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păduriiIn inima

Filmul cunoscut de toți

0 preocupare permanentă

Centre de închiriat obiecte de sezon

Ansamblu 
folcloric 

de amatori
Ia Găiești

Cu ajutorul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Ciorogîrla-București, colecti
viștii din Jilava execută arături 
adinei de toamnă. în fotografie : 
Brigadierul Voicu Vasile controlează 
adîncimea arăturii.

Ieri, m Școala de opt ani nr. 4 din Capitală, înlr-un 
cadru sărbătoresc, elevi fruntași la învățătură, au fost 
primiți în rîndurile organizației de pionieri. în fotogra
fie : Instructoarea superioară Gabriela Drăghescu în- 
mînează cravata roșie elevei Rodica Savu, din clasa 
a III-a C.

BRAȘOV (coresp. „Sein, 
teii"). — Cercul de cine- 
iolo din cadrul clubului 
Uzinelor de tractoare din 
Brașov a inițiat, cu con
cursul Arhivei naționale 
de Ulme, un ansamblu de 
manifestări cinematogra
fice intitulat : „Filmul cu
noscut de toți". In cadrul 
acestor manifestări, ce au 
loc o dală pe săptămînă, 
se prezintă filme cu tema
tică variată. După vizio
nare, se dau explicații a-

supra unor probleme 
gate de realizarea filmelor 
asupra realizatorilor și in. 
terpreților ele. Cu prilejul 
primei manifestări de a- 
cest fel a rulat filmul 
„Bravul soldat Swejk".

Săptămînă viitoare se 
va prezenta unul din pri
mele filme romînești 
„Bing-bang". Cu această 
ocazie se va face o expu
nere în legătură cu isto
ricul filmului romînesc.
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Hote! modern m Capatala
Pe calea Griviței, în apropierea Gării de Nord, 

a început construcția unui hotel modern cu nouă 
etaje. Clădirea va cuprinde 252 de camere cu o ca
pacitate de 500 locuri. La parter vor fi deschise 
unități de deservire : frizerie-coafură, restaurant, 
garaj ș.a. întreaga construcție va fi finisată după 
procedee moderne, utilizîndu-se pe scară largă ma
terialele noi.

Sus, în inima pădurii, 
într-un zăvoi de pe ma
lul Topologului, se află 
cabanele așezării fores
tiere Iaroslavele. Munci
torii care lucrează aici 
s-au gîndit să-și înfru
musețeze spațiul din ju
rul cabanelor. Zăvoiul a 
fost împrejmuit cu gard 
și transformat, prin 
muncă patriotică, în 
parc. Au fost croite alei 
presărate cu nisip, s-au

confecționat bănci din 
mesteacăn alb, s-au ame
najat chioșcuri de odih
nă, o estradă pentru ar
tiștii amatori, un ring de 
dans, popicărie etc. 
Parcul a devenit un plă
cut loc de odihnă pentru 
muncitorii forestieri din 
parchetele Iaroslavele, 
Fraga, Șutu, Carpen, 
Cumpenița, Topologel 
Pîrîul Ruzii.

Noi aparate ele laborator 
pentru industrie

Economii
de materie primă
La Fabrica de încălțăminte „Pio

nierul“ din Capitală s-a realizat în 
primele 9 luni ale anului o economie 
de 249 544 decimetri pătrați de piele 
prin aplicarea unor metode mai 
bune de croit și a organizării mai 
bune a locului de muncă. Astfel în
cadrarea tiparelor se face mai judi
cios și se întreprinde un control 
minuțios al pieilor, defectele însem- 
nîndu-se pentru a fi ocolite la croit, 
în ultima vreme au avut loc cîteva 
consfătuiri și schimburi de expe
riență între croitorii în piele, în 
scopul popularizării metodelor avan
tajoase de croit. S-a încetățenit obi
ceiul ca la fiecare realizare nouă în 
domeniul croitului, cel ce a dobîn- 
dit-o să împărtășească imediat co
lectivului experiența sa. în fruntea 
acțiunii pentru economii de piele se 
află muncitorii Pavel Cucu, Ion Ar- 
ghir, Teodora Ceaușu și alții.

NICOLAE MILITARU 
coresp. voluntar

Extinderea rețelelor 
de alimentare cu apă 

și de canalizare

Pentru sporirea 
continuă a pro
ducției agricole 
vegetale și anima
le, prezintă o mare 
importantă studi
erea și răspîndirea experienței îna
intate. în perioada care a trecut de 
la constituirea consiliilor agricole 
s-a dovedit ce mare însemnătate are 
dezbaterea în consiliile agricole a 
celor mai avansate metode agrozoo
tehnice izvorîte din rezultatele cer
cetărilor științifice și din practica 
înaintată. Acest lucru a permis or
ganizarea sistematică de schimburi 
de experiență și a creat condiții 
pentru a se cunoaște și generaliza 
cele mai bune rezultate 
în producție.

Activitatea de conducere 
meniul agriculturii este 
vastă. Ea necesită deopotrivă îndru
marea gospodăriilor colective pen
tru o mai bună organizare a muncii 
cît și aplicarea diferitelor măsuri 
agrozootehnice in ..............- ■■■ ■
vederea sporirii — ------------- -

Ing. GHEORGHE COSTACHE 
președintele Consiliului agricol 

regional Argeș

obținute

în do- 
foarte

cole socialiste. A- 
cesta a fost urmat 
de schimburi de 
experiență în ca
drul raioanelor. 
Astfel, în raionul 

Găești au avut loc asemenea acțiuni 
în 5 gospodării colective. Toate aces
tea au fost urmate de planuri concre
te de aplicare de amendamente, ferti
lizarea solului etc., întocmite pe o 
perioadă de 3-5 ani. Rezultatele 
n-au întîrziat să se vadă. în acest 
an, unitățile agricole socialiste din 
regiune au aplicat 65 000 tone de a- 
mendamente calcaroase. Pe terenu
rile podzolice ale gospodăriilor co
lective din raionul Găești au fost 
transportate anul acesta peste 
20 000 tone de amendamente. Bine
înțeles, această măsură a fost în
soțită și de folosirea unor mari can
tități de îngrășăminte existente în 
fiecare gospodărie. La indicația con
siliului agricol regional, specialiștii 
au îndrumat gospodăriile colective 
========_ să strîngă cu grijă 

.....— ----------  toate cantitățile

Arăteri de toamnă 
în G. A, S.

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — 
Mecanizatorii din gospodăriile de 
stat care aparțin trustului Brăila 
execută în aceste zile arături a- 
dînci de toamnă pe mari suprafețe. 
Organizîndu-și munca în două 
schimburi, tractoriștii de la G.A.S. 
însurăței, de exemplu, au făcut pînă 
acum arături adînci pe aproape 1000 
hectare, iar cei de la gospodăria de 
stat Măicănești — pe 950 hectare. 
Mari suprafețe au fost arate în 
toamna aceasta 
stat Olăreasca, 
nești. Pînă în 
trustul au fost
dînci de toamnă pe o suprafață mai 
mare

Pentru buna deservire a 
cetățenilor, cooperativele 
meșteșugărești din Capita
lă înebiriază felurite o- 
biecte, necesare doar în 
unele ocazii. Astfel, 
tatea cooperativei 
greșul - Marochineri“
b-dul Gării de Nord, blo
cul C închiriază, pentru 
excursii în munți, schiuri,

uni- 
>,Pro

di n

bocanci și pantaloni de 
schi, hanorace, rucsacuri, 
corturi pentru alpinism, 
etc. ; la aceiași unitate se 
pot închiria patine și ghete 
pentru patinaj. Printre arti
colele pe care le pune la 
dispoziția cetățenilor mai 
figurează și binocluri, apa
rate de fotografiat, aparate 
de radio cu tranzistori.

producției agricole DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR AGRICOLE de gunoi de grajd 
REGIONALEvegetale și ani

male. în cele ce 
urmează vom ex
pune unele aspecte ale muncii noas
tre în domeniul popularizării și răs- 
pîndirii experienței înaintate.

Una din preocupările principale 
ale consiliului agricol regional Ar
geș este sporirea continuă a recol
telor la hectar. Aceasta este deter
minată mai ales de condițiile 
naturale deosebite. în regiune pre
domină podzolurile, soluri sărace de 
pe care în trecut se obțineau pro
ducții mici, cu mult sub posibili
tăți. Ridicarea capacității de pro
ducție a solurilor podzolice din 
regiune constituie o sarcină dintre 
cele mai importante căreia consiliile 
agricole, cadrele de specialiști 
conducerile unităților agricole 
cialiste îi acordă toată atenția.

După cum se știe, prin aplicarea 
de amendamente și îngrășăminte, 
recolta pe terenurile podzolice poa
te crește mult. Dar extinderea aces
tei metode depășește limitele unor 
măsuri tehnice. Ea trebuie să con
stituie o preocupare largă a tuturor 
gospodăriilor colective și de stat, lu
cru care se realizează prin popu
larizarea și extinderea experienței 
obținute în această direcție. în cîte
va gospodării colective și de stat 
din regiune au fost obținute anii 
trecuți, prin aplicarea de amenda
mente și î__ ”
bune în sporirea 
făcut cunoscute 
lor în această privință gospodăriile 
de stat și colective din Căteas- 
ca Rătești, Scornicești, Vedea și al
tele care au aplicat cu succes re
zultatele experiențelor întreprinse 
în decursul anilor la centrul expe
rimental Oarja. Experiența acestor 
unități este deosebit de valoroasă și 
de aceea consiliul agricol regional a 
căutat să o extindă. în acest scop 
a fost organizat pe plan regional un 
schimb de experiență privind folo
sirea amendamentelor și lucrarea 
rațională a solurilor podzolice. La 
acest schimb de experiență au luat 
parte un mare număr de specialiști 
din unitățile agricole socialiste, de 
la consiliile agricole raionale și ca
dre

Și 
so-

au fost obținute anii

îngrășăminte, rezultate 
recoltelor. S-au 

pentru realizările

de conducere din unitățile agri-

s

și Ia gospodăriile de 
Vădeni și Baldovi- 
prezent, pe întreg 

executate arături a-

de 13 000 hectare.

GĂIEȘTI (co
resp. „Scînteii“). 
— La Găiești a 
luat ființă un an
samblu folcloric 
de amatori. Artiș
tii sînt în majori
tate colectiviști și 
cadre didactice 
care alcătuiesc co
rul căminului cul
tural din Topolo- 
veni, formațiile de 
dansuri din co
munele Bogați, 
Budișteni și Lu- 
dești, taraful ca
sei de cultură din . 
Găești și altele. | 
Ansamblul a pre- | 
gătit primul spec
tacol.

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Austriei in R. P. Romină

La 31 octombrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Austria în Republica 
Populară Romînă, dr. Paul Wetzler,

a prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(In pag. IlI-a —, cuvîntărîle 
rostite).

Co-lectivul fabricii de sticla „E- 
prubeta” din Capitală a realizat 
o serie de aparate noi de labo
rator necesare industriei. Prin
tre acestea se află aparate pen
tru determinarea gradului de fer
mentare a tutunului, un nou mo
del de termometru tip „Saleron” 
pentru determinarea conținutului 
de alcool al vinului, termoalcool- 
metre, un nou tip de termometru 
industrial, termometre pentru lo
comotive Diesel electrice etc.

Anul acesta, în orașele regiunii 
București au fost înfăptuite impor
tante lucrări de extindere a rețele
lor pentru alimentarea cu apă și de 
canalizare. Recent, a fost terminată 
extinderea cu 1,5 km a rețelei pen
tru alimentarea cu apă a orașului 
Fetești. Asemenea lucrări s-au mai 
executat în Alexandria, unde re
țeaua a fost extinsă cu încă 10 km. 
fiind totodată mărită capacitatea 
stației de alimentare. La Urziceni se 
lucrează la construirea unui castel 
de apă și la racordarea unor noi 
conducte.

Numai în acest an, din fondurile 
de investiții ale sfatului popular re
gional au fost alocate pentru aceste 
lucrări aproape 6 milioane lei, rea- 
lizîndu-se pînă în prezent circa 20 
de km de conducte noi. Față de 
anul 1958, rețeaua de distribuire a 
apei în orașele din regiune a cres
cut cu aproape 90 km. S-au realizat, 
de asemenea, importante lucrări de 
canalizare la Fetești, Oltenița, Le- 
hliu, Videle, Drăgănești-Vlașca și 
Buftea.

(Agerpres)

și resturile orga
nice pe care apoi 
să le îngroape sub 

brazdă. Aplicarea acestor măsuri a 
făcut ca recoltele de grîu și porumb 
pe terenurile amendate să crească 
de 2-3 ori față de ce se obținea în 
trecut.

în regiunea Argeș s-au desfășurat 
și continuă să se desfășoare mari 
lucrări de punere în valoare a tere
nurilor neproductive sau slab pro
ductive situate în pantă. în ultimii 
ani, patrimoniul viticol și pomicol 
al regiunii noastre s-a îmbogățit cu 
peste 36 000 ha de plantații noi de 
vii și pomi, majoritatea făcute pe 
terenuri în pantă amenajate în te
rase. Acest lucru nu s-ar fi 
putut realiza fără organizarea a- 
plicării largi a experienței îna
intate obținute de gospodăriile 
colective și de stat fruntașe și a rea
lizărilor stațiunilor experimentale 
din regiune. Plantațiile de vii fă
cute pe terasele dealurilor Golească 
și Valea Mare de la stațiunea expe
rimentală Argeș, cele 7 000 ha livezi 
noi care se întind pe dealurile ra
ionului Muscel etc. au constituit 
exemple care au fost popularizate 
pe larg. Acuma nu este gospodărie 
colectivă în regiune care să aibă 
teren în pantă, impropriu culturii' 
cerealelor și care să nu facă ame
najări pentru plantații de vii și 
pomi. Pentru ca această acțiune să 
se desfășoare pe baze științifice s-au 
organizat consfătuiri urmate de 
demonstrații practice privind : în
ființarea și întreținerea plantațiilor 
de pomi și viță de vie pe terenurile 
în pantă, amenajate în terase ; pro
ducerea materialului săditor viticol 
în gospodăriile colective ; cultiva
rea intervalelor dintre pomi cu 
plante alimentare și furajere etc. 
La toate acestea a fost popularizată 
experiența bună obținută de gospo
dăriile fruntașe. Astfel, la consfătu
irea privind producerea materialu
lui săditor viticol organizată la 
Drăgășani, după ce participanții au 
discutat pe larg această problemă 
au vizitat gospodăriile colective din

(Continuare în pag. II-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului MOHAMMED AHMED BEN BELLA 
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare 

ALGER
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Algeriene Democratice 

și Populare, vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, al poporului romîn și al meu personal, dumneavoastră, 
guvernului și poporului algerian cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de fericire și progres.

Poporul romîn urmărește cu multă simpatie eforturile pline de 
abnegație ale poporului algerian, îndreptate spre consolidarea indepen
denței naționale și se bucură sincer de realizările remarcabile obținute 
în scurta perioadă de la eliberarea patriei sale.

Urîndu-vă noi succese în opera Dumneavoastră nobilă de dezvoltare 
economică, socială și culturală a Algeriei, îmi exprim convingerea că 
prietenia și colaborarea dintre țările noastre se vor întări continuu, 
spre binele celor două popoare și triumful cauzei păcii în lumea 
întreagă.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Calitatea produselor, obiectiv

Măsuri eficiente
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— 

în scopul îmbunătățirii continue a 
calității produselor petroliere, pe
troliștii rafinăriei Ploiești-nord au 
luat măsuri pentru perfectionarea 
instalațiilor și proceselor tehnologi
ce, întărirea controlului tehnic de 
calitate al produselor, folosirea ce
lor mai bune retete de amestec etc. 
La instalația de fabricare a benzi
nei de extracție, de pildă, s-au 
pus în funcțiune anul acesta două 
coloane noi de fracționare cu ajuto
rul cărora se obțin benzine cu limite 
înguste de distilare.

