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Pe șantierul nr. 2 Sergent Nițu Vasile din Capitală se muncește din plin. 3 blocuri cu cite 72 apartamente, 
aflate în lucru, vor fi predate cu 20 de zile mai devreme. în fotografie î o parte din muncitorii evidențiați în între
cere : (de la stînga la dreapta) Constantin Măican, betonist; Ion Ciubotaru, mozaicar; Pompiliu Bran, zidar; Faier 
Zoltan, zugrav; Valentin Clinceanu, maistru; Dumitru Aris tide, tîmplar, și Petre Mierlă, zugrav. (Foto : A. Cartojan)

Raid-ancheta: CUM SÎNT PREGĂTITE ȘANTIERELE PENTRU PERIOADA DE IARNA ?
Se apropie iarna. Anotimpul friguros ridică dificultăți mai ales 

pe șantierele unde nu s-au luat din vreme măsuri pentru asigurarea 
unor condiții bune de lucru. De aceea, pregătirea temeinică, neîntâr
ziată a șantierelor de construcții pentru perioada de iarnă are o deo
sebită importanță în desfășurarea în ritm susținut, continuu, a lu
crărilor.

Ce măsuri s-au luat și ce mai trebuie făcut în această privință ? 
Iată unele constatări făcute de corespondenții ziarului nostru cu pri
lejul unui raid-anchetă în cîteva regiuni.

Principalul : asigurarea unui ritm 
susținut de lucru

Despre pregătirile care se fac pe 
șantierul Combinatului siderurgic 
de la Galați, inginerul șef al între
prinderii de construcții — montaje 
siderurgice, tov. Gheorghe Pascu, 
a relatat următoarele coresponden
tului nostru :

„Planul pregătirilor de iarnă, în
tocmit de conducerea întreprinderii, 
este aproape îndeplinit. Au fost ve
rificate toate rețelele de apă, abur 
și electricitate, s-au amenajat dru
murile de acces. în prezent toate 
forțele sînt concentrate la darea în 
funcțiune a bazei de construcții. 
Aici a și fost terminată o fabrică 
de betoane care va prepara zilnic, 
în timp de iarnă, cite 1 000 mc de 
beton. Pentru transportul betonului 
la locurile de turnare au fost asigu
rate pompe, mașini, bene izolate și 
acoperite.

Sînt pe terminate lucrările și la 
atelierele de carcase și armături, 
precum și la cel de cofraje. Munci
torii dip echipa condusă-de Ivanciu- 
Hîncu au terminat lucrările de mon
tare a instalației de încălzire-în 10 
zile. în aceste ateliere vor fi pre
gătite armăturile metalice și carca
sele pentru laminorul de tablă groa

Cu grijă de gospodar
La Craiova, corespondentul nostru 

regional a adresat tov. ing. Ion Pa
tru, șeful serviciului producție de 
la Trustul regional de construcții, 
cîteva întrebări cu privire la cons
trucțiile anului viitor și la pregăti
rea șantierelor pentru iarnă. Iată 
și răspunsurile primite :

„La Craiova, în noile cartiere de 
pe Calea București și strada Unirii, 
vor fi predate în lunile ianuarie și 
februarie 7 noi blocuri cu 328 apar
tamente și 141 garsoniere. Ne-am 
îngrijit să scoatem construcțiile „din 
pămînt“ înainte de începerea ploi
lor. Timpul favorabil ne-a permis 
să avansăm și cu lucrările de zi
dărie. La majoritatea blocurilor se 
lucrează la ultimele nivele. La ve
nirea frigului se va putea lucra ast
fel în ritm susținut la finisajele in
terioare.

Ca urmare a colaborării strînse 
între constructori, proiectanți și be

Construită în anul 1960, Fabri
ca de oxigen din cadrul Uzinelor 
chimice de Ia Rîșnov asigură în
treaga cantitate de oxigen nece
sară producției de acid acetic a 
acestei unități industriale. Proce
sul de producție este complet au
tomatizat. Datorită bunei îngrijiri 
și exploatări a instalațiilor, chi- 
mișlii fabricii au reușit să spo
rească producția lună de lună.

în fotografie : aspect al fabricii 
de oxigen.

(Foto : Agerpres) 

să. Pentru depozitarea și conserva
rea materialelor de construcții au 
fost construite platforme, rampe, 
magazii și șoproane.

Se știe că de felul cum funcțio
nează utilajele și mașinile depinde 
în mare măsură munca pe șantiere. 
De aceea noi acordăm o mare aten
ție terminării lucrărilor la grupul 
de întreținere și reparații. Pentru 
mașini va fi dată în funcțiune o 
platformă de parcare modernă, cu 
apă caldă și abur necesare încălzirii 
motoarelor în timpul iernii, o stație 
de spălare automată și un depozit 
de lubrifianți.

Pregătiri intense pentru iarnă se 
fac și la celelalte obiective indus
triale.

Odată cu pregătirea șantierelor se 
iau măsuri pentru asigurarea'condi
țiilor bune de muncă și de trai ale 
muncitorilor. A fost verificat echi
pamentul de protecție, s-au revizuit’ 
și reparat instalațiile de încălzire și 
de apă din dormitoare, s-au aprovi
zionat cantinele cu alimentele nece
sare etc.

