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Timpul priéiic să fie folosit i| plin
pentru executarea berarilor agricole ( le toamnă!

în majoritatea regiunilor, în această săptămînă, 
unitățile agricole socialiste au continuat intens arătu
rile de toamnă pentru însămînțările de primăvară. 
Această 
din datele 
aproape 60

Folosind, 
mecanizate 
agricole socialiste au 
mari suprafețe. Gospodăriile agricole de stat .din re
giunile Suceava și Ploiești, bunăoară, au arat peste 
80 la sută din terenurile prevăzute, iar cele din regiu
nea Oltenia mai mult de 70 la sută. De asemenea, 
gospodăriile agricole colective din regiunile București, 
Oltenia, Dobrogea, Argeș, Ploiești și altele, care au 
strîns din vreme cocenii de porumb și celelalte resturi 
vegetale de pe cîmp, au arat cu ajutorul mecanizato
rilor din S.M.T. circa 2/3 din suprafețele prevăzute.

Sînt însă unele regiuni,, printre care Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară. Brașov, Iași și Crișana, în 
care arăturile de toamnă nu se desfășoară corespunză
tor posibilităților existente.

In toate regiunile a continuat, paralel cu această lu
crare, pregătirea terenurilor pentru noi plantări de 
pomi și vie. Au fost executate gropi pentru plantările 
de toamnă de pomi pe 6 000 ha, iar pentru plantările 
de vii în primăvară s-a făcut desfundarea terenurilor 
pe 11 000 ha. In unele regiuni a început plantarea po
milor.

Vremea putînd să se schimbe, Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă unităților agricole socialiste să 
ia măsuri pentru a se lucra cu toate mijloacele la ară
turile de toamnă, să se încorporeze în sol cantități cît 
mai mari de îngrășăminte și să intensifice acțiunea de 
ameliorare a terenurilor podzolice.

Se recomandă, de asemenea, grăbirea executării 
gropilor pentru plantări și desfășurarea intensă a 
plantărilor de pomi potrivit indicațiilor consiliilor 
agricole regionale și raionale.

Arături pe mari suprafețe

Colectivul Centrului de cercetări 
tehnice din București al Academiei 
R. P. Romine, în colaborare cu side- 
rurgiștii Uzinelor „Oțelul Roșu“, an 
obținut noi succese îh îmbunătăți
rea calității cilindrilor de laminoa
re. S-a folosit în turnarea acestor 
cilindri fontă semidură modificată.ca 
0,2—0,3 la sută magneziu,, in locul 
nichelului și molibdenului care se 
foloseau pînă acum.

Experiențele făcute la laminoarele 
moderne de la Hunedoara au arătat 
că durabilitatea acestor cilindri este 
cu circa 40 la sută mai mare decît 
a celor turnați din fontă aliată.

Prețul lor de cost este, de aseme
nea, mult redus, iar tehnologia de 
fabricație deja însușită de turnăto
ria de cilindri de la Uzina „Oțelul 
Roșu” nu este complicată.

Folosirea cilindrilor turnați din 
fontă semidură cu grafit nodular va 
aduce mari economii prin elimina
rea metalelor de aliere nichel și 
molibden, scumpe și deficitare, și 
va contribui la creșterea simțitoare 
a productivității muncii la laminoa
rele de profile. (Agerpres)

lucrare a fost executată, după cum rezultă 
Consiliului Superior al Agriculturii, pe 
la sută din suprafețele prevăzute.
după terminarea însămînțărilor, mijloacele 
cu întreaga lor capacitate, multe unități 

făcut arături de toamnă pe

(Agerpres)

SĂVENI (coresp. „Scân
teii“). — Mecanizatorii din 
cele 7 gospodării de stat și 
3 S.M.T.-uri din raionul 
Săveni-Suceava desfășoa
ră o susținută întrecere 
pentru a executa arături 
de toamnă pe suprafețe cît 
mai mari. Pînă în seara 
zilei de 7 noiembrie în 
gospodăriile colective din 
raion s-au făcut arături pe 
24 352 ha, adică pe 66 la 
sută din suprafața plani
ficată. Brigăzile de meca
nizatori care lucrează pe

ogoarele gospodăriilor co
lective Mihălășeni, Movila 
Ruptă, Rediu, Săveni și 
altele sînt fruntașe în a- 
ceastă campanie. Realizări 
însemnate au obținut me
canizatorii din G.A.S. Co- 
țușca, Drăgușeni și Ripi- 
ceni, care sînt pe termina
te cu arăturile de toamnă.

Odată cu arăturile 
toamnă, colectiviștii și 
crătorii din G.A.S. 
transportat la cîmp și
trodus sub brazdă mari 
cantități de gupoi de grajd.

de 
lu
au 
in-

Ingrășarea
GALAȚI (coresp. „Scîn- 

teii“). — O dată cu execu
tarea arăturilor de toam
nă, membrii gospodăriilor 
colective din regiunea Ga
lați transportă pe cîmp 
mari cantități de gunoi de 
grajd. Pe terenurile care 
vor fi însămînțate în pri
măvară, colectiviștii din 
raionul Galați au încorpo
rat pînă acum sub arătu
ră mai mult de 50 000 tone 
îngrășăminte naturale. Co
lectiviștii din comuna Slo
bozia-Conache, de pildă,

au cărat la cîmp 3 000 tone 
de gunoi, iar cei din co
muna Tudor Vladimirescu 
peste 2 500 tone.

însemnate cantități de 
gunoi au încorporat sub 
brazdă și colectiviștii din 
alte raioane. în raionul 
Focșani, bunăoară, au fost 
transportate la cîmp 47 000 
tone de gunoi, iar în ra
ionul Făurei peste 91 000 
tone. în întreaga regiune 
au fost încorporate în sol 
aproape 200 000 tone gunoi 
de grajd.

Construcțiile <lc locuințe care se ri
dică an de an în Capitală necesită 
cantități însemnate de betoane. Pentru 
asigurarea Ia timp a șantierelor cu be
toane preparate în bune condiții teh
nice, au fost organizate mai multe 
stații centrale mecanizate. Printre 
cestca se află și stația de betoane 
Floreasca, de unde vă prezentăm cîteva 
imagini.

Stația de betoane Floreasca este 
una dintre cele mai bine utilate. Lu- 
crînd în două schimburi, cele 7 be
toniere existente aici, cu o capacitate 
de 450 1 fiecare (fotografia 1), produc 
aproape 600 mc de beton. Betonul 
gata preparat, sau cum i se spune 
„materia primă“ a constructorilor, 
este apoi încărcat în autoagitatoare 
(mașini dotate cu dispozitive speciale 
care amestecă betonul 
de turnare) — fotografia 2 
basculante cu 
șantiere.

Alimentarea 
nisip se face 
transportoare, 
lopeți 'sferice (fotografia 3).

pînă la locul 
și auto

care se transportă pe

betonierelor cu balast și 
cu ajutorul unei benzi 
încărcată mecanic de 2 

Acest

utilaj, are o capacitate de încărcare 
de 35 mc pe oră, înlocuind astfel 
munca manuală a 30 de oameni.

în cadrul stației de betoane a fost 
amenajată și o secție de prefabricate. 
Secția este dotată cu o macara turn, 
folosită Ia scoaterea pieselor de beton 
armat din cuvele de aburire și trans
portarea lor la locul dc depozitare, 
precum și cu un clectropalan (foto
grafia 4) utilizat la turnarea betoanc- 
Ior în cofrajelc pieselor prefabricate și 
la decofrarca lor. în această secție se 
produc zilnic, pentru nevoile șantie
relor, circa 30 mc piese prefabricate 
din beton de diferite tipuri —■ bolțari, 
fîșii cu goluri, piese prefabricate pen
tru tcrmoficare, chesoane C6, grinzi de 
diverse tipuri etc. ~ 
secției 
pentru 
josind 
numai 
restea 
zintă proba de încercare a rezistenței 
prototipului metalic Ia sarcina maxi
mă, înainte de a se trece la folosi
rea lui.

Dintre cei care lucrează la această

stație de betoane și veghează zi de zi 
la buna aprovizionare a șantierelor, 
am prins pe peliculă cîțiva muncitori 
care obțin cele mai bune rezultate în 
producție. Iată-i în fotografia 6 (de 

■la stingă la dreapta) rîndul de ' jos : 
Toma Ștefan, fierar-betonist, Stan Vi- 
șan, șef de echipa, Ion Vreavu, șef de 
brigadă, Ion Voicu, betonist, Constan
tin Stoica, fierar-betonist ; rîndul de 
sus : Ion Mihăilă, betonist, Iancu Fî- 
naru, fierar-betonist și Ion Rădună, 
betonist.

Realizări ale muncitorilor 
forestieri

Colectivele unităților aparținjnd 
Ministerului Economiei Forestiere 
au obținut în acest an rezultate 
bune în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Astfel, muncitorii din exploa
tările forestiere, printr-o mai bună 
organizare a lucrului și extinderea 
exploatării lemnului în brigăzi com
plexe, au reușit ca în cele zece luni 
să trimită în plus fabricilor, de 
cherestea și de placaje 190 000. mc 
bușteni. La rîndul lor, colectivele 
fabricilor de cherestea, ca urmare a 
unei bune aprovizionări cu mate
rie primă, au produs peste plan 
46 000 mc de cherestea.

Producția de mobilă obținută în 
acest an în fabricile ce aparțin de 
acest minister a fost de 2 ori și ju
mătate mai ■ mare decît producția 
realizată în întreg anul 1959. In fo
tografie : funicularul și tractoarele 
întreprinderii forestiere Toplița lu
crează neîncetat la transportarea 
buștenilor spre rampa de încărcare.

Recent, colectivul 
a realizat prototipul metalic 
fundurile fîșiilor cu goluri. I?o- 
acest sistem, se vor economisi, 
Ia acest sortiment, 120 mc che- 
rășinoâsă. Fotografia 5 repre-

Comisia de revizie 
in gospodăria colectivă

„In gospodăria noastră — spu
nea recent tov. Vasile Ștoian, se
cretarul organizației" de bază de la 
G.A.C. Măcrina, raionul Rm. Sărat 
— comisia de revizie își îndeplineș
te bine sarcinile încredințate de a- 
dunarea generală. In fiecare tri
mestru ea verifică amănunțit acti
vitatea gospodărească și financiară 
a consiliului de conducere. Dar nu 
numai atît. Membrii comisiei ve
ghează permanent buna păstrare a 
avutului obștesc. Iată un exemplu. 
Intr-o zi, s-a făcut un control la 
ferma de păsări și s-a constatat că 
s-au pierdut cîțiva pui. Președinte
le comisiei de revizie, Dumitru Tă- 
năsescu, a adus aceasta la cunoștin
ța adunării generale, care a cerut 
consiliului de conducere să ia mă
suri pentru îmbunătățirea condiții
lor de adăpostire și îngrijire a pă
sărilor. Altădată, văzînd că se face 
risipă de furaje, comisia de revizie 
a propus să se împrejmuiască locul 
de depozitare, iar repartizarea fu
rajelor să se facă cu mai multă 
grijă“.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
din care reiese rolul deosebit de 
important pe care îl are comisia de 
revizie în activitatea gospodăriei 
colective. Cîte și cîte alte treburi nu 
cad în competența acestei comisii! A 
verifica activitatea gospodărească și 
financiară a consiliului de conduce
re, respectarea regulilor de efectua
re a cheltuielilor, cum se păstrează 
proprietatea obștească, cum se achi
tă gospodăria de obligațiile contrac
tuale — iată cîteva sarcini foarte 
importante pentru activitatea unei 
comisii de revizie. Ea verifică amă
nunțit decontările cu membrii gos
podăriei colective, semnalînd even
tualele greșeli în dauna gospodăriei 
sau a colectiviștilor etc. Gos
podăriile colective primesc de la 
stat credite însemnate care, împreu
nă cu fondurile proprii, contribuie 
la consolidarea și dezvoltarea lor 
economică. Sînt cheltuiți acești bani 
în mod productiv, gospodărește, 
pentru dezvoltarea gospodăriei ? 
Iată o altă sarcină importantă a co
misiei de revizie. Prin controalele 
făcute ea poate contribui la între
buințarea cît mai eficientă a credi
telor. Așa cum prevede statutul mo
del, comisia de revizie face revizii 
generale de patru ori pe an, iar re
vizii parțiale — de cîte ori este ne
voie.

în numeroase gospodării colective 
comisiile de revizie își îndeplinesc 
în bune condiții sarcinile, dînd un 
aport însemnat la întărirea și dez
voltarea avutului obștesc — temelia 
înfloririi gospodăriei și a creșterii 
bunăstării colectiviștilor. Dacă la 
gospodăriile colective din Grindu, 
regiunea București, Gîngiova-Olte- 
nia, Sîntana-Crișa'na, Variaș-Banat 
și la multe alte gospodării se ține 
o bună evidență a bunurilor obștești 
și a zilelor-muncă, dacă fiecare leu 
este cheltuit cu chibzuială, iar obli
gațiile contractuale sînt îndeplinite 
la timp, aceasta se datorește, în 
mare măsură, activității comisiilor 
de revizie. Dimpotrivă, acolo unde 
comisia de revizie nu activează așa 
cum trebuie se pot ivi abateri de 
la statut, care aduc daune interese
lor gospodăriei și ale membrilor ei.

Experiența gospodăriilor colecti
ve fruntașe arată că sarcinile comi

siilor de revizie sînt îndeplinite cu 
succes atunci cînd membrii acestora, 
aleși de" adunările generale " dintre" 
colectiviștii cu mult spirit gospodă
resc și cinstiți, cunosc bine dreptu
rile și obligațiile prevăzute de sta
tut și se străduiesc să-și facă 
datoria, cînd ele sînt îndrumate cu 
grijă de către consiliile agricole, de 
către organele și organizațiile de 
partid.

Ce se întîmplă însă uneori ? Din 
cauză că nu sînt bine îndrumate, u- 
nele comisii de revizie nu-și cu
nosc rolul, au o activitate spo
radică. După cum prevede statutul, 
una din sarcinile cele mai impor
tante ale comisiei de revizie este de 
a veghea ca produsele să fie cîntă- 
rite și înregistrate în actele gospo
dăriei imediat ce se obțin din cîmp 
sau de la ferme. Or, la G.A.C. Ju- 
gurel, raionul Găiești, în toamna a- 
ceasta, porumbul și alte produse au 
fost aduse și depozitate în gospo
dărie fără a fi cîntărite și înregis
trate. Oare n-a avut gospodăria po
sibilitatea să facă acest lucru ? A 
avut, dar consiliul de conducere a 
neglijat să ia măsuri pentru insta
larea basculei cumpărate de multă 
vreme. Comisia de revizie avea da
toria să pună în fața adunării ge
nerale această problemă. Se înțelege 
că aici nu este vorba numai despre 
slaba activitate a comisiei de revizie, 
ci și despre faptul că organizația de 
partid, consiliul agricol raional n-au 
acordat sprijinul cuvenit conducerii 
gospodăriei și comisiei de revizie.

Este cunoscut faptul că comisia de 
revizie nu e subordonată consiliului 
de conducere ci, dimpotrivă, ea con
trolează activitatea consiliului. Sînt 
însă cazuri cînd consiliile de condu
cere stabilesc data efectuării con
troalelor de către comisiile de revi
zie, ce anume să controleze etc. 
Combaterea acestor manifestări de 
către organele raionale, care îndru
mă gospodăriile colective, întărește 
autoritatea și simțul de răspundere 
al comisiilor de revizie.