Instalația de fracționare a benzi
nelor a fost înzestrată cu aparatură 
electronică de comandă care asigu
ră conducerea automată a procesu
lui de fabricație.

Conducerea rafinăriei și comitetul 
sindicatului au organizat, totodată, 
cursuri de ridicare a calificării pen
tru distilatori, rafinori și laboranți. 
Măsurile luate au făcut ca rafinăria 
să livreze în acest an numai pro
duse de bună calitate.

în lupta pentru realizarea planu
lui și îmbunătățirea calității produ
selor s-au evidențiat distilatorii Ion 
Preda și Constantin Vișan, rafinorii 
Ion Nedelcu și Constantin Tache, 
tablonistul Alexandru Burlan.

Prin perfecționarea tehnologiei 
de fabricație

mice au intrat nu de 
mult în funcțiune încă 
două cuptoare, unul e- 
lectric și altul cu gaz. 
S-a extins controlul cu 
ajutorul aparaturii ul- 
tras.onice, feromagne-- 
tice și cu raxe X.

Ca rezultat, calitatea 
utilajelor pentru in
dustria alimentară fa
bricate aici a fost 
mult îmbunătățită.

Cei ce au cumpărat 
în ultima vreme ser
vicii sau bibelouri de 
porțelan fabricate la 
Cluj au observat de 
bună seamă culoarea

CLUJ (coresp. „Scîn
teii“). — în întreprin
derile clujene s-au ob
ținut în acest an în
semnate succese în 
perfecționarea tehno
logiei de fabricație, 
lucru care a dus la 
creșterea simțitoare a 
productivității muncii 
și la îmbunătățirea 
calității produselor.

La Uzina „Tehnofrig“ 
a început să se aplice 
o nouă metodă de tra
tament a lagărelor de 
compresoare. In scopul 
perfecționării și extin
derii tratamentelor ter-

mai albă a porțelanu
lui. Acest lucru s-a 
obținut prin noile 
procedee de înnobila
re a materiei prime și 
prin îmbunătățirea 
diagramei de ardere.

La Uzina de pielărie 
și încălțăminte s-a tre
cut pe scară mai largă 
la croitul mecanic al 
pieilor, ceea ce influ
ențează calitatea încăl
țămintei.

Asemenea exemple 
există și la între
prinderile „Triumf“, 
„Armătura", Fabrica 
de tricotaje și altele.

Locuitorii comunei 
Sarmisegetuza, raionul 
Hațeg, își amintesc cu 
plăcere de numeroasele 
manifestări cultural-ar- 
tistice care au avut loc 
în ultimii ani la căminul 
cultural. Conferințele, 
simpozioanele, serile te
matice atrăgeau de fie
care dată un mare nu
măr de colectiviști care 
își îmbogățeau cu ase
menea prilejuri cunoștin
țele din domeniul agro
tehnicii, al îngrijirii ani
malelor ș.a. Pe lîngă a- 
ceste activități zilnice, la 
cămin prezentau adesea 
spectacole formațiile ar
tiștilor amatori. Prin 
partea locului se vorbeș
te cu mîndrie despre e- 
chipa de dansuri care, 
la faza regională a celui 
de-al Vll-lea concurs al 
artiștilor amatori, s-a 
situat pe locul întîi. Pă
cat însă că toate acestea 
au rămas de domeniul 
trecutului.

In afară de vizionarea 
de filme, celelalte mani
festări culturale au în-

ceput să dispară. Propa
ganda prin conferințe se 
face în mod formal. 
Unele conferințe trimise 
de Casa raională de cul
tură Hațeg nu ou nici o 
legătură cu viața și 
preocupările de zi cu zi 
ale colectiviștilor din 
Sarmisegetuza.

Din scrisorile 
sosiie la redacfie

Lîngă căminul cultu
ral nou construit se află 
biblioteca comunală, în
zestrată cu vreo 6 000 
de volume. Munca de 
popularizare a cărților 
este și ea slabă. Rare
ori se 
ce uzii, 
mărul 
destul de mic.

Anul trecut un colec
tiv de artiști amatori a 
pus în scenă două pie
se. De atunci formația 
de teatru n-a mai pre-

organizează 
seri literare, 

cititorilor

re- 
Nu- 
este

zentat nici un spectacol. 
Doar cu ocazia unor 
concursuri se mai în
jghebează în grabă cîte 
un spectacol al brigăzii 
artistice sau al echipei 
de dansuri.

La Sarmisegetuza sînt 
posibilități pentru desfă
șurarea unei vii ac
tivități culturale. Dar, 
după cum se vede, ele 
n-au fost pe deplin fo
losite. Acum, cînd la că
minele culturale se fac 
pregătiri intense pentru 
iarnă, e cazul ca și aici 
să se ia măsuri pentru 
organizarea unor progra
me bogate în manifes
tări interesante și atră
gătoare care să contri
buie la educarea colec
tiviștilor, să îmbogățeas
că bagajul lor de cuno
ștințe agrozootehnice 
și culturale. De bună 
seamă că la aceasta va 
trebui să-și aducă o 
mai mare contribuție și 
Casa raională de cultu
ră Hațeg.

AL. MĂGUREANU 
coresp. voluntar

A

încheierea lucrărilor de interconectare
* _ R * > B «w. __ —a sistemului energetic al R. P. R.

BuictM carnații și marca îaDricii
La sfîrșitul fiecărei luni, citeva pa

gini, dactilografiate în mai multe exem
plare, fac ocolul întregii întreprinderi 
Ele sînt primite cu un interes deosebit 
în toate secțiile și serviciile de concep
ție de la întreprinderea „Electroapara- 
taj“ din Capitală. Aceste pagini alcătu
iesc „Buletinul calității“, editat lunar de 
către serviciul C.T.C. In el sînt con
semnate cele mai importante observații 
pe care controlorii tehnici î® fac în

La sectorul montaj automate se citește „Buletinul calității"

cursul lunii, propunerile lor pentru îm
bunătățirea calității produselor.

Buletinul oglindește rezultatul final 
al muncii în fiecare secție ; el spune 
cine a muncit bine, cine a dat produse 
de calitate necorespunzătoare și din ce 
cauze s-a întîmplat acest lucru.

Cu mai multe luni în urmă, la maga
zie nu se găseau desene pentru execu
tarea corectă a unor repere. După ce a 
fost criticat în buletin, serviciul cons- 
tructor-șef a completat toate mapele cu 
desene. Nu de mult, buletinul a sem
nalat că unele piese nu corespund co
telor prevăzute în documentație. Desco- 
perindu-se de îndată și cauza — cali
tatea necorespunzătoare a sculelor — 
s-au luat măsurile corespunzătoare.

Buletinul contribuie și la promovarea 
experienței și a metodelor de muncă a- 
vansate. In felul acesta s-au extins 
turnarea pieselor sub presiune, uscarea 
pieselor vopsite cu raze infraroșii etc.

De apariția buletinului este legată și 
îmbunătățirea activității serviciului de 
control tehnic de calitate. în atelierele 
prelucrătoare și la montaj s-a trecut la 
controlul interfazic ; la turnătorie se 
face o verificare minuțioasă a materiei 
prime și a materialelor înainte de a fi 
introduse în procesul tehnologic de fa
bricație.

Popularizând tot ce-i prețios în mun
ca noastră și criticînd deficiențele ce se 
mai ivesc uneori, „Buletinul calității“ 
apără marca fabricii, contribuie în mod 
eficient la îmbunătățirea procesului de 
producție în întreprindere.

ION POP 
ajustor

Zilele acestea s-a realizat pen
tru prima oară legătura în paralel 
între sistemul energetic al R. P. 
Romîne și sistemul energetic al R.S. 
Cehoslovace prin linia electrică ae
riană în lungime de cea. 400 km, 
care leagă între ele stațiile elec
trice de interconexiune și transfor
mare Luduș (R.P.R.) și Lemeșany 
(R.S.C.).

Linia de transport a energiei elec
trice, ^realizată pentru ca să funcțio
neze în etapă finală la tensiunea de 
400.000 V, are pe teritoriul țării 
noastre o lungime de 200,5 km.

Linia a fost construită ca urmare 
a convenției încheiate între guver
nele R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace în anul 1959 și va servi în 
viitor pentru livrarea unei cantități 
de energie electrică din R.P. Romînă 
în R.S. Cehoslovacă. De asemenea, 
ea va permite funcționarea interco
nectată a sistemului nostru energe
tic cu sistemele energetice deja in-

terconectate ale R. S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R. P. Polone, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.-Ucraina de vest. 
Funcționarea interconectată a siste
melor energetice permite atît folosi
rea rezervei de putere pentru întra
jutorarea dintre sistemele energe
tice în cazurile cînd au temporar 
lipsă de putere, precum și pentru 
realizarea schimburilor de putere și 
energie electrică între țări ca ur
mare a convențiilor încheiate între 
ele.

Folosind pentru prima oară la noi 
în țară tensiunea de 400.000 V pen
tru transportul energiei electrice,., 
porțiunea din linia Luduș — Leme- 
șany de pe teritoriul țării noastre a 
fost proiectată de specialiștii Insti
tutului de Studii și Proiectări Ener
getice și realizată într-un timp scurt 
de colectivele de liniori ale Trustu- ' 
lui de Construcții și Montaje Ener
getice din cadrul Ministerului Mine- 
lor și Energiei Electrice.

Aspect de pe traseul liniei de 400 000 V Luduș-Lemeșany.
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în ultimii ani, 
sub îndrumarea 
partidului, s-au 
obținut succese de 
seamă în preda
rea marxism-leni- 
nismului în învă- 
țămîntul superior.
Lecțiile și seminariile au devenit mai 
vii, mai strîns legate de practica de- 

: săvîrșirii construcției socialismului, 
de problemele actuale. S-au tipărit 
noi manuale de socialism științific, 
de economie politică și se află în- 
tr-un stadiu avansat pregătirea unei 
noi ediții, îmbunătățite, a cursurilor 
de materialism dialectic și materia
lism istoric.

în vederea îmbunătățirii pe mai 
departe a predării marxism-leninis- 
mului în școala noastră superioară, 
în cursul anului universitar trecut 
au fost supuse unei largi discuții a 
cadrelor de specialitate programele 
cursurilor de materialism dialectic și 
istoric, economie politică și socialism 
științific. Cu această ocazie s-au re
ținut numeroase propuneri privind 
tratarea cît mai completă a unor 
probleme teoretice și practice actua
le, înlăturarea unor paralelisme și 
plasarea mai judicioasă a acestor 
discipline în planurile de învățămînt 
ale unor institute și facultăți.

Ținîndu-se seama și de faptul că 
în ultimele clase ale școlii medii 

; (clasa a X-a și a Xl-a) se studiază 
economia politică și bazele mar- 
xism-leninismului, începînd cu acest 
an universitar se introduce treptat 
o nouă succesiune a. disciplinelor 
predîndu-se mai întîi filozofia 
marxist-leninistă (de regulă în anul 
II), apoi economia politică și apoi 
socialismul științific. în felul acesta, 
studierea părților componente ale 
marxism-leninismului pornește de 
la legile cele mai generale ale natu- 

■.ri'i și societății, contribuind mai efi
cient la formarea gîndirii științifice 
a studenților, la maturizarea lor po- 
litico-ideologică, la tratarea concre
tă, științifică a problemelor con
struirii socialismului.

La ridicarea nivelului predării 
științelor sociale a contribuit și per
fecționarea continuă a pregătirii 
membrilor corpului didactic care lu
crează în acest important domeniu. 
Pentru a se asigura mai buna 
organizare a dezbaterii unor pro
bleme teoretice și practice actu

Colectivul întreprinderii textile „Da
cia“ din Capitală acordă o atenție spo
rită îmbogățirii sortimentelor de țesă
turi și ridicării calității produselor. în 
ultimele luni fabrica a contractat țesă
turi textile cu 10 desene în 50 poziții 
coloristice. în fotografie : Se urmărește 
imprimarea unui desen nou.

(Foto : AGERPRES)

Elementele care compun frumu
sețea unui oraș sînt greu de definit. 
Construcțiile monumentale, spațiile 
urbane organizate, piețele, arterele 
largi cu magazine atrăgătoare, parcu
rile vaste, iluminatul, circulația vie 
etc. contribuie la formarea primelor 
impresii asupra frumuseții unui oraș, 

: sînt — .ca să spunem așa — elemen
te de șoc. Dar există și o frumusețe 
mai subtilă, mai greu dezvăluită, 
care dă orașului personalitate, far- 

. mec, un caracter anume. în reface- 
.. .. rea și remodelarea Capitalei noas- 

, tre, căutăm să oferim cetățenilor nu 
numai confort ci și frumusețe, să 

;... .creăm acea ambianță umană care să 
le faciliteze contactul social, să-i lege 
de cartierul lor, să-i facă să fie mîn- 
dri de el, să-1 iubească tot mai mult.

. Un oraș este un organism viu, cu 
trecut, prezent și viitor. Bucureștii 
au cunoscut multe vicisitudini. Din 
■trecutul mai apropiat ne-a rămas 
un oraș plin de contraste, cu unele 
case pretențioase și multe lo- 

..'■Lcuințe necorespunzătoare. Azi, în 
...București se realizează ansambluri 

moderne, confortabile și frumoase. 
E destul să cităm cartierul Floreas- 
ca, cartierele Nițu Vasile, Calea Gri- 
vițel, Balta Albă, Drumul Tabe
rei etc. Orașul își schimbă mereu 
fizionomia. Ridicăm în cîteva luni 
ceea ce ar fi necesitat înainte cîțiva 

' ani. Noile- construcții dau imaginea 
progreselor obținute în domeniul 
urbanismului. Amploarea lor nu 
trebuie să ne facă însă să pierdem 
din vedere acele elemente și detalii 
necesare dezvoltării armonioase a 
orașului, înfrumusețării lui.

Primul contact al cetățeanului cu 
orașul se stabilește prin stradă. Ar
terele de mare circulație care po
larizează activitatea Capitalei, cum 
ar fi bulevardele, vor avea un anu
mit caracter, o anumită tratare a 
pavajelor, a iluminatului, a dotărilor 
de tot felulT—magazine, chioșcuri,

A
//? sprijiniși cadrelor didactice universitare 

care predau inarxisnideninismu/
ale, a informării multilaterale a 
cadrelor didactice, precum și 
schimbul de experiență în dome
niul metodicii predării, pe lîngă ca
binetele Comitetului orășenesc de 
partid București și ale Comitetelor 
regionale de partid din Timișoara, 
Cluj, Iași, s-au creat de curînd sec
ții de informare și îndrumare me- 
todico-științifică pentru cadrele di
dactice de la catedrele de mate
rialism dialectic și istoric, economie 
politică, socialism științific, istoria 
filozofiei, istoria gîndirii economice, 
estetică și etică ; aceste secții își des
fășoară activitatea sub îndrumarea 
nemijlocită a cabinetelor de partid 
respective, precum și a Ministeru
lui învățămîntului. Cadrele didac
tice din alte orașe vor fi cuprinse 
într-una din secțiile amintite. Bu
năoară, la activitatea secției din 
București vor participa cadre didac
tice care predau în institute de în
vățămînt superior din Brașov, Ga
lați, Craiova, Pitești și Constanța.

în cele ce urmează vom relata 
despre începuturile activității sec
ției de informare și îndrumare me- 
todico-științifică de pe lîngă ca
binetul Comitetului orășenesc de 
partid București.

De la începutul anului universitar 
ne-am străduit să asigurăm o activi
tate cît mai complexă, utilă atît pen
tru lărgirea orizontului de cunoștințe 
al participanților, cît și pentru asi
gurarea unui schimb de experiență 
cît mai bogat, în vederea perfecțio
nării continue a activității catedrelor.