Pregătirile care se execută vor 
face ca pe șantierul de construcții 
al ' combinatului să se lucreze și în 
timpul iernii în ritm susținut“.

neficiari, avem asigurate proiectele 
și amplasamentele pentru aproape 
2 000 apartamente. Eforturile con
structorilor au fost îndreptate spre 
crearea frontului- de lucru din (Continuare în pag. IlI-a)

anul viitor. La Craiova, pe Calea 
București și în cartierul Brazda lui 
Novac s-au săpat fundațiile, s-au 
turnat betoanele și a început zidă
ria la 12 blocuri însumînd 870 a- 
partamente. Și în bazinul minier 
Motru, la Caracal, Sadu, Tg. Jiu și 
în alte localități din regiune au în
ceput lucrările la construcțiile din 
anul viitor. Prin urmare, în preaj
ma sezonului friguros există front 
de lucru pentru 1126 apartamente, 
care reprezintă cam o treime din 
planul anului viitor.

încă de la sfîrșitul lunii au
gust pe șantierele noastre au în
ceput pregătirile pentru iarnă. Față 
de anii trecuți ne-am ocupat 
mai mult de atingerea unui stadiu 
cît mai avansat la lucrările la roșu, 
precum și la instalațiile definitive 
de încălzire. In prezent se fac ulti
mele pregătiri pentru darea în func
țiune a două centrale termice pe 
Calea București, unde avem de exe
cutat în lunile de iarnă cel mai mare 
volum de lucrări. Pentru încălzirea 
interioarelor, unde se execută lu
crări, s-au asigurat sobe. Golu
rile din zidărie pentru uși și fe
restre vor fi închise cu plăci de stu- 
fit și rogojini, care au fost asigura
te. Spațiile de turnare a betoane- 
lor vor fi, de asemenea, protejate 
cu plăci de stuf it, rogojini și pre
late.

Aprovizionarea șantierelor cu ma
teriale stă în permanență în atenția 
noastră. Cea mai mare parte a ma
terialelor — fier-beton, ciment, clo- 
rură de calciu, materiale izolante.și 
altele — sînt asigurate. Socotim însă 
drept nesatisfăcătoare aproviziona
rea unor-șantiere cu agregate de rîu 
și cărămizi. O mare cantitate de că
rămizi se află la 7—10 km depăr
tare de principalele șantiere. La ca
riera de la Stoenești de pe malul 
Oltului a fost extrasă o mare can
titate de agregate, .care ar fi sufi-

în interiorul ziarului ;
• Al. Plăieșu, N. Țuicu : De ce 

se obțin producții diferite de 
lapte? (pag. 2-a).

• Zoe Dumitrescu-Bușulenga : 
Din tezaurul de creație al mase
lor (pag. 2-a).

• Revista presei grecești — Al. 
-Gheorghiu : Ce a adus Greciei 
asocierea la Piața comună, (pag. 
4-a).

•N. Lupu : Evenimentele din 
.Irak (pag. 4-a).

In raionul Bîrlad

Consfătuire cu crescători de animale
BÎRLAD (coresp. „Scînteii“). — 

Comitetul raional de partid Bîrlad 
și consiliul agricol raional au orga
nizat de curînd o consfătuire cu ca
dre de conducere din G.A.C., specia
liști și crescători de animale, în le
gătură cu pregătirea condițiilor pen
tru iernarea animalelor.

în legătură cu această problemă 
s-a prezentat o dare de seamă de

în aceste zile, la gospodăria co
lectivă din Berceni-București se fac 
intense pregătiri în vederea obți
nerii unor cantități sporite do le
gume timpurii în primăvara vii
toare. în fotografie : Colectiviști 
lucrînd la scoaterea răsadurilor de 
salată din răsadnițe pentru a fi 
plantate. (Foto : M. Cioc)

VEȘTEDE PE OGOARE
ARĂTURI PE MARI SUPRAFEȚE

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în 
ultima săptămînă, mecanizatorii din .re
giunea Ploiești au intensificat ritmul de 
executare al arăturilor de toamnă. în 
total au fost arate pînă acum 170 530 
hectare, ceea ce reprezintă aproape 80 
la sulă din suprafețele planificate. Cele 
mai bune rezultate s-au obținut în ra
ioanele Mizil, Tîrgoviște, Rîmnicu-Să- 
rat și Buzău. în gospodăriile de stat, 
arăturile de toamnă sînt pe terminate. 
Paralel cu această lucrare, colectiviștii 
și mecanizatorii lucrează la desfundarea 
terenurilor în pantă destinate plantării 
viței de vie și pomilor fructiferi. în ra
ioanele Mizil, Rîmnicu-Sărat, Ploiești, 
Buzău etc. s-au desfundat 1 158 ha pen
tru vii și s-au făcut gropi pentru plan
tarea de pomi pe 535 ha.

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Mecani
zatorii care deservesc gospodăriile co
lective din raionul Huși sînt fruntași pe 
regiune în efectuarea arăturilor de 
toamnă. Pînă sîmbătă seara ei au exe
cutat această importantă lucrare pe a- 
proape 24 000 ha din cele 37 747 ha 
planificate. Cele mai mari suprafețe 
au arat brigăzile de mecanizatori care 
lucrează la gospodăriile colective Tîrzii, 
Vetrișoaia, Vutcani, Boțești și altele. 
Rezultate bune au obținut și mecani
zatorii din trustul Gostat Iași, care au 
executat arături pe aproape 11000 ha 
din cele 14 272 ha planificate.