Bine procedează comisia de revi
zie a G.A.C. Dor Mărunt, regiunea 
București, ai cărei membri urmă
resc, la locul lor de muncă, cum se 
execută lucrările, cum păstrează a- 
vutul obștesc etc., căutînd să 
îndrepte pe loc neajunsurile consta
tate. în alte locuri însă, din cauză că 
atribuțiile nu sînt bine cunoscute, 
comisiile de revizie preiau sarcini 
ale consiliilor de conducere, cum 
sînt recepția și întocmirea procese
lor verbale pentru bunurile cumpă
rate sau confecționate în gospo
dărie, semnează procesele verbale 
care constată reformarea sau pier
derea de bunuri, propunînd scăde
rea lor, fac cercetări în cazuri de 
încălcare a statutului etc. Se știe 
doar că în gospodăria colectivă dis
pozițiile administrative sînt date de 
către consiliul de conducere și tot 
acesta urmărește și executarea lor, 
controlînd cum' sînt aplicate pe te
ren.

între consiliul de conducere și co
misia de revizie trebuie să existe o 
strînsă colaborare, întrucît scopul 
activității lor este același : consoli
darea gospodăriei colective, îndepli
nirea și depășirea planului de pro-

TEODOR MARIAN

La Expoziția agricola 
a regiunii Oltenia 
Expoziția agricolă regională, des

chisă zilele acestea în orașul Cra
iova, unde sînt expuse diferite ma
șini agricole, produse ale unităților 
agricole socialiste, panouri și' grafi
ce'înfăți'șînd realizabile' 'obținute tn~ 
agricultura regiunii, a devenit locul 
de desfășurare a unor Valoroase 
schimburi de experiență. Aici se în- 
tîlnesc președinți, ingineri, tehni
cieni, brigadieri, șefi de echipă din 
gospodăriile colective, membri ai 
consiliilor agricole. Deseori, după 
vizitarea expoziției, aceștia ascultă 
expuneri ținute de specialiști în le
gătură cu diferite probleme agrico
le. Totodată, în fața mostrelor, a pa
nourilor și graficelor expuse, eț iau 
cunoștință de metodele folosite pen
tru a smulge pământului roade cît 
mai bogate.

„Universitatea tehnică" a Capitalei
Consiliul local al sindicatelor din o- 

rașul București, la indicația comitetului 
orășenesc de partid și în urma unor 
consultări cu cadre competente tehnico- 
inginerești din întreprinderi, institute 
de proiectări și cercetări, din institute 
de învățămînt superior, a trecut la or
ganizarea „Universității tehnice“ a oro- 

...șuliii București.. Această „univerșițate 
tehnică își propune drept scop informa
rea și documentarea inginerilor asupra 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii pe plan mondial, precum și ex
tinderea experienței înaintate a unor 
întreprinderi din țara noastră.

Pentru început, '„Universitatea tehni
că“ a orașului București este organizată 
cu următoarele secții : tehnologia pre
lucrării la rece. în construcția de ma
șini și aparalaj ; tehnologia modernă în 
sudarea metalelor ; energetica indus
trială ; elemente noi în construcții ; 
tehnologia nouă în domeniul finisajului 
textil cu posibilități de aplicare la fi
brele sintetice.

De asemenea, se vor organiza în cu
rînd încă două secții : procese tehno
logice moderne în turnătoriile de fontă 
și oțel ; procese tehnologice moderne în 
forjarea metalelor și procese termochi- 
mice în tratamentele termice ale meta
lelor.

Activitatea fiecărei secții este coor
donată de, un colectiv.format, din ingi
neri cu competență în problemele res
pective.

(Continuare în pag. II-a)

TELEGRAMĂ
T.ovarășului 'ALVARO CUNHAL

Secretar general al Partidului Comunist Portughez

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă transmite dv., fiu credin
cios al poporului portughez, militant de. seamă al P.C. Portughez, un 
cald salut frățesc, cele mai sincere felicitări și urări de activitate rod
nică în lupta pe care o duceți în fruntea P.C. Portughez pentru intere
sele vitale ale clasei muncitoare și ale întregului popor portughez, pen
tru progres social și pace.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Cursurile se vor desfășura sub forma 
de cicluri de prelegeri și vor trata pro
blemele, teoretice în strînsă legătură cu 
posibilitățile de aplicare practică. Pen
tru exemplificarea practică a probleme
lor tratate se vor organiza schimburi de 
experiență la întreprinderile unde se a- 
plică metoda în cauză. Prelegerile vor 
fi ținute de academicieni, profesori, 
conferențiari, specialiști.

Această formă de activitate a stîrnit 
un viu interes în rîndul inginerilor.. La 
cursurile Universității s-au înscris pînă 
în prezent peste 6Ü0 de ingineri din 
întreprinderi, institute și ministere.

„Universitatea tehnică“ a orașului 
București s-a deschis în ziua de 31 oc
tombrie 1963. Cu acest prilej s-a pre
dat și prima lecție avînd ca temă : 
„Tehnologia de grup și posibilitățile ei 
de aplicare în întreprinderile din Bucu
rești“.

MM DE ASUAllE
Pe un vagonet a fost improvizată bine, definind judicios și concis spec- 

scena brigăzii artistice de agitație de tacolul : 
la secția a doua, din sectorul trei. 
Marea hală de la debitare era 
plină : peste 400 de spectatori. Venise
ră și de la alte secții. Era în răstimpul 
dintre schimburi, cînd. cei care au ter
minat lucrul mai întârzie la o vorbă-cu 
tovarășii lor. Programul brigăzii de agi
tație a durat aproape 40 de minute. 
Reprezentația dală chiar în mijlocul 
lor, Ia locul de muncă, s-a bucurat 
de succes. Laudele sau crilicile rostite 
în fața sutelor de oameni, acolo 
unde muncesc ei, își atingeau țin
ta, mergînd la inimile, tuturor. Era 
pe la începutul lui octombrie. Unii 
muncitori își mai aminteau de un 
spectacol asemănător dat ■ de aceeași 
brigadă prin iunie. Fuseseră amintiți 
atiinci și doi lăcătuși care întîr- 
ziau ori absentau nemotivat. A doua zi 
după prezentarea programului, la ga- 
zeta de perete au aparat doua scurte Jucție și chiar... comportarea nesatisfă- 
angajamente : nu se va mai întîmplă. 
Nimeni nu le ceruse. Dar brigada de 
agitație își îndeplinise rolul, determi
nând un răspuns spontan, autocritica 
cinstită și imediată. Cei doi s-au ținut 
de cuvânt.

La Uzinele, mecanice din Turnu Se
verin există două brigăzi artistice de 
agitație : una pe întreaga întreprindere, 
cealaltă pe lingă secția a doua a secto
rului III, despre a cărei frumoasă acti
vitate (instructor, lăcătușul Ion Vălea- 
nu) am amintit, mai sus. Am în față un 
program apreciat al „brigăzii mari“ 
din timpul verii, „Să facem cu brigada 
o trecere-n revistă“. De la început se 
remarcă nivelul artistic al textului : 
ideile sînt exprimate clar, versificația 
este îngrijită, ritmurile și deci melodiile 
pe care aceste versuri au fost cîntate 
alternează frumos. Autorii lui (colecti
vul de creație al brigăzii) au lucrat

„Brigada noastră este o gazetă 
Cc-o afișăm pe 'scenă cu umor, 
O afișăm aici foarte concretă 

' Pe înțelesul tuturor“.

cuUzina, trăiește în acest program 
succesele ei, cu problemele ce trebuie 
rezolvate. Apar chipuri de fruntași, 
loarte pregnante, oamenii în lupta 
pentru produse mai multe, de calitate, 
pentru răspândirea tehnicii înaintate și 
reducerea prețului de cost. Din econo
miile realizate în uzină, spune brigada,

„Vom da marinarilor 
Vase trainice Ia apă“.

pentru, ca mai tîrziu să 
urare“ și „celor care fac 
la sectorul III.

Cu vervă sint criticate ___  ___
fesfări birocratice la serviciul de apro
vizionare, actele de indisciplină în pro-

„le aducă o 
vagoane“ de

unele mani-

cătoare a echipei de fotbal a uzinei. 
...Dar vara a trecut, brigada de agi

tație a uzinei a intrat într-o inexpli
cabilă • „vacanță“. De curînd comitetul 
sindical a intervenit spre a stimula ac
tivitatea brigăzii. S-a alcătuit un 
program. Am citit textul nou în biroul 
comitetului de partid al uzinei (cran 
de față locțiitorul secretarului și pre
ședintele comitetului sindical).

— Textul acesta se poate monta, cu 
același „succes“, la Sighet, Galați ori 
Călărași — a observat un tovarăș dc la 
Casa regională a creației populare, care 
era de față.

— Da, c cam general... a admis pre
ședintele comitetului sindical. L-am fă
cut mai mult ca s-o urnim din loc, să 
punem capăt inactivității.

Apoi tot de la el am aflat că acest 
program a fost respins. E drept că tex
tul era scris curgător, versificația pusă 
la punct, tonul vioi. Dar asta, în loc 
să slujească, reliefa și mai mult lipsa 
lui de conținut concret. Undeva se re-

m
amintea că uzina produce utilaje de 
mare însemnătate, că vasele de aici că
lătoresc departe și alte asemenea ge
neralități.

...Și ar fi avut de tratat atâtea lu
cruri interesante 1 La atelierul fierărie, 
maistrul M. Bîrlan a realizat de curând 
o inovație interesantă în ce privește 
boidurarea unor piese necesare la con
strucția de vagoane, 
inovație, bordura 
ză acum cu

Prin această 
se confecționea- 

ajutorul matriței, cali
tatea fiind îmbunătățită. Se realizează 
circa 90 000 lei economii, față de ve
chiul procedeu... Dar noul program al 
brigăzii nu spunea nimic despre acest 
fapt, deși comitetul sindical îl făcuse 
cunoscut colectivului de creație.

Iată încă o temă ignorată de text : 
aplicarea în sectorul de vagoane a nou
lui flux tehnologic, care asigură o pro
ductivitate sporită și elimină timpii 
morți. Noul flux a fost elaborat de 
către toți conducătorii de secții, de 
către maiștri, dar nu toți îl aplică. Ul
terior, la intervenția comitetului de. 
partid, a conducerii administrative și a 
sindicatului, au fost luate măsuri pen
tru buna desfășurare a fluxului. Bri
gada ai fi putut să reflecte efortul 
depus pentru aplicarea în producție a 
acestor măsuri, pentru organizarea su
perioară a producției.

Numeroase alte fapte concrete din 
uzină așteaptă să fie cuprinse în pro
gramul brigăzii. Se impune o mai bună 
legătură între comitetul sindicatului și 
colectivul de creație, o colaborare 
serioasă între membrii acestui colectiv. 
Există foițe culturale puternice în uzi
nă : ele pot întări brigada de agitație, 
apropiind-o 
aici.

de viața colectivului de

■fc

mai multe întreprinderi 
Oltenia. Pretutindeni bri-

Am vizitat 
din regiunea 
gada artistică de agitație este una din

ILIE CONSTANTIN
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0 folosire mai

In cadrul laboratorului : de agrochi
mie al Institutului de cercetări hortivi- 
ticole s-a construit o casă de vegeta
ție, unde cercetătorii abordează .proble
me privind nutriția plantelor. în foto
grafie : Laborantul Alexandru Flo
rida făcînd observații asupra comportă
rii plantelor.

Reîntâlnirea cu o mare țe spirituală, căldura, al- 
artistă i , ...  .....
interesul și satisfacția pu-

Electroliza. este o secție de bază a 
Combinatului chimic Borzești. Din 
cele 27 instalații ale marelui com
binat, 25 funcționează pe baza pro
duselor primite, direct sau indirect, 
de la secția de electroliză. De felul 
cum se muncește în această secție 
depinde în mare măsură calitatea 
celor peste 30 produse ce se obțin 
în cadrul combinatului. E și firesc, 
deci, ca munca colectivului de aici 
să. fie urmărită cu cel mai viu in
teres.

.Organizația de bază, comuniștii ce 
lucrează în secție sînt conștienți de 
rolul important pe care îl are elec
troliza în realizarea sarcinilor de 
plan — cantitative și calitative — 
ale combinatului. Răspunderea pen
tru, îndeplinirea exemplară a sar
cinilor încredințate — iată linia, fi
rul roșu, care a străbătut de la în
ceput pînă la sfîrșit lucrările adu
nării generale de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază din 
secția electroliză.

.Din darea de seamă și discuții a 
reieșit că organizația de bază a des
fășurat o muncă rodnică pentru 
realizarea sarcinilor de plan, a în
drumat întregul colectiv al secției 
spre rezolvarea unor probleme ma
jore ce au stat în fața secției. Care 
au fost, în esență, aceste probleme ?

Una din cele mai importante pro
bleme, dezbătute și la ultimele ale
geri,, a fost aceea a folosirii din plin 
a capacității de producție a utila
jelor, a sporirii în continuare a a- 
cestei capacități. Asigurînd o îngri
jire și exploatare rațională a dife
ritelor agregate, colectivul secției _a 
reușit să atingă capacitatea prevă
zută în proiect. Dar comuniștii din 
secție nu s-au oprit aici.

După o largă consultare cu ca
drele tehnice și cei mai buni munci
tori, biroul organizației de bază a a- 
juns la concluzia că în secție mai 
există încă destule rezerve interne 
pentru sporirea capacităților de pro
ducție. S-a hotărît ca această pro
blemă să fie supusă discuției comu
niștilor. Adunarea generală a fost, 
bine pregătită. în prealabil, un co
lectiv de muncitori și tehnicieni

a capacităților de
a studiat temeinic problema,
reieșit cu acest prilej că nu toți 
muncitorii și maiștrii acordă întrea
ga atenție întreținerii și utilizării 
în bune condiții a utilajelor mo
derne cu care e înzestrată secția, 
că se mai manifestă, în unele, cazuri, 
o oarecare slăbire a simțului de răs
pundere față de buna întreținere a 
acestora. Discuțiile din adunare au 
fost rodnice : s-au propus un șir de 
măsuri concrete, a căror aplicare a 
contribuit la lichidarea deficiențelor 
existente.

— Intervenția organizației de bază 
a constituit un ajutor prețios pentru 
colectivul secției — a spus ing. Ana
tolie Hălcescu. Dar, deși am depășit 
capacitatea proiectată, electroliza nu 
și-a spus ultimul cuvînt. Noi putem 
spori și mai mult producția secției, 
în primul rînd printr-o mai bună 
exploatare a utilajelor, prin îngriji
rea și întreținerea lor în condiții 
optime. Aceasta presupune, firește, 
intensificarea muncii politice în rîn- 
dul muncitorilor pentru creșterea 
spiritului lor de răspundere.

Și alți vorbitori — lăcătușul Ion 
Suciu, operatorul Dumitru Zaharia 
— au amintit despre unele ac
țiuni întreprinse de organizația de 
bază pentru a asigura o mai bună 
folosire a capacităților de producție. 
S-a arătat, de pildă, că organizația 
de bază s-a preocupat mai susținut, 
în timpul din urmă, de ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
muncitorilor și a maiștrilor. Unii 
membri de partid au primit sarcina 
să ajute pe muncitorii cu mai pu
ține cunoștințe profesionale.