în planul nostru de muncă se 
prevăd conferințe și informări, adre
sate tuturor cadrelor didactice care 
participă la activitatea secției, 
ținute de activiști cu munci de răs
pundere în aparatul de partid și de 
stat, lectori ai C.C. al P.M.R., pro
fesori universitari. Se prevăd astfel 
expuneri privind probleme actuale 
ale dezvoltării economiei naționale, 
ale politicii partidului nostru, ale 
activității ideologice etc. Totodată, 
se vor face și expuneri de mai 
strictă specialitate. Astfel, cadre

0 preocupare permanentă — răspîndirea experienței înaintate
(Urmare din pag. I-a)

Voicești și Grădinari care obținu
seră bune rezultate în această di
recție. în acest an gospodăriile co
lective din regiunea Argeș au altoit 
circa 28 milioane vițe de vie cu care 
se vor putea înființa noi plantații 
pe suprafețe întinse.

Pentru regiunea noastră, dezvol
tarea sectorului zootehnic și spori
rea producției de lapte, carne, lînă, 
ouă în gospodăriile colective prezin
tă o mare însemnătate. Și în această 
direcție erau și mai sînt multe de 
făcut. Atenția consiliului agricol re
gional a fost îndreptată spre popu
larizarea rezultatelor bune în asigu
rarea bazei furajere și a experienței 
îngrijitorilor fruntași astfel ca ea să 
devină un bun al tuturor celor care 
lucrează în acest sector. Printre ac
țiunile mai importante întreprinse 
de consiliul agricol regional merită 
amintit schimbul de experiență în 
domeniul creșterii animalelor ținut 
în cursul lunii mai din inițiativa 
comitetului regional de partid. Cu a- 
cest prilej au fost popularizate re
zultatele celor mai bune gospodării 
colective din regiune în obținerea de 
producții mari : Stoicănești, Mihă- 
ești, Crîmpoiia etc. Participanții la 
schimbul de experiență au făcut cu
noștință cu metodele prin care la Co- 
teana s-a reușit să se asigure ani
malelor masă verde din abundență 
pe toată perioada de vară. Pentru a 
cunoaște în amănunțime cele mai 
bune rezultate, cu acest prilej au 
fost vizitate gospodăriile colective 
din Drăgănești, Stoicănești, Văleni, 
Crîmpoia din raionul Drăgănești, 
Cîmpulung, Lerești, Valea Mare din 
raionul Muscel. Tot pe această linie 
se înscrie acțiunea desfășurată în ra
ionul Costești în ce privește instrui
rea îngrijitorilor din gospodăriile 
colective în gospodăriile de stat, ini
țiativă care s-a răspîndit și în cele
lalte raioane ale regiunii.

pT—------------------
Discuții

reclame, plantații etc. Dotările stra
dale pot contribui în mod substan
țial la înfrumusețare dacă în proiec
tarea lor există această preocupare. 
Nu totdeauna însă se face simțită o 
suficientă atitudine creatoare față de 
arhitectura formelor mici — în
deosebi din partea organizațiilor co
merciale, care stabilesc forma, nu
mărul și amplasamentul acestora — 
deși nimeni nu mai ignoră rolul lor 
în aspectul general al orașului. în 
ultima vreme totuși, s-a acordat o 
atenție mai mare acestor amenajări.

Chioșcurile de difuzare a presei, 
răcoritoare, fructe, înghețată, țigări, 
din materiale noi, colorate, con
cepute ca obiecte ușoare, fără carac
ter definitiv îmbogățesc aspectul 
străzii, înviorează peisajul. Un 
aspect plăcut au și noile cabine 
telefonice. în schimb, chioșcurile 
croite după o concepție înve
chită, în culori terne, contras
tează puternic cu peisajul urban. O 
problemă importantă este și aceea 
a amplasării lor și, în general, a tu
turor dotărilor stradale. în această 
privință s-au obținut unele rezultate.

Un cetățean sensibil la frumuse
țea Capitalei nu poate fi decît rău 
impresionat de tarabele Loto-Prono- 
sportului, ale librăriilor etc. — unele 
din ele așezate în fața unor localuri 
moderne, spațioase, cum sînt, dc 
pildă, librăriile Academiei, Mihail 
Eminescu și Universala. Este un as
pect care dăunează și prestigiului 
unității, și înfățișării străzii.

Magazinele cu vitrinele și firmele 
lor constituie o decorație vie și preg
nantă. Să recunoaștem, însă, că pe 
lîngă vitrine reușite, aranjate cu 
pricepere, cu gust, simple și suges

le didactice de la catedrele de 
materialism dialectic și istoric 
vor fi informate asupra proble
melor dezbătute la Congresul 
mondial de filozofie din toam
na anului 1963, vor asculta con
ferințe legate de însemnătatea 
metodelor cibernetice de cunoaș
tere, lupta dintre materialism și 
idealism în. teoriile actuale asupra 
eredității etc. Pentru cei care pre
dau economia politică sînt prevă
zute conferințe și informări ca : 
„Probleme actuale ale planificării 
economiei naționale“, „Principalele 
probleme ale întăririi economico- 
organizatorice a G.A.C. și ale spo
ririi producției agricole în etapa 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui“ ș.a. Cadrele didactice de la 
catedrele de socialism științific vor 
audia conferințe pe teme privind 
organizarea și înfăptuirea de către 
P.C.R. a insurecției armate în țara 
noastră, probleme ale luptei pentru 
victoria cauzei socialismului și păcii 
în epoca contemporană.

Un loc de seamă în activitatea 
secției îl ocupă discuțiile și schim
burile de experiență pe teme știin
țifice și metodice, organizate la 
nivelul întregii secții sau pe disci
pline, în cadrul cărora se vor dis
cuta unele lecții de mai mare im
portanță și aspecte ale activității 
științifico-metodice a catedrelor de 
marxism-leninism : raportul dintre 
istoric și actualitate în elaborarea 
lecțiilor de construcție a socialismu
lui în țara noastră, necesitatea și 
modul de realizare a legăturii dintre 
teorie și practică în activitatea ca
tedrelor de economie politică.

în cadrul secției funcționează, 
de asemenea, cercuri de studii or
ganizate pe specialități. La întruni
rile acestora vor avea loc discuții 
pe teme ideologice, pe bază de re
ferate, care vor permite aprofunda
rea unor probleme actuale, ca de 
pildă : dezvoltarea bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului în țara noas
tră, dezvoltarea și perfecționarea

Acțiuni asemănătoare au fost în
treprinse și în ce privește extinderea 
culturii legumelor și obținerea în 
acest sector a unor producții timpu
rii, folosirea rațională a furajelor, 
realizarea de construcții zootehnice 
trainice și ieftine etc. Aceste acțiuni 
nu s-au desfășurat la întîmplare, ci 
sînt făcute pe baza planului de lucru 
ai consiliului agricol regional apro
bat de comitetul regional de partid. 
Planul de activitate privind răspîn- 
direa experienței înaintate cuprinde 
acțiunile cele mai importante dictate 
de necesitățile dintr-un sector de ac
tivitate saù altul, de oportunitatea 
aplicării unei măsuri sau alteia. Fă
cute la timpul potrivit, schimburile 
de experiență, consfătuirile și alte 
acțiuni au contribuit la generalizarea 
și aplicarea imediată a unor măsuri. 
Astfel în luna februarie s-au ținut 
consfătuiri în problema legumelor, 
porumbului, cartofului și sfeclei de 
zahăr ; în martie — consfătuirea 
privind producerea materialului să- 
ditor viticol în gospodăriile colecti
ve ; în luna mai a avut loc consfă
tuirea îngrijitorilor de animale etc. 
La indicația comitetului regional de 
partid, consiliul agricol regional a 
prevăzut în planul său de muncă 
pentru perioada următoare alte ase
menea acțiuni.

O atenție deosebită a acordat con
siliul agricol regional acțiunii de 
școlarizare și instruire a oamenilor 
care lucrează în diferitele ramuri 
de producție agricolă, precum și a 
cadrelor tehnice și de conducere din 
unitățile agricole socialiste. La Casa 
Agronomului Pitești, la școala de 
pregătire a cadrelor din G.A.C. de 
la Bradu, la stațiunile experimen
tale Argeș și Drăgășani, precum și 
în unele gospodării de stat din re
giune ca : Drăgășani, Piatra Olt, Ră- 
tești, Lăicăi etc. au fost trimiși pen
tru instruire și școlarizare, pe pe
rioade scurte sau pe timp mai în
delungat, peste 70 la sută din 

frHmwse|ea
tive, cum sînt deobicei vitrinele 
magazinelor „Romarta“ și „Unic“, 
avem și altele la care nu s-au găsit 
pînă acum cele mai fericite și judi
cioase procedee de aranjare. Am 
putea aminti, în acest sens, de 
multe dintre vitrinele străzii Lip
scani, vitrine-bazar, vitrine-depozit 
de marfă. în ce privește firmele, 
multe dintre ele nu țin seama de 
arhitectura clădirilor respective. Fir
mele cu litere în relief, aplicate di
rect pe fațadă, sînt preferabile ce
lor pictate pe sticlă sau pe tablă. în 
legătură cu aceasta, cred că a căpă
tat o deosebită actualitate problema 
asigurării unei colaborări mai vii, 
mai active, a cadrelor de artiști plas
tici la tot ceea ce ține de înfrumuse
țarea orașului. Părerea noastră este 
că ar fi bine să se organizeze un 
studiu sistematic în domeniul deco
rării magazinelor, în cadrul unei 
forme de învățămînt adecvate. E 
nevoie, totodată, să se urmărească 
de către „Pavoazarea Capitalei“, în
treprindere a sfatului popular, rea
lizarea unor firme legate de arhi
tectura edificiilor și scrise cu literă 
de formă originală, lucrate îngrijit. 
Problema e veche, a mai fost discu
tată, dar pînă acum nu s-au făcut 
simțite rezultate efective. Pentru 
cine urmărește și dorește ca orașul 
să aibă o înfățișare din ce în ce mai 
frumoasă, este evidentă necesitatea 
colaborării cît mai strînse între ar- 
hitecți și artiști plastici.

Cîteva cuvinte despre stîlpii de 
susținere a corpurilor de lumi
nă și despre reclamele luminoa
se. în ultimii ani s-au înregistrat 
reale progrese în proiectarea stîlpi- 
lor de susținere, care au o linie mo
dernă. Se face însă, uneori, greșeala 

relațiilor de pro
ducție socialiste în 
etapa actuală, ca
pitalismul mono
polist de stat și 
„integrarea“ im
perialistă, forma
rea și dezvoltarea 

conștiinței socialiste în R.P. Romînă 
etc. Organizate de regulă pe o durată 
de 2 ani, aceste cercuri vor fi con
duse de cele mai calificate cadre în 
domeniul problemelor respective, 
vor constitui prilej de dezbateri ac
tive.

Activitatea secției se va desfășura 
în cadrul unor întîlniri lunare ale 
cadrelor didactice. Cu prilejul întîl- 
nirii din luna octombrie a fost pre
zentată o expunere despre „Unele 
probleme ale dezvoltării economiei 
naționale. Sarcinile planului econo
mic pe anul 1964“. Apoi cadrele di
dactice au participat la o discuție 
avînd ca obiect metodologia predării 
științelor sociale. în prima parte a 
dezbaterii s-au prezentat referate 
privind raportul dintre prelegeri și 
lecțiile tipărite în manuale, corelația 
dintre lecții, seminarii și formele de 
seminarizare. în după-amiaza a- 
celeiași zile cadrele didactice de 
la catedrele de economie poli
tică au audiat o conferință despre 
reașezarea prețurilor cu ridicata, iar 
membrii catedrelor de materialism 
dialectic și istoric și socialism știin
țific conferința despre unele aspec
te ale luptei ideologice în societa
tea burgheză contemporană.

Pentru a spori posibilitățile de 
informare și documentare, vor fi 
puse la dispoziția cadrelor didac
tice buletine bibliografice, care vor 
consemna titlurile noutăților edito
riale, precum și buletine cu scurte 
prezentări ale unor lucrări și arti
cole apărute în țară sau peste ho
tare.

Cadrele didactice universitare de 
la catedrele de științe sociale au pri
mit cu mult interes această nouă 
formă de sprijinire a muncii lor, 
văzînd în ea o tribună vie a schim
bului de experiență și a discuțiilor 
științifice creatoare, un mijloc de a- 
sigurare a unei activități complexe, 
strîns legate de preocupările lor.

Conf. univ. GH. P. APOSTOL 

cadrele de conducere ale gospodării
lor colective și peste 3 000 colecti
viști, îngrijitori de animale, pomi- 
cultori, viticultori etc.

Tot pentru răspîndirea experien
ței înaintate, consiliul agricol regio
nal a elaborat și difuzat în toate u- 
nitățile agricole un mare număr de 
broșuri, pliante, planșe și alte mate
riale de popularizare a metodelor 
bune de lucru și a realizărilor obți
nute de gospodăriile fruntașe.

în curînd vor începe cursurile în
vățămîntului agrozootehnic. Pe lîn
gă măsurile- care au fost luate la in
dicația comitetului regional de 
partid pentru organizarea cercurilor, 
numirea lectorilor și înscrierea 
cursanților, consiliul agricol regio
nal urmărește ca la lecțiile și de
monstrațiile practice să fie popu
larizate metodele bune de lucru ale 
fruntașilor, experiența gospodăriilor 
colective și de stat care obțin pro
ducții mari.

Organizarea studierii și populari
zării experienței înaintate are o 
mare însemnătate. Dai- nu mai pu
țin important este și felul cum a- 
ceastă experiență este aplicată în 
producție. De aceea, specialiștii de 
la consiliul agricol regional și con
siliile agricole raionale merg cu re
gularitate în gospodăriile colective, 
îndeosebi în cele mai puțin dezvol
tate și sprijină aplicarea diferitelor 
măsuri. împreună cu specialiștii din 
aceste unități se analizează felul 
cum se lucrează pămîntul, cum se 
îngrijesc animalele și se stabilesc 
cele mai potrivite măsuri pentru în
dreptarea lipsurilor care se semna
lează. în felul acesta acțiunea largă 
care a fost întreprinsă pentru răs
pîndirea experienței înaintate prin
de rădăcini puternice, iar roadele nu 
întîrzie să se vadă.

Consiliul agricol regional va con
tinua să folosească cu și mai multă 
eficiență toate căile de răspîndire a 
experienței înaintate în agricultură.

orașului
de a nu se acorda cuvenita impor
tanță acestor elemente de dotare 
stradală. Se uită că orice detaliu 
contează în ansamblul urban ; din 
cauza aceasta, de exemplu, pe strada 
Eminescu, care e destul de îngustă, 
s-au montat stîlpi de 12 m înălțime, 
frumoși de altfel, dar improprii. 
S-au scos, în schimb, vechii stîlpi, 
care erau la scara străzii. Cît despre 
reclamele luminoase, cu toții le pre
ferăm colorate variat, cu fantezie și 
gust și, mai ales... întregi. Nu se ține 
seama suficient de îmbinarea, de 
armonia necesară între reclamă și 
clădirea pe care este montată, O 
reclamă trebuie să fie interesantă și 
în timpul zilei, deci și atunci cînd 
nu e luminată.

Publicitatea, agitația vizuală, în
deplinesc un rol important în orașul 
modern. Afișul și panoul de afișaj 
fac parte integrantă din decorul în 
permanentă schimbare al străzii 
Unele panouri, de pildă cele din 
Piața Universității, sînt frumos exe
cutate din punct de vedere grafic 
atrag atenția trecătorului. întîlnim 
însă și afișe sau panouri lipsite de 
interes publicitar, fără o concepție 
simplă, vie decorativă, cu texte prea 
lungi. în general, e nevoie să ne 
gîndim mai bine în ce locuri le 
punem, pentru a nu scădea frumu
sețea unei piețe, unei străzi sau a 
unui cartier.

