor 
I rețele existente vor fi ali- 
j mentale în scurt timp cu 
I energie electrică din sis- 
« temui energetic național

orașele Drăgăneșfi-Olt, 
Drăgășani, precum și nu
meroase saie și comune 
din regiunea Argeș.

Stații asemănătoare au 
fost date în funcțiune în 
acest an și în orașele 
Arad, Tr. Măgurele și A- 
lexandria. în vederea îm
bunătățirii alimentării cu 
energie electrică a diferi
telor cartiere nou con
struite din orașele Bucu
rești, Timișoara, Cluj, Bra
șov, Constanța, Bacău și 
altele au fost instalate 
peste 200 de posturi de 
transformare, sute de kilo
metri de linii de înaltă și 
joasă tensiune, numeroase 
cabluri subterane.

(Agerpres)

Stație 
regională 
de mașini 
de calcul

ORADEA (co
resp. „Scînteii“). — 
La Direcția de sta
tistică Crișana a in
trat în funcțiune o 
stație regională de 
mașini de calcul. 
Stația are numeroa
se mașini automate 
care funcționează 
pe bază de cartele 
perforate, precum 
și mașini de con
trol, mașini de 
contabilizat și al
tele, care contri
buie la creșterea 
considerabilă a pro
ductivității muncii 
de centralizare și 
de evidență.

Cu raze infraroșii
De curînd la Fabrica „Stăruința” 

București a fost dată în funcțiune o 
stalație pentru uscarea mucavalei 
raze infraroșii. Cu ajutorul noii instalații, 
concepută în întreprindere, se poate usca 
în bune condiții mucava din care sînt 
confecționate diferite ambalaje.

Școală nouă
Zilele trecute în 

comuna Răducă- 
neni, din raionul 
Huși, a fost dat în 
folosință un nou lo
cal de școală cu 
patru săli de clasă 
și un laborator de 
fizică și chimie. (De 
la JUJU SCHAF
FER, coresp. volun
tar).

din 
in- 
cu

Filme pentru cursanții
agrozootehnicede la cercurile

Fără exigență
Acum cîfva timp, Combinatul chimic 

'din Tîrnăveni a livrat șantierului nostru 
4 000 mp faianfă. Produsul este de ca
litatea l-a — ne asigură actele de însoțire 
și . ștampila serviciului control tehnic de 
calitate al combinatului. Asta însă numai 
pe hîrtie. In realitate lucrurile stau altfel. 
Plăcile n-au dimensiuni uniforme, {unele 
sînt de 104 mm, altele de 102 mm, altele

Ç^SCRI^ÏÉ^SITE

și mai mici). Diferente există și în ce 
privește nuan/a culorii. Or, cumpărînd 
produse de calitatea I, nu ne-am închi
puit că vom avea astfel de surprize. Plă
cile vor trebui sortate la noi pe di
mensiuni și nuanțe (unele vor fi poate 
rebufafe), obligație care revenea, fără 
îndoială, întreprinderii furnizoare.

Cred că tovarășii de la serviciul C.T.C. 
al Combinatului din Tîrnăveni trebu
iau să fie mai exigenfi și să nu 
Iacă rabat la calitate — pe seama 
șantierului nostru, bineînțeles — înca- 
drînd produsul la calitatea I.

N. CÎRCIUMARU 
mozaicar, șantierul nr. 5 Palas, 

Constanța

la specfcacoîele teatrului 
popular din Onești

Teatrul popular de amatori cu 
stagiune permanentă de pe lingă 
clubul „Constructorul" din Onești 
a prezentat de curînd cel de-al 
100-lea spectacol. Alcătuit în mare 
parte din muncitori chimiști, labo- 
ranți, colectivul acestui tînăr tea
tru a pus în scenă pînă acum pie
sele „Năpasta." de I. L. Caragiale, 
„Secunda 58" de Dorel Dorian, 
„Omul care a văzut moartea" de 
Victor Eftimiu etc. La cele 100 de 
spectacole prezentate de la înfiin
țarea sa, în Onești și în turneele 
făcute la Bicaz, Săvinești. Buhuși, 
Moinești, Slănicul Moldovei au 
participat peste 30 000 de specta
tori. (Agerpres)

Activitate culturală 
de iarnă

La căminul cultural din comuna Mi- 
hăeștii de Sus, raionul Drăgănești-Olt, 
se desfășoară o vie activitate culturală. 
De curînd au luat ființă o formație de 
cor condusă de directorul școlii, o bri
gadă artistică de agitație și o echipă 
de dansuri. Aproape în fiecare seară 
au loc manifestări culturale : conferin
țe, seri literare, concursuri de șah, 
proiecții de filme. (De la BIȘAG VA
SILE, colectivist).

Fier vechi colectat de ceferiști
Colectivele de ceferiști 

din unitățile complexu
lui C.F.R. Teiu-Coșlariu 
au colectat în acest an 
361 tone de fier vechi și 
peste 55 tone fontă. Prin 
înlocuirea materialului 
feros de la unele bariere 
cu material lemnos, și

strîngerea materia. 
mărunt de pe Unii,

prin 
lului 
districtul L-Teiuș a strîns 
și expediat oțelăriilor în 
cursul lunii noiembrie 11 
tone de fier vechi.

VASILE STREMȚAN 
muncitor

TELEGRAMĂ
Excelenței sale U THANT

secretar general al Organizației Națiunilor Unite
New York

Cu ocazia numirii dv. în postul de secretar general al Organizației 
Națiunilor Unite, vă rog să primiți, excelență, sincere felicitări din 
partea guvernului Republicii Populare Romîne și a mea personal.

Apreciind eforturile depuse de dv. pentru rezolvarea unor probleme 
internaționale importante, îmi exprim convingerea că și pe viitor veți 
aduce întreaga dv. contribuție la cauza menținerii și întăririi păcii 
în lume.

Vă urez, excelență, succes deplin în nobila dv. misiune.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

București, 3 decembrie'1962.

Produse sodice 
peste plan

CLUJ (coresp. „Scînteii''). — De 
la începutul anului și pînă în pre
zent, colectivul Uzinelor de produse 
sodice din Ocna Mureș a dat peste 
plan 6 780 tone carbonat de sodiu 
brut, 1 217 tone sodă calcinată și 
peste 3 400 tone sodă caustică.

Succesul se datorește, în bună 
măsură, folosirii întregii capacități 
de producție a instalațiilor, grijii 
deosebite pentru evitarea reparații
lor accidentale etc. în această pe
rioadă s-au obținut rezultate deo
sebite în îmbunătățirea calității pro
duselor. Se produce sodă calcinată 
numai de calitate superioară. S-a 
îmbunătățit mult calitatea sodei 
caustice și a celorlalte produse. In 
același timp, s-au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost de 
peste 1 000 000 lei prin reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime , și materiale.

în întrecere s-au evidențiat în 
mod deosebit Kovacs Bela, lăcătuș 
la cuptoarele de var, Natalia Păști- 
nă, laborantă și operatorii chimiști 
Tenie Opriș, Liviu Cacoveanu de la 
secția sodă caustică și mulți alții.

Pe Șantierul Naval din Galați, 
constructorii desfășoară o susți
nută întrecere pentru a livra 
înainte de termen cargourile de 
4 500 tone. în fotografie : Mușală 
Ion, mecanic, Vintilă Drăguș, con
structor, Costin Gheorghe, ște- 
muitor, Așder Boris, sudor, Cuhu- 
lea Ion, electrician, și Filimon 
Vasile, tîmplar — fruntași în 
producție care lucrează la fini
sarea cargourilor de 4 500 tone.

(Foto : Agerpres)

Aspect din secția de prepara
ți© a Fabricii de postav din 
Buhuși.

(Foto : Gh. Vințllă)

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii"). — Pe ecra
nele cinematografelor să
tești din regiunea Mara
mureș a început să ru
leze zilele acestea un ci
clu de filme agricole do
cumentare pentru cursan- 
ții de la cursurile agro
zootehnice. Sînt prezen
tate peste 20 de filme 
privind cultura plante
lor cerealiere, creșterea

efectivelor de animale și 
a producției acestora, 
dezvoltarea pomiculturii, 
legumiculturii și altor ra
muri de producție din 
gospodăriile colective.

Acest ciclu de 
documentare este 
nat și de către
școlilor de 8 ani care în
vață obiectul „Agricul
tura".

filme 
vizio- 
elevii

Sesiune științifică în fabrică
De curînd, la fabrica de 

hîrtie și celuloză „Steaua 
Roșie“ Bacău a avut loc o 
sesiune științifică la care au 
participat delegați de la fa
bricile din acest sector, de 
de la Institutul Politehnic lași 
și Oficiul de stat pentru 
standarde și invenții. In ca

drul lucrărilor sesiunii s-au 
prezentat peste 20 de refe
rate în care s-au dezbătut 
probleme legate de introdu
cerea și extinderea tehnicii 
noi. Printre acestea se nu
mără : „Valorificarea solu
țiilor bisulfitice reziduale“ 
ș.a.

11 000 DE MEMBRI AI UNIUNII TIPOGRAFILOR 
DIN NEW YORK au hotărît la 2 decembrie să de
clare grevă în semn de protest împotriva refùzu- 
lui patronilor de a le mări salariile și de a le sa
tisface alte revendicări. Tipografii, care deservesc 
9 dintre principalele ziare newyorkeze, nu au spe
cificat încă data începerii grevei.

CHEDDY JAGAN, primul ministru al Guianei 
britanice, a declarat în cadrul unei conferințe de 
presă că guvernul său va lupta și de acum înainte 
pentru independența Guianei. „Avertizez guvernul 
englez — a spus el — că trebuie să se considere 
răspunzător pentru orice întorsătură nefavorabilă 
a evenimentelor din țara mea“.

PRIMUL MINISTRU AL IORDANIEI, Wasfi el 
Tall, a format duminică un nou guvern. Numai 
Abdel Kadei' Saleh, care a fost numit ministru al 
reconstrucției și ministru de stat pentru proble
mele cancelariei primului ministru, este un membru 
nou al guvernului.

IN HONDURAS a avut loc la 1 decembrie o răs
coală antiguvernamentală. Forțele principale ale 
răsculaților sînt compuse din unități militare sta
ționate în orașul Bejarano și se află sub condu
cerea fostului colonel Maxim Bejaibe.

Creșterea productivității mucii — 
în atenția ințregulpț colectiv

Colectivul complexului de indus
trializare a lemnului din Rm. Vîl- 
cea a obținut, în primele zece luni 
din acest an, realizări deosebite : 
s-au produs peste plan 123 mc» 
placaj, 2 500 mp panel, 6 600 
mp furnir estetic. și alte pro
duse; am obținut economii peste 
plan la prețul de cost în valoare de 
106 000 lei, iar sarcina de beneficii 
am depășit-o cu 876 000 lei.

în primele 10 luni ale anului pro
ductivitatea muncii a crescut cu 3,38 
la sută față de sarcina planificată 
și cu 32,76 la sută comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut. La 
aceasta au contribuit măsurile teh- 
nico-organizatorice luate, folosirea 
și exploatarea rațională a mașinilor, 
perfecționarea procesului tehnologic, 
ridicarea continuă a calificării mun
citorilor. Sporirea continuă a pro
ductivității muncii a constituit una 
din principalele preocupări ale noas
tre.

Una din pîrghiile folosite pentru 
creșterea productivității muncii a 
fost extinderea mecanizării la o se
rie de operații care necesitau un 
mare volum de muncă. S-a mecani
zat manipularea și transportul ma
teriei prime în depozitul de bușteni, 
în scopul conservării materiei prime 
pe timpul verii, în special a lem
nului de fag, s-a mecanizat operația 
de stropire a buștenilor. Și încărca
rea pachetelor de furnire la presele 
hidraulice a fost mecanizată prin 
instalarea unor ascensoare.

în anii trecuți, o mare parte din 
operațiile de reparare și îmbinare a 
furnirelor în secția placaj erau exe
cutate manual. Din această cauză 
oalitatea nu era întotdeauna cea 
mai corespunzătoare, iar productivi
tatea muncii era, relativ, redusă. 
Prin punerea în funcțiune a unor 
mașini de reparat furnire, de frezat 
pachete de furnire și de îmbinat' cu 
avans longitudinal și cu avans trans
versal — s-a obținut o producti
vitate mult mai înaltă, iar calita
tea a fost îmbunătățită simți
tor. Introducerea acestor mașini 
a făcut necesară reorganizarea în
tregului flux tehnologic. în pre

zent, fluxul tehnologic este continuu, 
fără gituiri și întoarceri inutile. 
Toate acestea au permis o creștere 
a capacității de producție la placaj 
cu aproximativ 40 la sută. De ase
menea, dotarea secției pentru fabri
carea furnirelor estetice cu un fie
răstrău panglică orizontal, cu o ma
șină de decupat, precum și mărirea 
spațiilor de tratare termică a ’ buș
tenilor au determinat sporirea ca
pacității de producție a secției cu 
aproape 60 la sută.

Prin reorganizarea acestor secții 
folosim acum în mod mult mai efi
cient întreaga suprafață construită.

DIN EXPERIENȚA COMPLEXULUI 
DE INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI 

DIN RM. VÎLCEA

Ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor și tehnicienilor consti
tuie o altă pîrghie importantă de 
creștere a productivității muncii. Noi 
avem numeroși muncitori cu o bună 
pregătire profesională, care minuiesc 
cu pricepere agregatele. Alți munci
tori au însă nevoie să-și ridice cali
ficarea, să-și îmbogățească cunoș
tințele profesionale. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît în unele secții au 
fost introduse mașini noi, de înaltă 
tehnicitate. începînd cu anul 1961, 
în cadrul complexului au fost orga
nizate cursuri de calificare și de ri
dicare a calificării care au fost ab
solvite de 105 muncitori, iar în anul 
în curs funcționează 3 cursuri de ca
lificare (la cele trei secții de produc
ție) care cuprind 97 muncitori.