TRANSPORTĂ ÎNGRĂȘĂMINTE
NATURALE

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Numeroase unități din regiunea 
Dobrogea au terminat arăturile de 
toamnă. Odată cu aceasta au . fost 
încorporate sub brazdă însemnate 
cantități de îngrășăminte organice 
și chimice. La gospodăriile colec
tive din comunele Pecineaga, Tuzla, 
Topraisar, Valul lui Traian și altele 

către ing. Octavian Broască, secretar 
al comitetului raional de partid, și 
planul de măsuri întocmit de consi
liul agricol raional. Au luat cuvîntul 
numeroși participariți. Apoi s-a vi
zitat G.A.C. Fălciu, unde ing. zoo
tehnist Maria Budeanu a arătat cum 
s-a pregătit această gospodărie pen
tru iernarea în bune condiții a ani
malelor.

La începutul acestui an, multi 
muncitori de la trei mari întreprin
deri din Cluj — „Carbochim“, „Uni
rea“ și Fabrica de pielărie și încăl
țăminte — consultau cu interes un 
„chestionar“ puțin obișnuit. Condu
cerea clubului „Carbochim“, club ce 
funcționează pe lingă aceste între
prinderi, solicita păreri, sugestii, 
propuneri pentru inițiative.

Am putut vedea un exemplar al 
acestui chestionar. La punctul I ci
tim: „Ce acțiuni considerați că v-ar 
ajuta în realizarea sarcinilor ce le 
aveți la locul de muncă (conferințe, 
convorbiri, schimburi de experiență, 
programe de brigadă etc) ?“ Mai de
parte chestionarul se ocupă de ac
țiunile în sprijinul propagandei teh
nice, răspîndirii cărții la locul de 
muncă și la club, educarea tinere
tului și organizarea timpului liber 
al acestuia (seri distractive, întîl- 
nirl cu oameni de artă, seri temati
ce), activitatea cercurilor de ama
tori ale clubului ca și a formațiilor 
lui artistice. Dar, ceea ce este de 
asemenea important, chestionarul 
își depășește rolul de simplu son
daj al unor preferințe. El se transfor
mă spre sfîrșit într-o chemare ne
mijlocită: „Puteți sprijini personal 
organizarea acțiunilor culturale în 
cadrul clubului?... cum anume?...“ 
ori „Cum ati dori să se desfășoare 
activitatea artistică de amatori ?... 
La ce forme de activitate doriți să 
luați parte în cadrul clubului — 
cercuri de amatori, formații artis
tice ?“

— Acest sondat al „opiniei pu
blice“ ne-a fost de mare ajutor, ne 
spune tovarășa Elena Pruneanu, di
rectoarea clubului. Mai ales în ceea 
ce privește activitățile prin care clu
bul vine direct în sprijinul produc
ției.

Intr-adevăr la „Carbochim" s-au 

au fost transportate la cîmp mari 
cantități de gunoi de grajd. In ve
derea însămînțărilor de primăvară, 
unitățile agricole din regiunea Do- 
brogea au introdus sub brazdă oda
tă cu arătura peste 70 000 tone gunoi 
de grajd.

AMENDAMENTE CALCAROASE
PE TERENURILE PODZOLICE

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Colectiviștii din regiunea Argeș 
acordă o atenție’ deosebită aplicării 
de amendamente pe terenurile pod- 
zolice. Numai în raionul Găiești de 
pildă s-au încorporat circa 30 000 
tone de substanțe calcaroase. Gos
podăria colectivă din comuna Vișina 
a lucrat astfel circa 700 hectare. 
Mari suprafețe au fost ameliorate și 
în gospodăriile colective din Broș- 
teni, Slobozia, Morteni etc.

AU TERMINAT TREiERIȘUL 

OREZULUI

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
In gospodăriile colective și de stat 
cultivatoare de orez din regiunea 
Oltenia s-a terminat treierișul aces
tei culturi. Recolte bogate au obți
nut gospodăriile colective Isbiceni și 
Tia Mare, care pe unele suprafețe au 
realizat cîte 5—6 000 kg orez la hec
tar. In aceste zile în gospodăriile co
lective și de stat se execută impor
tante lucrări în vederea extinderii 
suprafețelor cultivate cu orez.

ÎN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Un grup de peste 100 de colecti
viști, mecanizatori, lucrători din gos
podăriile agricole de stal, ingineri 
din unitățile agricole de stat și de la 
consiliile agricole, care au dobîndit 
rezultate deosebite in muncă în acest 
an, au plecat într-un schimb de expe
riență organizat de Consiliul Supe
rior al Agriculturii în diferite regi
uni : Argeș, Banat, Hunedoara, Bra
șov și Ploiești. Ei vor împărtăși din 
experiența lor unor unități agricole 
socialiste, îndeosebi în ceea ce pri
vește creșterea animalelor, pregăti
rea furajelor și metodele folosite 
pentru sporirea producției agricole.

Qtoită zilz phut La qara.„
Baza de aprovizio

nare a Ministerului 
Industriei Ușoare asi
gură cu materii prime 
și materiale toate fa
bricile depinzînd de a- 
cest minister. Pentru 
ca acestea să. nu în
tâmpine dificultăți din 

■ cauza nelivrării la 
timp a produselor, 
la Baza noastră s-au 
luat măsuri organiza
torice și astfel s-a a- 
juns ca pregătirea 
pentru expediere să 
fie făcută în maximum 
48 de ore de la primi
rea comenzii.