O caracteristică a Bucureștilor este 
dragostea cetățenilor săi pentru flori 
prezente peste tot. Caracterul de 
oraș-grădină al Bucureștilor trebuie 
menținut și îmbogățit. Arborii cresc 
ușor în solul orașului, îmbibat de 
apele freatice. Plantațiile de alinia
ment accentuează frumusețea bule
vardelor, prin varietatea formei și

In vitrinele librăriilor

Manualul de Economie politică 
a socialismului

După manualul de Economie politi
că a capitalismului, apărut acum cîtva 
timp, Editura politică a tipărit recent 
manualul de Economie politică a so
cialismului elaborat de un colectiv de 
la catedra de economie politică a Șco
lii superioare de partid „Ștefan Gheor
ghiu“. în stabilirea structurii și elabo
rarea lecțiilor, autorii 
au ținut seama de ne
cesitatea îmbinării stu
diului teoretic cu ana
liza concretă a proble
melor construcției so
cialiste în lumina do
cumentelor partidului 
nostru și a documente
lor mișcării comuniste 
și muncitorești inter
naționale.

Secțiunea I a ma
nualului, consacrată 
creării economiei socia
liste, cuprinde capito
lele : Trăsăturile peri
oadei de trecere de la 
capitalism la socialism ; Industrializarea 
socialistă ; Transformarea socialistă a 
agriculturii ; Victoria socialismului la o- 
rașe și sate. Programul desăvîrșirii cons
trucției socialiste în R. P. Romînă.

în secțiunea a Il-a „Socialismul — 
prima fază a comunismului“ se tratează 
despre : Forțele de producție ale socie
tății socialiste. Baza tehnică-materială 
a socialismului și dezvoltarea ei în eta
pa desăvîrșirii construcției socialiste ; 
Relațiile de producție socialiste. Conso
lidarea lor în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste ; Legile economice 
ale socialismului. Rolul economic al 
statului socialist ; Legea economică 
fundamentală a socialismului ; Dezvol

^Practica 
adevărului

Cercetării rolului practicii sociale, ca 
criteriu al adevărului în cunoașterea 
științifică, îi sînt consacrate un număr 
de 15 studii, semnate de un grup de 
autori sovietici, traduse ?i publicate de 
curînd de Editura științifică sub titlul : 
„Practica — criteriul adevărului în 
știință“.

în primele două studii, „Practica •— 
criteriul veridicității cunoștințelor“ și 
„Experimentul și importanța lui ca,cri
teriu al adevărului“, M. N. Rutkevici și, 
respectiv, N. G. Kristosturian se ocupă de 
probleme generale care caracterizează 
rolul practicii ca criteriu al adevărului în 
cunoaștere. în continuare, autorii cerce
tează acțiunea acestui criteriu în dife
rite domenii ale științelor naturii și ale 
științelor sociale ca, de exemplu, în fi
zică (A. K. Kikoin și M. N. Rutkevici), 
matematică (G. I. Ruzavin), cosmogo-

strălucirea vegetației se asigură un 
minunat cadru natural, se corectea
ză, în bună măsură, clima. Floră
resele aduc o notă de pitoresc local, 
rar întîlnit în alte capitale. Floarea 
la îndemîna trecătorului evocă și 
calde relații umane în afară de efec
tul decorativ pe care-1 dau. Ne pro
punem să urmărim în cartierele noi 
realizarea unui sistem de spații 
plantate, organic legate de rețeaua 
stradală și de diferitele unități so- 
cial-culturale, pentru a crea o ar
monioasă sinteză între elementul 
construit și cel natural.

Urbanismul modern reclamă noi 
mijloace de expresie în toate sectoa
rele. Este nevoie de o atitudine care 
să stimuleze inițiativele în întrece
rea pentru frumos, să se organizeze 
o mai strînsă colaborare între pro- 
iectanți, arhitecți, artiști plastici și 
horticultori, sub îndrumarea perma
nentă a Sfatului Popular al Capita
lei. Și încă cev.a foarte important : 
nu este suficient doar să elaborăm 
măsuri de înfrumusețare : tot ceea 
ce se creează trebuie păstrat cît se 
poate de bine. Cetățenii înșiși au un 
cuvînt greu de spus în această pri
vință, manifestînd grijă față de bu
nurile și elementele ce înfrumu
sețează orașul, printr-o atitudi
ne exigentă față de ei și de 
ceilalți cu privire la tot ce-i încon
joară. Contribuția proprie pe care o 
aduc la diferite acțiuni demonstrea
ză cu prisosință rolul important pé 
care-1 au în înfrumusețarea ora
șului. Un oraș modern este, în de
finitiv, suma eforturilor pe care le 
facem cu toții, de la arhitect pînă ia 
fiecare cetățean, nu numai pentru a 
ridica noi construcții, dar și pentru 
a avea acea ambianță în care să ne 
fie plăcut tuturor să muncim și să 
trăim.

N. NEDELESCU 
arhitect șef al Institutului 

„Proiect-București“ 

tarea planică proporțională a economiei 
socialiste ; Creșterea necontenită a pro
ductivității muncii în socialism ; Produc
ția de mărfuri, valoarea și banii ; Re
partiția după muncă ; Circulația mărfu
rilor ; Gospodărirea socialistă ; Fondu
rile întreprinderii. Circuitul și rotația 
fondurilor; Prețul de cost. Cheltuielile de 

circulație ; Venitul net 
al întreprinderii socia
liste de stat ; Venitul 
net în gospodăriile a- 
gricole colective ț Pro
blema rentei diferen
țiale în socialism ; Ve
nitul național ; Acu
mulare și consum ; Re
producția socialistă lăr
gită ; Sistemul finan
ciar și de credit al 
R.P. Romîne. Circula
ția bănească în socia
lism.

Problemele trecerii 
treptate de la economia 
socialistă la economia

comunistă sînt abordate în secțiunea a 
IlI-a, în capitolele : Socialismul și co
munismul ; Baza tehnică-materială a 
comunismului ; Transformarea relațiilor 
de producție socialiste în relații de pro
ducție comuniste.

în ultima secțiune — „Sistemul eco
nomic mondial socialist“ — se tratează 
despre : Sistemul economic mondial so
cialist și trăsăturile lui fundamentale ; 
Colaborarea economică a țărilor socia
liste ; întrecerea economică dintre so
cialism și capitalism.

Manualul este destinat studenților din 
învățămîntul superior, cursanților din 
diferite forme de învățămînt ideologic, 
precum și tuturor acelora care studiază 
Economia politică a socialismului.

- criteriul 
în știință^
nie (P. A. Fedcenko), chimie (I. A. Jda- 
nov și V. I. Nosal), geologie (P. P. 
Ciupin), în știința istoriei (L. N. Ko
gan), în cea economică (V. M. Gotlo- 
ber), în logică (L. M. Arhanghelski) etc. 
Pe baza materialului faptic oferit de 
diferite domenii ale științei, în studiile 
amintite se relevă justețea teoriei 
marxist-leniniste despre posibilitatea 
omului de a stabili din suma adevăru
rilor relative adevărul absolut, precum 
și trăsăturile specifice ale verificării 
practice a adevărului în diferite științe 
ale naturii și societății. Totodată, în lu
crare este demonstrată falsitatea con
cepțiilor despre adevăr și despre meto
dele de verificare a acestuia susținute 
de pragmatiști, neopozitiviști etc.

Lucrarea se adresează atît specialiș
tilor în filozofie, cît și celor ce se inte
resează de teoria materialist-dialectică 
a cunoașterii și de legătura intimă a fi
lozofiei cu diferitele ramuri ale științei.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragial'e“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Nora — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : Peer Gynt — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele
20) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Portretul 
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Chirița în provincie — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Pa
harul cu apă — (orele 19,30). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — (o-
rele 20). (Sala din Calea Victoriei 174) : 
Palatul melodiilor — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Festivalul Fil
mului Sovietic : Mi-am cumpărat un 
tată : Republica (8; 10; 12; 14; 16,45; 19; 
21,15) Tragedia optimistă : Patria (10; 
12,30; 16; 18,45; 21,15). Electra : Capitol 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), Grivlța 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). La vîrsta 
dragostei : București (9; 11; 13; 16,30; 
18,45; 21). Ancheta : Carpați (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (10; 12; 15; 17; 19;
21) . La răspîntie : Libertății (10; 12; 16; 
18; 20). Dinastia neagră : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Feroviar 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Valsul nemuritor: 
Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Flacăra (16; 18,15; 20,30), Volga (10, 12; 14; 
16,15; 18,45; 21). Cucerirea Evcrestului : 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 14, după-amlază 16; 
18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 13; 15- 17; 19; 
21), Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). Taxiul 
morții: Central (10,15; 12,15; 14,15: 16,15; 
18,30; 20,45), Giulești (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Adesgo (15; 17; 19; 21), Cos
mos (14; 16; 18; 20). Povestea pantofioru- 
lul de aur : Timpuri Noi (rulează în

La Teatrul Național din Clnj a 
fost prezentată de curînd, în pre
mieră, piesa „Citadela sfărîmată“ de 
Horia Lovinescu. Regia spectacolu
lui aparține lui Constantin AnatoL 
Rolurile principale sînt deținute de 
actorii : Octavian Cosmuța, Viorica 
Cemucan, Magda Tîlvan și Maria 
Cupcea, artistă emerită.

în fotografie : O scenă din spec
tacolul cu „Citadela sfărîmată“,

(Foto i IONEL DAVID)

Spectacol muzical
BRAȘOV (coresp. ,JȘoînteii“). —* 

Joi seara a avut 10b deschiderea 
stagiunii Teatrului de păpuși 
„Motănel“ din Brașov cu spec
tacolul muzical pentru adulți com
pus din piesele : „Petrică și Lupul“, 
„Carnavalul animalelor“ și „Uceni
cul vrăjitor“ pe muzică de Serghei 
Prokofiev, Camille Saint-Saëns și 
Paul Dukas. Scenografia este semna
tă de Maria Dumitrescu, Constantin 
Mara și Al. Rusan. Conducerea ar
tistică : Maria Dumitrescu și Bujor 
Rîpeanu.

Noul spectacol pentru adulți al Tea
trului de păpuși „Motănel“ s-a bucu
rat de succes.

LISTA DE CÎȘTIGURI
TRAGEREA DE BAZA DIN

31 OCTOMBRIE 1963

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

- 
ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîști gurilor

seria nr. parțială totală

1 30.395 24 75.000 75.000
1 19.515 32 50.000 50.000
1 53.655 08 25.000 25.000
1 18.012 13 10.000 10.000
1
1
1

01.750 24 5.000
28.820
38.682

38
26

5.000
5.0001 45.926 11 5.0001 46.842 37 5.0001 49.562 48 5.0001 55.007 32 5.0001 57.997 24 5.000 40.000

60

Termi
nația 
seriei

280 17 2.000
60 650 35 2.000
60 982 40 2.000 360.000

600 62 39 “ 80Ö“
600 70 15 800
600 93 15 800 1.440.000

1.992 TOTAL 2.000.000
Talon nr. 10

jumătate

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
dc 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștigurile de mai sus, în care este cu
prinsă șl valoarea nominală a obligațiu
nilor cîștigătoare.

Plata cîștlgurilor se face prin casele 
raionale de economii șl agențiile C.E.C.

★
La tragerea de amortizare a asigurărilor 

mixte de persoane A.D.A.S., din 31 octom
brie 1963, au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :1. X.W.II. ; 2. V.G.L. ; 3. 
K.R.G. ; 4. H.F.U. ; 5. Y.A.D. ; 6. A.G.M. ; 
7. X.F.G. ; 8. H.N.N.

Cinematografe)
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21),, Vitan (15; 17; 19; 20,45). Turneul ve
seliei : Union (15; 17; 19; 21). Program 
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful Doina Frumoasa Lurette : 
Doina (14,30; 16,30; 18,30: 20,30). Tăunul : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). E permis să 
calci pe iarbă : Buzești (15; 17; 19; 21). 
Strict secret — cinemascop : Crîngașl 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Serii (16; 18.15;
20,30).  Apartamentul — cinemascop • Bu- 
cegi (10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30). Război și 
pace — ambele serii : înfrățirea între 
popoare (10; 16; 19). Ipocriții ; Unirea 
(16; 18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). Trei 
plus două — cinemascop : Tomis (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Aurora (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Modern (10; 12; 14; 16,30; 13,30;
20.30) . Elena din Troia — cinemascop : 
Popular (10,30; 14; 16,15; 18,30; 21), Pro
gresul (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Vară 
și fum — cinemascop : Arta (15,30: 18;
20.30) , Floreasca (16; 18,15; 20,30) Codih : 
Viitorul (15; 17; 19; 21), Ferentari (16/ 
18,15; 20,30). Luna de miere fără bărbat : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21) Cain al XVIII- 
lea : Colentina (16; 18; 20). Voi fi mamă : 
Cotroceni (16; 18.15; 20,30). Escondida : 
Pacea (11; 16; 18; 20),

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 _
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
tineretul școlar : în vizită la Muzeul li
teraturii romîne (VI). 19,35 - Moment 
coregrafic. 20,00 - Săptămîna. 21,00 —
Filmul documentar : Marea de Azov. 
21,20 — Muzică populară romînească. 
In încheiere ; Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele dc 2, 

3 și 4 noiembrie. In țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul variabil, mal 
mult acoperit. Vor cădea ploi locale, 
mai frecvente în vestul și sud-vestul 
țării. Temperatura în creștere ușoară în 
vestul țării și staționară în rest. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar maximele între 5 și 15 rra- 
de. în București : Vreme în general1 
umedă, cu cerul variabil, mai mult a co- 
périt, favorabil ploii trecătoare. TeirN 
peratura staționară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Austriei în R. P. Romîuă

Cuv iritările
în cuvîntul său, ambasadorul aus

triac și-a exprimat bucuria atît 
pentru onoarea pe care o are de a 
remite scrisorile de acreditare, în 
calitate de ambasador, cît și pentru 
faptul că ridicarea misiunilor diplo
matice de la București și Viena la 
rang de ambasade subliniază, prin
tre alți factori, voința sinceră a ce
lor două țări de a dezvolta, mai 
mult ca în trecut, relațiile lor și de 
a strînge legăturile în toate dome
niile.

Dr. Paul Wetzler a subliniat că 
în cursul ultimelor 15 luni proble
mele financiare rămase în suspensie 
între cele două țări au fost rezoli 
vate în mod fericit. în vederea creș
terii schimburilor în sectorul agri
col, a fost încheiat un acord veteri
nar. Amintind că recent doi miniștri 
austrieci, printre alte personalități, 
au vizitat Romînia unde au găsit 
generoasa ospitalitate proprie po
porului romîn, el și-a exprimat 
bucuria în legătură cu vizita apro
piată în Austria a ministrului aface
rilor externe romîn.

„Această strîngere a legăturilor 
între două popoare — a remarcat 
ambasadorul — corespunde bine cu 
înțelepciunea și chibzuință pe oare 
o arătați în conducerea destinelor 
frumoasei dv. țări.

Contactele, atît oficiale cît și 
particulare, pe care le-am putut' a- 
vea cu compatrioții dv., de cînd am 
onoarea să reprezint țara mea în 
patria dv., îmi confirmă mereu con
vingerea că nu există chestiuni care 
să nu poată fi rezolvate într-un spi
rit de bună credință și bun simț, 
prin bunăvoință și prin înțelegerea 
lucrurilor simple, omenești“.

în încheiere, ambasadorul austriac 
a transmis tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cele mai sincere 
urări pentru fericirea sa personală 
și pentru prosperitatea tot mai mare 
a poporului romîn și a asigurat că 
își va folosi toate forțele, ca și în 
trecut, pentru a contribui la dezvol
tarea legăturilor romîno-austriece.