în privința ridicării nivelului teh-. 
nie, un rol de seamă are inițiativa 
creatoare a muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor noștri. Numeroase 
propuneri valoroase care au fost a- 
plicate în producție au contribuit la 
obținerea unor rezultate deosebite. 
Inginerul Octavian Fota, maistrul 
Gheorghe Barbu și muncitorul Toma 
Gheorghe au perfecționat și au in

trodus o metodă de recuperare a a- 
burului condensat. Economiile reali
zate prin aplicarea acestei metode se 
ridică la peste 90 000 de lei anual. 
Muncitorul Ion Gogiu a realizat o 
Stanță normală și un dispozitiv pen
tru orientarea cuțitelor de la așchi- 
etoare, care contribuie la sporirea 
productivității muncii și la realiza
rea de economii.

Rezultatele de pînă în prezent sînt 
pentru noi un stimulent de a găsi și 
de a pune în valoare noi și impor
tante rezerve pentru a spori în con
tinuare productivitatea muncii. Noi 
știm că în cadrul întreprinderii mai 
sînt numeroase rezerve interne încă 
nevalorificațe, că avem posibilitatea 
să organizăm mai bine munca. La 
secția placaj-panel, în unele zile nu 
se folosește bine capacitatea de pro
ducție din cauza aprovizionării ne
ritmice a locurilor de muncă cu ma
terii prime și cu materiale auxiliare. 
Nu întotdeauna se respectă normati
vele tehnice pe fiecare fază de lucru, 
în special la sectorul de reparare a 
furnirelor. Lichidarea acestor defi
ciențe ne va da posibilitatea să ob
ținem rezultate și mai bune în spo
rirea productivității muncii.

în anul viitor, productivitatea 
muncii trebuie să crească cu 8 
la sută fată de acest an. Pentru re
alizarea acestei sarcini, conducerea 
administrativă a întocmit de pe a- 
cum un plan de măsuri tehnice și or
ganizatorice. Stocul de materii pri
me și de materiale necesare va fi-a- 
sigurat în mod ritmic încă din pri
mele zile ale anului ; toate utilajele 
de bază vor fi revizuite și reparate 
încă de pe acum, pentru ca ele să 
funcționeze din plin chiar din prima 
zi a anului viițor ; vor fi continuate 
cursurile de ridicare a calificării 
muncitorilor.

Colectivul nostru va studia în con
tinuare cu atenție rezervele de spo
rire a productivității muncii și le va 
valorifica, pentru a obține noi și în
semnate succese.

Ing. IOAN BARBA 
și Ing. MIHAI GROZA 

Complexul de industrializare 
a lemnului din Rm. Vîlcea
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TOATA ȚARA

taütass?© eus

date can- 
cu capaci- 

fiecăruia. 
fac parte

împlinit douăzeci și cinci de 
la moartea poetului maghiar 
Attila. Născut în anul 1905 

oameni săraci, 
cunoscut încă din

La cursul de radio și teleco
municații din cadrul Palatului 
pionierilor din Brașov.

(Foto : M. Cioc)

„CiNTEC, JOC Șl VOIE BUNĂ“

Educarea candidaților de partid

Comitetul raional de partid Balș 
Se ocupă cu perseverență de înfăp
tuirea prevederilor Hotărîrii plena
rei C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. De 
la apariția Hotărîrii pînă în pre
zent un număr de oameni ai mun
cii din raion, manifestîndu-și pro
funda lor încredere în partidul nos
tru, și-au exprimat dorința de a in
tra în rîndurile lui. în acest timp au 
fost confirmați circa 690 de membri 
și candidați de partid din rîndurile 
celor mai buni colectiviști, ingineri 
agronomi, zootehnicieni, învățători, 
care s-au dovedit luptători activi 
pentru aplicarea în viață a hotărîri- 
lor partidului și muncesc cu devota
ment pentru întărirea economică-or- 
ganizatorică a G.A.C, pentru spori
rea producției agricole, pentru ri
dicarea conștiinței socialiste a țără
nimii și dezvoltarea continuă a sa
tului colectivizat.

Preocupîndu-se de întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului, comi
tetul raional acordă atenție dezvol
tării calităților politice, morale și 
profesionale ale membrilor și ale 
candidaților de partid. In acest scop, 
noi am analizat periodic cum se 
ocupă organizațiile de bază de edu
carea candidaților de partid Pe a- 
ceastă temă au fost organizate 
schimburi de experiență.

Organizațiile de bază au fost în
drumate și sprijinite de comitetul 
raional să repartizeze candidaților 
de partid sarcini concrete, pe mă
sura posibilităților lor, și să-i ajute 
sistematic să le ducă la îndeplinire. 
In multe locuri s-a acumulat o ex
periență bună în această privință. In 
organizația de bază din gospodăria 
colectivă din Bîrza, toți cei 23 de 
candidați de partid au sarcini con
crete. Biroul organizației de bază 
se îngrijește . ca sarcinile 
didaților să fie în raport

. tatea și cu înclinațiile 
Unii sînt agitatori, alții
din colectivul de redacție al gazetei 
de perete, mulți sînt. atrași în dife
rite acțiuni întreprinse de organi
zația de bază pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriei 
colective. Astfel, candidatul de par
tid D. Rotaru desfășoară muncă po
litică în rîndurile colectiviștilor care 
lucrează în sectorul zootehnic. La un 
moment dat, el a observa* că unii 
îngrijitori de animale nu întrețineau 
bine vitele, făceau risipă de furaje. 
După ce a citit diferite broșuri des
pre furajarea rațională a animalelor 
și a studiat experiența. îngrijitorilor 
fruntași, agitatorul, cu spriiinul in
ginerului agronom, a organizat dis
cuții, schimburi de experiență și 
demonstrații practice. Toate acestea 
au contribuit la organizarea mai 
bună a muncii la ferma de animale, 
unde, în 3 luni, 
crescut cu 180 
vacă furajată.

In munca de
ților, organizația 
podăria colectivă 
bune rezultate si 
dunări de partid, 
informări asupra
deplinesc sarcinile încredințate 
cum sînt ajutați de către membrii 
de partid. Biroul organizației de 
bază urmărește sistematic cum a- 
plică în viață candidații de partid 
recomandările făcute cu prilejul 
primirii și confirmării lor. Cînd tov. 
Ioana Marcu a fost primită în rîn
durile candidaților de partid, cei 
care au luat cuvîntul i-au arătat 
că trebuie să muncească mai bine 
la întreținerea culturilor, să aplice 
metodele agrotehnice înaintate. Tra- 
ducînd în viață aceste recomandări, 
ea a obținut rezultate bune în mun
că. Echipa condusă de ea a reali-

zat cea mai mare producție de po
rumb pe gospodărie, recoltînd pe 
unele parcele, cu tot timpul nefa
vorabil, peste 3 000 kg de porumb 
boabe la hectar.

Pe baza indicațiilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie a.c. și a altor 
documente de partid, comitetul ra
ional de partid a luat, măsuri pen
tru desfășurarea unei munci temei
nice, care să asigure însușirea ho- 
tărîrilor și directivelor partidului de 
către toți membrii și candidații de 
partid și ridicarea nivelului de pre
gătire politico-ideologică al acestora. 
Astfel, în anul de învățămînt 
1962—1963 toți candidații de partid 
au fost încadrați în cercurile de 
studiere a Statutului P.M.R. Orga
nizațiile de bază au fost ajutate să 
selecționeze pentru aceste cercuri 
propagandiști bine pregătiți, să asi
gure materialul didactic necesar și 
să-i sprijine pe cursanți să traducă 
în viață cele învățate la seminarii.

Biroul organizației de bază din 
gospodăria colectivă Mărgăritești 
discută sistematic cu candidații. de 
partid asupra felului cum studiază 
în învățămîntul de partid, îi ajută 
să înțeleagă cit mai bine materialul 
predat și să tragă concluzii pentru 
munca lor de zi cu zi. în adunări ale 
organizației de bază se țin periodic 
expuneri urmate de discuții pe pro
bleme actuale ale politicii partidului 
nostru Metode asemănătoare în 
munca de educare a candidaților de 
partid folosesc și organizațiile de 
bază din gospodăriile colective Bra- 
neț, Robănești, Osica de jos și altele.

Comitetul raional de partid s-a în
grijit ca experiența înaintată a acestor 
organizații de bază să fie larg ex
tinsă. La instructajele făcute perio
dic cu aparatul comitetului raional 
de partid, cu birourile organizații
lor de bază se discută pe larg me
todele bune folosite în munca cu 
candidații și se recomandă ca ele să 
fie generalizate.

Comitetul raional de partid Balș a 
recomandat birourilor organizațiilor 
de bază să se îngrijească și de ridi
carea nivelului cultural al candida
ților de partid, care să fie îndrumați 
să ia parte la simpozioane, conferin
țe, vizionări de filme etc. Biroul or
ganizației de bază din gospodăria co
lectivă din comuna Tancu Jianu se, 
preocupă ca membrii și candidații 
de partid să participe la discuțiile 
organizate în jurul unor cărți be
letristice și agrozootehnice. Preocu
pări asemănătoare au și organizațiile 
de bază din gnsnodăriile colective 
Osica de sus, Pîrscoveni și Găvă- 
nesti.

Munca perseverentă dusă de co-

mitetul raional și de organizațiile 
de bază pentru educarea comunistă 
a candidaților de partid dă re
zultate Majoritatea candidaților sînt 
fruntași în muncă și în activitatea 
obștească, se' află în primele rîn- 
duri ale luptei pentru întărirea eco
nomică și organizatorică a gospodă
riilor colective și pentru creșterea 
producției agricole.

Scoțînd în evidență experiența 
dobîndită în munca de educare a 
candidaților de partid, nu scăpăm 
din vedere nici deficiențele care mai 
există. Astfel, organizațiile de bază 
din gospodăriile colective Cîmpeni, 
Leotești și Buzduc se ocupă spora
dic de educarea candidaților de 
partid. Aceștia n-au primit sarcini 
concrete și n-au fost antrenați la 
activitatea organizației. De luni și 
luni de zile, birourile organizațiilor 
de bază din aceste gospodării n-au 
discutat cu ei. Acest stil defectuos de 
muncă are urmări negative. La expi
rarea stagiului, o parte din candidați 
nu sînt pregătiți pentru a de
veni membri de partid Așa s-a în- 
tîmplat cu tov. Ion Băluță, din gos
podăria colectivă Buzduc, căruia i 
s-a prelungit stagiul de candidat cu 
6 luni. Deși era fruntaș în muncă, 
el n-a fost ajutat de biroul orga
nizației de bază să-și îmbogățească 
cunoștințele politice și culturale. 
Trebuie spus că și instructorii co
mitetului raional de partid Chirea 
Marin, Constantin Vîlceanu și Ion 
Mozdrogan, care se ocupă de organi
zațiile amintite mai sus, au .neglijat 
sprijinirea birourilor organizațiilor 
de bază în educarea candidaților de 
partid.

Pentru continua îmbunătățire a 
muncii de educare a candidaților 
de partid, Comitetul raional de par
tid Balș a luat unele măsuri. Am 
întocmit un plan de măsuri, în care, 
între altele, se prevede ca în fața 
membrilor și candidaților de partid 
să se țină expuneri despre trecu
tul dé luptă al partidului nos
tru, trăsăturile moralei comuniste, 
bunăstarea poporului — țelul su
prem al politicii P.M.R., știința șl 
religia și altele. Conferințele vor fi 
ținute de secretarii comitetului ra
ional și de alte cadre cu munci de 
răspundere bine pregătite.

Folosind experiența acumulată 
pînă acum, Comitetul raional 
partid Balș va obține succese 
mai mari în munca desfășurată 
de zi pentru educarea comunistă 
candidaților de partid.

NICOLAE COVLEA 
prim-secrctar al Comitetului 

raional dc partid Balș

de 
și 
zi 
a

în Editura politică a apărut :

PENTRU RĂSP1NDIREA CU
NOȘTINȚELOR ȘTIINȚIFICE. 
Comitetul orășenesc de cultură și 
artă Constanța se ocupă de răs
pândirea cunoștințelor științifice 
în rîndul maselor. Astfel, în a- 
cest an în orașul Constanța au 
fost deschise în întreprinderile 
mari 10 universități populare care 
cuprind aproape 2 000 de cursanți; 
în școli — 39 de lectorate. Nu
mărul celor care participă la di
ferite forme de propagandă ști
ințifică din orașul Constanța se 
ridică la aproape 10 000.

CARTEA IN SPRIJINUL CRESCĂ
TORILOR DE ANIMALE. Biblioteca din 
comuna Tiream, raionul Carei, dispu
ne de un fond de' cărți de aproape 
6 000 volume. O mare parte din a- 
cestea sînt cărți agrozootehnice. Pen
tru a veni in sprijinul cititorilor, co
lectivul bibliotecii a înființat de cu
rînd două biblioteci volante la ferma 
de animale a gospodăriei colective. 
Asemenea biblioteci au luat ființă și 
in diferite puncte din comună. Săp- 
tămlnal, îngrijitorilor de animale li 
se prezintă diferite cărți. De la începu
tul anului, 300 de colectiviști au îm
prumutat de la biblioteca comunală și 
de la bibliotecile volante din comună 
aproape 2 000 de cărți privind creș
terea și îngrijirea animalelor.