Întâmpinăm insă 
greutăți în trans
portarea lor ope
rativă de la depozit la 
stațiile de mărfuri 
C.F.R. București-Ba- 
sarab și Obor, de că
tre Unitatea de expe-

★

Nota redacției. Unitatea de ex
pediție camionaj asigură presta
țiile de transporturi pe baza unor 
obligații contractuale, însă prin 
intermediul Autobazei I.R.T.A. 
nr. 6 Clăbucet. Aceasta nu-i pu
ne la dispoziție totdeauna numă
rul de mașini necesare. S-au creat 
astfel situații cînd U.E.C. avea 
restanțe zilnice pînă la 700 de 
tone de mărfuri neridicate de la 
diferite întreprinderi.

diție camionaj din ca
drul Direcției regiona
le C.F.R. Deși este 
singura autorizată să 
efectueze aceste trans
porturi, ea n-a ajuns 
să asigure ritmici-

Ne scriu cititorii

tatea lor și respecta
rea clauzelor contrac
tuale. Un mare număr 
de transporturi se e- 
fectuează cu întârzieri 
de 3—9 zile, provocînd 
dificultăți atât Bazei 
cît și fabricilor bene
ficiare.

In ședințele lunare, 
organizate de către 
conducerea Magaziei 
de mărfuri C. F. R. 
București-Basarab, la

V

boM à clubului
obținut unele succese în acest sens. 
La ora actuală, în uzină își desfă
șoară activitatea șase lectorate teh- 
nico-economice. Un colectiv de con
ferențiari, format din ingineri și teh
nicieni, reprezentant! ai tuturor sec
țiilor uzinei, întocmește tematica ex
punerilor și organizează tinerea lor 
planificată. Dintre lectorate amintim 
pe cel de la secția Electrocorindon. 
Conferințele ținute aici lunar o- 
glindesc efortul susținut ce se depu
ne în vederea răspîndirii și asimilă

Insemnări de reporter

rii cunoștințelor profesionale în rîn- 
dul muncitorilor secției. „Căile de 
ridicare a calității produselor în 
secția Electrocorindon“, „Exploata
rea și utilizarea judicioasă a utilaje
lor, factor important în asigurarea 
unei producții ritmice“. „Sarcinile ce 
revin sectier Electrocorindon în lu
mina Directivelor celui de-al IIMea 
Congres al partidului“, „Micșorarea 
pierderilor de fabricație și impor
tanța lor în reducerea prețului de 
cost“, iată cîteva din expunerile 
prezentate în secția aceasta, la lo
cul de muncă. Ca și în cazul celor
lalte secții, s-a ținut seama de spe
cificul și problemele principale ale 
secției, de problemele perioadei 
respective. Un exemplu al mo
dului judicios în care colectivul 
de conferențiari fixează tematica ex
punerilor în cadrul fiecărui lectorat, 
pe baza celor constatate în secțiile 
respective : o problemă actuală era 
mărirea capacității de ardere a cup
toarelor la secția Pietre de polizor. 
In luna august a avut loc o conferin
ță tinută de unul din inginerii sec
ției: „Utilizarea rațională a spațiu
lui de ardere pentru sporirea capa

Din toată țara
Pentru cel de-al lll-lea Concurs 
internațional „George Enescu"
In sala Dalles din Capitală au început 

luni audițiile de primă selecționare a ti
nerilor interpret! în vederea constituirii 
lotului național de concurență ce urmea
ză să participe la cel de-al lll-lea Con
curs internațional „George Enescu". 
care va avea loc între 5—20 septembrie 
1964. Participă 102 concurenți : studenți 
și absolvenți ai conservatoarelor din 
București, Iași și Cluj, soliști ai teatre
lor de operă și muzicale din țară.

Electrificări rurale
De la începutul anului și pînă acum, 

în regiunea Maramureș au fost construi
te și date în exploatare noi linii elec
trice de înaltă tensiune în lungime to
tală de aproape 300 km. Noile rețele de 
înaltă tensiune au făcut posibilă extin
derea electrificării unor localități rurale. 
Numărul sătenilor abonați la rețeaua de 
curent electric a crescut anul acesta cu 
2 330. în regiunea Maramureș au fost 
electrificate de aproape opt ori mai 
multe sate decît existau pînă în 1944.

Cu participarea cetățenilor
La acțiunea de întreținere și re

parare a drumurilor ce s-a desfășu
rat în acest an în raioanele regiunii 
Argeș o mare contribuție au dat-o 
cetățenii. Ei au extras o mare canti
tate de piatră și nisip, au participat 
la repararea și construirea unor po
duri, la săparea și desfundarea șan
țurilor etc. Valoarea lucrărilor exe
cutate pînă acum în regiune, prin 
contribuție voluntară, este de peste 
15 milioane lei. (De la Ion Cruceană. 
corespondent voluntar)