Constatînd că după unele sărbă
tori — 1 Mai, 23 August — scade 
preocuparea organizației sindicale 
pentru organizarea întrecerii socia
liste, că rezultatele nu mai sînt ur
mărite și popularizate cu regulari
tate, organizația de bază a analizat, 
într-o adunare generală, felul cum 
se ocupă comitetul de sindicat de 
organizarea întrecerii socialiste. In 
urma acestei analize, a măsurilor 
politice și organizatorice luate, în
trecerea a căpătat un caracter mai 
viu, sporindu-și simțitor eficiența.

producție
In prezent, în fața colectivului 

secției stă o sarcină importantă și
grea : montarea unor noi utilaje, 
care vor permite sporirea capacită
ții de producție a secției cu 30 la 
sută. Organizația de bază a acordat 
acestei probleme întreaga atenție. 
Deși montarea noilor utilaje era 
prevăzută pentru trimestrul IV, or
ganizația de bază a luat o serie de 
măsuri politice și organizatorice, 
sprijinind conducerea secției în în
ceperea montajului cu mult înainte 
de termenul stabilit.

Merită relevat faptul că montarea 
noilor utilaje s-a făcut și se face cu 
forțele proprii ale secției, fără aju
tor din afară. Membrii și candidați! 
de partid au fost în frunte, în locu
rile cele mai grele, însuflețind prin 
exemplul lor întregul colectiv.

Scoțînd în evidență ceea ce este 
bun și valoros în activitatea orga
nizației de bază, unii vorbitori — 
Nicolae Lazăr, Valentin Chiuaru și 
alții — s-ău oprit și asupra unor 
lipsuri. Ei au arătat că organizația 
de bază a scăpat uneori din vedere 
probleme importante cum sînt cele 
privitoare la reducerea consumuri
lor specifice — care în uneie pe
rioade au fost depășite — și a pier
derilor de produse în timpul prelu
crării. La noi există încă mari 
posibilități de a obține, economii — 
a spus tov. Benedict Hălcescu. în 
secție mai au loc, datorită unei in
suficiente preocupări pentru întreți
nerea utilajului, pierderi de sara
mură, sulf sau energie electrică. Or
ganizația de bază nu a întreprins 
pînă acum acțiuni concrete menite 
să antreneze în mod eficient colec
tivul la reducerea pierderilor din 
procesul de prelucrare. ■ ’

Adunarea organizației, de' bază' din 
secția electroliză a oglindit, maturi
tatea membrilor de partid de aici, 
hotărîrea lor de a ridica, și mai mult 
rolul organizației de bază în vederea 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
care stau în fața colectivului.

Comisia & revizie:
din colectivă

(Urmare din pag. I-a)

colectivului.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii“
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stîrnește îndeobște truismul, forța morală pro- 
______________ ____________7.,'--^— r.prii oamenilor simpli din 
bUcului, Interes ■ și satisfac- popor, cărora comunismul 

le-a dat o rațiune superioa
ră a existenței.

Filmul împletește în des- 
i sa dramatismul

7 . ,Lzl* anwfiu, uyuuu'ou • V'-* "

mităților războiului dezlăn- 
” țuit de fasciști cu- episoa

de contemporane, înfățișînd 
viața cotidiană a satului 
colhoznic,, unde trăiește fe
tița crescută jde - Mihăilina - 
lasen. Descoperirea adevă
ratei mame a Natașei și so- 
sirea ei, în final, pentru a-și 
regăsi copilul, marchează 
punctul culminant al acțiu
nii, care fără să ocolească 
accentele sentimentale ine
rente unei astfel de situa-

ție cu atît mai legitime 
cînd e vorba de Vera Ma
rețkaia, neuitata ' protago- ....... ...
nistă a filmelor—Invățătoa-. fășurarea sa —
rea din« ^aiiyf--.-.r'l,Femeia-. cn duioșia, evocarea cala- 
deputat“, „Partizana“, ,J' 
ma“ și atâtea altele.- De 
astă-dată, binecunoscuta 
detriță întruchipează, în 
filmul' tipț;ițl/jrșf.pgizori. Ev- 
gheni .BrițitieiU'ghin și Ana
toli Bukovski — „Printre 
oameni buni“, rolul ' unei 
colhoznice Mihailina, care 
a găsit în zilele războiului 
o fetiță rătăcită' și a cres
cut-o ca pe propriul ei co
pil, Este o figură lupiinoa- 
să, plină, de adevăr, ira
diind o deosebită f rum use-

ții, comunică emoționant e- 
sența pilduitoare a noilor 
relații umane statornicite în 
societatea socialistă.

O parteneră demnă de re- 
numele Verei Marețkaia se

dovedește a fi în film mica 
interpretă a Natașei, Ira 
Mițik, a cărei sensibilitate 
autentică a fost pusă în va
loare cu pricepere de către 
regizori.

Roadele muncii constructorilor ies 
la iveală mai ales odată cu termi
narea noilor obiective. în această pri
vință, realizările colectivului între
prinderii nr. 3 construcții Buzău 
sînt sărace. Deși valoric sarcinile de 
plan au fost îndeplinite, ritmul 
de punere în funcțiune este cu mult 
în urma graficelor stabilite.

Cu diferite ocazii, conducătorii în
treprinderii au căutat să găsească o 
justificare pentru neréalizarea rit
mului de lucru planificat pe șantie
re. Vina era dată fie pe documenta
ția tehnică, fie pe unele greutăți în 
aprovizionarea cu materiale de in
stalații — mărunt? de altfel.

La adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază de la întreprinderea nr. 3 
construcții Buzău, comuniștii au a- 
rătat adevăratele cauze ale rămîne- 
rii .în urmă. Este vorba îndeosebi de 
slaba coordonare a lucrărilor pe 
șantiere, începînd de la săpăturile 
efectuate pentru noile blocuri și 
pînă la ridicarea zidăriei și execuția 
finisajelor.

— Eu am lucrat o bună perioadă 
de timp pe șantierul de locuințe din 
complexul „Chimica“-Buzău — _ a 
spus tinichigiul Filip Nedelcu. Aici 
am avut dese întreruperi în timpul 
lucrului din cauză că maiștrii și teh
nicienii nu repartizau rațional for
țele la diferite puncte de lucru.

Unii vorbitori au arătat că se pier
de timp prețios mai ales la execu
tarea unor lucrări de instalații. Din 
pricina slabei organizări a muncii, 
instalațiile de apă, încălzire și sani
tare se tărăgănează de la o lună la 
alta.

Numeroși comuniști, printre care 
zidarul Constantin Popescu, dulghe
rul Matei. Călin, tehnicianul Drăgan 
Avram și alții, au arătat că la a-

ceasta situație s-a ajuns și pentru că 
organizația de bază nu și-a exer
citat cu competență dreptul de con
trol asupra activității conducerii ad
ministrative. De la începutul anu
lui, numai o singură dată, în apri
lie, s-au analizat în adunarea gene- 

; rală problemele producției. In hotă- 
rîrea adoptată atunci s-au prevăzut 
măsuri pentru mai buna organizare 
a muncii, dar biroul nu a urmărit 
cum sînt traduse în viață și o bună 
parte au rămas neînfăptuite. 
Nici forțele organizației de partid 
nu au fost în modul cel mai 
judicios repartizate la locurile de 
munca. în adunarea generală s-^a 
făcut propunerea ca în cadrul echi
pelor de instalatori să lucreze un 
număr de membri și candidați de 
partid care, prin exemplul lor per
sonal, să antreneze pe toți muncito
rii la realizarea lucrărilor în timpul 
optim. S-a cerut să se acorde o 
mai mare atenție primirii de noi 
membri și candidați de partid din 
rîndurile celor evidențiați în între
cere.

La dezbateri, comuniștii s-au oprit 
și asupra muncii politice desfășu
rate de organizația de bază în spri
jinul producției. S-a arătat că pînă 
acum gazetele de perete de pe șan
tiere n-au apărut regulat, că agi
tația vizuală nu reflectă preocupă
rile colectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri. La căminul pen
tru muncitori — a arătat tov. Iu
lian Cojoacă — deși există condiții, 
nu se desfășoară o activitate cultu- 
ral-educativă bine organizată. Con
ferințe și expuneri pe diferite teme, 
spectacole artistice, concursuri „cine 
știe, cîștigă“ etc. se organizează ra
reori.

Asigurarea condițiilor necesare 
bunului mers al lucrărilor pe 
rioada de iarnă și pregătirea

timp a producției pe anul 1964 au 
stat și ele în atenția adunării. în da
rea de seamă - și în discuții s-au 
adus critiçi conducerii administra
tive că nu a luat din vreme mă
suri pentru pregătirile de iarnă, nu 
s-a interesat de documentația teh
nică pentru lucrările care vor 
fi începute în anul viitor. Noul bi
rou a primit sarcina să controleze 
sistematic cum se aplică măsurile 
téhnico-organizatorice stabilite pen
tru perioada de iarnă, în așa fel în-' 
cît să se asigure un ritm continuu de 
lucru pe șantiere.

Dezbaterile vii, ca și hotărîrea a- 
dunării de dare de seamă și alegeri 
au exprimat voința comuniștilor și a 
celorlalți constructori de la această 
întreprindere de a lichida rămînerea 
în urmă, de a-și concentra efortu
rile spre realizarea sarcinilor tra
sate de partid în ce privește grăbi
rea ritmului de dare în folosință a 
construcțiilor de locuințe și îmbună
tățirea continuă a calității lor.

ducție. Este în interesul dezvoltării 
gospodăriei ca verificările făcute de 
copisia de revizie să fie' privite, de 
consiliul .de conducere .ca un ajutor 
în muncă și s-o sprijine atunci cînd 
face verificări, punîndu-i la dispozi
ție toate datele, procesele verbale, 
registrele de evidență necesare.

Dé asemenea, consiliul de condu
cere trebuie sg examineze atent 
concluziile, și propunerile comisiei 
de revizie, să ia măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate.

.. Nu peste mult timp în gospodăriile 
colective va avea loc un eveniment 
deosebit de important. — adunările 
generale de dare de seamă și alegeri. 
La dezbaterea problemelor princi
pale ale activității desfășurate de 
consiliile de conducere pentru rea
lizarea planurilor de producție, pen
tru dezvoltarea proprietății' obștești 
o depsebită contribuție sînt. che
mate să aducă comisiile de revi
zie. Numai pe baza unor rapoarte 
cuprinzătoare. întocmite în urma 
verificării întregii activități a gos
podăriei, se va putea face, o analiză 
profundă a muncii consiliului de 
conducere și a brigăzilor.

Tot. cu o.cazia acestor adunări sé 
vor alege noile ’coïnisii d'é "revizie, 
problemă căreia comitetele raionale'; 
de partid, sfaturile populare și con
siliile agricole trebuie să-i acorde b 
mare atenție. Este în interesul fie
cărei gospodării, fiecărui colectivist 
ca în comisia de revizie să fié aleși'1 
colectiviști capabili, cinstiți' și bùni 
gospodari, care să lupte fără" pre
get pentru apărarea și dezvoltarea. 
proprietății obștești. în felul acest:!, 
comisia de revizie își va spori auto
ritatea, va obține prețuirea și fepri-' 
jinul colectiviștilor.

îndeplinindu-șl cu succes sarcinile, 
comisiile de revizie pot și trebuie, să 
aducă o contribuție deosebită la dez
voltarea și întărirea gospodăriilor 
colective.

^Ucigașul plătit"
■Un nume de prestigiu 

—. Cesarp Zavattini — fi- 
. gurează. ■ alături ■ de cel al 

unui reprezentant ..al ..gene- 
'' rației .mai tinere de cineaști 

italieni — bamiaho Da- 
miani — în’frunt'ed' gëneri- 
ctdui-- la 'filmul „Ucigașul 
plății“. Iar problematica a- 
bordată se integrează preo
cupărilor de analiză- -minu
țioasă și ascuțită critică so
cială care au generat și alte 
opere cinemătografioe ‘pur
tând semnătura lui Za- 
vattinù . ■. ...

Film ul, ■ rfc- reajțf, r paloare 
artistică, narează ..istoria 
unei crime. Dpr, pe .autori 

. nu-i... interesează. .cît.uși de 
. puțiy latura, senzațiopglă a 

faptelor.. Întreaga lor. aten
ție se îndreaptă sprp explo
rarea ambianței sociale și a „ ....... ........... ....... ,

.. universuTui lăuntric al celor gîtuit de frică și preocupat 
implicați în acest astisinat să facă să dispară orice
pus là cale, cu o crudă lu-

■ ciditate, de un financiar a- 
flat în dificultate, și înfăp
tuit de un individ de la 

. polul opus al societății, îm
pins de sărăcie la soluții 
disperate.

Pe elegantul Riccardo 
nu-l macină mustrările de 
conștiință, gindul copleșitor (Riccàrdo), .. -1____ __

că a dus un om la moarte (Caria), Alberto Lupo (Ton- 
nelli), Belinda Lee (soția 
lui), Pietro Germi (într-o

Carlei, soția sa, și-acuzările 
reciproce pe care și le a- 
runcă, poartă amprenta 
unor penibile justificări și 
reflectă vidul moral al per
sonajelor, stârnind milă și 
dispreț prin totala lor ne
putință de a privi viața alt
fel idecit prin prisma unui 
egoism de-a dreptul feroce. 
Nu mai puțin elocventă 
este secvența de pe terasa 
luxoasei vile unde același 
Riccardo răsfoiește febril 
ziarul în căutarea știrii des
pre- moartea bătrînului său 
creditor. Iar. în episodul fi
nal, nereușind în nici un 
chip să potolească nervii și 
remușcările celui care a 
ucis, Riccardo — omul care 
pare si se dorește puternic 
— esfe, .surprins în toată 
micimea- caracterului său,

să facă să dispară orice 
urmă a complicității sale ; 
simbolic, ultimele imagini 
ale filmului ni-l arată, vă
zut de sus, curăț.ind în ge
nunchi mozaicul .camerei 
de baie părăsit cu cîteva 
clipe mai înainte de Ton- 
nelli.

Jocul lui Sergio Fantoni, 
Sylva Koscina

Judecind după titlu și 
după primele secvențe (ca
re par să întrețină voit un 
aer enigmatic în jurul fap
telor înfățișate în partea 
introductivă) s-ar putea cre
de că „Ancheta“ are factu
ra unui film de acțiune, de 
tip „detectiv“, cu întâm
plări înlănțuite pe temeiul 
unei suspensii gradate abil. 
Cutând însă, o asemenea 
impresie e dezmințită de 
însăși desfășurarea noului 
film ■ bulgar.

Regizorul Kiril Ilincev 
(care semnează și scenariul 
împreună cu Gheorghi Mar
kov) a intenționat să de
monstreze cîteva impor
tante adevăruri ale eticii 
socialiste prin analiza unui 
proces de conștiință. Cazul 
tânărului inginer Danilov 
— de care depinde dezvi
novățirea unei colege
plicate fără vină într-o an
chetă privind alterarea 
nor produse ale uzinei — 

' e adus pe ecran în scopul 
reliefării ideii că integrita
tea morală, atitudinea dem
nă respingînd compromisu
rile comode constituie im-
peratjpe. primordiale pentru „

im-

iar pe altul l-a împins la 
crimă, ci spaima că ar pu
tea să-și piardă averea, apariție episodică de .la în- 

■■ privilegiile, și confortul pe ceputul filmului, Bolognesi) 
se remarcă prin naturalețe, 
este pătruns de spirit critic 

destăinuie la adresa personajelor.

care ea i le asigură. Criza 
lui din compartimentul de 
tren, cînd v..se

u-

un om al vremii noastre. 
Confruntînd gîndurile e- 
roului cu acțiunile sale, si
tuația lui prezentă ou a- 
mintiri din vremea studen
ției sau de la începutul 'ac
tivității sale în uzină, fii-- 
mul încearcă să lumineze 
resorturile sufletești " care 
determină atitudinea pozi
tivă adoptată în final de 
către eroul principal.