FILMUL LA SATE. Căminele cultu
rale din Vîlcelele și Mihălceni, raionul 
Rm. Sărat, au fost înzestrate recent cu 
aparate de proiecfie. De la începutul 
anului au fost înființate în satele re
giunii Ploiești 34 unități cinematogra
fice noi. în prezent există la sate 260 
unități cinematografice — toate înfiin
țate în anii de democrație populară.

LECTORAT PENTRU PĂ
RINȚI. La școala elementară de 
8 ani nr. 4 din București în ca
drul lectoratului pentru părinți 
s-a prezentat de curînd expune
rea „Relațiile juste între membrii 
.familiei — factor hotărîtor în e- 
ducarea copiilor“. Referatul 
fost urmat de discuții.

producția de lapte a 
de litri ne fiecare

educare a cândida- 
de bază din gos- 
Bîrza folosește cu 
alte metode. în a- 
candidații prezintă 
felului cum își în- 

și

La un ghișeu 
de informații

mai in virstă.
— Bună.ziua.
Funcționara de 

punde.
— Cînd consultă

Dimineafă, la ghi
șeul de informafii 
al spitalului 
„Bucur“. Bărbați, 
femei, mame cu 
copii cer, cum este 
și firesc, inlor
mafii.

In fața ghișeului 
se află un bărbat

w

poartă necuviincios cu ei. Nici nu as
cultă bine ce o întreabă și îl repede. 
De aceea, de multe ori oamehii pre
feră să; se adreseze unui alt salariat 
al spitalului, ocolesc ghișeul.

De ce i-o
„inlormafii“,

mai fi spunind ghișeu de 
din moment ce nu le dă?

zei, sau al șoferului ? E bine ca și 
practică sa se îndeplinească numai 
autobazei.

(pe baza scrisorii 
coresp. voluntar 
ZAHARÏA DIACO- 
NESCU-Drăgășani )

in 
al

la ghișeu nu răs-

doctorul B. I
In loc de răspuns se aude un mur

mur nedeslușit.
Se apropie o lemeie.
— Un bon la stomatologie, vă rog.
— Nu mai avem I
— Dar e abia ora 10...
— Și ce-i cu asta ?
Din pricina unor astfel de răspunsuri, 

mulți dintre pacienfii care se perindă 
prin fața acestui ghișeu pleacă ori ne- 
dumerifi, ori jignifi. In loc să-i infor
meze și să-i îndrume pe cetăfeni, 
funefionara Romita Constantinescu se

Teorie și... practica
51 062 face cursa Drăgă- 
refur. E condus de șofe-

Intre telefon
și telegraf

||||| ‘

; 'z. "
iu

are 10 locuri, 
la 30. Șoferul 
Teoretic, după 
eliberează un 

plătește, dar

Microbuzul 
șani-Ofeșfi și 
rul Mihai Gheorghe. Taxator — tot el. 
Teoretic, microbuzul 
Practic, afunge și pînă 
ii ia pe toți călătorii, 
ce plătești taxa, fi se 
bilet. Practic, taxa se
biletul nu se mai eliberează. Șoferul 
simplifică lorma'ită/ilel Microbuzul a- 
parfine autobazei I.R.T.A.-Drăgășani. 
Circulă după un plan anume, are un 
plan de încasăii. Constafind asemenea 
practici, ca acelea amintite, te întrebi: 
al cui plan se îndeplinește: al autoba-

(Urmare din pag. I-a)

de proiectare și

în prezent s-a identificat

acest an peste 90 
pantă și ero-

ori mai mare decît terenu- 
care nu s-a făcut această

Ce am întreprins pentru o mai bună 
folosire a pământului

în 58 unități de desfacere a produ
selor industriale din Capitală a început 
vînzarea do pachete cu cadouri. Prin
tre aceste unități sînt cele din bd. Re
publicii 3, str. 30 Decembrie 180, str Ga
ribaldi 10 și altele.

In fotografie : Se ambalează noi 
produse realizate pentru „Luna cadou
rilor” de colectivul fabricii „Tînăra 
Gardă“ din Capitală.

tuate ,în pantă. Executarea lucrări
lor agrotehnice pe curba de nivel 
contribuie în același timp ca mari 
suprafețe de teren situate la baza 
pantelor să fie ferite de pericolul 
inundațiilor întrucît apa din preci
pitații este reținută pe terenurile în 
pantă.

Punerea în valoare a terenurilor 
în pantă puternic erodate, improprii 
culturii cerealelor se face și prin a- 
menajarea lor în terase și plantarea 
cu vii și pomi. Terasarea terenurilor 
în pantă se execută odată cu desfun- 
datul folosindu-se plugul balansier 
de desfundat acționat de tractoare 
puternice. Numai în raionul Botoșani 
au fost terasate în 
ha terenuri în 
date.

Oficiul regional 
organizare a teritoriului întocmește 
proiectele tehnice pentru toate uni
tățile socialiste care au în plan în
ființarea de plantații vitipomicole. 
Noi orientăm unitățile agricole care 
solicită asemenea documentații să 
indice terenurile neproductive care 
vor fi plantate eșalonat pînă în a- 
nul 1965, pentru a se putea întocmi 
proiecte de ansamblu.

In vederea folosirii mai raționale 
a terenurilor ce se pretează a fi 
plantate cu pomi, consiliul agricol 
regional a organizat în luna octom-

Cum am cobortt 
în gară la lași, am 
urcat scările la Ripa 
Galbenă și m-am 
oprit la Telefoane. 
Am căutat in carte 
numărul unui prie
ten și m-am dus la 
ghișeu.

— Fii drägufä,
tovarășă, schimbă-mi un leu. Pentru fise.

— N-avem I
— Păi... n-ar trebui să avefl ?

Duminică, in fața minerilor și co
lectiviștilor din Voivozi, orchestra de 
muzică populară „Crișana" din Ora
dea a prezentat in premieră noul 
spectacol intitulat „Cîntec, joc și 
voie bună“. Acest program cuprin
de numeroase bucăți culese în ultima 
vreme din folclorul de pe meleagu
rile bihorene. Programul a mai fost 
prezentat în cursul aceleiași zile și în 
fața minerilor de la exploatarea 
Derna.

Artiștii Teatrului Național din 
Craiova s-au întilnit duminică cu 
spectatorii lor. Cu acest prilej, spec
tatorii au făcut numeroase propu
neri privind îmbogățirea repertoriu
lui cu piese de actualitate, ridicarea 
nivelului artistic al spectacolelor etc. 
La sfirșitul întîlnirii, artiștii au pre
zentat fragmente din piesele „Cele
brul 702", „Liubov larovaia", „A 
12-a noapte” și altele, care fac par
te din repertoriul actual al teatrului 
craiovean.

S-au 
ani de 
Jôzsef 
dintr-o familie de 
Jôzsef Attila a
copilărie viața plină de lipsuri a 
muncitorimii, căreia • avea să-i de
dice, mai tîrziu, activitatea sa li
terară. Opera acestui proeminent 
poet al proletariatului s-a înscris 
printre creațiile trainice ale litera
turii contemporane, pentru că ca a 
izvorît din suferințele, din nădejdile 
și lupta celor mulți. Cele mai bune 
poezii ale sale, expresia unui talent 
autentic, viguros, sînt străbătute de 
revolta împotriva exploatatorilor, 
reprezentînd o vibrantă chemare la 
luptă adresată oamenilor muncii. El 
își sintetizează plastic .crezul poetic : 
,,Ridică-te, Vers, în lupta de clasă, 
pe-aripa mulțimilor iarăși !...“ In 
viața poetului, care s-a curmat prea 
de timpuriu — Ia 32 de ani — au 
existat și unele oscilații, inconsec
vențe. Dar creația sa este caracteri
zată de acele versuri înaripate ce 
exprimă durerea în fața nedreptă
ților sociale, încrederea în victoria 
cauzei proletare. Semnificativă în 
acest sens este, de pildă, poezia 
„Muncitori“, din care reproducem 
un fragment :

Aici trăim ! Ni-s nervii toți o 
plasă 

ce strînge-n eit trecutul ce se 
zbate.

Salariul, prețul muncii nemiloase, 
ne plînge-n buzunarele-ntristate.

— Ar trebui. Dar n-avem I
Ies în stradă, mă duc la primul debit, 

schimb leul și, ca să nu mă mai întorc, 
mă îndrept spre Piafa Unirii in căutarea 
unui telefon public. Găsesc unul chiar 
în holul hotelului. Ridic receptorul, in
troduc lisa, vreau să formez numărul. 
Discul insă refuză 
defect.

Nu-i nimic. După 
ful „Moldova", alt 
troduc fisa. Telefonul e blocat. La far
macia din

Renunj. 
amîndouă 
blocate I

Rămînea
Dar și aici 
blic era defect.

Ce era de făcut ? Luminat de o idee, 
m-am prezentat la ghișeul telegrame. 
Funcțional Am bătut o depeșă 
prietenul meu : „Te aștept 
Piafa Unirii“.

...Ne-am Intîlnit. Mulțumesc 
ceasta cale tovarășilor de la Poștă și 
Telefoane lași, care s-au îngrijit de 
buna funcționare a serviciului de tele
grame.

Așa trăim ! Și noaptea, frînți de
șale 

dormim buluc, buștean, în sărăcia 
odăii-n care muclgaiu-a jale 
hotărnici pereții : igrasia.

Dar proletariatu-î el, tovarăși, 
el, oțelit în lupta grea de clasăm 
Furnal, de dragu-i creștem, iar 

și iarăși, 
și ne pitim, pîndind, în bezna 

deasă.
Pe iuțile curele-ale istoriei 
așa se naște vremea ceea, cină 
pe uzina-n bezne-or pune 

muncitorii 
a Omului stea roșie,. anzind !

(în romînește de É. Jebeleanu)
Versurile emoționante ale lui Jôzsef 

Attila stau mărturie talentului unui 
mare artist, a cărui conștiință a vi
brat cu intensitate în fața nedreptă-r 
ților orînduirii capitaliste,, un poet cu 
inimă fierbinte, un poet al poporului 
muncitor.

M. P.

să mă asculte. E

coif, la restauran- 
telefon public. In-

piață — telefonul defect. 
Mă întorc 
cabinele

la Telefoane. In 
telefoanele erau

scăpare : poșta.o singură
— zadarnic I Telefonul pu-

către 
urgent

pe a-

P. D.

Grijă pentru mărirea suprafeței 
arabile

Festival literar organizat de Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romină

Luni seara, la Casa scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu” din Capitală, a 
avut loc un festival literar organi
zat de Uniunea scriitorilor din R. P. 
Romînă cu prilejul comemorării a 
25 de ani de la moartea marelui 
poet maghiar Jôzsef Attila.

La festival au luat parte repre
zentanți ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, scriitori 
oameni de cultură.

Au fost de față Jeno Kuti, 
sadorul R. P. 
mînă, precum 
sadei.

Festivitatea

Ungare în R. 
și membri ai

șl a I ți

amba- 
P. Ro- 
amba-

a fost deschisă de

acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii. scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă. ■

Poetul Eugen Jebeleanu, membru 
corespondent al Acadenției R. P. 
Romine, a vorbit despre viața și 
opera marelui poet revoluționar 
maghiar.

Poeți și actori au recitat versuri 
închinate lui Jôzsef Attila și tălmă
ciri din opera marelui poet. Au fost, 
de asemenea, interpretate cîntecé 
pe versurile poetului.

Cu același prilej a fost organizată, 
în incinta Casei scriitorilor din Ca
pitală, o expoziție consacrată vieții 
și operei poetului. (Agerpres)

Cfjoifrc» Cinematografe)

brie, la stațiunea pomicolă din Făl
ticeni, un schimb de experiență. Au 
fost invitați președinții și inginerii 
agronomi din gospodăriile colective 
care urmează să facă plantații de 
pomi. Pe lingă expunerile făcute de 
specialiști, participanții au vizitat te
rasele de la Talpa și Adum, raionul 
Botoșani, unde s-au executat plan
tații de pomi și vii.

îmbunătățirea pășunilor degradate 
preocupă îndeaproape consiliul a- 
gricol regional. Intre anii 1957— 
1961 au fost făcute lucrări de îm
bunătățire pe pășuni care în
sumează o suprafață de 8 317 ha, 
iar în anul 1962 — 6 500 ha. Sînt în 
curs de executare lucrări de amelio
rare pe o suprafață de 5 000 ha. Pe 
baza experienței realizate rezultă că 
suprafețele de izlazuri slab produc
tive care au fost supra-însămînțate 
cu plante furajere valoroase asi
gură o producție de masă verde de 
peste 7 
rile pe 
lucrare.

Pînă
suprafața de 2425 ha pășuni eroda
te, care în primăvara anului vii
tor vor fi 
valoroase.

Consiliul 
paralel cu
unitățile agricole să folosească fie
care metru pătrat de teren. Aces
tea vor contribui la sporirea an de 
an a producției agricole.

însămînțate cu ierburi

agricol se preocupă ca, 
aplicarea acestor măsuri,

(Urmare din pag. I-a)

colective — proiecte speciale de a- 
menajare a unor terenuri pentru 
plantări de pomi și vii etc.