Răspunzînd ambasadorului aus
triac, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu acest moment important 
în relațiile romîno-austriece și a de
clarat că împărtășește pe deplin a- 
precierea ambasadorului că ridi
carea misiunilor diplomatice la rang 
de ambasade subliniază — printre 
alți factori — voința sinceră a celor 
două țări de a dezvolta, mai mult ca 
în trecut, relațiile lor și de a strînge 
legăturile.în toate domeniile.

El a remarcat că această voință 
comună s-a manifestat cu prilejul 
întîlnirii dintre conducătorii celor 
două state și de care, personal, își 
amintește cu plăcere.

Acea întîlnire a fost urmată de 
vizitele unor membri ai guvernului 
romîn și austriac, de schimburile, în 
continuă creștere, de ingineri, spe
cialiști, oameni de cultură, ziariști, 
turiști..

Președintele Consiliului de Stat a 
arătat că guvernul român acordă o 
deosebită importanță acestor con
tacte pentru că ele contribuie la o 
mai bună cunoaștere și înțelegere, 
la găsirea unor noi căi pentru dez
voltarea relațiilor noastre.

Este grăitor în această privință că 
față de 1955, volumul schimburilor 
comerciale romîno-austriece a cres
cut, în 1962, de peste trei ori și exis
tă toate premizele ca în anul în curs 
să atingă un volum de aproape pa
tru ori mai mare decît cel din 1955.

rostite
Relevînd că rezultatele obți

nute sînt încurajatoare și în
dreptățesc satisfacția noastră, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat că aceste rezultate creează 
condiții pentru noi progrese în cola
borarea romino-austriacă.

Inginerii, tehnicienii și muncitorii 
romîni au avut, nu o dată, prilejul 
să prețuiască nivelul utilajului și 
mașinilor austriece, expresie a teh
nicii industriei austriece.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a declarat că posibi
litățile de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări sînt departe de 
a fi epuizate și că prin eforturi co
mune se va reuși să se valorifice a- 
ceste posibilități în folosul popoare
lor noastre, contribuind în același 
timp la o mai bună înțelegere inter
națională.

Exprimînd sentimentele de stimă 
și prietenie pe care poporul romîn 
le nutrește față de harnicul și ta
lentatul popor austriac și mulțumind 
în încheiere pentru bunele urări, 
președintele Consiliului' de Stat a 
rugat pe ambasador să transmită 
poporului austriac urări de pace și 
prosperitate, iar președintelui Repu
blicii Austria, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire. Totodată, l-a 
asigurat pe ambasadorul Austriei că 
în activitatea sa se va bucura în 
continuare de sprijinul Consiliului 
de Stat și al guvernului Republicii 
Populare Romîne.

între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne 
și ambasadorul dr. Paul Wetzler a 
avut loc apoi o convorbire care a 
decurs într-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convorbire au 
asistat Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Ambasadorul austriac a fost înso
țit de dr. Franz Irbinger și Heinrich 
Winter, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Intre 14-16 noiembrie

Conferința naționala 
de farmacie

între 14 și 16 noiembrie va avea 
loc la București Conferința națio
nală de farmacie.

Prof. univ. P. Ionescu-Stoian, se
cretar general al comitetului de or
ganizare a conferinței, a informat 
pe un redactor al Agenției romîne 
de presă, „Agerpres“, despre desfă
șurarea acestei manifestări științi
fice.

La lucrările conferinței vor par
ticipa peste 1 000 de delegați — 
academicieni, cadre didactice din 
învățămîntul universitar, specialiști 
din institute de cercetări științifice 
și din fabricile de medicamente, 
farmaciști din întreaga țară. Și-au 
anunțat participarea și numeroși 
oaspeți de peste hotare.

Conferința națională de farmacie 
va constitui un prilej de trecere în 
revistă a principalelor realizări în
făptuite în țara noastră, în anii pu
terii populare, în domeniul cercetă
rii științifice de specialitate, al dez
voltării industriei de medicamente 
și organizării farmaceutice. Totoda
tă, ea va prilejui un util schimb de 
păreri între specialiștii romîni și cei 
străini în probleme de o deosebită 
actualitate în domeniul medicamen
telor. în cadrul conferinței vor fi 
prezentate peste 200 de lucrări de 
specialitate. Rezumate ale acestor 
lucrări au apărut într-o broșură 
care a fost editată în limbile romî- 
nă, rusă, franceză și germană.

în ajunul deschiderii conferinței, 
la Facultatea de medicină din Bucu
rești, va fi deschisă o expoziție a 
medicamentului romînesc.

(Agerpres)

Centrală de telefoane 
automată

FOCȘANI (coresp. „Scînteii"). — 
La Focșani a intrat în funcțiune o 
centrală de telefoane automată. în
treaga aparatură este fabricată la 
întreprinderea Electromagnetica din 
Capitală. Noua instalație telefonică 
are o capacitate de 800 de linii.

Noi blocuri de locuințe la Sibiu (Foto : R. COSTIN)

Primirea delegației de activiști ai P. C. din Austria 
de către tovarășul Nicolae Ceausescu

în ziua de 31 octombrie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit delegația de acti
viști ai P.C. din Austria, condusă de 
tovarășul Theodor Maller, membru 
al C. C. al P.C. din Austria, care timp 
de două săptămîni a vizitat țara 
noastră pentru a studia experiența ’ 
muncii de partid.

La primire au participat tovarășii 
Petre Lupu, Ilie Verdeț, membri ai 
C.C. al P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
Constantin Nicolae, șef de secție, și 
Ilie Rădulescu, șef adjunct de secție 
la C.C. al P.M.R.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-soviefice

Manifestări culturaLartistice
în întîmpinarea zilei de 7 Noiem

brie și în cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice au avut loc în aceste 
zile o serie de manifestări culturale. 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a împărtă
șit impresiile sale dintr-o călătorie 
în Uniunea Sovietică. „Cibernetica și 
progresul științei și tehnicii sovietice“ 
a fost titlul unui simpozion la care 
au luat cuvîntul acad. Grigore Moi- 
sil și alți oameni de știință.

La o seară literar-muzical-coregra- 
fică intitulată ,,Mihail Eminescu — 
A. S. Pușkin“ și-au dat concursul ar
tiști de frunte ai teatreloi- noastre 
dramatice, printre care artistul po
porului George Vraca, soliști ai Tea
trului de Operă și Balet, cîntăreți de 
muzică populară.

La Iași, prof. univ. Ilie Grămadă, 
directorul Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ din localitate, a ținut 
conferința intitulată „De la realis
mul critic rus la realismul socialist“, 
în cadrul unei alte manifestări cu 
tema „Itinerar liric în U.R.S.S.“, s-au 
citit fragmente din lucrările unor 
poeți sovietici.

★
Delegația de cineaști sovietici, so

sită în țara noastră cu prilejul Fes
tivalului filmului sovietic, s-a întîl
nit joi la amiază cu redactori ai pre
sei bucureștene. Răspunzînd la în
trebările ziariștilor, oaspeții au vor
bit despre felul în care a fost reali
zat filmul „Tragedia optimistă“, des
pre activitatea și proiectele lor de 
viitor. (Agerpres)

INFORMAȚII
PLECAREA AMBASADORULUI 

R. P. BULGARIA
Joi seara a părăsit definitiv țara 

noastră Ivan Kinov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Bulgaria la București. La plecare, în 
Gara de Nord, Ivan Kinov a fost sa
lutat de Gh. Luca, directorul proto
colului din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Au fost de față membrii am
basadei R. P. Bulgaria, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați în R.P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

COLOCVIU DESPRE „FIZICA, 
CHIMIA ȘI TEHNOLOGIA 

FERITELOR“

Joi au început în Capitală lucră
rile colocviului „Fizica, chimia și 
tehnologia feritelor“, organizat de 
Comisia de semiconductor! a Aca
demiei R. P. Romîne. Participă un 
mare n-umăr de specialiști din in
stitutele academiei, din institute de
partamentale și învățămîntul supe
rior, din întreprinderi. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. 
Eugen Bădărău, directorul Institu
tului de fizică al Academiei R. P. 
Romîne. în referate și comunicări 
se prezintă rezultatele obținute de 
cercetătorii din țara noastră în stu
diul proprietăților feritelor și al teh
nologiei lor în legătură cu numeroa
sele aplicații ale acestora în radio- 
tehnică, telecomunicații și automa
tică.

Lucrările colocviului continuă.

SIMPOZION

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Joi 
după-amiază a avut loc un simpo
zion organizat de Filiala Cluj a A- 
cademiei R. P. Romîne, Uniunea so
cietăților de științe medicale-filiala 
Cluj și Institutul de Medicină și 
Farmacie din Cluj, cu prilejul îm-

plinirii a 100 de ani de la nașterea 
prof. dr. Gheorghe Marinescu. Des
pre viața și activitatea marelui sa
vant au vorbit profesorii universi
tari doctori Dezideriu Duma, Augus
tin Mureșanu, Ioan Baciu, Aurel 
Nana, Octavian Fodor, membru co
respondent al Academiei, și conf. 
univ. dr. Hugo Strauss.

ARTIȘTI DE PESTE HOTARE
Joi după amiază a sosit în Capi

tală un grup de balerini de la Opera 
de Stat din Berlin, însoțiți de Walter 
Kanarovski, director adjunct al a- 
cestei Opere. Balerinii germani vor 
da recitale și spectacole de balet în 
orașele Arad, Brașov, București, 
Cluj, Craiova, Iași, Piatra Neamț și 
Timișoara.

în Capitală, a sosit orchestra de 
cameră ..Clarion“ din S.U.A. condu
să de dirijorul și muzicologul Ne
well Jenkins. Formația americană, 
alcătuită din 22 de persoane, va da 
timp de o săptămînă concerte la 
Brașov, Sibiu și Cluj. Ea își va în
cheia turneul cu un concert la Bucu
rești, în sala Palatului R. P. Romî
ne. (Agerpres)

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
Turneul masculin : RoSMâaaSa •— Wffiaața 3-0

„Capul de afiș" 
al programului vo- 
leibalistic din sala 
Floreasca l-a consti
tuit ieri meciul din
tre echipele Uniunii 
Sovietice și Polo
niei. Pentru a ilus
tra cît de echilibrat 
și totodată pasionant

a fost acest meci este suficient să ară
tăm că victoria a putut fi decisă la ca
pătul a cinci seturi, lupta pentru fie
care set fiind de asemenea echilibrată.
Polonezii au cîștigat primul set 
15—8, ’ '
torii 
fără greșeală 
15—4.

dar în 
sovietici

cu 
setul următor jucă- 
au 
Și 

ei
15—6) șl se părea că 
nu mai are suficiente 

Iată

atacat aproape 
au învins cu 

și-au adjudecatTot 
și setul III (cu 
echipa poloneză 
resurse de a restabili egalitatea, 
însă că, printr-o serie de schimbări în 
fonnație, antrenorul polonez a găsit 
pentru echipa sa o formulă mai bună. 
Unul din trăgătorii de bază, Ambro- 
ziak, introdus acum în echipă, își adu-
ce un aport substanțial. Polonezii cîști- 
gă, dar la mare luptă, al patrulea set 
de joc (15—10), în continuare, întrece
rea este la fel de echilibrată. Echipa 
sovietică, avînd în Bugaenkov și Ces- 
nokov principali realizatori ai punctelor 
din atac, depune toate eforturile pen
tru a obține victoria. Dar, deși sovie
ticii au avantaj de mai multe ori la 
începutul setului, scorul se menține 
strins. în final, printr-un joc mai va
riat (cu atacuri puternice la fileu și prin 
mingi plasate peste blocajul advers), ei 
fac punct după punct și iau un avans 
serios (14—8). Meciul nu se în
cheie totuși așa de repede. La acest 
scor, serviciul a fost schimbat 
de 20 de ori, pentru ca, în sfîrșit, să 
se facă un punct. Cei ce reușesc aceasta 
sînt voleibaliștii sovietioi. Și astfel, la 
capătul unei partide care a durat a- 
proape două ore și jumătate, victoria 
a revenit voleibaliștilor sovietici.

în cursul acestui meci publicul spec
tator a remarcat și a răsplătit cu aplau
ze jocul lui Bugaenkov, Voskoboinikov, 
Burobin, Cesnokov (de la învingători) 
și Rutkowski, Sierszulski. Ambroziak (de 
la învinși).

Reprezentativa țării noastre a susți
nut penultimul meci din cadrul actua
lelor campionate. Întîlnind echipa 
Franței, sportivii romîni au cîștigat cu 
3—0 (15—4, 15—5, 15—11). în general, 
jocul a fost la discreția echipei romîne, 
însă este de menționat că francezii au 
luptat mult pentru a stăvili atacurile 
formației noastre. în bună parte, 
ei au reușit aceasta în setul III, cînd 
dealtfel au și condus la început.

Astăzi, sportivii romîni au zi de o- 
dilmă. Mîine în partida de încheiere a 
campionatelor, ei vor' juca în compania 
reprezentativei Bulgariei. Cu toate că 
rezultatul acestui meci nu-i mai poate 
periclita poziția de lider — și deci ti
tlul de campioană europeană — echipa 
R. P. Romîne are datoria să lupte cu 
ardoare pentru a obține victoria și în 
acest joc final.

După o dispută aprigă, care a durat 
aproape 8 ore, voleibaliștii bulgari au 
întrecut cu 3—2 reprezentativa Ceho
slovaciei.

Meciul Ungaria — Iugoslavia, desfă
șurat ieri în sala Dinamo, s-a încheiat 
cu -victoria primei formații după dispu
tarea a patru seturi. Iată rezultatele 
acestora : 15—9, 15—7, 9—15, 15—7.

I. DUMITRIU

Programul de azi
BUCUREȘTI (sala Floreasca, de la 

ora 17,30) : Iugoslavia — Cehoslovacia, 
U.R.S.S. — Ungaria.

CONSTANȚA (sala sporturilor) ora 
10 : Cehoslovacia — Iugoslavia ; de la 
ora 16 : R. D. Germană — Bulgaria, 
Polonia — U.R.S.S., Romînia — Unga
ria.

Turneul feminin : RGîȚâwJ®
Iugoslavia 3-0

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Echipa feminină a țării noastre a 
obținut o nouă victorie în turneul 
final al „Europenelor“. Ea a între
cut cu scorul de 3—0 (15—7 ; 15—12 ; 
15—11) formația R. S. F. Iugosla
via, după un meci în care a avut 
permanent inițiativa.

Ca și în jocul de marți cu echipa 
cehoslovacă, ieri, formația noastră a 
creat faze frumoase, practicînd un 
volei modern, cu acțiuni variate la 
fileu și un joc foarte sigur în linia 
a 2-a. Toate componentele echipei 
au dat satisfacție, evidențiindu-se 
totuși Natalia Todorovski.

în celelalte partide ale zilei s-au 
întîlnit echipa R. D. Germane cu 
formația R. S. Cehoslovace și cea a 
R. P. Polone cu echipa R. P. Un
gare.

Echipa germană și-a depășit cate
goric adversara în mai puțin de o 
oră de joc. Scor 3—0. în partida cu 
echipa maghiară, formația poloneză a 
arătat aceleași calități demonstrate 
pînă acum : o mare eficacitate a a- 
tacului și un joc elastic, aproape 
fără greșeală, în apărare. Scorul 
meciului : 3—1 în favoarea echipei 
R. P. Polone.

Astăzi are loc cel mai important 
meci al turneului (U.R.S.S. — R. P. 
Polonă), decisiv pentru desemnarea 
echipei campioane a Europei. Ambe
le formații au cîștigat pînă acum 
toate meciurile susținute. Echipa ro- 
mînă întîlnește formația R. P. Un
gare.