Tema este interesantă, 
iar realizarea demonstrează 
talentul unora dintre inter- 
preți. Din păcate însă, ac
țiunea trenează, dînd im
presia că se pregătește . o 
cotitură revelatoare care se 
lasă însă zadarnic așteptată. 
„Ancheta“ în conștiința 
eroului principal nu se do
vedește suficient de pro
fundă pentru a convinge, 
pentru a explica transfor
marea radicală a ingineru
lui Danilov. Procedeele teh
nice, soluțiile „de efect“, 
la care recurge regizorul, 
nu pot compensa neajuh-, 
șurile investigației psiholo
gice, golurile scenariului.

C. DOGARU <<

Concert simfonic
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Orchestra filarmonicii de stat'Olte- 
,nja .dirijată,de, Teo.dor Costin a pre
zentat ieri.Ja Craiova un nou con
cert simfonic. De data aceasta con
certul' ä avut ca solist' pe cunoscutul 
violonist Ion . Voicp, artist emerit, 
laureat al Premiului.de stat. în pro
gram-: lucrări de W. -M. Clepper, 
Ed. Lalo și A. Haciaturian.' Concer
tul s-a bucurat de un deosebit suc-

„Săptămîna teatrului, muzicii și dansului“ la Suceava și Botoșani
Cu prilejul sărbătoririi a zece ani 

de activitate a Ansamblului de 
cîntece și dansuri „Ciprian Porum- 
bescu“ din Suceava, a Filarmonicii 
de stat și Teatrului de păpuși „Cra
vata Roșie“ din Botoșani și 5 ani de 
activitate a Teatrului de stat „Mi
hail Eminescu“ din Botoșani, co
mitetul regional pentru cultură și 
artă organizează în orașele Botoșani 
și Suceava, între 12—17 noiembrie, 
„Săptămâna teatrului, muzicii și 
dansului“.

In această perioadă la Botoșani 
și Suceava vor avea loc următoa
rele spectacole : „Apus de soare“ de 
B. Șt. Delavrancea, în interpretarea 
artiștilor Teatrului de stat „Mihail

Eminescu“ din Botoșani ; concert 
de muzică populară românească, 
prezentat de orchestra populară și 
soliștii Ansamblului de cîntece .și 
dansuri „Ciprian Porumb eseu“ din 
Suceava ; „Sînziana și Pepelea“ 
după . Vasile Alecsa.nd.ri, spectacol 
dat de Teatrul de păpuși „Cravata 
Roșie“ din Botoșani ; concert simfo
nic prezentat de Filarmonica de stat 
din Botoșani avînd ca solist pe Ste
fan Gheorghiu, artist emerit spec
tacol muzical-coregrafic dat de An
samblul de cîntece și 
prian Porumbescu“ din 
avea loc de asemenea 
festiv în cinstea celor 
tive artistice.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

dansuri „Ci- 
Suceava. Va 
un spectacol 
patru colec-

Lucrări de electrificare. Se montează un transformator, care va face ca 
noi localități din raionul Roșiori să fie racordate la sistemul energetic național.

IM JURUL BLOCULUI
Scrisoare către Comitetul executiv al Siatului popular 

al Capitalei
montarea stîlpilor pentru iluminat, 
asfaltarea aleilor de acces și .• a 
unor porțiuni din curte etc.

Se pare că nimeni n-a cerut so- ' 
coteală întreprinderii constructoa
re și organelor beneficiare ale sfa
tului popular pentru aminărea 
acestor lucrări.

Situația aceasta, care îngreunea
ză considerabil accesul șpre.'lqciiiri-. 
țe, este bine cunoscută atît de con
structor — șantierul hr. 3 al în
treprinderii de construcții și mon
taje nr. 1 — cît și de întreprinde
rea de administrație locativă' • din 
raionul „23 August“, cărora ne-am 
adresat de nenumărate ori prin 
intermediul administrației blocu
rilor. Promisiuni ș-au făcut destu,- 
le. Am dori, în sfîrșit, un răspuns? 
concret. Și pe acesta îl ppăt'e da' 
numai șantierul de construcții; 
prin fapte care să denote spirit de 
răspundere în folosirea fondurilor 
încredințate, respect față de pro
pria muncă, și, mai ales, față de ' 
locatari. ' i<. ' ■'

Locuim în blocul C 17 din Șo
seaua Mihai Bravu. Sîntem recu
noscători constructorilor pentru e- 
forturile încununate de succes pe 
care le-au depus spre a ne asigura 
condiții bune de locuit.

Din anul 1960, de cînd ne-am 
mutat, și pînă acum continuăm să 
avem însă neplăceri din cauză că 
n-au fost amenajate spațiile din 
jurul blocurilor. în alte cartiere 
noi, ca al Circului de stat, Giulești 
etc. este de admirat nu numai 
frumusețea blocurilor, ci și grija 
de amănunt pentru executarea a- 
menajărilor exterioare, a spațiilor 
verzi etc. S-a asfaltat și la noi în 
vara aceasta o porțiune de drum 
cuprinsă între blocurile C 17 —
C 19 (situate în vecinătatea străzii 
Avrig) și s-au așezat, cîteva gar
duri izolatoare. Dar numai atît. 
Mormane de pămînt sînt lăsate 
încă de la efectuarea săpăturilor 
pentru fundații pe una din aleile 
de acces și mai ales în dreptul u- 
nor blocuri ; alături — terenuri 
denivelate, gropi, șanțuri, moloz. 
Din această cauză, nici mașinile 
I.S.B. n-au cum să se apropie de 
curte pentru a ridica lăzile cu 
resturi menajere. Mai sînt de e- 
fectuat aici lucrări de canalizare,

Potrivit contractărilor de la Ma
maia, în primul semestru al anu
lui 1964, cumpărătorii vor găsi în 
magazine o nouă serie de produse 
din grupa articolelor de menaj : 
perii din material plastic pentru 
curățat și spălat vase, platouri, co
șuri și cupe din metal inoxidabil 
pentru fructe, coșuri pliante 

■ pentru piață etc. Lista nou
tăților mai cuprinde dulăpioare din 
lemn alb lăcuit pentru baie, truse 
cu articole din lemn pentru bucă
tărie etc. Intr-un sortiment variat 
se prezintă lustrele, lămpile și ve- 
ipzele. De asemenea, se vor pune în 
vînzare și două produse chimice 
noi : lacul pentru parchet și insec
ticidele parfumate.

★

N. R. : Cele semnalate în scri
soarea de mai sus au fost verifi
cate de redacție și corespund în
tru totul realității: Este de neînțe
les de ce, în pofida repetatelor se
sizări, nu s-au luat măsuri pentru 
îndreptarea lucrurilor, nu s-a ur
mărit — așa cum reiese din da
tele Băncii de Investiții — folosi
rea la timp a fondurilor destinate 
amenajărilor exterioare.

T. REU, I. VULPESCU, M. 
LUCA, P. BUSUIOC, locatari ai 
blocului C 17, șoș,' Mihai 

Bravu, București;,

* .
Așteptăm răspunsul. Cornitetùiui • 

executiv, al Sfatului popular al'Qa- 
pitalei care, avînd în subordine 
întreprinderile chemate să colâbd-: 
reze la amenajarea acestor spații,, 
va analiza, desigur, cu exigență 
cine poarță răspunderea pentru a- 
ceasță situație, va trage concluziile 
necesare și.în privința altor jazuri, 
asemănătoare.

■WM

Noi înnilcle rte confecții contractate 
recent de organele comerțului.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 11) ; Manon — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie
— (orele 10,30) ; (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Paganini — (orele 19,30). Filar
monica de stat „George Enescu" (Stu
dioul de concerte al Radio iele vizi unii) : 
Concert simfonic — (orele 11). (Sala 
mică a Palatului R. P. Romîne) : Con
cert lecție pentru elevi — (orele 10) ; 
Ciclu] „Muzica de-a lungul veacurilor" 
pentru studenții Universității București
— Opera italiană în sec. al XIX-lea — (o- 
rele .20). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 10) ; Nevestele vesele 
din Windsor — (orele 15) ; Orfeu în in
fern — (orele 19,30). (Sala Studio) ; Nora
— (orele 10) ; Mașina de scris — (orele
15.30) ; Vicleniile Iui Scapin — (orele
19.30) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Comedia 
erorilor — (orele 10) ; Cezar și Cleopa
tra — (orele 15) ; Sfînta Ioana — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : Cine a ucis — (orele 
11) ; O felie de lună — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F R.-Giulești : Pa
harul cu apă — (orele 19,30). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Expoziția de muzică u- 
șoară — (orele 20). (Sala din Calea Vic
toriei 174) : Palatul melodiilor — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Zboară, cîntcc drag — (orele
20) . Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 11). 
C'ircul de stat : Variațiuni de toamnă — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tragedia opti
mistă — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 12,30; 16; 18,45; 21,15). Printre 
oameni buni : Republica (10; 12; 14; 
16,45; 19; 21,15), Capitol (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Excelsior (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21). La vîrsta dragostei : București (9;

16,30; 18,30; 20,30), Grivlța (10; 
; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
,30; 18,30; 20,30), Modern (10; 12; 
; 18,30; 20,30). Electra : Tomis 

(9,15; 11,30; 13,45; 15,30; 17,45; 20). Cötro- 
ceni (14,30; 16,45; 19; 21,15). Trei plus 
două — cinemascop : Tineretului (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Babette pleacă la 
război — cinemascop :. Victoria (10; 12,15; 
14,30; 15,30; 18,45; 20,45), Viitorul (11,30; 
15; 17; 19; 21). Codin : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea 
între popoare (11,30; 15,45; 18; 20,15). Vară 
șl fum----cinemascop : Lumina (rulează
în continuare de la orele 9,30 pînă la 
orele 14, după-amiază, 16,15; 13,45; 21), 
Buzeștl (11,45; 16; 18,1'5; 20,30), Progresul

(11,30; 14,30; 19; 21,15) Lazarillo
de Tormes : Union (11; 15.45; 18; 20,15). 
Program special pentru copii ; Doina 
(10; 11,15). Kocco și frații săi (ambele 
serii) : Doina (12,30; 16; 10,30). ~
de filme documentare rulează in conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21,- la 
cinematograful Timpuri Noi. Dracul și 
cele zece porunci — cinemascop : Giu
lești (10,30; 12,45; 16; 18.15; 20,30). Poves
tea pantofiorului de aur : Cultura] (11; 
15; 17-, 19; 21). Vacanță la mare — Ciriema- 
scop : Dacia (9; 11; 13; 15: 17; 19; 21). Cel 
mai mare spectacol : “ ' ■
21). Valsul nemuritor : ____ t
14; 16: 18; 20) Strict secret — 
scop : Unirea (16; 18; 20), A~t_ 
18,15; 20,30). Dinastia neagră : Flore’asca 
(16; 18,15; 20,30). Moștenire cu bucluc : 
Adesgo (10,30; 15; 17; 19; 21) Marile spe
ranțe ; Volga (9,30, 11,45; 14; 16,15- 18,45; 
21). Rîul și moartea : Vitan (15;. 17; 19; 
20,45). Cucerirea Everestului : Miorița 
(10; 12; 14, 16; 18,15; 20,30). Doctor în 
lozofieu Popular (10,30; 15; 17; 19;
19; 21). Taxiul morții : Aurora (10; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Pacea (11; 16; „, 
20). Mamelucul : Cosmos (16; 13; 20)., Ul
timul tren din Gini HUI : C'olcntlna
(14,30; 16,45; 19; 21.15). Doi din alte lumi : 
Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). Miste
rele Parisului — cinemascop : Drumul 
Serii (11; 16; 18,15; 20,30). Elena din Tro
ia — cinemascop : Ferentari (12: 14.30; 
16,45; 19; 21,15). Raidul vărgat : Flacăra 
(12; 16; 18; 20). Escondida: Lira. (15.30; 
18; 20,30). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Munca (11; 16; 18,15; 20,30),

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas- . 
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
14,30 — Transmisie de la Stadionul „Re
publicii" : meciul de fotbal dintre echi
pele Steaua și Farul. 17,00 — Aspecte 
de la Campionatele Internaționale de 
gimnastică ale Republicii Populare Ro- 
mîne. 19,00 — Jurnalul televiziunii; 19.10 
— Album de romanțe... 19,45 — Estradă, 
estradă. 21,20 - Muzică ușoară In în
cheiere : Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic

CUM E VREMEA
Pentru următoarele trei zile : 

călduroasă cu cerul variabil în __
țării, vor cădea ploi izolate. .Vînt slab 
pînă la potrivit din sud-vest. Tempera
tura în general staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10- grade.-iar 
maximele între 13, și 23 grade. Dlrrrt-, 
neața ceață locală. In București: Vreme 
călduroasă cu cerul variabil, vînt slab 
Temperatura se menține ridicată,'

Program

Crîngași (15: 18;
Bucegi (10; 12; 

cinema- 
Ațta (11; 16;

fi-
A uyuicu 1P, JL.<; ly; 21).

Dragoste și pălăvrăgeli : Moșilor (15: 17; .... . ... J2_ 
18;

•f rrt r 7

Vreme
nordul

Premiului.de
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Plenara C.C. al U. T. M.

(Urmare din pag. I-a)

în ziua de 9 noiembrie 1963 a 
avut loc Plenara Comitetului Cen
tral al U.T.M. La primul punct al 
ordinei de zi, Plenara a dezbătut și 
aprobat un plan de măsuri, privind 
îmbunătățirea activității organizații
lor U.T.M. de la sate pe perioada de 
iarnă.

La cel de-al doilea punct al ordi
nei de zi, Plenara a adoptat unele 
măsuri organizatorice. Tovarășii

Constantin. Cîrțînă și Alexandru 
Kopandi au fost eliberați din func
țiile . de (secretari ai C.C. al U.T.M. 
în legătură cu trecerea lor în alte 
munci. Plenara a ales pe tovarășul 
Petre Enache în funcția de secretar 
al C.C. al U.T.M., iar pe tovarășii 
Alexandru Dali și Constantin Chiți- 
mia ca membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M.
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Clădirea noii policlinici din raionul Titu, regiunea București, dală de cu- 
rind în folosință.

Președintele ßoulart despre problema 
înfăptuirii reformei

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în cadrul unui 
miting, președintele Braziliei, Gou- 
lart, a declarat că guvernul brazi
lian este pregătit să ducă la înde
plinire reforma agrară, în baza că
reia vor fi împroprietăriți 3 mi
lioane de țărani.

în declarația sa, președintele 
Goulart a subliniat că reforma a- 
grară va fi înfăptuită pe cale paș
nică, împotriva voinței marilor 
proprietari de pămînt. înfăptuirea

agrare in ffiazilia
reformei agrare 
și nepărtinitor, 
să fie baza 
economice și socialë necesare ale 
societății noastre. Referindu-se la 
faptul că în prezent marii proprie
tari de pămînt din Brazilia dețin 
267 milioane hectare de pămînt, diri 
care numai 11 la sută este cultivat, 
Goulart a spus că actuala situație 
este intolerabilă. Ea face indispen
sabilă acordarea de pămînt milioa
nelor de țărani.