în multe gospodării colective s-au 
și făcut unele lucruri în această di
recție. Astfel la G.A.C. Vidrasău, 
raionul Luduș, suprafața arabilă a 
gospodăriei crește cu 200 ha prin 
desființarea drumurilor de cîmp inu
tile, defrișarea mărăcinișurilor, dis
trugerea unor haturi și desțelenirea 
parcelelor de finețe din interiorul 
tarlalelor. Prin lucrări de combatere 
a eroziunii solului va fi mult îmbu
nătățită o suprafață de 700 ha pă
șune. 41 de ha din terenul pînă în 
prezent neproductiv vor fi plantate 
cu pomi și vii prin lucrări de te- 
rasare.

La gospodăria colectivă din Tuș- 
nad, raionul Ciuc, prin efectuarea de 
lucrări de îmbunătățiri funciare a 
fost îmbunătățită o suprafață de 
150 ha fînețe cu exces de umiditate. 
Și la G.A.C. din Mădăraș-Ciuc sînt 
prevăzute lucrări pentru a' reda a- 
griculturii o suprafață însemnată de 
teren inundabil.

Rezerve importante pentru a reda 
în circuitul agricol noi suprafețe de 
teren sînt și în alte părți.

Consiliu] agricol regional, sub în
drumarea comitetului regional de 
partid, a luat măsuri ca cu spriji
nul unor colective de specialiști în 
fiecare gospodărie de stat să fie în- 
toömite planuri de perspectivă nen-

tru punerea în valoare a noi terenuri. 
Prin aceste planuri se vor stabili în 
mod științific evoluția modului de 
folosință a terenului pe următorii 
ani, ponderea diferitelor plante în 
structura planului de cultură.

Planurile vor cuprinde întregul 
ansamblu de măsuri ce vor fi a- 
plicate cu scopul de a pune în va
loare terenuri pînă astăzi neproduc
tive sau cu productivitate scăzută.

Va fi continuată experiența din 
anii trecuți de pe Munții Căliman 
și Harghita, unde, prin supraînsă- 
mînțare și defrișări de arborete, 
productivitatea unor pășuni a cres
cut de la 6 000 kg la 16 000 kg masă 
verde la ha.

Consiliul agricol regional a luat 
măsuri să nu se facă risipă de te
ren la amplasarea construcțiilor a- 
gricole, ca ele să ocupe numai su
prafețele strict necesare.

Terasarea terenurilor abrupte șl 
plantarea lor cu vii, defrișarea vii
lor hibride, a viilor altoite dar bă- 
trîne, a livezilor depreciate, defri
șarea perdelelor de protecție care 
nu au un scop antierozional și a 
pădurilor de pe terenurile plane, 
precum și celelalte măsuri menite 
să contribuie la sporirea fondului 
funciar și la creșterea productivită
ții solului, constituie o preocupare 
permanentă a consiliului agricol re
gional. Prin îndeplinirea acestor mă
suri vor fi redate în circuitul agri
col suprafețe însemnate d<j> teren.

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 
ai R. p. Romîne : Aida — (orele 19). 
Teatrul do stat da operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (Ateneul R. P. Romîne — 
Sala Studio) : Recital de pian și Recital 
de lieduri — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Mac
beth — (orele 19,30). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Anto- 
niu și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20), Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(bd. Schitu Măgureanu 1) : Menajeria 
de sticlă — (orele 19,30), (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Mamouret — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) ; De Pretore Vincenzo — 
(orele 20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : 
Micuța Dorrit — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Gluleștî : Măria sa băr
batul — (orele 19,30). Teatrul de Come
die (Sala Teatrului Evreiesc de stat) : 
Mi se pare romantic — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase» (Sala

(orele 19,30). Teatrul de Come- 
Mi so pare romantic — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tăila»v- (Sala 
Savoy) : Tănase și Revista — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o paia
ță și o maimuță șl Rochița cu figuri — 
(orele 15). (Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor . ... . ........................
Ansamblul 
din R. D. Germană

CINEMATOGRAFE.
blica (9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21), ' 
reasca (15,30; 17,45: 20), G. C'oșbuo 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Magistratul — 
lează la cinematografele Magheru 
12; 15; 17; 19; 21). București (9; 11; 
15; 17; 19; 21). Gh. Doja (10; 12; 15: 
19: 21) Libertății (10: 12; 14; 16,30: 18,30:
20.30) . Alibiul nu ajunge — rulează la 
cinematografele I. C. Frlmu (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Miorița (10: 12; 15,30; 17,45: 20), 30 
Decembrie (16; 18; 20). Moartea în insula 
de zahăr — cinemascop : rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (15; 17; 19; 
21). Elena Pavel (10; 12; 15: 17; 19: 21)
1 Mai (10; 12,15: 14,30; 16,45: 19; 21,05) 
23 August (9.30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 21). 
Lazzarilo de Tormes : Tineretului (10: 
12). Lașul : Tineretului (15; 17). Vîntul 
sudului : Tineretului (19: 21). Mizerabilii 
— cinemascop (ambele serii) : Victoria 
(10,30: 14,45; 19). Fata cu care am 
fost prieten — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14. după-amiază 16; 18,15: 20,30). 
înfrățirea între popoare (18,30: 20,30) 
Alex. Sahia (16.30; 18,30: 20,30). Misterul 
celor do! domni „N“ : Central (9,45; 12: 
14,15: 16,30: 18,45; 21). V. Roaită (10; 12: 
14; 16; 18,15; 20,30). Arta (15,30: 17,45; 20) 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (orele 10). 
Septembrie (11,30;
20.30) . Program de
tare : Timpuri Noi 
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Un om trece prin zid — rulează la clne-

(orele lß). Circul de stat : 
„Deutsche Zirkusarena“ — 

■ (orele 20).
Chermesa : Repu- ““ ------ ... Flo_

(10; 
ru- 
(10; 
13; 
17;

Celebrul 702: 13
13.45; 16; 18,15;

filme documen- 
(rulează în con-

matograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
Cartouche : înfrățirea între popoare (10; 
12; 16,15), Alex. Sahia (9: 11,15; 13,30),
Popular (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21.15).
Băieții veseli : Cultural (16; 18,15: 20,15). 
Petre col isteț : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la ‘»rele 
20,30), Unirea (16; 18,15: 20,30). Vâri! ro
mantică : 8 Martie (15; 17: 19; 21). V. ’ea- 
fărul (15; 17; 19; 21). 713 cere aterizai ja > 
Grivița (16; 18,15: 20,30). Cazacii - ru
lează ia cinematograful C-tin David 
(15.30; 13; 20,30). Fantomele din Spessart : 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). Acord 
final : Munca (15; 17; 19: 21). Lupii la 
stîr.ă : Moșilor (16; 18; 20), G. Bacovia 
(15; 17; 19; 21). Vîrsta dragostei : Donca 
Simo (15; 17; 19: 21). Haiducii din Rio- 
Frio : 16 Februarie (14; 16: 18; 20). Omul 
amfibie — rulează la cinematografele : 
M. Eminescu (16: 18; 20.30) și Ilie Pin- 
tilie (16: 13,15; 20,30), Flăcări și flori: 8 
Mai (15,30; 18; 20.30). Hamlet: Volga (8.15; 
11,05; 14; 16,50; 19,45; 22,30).' Oameni și fiare
— ambele serii rulează la cinematografele 
Olga Bancic (15.30: 19,15), B. Delavrancea 
(10: 16: 19,30). Contele de Monte Cristo
— cinemascop (ambele serii) : Drumul 
Serii (16; 20). Carmen de la Ronda : Au
rel Vlaicu (11; 13; 15; 17: 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru cei mici : 
„Dlntr-un băț și o cutie poți să faci 
o .jucărie", 19,30 — Filmul pentru copii : 
„Soarele, apa șl cățelul“. 19.40 — Emi
siune de știință și tebnlcă. 20,00 — Emi
siune de teatru ; „Mateias Gîscarul". In
terpretează un colectiv al Teatrului Re
giunii București. In pauze : filmele 
desene animate — - -
„Parazitul". In 
știri.

„Un loc la soare“ 
încheiere : Buletin

de 
șl 

de

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea s-a menținut rece 

în toate regiunile țării, excepting lito
ralul, unde a fost relativ caldă. Cerul 
a fost mai mult acoperit. A nins în Ol
tenia, vestul Munteniei și local în Ba
nat și Dobrogea. Vintul a . suflat potri
vit, cu intensificări pînă la tare, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului Ia ora 14 înregistra va
lori cuprinse între minus 11 grade la 
Gheorghleni și plus 7 grade la Manga
lia. în munți zăpada a fost viscolită. In 
București: vremea a fost rçce, cu cerul 
acoperit. Vîntul a suflat moderat, cu 
intensificări temporare. Temperatura ae
rului la ora 14 era de 0 grade.

Timnul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 decembrie. In țară: vreme în ge
neral închisă. Va ninge mai ales în su
dul țării. Vîntul va slăbi treptat din in
tensitate. Temperatura staționară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 4 și 
minus 14 grade, iar maximele între mi
nus 5 șl plus 5 grade. In București: vrea 
me închisă, cp ninsoare temporară. Vîn
tul va slăbi din intensitate. Tempera
tura staționară.
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Intr-unui din laboratoarele Institutului de Biochimie al Academiei 
R. P. Romîne, cercetătoarea principală Cecilia Șelaru pregătește o ex
periență In vederea separării particulelor subcelulare. (Foto : V. Emil)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale U THANT

secretar general al Organizație'' Națiunilor Unite

New York
Cu ocazia numirii dv. în postul de secretar general al Organizației 

Națiunilor Unite, primiți, excelență, felicitări cordiale și urări de succes 
în activitatea dv., dedicată cauzei păcii și înțelegerii între popoare.

București, 3 decembrie 1962.

CORNELIU MÄNESCU 
Ministrul Afacerilor Externe 

ai Republicii Populare Romîne
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Congrespf al Wea a
ROMA 3 (Agerpres).— La 3 de

cembrie, la Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Italian, au în
ceput dezbaterile pe marginea ra
portului „Unitatea claselor munci
toare pe calea spre socialism în 
condițiile democrației și păcii".

Au luat cuvîntul : Berti, secreta
rul Federației de partid a provin

À M

ciei Latina, Banaccini, secretarul 
Camerei -Muncii din Milano, Emilio 
Sereni, președintele Uniunii națio
nale a țăranilor, și Alessandro 
Natta, șeful secției culturale a C.C. 
al P.C. Italian.

F. R. Kozlov, membru aî "Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
rostit la Congres o amplă cuvîntare

îRlcgâtia Partidului miuciUrrn Pornin 
ö sosit la Praga

de salut. El a dat, de asemenea, ci
tire mesajului adresat de C.C. al 
P.C.U.S. Congresului al 'X-lea al 
Partidului Comunist Italian. F. R. 
Kozlov a înmînat Prezidiului con
gresului un steag roșu — dar oferit 
de comuniștii Uniunii Sovietice. în
treaga asistență s-a ridicat în pi
cioare și a intonat „Internaționala“.

Cuvîntarea lui F. R. Kozlov

Infor
© Luni a sosit în Capitală, la invitația 

Consiliului Central al Sindicatelor, o de
legație a Conducerii Centrale a Federa
ției Sindicatelor Libere Germane, con
dusă de Rolf Berger, vicepreședinte al 
F.S.L.G.

La sosire la aeroportul Băneasa dele
gația a fost intimpinată de Vasile Mușat, 
vicepreședinte al C.C.S., Aurel Ardeleanu, 
secretar al C.C.S., activiști sindicali.

A fost de fată Wilhelm Bick, ambasa
dorul R. D. Germane în R. P. Romînă.

0 In prezenta reprezentanților Ministe
rului Comerțului Exterior, Camerei de Co
merț a R. P Romine si ai altor instituții 
centrale, luni dimineața s-a deschis în 
București expoziția „Aparate pentru încer
carea materialelor și aparate de labora
tor“ a întreprinderii „Feinmechanik- 
Optik“ din R. D. Germană.

mâții
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
compozitorului Claude Debussy, Filarmo
nica de stat „Moldova” din Iași a organi
zat duminică concertul-lectie „Debussy 
și opera sa”. Șira dat concursul pianista 
Silvia Șerbescu, artistă emerită, care a 
interpretat „Preludiile” de Debussy.

© Baritonul sovietic Georg Ots a sus
ținut luni seara în sala Filarmonicii de 
stat „Moldova“ din lași un recital extra
ordinar de canto. Artistul sovietic a in
terpretat lucrări de Mozart, Schubert, 
Ceaikovski. Donizetti, Verdi, Dunaevski, 
fiind călduros aplaudat de public.

© Expoziția „Revoluția cubană în ima
gini”, deschisă In sala Dalles din Capi
tală sub auspiciile Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, s-a 
închis duminică seara. Expoziția a fost 
vizitată de aproape 300 000 persoane.

(Agerpres)

F. R. Kozlov a transmis delega- 
ților la Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Italian, tuturor co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Italia un salut frățesc din 
partea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov personal, din partea Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
care numără 10 milioane de membri, 
a întregului popor sovietic.

Vorbitorul a subliniat că, urmînd 
poruncile lui Marx și Lenin, ale glo
riosului continuator al cauzei lor în 
Italia, Antonio Gramsci, comuniștii 
italieni depun eforturi neobosite 
pentru întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănime, pentru edu
carea maselor în spiritul marxism- 
leninismului, pentru unirea tuturor 
păturilor progresiste ale națiunii la 
lupta împotriva capitalului monopo
list

Conducătorul delegației P.C.U.S. 
s-a referit în continuare la situațiia 
internațională actuală. Acțiunile 
provocatoare ale forțelor agresive 
ale imperialismului american împo
triva Cubei revoluționare, a spus el, 
au creat recent o atmosferă cînd lu
mea a fost literalmente la un pas 
de catastrofa războiului termonu
clear. Aceasta a fost criza interna
țională cea mai acută, cea mai pri
mejdioasă din ultimii ani.