M. POPESCU

FotbaHîșiii danezi 
au sosit în Capitală

Joi seara a sosit în Capitală re
prezentativa de fotbal a Danemarcei, 
care va întîlni duminică pe stadio
nul „23 August“ echipa R. P. Romî
ne, în meci retur pentru prelimina
riile turneului olimpic. Pe aeropor
tul Băneasa, sportivii oaspeți au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai Fede
rației romîne de fotbal.

La cluburile și casele 
rde cultură din regiunea 

Ploiești
Cluburile și casele de cultură din 

regiunea Ploiești au găzduit în acest 
an aproape 10 000 de manifestări 
cultural-educative, la care au asis
tat mai mult de 2 milioane de spec
tatori. Cu mult interes au fost ur
mărite programele intitulate „Cons
truim pentru noi“, „înflorește Va
lea Prahovei“, „Raid prin uzina noa
stră“, „Așa trăiesc forestierii de 
azi“ și altele, prezentate de cele 
peste 430 de brigăzi artistice de agi
tație din întreprinderile regiunii, 
scenetele echipelor de amatori de la 
schelele Moreni, Băicoi, Boldești, de 
la rafinăriile din Ploiești, Cîmpina 
și Teleajen, jocurile și cîntecele in
terpretate de orchestra de muzică 
populară „Flacăra Prahovei“ etc. De
seori, duminica sau în timpul liber 
oamenii muncii ascultă conferințe 
pe diferite teme : „Omul stăpîn al 
naturii“, „Dezvoltarea regiunii Plo
iești în anii de democrație popu
lară“, „înfloresc orașele patriei“ și 
altele.

Alte rezultate

Cluj și Cîmpia Turzii (turneul masculin 
pentru locurile 9—17) : Italia—R.F. Germa
nă 3—0 ; Turcia—Olanda 3—1 ; Austria— 
Danemarca 3—0 ; Belgia—Finlanda 3—0.

TELSGRAM! EXTERN!
Sesiunea Comisiei permanente C. Æ £ R. 

pentru metalele feroase
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 

între 24 și 30 octombrie a avut loc 
la Budapesta cea de-a 15-a sesiune 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru metalele feroase.

Au participat delegați din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. In 
calitate de observatori au participat

delegați din R. P. Chineză și R. D. 
Vietnam.

Comisia permanentă a elaborat 
măsuri privind realizarea hotărîri- 
lor luate la cea de-a 18-a sesiune a 
C.A.E.R. și a aprobat programul său 
de lucru pentru anul 1964.

Sesiunea s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere re
ciprocă și colaborare frățească.

Vizita unor delegații de scriitori 
și oameni de teatru romîni in R. P. Polonă

VARȘOVIA 31. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La invitația 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Po
lonă, la Varșovia a sosit o delegație 
a Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă condusă de Demostene Bo
tez, vicepreședinte al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R.

Delegația s-a întîlnit cu membri 
ai conducerii Uniunii Scriitorilor
din R. P. Polonă. La întîlnire a
participat și Jerzy Putrament, mem
bru supleant al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Uniunii Scriitorilor.

La Varșovia se află, de asemenea, 
o delegație a oamenilor de teatru 
din R. P. Romînă condusă de artis
tul poporului Costache Antoniu.

Delegația a avut o întîlnire cu 
membri ai conducerii Asociației oa
menilor de teatru din R. P. Polonă.

Dejun oferit de primul ministru al Indiei
In cinstea ambasadorului R. P. Romîne 

la New Delhi
NEW DELHI 31 (Agerpres). — 

Primul ministru al Indiei, Jawahar
lal Nehru, a oferit un dejun în cin
stea ambasadorului R. P. Romîne la 
New Delhi, ing. Iancu Horațiu, cu 
prilejul apropiatei sale plecări defi
nitive din India.

Au luat parte Indira Gandhi, 
membri ai corpului diplomatic, de- 
putați în Parlamentul central, ofi
cialități guvernamentale, funcționari 
superiori indieni, ziariști. Dejunul 
s-a desfășurat într-o atmosferă caldă 
și prietenească.

In sprijinul dezvoltării economice 
și sociale a tinerelor state

PARIS 31 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că în cadrul 
sesiunii Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O. care și-a încheiat lu
crările la Paris a fost adoptat un 
proiect de program prezentat de 
René Maheu, directorul general al 
acestui organism, în care se preco
nizează ca o parte din fondurile des
tinate ajutorului de dezvoltare eco
nomică și socială a țărilor în curs de 
dezvoltare să fie folosite în dome
niul dezvoltării învățămîntului, ști
inței, educației și culturii. O mare 
parte a programului privind științele 
umanitare și sociale va fi afectată 
în special studiului problemelor ra

sismului, problemelor economice și 
sociale în perioada decolonizării, 
precum și consecințelor economice 
și sociale ale dezarmării. în acest 
scop, Consiliul a hotărît să supună 
viitoarei conferințe a U.N.E.S.C.O., 
care va avea loc în anul 1964, un 
proiect de buget de 46,8 milioane do
lari pentru exercițiul financiar 
1965—1966.

Relevînd faptul că în lume mai 
există aproximativ 500 milioane de 
analfabeți, René Maheu a subliniat 
că pentru lichidarea acestui flagel 
social este necesară acordarea unui 
fond de 2 miliarde dolari, sumă 
care să fie eșalonată pe un interval 
de 10 ani.

Ciocniri între demonstranți și poliție 
în Rhodesia de sud

SALISBURY 31 (Agerpres). — La 
30 octombrie, muncitorii din Bula
wayo (Rhodesia de sud) au declarat 
grevă și au organizat demonstrații 
în cartierele industriale ale orașului, 
în semn de protest împotriva arestă
rii lui Joshua Nkomo, președintele 
partidului Uniunea Poporului Afri
can — Zimbabwe. Greviștii au pos
tat pichete în fața principalelor în
treprinderi. Poliția a folosit bastoane 
de cauciuc și gaze lacrimogene pen
tru a împrăștia peste 1 000 de per
soane care au demonstrat în fața 
tribunalului din oraș. între polițiști 
și participanții la demonstrații au a- 
vut loc ciocniri care s-au soldat cu 
moartea a doi africani. Poliția a o-

perat numeroase arestări în rîndul 
populației africane.

Joshua Nkomo a fost condamnat 
la sfîrșitul săptămînii trecute la 9 
luni închisoare, fiind acuzat că ar fi 
făcut „declarații subversive“. El a 
făcut apel împotriva sentinței. Sub 
presiunea demonstrațiilor, autorități
le l-au eliberat pe cauțiune pînă la 
22 noiembrie, cînd va începe jude
carea apelului.

în legătură cu evenimentele care 
au avut loc, ministrul justiției al 
Rhodesiei de sud a dat publicității o 
declarație oficială în care se subli
niază că actuala grevă a afectat în 
mod serios comerțul și industria o- 
rașului.

Represiunile colonialiștilor în Guineea portugheză
CONAKRY 31 (Agerpres).— A- 

gențiile de presă relatează că tru
pele portugheze, dislocate în Gui
neea portugheză au primit recent 
noi întăriri. Astfel, în orașul Bissau 
au fost transportați 'cîteva mii de 
militari, peste 3 000 de tone de echi
pament militar, 250 de mașini și 20 
de avioane. Colonialiștii supun 
bombardamentelor — folosind chiar 
bombe cu napalm — regiunile eli
berate de către patrioți. în ciuda 
acestor măsuri, detașamentele miș

cării de eliberare națională continuă 
cu curaj lupta.

După cum se subliniază în comu
nicatul Partidului african al inde
pendenței din Guineea portugheză 
și insulele Capului Verde, la 12 oc
tombrie, în apropiere de localitatea 
Kotia, patrioții au aruncat în aer 
două autocamioane care transportau 
militari portughezi. Au fost uciși 
40 de portughezi. în ziua următoare, 
în regiunea Oyo, patrioții au dobo- 
rît trej avioane.

Ședința Consiliului 
de administrație alF.LV.
La București s-au desfășurat lu

crările ședinței Consiliului de admi
nistrație al Federației internaționale 
de volei. Cu acest prilej, au fost 
admise ca noi membre federațiile 
din Algeria, Anglia, Dahomey și 
Mauritania. Pînă în prezent, sînt a- 
filiate oficial la Federația interna
țională de volei 78 de federații na
ționale.

Viitoarele campionate mondiale de 
volei vor avea loc în 1966 și vor fi 
organizate de federațiile R. S. Ceho
slovace (turneul masculin — luna iu
lie) și R. D. Germane (turneul femi
nin — luna septembrie).

în încheierea lucrărilor ședinței, 
membrii consiliului de administra
ție al federației internaționale au 
hotărît să-și intensifice eforturile 
pentru readmiterea voleiului în pro
gramul J.O. din 1968.

(Agerpres)
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în cîteva rînduri
La Suceava au luat sfîrșit întrecerile din 

cadrul semifinalei campionatului masculin 
individual de șah. Pe primul loc s-a clasat 
maestrul B. Soos cu 12 puncte, urmat de 
M. Șuteu și V. Vaisman (cits 11 puncte), 
Gh. Mititeîu (10 puncte), C. Rotaru O'A 
puncte.

★
în cadrul unui concurs de haltere desfă

șurat la Tokio, japonezul Yoshimobu Miya
ke (cat. panăj a stabilit un nou record 
mondial la totalul celor trei stiluri, reali- 
zînd 377,5 kg. Miyake a corectat și recor
dul mondial la stilul „smuls“, obținînd 
120 kg.

■k

în afara meciului de fotbal disputat la 
Tirana între R. P. Albania-Danemarca 
(scor 1—0), miercuri s-au disputat alte două 
întîlniri în cadrul „Cupei Europei" inter- 
țări. La Belfast, Spania a întrecut cu 1—0 
(0—0) echipa Irlandei de Nord, iar la Ro- 
terdam — Luxemburgul a învins Olanda 
cu 2—1.

VÎNZAREA UNOR EDIȚII 
ORIGINALE ALE LUI 

BAUDELAIRE

în cursul unei licitații, prilejuite 
de vînzarea bibliotecii Paul Ville- 
boeuf, miercuri după-amiază, la Hote
lul Drouot din Paris, în prima zi de 
vînzare două ediții originale de 
Baudelaire au totalizat 73 000 de 
franci. „Les fleurs du mal“, ediție ori
ginală, unul din cele 20 exemplare 
pe hîrtie vărgată de Olanda, apărută 
la Paris în anul 1857, a fost adjudeca
tă pentru 37 000 de franci. Ediția 
originală a culegerii „Les Epaves“, 
ilustrată de Felicien Rops, conținînd 
cele șase bucăți interzise din „Florile 
răului“, apărută în 1866 la Amster
dam, a fost adjudecată pentru 36 000 
franci. Această din urmă ediție era 
însoțită de o scrisoare autografă a lui 
Baudelaire către editorul său, Poulet 
Massis.

EXPERIENȚE PRIVIND TRATAREA
CANCERULUI LA ANIMALE

Un grup de chirurgi din Boston 
au prezentat la cel de-al 49-lea 
congres al Universității americane 
de chirurgie un raport în care au 
arătat că în tratarea cancerului la 
animale au folosit „Laserul“ — a- 
parat care concentrează razele de 
lumină într-un fascicul de o ener
gie foarte mare. Această metodă, a 
arătat dr. Paul E. Mcguff, se află 
în stadiu experimental, fiind apli
cată deocamdată numai în tratarea 
tumorilor canceroase Ia maimuțe, 
în cursul experiențelor, a precizat 
dr. Mcguff, tumorile canceroase 
cutanee și localizate, tratate cu 
„Laserul“, s-au vindecat în pro
porție de 50 la sută. La cîteva zile 
după aplicarea tratamentului, lo-

cui tumorilor canceroase mai pre
zenta urme de arsuri care, însă, 
după două săptămîni au dispărut 
în întregime.

la peruviană, este foarte căutată 
de consumatori.

EXPEDIȚIE ELVEȚIANĂ

IMPORTANTĂ DESCOPERIRE I..--...—   ........ . , ........ —„— -
ARHEOLOGICĂ ÏM LIBAN

O importantă descoperire arheolo
gică a fost făcută la Saida (anticul 
Sidon al fenicienilor) în sudul Liba
nului. Serviciul antichităților a des
chis un mormînt fenician intact 
conținînd scheletul unei femei înco
ronate cu o diademă, despre care se 
presupune că ar fi al unei regine fe- 
niciene. Este pentru prima oară că 
în Liban se descoperă un mormînt 
fenician intact.

Serviciul antichităților nu exclude 
posibilitatea descoperirii apropiate în 
același loc a unui mormînt de rege 
fenician. Ansamblul săpăturilor indică 
în adevăr că aci se află o necropolă 
a unor diriguitori fenicieni.

Descoperirea a fost făcută de mun
citori care săpau fundațiile unei clă
diri pentru o clinică medicală desti
nată îngrijirii copiilor.

în cursul săpăturilor s-au descope
rit întîi ruine romane, sub care se 
afla mormîntul fenician. Conținutul 
mormîntului a furnizat o colecție 
completă de bijuterii : cercei, bră
țări, brățări pentru gleznă, coliere, 
inele, precum și o statuetă înaltă de 
circa 25 centimetri reprezentînd, se 
pare, pe femeia decedată și o fru
moasă oglindă de bronz.

PÎINE CU FĂINĂ DE PEȘTE

La Lima, capitala Republicii 
Peru, a fost pusă în vînzare pîine 
avînd un procent de 35 la sută 
făină de pește. Acest fel de pîine. 
produsă la trei brutării din capita-

SPRE ANTARCTICA

O primă expediție elvețiană a 
plecat zilele trecute spre Antarcti
ca pentru a studia o porțiune încă 
neexplorată din această regiune a 
ghețurilor veșnice.

Recent a fost experimentată pe un 
infirm o mînă electronică studiată și 
pusă la punct de Institutul iugoslav 
de electronică și automatică din Bel
grad în colaborare cu Institutul de 
proteze ortopedice din Belgrad. Miș
cările acestui aparat sînt controlate 
de o simplă presiune asupra elemen
telor sensibile localizate în degetele 
aparatului.
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Sesiunea Adunării Generale a 0. Æ fi
BAMAKO 31 (Agerpres). — Șefii 

statelor africane, participant la con
ferința de la Bamako pentru regle
mentarea conflictului algero-maro- 
can, au părăsit capitala Republicii 
Mali. La sosirea la Alger, președin
tele Ben Bella și-a exprimat satis
facția pentru succesul conferinței, 
subliniind că a fost realizat principa
lul scop urmărit — pacea.

Postul de radio Alger a subliniat 
la 31 octombrie că „rezultatele con
ferinței de la Bamako au justificat 
speranțele pe care noi ni le-am pus 
în ea, și, spunînd noi, ne referim la 
toți acei care în Africa și în întrea
ga lume, în special în țările socialis
te, n-au încetat să creadă în posibi
litatea soluționării conflictului pe 
calea tratativelor“.

în aceeași zi, ministrul Informa
țiilor al Marocului, Boutaleb, a de
clarat că țara sa „este satisfăcută de 
încheierea favorabilă a 
de la Bamako“.

Reprezentantul oficial 
rului general al O.N.U. a 
clarație în care a
Thant a primit cu satisfacție 
tea încheierii acordului cu 
vire la încetarea focului și 
ră că „aceasta va duce la 

conferinței

al secreta- 
făcut o de- 

arătat că U 
ves- 
pri- 
spe- 
re-

glementarea pașnică, definitivă, a 
conflictului dintre Algeria și Maroc“. 
In legătură cu aceasta, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a transmis 
mulțumiri șefilor statelor care au 
participat la conferința de la Bamako. 