în mod democratic 
a spus." el, trebuie 

tuturor schimbărilor

Sacadatul și melancolicul „glas 
al roților de tren“ la trecerea 
peste joante — legătura de la 
capetele a două șine de cale fe
rată — este de multă vreme un 
însoțitor nedespărțit al călători
lor. Dar puțini știu cît costă acest 
„glas“. Loviturile ritmice ale ma
terialului rulant la joante uzează 
prematur șinele, vagoanele și lo
comotivele. Specialiștii afirmă că 
din cauza joantelor se cheltuiesc 
anual în plus, de fiecare kilome
tru de cale, cîte 4 340 lei la lu
crările de întreținere a liniei.

Numărul de joante pe kilo
metru de linie se poate re
duce prin utilizarea unor șine cu 
lungimi din ce în ce mai mari. în 
ultimii zece ani, s-a trecut la su
darea șinelor în tronsoane foarte 
lungi. Se folosește pe scară largă 
sudarea prin contact electric și 
presiune în ateliere mobile. Tron
soanele de șine de 300—360 m se 
introduc în linie cu ajutorul unor 
cărucioare și macarale speciale. 
Prin eliminarea joantelor se pre
lungește durata, de serviciu a su
prastructurii căii și a materialului 
rulant (vagoane, locomotive) ; 
cheltuielile de întreținere à liniij 
Tor 'se reduc cu 20—35 la sută, 
^Cheltuielile pentru combustibilul 
necesar remorcării trenurilor se 
reduc și ele cu circa 15 la sută. 
Durata de serviciu a șinelor creș
te cu 3 pînă la 5 ani, sporește 

’■gr-adul de confort al călătorilor.
Pînă în prezent, calea ferată 

fără joante a fost extinsă pe li
niile București—Constanța, Bucu
rești—Ploiești, Coșlariu—Simeria, 
Caransebeș—Lugoj, Roman—Su- 
cedvă Comănești—Palanca.

D. MINCULESCU

cele mai îndrăgite forme de : activitate 
culturală, folosită de comitetele de 
partid ca un instrument prețios al 
muncii politice de masă. Se remarcă ex
periențe diferite, preferințe pentru 'o 
modalitate sau alta în prezentarea tex
tului. Iar acesta este cu atît mai bo
gat, cu cît cuprinde aspecte vii din 
toate secțiile și sectoarele întreprinde
rilor. Un program poate fi elaborat în 
condiții optime de un colectiv de crea
ție alcătuit din oameni talentați, cu 
dragoste pentru uzină, cunpscînd bine 
problemele și oamenii despre care scriu. 
Un singur autor, oricît ar fi de înzes
trat, nu poate face față singur sarcini
lor ce revin la ora actuală brigăzilor 
artistice de agitație.

La Uzinele „7 Noiembrie“ din Cra
iova există o brigadă care a obținut 
frumoase succese în activitatea de pînă 
acum. în ultima vreme însă brigada a 
cam lîncezit. Cu siguranță că o cauză 
este lipsa unui colectiv de creație. 
Alcătuite uneori fără cunoașterea con
cretă
doar pe 
dențiați 
tele nu 
Or, la 
oameni
care inginerul Ilarie Hinoveanu, trata- 
mentistul Ion March ș.ă.j care, reuniți 
într-un colectiv de creație, ar asigura 
un contact mai strîns cu diversele sec
toare ale uzinei.

Un colectiv de creație bun, activ este 
la Combinatul de industrializare a lem
nului din Țg. Jiu. Membrii colectivului 
merg prin fabrici și secții, vorbesc cu

a faptelor și a oamenilor, ci 
baza unor liste de evi- 

rămași în urmă, tex- 
avea suficientă eficacitate. 
Noiembrie“ există mulți 
activitate literară (printre

Și 
pot 
„7 
cu

șefii de brigăzi și cu maiștrii, culeg 
aspecte interesante din viața combina
tului pe care apoi le prelucrează. Acti
vitatea susținută a brigăzii pe combi
nat a stimulat și formarea unor bri-- 
găzi artistice de agitație pe lîngă fie
care din fabricile marii unități indus
triale. Programele multora din aceste 
brigăzi se află într-un stadiu înaintat.

*
Brigăzii artistice .de agitație îi revine 

un rol de seamă în activitatea cul
turală de masă, în viața'-unităților 
industriale (ca și în agricultură, comerț, 
transporturi etc.).. Promovînd cu căldu
ră noul, redînd poezia plină de opti
mism a noilor realități, din patria noas
tră și totodată crîticînd ce e vechi, 
brigada artistică de agitație are capaci
tatea de a mobiliza colectivele de oa
meni ai muncii la transpunerea în viață 
a sarcinilor puse de partid.

Din experiența cîtorva din întreprin
derile regiunii Oltenia se desprinde o 
concluzie importantă pentru activitatea 
brigăzilor artistice de agitație din a- 
ceastă parte a țării : necesitatea unei 
preocupări competente, a unui sprijin 
concret și permanent din partea comi
tetelor sindicale. în același timp, orga
nizațiile de partid sînt datoare să 
controleze și să îndrume îndeaproape 
activitatea brigăzilor, folosîndu-le în 
munca politică de masă. Și aceasta se 
poate face numai orientînd programele 
brigăzilor către cele mai arzătoare pro
bleme din viața întreprinderii, uzinei, 
colectivului — probleme ridicate de 
procesul de producție și de munca de 
educare comunistă a oamenilor.

Semnarea planului de colaborare științifică 
pe anii 1964-1965 intre Academia R. P. Romine 

si Academia Cehoslovacă de. Stiinte
în ziua de 9 noiembrie 1963 a 

avut loc la Academia R.P. Romîne 
semnarea Planului de colaborare 
științifică pe anii 1964—1965 între 
Academia R.P. Romîne și Academia 
Cehoslovacă de Științe.

Planul prevede efectuarea de 
cercetări științifice în comun și co
laborarea în domeniile matematicii, 
fizicii, biologiei, astronomiei, medi
cinii, lingvisticii și altor ramuri 
ale științei.

în vederea întăririi legăturilor 
științifice între cele două academii, 
planul mai prevede vizite reciproce 
ale oamenilor de știință pentru 
studii de specializare, conferințe, 
consultații științifice, colaborarea 
pentru rezolvarea unor probleme 
actuale de cercetare științifică.

Planul a. fost semnat de acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, și de acad. 
Jaroslav Kozesnik, vicepreședinte al 
Academiei Cehoslovace de .Științe.

La semnare au participat acade
micienii Iorgu Iordan și Ștefan 
Nădășan, vicepreședinți ai Acade
miei R.P. Romîne, membrii delega
ției Academiei Cehoslovace de 
Științe, precum și academicieni, 
membri corespondenți și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. .

Au fost de față Vladislav Plesek, 
însărcinat cu afaceri ad-interim .al 
R. S. Cehoslovace la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

INFORMAȚII
SESIUNEA ANUALĂ

A INSTITUTULUI DE FIZIOLOGIE 
NORMALĂ ȘI PATOLOGICĂ 

în zilele de 8 și 9 noiembrie s-a 
desfășurat în Capitală Sesiunea a- 
nuală a Institutului de fiziologie 
normală și patologică al Academiei 
R. P. Romîne.

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, cercetători- ai 
institutului, medici de specialitate 
din întreaga țară.

Lucrările au fost prezidate de.a- 
cad. prof. dr. Grigore Benetato, di
rectorul institutului.

în cadrul sesiunii au fost dezbă
tute o serie de probleme fundamen
tale ale fiziologiei moderne. Au 
fost prezentate aspecte importante 
privind fiziopatologia clinică și fi
ziologia muncii — probleme legate 
de ocrotirea 
muncii și de 
socialiste.

în acest an 
drul institutului cercetări 
biochimismul funcțional al creieru
lui, studiul metabolismului proteic 
în maladiile hepatice și ale sistemu
lui nervos, precum și cercetări pri
vind fiziologia și patologia muncii 
în transportul aerian — civil și mi
litar — în transporturi feroviare și 
ale muncii în subteran.

Abordarea acestor cercetări de

interes teoretic și practic, a fost po
sibilă, datorită întrebuințării tehni
cilor; noi ^perfecționate, ça : micro- 
eleetrofiziologia, histochimia, speç- 
tofoțomețria, izotopi, enzymologia, 
cromatografia, ultracentrifugara, 
precum și a tehnicilor de înregis
trare la distanță a parametrilor 
biologici, cu ajutorul instalațiilor 
de radioemisiune și recepție.

SIMPOZION PE TEMA „SINTEZA 
- ȘI UTILIZAREA 

SCHIMBĂTORILOR DE IONI"

sănătății oamenilor 
dezvoltarea economiei

au fost făcute în ca- 
privind

Campionatul categoriei A la fotbal

Dinamo a învins Petrolul cu 1-0ale R. P*
Internaționalele“ de gimnastică 

Romîne
Tn programul campionatelor inter

naționale de gimnastică ale R. P. Ro
mîne desfășurate ieri după-amiază în 
sala Floreasca din Capitală au figurat 
exerciții liber alese. Și, evident, ca în
totdeauna. în asemenea ocazii, specta
colul sportiv a fost cu totul deosebit. 
Pregătirea temeinică a sportivilor pen
tru exercițiile liber alese, unde fante
zia, talentul și forța se îmbină în mod 
armonios, ne-a permis să urmărim 
exerciții de o certă frumusețe.

Evoluția la sol a tinerei Jarka Sedla- 
kova (R.S.C.) — în vîrstă de numai 
17 ani — a fost cu totul remarcabilă. 
De altfel aplauzele i-au fost adresate cu 
dărnicie. Vladimir Kuț (U.R.S.S.), după 
un exercițiu foarte reușit, a terminat 
printr-o săritură înșurubată în aer cum 
rar se poate vedea. Sonia Iovan, anga
jată în lupta pentru primul loc la in
dividual compus, a lucrat cu o sigu-

ranță deosebită la bară, socotită, așa 
după cum se știe, ca cel mai dificil apa
rat. La inele Anton Kadar a fost cel 
mai bun dintre cei peste 20 gimnaști 
aflați în întrecere.

în această întrecere, contînd pentru 
toți concurenții ca o verificare înaintea 
olimpiadei de la Tokio, pe primul loc 
în clasamentul la individual compus 
s-a situat reprezentanta noastră Sonia 
Iovan. Bine pregătită, ea a obținut o 
meritată victorie. Pe locurile următoare 
ale clasamentului s-au situat Elena 
Leuștean și Mzia Ninașvili. La bărbați 
concursul a fost dominat de cei doi 
gimnaști sovietici : Vladimir Kuț 
— primul în clasament la indivi
dual compus — și Eduard Gromov. Pe 
locul trei, reprezentantul nostru Fre
deric Orendi.

Astăzi — începînd de la ora 16 — 
întrecerile continuă.

Formațiile Dinamo București și 
Petrolul Ploiești s-au întîlnit ieri 
după-amiază pe stadionul „Republi
cii" din Capitală. Vremea a fost fru
moasă, terenul de joc .— bun; arbi
trajul competent (Vladimir Pinsov 
— R. P. Bulgaria). Spectatorii bucu- 
reșteni au umplut pînă la refuz tri
bunele. Se poate spune deci că au 
existat toate condițiile pentru ca 
fotbaliștii celor două echipe să ofe
re un meci de calitate. Jocul însă 
n-a fost îndeajuns de satisfăcător.

La începutul primei reprize, plo
ieștenii încearcă poarta lui Datcu. 
în min. 8, de pildă, la un șut puter
nic al lui Pahonțu, portarul dinamo- 
vist respinge în corner. Replica di- 
namoviștilor este destul de hotărîtă, 
dar la înaintare fazele nu sînt ur
mărite cu atenție. Bune ocazii de a 
înscrie au dinamoviștii spre sfîrșitul 
reprizei. Petru Emil șutează puter
nic de la distanță însă mingea 
lovește de bară.

se

ȘAH

Turneul de la Moscova
După o zi de repaus, turneul interna

țional de sah-de la Moscova a fost reluat 
cu partidele celei de-a 8ra runde. Marele 
maestru Smîslov, lucind cu piesele negre, 
l-a învins în 37 de mutări pe Simaghin, 
Tal a cîștigat la Jimenez, Gligorici la 
Balczerowski, Vladimirov la Kupers și 
Szabo la . Pietzsch. Antoșin a întrerupt cu 
avantaj decisiv la Hort. Partida întreruptă 
dintre cei doi foști campioni mondiali, 
Smîslov și Tal, s-a terminat remiză. Cu 
toate că avea avantajul calității, marele 
maestru Smîslov n-a reușit să treacă de 
apărarea foarte precisă a partenerului său. 

tn clasament continuă să conducă Smîs
lov cu 6,5 puncte, urmat de Tal — 6 
puncte, Vladimirov — 5,5 puncte, Antoșin 
— 5 puncte și o partidă întreruptă.

După pauză, dinamoviștii domină 
iarăși. Ei înscriu singurul gol al 
meciului în minutul 67. ' Mingea re
venită în teren, după ce lovise bara 
porții lui lonescu, a fost trimisă în 
plasă de Frățilă. Nesiguranța în joc 
a celor doi fundași dinamoviști (Ivan 
și Popa) înlesnește spre sfîrșitul par
tidei pătrunderile tot mai periculoa
se ale ploieștenilor. Aceștia ratează 
egalarea chiar în ultimele secunde ; 
printr-o intervenție promptă Nun- 
weiller salvează de pe linia porții.

Privind meciul Dinamo București 
— Petrolul Ploiești se poate spune 
că dinamoviștii au făcut în ansam
blu un joc mai legat decît partene
rii lor și au obținut o victorie meri
tată. Prin aceasta, bucureștenii re
vin în fruntea clasamentului.

Nu pot fi însă trecute cu vederea 
o serie de deficiențe pe care ieri 
ambele echipe le-au manifestat 
pe teren. S-a constatat din nou 
lipsa de eficacitate — o ueclie 
meteahnă — încetinirea jocului în 
apropierea porții etc. Deși au domi
nat pe, rînd, bucureștenii în prima 
repriză și ploieștenii în cea de-a 
doua, de prea puține ori au încercat 
înaintașii calitățile celor doi portari.

în timpul rămas pînă la meciul 
cu Real Madrid, echipa dinamovistă 
trebuie -să-și retușeze lipsurile ma
nifestate în jocul de ieri pentru a 
se putea prezenta corespunzător în- 
tr-o partidă 
tanță.

Pe SC U rt
Tnvingînd cu 3—1 echipa Iugoslaviei, re

prezentativa masculină a Suediei a cîștigat 
competiția pe echipe din cadrul campio
natelor- internaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei. ■ -

Sîmbătă au început probele de simplu. 
Reprezentantul nostru Dorin Giurgiucă l-a 
învins. cu. 3—0 pe iugoslavul Bikid. La du
blu femei, Rudnova și Grinberg (U.R.S.Ș.) 
au dispus cu 3—1 de Beli, Folea (Anglia, 
R.P.R.). Astă seară vor fi cunoscuți cei 5 
carfipioni ai probelor de simplu.

de asemenea impor-

C. MANTU
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Fază din meciul Dinamo.București —Petrolul Ploiești

(Foto : M. CIOC)

Astăzi se 
partide din etapa a 9-a a campiona
tului cat. A de fotbal. în Capitală, 
pe stadionul Republicii, cu începere 
de la orele 14,30 are loc meciul 
Steaua-Farul Constanța. Iată jocu
rile din țară : Siderurgistul Galați- 
Progresul București ; C.S.M.S. Iași- 
Steagul Roșu Brașov ; Dinamo Pi- 
tești-U. T. Arad ; Știința Timișoara- 
Rapid București ; Știința Cluj-Cri- 
șul Oradea.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ repriza a Il-a 
a meciurilor Steaua-Farul, C.S.M.S.- 
Steagul Roșu, Știința Timișoara- 
Rapid. Transmisia se va face pe pro
gramul I cu începere de la ora 15,15.