Datorită acțiunilor hotărîte și clar
văzătoare ale guvernului sovietic, 
datorită curajului și stăpînirii de 
sine a poporului cuban și a condu
cătorilor lui, datorită solidarității cu 
Cuba a întregului lagăr socialist, a 
mișcării muncitorești internaționale 
și a mișcării de eliberare națională, 
a oamenilor muncii din întreaga 
lume, intervenția armată împotriva 
Cubei a fost preîntîmpinată. Pacea 
generală a fost menținută, suverani
tatea Cubei a fost asigurată.

Vom face totul și pe viitor, a su
bliniat vorbitorul, pentru a ajuta 
Cuba revoluționară să-și apere in
dependența.

F. R. Kozlov a vorbit despre ac
tivitatea politică externă a P.C.U.S. 
și a subliniat că, în deplină confor
mitate cu învățătura lui V. I. Lenin.

P.C.U.S. consideră că lupta pentru 
menținerea păcii, pentru reglemen
tarea pașnică a problemelor interna
ționale actuale trebuie să îmbine 
fermitatea și principialitatea cu 
elasticitatea și înțelepciunea revo
luționară necesare.

Conducătorul delegației P.C.U.S. a 
dat o înaltă prețuire luptei active 
a Partidului Comunist Italian în 
apărarea păcii și a asigurat pe dele
gații la congres că comuniștii din 
Uniunea Sovietică vor face totul 
pentru a împrăștia norii întunecați 
ai primejdiei de război care pla
nează deasupra omenirii, pentru a 
menține și consolida pacea generală.

Relevînd că principala condiție a 
asigurării unei păci trainice este de
zarmarea generală și totală sub un 
control internațional riguros, F. R. 
Kozlov a subliniat de asemenea im
portanța rezolvării problemei lichi
dării rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, încheierii tratatului 
de pace german și reglementării, pe 
această bază, a problemei statutului 
Berlinului occidental.

Referindu-se la conflictul de fron
tieră dintre R. P. Chineză și India, 
vorbitorul a declarat că întreaga 
omenire progresistă a prifnit cu sa
tisfacție vestea încetării focului la 
frontiera chino-indiană. Dorim cu 
toții sincer ca problema litigioasă 
a frontierei dintre cele două mari 
puteri din Asia să fie rezolvată prin 
mijloace pașnice.

F. R. Kozlov a vorbit în conti
nuare delegaților la congres despre 
succesele poporului sovietic în con
struirea comunismului în U.R.S.S. și 
despre hotărîrile plenarei din no
iembrie a C.C. al P.C.U.S.

F. R. Kozlov a spus : Partidul Co
munist Italian depune mari efor
turi pentru întărirea prieteniei din
tre popoarele italian și sovietic, pen
tru răspîndirea adevărului despre 
țara noastră și despre politica ei. 
După cum se știe, relațiile de prie
tenie tradiționale dintre Italia și 
Uniunea Sovietică au fost tulburate 
în trecut numai sub presiunea unor 
forțe străine poporului italian. în 
prezent, între Uniunea Sovietică și 
Italia se stabilesc relații comerciale

Ședințele unor Comisii® în cadrul manifestărilor recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii, cu prilejul

GimwsSsia șs-a descmwat campionii
Sosirea șezonului rece, care de 

cîteva zile ne face să ne gîndim 
din ce în ce mai insistent ia hochei 
și schi, a coincis cu programarea a 
numeroase și interesante competiții 
sportive de sală.

Cîteva mii de spectatori au asis
tat sîmbătă și duminică în sala Flo- 
reasca la finala pe țară a campio
natelor republicane de gimnastică. 
A fost o veritabilă demonstrație a 
tot ceea ce are măi bun gimnastica 
din țara noastră I-am putut reve
dea la lucru, în același concurs, pe 
Fr. Orendi și Gh. Tohăneanu, pe 
frații Stanciu și pe Szilagy. alături 
de tinerii aspiranți la consacrare ve- 
niți din cluburile muncitorești din 
Sibiu, Arad. Constanța. Cluj ș.a.

Am aplaudaț-o, la prima ei reîntîl- 
nire cu publicul, pe multipla noastră 
campioană Sonia Iovan, ca și pe ele
vele multor școli sportive sau medii.

încheierea, printr-o demonstrație 
de gimnastică artistică, a concursu
lui republican a fost fără îndoială 
o idee excelentă pentru care fede
rația de specialitate merită felicitări. 
S-a oferit astfel un prilej de încîn- 
tare apreciat de public.

Și acum, învingătorii : la feminin 
titlul a revenit echipei Știința Bucu
rești cu 434,510 puncte, urmată de 
Dinamo cu 393,336 puncte. La mas
culin primul loc a fost ocupat de 
Dinamo București cu 673,75 puncte. 
Steaua s-a clasat pe locul doi cu 
654 puncte.

Concursul rezervat maeștrilor, a 
fost cîștigat de dinamovistul Frede- 
rich Orendi cu 113,25 puncte. El a 
repurtat victoria la trei aparate : 
bară, cal și inele.

EM. VALERIU

Succesul volelbelsș^Sor 
romîni îa „^inamoviada" 

de la Softa
Luni seara a luat sfîrșit la Sofia 

competiția internațională de volei 
„Dinamoviada". Un frumos succes a 
repurtat echipa masculină a clubu
lui Dinamo București, care a ocupat 
primul loc în clasament cu 12 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Ruda Hvezda-Praga Dozsa- 
Budapesta și Dinamo-Moscova cu 
același număr de puncte.

Competiția feminină a fost cîștl- 
gată de Gwardia-Varșovia. Echipa 
Dinamo București s-a clasat pe lo
cul 4.

u nouă oasă sportivă
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

Duminică a avut loc inaugurarea ri
nei noi baze sportive la Galați. Este 
vorba de bazinul de înot, dotat cu 
aparatură modernă, care dă posibi
litate sportivilor din oraș să desfă
șoare o activitate competițională. 
Noua bază sportivă , poate găzdui 
concursuri de înot, sărituri la tram
bulină și meciuri de polo pe apă. 
Sportivii au la dispoziție un cabinet 
medical, vestiare etc.

Cu prilejul dării în folosință a 
bazinului, lotul republican a făcut 
demonstrații de înot, sărituri de 
pe trambulină și polo. Tot duminică 
au avut loc întreceri între sportivii 
orașului Galați.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — între 
28 și 30 noiembrie în orașul Dubna 
din regiunea Moscova, sub președin
ția profesorului V. V. Emelianov, a 
avut loc ședința ordinară a Comi
siei permanente pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

La ședință au luat .parte delegați 
din partea R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, R.P. Polone, R.P. Romîne, 
U.R.S.S. și R.P. Ungare.

Pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărîrilor celei de-a 16-a sesiuni 
extraordinare a C.A.E.R. comisia a 
elaborat măsuri concrete pentru 
dezvoltarea mai departe a cola
borării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul folosirii pașnice a ener
giei atomice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare frățească și 
înțelegere reciprocă.

’A’
PRAGA 3 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția Ceteka, între 27 
noiembrie și 1 decembrie a avut loc 
la Praga sesiunea Comisiei perma
nente a C.A.E.R. de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în do
meniul construcțiilor d'e mașini. La 
sesiune au participat delegațiile 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Polone, R. D. Germane, R. P. 
Romîne, R P. Ungare și U.R.S.S.

Comisia a examinat problemele 
perfecționării continue a formelor 
de colaborare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul construcțiilor 
de mașini și a elaborat propuneri cu 
privire la colaborarea operativă 
strînsă a întreprinderilor producă
toare de rulmenți.

Comisia a aprobat planul de acti
vitate pe anul 1963 care prevede 
coordonarea planurilor de dezvolta
re a industriei constructoare de ma
șini din țările membre ale C.A.E.R. 
și activitatea corespunzătoare în do
meniul însușirii în producție de noi 
mașini, utilaje și linii tehnologice 
avansate în principalele ramuri ale 
economiei naționale.

în cadrul sesiunii a fost stabilit 
modul de elaborare a planului de 
perspectivă a activității Comisiei 
permanente a C.A.E.R. de colabora
re economică și tehnico-științifică 
în domeniul construcțiilor de mașini.

★
BERLIN 3 (Agerpres).— După cum 

transmite A.D.N., între 27 și 30 no
iembrie s-a desfășurat la Êerlin cea 
de-a 14-a sesiune a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru problemele 
chimiei.

La lucrările Comisiei au partici
pat reprezentanți ai R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R.P. Romîne, R.P. Polone, R.P. Un
gare, U.R.S.S., precum și ai R. P. 
Chineze în calitate de observatori.

în comunicatul cu privire la lu
crările sesiunii se arată că au fost 
analizate principalele probleme ale 
progresului tehnic din cadrul acestei 
importante ramuri industriale. Au 
fost puse de acord, de asemenea, 
principiile specializării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în fabricarea unor 
tipuri de produse chimice și a fost 
anrobat planul de activitate pe anul 
1963.

•k
BERLIN 3 (Agerpres).— După cum 

transmite A.D.N., între 27 și 30 no
iembrie au avut loc la Berlin lucră
rile Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare. După cum se 
spune în comunicat, au participat 
delegații din R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R.P. Romînă, R.P. Ungară 
și Uniunea Sovietică.

Comisia a adoptat o serie de re
comandări pentru unificarea stan
dardelor naționale în domeniul con
strucțiilor de mașini și al metalur
giei. Comisia a adoptat, de aseme
nea, planul său de activitate pe 1963 
și a dezbătut probleme legate de 
înființarea unui institut al C.A.E.R. 
pentru standardizare și de îmbună
tățirea mai departe a activității or
ganelor C.A.E.R. în domeniul stan
dardizării.

■și culturale bune. Dar, în acest do
meniu, există mari posibilități. Am 
vrea să sperăm că aceste posibilități 
vor fi realizate în întregime pentru 
binele popoarelor noastre, pentru 
binele păcii în întreaga lume. Po
porul sovietic nutrește un profund 
respect față de talentatul popor ita
lian care a adus o contribuție atît 
de importantă la civilizația mondia
lă și dorește să trăiască cu el, ca și 
cu toate popoarele, în prietenie și 
pace.

Subliniind importanța solidarității 
internaționale, a unității partidelor 
comuniste, îndeosebi acum, cînd im
perialismul mizează în special pe o 
scindare în lagărul socialismului, 
F. R. Kozlov a declarat :

Constatăm cu satisfacție că to
varășii italieni, care au adus o con
tribuție cretoare la elaborarea do
cumentelor program ale partidelor 
comuniste, luptă cu hotărîre pentru 
unitatea mișcării muncitorești inter
naționale, bazată pe principiile in-, 
ternaționalismului proletar, mar- 
xism-leninismului, luptă împotriva 
revizioniștilor, scizioniștilor, împo
triva oportuniștilor de toate nuan
țele.

Noi, a spus în continuare vorbi
torul, sîntem întru totul de acord cu 
caracterizarea actualei linii antile- 
niniste a conducerii albaneze, făcută 
de tov. Togliatti. Toți cei care tind 
într-adevăr spre unirea rîndurilor 
mișcării comuniste, toți cei cărora 
le sînt scumpe cuceririle socialis
mului, care caută să întărească 
cauza păcii, care au grijă de intere
sele maselor populare, condamnă cu 
hotărîre și mînie linia scizionistă a 
conducătorilor albanezi. Conducă
torii albanezi se pronunță împotri
va documentelor Consfătuirilor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
adoptate de comun acord, împroșcă 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, Partidul Comunist Italian și 
celelalte partide frățești cu calomnii 
atît de monstruoase, de la care se 
abțin chiar și unii anticomuniști din 
lagărul imperialismului. Activitatea 
provocatoare a conducătorilor alba
nezi pe arena internațională dă de 
fapt apă la moară cercurilor celor 
mai agresive și aventuriste ale im
perialismului.

în încheierea cuvîntării sale, F. R. 
Kozlov a exprimat sentimentele de 
caldă solidaritate frățească ale 
P.C.U.S. și ale tuturor oamenilor so
vietici cu lupta comuniștilor și ma
selor populare din Italia și a dat 
citire textului mesajului de salut al 
C.C. al P.C.U.S. către Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ita
lian.

„L’Unitâ“ despre interzicerea 
P. C. din Algeria

ROMA 2 (Agerpres). — „Interzi
cerea Partidului Comunist din Alge
ria, scria la 30 noiembrie ziarul 
„Unită", este un act negativ care 
dă o lovitură tuturor celor ce spri
jină fără rezerve cauza revoluției 
algeriene și eliberării Africii de sub 
dominația colonială și neocolonială“.

Aceasta nu poate contribui la ade
vărata unitate a poporului algerian 
pentru care se pronunță comuniștii, 
scrie ziarul în continuare. Aceasta' nu 
poate contribui la programul renaș
terii economice elaborat de guver
nul Ben Bella, și în a cărui reali
zare sînt interesați comuniștii. A- 
ceasta nu poate contribui la poli
tica de neutralitate activă pe care a 
hotărît să o urmeze guvernul alge
rian pentru a apăra Algeria de 
uneltirile neocolonialismului euro
pean și american.