Referindu-se la acordul realizat la

IN sprijinul DEZARMĂRII Șl coexistenței pașnice
STOCKHOLM 31 (Ager preș). — 

F. Lager, deputat din partea P. C. 
din Suedia în Camera superioară a 
Riksdagului suedez, a cerut să fie 
din nou examinată propunerea pre
ședintelui Finlandei, Kekkonen, cu 
privire la crearea unei zone denu- 
clearizate în partea de nord a Euro
pei. „Fiecare regiune a planetei noas
tre eliberată de arma nucleară, a 
declarat Lager, înseamnă o contri
buție la rezolvarea problemei dezar
mării“.

Sosirea la Alger 
a delegației guvernamentale 

a R. P. Romîne

StW:

sărbătorii 
a sosit la

■■<•••• >.z .

a fost în- 
Tewfik El 

superiori din

/ :

Pe pămîntul Algeriei libere

■i
vreme. Anul trecut 

părăsite au fost decla-

ALGER 31 (Agerpres). — Dele
gația guvernamentală a R. P. Ro
mîne condusă de Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, care, 
la invitația guvernului Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
participă la festivitățile 
naționale a Algeriei, 
Alger.

La aeroport delegația 
tîmpinată de ministrul 
Madani, funcționari 
Ministerul Afacerilor Externe alge- 
rian și alte personalități oficiale.

A fost prezent, de asemenea, în
sărcinatul cu afaceri a. i. al R. P. 
Romîne la Alger, Iorgu Istrate.

Sînt numai puține zile de cînd am 
avut ocazia de a face un scurt 

popas la Alger; înfățișarea capitalei 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare mi-este proaspătă în min
te. Mi-o închipui în această zi fes
tivă, îmbrăcată în haină de sărbă
toare : drapelul roșu-alb-verde flu- 
turînd pe clădirile administrative, 
pe autobuze și tramvaie, împodobind 
ferăstruicile cu grilaje de fier din 
Kazbah, cartierul-baricadă al Alge
rului în timpul războiului de eli
berare. La fel în restul țării. De pe 
țărmul Mediteranei, pînă în Saha
ra, de-a lungul șoselelor, felahii ri
dică în această zi pînzele tricolore 
pe vîrfurile palmierilor. Pentru a 
doua oară poporul algerian sărbăto
rește, în condițiile libertății, Ziua 
națională a luptei pentru indepen
dență.

Nouă ani au trecut de la ziua is
torică de 1 noiembrie 1954 cînd, Ia 
chemarea Frontului de eliberare na
țională, a început răscoala armată a 
întregului popor pentru obținerea 
independenței naționale. Lupta sa e- 
roică, grea și plină de sacrificii, care 
s-a bucurat de simpatia și so
lidaritatea țărilor socialiste și ale 
tuturor popoarelor iubitoare de pro
gres și pace, a fost încununată de 
victorie — în 1962, poporul algerian 
și-a văzut înfăptuită năzuința de a 
trăi într-o țară liberă, indepen
dentă.

însuflețit de dorința de a-și con
sacra toate forțele făuririi unei 
vieți prospere, înfloritoare, el a tre
cut la tămăduirea rănilor lăsate de 
război, la așezarea temeliilor noului 
stat. Sînt sarcini extrem de grele 
și de complexe. Marasmul econo
mic, lipsa de alimente, un milion și 
jumătate de văduve și orfani, șoma
jul în masă erau numai unele din 
moștenirile lăsate de trecut și agra- 
vate de război. Aceste greutăți 
au fost accentuate de faptul că 
800 de mii de europeni au pără
sit Algeria, transferîndu-și în prea
labil capitalurile din țară, scoțînd 
din funcțiune fabrici și utilaje. A- 
proape jumătate din întreprinderi 
și-au închis porțile, șomajul cuprin- 
zînd 2 200 000 de oameni, ceea ce 
reprezenta 70 la sută din totalul 
populației active din Algeria. în 
același timp, mulți algerieni s-au 

conferința de la Bamako, ambasado
rul Camerunului la Cairo, Joseph 
Owono, a subliniat că „el nu este 
numai un succes al celor patru șefi 
de state care au luat parte la con
ferință, ci și un succes al întregii 
Africi“. El și-a exprimat încrederea 
că se va ajunge la o soluție finală 
fără ca cele două părți în conflict să 
mai recurgă la arme.

Ambasadorul Republicii Guineea 
la Cairo, Barry Diawadou, a subli
niat „creșterea prestigiului africani
lor — capabili să-și soluționeze sin
guri problemele — în fața întregii 
lumi“. Ambasadorul Somaliei, Aii 
Hussein, a apreciat, de asemenea, 
faptul că „pentru prima oară în isto
rie, statele africane au dovedit că 
problemele continentului african pot 
fi rezolvate de către africanii înșiși“. 
Declarații asemănătoare au fost fă
cute de diplomații la Cairo ai Libe
riei, Nigeriei și altor state africane 
independente.

încheierea acordului cu privire la 
încetarea focului între Algeria și 
Maroc a fost salutată și de repre
zentanții unor teritorii africane care 
nu și-au dobîndit încă independen
ța. Odhiambo Okello, șeful oficiului 
Kenyei la Cairo, a subliniat într-o 
declarație că „succesul de la Bama
ko va constitui un ajutor și un 
exemplu pentru noile state africane 
independente în rezolvarea unor 
dispute pe calea contactului direct 
între părțile interesate, fără vreun 
amestec străin“.

TOKIO 31 (Agerpres). — După 
semnarea Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii, în situa
ția internațională se manifestă tot 
mai mult tendința spre politica de 
coexistență pașnică, a declarat Nari
ta, secretar general al Partidului so
cialist din Japonia, în cuvîntul rostit 
la posturile de televiziune japoneze. 
El s-a pronunțat împotriva tratati
velor privind normalizarea relațiilor 
Japoniei cu regimul dictatorial din 
Coreea de sud, precum și împotriva 
intrării în porturile japoneze a sub
marinelor atomice străine.

★
BERLIN. în legătură cu hotărî- 

rea organizației americane „Femei, 
luptați pentru pace I“ de a declara 
ziua de 1 noiembrie zi de luptă 
pentru dezarmare generală și totală, 
Federația Democrată Internațională 
a Femeilor a adresat acestei orga
nizații o telegramă. „Ne exprimăm 
convingerea că inițiativa dv. va da 
în acest an roade importante, iar 
lozincile luptei pentru dezarmare 
generală și totală vor găsi un ecou 
larg în rîndurile femeilor din lu
mea întreagă“ — se arată în tele
gramă. F.D.I.F. își exprimă solida
ritatea sa cu participantele la miș
carea „Femei, luptați pentru pace !“ 
și le urează succes în activitatea lor 
nobilă.

întors în patrie din pribegie — a- 
gravînd problema folosirii forței de 
muncă. La toate acestea s-a adău
gat teroarea sîngeroasă dezlănțuită 
de bandele O.A.S., care aruncau în 
aer instituții și obiective economi
ce, împușcau ori ardeau de vii pe 
patrioți.

Am sosit în Algeria la un an și 
jumătate de la încetarea războiului 
și am putut cunoaște astfel unele 
din rezultatele obținute de tînărul 
stat în lupta împotriva unor mari 
greutăți, pe calea refacerii economi
ce și a transformărilor sociale. E- 
xistă bune premize — pămîntul, 
mai ales subsolul Algeriei e bogat, 
oamenii care au cunoscut libertatea 
sînt însuflețiți de dorința de a 
munci pentru înflorirea republicii 
lor ; dar pentru aceasta ei trebuie 
să învingă nu puține obstacole.

Iată-ne în drum spre Blida, oraș 
situat la circa 50 km de Alger. Cît 
cuprinzi cu ochii vezi planta
ții de viță de vie. Tarlalele de viță 
se termină numai acolo unde încep 
livezile de portocali, smochini și 'ă- 
mîi. Acum, toamna, fructele citrice
lor sînt de un verde dens ; este a 
doua recoltă a anului. Din însăși în
fățișarea cîmpiilor îți dai seama de 
uneie probleme ale agriculturii al
geriene — în primul rînd puținele 
terenuri agricole cultivate cu cerea
le. Trecutul a lăsat moștenire o a- 
gricultură cu ramuri dezvoltate dis
proporționat, în discordanță cu ce
rințele consumului intern. Populația 
algeriană are azi nevoie de cereale 
și guvernul a elaborat un program 
de a transplanta în viitor vița de 
vie pe coamele dealurilor, eliberînd 
astfel terenurile irigabile pentru 
cultura cerealelor.

La sediul cooperativei agricole 
„Blida“ am ajuns pe un drum late
ral, desprins din șoseaua principală 
și mărginit de palmieri. în spatele 
unor porți masive, medievale, 
se ascundea una din reședințele 
lui Borgeaud, fost mare proprie
tar funciar. Președintele actua
lei cooperative, un om de 34 de 
ani, fost colonel în armata de eli
berare, lipsea; ajutorul său, Safi 
Bensalan, cu un an în urmă argat pe 
moșie, ne-a vorbit cu mult suflet 
despre prefacerile petrecute aici

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Miercuri seara au continuat în Co
mitetul Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. dezbaterile asu'pra rapor
tului Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Luînd cuvîntul 
delegatul Uniunii Sovietice, N. T. 
Fedorenko, a subliniat că încheierea 
Tratatului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nucle
are în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă a creat o atmosferă nouă 
în relațiile internaționale și condiții 
favorabile pentru realizarea unor 
noi pași pe calea încetării cursei 
înarmărilor. Delegatul sovietic a de
clarat că este necesar să se dea un 
nou impuls tratativelor de dezar
mare. Tocmai în acest sens, a spus 
el, a fost făcută propunerea sovie
tică de a se convoca în primul tri
mestru sau în prima jumătate a 
anului 1964 o reuniune a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare 
cu participarea conducătorilor de 
state și guverne. El a relevat că de
legația sovietică a constatat cu sa
tisfacție că propunerea Uniunii So
vietice a fost întîmpinată cu interes 
de numeroși delegați la actuala 
siune a Adunării Generale.

Delegatul Uniunii Sovietice 
reamintit propunerile cu privire 
încheierea unui pact de neagresiune 
între statele membre ale Tratatului 
de la Varșovia și cele ale pactului
N. A.T.O., crearea de zone denuclea- 
rizate și altele, a căror adoptare ar 
constitui o contribuție de seamă pe 
calea slăbirii încordării internațio
nale și înlăturării pericolului de 
război.

A luat apoi cuvîntul delegata In
diei, Vijaia Lakshmi Pandit, care a 
aprobat propunerea de a se convo
ca Comitetul celor 18 state la nive
lul cel mai înalt. Ea a salutat pro
punerea cu privire la crearea de 
zone denuclearizate și alte propu
neri constructive prezentate la
O. N.U. în problema dezarmării.

Au mai luat cuvîntul delegații 
Suediei, Australiei și Greciei.

Apoi, delegatul R.A.U., 
Fattah Hasan, a depus, în 
le a 17 țări membre ale 
tetului pentru dezarmare, un proiect 
de rezoluție în problema interzicerii 
experiențelor cu arme nucleare. 
Printre autorii proiectului de rezo
luție se află și R. P. Romînă.

în preambulul proiectului de re
zoluție se aprobă semnarea Trata
tului de la Moscova. Proiectul con
stată cu satisfacție că în preambulul 
Tratatului de la Moscova țările 
care l-au semnat au declarat că vor 
tinde spre realizarea unei interziceri 
a tuturor experiențelor cu armele 
nucleare, pentru totdeauna, fiind 
hotărîți să continue în acest scop 
tratativele. în continuare, proiectul 
de rezoluție adresează tuturor state
lor chemarea de a se alătura Tra
tatului de la Moscova. Rezoluția 
cere Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare să-și continue lucră
rile pentru a înfăptui țelurile în
scrise în preambulul Tratatului pri- 

se-

■ a 
la

Abdel 
nume- 
Comi-

în ultima 
pămînturile 
rate de guvern „proprietăți vacan
te”. Nimeni nu știa ale cui vor fi 
aceste proprietăți, dar țăranii și ar- 
gații s-au apucat de treabă și au 
strîns recolta. Pentru ca lucrurile 
să meargă și mai bine, ei au con
stituit comitete de administrare care 
se ocupă de toate problemele unei 
mari gospodării. Comitetele acestea 
au apărut în mod spontan în întrea
ga țară și constituie unul din feno
menele specifice ale prefacerilor so
ciale care au loc în Algeria. Bensa- 
lan ne-a explicat că, dovedindu-și 
eficacitatea, comitetele au fost recu
noscute de guvern.

Printr-un decret din martie anul 
acesta, „proprietățile vacante“ însu- 
mînd 1 500 000 hectare, au fost pre
date comitetelor de administrare 
alese de țărani.

în luna octombrie, la numai cîteva 
zile după ce am plecat din Algeria, 
am aflat că — prin decret preziden
țial — încă 1 200 000 ha de pămînt au 
fost trecute în mîinile celor ce-1 
munceau. Reforma agrară continuă 
și, pe măsură ce ea se înfăptuiește, 
în țară se creează tot mai multe 
cooperative.

Schimbări importante s-au petre
cut nu numai în agricultură, ci și 
în industrie. Mare parte din între
prinderile închise anul trecut și-au 
reluat activitatea. Guvernul a națio
nalizat toate obiectivele economice 
părăsite. Statul a devenit stăpîn pe 
circa 500 de întreprinderi indus
triale.

Chiar în ziua cînd am sosit .în 
Algeria, ziarele anunțau naționali
zarea hotelurilor. A doua zi, a in
tervenit o nouă măsură — naționa
lizarea unui număr de 22 de fa
brici de pîine. Ni s-a relatat că nu 
cu mult înainte trecuseră sub con
trolul statului un număr de res
taurante, teatre și cinematografe 
particulare, precum și mii de lo
cuințe ce aparținuseră unor spe
culanți. La Blida am asistat la fes
tivitatea preluării unui hotel de că
tre stat. Populația era adunată în 
stradă. Cînd în locul vechii firme a 
hotelului a apărut cea nouă, „Grand 
Hôtel Patrice Lumumba“, aplauzele 
îndelungi oglindeau emoția cu care 

S C î N T E I A

vind interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare.

Luînd cuvîntul după prezentarea 
proiectului de rezoluție, reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A. au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor în problema interzicerii expe
riențelor nucleare subterane, spriji
nind totodată proiectul de rezoluție 
prezentat de reprezentanții celor 17 
state membre 
dezarmare.

în Comitetul pentru

★
dezbaterilor asupraîn cadrul 

problemei „Mijloace de promovare 
a reformei agrare“, care au loc în 
Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare al Adunării

In Comitetul Politic:
o Prezentarea unui proiect 
de rezoluție în problema 
interzicerii experiențelor 

cu armele nucleare
A

In Comitetul pentru
problernele economice

și financiare:
o Cuvîntarea reprezentan

tului R. P. Romîne

o Noi delegații cer adopta
rea de măsuri eficiente 
pentru încetarea politicii 
rasiste a guvernului R.S.A.

Generale a O.N.U., a luat cuvîntul în 
după-amiaza zilei de miercuri dele
gatul romîn, Titus Cristureanu.

în intervenția sa, vorbitorul a a- 
rătat, printre altele, că sistemul re
trograd al latifundiei constituie o 
frînă în dezvoltarea economică a ță
rilor în care subsistă acest sistem. O 
reformă agrară corespunzătoare, a 
spus el, este necesară în aceste țări,' 
ea urmînd să aibă în vedere în pri
mul rînd interesele generale ale 
dezvoltării economice a țărilor res
pective. Inițiativa, formele și meto
dele realizării acestei reforme agra
re sînt evident de resortul strict al 
suveranității,fiecărui stat în parte.

>

economia Algeriei a a- 
sector de stat care 
în continuare. Nu de

oamenii participau la acest act sem
nificativ pentru prefacerile din noua 
Algérie.

Astfel, în 
părut un 
se dezvoltă 
mult a intrat în funcțiune prima 
fabrică de textile construită de 
stat. Ca măsură de apărare a 
industriei algeriene în creștere s-a 
hotărît prohibirea importurilor la 
mărfurile de consum care pot fi 
produse în țară. Se studiază pro
blema introducerii unor măsuri de 
planificare economică.