Reglementarea activității pe teritoriul 
Indoneziei a societăților petroliere străine
DJAKARTA 9 (Agerpres). — Par

lamentul indonezian, a adoptat sîm
bătă. două.legi care stabilesc o nouă 
bază pentru activitatea pe teritoriul 
Indoneziei a societăților . petroliere 
străine. Potrivit acestor legi, societă
țile străine, și anume societățile a- 
meriçane Stanvac, Caltex și Pan A- 
merican, precum și societatea- brita
nică. Shell vor deveni contractanți ai 
întreprinderilor petroliere de stat in-

doneziene. Legile prevăd, de aseme
nea, naționalizarea în decurs de- 5 
ani a comerțului intern cu produse 
petroliere și în decursul următorilor 
15 ani a întreprinderilor de rafinare 
a petrolului.

Aceste măsuri sînt luate în baza 
unui acord intervenit între guvernul 
indonezian și reprezentanții compa
niilor străine în luna iulie a.c. Legile 
au fost adoptate în unanimitate.

Eșecul rasiștilor 
în alegerile din Rhodesia 

de nord

în

LUSAKA 9 (Agerpres). — La Lu
saka au fost date publicității rezul
tatele alegerilor municipale ce s-au 
desfășurat săptămîna trecută
Rhodesia de -nord. Partidul Uniit al 
Independenței Naționale, condus de 
Kenneth Kaunda, a obținut majori
tatea locurilor în patru din cele opt 
consilii municipale importante. 
Partidele africane mai micii cum ar 
fi Congresul național african, au ob
ținut majoritatea în alte trei consilii 
municipale, în timp ce rasiștii albi 
cu greu au reușit să-și adjudece un 
singur consiliu municipal.

Vizita lui A. Harriman 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). —- 
Vineri a avut loc la Buenos Aires o 
întrevedere între Averell Harriman, 
subsecretar de stat al S.U.A., și Mi
guel Angel Ortiz Zavala, ministrul 
argentinean al afacerilor externe. 
După cum relatează presa americană 
Harriman a fost însărcinat de pre
ședintele Kennedy să determine gu
vernul argentinean să renunțe la 
hotărîrea de a revizui contractele în
cheiate de Argentina cu societățile 
petroliere nord-americane. Agenția 
Prensa Latina transmite că în preaj
ma sosirii lui Harriman la Buenos 
Aires, Federația oamenilor muncii 
din Argentina a dat publicității o 
declarație în care cere anularea tu
turor contractelor încheiate cu so
cietățile petroliere nord-americane.

La. combinatul chimic din orașul 
Victoria s-au desfășurat timp de 
două zile lucrările simpozionului cu 
tema. „Sinteza și utilizarea schimbă
torilor de ioni“.

Specialiști din peste 50 de între
prinderi și institute de cercetări din 
țară au dezbătut probleme legate de 
perspectivele de dezvoltare a schim
bătorilor de ioni la combinatul „Vic
toria“ și utilizarea acestora în dife
rite rairiuri ale industriei. Cele 20 de 
comunicări științifice prezentate au 
fost urmate de discuții care au scos 
în evidență necesitatea lărgirii ga
mei de schimbători de ioni și îmbu
nătățirea calității lor.

CONCERTE ȘI SPECTACOLE - 
. . ALE UNOR ARTIȘTI . .

DE PESTE HOTARE

laDupă ce a cîntat în „Aida" 
Iași, tenorul sovietic Nodar Angu- 
ladze, a interpretat rolul lui Man- 
rico din-„Trubadurul“ pe scena Tea
trului de. Operă și Balet al R. P. 
Romîne. In continuarea turneului, 
artistul oaspete va mai cînta la Tea
trul Muzical din Galați și Opera 
Romînă. de Stat din Cluj.

Orchestra Filarmonicii de stat din 
Cluj, a -prezentat sîmbătă seară în 
sala mare a Casei universitarilor din 
localitate uri concert simfonic la 
care și-a dat concursul pianista Ma
ria Cherogeorge din Grecia.

Programul a cuprins lucrări de 
Beethoven, Ravel, Honegger, Klep
per.

*

TEMPERATURA 
PRODUSĂ 

DE (FULGERE

bronz și pictorul brita
nic Allen Jones — pen
tru litografiile sale in
spirate din arta popu
lară engleză.

POȘTA ÎN STICLĂ

tul a comis o gravă in
sultă la adresa poliției 
spaniole denumind-o „po
litică“ și a cerut condam
narea lui la 4 luni închi
soare.

temperatuia 
de fulgere, 

sovietici au 
că tempera-

Cercetările efectuate 
pe baza analizei spec
trale au confirmat ve
chile concluzii ale oa
menilor de știință cu 
privire la 
produsă 
Savanți 
confirmat
tura fulgerelor se apro
pie deseori de 20 000 
grade, iar presiunea 
produsă în canalul 
trăsnetului, pe baza 
temperaturii cunoscute, 
poăte atinge 68 atmos
fere.

BIENALA
DE ARTĂ PLASTICĂ

DE LA PARIS

Secția franceză a A- 
sociației internaționale 
a criticilor de artă a 
ales pe laureații .celei 
de-a 3-a bienală de 
artă plastică de la Pa
ris. După mai multe tu
ruri de scrutin, majori
tatea voturilor a fost 
întrunită de pictorul 
francez Graziani — 
pentru peisajele sale, 
sculptorul danez So
rensen — cunoscut 
pentru lucrările sale în

Două mici insule din 
Indonezia — Nadina și 
Palan — sînt înconjurate 
de un curent maritim 
foarte regulat, care într-o 
singură zi ajunge de la 
una la cealaltă. Folosind 
acest curent, locuitorii își 
trimit adeseori „corespon
denta“ închisă în sticlă. 
Poșta aceasta merge mai 
repede ca poșta obișnuită 
— serviciul poștal fiind 
asigurat de un vapor care 
circulă numai o dată 
săptămînă '—. în timp 
curentul este regulat 
continuu.

PENTRU CĂ

STAȚIE 

DE COMUNICAȚII 
PRIN SATELIT

pe 
ce
și

A OFENSAT POLIȚIA

După ce Curtea mar
țială l-a condamnat la 
doi ani închisoare pentru 
faptul că a luat legătură 
cu unii lideri socialiști 
din Europa, tînărul spa
niol Carlos Zaias Maria- 
tegui a fost adus din nou 
în fața tribunalului. De 
data aceasta este învinuit 
de a fi numit pe agenții 
civili care l-au arestat, 
„polițiști politici“. Acuza
rea a stabilit că inculpa-

La Raisting, în R.F.G., 
fost nusă în funcțiune o 

stație de comunicații prin 
satelit. Stația vest-ge.r- 
mană se include în re
țeaua de comunicații prin 
releu și „Telstar“ între 
Marea Britanie, R. F. 
Germană, Franța, Bra
zilia, Italia și S.U.A. Po
trivit agenției Associated 
Press, stația poate asigura 
convorbiri telefonice în 
ambele sensuri, transmi
siuni prin teleimprimator, 
transmisiuni foto etc. Vi
neri a avut loc primul 
apel telefonic între Rais
ting și Washington prin 
releul instalat pe satelit.

DE NOUĂ SECOLE

a

Arheologii care lucrea
ză la Turnul Londrei ,au 
descoperit urme ale masi
vului fort clădit de Wil
helm Cuceritorul acum 
nouă secole. Urmele par 
să fie ale micului castel 
— Parvum Castellum — 
clădit în 1066, anul cuce
ririi normande.

Itinerar prin R. P. D.
Trenul care circulă pe rută Phenian- 

Radin goni' cîtva timp de-a lungul li
toralului Mării de Est, iar apoi, ocolind 
vîrful Ceaiüren, care atinge o altitudine 
de 900 m, o luă la vale înfățișîndu-no 
priveliștea ■ văii rîului Tumangan. Am 
avut noroc. în același compartiment cu 
mine călătorea un țăran, chiar din coo
perativa agricolă Kosen către care mă 
îndreptam. Numele lui este Lim Ha 
Ghiu ; e originar din Coreea de sud, lu
cru care se observă lesne după accen
tul său. Călătoriile, după cum se știe, 
îi apropie pe oameni, îi fac mai comu
nicativi ; așa îneît, în scurt timp am pu
tut cunoaște întreaga biografie a inter
locutorului meu.

Născut în districtul Kendiu, din pro
vincia Kensanul de nord, omul din 
fața mea avea doar 11 ani cînd familia 
sa, alungată de nevoi, a venit în aceas
tă regiune îndepărtată din nordul Co
reei.

— De atunci au trecut 35 de ani, 
dar îmi aduc foarte bine aminte de tot 
ce s-a întâmplat — își deapănă poves
tirea tovarășul meu de drum. Apoi, el 
îmi vorbește despre traiul greu din 
trecut și despre viața nouă a localnici
lor. . .. .

...Dincolo de geamul vagonului se 
întinde o vale. Malurile largi ale Tu
manganului deschid în fața noastră un 
peisaj de o frumusețe neobișnuită, scăl
dat în razele asfințitului. Am coborît 
din tren cînd. sp. lăsase amurgul.

A
A doua zi, de dimineață, am ieșit în 

cîmp, însoțit de. Țoi Ri Sek, organizato
rul de partid al cooperativei agricole 
din Kosen. Era o' zi senină. Vîrfurile 
munților eràü Acoperite de Zăpadă, dar 
în vale țăranii efectuau semănatul. Un

camion căra îngrășăminte ; pe malul 
Tumanganului se profilau siluetele clă
dirilor stației de pompat, de unde se 
ramificau în toate părțile canale de apă.

Am admirat cu nesaț această prive
liște, amintindu-mi totodată de povesti
rea tristă a lui Lim Ha Ghiu, de la care 
aflasem cît de neroditor era odinioară 
pămîntul de aici, cît de dezolant era 
peisajul.

— Transformarea meleagurilor noas
tre, mi-a explicat organizatorul de par- 
tid, a început cu vreo cinci ani în ur
mă. La această muncă au participat toți 
localnicii. Din capitală și din orașul-re- 
ședință al provinciei au venit ingineri 
și ni s-au trimis mijloace tehnice. S-au 
făcut măsurători și s-au proiectat plan
tațiile. Stațiunea de mașini agricole ne-a 
trimis în ajutor un buldozer și cîteva 
mașini de săpat șanțuri. Munca a în
ceput să se desfășoare din plin. Movi
lele au fost nivelate, au fost asanate 
mlaștinile. în locul lor au apărut pătra
tele cîmpurilor de orez.

Trebuie spus că în această regiune 
clima nu favorizează agricultura. Atunci 
cînd în sudul țării cîmpia Enbak se 
acoperă cu verdeață, aici zăpada mai 
persistă, iar cînd acolo începe recoltatul, 
aici orezul abia dă în pîrg. Primăvara 
vine tîrziu și toamna se arată devreme.

Ținînd seama de aceste împrejurări, 
guvernul a trimis în această regiune 
cercetători de la Academia de științe a- 
gricole pentru a introduce metode de 
muncă corespunzătoare climei și solului. 
Soiurile de altădată ale culturilor prin
cipale — orez, porumb etc — au fost 
înlocuite cu altele noi care se coc re
pede și dau recolte bune.

Organizatorul de partid mi-a propus 
să vizitez școala elementară, Clădirea

Coreeană
școlii este făcută din cărămidă și are 
15 săli de clasă. în afară de aceasta, mai 
există o școală medio necompletă și o 
școală agricolă. în timpul dominației 
japoneze, prin aceste locuri, din fiecare 
10 copil de vîrstă școlară învățau nu
mai doi, dar mulți din aceștia nu pu
teau absolvi școala. Astăzi, toți copiii de 
vîrstă școlară învață; iar satul, unde 
în trecut oamenii știutori de carte pu- 
teau fi numărați pe degete, se poate 
mîndri cu 6 ingineri și tehnicieni,. ori
ginari de acolo.

în centrul satului se află o grădiniță 
de copii; educatoarea grupei „celor 
mari“ este Ken Dia, fiica lui Lim Ha 
Ghiu, cunoștința mea din tren. Mai 
tîrziu l-am reîntîlnit la muncă : încărca 
semințe într-un camion. Apoj i-am fă
cut o vizită acasă. Lim Ha Ghiu locu
iește într-o căsuță arătoasă și plăcută. 
Am discutat cu el despre multe lu
cruri, despre viața nouă pe care o trăr 
iește.

Luîndu-mi rămas bun de la ospitalie
ra gazdă, am plecat să fac o vizită la 
ferma zootehnică. Era în amurg. Ani
malele se întorceau de la pășunat; erau 
300 de vaci și 600 de oi. Preocupîn- 
du-se de ridicarea nivelului de trai al 
localnicilor, statul a înzestrat ferma cu 
animale adaptate la condițiile de climă 
de acolo, precum și cu cele necesare 
mecanizării lucrărilor de preparare și 
transportare a nutrețurilor, pentru ali
mentarea cu apă etc.

...Astfel și aci, în partea de nord a 
tării, unde altădată domneau exploata
rea și nevoia, oamenii cunosc azi o 
viată tot mai bună, mai frumoasă.

KIM DAR OP
(După revista „Coreea nouă")
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Declarația lui John Bernal in legătură 
cu situația din Vietnamul de sud

ia autodeterminare ai Africii de sud-vest
In stînga tribunei și cu fața la pu

pitrele delegațiilor sînt expuse două 
■ hărți mari ale Africii de sud-vest. Ele 

servesc la ilustrarea problemei care se 
dezbate în Comitetul patru și sînt 
în același timp o piesă acuzatoa
re la dosarul colonialismului. Ves
tea că vineri seara în acest co
mitet „se votează“ a făcut ca sectoa
rele din amfiteatru rezervate presei și

- publicului să fie pline. Asistau și mulți 
africani — petiționari din coloniile 
portugheze, precum și cei din Africa 
de sud-vest, printre care Iacob Ku
hangua, secretar național al partidu
lui Organizația Poporului din Africa de 
sud-vest (SWAPO), cu care voi avea o 
lungă convorbire după terminarea șe
dinței.

- ’Obieotul dezbaterii este proiectul de 
rezoluție prezentat de 35 de țări afro-
asiatice, care rea- 

■ firmă dreptul ina
lienabil al popu
lației din Africa de 

- sud-vest la autode
terminare și inde-

Kuhangua, un om de statură mijlocie, 
tînăr, cu voce apăsată, calmă, cu pri
vire vioaie, bate drumul O.N.U.-ului de 
vreo trei ani. Este unul din fondatorii 
partidului SWAPO (South West Africa 
People's . Organization). Persecutat, ur
mărit, închis de autoritățile rasiste, el 
a reușit cu ajutorul prietenilor să eva
deze și să treacă în pădurile Angolei. 
Kuhangua a colindat multe țări afri
cane, unde a fost primit frățește.