Pentru ca Algeria să poată birui 
cît mai curînd actualele greutăți, 
scrie în încheiere ziarul, și să poată 
păși pe calea ce și-a ales-o, potrivit 
năzuințelor sale antiimperialiste, ar 
fi de dorit ca toate forțele credin
cioase acestei politici să găsească un 
teren de colaborare și nu un teren 
pentru disensiuni.

PRAGA 3. — Corespondentul A- 
gerpres la Praga transmite:

Luni seara a sosit la Praga delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Emil Bodnăraș 
membru al Biroului Politic al C.C 
al P.M.R., care participă la lucră
rile celui de-al XII-lea Congres ai 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Din delegație mai fac par
te tovarășii Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Virgil Cazacu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional-Iași al 
P.M.R., Barbu Zaharescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R. și Gh. Ni-

țescu, ambasadorul R. P. Romîne în 
R. S. Cehoslovacă.

La gară oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășii J. Dolansky, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Ludmila Jan- 
kovcova. membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Josef Korcak, membru su
pleant al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ministrul construcțiilor, 
Bohuslav Lastovicka, șeful secției 
internaționale a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, J. Sikora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București.

Au fost de față, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R. P. Romîne 
la Praga.

Vești din R. S. Cehoslovacă
TITLUL DE ONOARE

„CONGRESUL AL XII-LEA
AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA“

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a acor
dat titlul de colectiv „Congresul 
al XII-lea al P.C.C.’’ unui număr 
de peste 5 200 brigăzi ale muncii 
socialiste, 3 300 secții, 1 227 fabrici 
și uzine, peste 70 de cooperative 
agricole unice. Acest titlu de o- 
noare a fost acordat celor mai bune 
colective, care au îndeplinit în mod 
exemplar angajamentele luate în 
cinstea Congresului al XII-lea al 
P.C.C.
LABORATOR DE CERCETĂRI 

PE TATRA

In munții Tatra a fost creat 
un parc național. Acesta a devenit 
un vast laborator de cercetări pri
vind evoluția naturală a plantelor 
și animalelor. In afară de lucră
torii științifici ai parcului, la lu
crări participă Academia de Știin
țe, diferite institute de învățământ 
superior etc. Se întreprind și cer
cetări asupra esențelor lemnoase, 
animalelor, peștilor, asupra mijloa
celor de protejare a arbuștilor, de 
combatere a dăunătorilor, precum 
și cercetări climatologiee.

CONSTRUCȚIA
COMBINATULUI SIDERURGIC 

A1 SLÔVACIEI~DÉ~ËST

în apropierea orașului Kosice se 
află în curs de construcție combi
natul siderurgic al Slovaciei de

Est. De la Uzina „V. I. Lenin“ din 
Plsen, principalul său furnizor, 
combinatul va primi un laminor 
continuu pentru laminarea la cald 
a tablei late, un laminor cu 4 și 
unul cu 5 cilindri pentru laminare 
la rece, utilaj pentru secțiile de 
turnătorie, un foarfece calculat 
pentru o presiune de 2 500 de tone 
și alte utilaje.

La construcția noului combinat 
siderurgic participă marile uzine 
sovietice „Uralmaș“ din Sver
dlovsk, uzinele din Novokramatorsk 
și Starokramatorsk. din Ucraina, 
precum și alte întreprinderi și in
stituții sovietice.
UN NOU TIP DE TELEVIZOR

întreprinderea „Tesla“ din Niz- 
na nad Oravou pregătește produc
ția unui nou tip de televizor — 
„Standard 4 113 V”. Prevăzut cu 
zece canale de televiziune, el va fi e- 
chipat cu un difuzor eliptic și pa
tru diode cu semiconductori. Ecra
nul va avea diagonala de 43 cm.

INTENSA ACTIVITATE 
CULTURALĂ

In ultimii ani, în R. S. Ceho
slovacă a continuat să se dezvolte 
activitatea instituțiilor culturale.

în țară există 74 teatre perma
nente, în cadrul cărora lucrează 
105 colective profesionale de dra
mă și balet. Există, de asemenea, 
12 colective profesioniste de operă. 
Anul trecut, teatrele de operă au 
prezentat aproximativ 2 500 spec
tacole.

Crește cu fiecare an numărul ci
nematografelor. în prezent sînt 
peste 3 600 de cinematografe.

Excavatorul H 522 do Ia mina din Lazaky în plină activitate

| I. S

Crearea Pariiduiui muncitoresc und 
din Birman to

RANGOON 2 (Agerpres). — 
TASS transmite Partidul Muncito
resc din Birma nia Ji Partidul tova
rășilor poporului au format un sin
gur partid și anume Partidul mun
citoresc unit din Birmania.

La 1 decembrie a avut loc o con
ferință, la care s-a anunțat oficial 
crearea noului partid.

în declarația adoptată în unani
mitate la conferință, se spune că 
partidul va lupta pentru dezar
marea generală și totală, pentru li
chidarea colonialismului, pentru tra
tatul de pace cu Germania, pentru 
transformarea Berlinului occidental

într-un oraș liber demilitarizat, 
pentru restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U., 
pentru solidaritatea țărilor Asiei și 
Africii, pentru principiile Bandun- 
gului.

In declarație se subliniază că 
Partidul muncitoresc unit din Bir
mania sprijină și salută declarația 
Consfătuirii de la Moscova a parti
delor comuniste și muncitorești, ho
tărîrile și rezoluțiile congreselor al 
XX-lea și a] XXII-lea ale P.C.U.S..

în seara zilei de 1 decembrie, 
după conferință a avut loc un mare 
miting consacrat creării Partidului 
muncitoresc unit din Birmania.

în eîteva
In finala turneului international de 

hochei pe gheată de la Belgrad, echipa 
austriacă A C. Klagenfurt a dispus cu 
7-2 de echipa Știința București. Pentru 
locurile 2-3 s-au întilnit formațiile iugosla- . 
ve Steaua Roșie și Partizan, victoria reve
nind cu scorul de 3-1 primei formații.

•ir

Ciștiglnd partida la Scianovski, marele 
maestru Holmov conduce cu 5,5 puncte 
după runda a 8-a a campionatului unional 
al U.R.S.S. de șah. El este urmat de.Tal 
și Korcinol cu cite 5 puncte și cite o 
partidă întreruptă fiecare.

♦
în optimile de finală ale „Cupei orașe

lor tlrguri“ la fotbal s-au disputat dumi
nică alte două partide. Steaua Roșie Bel
grad a dispus cu 3-2 (2-0) de F. C. Barce
lona. Jocul s-a desfășurat în nocturnă pe

a? â n $ M » a
un timp friguros în prezenta a peste 
20 000 de spectatori. Returul va avea loc 
la 19 decembrie la Barcelona.

Jucînd în deplasare, A. S. Roma a în
vins cu 4-2 (1-1) formația spaniolă Sara- 
gosa.

★
în meci retur contind pentru calificarea 

în turneul de fotbal U.E.F.A., la Buda
pesta s-au întilnit echipele de juniori ale 
R. P. Ungare și R. P. Polone. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu scorul de 
2-1 (1-0). Primul ioc se terminase la ega
litate i 1-1, Echipa maghiară s-a calificat 
astfel pentru turneul final.

•k
Echipa poloneză masculină de baschet 

Wisla Cracovia a debutat victorioasă în 
primul tur al „Cupei campionilor euro
peni“ tntrecînd la Amsterdam cu 76-67 
(41-39) echipa Landlust — Amsterdam. Re
turul se va desfășura la Cracovia,

După ce au ars satele Marlnba șl Chlqulta din Angola, trupele 
colonialiste portugheze au împușcat lără milă pe toți locuitorii care 
încercau să fugă pentru a-și salva viața.

NGO DINH DIEM SE TEME

După cum relatează agenția 
U.P.I., în prezent la Saigon se con
struiește un nou palat pentru Ngo 
Dinh Diem, prevăzut cu adăposturi 
subterane. Ngo Dinh Diem ee teme 
de atentate asemănătoare cu cele 
care au avut loc în lunile trecute, 
cînd propriile sale avioane l-au 
bombardat palatul. Agenția subli
niază că lucrările de construcție a 
palatului sînt secrete.
O NOUĂ INSTALAȚIE DE FILMAT

STEREOSCOPICĂ

După cum transmite agenția de 
presă Novosti, în Uniunea Sovieti
că a fost construită o nouă instalație 
de filmat stereoscopică pentru ecran 
lat „S.S.-35-1“. Instalația este for
mată din două aparate „Konvas- 
Automat“, care funcționează in mod 
sincronic de la un singur motor 
electric. Baza de filmare a noii ins
talații permite luarea unor cadre în
guste, cît și a unor cadre late.

Filmul este proiectat simultan de 
la două aparate de proiecție „K.P.T.-

3” care funcționează in mod sincro
nic. Spectatorul vede filmul prin 
ochelari speciali. Imaginea stereosco
pică se vede bine pe ecran din orice 
loc al sălii.

Șl TOTUȘI N-AU CĂPĂTAT 

DREPT DE VQȚ

în luna octombrie, guvernul As 
sadollah Alam a emis un decret 
privitor la alegerile pentru organele 
locale de autoguvernare potrivit 
căruia, pentru prima oară în istoria 
Iranului, femeile au obținut dreptul 
la vot. Cercurile religioase au stîrnit 
o campanie furibundă împotriva 
participării femeilor la alegeri 
După cum reiese din hotărîrea pu
blicată la 2 decembrie pentru revo
carea decretului, guvernul iranian a 
cedat acestei campanii. Alegerile 
pentru organele locale de autogu
vernare conform hotăririi guvernu
lui vor fi efectuate pe baza preve
derilor pe care trebuie să le elabo
reze noul Medjilis, iar termenul ale
gerilor pentru acest Medjilis nu a 
fost încă fixat.

PROPRIETAR RASȘȘȚ

Daca ești student străin, .proaspăt sosii 
tn S.U.A., dacă intenționezi să Jnchiriezi 
o cameră și, mai ales dacă ai bani cu 
care să o plătești, prințul lucru pe care 
trebuie să-l faci este să consulți rubrica 
de mică publicitate a unui ziar. La fel 
au procedat și Julian Skeva Sck, din Rho- 
ceșia de sud și Antonio Bous’cha, din 
Mozambic, venifi în Statele Unite pentru 
a urma cursurile Universității din Syracusa 
(sfatul New York). Cei doi au ales o a- 
dresă, au dat un telefon proprietarului și... 
au fost înh'mpinaji cu un refuz. „Nu pot 
să închiriez camera unor negri _ a
venif răspunsul prompt al oropriefarului 

înfrucit ceJalfi chiriași ai mei ar 
face scandal".

Dar întreaga afacere a avut și un e- 
pilog. Potrivit relatărilor agenției Associa
ted Press la aflarea acestui răspuns un 
grup de studenți a> Unive-sită|ii Syra
cusa au instalat la 1 decembrie pichete 
și au organizat o demonstrație de pro
test în fata locuinței propnetarulu: ra
sist. Polifia • intervenit arestînd șapte 
studenți Ca deob'cei. în asemenea îm- 
pre|urari, motivul .invocat a fost 
burarea ordinei publice“.



S C î N T E I A Nr. 5732

TRATATIVELE DE LA GENEVA

Exssiâ condafiE poiira HBichcB^rea; 
KiffEOÉ acord privmd âoceiarea 

experierațeior nucleare

(Marș pentru dezarmare 
la Helsinki

Libertate deplină Africii !

GENEVA. 3. (Agerpres). La șe
dința plenară din 3 decembrie a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de reprezen
tantul S.U.A., A. Dean, a continuat 
discuția generală în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară. La ședință au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Birmaniei, S.U.A., 
U.R.S.S., Italiei, Poloniei și Angliei.

Ca și în cadrul ședințelor ante
rioare, . cuvîntarea reprezentantului 
american n-a adus nimic nou și a 
durat doar aproximativ 5 minute. 

. Reprezentanții Angliei Și Italiei au 
repetat vechile lor argumente și 
n-au făcut nici ei vreo propunere 
constructivă.

S. K. Țarapkin, 
Uniunii Sovietice, a 
zent s-au creat condiții mai favo
rabile pentru realizarea unui a- 
cord cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară. Exi
stă o serie de factori pozitivi care 
pot influența asupra desfășurării 
cu succes a lucrărilor Comitetului 
celor 18 
problema 
care s-a 
Generală 
lositoare.

In primul rînd această discuție 
a arătat că trebuie să fie inter

reprezentantul 
spus că în pre-

state. Discuția largă în 
' experiențelor nucleare 
desfășurat în Adunarea 

a O.N.U. a fost foarte fo-

Sosirea președintelui
Tito în U.R.S.S.

CIOP 3. (Agerpres) TAȘS La 3 
decembrie, președintele R.P.F. Iugo
slavia, Iosip Brôz Tito, și persoa
nele care-1 însoțesc, au sosit în 
Uniunea Sovietică.

în. gara Ciop de la frontiera so
vietică, înaltul oaspete a fost în- 
tîmpinat de M. Gheorgadze, secre
tar al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. Firiubin, loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., S. Kovpak, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Ucrainiene 
și de alte personalități. Printre cei 
aflați în gară pentru a-1 întîmpina 
pe înaltul oaspete iugoslav era și 
Ț. Miatovici, ambasadorul Iugosla
viei în U.R.S.S.

Iosip Broz Tito și persoanele care 
îl însoțesc au fost salutați de S. 
Kovpak. Președintele Tito a rostit 
cuvîntul de răspuns.