Se extinde rețeaua unităților C. E. 8.
Pentru o mai bună deservire a depu

nătorilor, Casa de Economii și Consem- 
națiuni extinde în permanență rețeaua 
de deservire. 8500 de unități proprii 
C.E.C. și C.E.C.-P.T.T.R. stau astăzi la 
dispoziția populației pentru efectuarea 
operațiunilor de depuneri și restituiri. 
De asemenea, pentru a veni în sprijinul 
salariaților, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni dezvoltă continuu rețeaua 
unităților proprii și mandatare C.E.C. 
în cadrul marilor întreprinderi, insti
tuții și unități agricole. Anul acesta, 
de pildă, pînă la 30 septembrie, au 
fost înființate 283 de agenții proprii și 
mandatare și 201 ghișee, din care 74 
în mediul sătesc.

care participă delegați 
ai întreprinderilor din 
Capitală și delegatul 
U.E.C. s-au arătat de
ficiențele, cerîndu-se 
remedierea lor. Totul 
s-a soldat cu recu
noașteri și promisiuni, 
dar fără urmări praa^- ' 
tice. Considerăm că 
Direcția regională 
C.F.R., forul tutelar al 
Unității de expediție 
camionaj, trebuie să 
analizeze cu spirit de 
răspundere lipsurile a- 
ră.tate și să ia urgen
te măsuri pentru în
lăturarea lor.

P. Novăcescu, direc
tor ; I. Ionescu, șeful 
serviciului transpor
turi, Baza de aprovi
zionare a Ministerului 

Industriei Ușoare

Se pune întrebarea : o dată ce 
transporturile se fac cu autobu
zele I.R.T.A., care este contribu
ția acestei Unități de expediție 
camionaj ? Cine răspunde de 
neîndeplinirea angajamentelor?

Este de dorit ca Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor să intervină pentru regle
mentarea situației și mai buna 
desfășurare a activității unităților 
amintite.

cității utilajelor cheie“. In continua
re, au luat cuvîntul muncitori și teh
nicieni de la cuptoare, fiecare avînd 
o idee, o propunere. Desigur că lu
crurile nu s-au oprit aici. Discuțiile 
au continuat în consfătuiri de pro
ducție, între oameni, la locul de 
muncă. Au fost luate măsuri tehnlco- 
organizatorice. Fapt este că, în mod 
direct, manifestările organizate de 
club și-au atins tinta, contribuind și 
ele la rezolvarea acestei sarcini im
portante a producției în secția Pie
tre de polizor.

O formă superioară a propagan
dei prin conferințe este Universitatea 
muncitorească. Aceasta este în al 
treilea an de activitate. Aici sînt 
înscriși 160 de cursanfi. Tot printr-un 
chestionar, de fapt o scurtă „fișă 
consultativă“, ținînd seama de pre
ferințele cursanților, a fost alcătuit 
proqramul de învătămînt pe anul 
1963—1964. El cuprinde trei materii : 
istoria patriei în secolul 20, limba și 
literatura romînă și tehnologia. Pen
tru ca lecțiile cu caracter tehnic să-și 
atingă scopul, adică să contribuie la 
ridicarea nivelului profesional al 
cursanților, ele sînt predate de cele 
mai preqătite cadre inginerești, cu 
practică îndelungată în producție, 
cum sînt inginerii Turbutiu Ioan, 
Pavel Iosif. Nagy Vasile și alții.

Desigur, a orienta activitatea clu
bului către problemele cele mai im
portante ale producției nu înseamnă 
numai a tine conferințe tehnico-eco- 
nomice. La „Caibochim“ acest lucru 
a fost înțeles destul de bine : ma
nifestările organizate în sprijinul 
producției sînt variate, atrăgătoare. 
Intre altele, de succes se bucură 
concursurile „Cine știe meserie, răs-

ILIE CONSTANTIN

(Continuare în pag. II-a)
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De ce se obțin producții diferite de lapte ?
■ La Consiliul agricol raional Rădăuți 
se găsește un tabel cu producțiile de 
lapte obținute de gospodăriile colec
tive pe primele 10 luni ale acestui an. 
Datele cuprinse arată că există di
ferențe mari, de 300—600 litri lap
te pe cap de vacă furajată, între 
realizările unor gospodării vecine și 
cu condiții economice asemănătoare. 
Pornind de la acest fapt, redacția 
ziarului nostru a organizat în gos
podăria colectivă din Șiret o discu
ție la „masa rotundă“ cu participa
rea unor îngrijitori din sectorul zoo
tehnic al gospodăriilor colective Bă- 
linești, Negostina, Șiret și Zamostea. 
La discuție au fost de față și vice
președintele consiliului agricol ra
ional cu problemele creșterii ani
malelor, și medicul veterinar al cir
cumscripției Șiret.

S-a subliniat că toate gospodăriile 
colective au posibilități să realizeze 
producții ridicate de lapte. In pri
mele 10 luni, la gospodăria din Za
mostea s-au obținut în medie cite 
2080 litri lapte pe cap de vacă fu
rajată, la Bălinești — 1872, la Șiret 
— 1854, iar la Negostina — numai 
1515 litri. Care sînt cauzele diferen- 
'țelor? Ce trebuie făcut pentru a 
mări producția de lapte ? Iată ce au 
arătat participanții la discuții.

„La noi, la Zamostea — a explicat 
Constantin Corduneanu, vicepreșe
dintele gospodăriei colective și pînă 
anul trecut brigadier zootehnic — 
sporim an de an producția de lapte 
de la fiecare vacă. In aceste zile a- 
tingem producția planificată pe 1963 
și pînă la finele anului vom ajunge 
;sau chiar vom depăși 2300 1 de fie
care vacă. Pentru anul viitor vom 
planifica o producție și mai mare".