Populația băștinașă din Africa de sud- 
vest numără aproximativ 500 000 de oa
meni. Cei peste 70 000 de albi, mulți din 
ei proveniți din Africa de sud, sînt 
„stăpînii“ : africanii au fost demult re
duși la stare de sclavie. „Noi — declara 
Kuhangua nu găsim deosebiri între a- 
partheid și politica nazistă din Germa
nia hitleristă. Legile și practicile rasiste 
urmăresc distrugerea, exterminarea fizi-

Prima ședință a noului cabinet grec
ATENA 9 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în’ cadrul primei ședințe a noului 
cabinet grec, care a avut loc la 
8 noiembrie, premierul Papandreu 
a vorbit despre liniile generale ale 
programului Uniunii de centru și . 
despre răspunderile ce revin gu
vernului. El a afirmat că Uniunea 
de centru își va îndeplini promisi
unile făcute poporului înainte de 
preluarea puterii, menționînd că 
„toți grecii, indiferent de convinge
rile lor de partid, vor fi liberi și 
egali în fața autorităților și a legii“.

Papandreu a declarat că guver
nul are nevoie de o 
ficientă și, în acest 
adresa deputaților 
parlamentului la
Dacă parlamentul nu-i va. acorda 
această majoritate absolută — a

majoritate su- 
scop, se va 
în sesiunea 

11 decembrie.

pendență, condamnă guvernul Africii de 
. sud pentru politica sa de apartheid și 
anexionistă, cerînd totodată să se adopte 
față de acest guvern măsuri energice, 
atît individual cît și colectiv, pentru a-1 
determina să respecte rezoluțiile O.N.U. 
și voința de libertate a maselor din a- 

. cest teritoriu. Delegația americană pro
pusese nu maț puțin de șase amenda
mente, care ar fi golit însă de conținut 
proiectul celor 35.

Problema ultrarasiștilor de la Pre
toria a dus la o confruntare ascu
țită între țările afro-asiatice pe de 
o parte și puterile coloniale pe de alta. 
In cursul dimineții au luat cuvîntul 15 
delegați, iar după-masă încă 23, ceea 
ce constituie o performanță. S-a mane
vrat în culise, s-au exercitat in
fluențe, au fost aruncate în balanță 
toate forțele. Din cuvînlări, ca și din 
schimburile vii de replici și contra- 
replici s-au desprins cîteva elemente 
deosebit de grăitoare. S-a remarcat ast
fel că marea majoritate a vorbitorilor a 
sprijinit proiectul de rezoluție al celor 
35 și a respins amendamentele propuse.

După respingerea — imul după 
altul — a tuturor celor șase amenda
mente, proiectul de rezoluție al celor 35 
a întrunit 82 de voturi. împotrivă au 
votat numai șase țări : Africa de sud, 
Portugalia, Spania, Franța, Anglia și 
S.U.A.

„Indiscutabil, a fost o bătălie pier
dută de Verwoerd și sprijinitorii lui“ 
— mi-a declarat Iacob Kuhangua, 
în cadrul convorbirii avute. Este 
și un pas înainte, un ajutor dat 
mișcării noastre pentru independen
ță, deși trebuie să recunosc că 
personal mă așteptam la o pronunțare 
mai hotărîtă din partea O.N.U. în fa
voarea cauzei noastre. în ce privește vo
tul, ca unul care am fost atent la miș
carea din culise, îl consider mai bun 
decît mă așteptam".

că. îți vine greu să 
crezi că există col
țuri pe glob unde se 
mai pot petrece ase
menea lucruri“. Și 
Kuhangua aduce 

Fără contract de mun- 
unui african nu-i este

încheierea vizitei în Europa 
a lui L. Johnson

în sprijin fapte, 
că special, nici 
permis să lucreze — arată el. Iar con
tractele respective le „aranjează" in ex
clusivitate „South west 
labour association“ 
cializată în recrutarea de băștinași, pe 
care îi vinde pur și simplu diferiților 
proprietari albi în schimbul a 7—8 lire 
„bucata“. Cumpărătorul dispune cum 
îi place de „marfă“. în practică, cînd 
acest servitor-sclav îmbătrînește, cade 
bolnav sau pur 
vigoarea, slăpînul 
groapa. Nu, nu 
literară — este 
cele mai tragice.

Am trecut la altă temă, aceea a 
țiilor țării.

„Africa de sud-vest — spune cu 
tețe Kuhangua — este pămînt bogat. 
Are cupru, zinc, diamante, petrol, exce
lente terenuri pentru agricultură și pă
șuni. Africanii nu au nimic, rasiștii 
acaparat totul.

Poporul Africii de sud-vest este 
popor cu o deosebită vitalitate, cu

Africa native 
— o agenție spe-

și simplu își pierde 
îl pune să-și sape 
e deloc o figură 
realitate, una clin

avu-

tris-

au

un 
o 

mare forță morală. Mișcarea de rezis
tență, arată el, cuprinde masele, din 
rîndul lor se ridică tineri energici care 
au studiat în țările Africii sau în alte 
părți și care fac treptat educația poli
tică a maselor, explicîndu-le țelurile 
luptei pentru independență. „Victoria 
nu poate fi departe — afirmă 
cu mult optimism Kuhangua. Despre 
mișcarea noastră se va maț auzi, se va 
mai scrie“. Și, pentru a mă convinge, îmi 
citește un paragraf din declarația făcută 
în aceeași dimineață în fața Comitetu
lui patru : „Nu vom slăbi inimile, nici 
voința, nici brațele noastre, pînă cînd 
nu vom cuceri libertatea și nu va fi a- 
lungat definitiv colonialismul".

L. RODESCU

In Comitetul nr. 3 al O. N. U.
NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Comitetul numărul trei pentru 

problemele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Generale a 
O.N.U. a început dezbaterile asupra 
articolului doi al pactului „drepturi
le civile și politice ale omului“, ar
ticol care prevede obligativitatea 
statelor de a respecta și a garanta 
tuturor indivizilor de pe teritoriile 
lor drepturile recunoscute prin pact, 
fără nici un fel de deosebire de

rasă, 
pinie 
socială etc.

Delegatul R. P. Romîne, prof. 
Traian Ionașcu, a susținut ca acest 
articol să fie menținut în redacta
rea sa actuală. El a combătut cu ar
gumente juridice amendamentele 
propuse de unele delegații care tin
deau, prin înlocuirea unor expresii, 
să slăbească eficacitatea acestui ar
ticol.

culoare, sex, limbă, religie, o- 
publică, origine națională sau

BRUXELLES 9 (Agerpres). — La 
noiembrie, vicepreședintele S.U.A.,9

Lyndon Johnson, și-a încheiat vizița 
oficială pe care a întreprins-o în 
Belgia și, odată cu aceasta, turneul 
său în țările Beneluxului.

La Bruxelles a avut o întreve
dere eu vicepreședintele Pieței co
mune, Sicco Mansholt, cu care a dis
cutat problema viitoarelor' negocieri 
tarifare din cadrul G.A.T.T. 
Lyndon Johnson l-a asigurat pe 
interlocutorul său că „S.U.A. do
resc ca negocierile tarifare din 
cadrul G.A.T.T. să înceapă la 
data fixată (adică la 4 mai 1964)“. 
La rîndul său, Siccq Mansholț a- de
clarat că oficialitățile Pieței, comune 
sînt de aceeași părere, în ciuda fap
tului că au existat o serie de îndo
ieli în legătură cu perspectivele în
ceperii acestor tratative la 4 mai 
1964.

Mercenari chombiști 
capturați în Katanga
LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al comanda
mentului armatei congoleze a anun
țat că unitățile congoleze au captu
rat în Katanga 40 de rebeli, foști 
membri ai jandarmeriei lui Chombe. 
Ei făceau parte din bandele de 
rebeli care s-au refugiat în junglă. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
cei găsiți vinovați de jaf sau omo
ruri au fost trimiși la Leopoldville 
pentru a fi deferiți justiției, 
lor cărora nu li se atribuie 
nea crime li s-a propus să 
rolați în armata națională 
leză.

Agențiile de presă au anunțat că 
grupuri de rebeli katanghezi s-au 
refugiat în Rhodesia de nord. Lide
rul populației africane din Rhodesia 
de nord și membru al guvernului a- 
cestui teritoriu. Kenneth Kaunda, a 
declarat că va protesta pentru fap
tul că rebelii katanghezi, capturați 
de forțele federale, nu au fost pre- 
dați autorităților congoleze.

iar ce- 
aseme- 
fie în- 
congo-

L'a 1 noiembrie s-a deschis cam
pania electorală în vederea alege
rii unei noi Camere a reprezentan
ților în Dietă (parlamentul japonez). 
Alegerile au fost fixate pentru ziua 
de 21 noiembrie 1963 în urma dizol
vării camerei cu un an înainte de 
termen. în configurația de pînă a- 
cum a camerei, partidul de guver- 
nămînt liberal-democrat deținea 
286 din totalul de 467 de locuri ; 
partidul socialist — 137 ; partidul 
socialismului democrat — 14 ;
partidul comunist — 3 ; indepen
denții — 2 locuri ; 25 de locuri erau 
vacante.

Cum s-a ajuns la convocarea ale
gerilor înainte de termen? După re
latările presei japoneze partidul li
beral-democrat (conservator), al 
cărui președinte este primul minis
tru Haiato lkeda, consideră 
mentul actual ca fiind cel 
avantajos pentru obținerea
victorii electorale. In această ordine 
de idei se fac referiri la recenta 

a premierului în țările 
Sud-Est. călătorie care a 
înviorare în cercurile de 
precum și la atmosfera

vorabilă în același timp partidului 
său și lui însuși. Datorită noilor ale
geri, se crede că el are acum multe 
șanse de a rămîne prim-ministru pe 
o perioadă de cel puțin un an în 
plus și de a fi, în mod incidental, 
prim-ministrul care va prezida cea 
mai mare demonstrație de ospitali
tate și de reușită pe care Japonia a 
dat-o cîndva lumii : Jocurile Olim
pice din octombrie 1964”.

In actuala campanie electorală.

Comentariul zilei

mo- 
mai 
unei

călătorie 
Asiei de 
produß o 
afaceri, 
crea’ă ca urmare a semnării de că
tre guvern a Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
trei medii. în cuvîntarea pe care 
premierul a ținut-o în parlament la 
18 octombrie și-au găsit expresie 
ambele probleme. El a declarat că 
Tratatul de la Moscova „reprezintă 
un prim pas spre destinderea încor
dării în relațiile dintre Est și Vest". 
Referindu-se la problemele comer
țului. premierul a salutat progrese
le făcute în direcția extinderii re
lațiilor în acest domeniu între Ja
ponia și țările socialiste, pronun- 
tîndu-se pentru dezvoltarea lor în 
continuare.

în legătură cu apropiatele alegeri 
ziarul parizian „Le Monde“ consi
deră că „premierul Ikeda s-a folosit 
de dreptul de ă dizolva parlamentul 
pentru a profita de o conjunctură 
politică și economică ce părea fa-

partidul de guvernămînt preconi
zează pe plan extern continuarea 
politicii de alianță cu S.U.A., conco
mitent cu intensificarea relațiilor e- 
conomice internaționale.

în ce privește problemele dezvol
tării economice, prezintă interes 
cîteva cifre date publicității de 
către Biroul japonez de planificare 
economică In 1962 producția de 
oțel a Japoniei a fost de 27,5 mi
lioane de tone. depășind în 
acest domeniu 
pe locul trei în lumea 
după S.U.A. șl R.F.G.
Japonia ocupă primul loc în lume la 
producția de tranzistor!, aparate de 
radio și televizoare, la o serie de 
produse chimice, fibre sintetice etc.

Concomitent, în ultimii ani a avut 
loc o continuă creștere a prețurilor 
și o scumpire a costului vieții, care 
apasă greu asupra păturilor popu
lației muncitoare. Ziarul „Le Monde”, 
în articolul mai sus citat, subliniază 
că „această prosperitate a cunos
cut în acest timp și primejdii și nu 
este, după cît se pare, lipsită de 
fragilitate. Creșterea prețurilor ră
mîne unul din elementele care um
bresc tabloul”. Alte organe de presă 
sînt însă de părere că tocmai din 
cauza creșterii neîncetate a prețuri
lor partidul de guvernămînt liberal- 
democrat trebuie să se grăbească 
cu alegerile. Ziarul englez „Guar

depășind
Anglia și trecînd 

capitalistă 
Actualmente

dian” arată că „printre problemele 
politice interne care vor fi ridicate 
în cursul apropiatei campanii elec
torale figurează costul crescînd al 
vieții” ; la rîndul său „Times” subli
niază că „guvernul în ansamblu pier
de teren din cauza creșterii prețuri
lor”. Intrînd mai profund' în analiza 
situației economice și politice a ță
rii unele organe de presă relevă, în 
comentariile lor, o „deplasare popu
lară spre stînga”. Ziarul „New 
York Times“ citează, în legătură cu 
aceasta, declarația unui membru al 
partidului liberal-democrat: „Trei 
factori ajută socialiștilor : In pri
mul rînd. . numeroși oameni se 
mută de Ia sate — unde aii votat 
pentru liberal-democrați — la ora
șe, unde intră în sindicate și votea
ză pentru socialiști. în al doilea 
rînd, la orașe sînt preferați socia
liștii. Și, în sfîrșit, tineretul, care ia 
parte la alegeri în număr tot mai 
mare, votează pentru socialiști”. La 
întrebarea : „De ce boom-ul econo
mic sporește forțele opoziției ? co
mentatorul ziarului italian „La Stam
pa” dă următorul răspuns : „Cu cît 
este mai evident caracterul pe care-1 
are boom-ul (conjunctura favorabilă 
a afacerilor — n.r.), în centrul țării, cu 
atît este mai pregnantă stagnarea și 
mizeria în regiunile slab dezvol
tate. Vecinătatea mizeriei și bogă
ției, subliniază ziarul, dă naștere 
mișcării maselor populare spre 
etînga”. în acest sens, ziarele men
ționează că. deși în ce privește ni
velul producției industriale Japonia 
s-a situat în ultimii ani, în mai multe 
domenii, pe primele locuri printre ță
rile capitaliste, totuși, din punctul de 
vedere al venitului național pe cap 
de locuitor ea se află abia pe lo
cul 23.

Un factor esențial care contribue 
la creșterea popularității partidelor 
de stînga este programul lor de 
politică externă. Socialiștii și comu
niștii preconizează o politică de 
pace 
puncte principale sînt: renunța-

spus el — atunci „o va cere poporu
lui“ (aceasta înseamnă noi alegeri), 

în aceeași zi, cu ocazia preluării 
postului, noul ministru al coordonă
rii, Mavros, a făcut o declarație 
presei în legătură cu politica eco
nomică ce o va duce guvernul Pa- 
pandreu. El a arătat că se va acorda 
atenție creșterii investițiilor și ex
porturilor. în acest scop, guvernul 
va sprijini pe deplin investițiile 
străine și întreprinderile străine ce 
își vor extinde activitatea 
Grecia.

Presa greacă comentează 
formarea noului guvern al 
și programul politic pe care acesta 
și-a propus să-l realizeze.

Ziarul „Messimvrini“ scrie că o 
primă fisură în rîndurile E.R.E. a 
fost făcută ieri de deputatul Gra- 
matidis, care, contrar liniei lui Ka
ramanlis, s-a pronunțat în favoarea 
unei colaborări între E.R.E. și 
Uniunea de centru. Ziarul „Ethnos“ 
adaugă că partidul E.R.E. nu dorește 
noi alegeri deoarece la recenta con
sultare electorală s-a constatat o de
plasare de voturi în favoarea Uni
unii de centru.