4:
BUDAPESTA. 3. (Agerpres). Du

pă cum anunță agenția M.T.I., 
Iosip Broz Tito, președintele R.P.F. 
Iugoslavia, și persoanele care-1 în
soțesc în vizita în Uniunea Sovietică 
au trecut duminică prin R.P. Ungară. 
In gara Budapesta ei au fost salu
tați de Istvan Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R-P- Un
gare, și soția sa, de Antal Apro, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și alte persoane oficiale.

Duminică seara, Istvan Dobi a 
oferit, un dineu în cinstea preșe
dintelui Iugoslaviei. La acest dineu 
au participat Janos Kadar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
alte. persoane oficiale.

In cursul dineului Istvan Dobi, 
Iosip Broz Tito și Janos Kadar au 
rostit toasturi. Ei au exprimat spe
ranța că actuala întîlnire va con
tribui la strîngerea relațiilor dintre 
cele două țări și la cauza păcii.

Apoi oaspeții iugoslavi și-au 
continuat călătoria cu un tren spe
cial spre frontiera sovietică.

zise toate experiențele cu 
nucleară fără excepție.

Un acord parțial, a subliniat 
reprezentantul sovietic, . nu ar re
zolva nimic și ar putea da naștere 
doar unor iluzii primejdioase. El 
ar putea avea urmări dăunătoare. 
Acest lucru l-au arătat deja dele
gații Birmaniei, Etiopiei și alți re
prezentanți in comitet. Și delega
ția Uniunii Sovietice este întru to
tul de acord 
tive.

Dacă vor 
subterane cu 
în continuare S. K. Țarapkin, cele
lalte state pot fi puse în fața .ne
cesității ca în scopul asigurării secu
rității lor să recurgă la experien
țele cu arma nucleară propriu-zisă, 
și ële se vor considera în drept să 
le efectueze în mediul în care vor 
crede de cuviință. In felul acesta, 
din toate punctele de vedere, o im
portanță reală și o forță reală poa
te avea numai un acord care ar in
terzice toate experiențele fără ex
cepție — în atmosferă, sub apă, în 
spațiul cosmic și sub pămînt.

In legătură cu aceasta există re
zoluția Adunării Generale a O.N.U. 
care prevede încetarea de la 1 ia
nuarie 1963 a tuturor experiențelor 
cu arma nucleară. Dacă toate sta
tele care posedă arma nucleară vor 
respecta această hotărîre a Adună
rii Generale, se va crea o atmos
feră favorabilă încheierii rodnice a 
tratativelor în cadrul cărora va fi 
elaborat un acord cu privire la in
terzicerea pentru totdeauna a ex
periențelor de orice fel cu arma 
nucleară.

Delegația sovietică, a spus S. K. 
Țarapkin, consideră necesar să su
blinieze din nou că membrii comi
tetului au posibilități bune să gă
sească o soluționare reciproc accep
tabilă a problemei încetării expe
riențelor cu arma nucleară. Uniu
nea Sovietică este gata să folosea
scă ideea emisă de conferința de 
la Pugwash a oamenilor de știință 
privind folosirea stațiilor seismice 
automate. Instalarea unor asemenea 
stații va mări și mai mult 
tatea rețelei existente de 
naționale, va face și mai 
controlul asupra încetării 
experiențelor cu arma 
Reprezentantul Uniunii Sovietice a 
chemat pe participanții la tra
tative să meargă pe această cale 
care duce la realizarea acordului.

arma

cu delegațiile respec-

continua experiențele 
arma nucleară, a spus

capaci- 
posturi 
eficient 
tuturor 

nucleară.

împotriva aderării Angliei 
la Piața comună

LONDRA. Conferința convocată 
de Consiliul sindicatelor din Bir
mingham s-a pronunțat împotriva 
aderării Angliei la Piața comună, 
relatează ziarul „Daily Worker”. La 
conferință au participat delegați re- 
prezentmd peste 100 000 membri ai 
sindicatelor.

HELSINKI 3 (Agerpres). — Locui
tori ai capitalei Finlandei au organi
zat duminică un marș cu torțe care 
s-a încheiat cu un mare miting. Par
ticipanții la miting s-au pronunțat 
pentru dezarmarea generală și au 
cerut interzicerea imediată a armei 
nucleare. Luînd cuvîntul ■ cu acest 
prilej, scriitorul P. Saarikoeki a spus 
că „lupta împotriva războiului în
seamnă apărarea progresului”.

La miting s-a adoptat un apel 
către Comitetul celor 18 etate care 
și-a reînceput lucrările la Geneva. 
In apel comitetul este chemat să 
obțină încetarea experiențelor nu
cleare începînd de la 1 ianuarie 
1963.

Chemarea studenților din Ecuador
La Guayaquil au luat sfîrșit 

lucrările congresului Federației stu
denților din Ecuador. Participanții la 
congres au chemat poporul ecuado- 
rian să lupte pentru schimbarea si
tuației din țară, împotriva domina
ției imperialismului american și a 
feudalilor autohtoni.

CAIRO 3 (Agerpres). — TASS : Cu 
prilejul Zilei Africii, la 2 decembrie 
a fost dată publicității la Cairo o de
clarație a Secretariatului permanenl 
al consiliului de solidaritate al țări
lor Asiei și Africii, în care se arată 
că pentru eliberarea totală a Africii 
din lanțurile colonialismului și impe
rialismului este necesar să se spo
rească eforturile și să se desfășoare 
o luptă și mai dîrză. Popoarele Afri
cii și Asiei, se spune în declarație 
trebuie să se unească strîns în ve
derea accelerării eliberării Angolei 
Mozambicului, Guineei portugheze 
Zanzibarului și celorlalte țări africa
ne, din jugul colonialismului și impe 
rialismului.

Acum cinci ani, se spune mai de
parte în declarație, reprezentanții 
popoarelor din Asia și Africa au ju
rat la conferința de la Cairo să con
tinue lupta și s-o desfășoare pînă ce 
continentul african va fi eliberat din 
cătușele imperialismului.

Exprimînd satisfacție față de suc
cesele obținute în lupta de eliberare 
națională, secretariatul permanent 
remarcă în același timp că pentru

majoritatea țărilor Africii, indepen
dența pe care au obținut-o este deo
camdată formală. Deocamdată, se 
spune în declarație, sîntem doar la 
începutul unei revoluții. Urmează o 
etapă mai grea care necesită o vigi
lență și mai mare, necesită mobiliza
rea tuturor forțelor. In această eta
pă imperialismul va opune o rezis
tență și mai înverșunată pentru a-și 
menține pozițiile economice și pen
tru a avea posibilitatea să continue 
jefuirea și exploatarea popoarelor 
Africii.

In încheiere secretariatul perma
nent cheamă popoarele Asiei și Afri
cii să consolideze victoriile obținute, 
să-și strîngă și mai mult rîndurile și 
să-și unească forțele în lupta împo
triva dușmanului comun — colonia
lismul, imperialismul și neocolonia- 
lismul.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
fotografie reprezentind bolta astrală 
mată sovietică „Marte-1"

Fotografia a fost tă
cută de Observatorul as- 
trolizic din 
Sarcina care

oamenilor de știință 
extrem de complica- 
stația automată era 
de îndepărtată de

Crimeea. 
stătea în

fața 
era 
tă ; 
atît
Pămînl, incit avea lumi
nozitatea unei stele de 
gradul 14. Luminozitatea 
ei era de 100 000 de ori 
mai slabă decît a stele- ' menii de știinfă au folo- 
lor din Carul Mare și de 
multe ori mai slabă de
ep a celei mai îndepăr
tate stele ce ) 
distinsă noaptea 
om cu vedere 
bună.

Astronomii au 
că distingerea 
a fost un lucru 
de complicat ca 
la de a distinge din

TASS : Revista „Ogoniok" a publicat o 
pe care se disting stafia planetară aufo- 

și racheta ei purtătoare, parcurgind spațiul cosmic,

Moscova lumina unui bec 
electric de numai 10 
wați aflat în Crimeea 
(distanța de 1 300 de ki
lometri).

Rezolvarea
. sarcini complicate 
posibilă da*o-;tă 
mai perfecționat 
ment optic — 
telescop cu oglinzi, de 
construcție sovietică. Oa-

acestei 
a fost 

celui 
insfru- 

marele

sit, de asemenea, un 
transformator elecfrono- 
optic, obținînd posibilita
tea să Iacă fotografii cu 
o expunere de cîfeva

poate fi 
de un

• foarte secunde, cu ajutorul ca
merei de luat vederi. în
treaga dirijare a telesco
pului și a camerei de 
luat vederi a fost auto
mată.

Lansarea stației a fost

calculat 
stațiunii 
tot atît 
?i ace-

afît de precisă In ce pri
vește direcția, Incit s-a 
putut face o singură fo
tografie. Dar, pentru a 
evita surprizele, astro
nomii au munci* întrea
ga noapte și au făcu* 
350 de cadre, pentru a 
se convinge de veridi
citatea imaginii obținute 
și a urmări mișcarea sta
ției „Marte-1".

Fotografia este prima 
de acest gen, constitu
ind o experiență fără 
precedent în istoria as
tronomiei. Ea a fost pre
lucrată cu un instrument 
special — microscopul 
universal de măsurători 
— după care 
de știință au 
datele și punctul unde 
se află ,,Marte-1" in 
cadrul general' al boitei 
astrale.

oamenii 
precizat

Lucrările Conferinței generale U.N.E.S.C.O.
mului și a urmărilor sale nefasta, 
ca și asupra rezultatelor objinute*. 

In domeniul științelor exacte și 
naturale a fost acceptată unanim 
propunerea prezentată de delegația 
U.R.S.S. și susținută de delegatul ro. 
mîn, Nicolae Ghenea, că U.N.E.S.C.O., 
menținînd prioritatea acordată edu
cației, trebuie să acorde în viitor o 
mai mare importanță științelor exac
te și naturale. Fără a proceda ea 
însăși la cercetarea științifică, 
U.N.E.S.C.O. este în măsură să fa
vorizeze, prin colaborarea cu orga
nizațiile de specialitate naționale, 
internaționale, și guvernamentale, 
organizarea cooperării internaționale, 
din ce în ce mai necesară progre
sului științific într-o lume fără răz
boaie. Comisia de program a apro
bat pentru exercițiul 1963—1964 ac
tivitatea Departamentului 
exacte și naturale în 
oceanografiei, hidrologiei 
zonelor aride, biologiei

PARIS 3 (Agerpres). — La a XII-a 
Conferință generală U.N.E.S.C.O., co
misia de program a încheiat discu
țiile privitoare la departamentele 
de științe sociale și științe exacte și 
naturale.

In intervenția la discutarea rezo
luțiilor, delegatul romîn dr. A. Nedel- 
cu-Karassy, a arătat că „U.N.E.S.C.O. 
nu se mai poate limita la efectua
rea unor studii teoretice și anchete 
și că a sosit momentul să se orga
nizeze acțiuni concrete, urmărind li
chidarea deplină a colonialismului 
si a urmărilor sale, ca și a discri
minării rasiale". Cu o mare majo
ritate au fost votate, în ciuda, opo
ziției principalelor state colonialiste, 
o serie de rezoluții împreùnâ cu 
amendamentele propuse de U.R.S.S., 
Mali și Maroc, privind activizarea 
programului 
științe sociale

Intr-una din 
precizează că
invitate să combată, pînă la dispa
riția ei, discriminarea bazată pe 
rasă, naționalitate, religie, limbă, 
sex, avere sau condiție socială și 
să informeze organizația asupra 
măsurilor concrete, pe care le vor 
lua în scopul combaterii colonialis-

deDepartamentului
U.N.E.S.C.O.
rezoluțiile votate se 
„statele membre sînt

de științe 
domeniile 
științifice, 
celulare, 

cercetărilor asupra creierului, stu
dierii spațiului cosmic etc. în ace
lași timp, s-au aprobat programe și 
fonduri pentru sprijinirea dezvoltării 
și echipării centrelor de cercetare 
științifică, formării de cadre națio
nale de specialiști etc. în statele din 
Africa, Asia și America Latină.

La chemarea Uni
unii franceze a luptă
torilor din timpul ce
lor două războaie 
mondiale și a Fede
rației Naționale a 
luptătorilor și prizo
nierilor de război, la 
Paris a avut loc In 
după-amlaza zilei de 
1 decembrie o puter
nică manifestație la 
care au luat parte a- 
proximativ 100 000 de 
oameni.

împotriva manife- 
stanțllor au fost tri
mise In grabă im
portante detașamen
te de poliție și Jan
darmerie.

de mii de japonezi protestează 
împotriva concedierilor

3 (Agerpres). La 2 decem-

NEW YORK. După cum relates- la ședinfa Consiliului F.D.I.F., care va 
ză agenția U.P.I., la 1 -decembrie avea loc la Berlin între 7 și 11 decem- 
Ministerul de Război ăl S.U.A. a brie, 
dezmințit din,.nou în mod catego
ric știrile publicate de unele ziare 
că avioane cubane și sovietice ar fi 
zburat deasupra teritoriului părții 
de sud-est a Statelor Unite în timpul 
crizei din Marea Caraibilor și ulte
rior.

Grevâ a minerilor din Peru

PEKIN.
lai, premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, l-a primit pe 
Nosavan, vicepreședinte al 
lui de Miniștri și ministru 
țe al guvernului regal al 
și pe membrii delegației
mentale a regatului Laos, pe care 
o conduce.

La 3 decembrie, Ciu En-

Fumi 
Consiliu- 
de finan- 
Laosului, 
guverna-

LISABONA. Guvernul portughez 
a fost ieri remaniat. Remanierea a 
afectat ministerele coloniilor, de 
război, al armatei, educației națio
nale, sănătății și economiei. Totoda
tă au fost schimbați o serie de sub
secretari de stat.