Tov. Corduneanu a arătat apoi că 
rezultatele obținute se datoresc în 
primul rînd permanentizării îngriji
torilor din sectorul zootehnic. A- 
'ceiași colectiviști lucrează la fer
mele de animale, nu se mai schimbă 
de la un an la altul. Fiecare în

grijitor nou este repartizat în acest 
sector numai după o săptămînă- 
două de probă. în acest timp con
siliul de conducere își poate da sea- 

'ma dacă omul respectiv corespunde 
cerințelor unui bun mulgător.

Un rol hotărîtor în realizarea unei 
producții sporite de lapte are asigu
rarea și gospodărirea rațională a fu
rajelor. în gospodărie s-a înființat 
iașâ-numitul „parc de furaje“, un loc 
împrejmuit unde sînt depozitate 
majoritatea nutrețurilor. Aici s-a 

. construit și o fînărie pentru a păstra 
fînurile în condiții bune. Responsa
bil al „parcului“ a fost numit un co
lectivist recunoscut ca bun gospo
dar și stimat de crescătorii de ani
male, Mihai Clim. El distribuie 

Activitatea bogată a clubului
(Urmare din pag. I-a)

punde", organizate periodic de către 
.„Comitetul sindicatului și U.T.M. Te
matica acestor concursuri este boga
tă, urmărindu-se stimularea însușirii 
celor mai înaintate metode tehnolo
gice de producție, cunoașterea amă
nunțită a utilajelor și verificarea cu
noștințelor profesionale, atît ale con- 
curentilor cît și ale spectatorilor. 
'Cum este și firesc, ținînd seama și 
de specificul uzinei, Ia aceste con
cursuri este antrenat mai ales tine
retul. Reușite au fost concursurile pe 
temele : „Presare, finisare“, pentru 
meseria de operator chimist (secția 
Pietre de polizor), „Fabricarea e- 
Téctrozilor siderurgici“ (secția E- 
lectrozi) cel pe teme de lăcătușerie 
(atelierul mecanic) ș.a.

In cadrul activităților organizate 
Ja club, o atenție deosebită se a- 
cordă sărbătoririi evidențiatilox în 
întrecerea socialistă, precum și a 
çelor mai vechi și vrednici munci
tori. La aceste sărbătoriri, tovarăși 
din conducerea întreprinderii sînt in
vitați să vorbească despre principa
lele realizări ale uzinei în perioada 
respectivă precum și despre rezul
tatele obținute de evidenfiați. A- 
semenea manifestări sînt urmate de 
un program artistic prezentat de 
formații ale clubului ori profesio
niste. O formă de stimulare a evl- 
dentiaților este sărbătorirea-sur- 
p-riză a veteranilor, evidențiați în 
producție de ani de zile. Sărbători
ților li se oferă flori, cărți, însoțite 
de felicitări etc.

De nouă ani activează brigada 
artistică de agitație a uzinei, formă 
eficace de evidențiere a rezultatelor 
obținute în producție, precum și de 
creare a unei opinii publice puterni
ce împotriva manifestărilor de in
disciplină în muncă, lucrului în a- 
salt etc. In programe cum sînt : „In 
ritmul șesenalului“, „Nota 10 la con

seara, pentru a doua zi, fiecărui în
grijitor în parte, furajele necesare 
animalelor, conform rațiilor stabilite 
dinainte.

Vorbind despre experiența lui, 
mulgătorul Constantin Cojocărașu 
de la aceeași gospodărie a subliniat 
ce importanță are respectarea pro
gramului de grajd : să hrănești ra
țional vaca, să-i dai apă la timp, s-o 
mulgi la ore fixe, după ce mai întîi 
s-a făcut m.asajul ugerului ș.a.

Constantin Scripcariu, brigadierul 
zootehnic al gospodăriei din Zamos
tea, a subliniat importanța ținerii u- 
nei evidențe precise a producției, a- 
tît pe cap de vacă, cît și pe îngriji
tor. „Prima evidență — a spus el —

Discutînd cu colectiviști 
din cîteva gospodării 
ale raionului Rădăuți

ne ajută la selecția tineretului pen
tru prăsilă. In vederea îmbunătăți
rii calitative a cirezii de vaci noi am 
introdus și un registru genealogic. A 
doua evidență contribuie la stimula
rea îngrijitorilor, deoarece retribuția 
se face pe baza cantității de lapte 

■obținute de fieçare mulgător în 
parte“.

Breabăn Rahila, mulgătoare frun
tașă la G.A.C. din Șiret, a arătat că 
în prezent, împreună cu soțul ei, 
are în primire o grupă de 15 vaci. 
Toate sînt bine îngrijite și hrănite. 
Faptul că lucrează doi din aceeași 
familie la o grupă mai mare de 
vaci prezintă avantajul mai bunei 
întrajutorări și folosiri a timpului 
de muncă. Această situație s-a ivit 
la noi din cauza lipsei de îngrijitori 
buni de animale.