NEW DELHI 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul apropiatei sale plecări defi
nitive din India, ambasadorul R. P. 
Romîne la New Delhi, lăncii Horațiu, 
a făcut o vizită vicepreședintelui 
Republicii India, Zahir Hussain.

Convorbirea ce a avut loc cu a- 
ceăsta ocazie a decurs într-o atmo
sferă prietenească.

lor în

pe larg 
Greciei

Depresiuni
la

antidemocratice
Lisabona

LISABONA 
noiembrie, Tribunalul militar 
Lisabona a rostit sentința în proce
sul intentat împotriva a 5 deținuți 
politici acuzați de „propagandă sub
versivă și apartenență la Partidul 
Comunist din Portugalia“.

După cum transmite agenția 
France Presse, 4 dintre acuzați au 
fost condamnați la închisoare va
riind între trei ani și un an, suspen
darea drepturilor civile pe timp de 5 
ani. Cel de-al cincilea acuzat, o fe
meie, a fost achitată.

Reuniunea secretarilor generali ai comisiilor 
nationale pentru UNESCO

Conf. univ. Valentin Lipatti, di
rector al Secretariatului Comisiei 
naționale a R.P.R. pentru UNESCO, 
a subliniat în raportul prezentat în 
cadrul reuniunii necesitatea ca 
UNESCO să-și axeze tot mai mult 
activitățile pe marile probleme ale 
contemporaneității, cunoașterii reci
proce, colaborării și înțelegerii inter
naționale.

Vorbitorul a expus pe scurt acti
vitățile recente ale Comisiei națio-

PARIS 9 (Agerpres). — La sediul 
UNESCO din Paris s-a deschis re
uniunea anuală a secretarilor gene
rali ai comisiilor naționale pentru 
UNESCO. La reuniune participă re
prezentanți din 35 de țări din Eu
ropa. Africa, America Latină, Asia 
și America de nord. Ordinea de zi a 
reuniunii prevede scurte rapoarte 
ale delegațiilor, urmate de dezbateri, 
precum și discutarea cu responsabi
lii departamentelor din Secretariatul 
UNESCO a programului organizației . nale romîne pentru UNESCO cu- 
în curs de realizare, a metodelor de 
lucru și a problemelor curente. Lu
crările reuniunii secretarilor gene
rali de comisii naționale se vor în
cheia la 22 noiembrie.

prinse, în special, în două proiecte : 
activitățile regionale balcanice și 
problema educației tineretului în 
spiritul păcii, al respectului reciproc 
și al înțelegerii între popoare.

Congresul petrolului arab
BEIRUT 9 (Agerpres). — Congre

sul petrolului arab, care se desfășoa
ră în prezent la Beirut, și-a reluat 
sîmbătă dimineață lucrările, după o 
pauză de o zi. După cum se știe, la 
lucrările congresului participă a- 
proape 600 de delegați din țările a- 
rabe, reprezentanți ai companiilor 
petroliere care exploatează petrolul 
arab și observatori dintr-un număr 
de țări ale lumii, printre care un 
grup de petroliști romîni. Dezbate
rile de sîmbătă au fost consacrate 
problemei redevențelor plătite .de 
companiile străine guvernelor țări
lor producătoare de petrol și pro
blemei împărțirii profiturilor. în 
dezbaterea acestor probleme' s-au 

. înfruntat două păreri principale. 
Prima, emisă în special de fostul 
ministru al petrolului al Arabiei 
Saudite, în prezent exilat în străi
nătate, Abdallah El Tariki, susține 
necesitatea ca țările producătoare să 
exercite un control deplin asupra 
exploatării bogățiilor lor petroliere. 
Cealaltă părere susține numai nece
sitatea revizuirii actualelor acorduri 
petroliere, în special în ce privește

nivelul redevențelor și împărțirea 
profiturilor. Pe această poziție se 
situează „Organizația țărilor expor
tatoare de petrol“ care grupează cî- 
teva state din Orientul Mijlociu și 
Venezuela.

O serie de vorbitori au propus ca 
impozitele plătite de societățile 
străine statelor respective să fie 
considerate ' cheltuieli de producție, 
iar profiturile rămase după plata 
impozitelor să fie împărțite în mod 
egal între țara producătoare și com
pania petrolieră. Alți vorbitori au 
cerut, sporirea procentului din pro
fituri care revine statului.

LONDRA' 9 (Agerpres). — în le
gătură cu situația din Vietnamul de 
sud, John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, a dat publicității 
o declarație în care subliniază că 
primele acțiuni ale regimului mili
tar nu dau nici un temei să se 
creadă că în această țară vor avea 
loc schimbări esențiale.

Războiul împotriva poporului 
din Vietnamul de sud va continua 
— se relevă în continuare în de
clarație — adică țăranii vor con
tinua să fie adunați în „sate stra
tegice“, ogoarele și satele vor con
tinua să fie pîrj olițe de bombele cu 
napalm. „Disciplina națională", la 
care fac apel noile autorități, este 
un indiciu că poporul din Vietna-

mul de aud nu se poate aștepta la 
reforme democratice.

în încheierea declarației se spune: 
„Situația creată cere oa toți aceia 
care luptă pentru pace în lumea 
întreagă și bunăstarea poporului 
din Vietnamul de sud să-și re. 
noiască eforturile în vederea reali
zării țelurilor propuse de rezolu
țiile Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii în legătură cu această 
țară : încetarea războiului, retrage
rea forțelor armate străine, tradu
cerea în viață a acordurilor de la 
Geneva din 1954 — ceea ce reclamă 
recunoașterea dreptului poporului 
din Vietnamul de sud de a-și ho
tărî singur soarta — și reunificarea 
patriei“.

9 (Agerpres). — La 9 
din

din V en ezu ela

Clădire guvernamentală incendiată în timpul loviturii de stat militare de 
Saigon.

CARACAS 9 (Agerpres). — Poli
ția din Caracas a operat vineri 14 
noi arestări în rîndul persoanelor 
bănuite de a avea legături cu parti
zanii. Agenția Associated Press 
relatează că, potrivit unui comuni
cat al Ministerului Justiției, aproxi
mativ 500 de deținuți politici, aflați 
în diferite închisori din țară, s-au 
alăturat grevgi foamei declarate 
marți de un grup de membri ai 
Parlamentului deținuți în închisoa
rea din Caracas.

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager- 
pres). — Ziarul chilian „El Siglo“, 
într-un articol despre lagărele de 
concentrare din Venezuela, anunță că 
pe insula Burro din laguna Valen
cia a fost înființat un nou lagăr de 
concentrare în care pot fi internați 
2 000 de deținuți.

Ziarul menționează, de asemenea, 
că în întreaga Venezuelă există nu
meroase alte lagăre de concentrare.

rea la tratatul de alianță cu S.U.A., 
evacuarea din Japonia a trupelor 
străine și lichidarea bazelor lor mi
litare, încheierea neîntîrziată a tra
tatului de pace cu U.R.S.S., stabili
rea relațiilor diplomatice cu R. P. 
Chineză și recunoașterea drepturilor 
ei la O.N.U., o contribuție energică la 
mișcarea pentru pace, pentru evita
rea ororilor unui război atomic pe 
care poporul japonez l-a cunoscut la 
Hiroșima și Nagasaki.

în preajma alegerilor, în Japonia 
își intensifică activitatea și curentul 
politic de extremă dreaptă. Deși are 
o influență redusă, acest curen-ț își 
face simțită, din cînd în cînd, pre
zența prin acte huliganice și tero
riste, cum a fost, la 5 noiembrie, 
atentatul nereușit la viața primului 
ministru al Japoniei, lkeda. In legă
tură cu renașterea unor asemenea 
grupări, ziarul „Le Monde" rela
tează despre „o organizație cu
rioasă, ■— Soka Gakki — un fel de 
poujadism (mișcare de dreapta 
franceză, care, la un moment dat, în 
timpul celei de-a IV-a republici, pe 
baza unui program demogogic, 
atrăsese un număr însemnat de ale
gători n.r.) politico-religios".

Dar terenul pe care se dă, în pre
zent, cea mai 
rală și faptul 
varea înainte 
mentului sînt 
torii japonezi
interiorul partidului de guvernămînt 
liberal-democrat. Cele opt fracțiuni 
existente în partid, dintre care cele 
mai puternice au în fruntea lor pe 
Ikeda, Kisi. Kono, Sata, urmează 
să-și dispute, în vara anului viitor, 
conducerea partidului, știut fiind că 
președintele partidului este, în ace
lași timp, și șeful 
înțeles în cazul 
alegeri.

In aceste zile,
electorale din Japonia se întețește. 
Alegerile din 21 noiembrie se anun
ță ca un eveniment important în 
viața politică a țării.șl neutralitate, ale cărei

D. BRATU

BEIRUT. Agenția Associated Press 
anunță că comisia mixtă siriano-liba- 
neză instituită pentru a cerceta cau
zele incidentului de frontieră care a 
avut loc la 18 octombrie a dat publi
cității un comunicat comun. în comu
nicat se arată că cele două părți s-au 
angajat ca pe viitor să prcîntîmpine 
astfel de incidente și să sancționeze 
pe cei ce se vor face vinovați de pro
vocarea lor.

VIENTIANE. Primul ministru al 
Laosului, prințul Suvanna Fumma, 
s_a întors la Vientiane. Începînd de 
la 11 septembrie, el a luat parte la 
lucrările sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. și a întreprins o serie de vi
zite în S.U.A., Franța, Anglia, 
U.R.S.S., India și Tailanda.

NEW YORK. La 8 noiembrie a 
avut loc în fața Consulatului Spaniei 
din New York o demonstrație de pro
test împotriva represiunilor la care 
sînt supușj minerii spanioli. Demon
strația a fost organizată de veteranii 

„Abraham Lincoln“, care au 
din

LONDRA. Lordul Hailsham, 
nistrul pentru problemele științei al 
Marii Britanii, a hotărît să-și prezinte 
candidatura în alegerile suplimentare 
pentru Camera Comunelor din dis
trictul Mafylëbone (Londra). Pefttru a 
candida. în astfel de alegeri el va fi 
nevoit, ca și premierul Home, să re
nunțe la titlul de lord.

RABAT. Un tribunal militar maro
can a condamnat la moarte în contu
macie-doi lideri ai unor organizații 
de opoziție, Ben Barka, membru al 
Comitetului executiv al Uniunii na
ționale a forțelor populare, unul din 
principalele partide de opoziție din 
Maroc, și Hamid Berrăda, fost pre
ședinte al Uniunii naționale a stu
denților-marocani. Cei doi lideri po
litici, care se află în prezent în 
străinătate, au fost acuzați de „aten
tat la securitatea externă a statului".

au participat 600 de studenți din 13 
universități din Japonia. Intr-o rezo
luție adoptată la seminar se subliniază 
că studenții din Japonia trebuie să 
explice întregului popor însemnătatea 
Tratatului de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare, în 
trei medii și să sprijine cu energie 
mișcarea pentru pace și dezarmare.

Măsuri pentru lichidarea 
urmărilor uraganului „Flora"

HAVANA. Sesiunea Consiliului Na
țional al lucrătorilor din agricultură, 
care și-a desfășurat lucrările timp de 
două zile, a examinat probleme lega
te de planul pe anul viitor și de mă
surile pentru lichidarea daunelor pri
cinuite în provinciile de est de ura
ganul „Flora“.

brigăzii
luptat în timpul războiului civil 
Spania.

In memoria victimelor
de la Dachau

aprigă bătălie electo- 
determinant în dizol- 
de termen a parla- 

socotite de comenta- 
ca iiind situația din

BONN. La Dachau, pe locul fos
tului lagăr de concentrare nazist 
unde au fost uciși peste 75 000 de 
oameni în timpul celui de-al doilea 
iăzboi mondial, a avut loc la 9 no
iembrie o adunare comemorativă în
chinată memoriei victimelor pogro
mului hitlerist din noaptea de 9 
noiembrie 1938.

La adunare au fost evocate
mentele tragice de acum 25 de ani, 
cărora le-au căzut victime zeci de 
mii de oameni nevinovați.

LONDRA. Primul ministru al Gu-1 
yanei britanice, Cheddi Jagan, care a 
participat la Londra la conferința 
pentru acordarea unei noi constituții 
Guyanei britanice, a părăsit capitala 
Angliei. în ajunul plecării, Cheddi Ja
gan a făcut o declarație în care s-a 
pronunțat împotriva hotărîrii autorită
ților engleze de a amîna la o dată nede
terminată acordarea independenței a- 
cestei colonii și de a impune Guyanei 
un nou sistem electoral care contra
vine voinței poporului.

NAIROBI. La 9 noiembrie, prima- ' 
rul Berlinului occidental, Wjlly 
Brandt, și-a încheiat vizita de cinci 
zile în Republica Arabă Unită.

în aceeași zi, Willy Brandt a sosit 
la Nairobi în drum spre Tanganica 
și Zanzibar.

even!-

guvernului, bine- 
unei victorii în

ritmul campaniei

PARIS. După cum anunță agenția 
France Presse, ministrul de stat fran
cez însărcinat cu problemele artei și 
literelor a aprobat ca vestita statuie 
a lui Venus din Milo să fie transpor
tată în Japonia în cursul anului 1964, 
în vederea Jocurilor Olimpice de la 
Tokio. Hotărîrea a fost anunțată în 
mod oficial în seara zilei de 8 noiem
brie la Paris. Condițiile tehnice ale 
„voiajului“ celebrei statui în Japonia 
vor fi puse la punct în comun acord 
de către autorități franceze și japoneze 
calificate.

BERLIN. După cum a anunțat 
serviciul de presă al Conducerii Cen
trale a Uniunii sindicatelor libere 
germane, în ultimele zile la Berlin 
au avut loc întîlniri între activiști 
sindicali și reprezentanți ai muncito
rilor din cele două state germane. In 
cadrul acestor întîlniri s-au dus con
vorbiri pe marginea problemelor de 
interes comun.

KABUL. în Afganistan se desfășoa
ră cu succes lucrările de construire a 
unui important obiectiv hidrotehnic — 
barajul Djelalabad de pe rîul Kabul 
și hidrocentrala din apropierea bara
jului. După efectuarea acestor lucrări, 
care au intrat în ultima fază, vor fi 
irigate 30 000 ha pămînt. Hidrocen
trala va avea o capacitate de 
11 000 kW.

SANTIAGO DE CHILE. Peste 
4 000 de muncitori de la minele chi
liene de cupru El Salvador, aparți- 
nînd societății nord-americane „Ana
conda", au declarat vineri grevă, ca 
urmare a unui litigiu de muncă cu pa
tronii.

TOKIO. La Tokio și-a desfășurat 
lucrările primul seminar național stu
dențesc, consacrat problemelor dezar
mării generale și totale. La seminar

HELSINKI. Delegația F.M.T.D. 
condusă de vicepreședintele acestei 
organizații, G. Pillar, care întreprinde 
o vizită în Finlanda, a fost primită de 
președintele U. K. Kekkonen. în 
cursul întrevederii care a avut loc, 
președintele Finlandei a subliniat im
portanța contactelor dintre organiza
țiile de tineret din lumea întreagă 
pentru destinderea încordării interna
ționale, asigurarea unei păci trainice 
în lumea întreagă.

RANGOON. La 9 noiembrie a în
cetat din viață în vîrstă de 75 de ani 
fostul președinte al Birmaniei, dr. 
Ba U.
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