BERLIN,, Eugenie Cotton, preșe
dinta Federajiei Democrate Interna
ționale a Femeilor, a sosit în ziua de 
2 decembrie la Berlin. Ea va-lua parte

LIMA. Cel mai bogat zăcămînf 'de 
cupru din lume, minele „Tokepala" din 
Peru, ce aparțin societății nord-ameri- 
cane „Southern Peru /Aines”, și-a înce
tat producția, ca urmare a grevei mi
nerilor — anunță agenția Prensa La
tina. Minerii cer majorarea salariilor, 
aplicarea măsurilor de securitate în 
mină și îmbunătățirea condițiilor de 
iocuit.

LONDRA. Baza plutitoare ameri
cană „Protheus” pentru submarine 
înzestrate cu rachete nucleare „Po
laris” se va întoarce la începutul 
anului viitor în S.U.A. Totuși cetă
țenii de la Holly Loch, unde se află 
ancorat „Protheus”, nu vor respira 
ușurați. în locul lui „Protheus” so
sește la Holly Loch o nouă bază 
plutitoare americană — „Hunley”.

ALGER. După cum relatează a- 
genția France Presse, Biroul Politic 
al Frontului de Eliberare Națională 
al Algeriei a anunțat crearea unui 
Comitet Național pentru epurări, al 
cărui scop este „înlăturarea dificul
tăților din aproape toate ramurile 
activității naționale“. Scopul comite-

tului este, de asemenea, acela 
a înlătura din aparatul de stat 
mentele necompetente și care pro
voacă daune cauzei naționale”. în co
municatul special dat publicității de 
Biroul Politic al F.E.N. se arată că 
Comitetul pentru epurări va fi al
cătuit din reprezentanții Frontului de 
Eliberare Națională, ai guvernului, ai 
aparatului de stat și ai diferitelor a- 
sociații.
O nouă demonstrație Ia Roma 

a muncitorilor constructori

ele-

TOKIO 
brie, în orașul Idzuka de pe insula 
Kiusiu a avut loc un grandios mi
ting de protest împotriva concedie
rii în masă a muncitorilor din in
dustria cărbunelui. Pe stadionul o- 
rașului au sosit peste 30 000 de re
prezentanți din prefectura Fukuoka, 
una din principalele regiuni 
nifere din țară. In salopete 
cru, purtînd pancarte „Jos 
dierile", pe stadion au sosit 
10 000 de mineri de la minele so
cietăților „Mițui", „Koga" și altele.

Cei care au luat cuvîntul la mi
ting au declarat că guvernul n-a 
întreprins nimic pentru soluționarea 
crizei din industria carboniferă și 
s-au pronunțat împotriva aplicării 
în această ramură a raționalizării 
capitaliste, care va arunca în ghia-

carbo- 
de lu- 
conce- 

peste

rele șomajului peste 80 000 de mineri. 
Participanții la miting — mineri, fe
roviari și muncitori zilieri, femei și 
tineri — și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a împiedica guvernul să a- 
plice politica de concediere în masă 
a muncitorilor din industria cărbu
nelui și din alte ramuri ale indus
triei.

în ciuda timpului neobișnuit de 
friguros la Tokio, în fața Ministeru
lui Muncii continuă greva brațelor 
încrucișate a minerilor veniți din 
diferite bazine carbonifere ale țării. 
Mii de mineri organizează zilnic în 
piețele și pe străzile capitalei Japo
niei mitinguri și demonstrații de 
protest, cerînd guvernului să încete
ze politica antipopulară care aduce 
atîtea suferințe oamenilor muncii.

TASS 
infor- 
mesaj

ROMA. Peste 30 000 de persoane 
au participat la o nouă demonstrație 
a muncitorilor constructori care a 
avut loc la Roma. Participanții la 
demonstrație au străbătut străzile 
orașului purtînd pancarte pe care 
erau înscrise cereri privind majora
rea salariilor, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, lichidarea represiu
nilor polițienești împotriva greviști
lor, eliberarea imediată a tuturor 
muncitorilor constructori arestați de 
poliție.

MOSCOVA. A încetat din viață 
dirijorul sovietic Nikolai Anosov, în 
vîrstă de 62 de ani, profesor la 
Conservatorul din Moscova. Nikolai 
Anosov, primul interpret al multor 
noutăți muzicale sovietice, este cu
noscut în multe țări. Nikolai Ano
sov a predat în Conservatorul din 
Moscova din anul 1940. Titlul de 
profesor i-a fost acordat în 1951. 
Elevii lui sînt cunoscuții dirijori 
sovietici Ghenadi Rojdestvenski (cel 
mai bun interpret al muzicii lui 
Serghei Prokofiev), Gazis Dugașev 
și alții. Nikolai Anosov a fost maes
tru emerit al artelor din RiS.F.S.R.

Ce caută la Londra nazistul Rockwell
LONDRA 3 (Agerpres). — După 

ce recent a fost trimis „retur” în 
S.U.A. de către poliția londoneză, 
fiind considerat indezirabil, ca ur
mare a protestelor opiniei publice 
engleze, George Lincoln Rockwell, 
liderul naziștilor americani, a reve
nit la Londra, unde a dat publici-

tății o scrisoare în care arată că 
intenționează „să convoace un con
gres mondial nazist”.

Se știe că Rockwell a mai încer
cat convocarea unui asemenea „con
gres”, însă încercările lui s-au soldat, 
atît la Londra cît și la Quebec (Ca
nada), cu eșecuri rușinoase.

O acțiune diversionistă«

BERLIN 3 
cum a relatat 
nisterului 
R. D. Germane, la 2 decembrie, ora 
2,28 (ora locală), din Berlinul occiden
tal a fost provocată o puternică ex-

(Agerpres). — După 
secția de presă a Mi- 

Apărării Naționale al

Treptow. Din cauza puternicului su
flu al exploziei, numeroase locuințe 
de ambele părți ale frontierei au su
ferit daune serioase. Viața a nu
meroși locuitori din capitala R. D.

NOTĂ

de fumul incendiilor. Poate 
în ochii distinsului funcțio-

8^
A<T ai..

Dictatorul Guatemalei, Miguel Ydigoras Fuentes, cu o pușcă-mitralieră pe umăr comandă unei unități 
de artilerie să tragă asupra unor trupe care s-au răsculat la 25 noiembrie împotriva regimului său.

Intr-un apartament luxos din 
centrul Mûnchenului — relatează 
revista italiană „Vie Nuove“ — 
locuiește un om cam la 60 de ani, 
cu aer distins. Iese din casă în 
fiecare dimineață la orele opt 
pentru a se duce la biroul său — 
o importantă companie de asi
gurare vest-germană care are fi
liale la Hamburg, Frankfurt, Ha- 
novra.

Omul cu aer distins, socotit un 
cetățean exemplar și un tată de 
familie model, se numește Otto 
Asemberg. Este același Asemberg 
care acum 17 ani era maior în 
trupele SS și comanda detașa
mentul special din divizia „Her
man Göring" însărcinată cu re
primarea mișcării partizanilor 
italieni din Liguria. La ordinele 
lui Asemberg au fost săvîrșite 
masacrele din localitățile Bene
dicta și Cravasco. In Liguria mai 
sînt încă numeroase familii care 
plîng pe cei uciși atunci, se mai 
văd și astăzi case distruse și înne-

Germane și din Berlinul occidental a 
fost pusă în pericol.

Această acțiune diversionistă, pen
tru care poartă răspunderea extre
miștii vest-berlinezi, este considerată 

c________ ............... .  ... ca o încercare de a intensifica încorda-
plozie lingă o instalație de frontieră rea la.frontiera dintre R. D. Germană 
a R. D. Germane în cartierul berlinez și Berlinul occidental.

DELHI 3 (Agerpres). — 
transmite : Biroul indian de 
mâții a transmis textul unui 
adresat de primul ministru al In
diei, Nehru, lui Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, mesaj care constituie răspun
sul la scrisoarea adresată de Ciu 
En-lai la 28 noiembrie.

In scrisoarea sa, Nehru arată că 
pentru ca guvernul indian să se si- 
.tueze pe o anumită poziție în ce 
privește propunerile guvernului 
R. P. Chineze cu privire la înceta
rea focului și la retragerea trupelor 
„trebuie să știe precis ce înseamnă 
„linia controlului de fapt din 7 no
iembrie 1959".

In scrisoarea sa, Nehru recomandă 
să fie acceptate propunerile Indiei, 
care în fond se reduc la restabilirea 
s?atu-quo-ului existent pînă la 8 
septembrie 1962.

La sfîrșitul scrisorii, Nehru arată 
că Ministerul Afacerilor Externe al 
Indiei a înmînat la 30 noiembrie în
sărcinatului cu afaceri al R. P. Chi
neze la Delhi o notă cu propunerea 
de a se elucida „linia controlului de 
fapt din 7 noiembrie 1959“. El și-a 
exprimat speranța că această notă 
și scrisoarea sa vor contribui la re
zolvarea problemei de frontieră.

DELHI. Răspunzînd la interpelă
rile deputaților în Camera populară 
a Parlamentului, primul ministru 
Nehru a comunicat că, potrivit 
telor de care dispune guvernul 
diei, comandamentul chinez își 
trage trupele în unele sectoare 
frontierei indiano-chineze. El a 
clarat că la 5 decembrie partea chi
neză va preda unor reprezentanți ai 
Crucii Roșii a Indiei pe prizonierii 
de război indieni. Ziarele din Delhi 
anunță că situația de la frontiera 
indiano-chineză continuă să fie 
calmă.

Evoluția crizei de guvern din R. F. Germană

da- 
In- 
re- 
ale 
de-

grite 
chiar 
nar al asigurării de la München 
a rămas întipărit spectacolul in
cendiilor șt al mormanelor de ca
davre. Cum ar putea oare Otto 
Asemberg să șteargă din calen
darul său datele de 17 aprilie 
1944 și 23 martie 1945, cînd 96 
de partizani au fost masacrați 
din ordinele sale ?

La Benedicta prizonierii erau 
scoși in grupuri de cite cinci și 
aduși în fața mitralierelor care-i 
secerau. Tot din ordinele lui au 
fost împușcați în chip de repre
salii șt cei 17 partizani prizonieri 
de la Cravasco.

Cînd generalul von Meinhold 
s-a predat împreună cu detașa
mentele sale partizanilor. Otto 
Asemberg dispăruse. Numele lui 
a fost trecut pe lista criminalilor 
de război.

Astăzi, după 17 ani. Asemberg 
a reapărut, continuînd să circule 
liber pe stradă.

BONN 3 (Agerpres). — Agenția 
Reuter anunță că în cursul zilei de 
luni cancelarul Adenauer a conti
nuat convorbirile cu liderii partidu
lui creștin-democrat în vederea pre
gătirii negocierilor cu partidul liber- 
democrat pentru constituirea unui 
nou guvern. In legătură cu aceasta, 
observatorii politici atrag atenția a- 
supra faptului că acum obstacolul 
principal în calea formării noului 
guvern sînt disensiunile din însuși 
partidul lui Adenauer. Avînd în ve
dere puternicele lovituri pe care le-a 
suferit acest partid atît din cauza 
politicii sale falimentare pe plan ex
tern, cît și din cauza faptului că 
s-a compromis în legătură cu cazul 
„Der Spiegel”, conducerea lui este 
de părere că nu poate să-și mai per
mită în anul viitor, cînd pleacă Ade
nauer, să intre într-o nouă criză în 
legătură cu numirea unui succesor 
al acestuia. Iată de ce, relatează 
France Presse, 
dului său cere 
desemneze încă 
sorul pentru ca 
fie repus în cauză în 1963 prin ple
carea sa”. Agenția arată că numi
rea ca succesor a lui Erhard „ar 
împiedica o drastică remaniere de 
cabinet în momentul în care se va 
retrage Adenauer”.

Intr-un interviu acordat postului

„majoritatea parti- 
lui Adenauer să-și 
de pe acum succe- 
noul guvern să nu

de radio Bonn, vicepreședintele 
partidului liber-democrat. Doering, 
a declarat că „confuzia care dom
nește în legătură cu numirea succe
sorului lui Adenauer constituie prin
cipalul motiv al actualei crize de 
coaliție”.

Numeroși membri din conducerea 
U.C.D., a spus, de asemenea, Doering, 
urmăresc să ocupe postul lui Ade
nauer și încearcă în același timp 
să-și îmbunătățească poziția în sînul 
ierarhiei partidului. Acest lucru, a 
subliniat el, aduce mari prejudicii 
atmosferei tratativelor. Doering a 
ținut în același timp să precizeze că 
înlăturarea lui Strauss „nu înseam
nă că toate problemele litigioase în
tre cele două partide au fost rezol
vate”.

în legătură cu aceasta, France 
Presse menționează că „liber-demo- 
crații par să se cramponeze de 
Starke”, fost ministru, de finanțe a 
cărui demisie, împreună cu fostul 
ministru de justiție Stammberger, o 
cere .partidul U.C.D.. ca o concesie 
în schimbul plecării lui Strauss.

Pentru a fringe opoziția liber-de- 
mocraților în legătură cu toate a- 
cesțg probleme, Adenauer încearcă 
să-i șantajeze cu perspectiva for
mării unui guvern de coaliție cu 
social-democrații.

——————————————— A * /
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteli“. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari «Mn întreprinderi fl Instituții. T’parul : Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