„Cea mai ridicată producție de lap
te, 2600 litri, noi am avut-o anul tre
cut — a spus Gheorghe Herghelegiu, 
brigadier zootehnie de la G.A.C. Bă
linești. Anul acesta vom Obține cir
ca 2 200 litri lapte, din cauză că tot 
în anul trecut nu am dat destulă 
atenție creării unui stoc suficient 
de furaje. Chiar producția de 
lapte a unei vaci care anul tre
cut a dat aproape 4 000 litri, a- 
nul acesta va depăși cu puțin doar 
3 000 litri. Am putut verifica astfel 
zi de zi importanța unei rații com
plexe de furajare. Pentru a asigura 
nutrețurile necesare, folosind rațio
nal pămîntul, noi am introdus cul
turile duble — după orzul de toam
nă am semănat porumb masă ver
de. în porumbul pentru boabe am 
semănat dovleci furajeri.“

Din cele patru gospodării aminti
te, la gospodăria din Negostina re

trol“, „Uzina mea, mîndria mea" șl 
altele, brigada de agitație a adus 
pe scenă aspecte importante din 
viata uzinei.

— In ultimul timp încercăm eă 
extindem și să înmulțim formele de 
activitate ale clubului, epune tovară
șa Pruneanu. Vrem să inițiem mai 
multe schimburi de experiență (foarte 
utile producției), întîlniri cu mun
citorii evidențiați. Peste cîtva timp 
avem programat, de pildă, un schimb 
de experiență între muncitori de la 
Pietre de polizor și Electxocorindon, 
în scopul îmbunătățirii colaborării 
între aceste două secții. Electroco
rindon furnizează o parte din ma
teria primă secției Pietre de polizor, 
iar muncitorii de aci se plîngeau că 
nu întotdeauna calitatea materiei 
prime furnizate e satisfăcătoare. Cu 
vremea tînăra secție Electrocorindon 
a obținut succese însemnate în 
producție, în ceea ce privește cali
tatea produselor. Și acum îneă, un 
schimb de experiență între colecti
vele acestor secții va fi util, de a- 
ceea noi l-am trecut în planul de 
activitate al clubului. Asemenea 
schimburi de experiență se vor or
ganiza și în cadrul altor secții.

„Cu fața spre producție 1“, aceas
ta este orientarea permanentă pe 
care Comitetul de partid al uzinei 
„Carbochim“ și conducerea clubului 
o asigură activității acestuia. încă 
de la începutul anului trecut comite
tul de partid, analizînd activitatea 
comitetului sindicatului, a luat o se
rie de hotărîri menite să ducă la îm
bunătățirea muncii politice de masă 
în sprijinul producției. Atunci a fost 
alcătuit și colectivul de conferențiari 
despre a cărui muncă rodnică am 
vorbit. Mai sînt însă multe de făcut, 
de pildă, în ceea ce privește educa
ția artistică ori organizarea și func
ționarea cercurilor clubului. Succe
sele obținute în domeniul propagan
dei tehnice sînt o dovadă a capaci
tății și posibilităților mari de care 
dispune clubul. 

zultatele sînt mai slabe. Una din 
cauze : fluctuația cadrelor din sec
torul zootehnic, cît și din conduce
rea gospodăriei.

„Acum un an și jumătate am venit 
să lucrez în gospodărie, a spus in
ginerul Aurel Pîslaru. în această 
perioadă, în ciuda neajunsurilor de 
care m-am lovit aici — lipsă de ca
dre pregătite în sectorul zootehnic, 
slaba evidență, bază furajeră neîn
destulătoare și altele — am reușit 
să punem la punct unele lucruri. 
Abia acum se pune în gospodărie 
problema — rezolvată în alte gos
podării — a repartizării unor cadre 
corespunzătoare de colectiviști, în 
special membri și candidați de 
partid, în sectorul zootehnic.“

La discuție s-a subliniat că la 
unele gospodării a lipsit îndrumarea 
concretă, în funcție de nevoile fie
cărei unități, din partea organelor 
raionale. Ing. Aurel Pîslaru a arătat 
că tovarășii de la raion se ocupă mai 
mult de gospodăriile colective care 
merg bine, decît de cele care au 
unele greutăți, cum este cazul gos
podăriei din Negostina. Este nece
sar ca această gospodărie să pri
mească mai mult sprijin din partea 
organelor raionale în organizarea 
producției de furaje, în desfășurarea 
în bune condiții a activității cercu
lui de creștere a animalelor din ca
drul învățămîntului agrozootehnic.

★

Din discuțiile purtate a reieșit im
portanța acțiunii ce trebuie între-, 
prinsă pentru stabilizarea cadrelor 
în sectorul zootehnic și ridicarea 
calificării lor prin organizarea te
meinică a cercurilor de creștere a 
animalelor din cadrul învățămîntu
lui agrozootehnic, aplicarea unui 
sistem de retribuire stimulativ în 
funcție de producție, precum și asi
gurarea și gospodărirea cu chibzu
ială a bazei furajere. Discuția a scos 
în evidență că și în gospodăriile co
lective cu rezultate mai bune s-ar 
fi putut realiza mai mult dacă or
ganizațiile de partid, pe baza evi
denței producției de lapte, ar fi 
popularizat rezultatele celor mai 
buni mulgători.

Consiliul agricol raional și comi
tetul raional de partid pot da o con
tribuție însemnată la dezvoltarea 
producției în sectorul zootehnic. 
Pentru aceasta se cere. însă o în
drumare diferențiată, în funcție de 
nevoile concrete ale fiecărei gospo
dării colective în parte.

AL. PLĂIEȘU 
N. ȚUICU

„Ucenici“ constructori...