E greu de uitat vizita pe care am 
făcut-o într-o pădure de palmieri, 
la mai bine de o sută de km de ca
pitală. în mijlocul pădurii, la un 
fost conac, se amenajase o școală de 
stat căreia i se dăduse numele unui 
tînăr erou național. Cei 400 de elevi 
— pînă mai ieri ducînd o viață tra
gică, muncind ca lustragii pe stră
zile Algerului — sînt orfani de 
război. Ei trebuiau să se întrețină 
nu numai pe sine, ci să aibă grijă și 
de frații mai mici și mamele lor. Cu 
fețele îmbujorate, îmbrăcați curățel, 
foștii lustragii-cerșetori ai Algerului 
ne-au întîmpinat cîntînd cîntece pa
triotice. Aici, întreținuți de stat, au 
învățat să scrie și să citească, iar 
mai tîrziu vor urma cursurile școlii 
medii, deprinzînd totodată diferite 
meserii pentru a se putea consacra 
din plin construcției țării.

Tînăra generație are încă de în
fruntat mari greutăți — 73 la sută 
din cei de vîrstă școlară fiind 
analfabeți. Statul 
parte importantă 
și atenției sale 
vățămîntului. S-a 
sie de lichidare 
mului din care fac 
reprezentanți ai armatei și organi
zațiilor obștești. Rezolvarea acestei 
probleme va însemna sporirea nu
mărului de cadre calificate de care 
este nevoie în primul rînd în sec
torul de stat al economiei.

concentrează o 
a mijloacelor 

dezvoltării în- 
creat o comi- 
a analfabetis- 
parte miniștri,

Delegatul romîn s-a referit apoi 
la experiența pe care țara noastră 
a dobîndit-o în procesul dezvoltării 
agriculturii, după înfăptuirea refor
mei agrare, subliniind faptul că în 
prezent în Republica Populară Ro
mînă agricultura este dotată cu o 
tehnică înaintată.

★
în Comitetul de tutelă au con

tinuat la 30 octombrie dezbaterile 
referitoare la politica de extindere 
a legilor rasiste ale guvernului Re
publicii Sud-Africane asupra Africii 
de sud-vest. • Reprezentantul S.U.A., 
Sidney Yates, a condamnat acțiunile 
guvernului Verwoerd, dar totodată a 
propus Adunării Generale să nu în
treprindă nici un fel de acțiuni care 
ar putea schimba situația din Afri
ca de sud-vest, atîta timp cît aceas
tă problemă este examinată de Tri
bunalul internațional.

Delegatul Camerunului, Alfred 
Ngando-Black, s-a opus propunerii 
delegatului S.U.A. După părerea 
delegatului Camerunului, rezoluția 
Comitetului de tutelă trebuie să con
țină următoarele puncte : condam
narea R.S.A. pentru că refuză să se 
supună hotărîrilor O.N.U. ; crearea 
unei comisii pentru cercetarea rolu
lui monopolurilor internaționale în 
această parte a Africii ; chemarea 
adresată tuturor țărilor de a înde
plini rezoluția cu privire la Africa 
de sud-vest ; cererea adresată secre
tarului general al O.N.U. de a face 
totul pentru a asigura prezența 
O.N.U. în Africa de sud-vest ; cere
rea adresată Consiliului de Secu
ritate de a acorda o atenție deose
bită situației din Africa de sud-vest; 
exprimarea regretului în legătură cu 
faptul că unele puteri continuă să 
furnizeze armament Republicii Sud- 
Africane.

din 30 oc- 
Generale a 
urma reco- 

in-

★
La ședința plenară 

tombrie a Adunării 
O.N.U. s-a hotărît, în 
mandării Comitetului General, 
cluderea pe ordinea de zi a celei 
de-a 18-a sesiuni a punctului „Mă
suri pentru ajutorarea țărilor Cuba, 
Haiti, Trinidad-Tobago, Jamaica, 
Republica Dominicană care au avut 
de suferit de pe urma uraganului 
„Flora'V
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Vedere din orașul Alger

în cursul verii, președintele Ben 
Bella a întreprins o călătorie prin 
țară. Vorbind la numeroase mitin
guri de masă, la cooperative, fabrici 
și uzine despre programul de măsuri 
pentru reorganizarea economiei al
geriene, el a făcut apel la muncitori 
să intre în masă în sindicate pentru 
a le întări. De mai multe ori, 
el s-a referit la rolul important al 
experienței țărilor socialiste. Cînd 
am intrat în curtea fostului conac 
al lui Borgeaud, o inscripție mare 
de pe fața clădirii mi-a atras aten
ția : „Trăiască socialismul I“ Această 
lozincă am întîlnit-o peste tot în Al
geria. în rîndurile poporului există 
o puternică năzuință ca Algeria să 
se dezvolte pe calea necapitalistă. 
Toate acestea sînt o nouă dovadă a 
influenței crescînde pe care ideile 
socialismului și realizările țărilor 
socialiste o exercită asupra popoare
lor care au pornit pe calea dezvol
tării Independente.

Potrivit prevederilor primei con
stituții a țării, adoptată la începutul 
lunii septembrie, „Frontul de elibe
rare națională“ este singurul partid 
politic legal. Islamul este proclamat 
ca religie de stat.

Măsurile întreprinse de guvernul 
algerian pentru dezvoltarea sectoru
lui de stat din economie și în ge
neral prefacerile cu caracter social- 
politic din Algeria întîmpină rezis
tența elementelor reacționare din 
rîndul claselor avute. Ele încearcă 
să zădărnicească orice măsuri luate 
în interesul oamenilor 
prosperității republicii, 
lor merge de la opoziția 
tă în timpul dezbaterii 
de constituție și pînă la 
viața liderilor regimului 
zarea de comploturi contrarevolu
ționare. Este cunoscut că tînărul 
stat a avut de înfrînt nu puține în
cercări — revolta pusă la cale în 
unele vilayete, acțiuni separatiste, 
sabotaje.

Recentele dezordini provocate de

muncii, al 
îndîrjirea 

manifesta- 
proiectului 
atentate la 
și organi-

times“ Perspective favorabile 
pentru comerțul Est-Vest

GENEVA 31 (Agerpres).— „Spe
ranțe mai luminoase pentru comer
țul Est-Vest“ este titlul unei co
respondențe din Geneva apărută în 
ziarul „Times“. Corespondentul se 
referă la lucrările comitetului pen
tru comerț al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, care au avut 
loc la Geneva.

Potrivit ziarului, o oficialitate a 
O.N.U., care a participat la aceste 
lucrări, le-a caracterizat ca „un im
portant pas înainte“ în străduințele 
de a dezvoltă comerțul Est-Vest.

Creșterea medie anuală a schim
burilor comerciale între țările socia
liste și țările occidentale, care în 
cursul ultimilor 15 ani s-a cifrat la 
circa 12 la sută, ar putea — după 
părerea ziarului — să ajungă la 20

Consultări asupra disputelor tarifare vamale 
între S. U. A. și Piața comună .

ționeze dificultățile proprii șl să a- 
dopte o politică economică comună.

Corespondentul din Geneva al a- 
genției United Press International 
subliniază că în pofida încercării u- 
nor delegați ai țărilor Pieței comune 

pasăre dintre S.U.A. și de a amîna conferința pregătitoare 
a G.A.T.T. după Anul Nou. majori
tatea membrilor G.A.T.T. au fost de 
acord cu propunerea americană de a 
se urgenta viitoarele negocieri.

Buletinul de presă al Casei Albe 
relatează în același timp că Consi
liul G.A.T.T. a numit un comitet 
special, alcătuit din cinci experți, 
care să arbitreze conflictul dintre 
S.U.A. și țările Pieței comune refe
ritor la importul cărnii de pasăre 
din S.U.A. Cei cinci membri ai co
mitetului aparțin unor țări care nu 
sînt afectate de acest conflict.

GENEVA. 31 (Agerpres). — Con
siliul G.A.T.T. (Acordul general a- 
supra tarifelor vamale și comerțu
lui), întrunit la Geneva pentru a de
semna o comisie de mediere în di
ferendul cu privire la importul de 
carne de 
Piața comună, a luaț în dezbatere la 
30 octombrie problema viitoarelor 
negocieri referitoare la reducerea cu 
50 la sută a tarifelor vamale la o în
treagă serie de produse.

După cum transmite agenția U.P.I., 
consiliul a aprobat ca un subcomi
tet al său să se întîlnească la 21 no
iembrie în scopul alcătuirii unui pro
iect provizoriu, o așa-zisă „Carte al
bastră“ care urmează să constituie 
baza discuțiilor unei conferințe pre
gătitoare a G.A.T.T. prevăzută pen
tru 16 decembrie. Conferința pro- 
priu-zisă a G.A.T.T. va 
mai 1964.
. După cum apreciază 
de la Geneva, această 
consiliului reflectă punctul de ve
dere american opus poziției susți
nute de o serie de țări membre 
ale Pieței comune care se opuneau 
ca tratativele G.A.T.T. să înceapă la 
4 mai 1964. Se știe că, datorită unor 
divergențe într-o serie de probleme 
manifestate în rîndul țărilor Pieței 

acestea și-au exprimat 
negocieri 
pînă în 

începe la 4

observatorii
hotărîre a

comune,
dorința ca viitoarele 
G.A.T.T. să fie amînate 
luna septembrie 1964 pentru a se
da posibilitatea acestora sa-și solu- 

elementele dizidente în regiunea 
muntoasă Kabilia au fost caracte
ristice pentru intenția reacțiunii de 
a transforma această regiune într-o 
nouă Katangă. La scurtă vreme 
după aceea, la frontiera dintre Al
geria și Maroc s-a produs un con
flict sîngeros. Vărsările de sînge, 
care mîhnesc pe prietenii eroicului 
popor algerian, adîncirea acestui 
conflict nu pot fi decît în intere
sul adversarilor independenței po
poarelor. Cu convingerea că orice 
problemă litigioasă, oricît de spi
noasă ar fi ea, poate fi reglementa
tă prin tratative pașnice, dacă se dă 
dovadă de răbdare, bunăvoință și 
spirit de înțelegere, opinia publică 
din țara noastră sprijină inițiative
le îndreptate spre reglementarea 
pașnică a acestei probleme. Ea a sa
lutat organizarea întîlnirii de la 
Bamako a liderilor Algeriei și Ma
rocului, în prezența altor șefi de 
state africane, cît și acordul realizat 
cu privire la încetarea focului, și-și 
exprimă speranța că se va ajunge 
Ia soluționarea completă a acestei 
probleme.

In politica sa externă, republica 
algeriană se pronunță pentru apli
carea principiilor coexistenței paș
nice. Pe baza acestor principii se 
dezvoltă relațiile Algeriei cu Romî- 
nia și cu toate celelalte țări socia
liste.

Poporul nostru, care în decursul 
anilor a urmărit cu profundă sim
patie și solidaritate lupta de elibe
rare a viteazului popor algerian și 
a salutat cu satisfacție marea lui 
victorie, se bucură sincer de rea
lizările obținute de muncitorii, ță
ranii, intelectualii tinerei republici 
algeriene în făurirea unui început 
de viață nouă. Oamenii muncii din 
țara noastră urează din toată inima 
poporului algerian noi succese în 
consolidarea independenței republi
cii sale, în dezvoltarea unei Algerii 
prospere și înfloritoare.

AL. CÎMPEANU
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la sută în cursul următorilor 5 ani, 
dacă „spiritul de înțelegere mani
festat în cursul acestor lucrări ar 
fi tradus în practică“.

în timpul celor șapte zile, cît au 
durat lucrările comitetului, au avut 
loc peste 30 de convorbiri bilatera
le între reprezentanții țărilor so
cialiste și ai celor occidentale.

amintește că statisticile 
în buletinul Comisiei

„Times“ 
publicate 
economice O.N.U. pentru Europa 
indică un ritm de creștere mai ra
pid în 1962 față de 1961 al comerțu
lui internațional al țărilor socialis
te și își exprimă speranța că se vor 
face noi pași înainte în această di
recție la conferința mondială pen
tru dezvoltarea comerțului, care va 
avea loc sub egida O.N.U. la înce
putul anului viitor.

HELSINKI. O delegație a parti
dului Uniunea agrară din Finlan
da l-a vizitat la 30 octombrie pe 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, Ahti Karjalai- 
nen, informîndu-1 că partidul ac
ceptă să participe la completarea 
locurilor în guvern dacă va inter
veni un acord asupra programului 
ministerial și în privința 
rii portofoliilor în sînul 
lui.

NEW YORK. 68 de 
tanți de frunte ai vieții

repartiză- 
cabinetu-

guver- 
a ele-

octom- 
a avut

reprezen- 
, , publice

americane au adresat președinte
lui Kennedy și Congresului S1U.A.' 
telegrame prin care cer anularea 
legilor antidemocratice, printre 
care legea Smith și MacCarran. 
Printre semnatarii telegramelor se 
află Norman Thomas, președintele 
Partidului socialist din S.U.A., 
scriitorul Upton Sinclair, drama
turgul Stewart Chase, liderii sin
dicali James Carey și Walter 
Reuther și alții.

NEW YORK. Un grup de stu- 
denți iranieni, de la diferite facul
tăți din Statele Unite, au decla
rat la 30 octombrie greva foamei 
în incinta clădirii O.N'U. în semn 
de protest față de politica 
nului iranian de reprimare 
mentelor opoziției.

NIAMEY. Intre 28 și 30 
brie, în capitala Nigerului 
loc o întâlnire a reprezentanților 
țărilor africane Volta Superioară, 
Togo, Republica Mali și Niger, 
în cadrul întîlnirii s-a hotărît în
ființarea unui organism economic 
interstatal african pentru comerț. 
Noul organ, Uniunea comercială 
africană, urmărește să atragă în 
cadrul său un număr cît mai mare 
de țări africane. Tunisia și Daho
mey, deși nu au participat la în- 
tîlnirea de la Niamey, fac parte 
dintre promotorii acestei uniuni.

TOKIO. Sindicatul marinarilor 
din Japonia, care unește în rîndu- 
rile sale 135 000 de persoane, a ■ 
obținut o victorie în lupta pentru 
satisfacerea revendicărilor sale. 
Proprietarii de nave' au căzut de 
acord să revizuiască contractul de 
muncă și au acceptat revendicări
le marinarilor cu privire la spori
rea salariilor.

BRAZZAVILLE. Comunicatul 
Ministerului Informațiilor al Con- 
go-ului (Brazzaville) anunță că 
vineri după-amiază și-a încheiat 
lucrările comitetul constituțional 
care a adoptat în unanimitate pro
iectul de constituție al republicii. 
Textul proiectului de constituție 
urmează să fie dat publicității la 
15 noiembrie, urmînd ca la 8 de
cembrie să fie supus unui refe
rendum. Proiectul de constituție 
prevede instituirea în Congo a 
unui regim „semiprezidențial“, a- 
cordînd împuterniciri atît pre
ședintelui republicii cît și Adună
rii Naționale, „pentru ca aceasta 
să-și poată exercita controlul asu
pra guvernului“.

ANKARA. După cum relatează 
agenția France Presse, la 31 oc
tombrie Curtea de casație milita
ră din Turcia a confirmat sentința 
Tribunalului militar special din 
Ankara, de condamnare la moarte 
a colonelului în retragere Talal 
Aydemir, fost comandant al șco
lii de război din Ankara, a- 
cuzat de organizarea unei ten
tative de lovitură de stat, de
clanșată -în zilele de 20 și 21 
mai anul curent. France Presse a- 
daugă că Curtea de casație mili
tară turcă 
damnarea la moarte a încă trei 
persoane implicate în lovitura de 
stat eșuată.

a mai confirmat con-
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