CITITORII
ne. s.ej.ig.e.az.ă

JOCUL DE-A BARIERA

Muncitorii de la Combinatul de 
cauciuc, Bumbăcăria. Jilava, Între
prinderea de prefabricate „Progresul“ 
etc. care circulă cu mașinile I.T.B. 
59 și 71, întîrzie deseori din cauza 
barierei de cale ferată de pe șoseaua 
Giurgiului, la capătul tramvaelor 12 
și 17 coborită de foarte multe 
ori fără nici un motiv. Cu cîteva zile 
în urmă, de exemplu, bariera a fost 
coborită la ora 8,15 dimineața. După 
12 minute, fără ca între timp să fi 
trecut vreun tren, ' a fost ridicată. 
Nici trei minute n-a apucat să stea 
așa și a fost din nou lăsată. Se 
strînseseră peste 30 de mașini de o 
parte și de alta a barierei; nici după 
15 minute n-a trecut vreun tren. Nu 
se poate mai puțină, „joacă de-a ba
riera“ și mai multă grijă pentru 
timpul nostru ? (De la Geo Ciolcan, 
muncitor).

LA CSTEVA LUNI O DATĂ

In satele Viitori și Pătrîngeni (ra
ionul Alba) au fost construite cămi
ne culturale. Amândouă clădirile au 
săli spațioase, unde se poate desfă
șura o bogată activitate culturală. 
Locuitorii ar dori să vadă aici mai 
des filme. Dar caravana cinemato
grafică îi vizitează foarte rar, la cî
teva luni o dată. S-ar cuveni ca Di
recția regională a difuzării filmelor- 
Hunedoara să ia măsurile cuvenite. 
(De la un grup de locuitori).

TELEFOANE CU BUCLUC

La sediul gospodăriei noastre a 
fost instalat nu de mult un post te
lefonic El funcționează' însă defec
tuos : cînd vorbim, pe fir se mai aud 
și alțe convorbiri, iar deseori sintern 
sunați atunci cînd ■ la Oficiul 
P.T.T.R. Cotești, de care aparți
nem, are loc o convorbire telefoni
că. Remedierea acestor deficiențe 
întîrzie. (De la Gheorghe Mărgărit, 
președintele G.A.C. Cîrligele, raio
nul Focșani).

CĂLĂTORIE
PENTRU O ȚIGARA

De cîtăva vreme, în debitele din 
orașul Baia Mare nu se găsesc ți
gări „Carpați" cu filtru. Să plecăm 
pînă la Vișeu, unde se găsesc, ca să 
le putem cumpăra ? (De la Constan
tin Stoicescu, învățător).

A L B U M E
Albumul „Arta orientală în Ro- 

mînia“, tipărit recent de Editura 
Meridiane, face parte din acele 
lucrări care își propun să popu
larizeze selecții din operele ar
tei universale aflate în mu
zeele și colecțiile românești. După 
editarea și reeditarea albumu
lui „Maeștri ai picturii univer
sale în muzeele din România“, care 
conținea numai lucrări ale artei 
europene, apariția celui de față 
devenise necesară. Cele 138 de re
produceri, cu gust și spirit de dis
cernământ selectate, prezintă lu
crări de pictură, sculptură și din 
diverse ramuri ale artelor decora
tive. aparținînd școlilor chineză, 
japoneză, indiană, khmer, siameză 
și persană. Prefața semnată de a- 
cademicianul George Oprescu de
finește succint importanța fiecărei 
școli, pregătind cititorul pentru în
țelegerea reproducerilor din vo
lum și subliniază, în același 
timp, varietatea de genuri și de sti
luri ale acestor școli naționale. Ta
bla ilustrațiilor cuprinzînd titluri,

■Æ
Descoperirea, în anul 1962, a u- 

nui important depozit de sculpturi 
antice pe locul vechiului Tomis, 
integrarea acestor lucrări tezauru
lui muzeistic a.1 țării, a fost apre
ciată ca unul din evenimentele ar
heologice cele mai de seamă ale 
ultimilor ani. Acțiunea de restaura
re a celor 24 de piese de sculptură 
din depozitul tomitan a fost urma
tă de cercetări privind execuția, 
proveniența, identificarea icono
grafică etc. Colectivul de cercetă
tori format din V. Canarache. res
ponsabil al șantierului arheologic 
Tomis, A. Aricescu, V. Barbu și A. 
Rădulescu a întocmit lucrarea in
titulată „Tezaurul de sculpturi de 
■la' Tomis“, publicată de Editura 
științifică, nutrind astfel la îndemî- 
na specialiștilor cît și a unui cerc 
larg de cititori un studiu și un al
bum de calitate. Lucrarea cuprin
de date referitoare la istoria To- 
misului, la stadiile succesive de 
cercetare a urmelor și monumen
telor orașului antic, informații des
pre punctul arheologic în care a 
fost găsit tezaurul, articole anali
tice dedicate fiecărei opere.

Claritatea analizei și a opiniilor 
despre piesele tezaurului, subli
nierea valorii lor artistice și do
cumentare, stilul limpede al argu-

Din tezaurul de creație al maselor
' Cărțile populare 

în literatura romînească
O frumoasă, sobră casetă înfăți

șează cele două volume ale ediției 
întocmite de Ion Chițimia ș! Dan Si- 
monescu, din cărțile populare care au 
circulat pe teritoriul țării noastre între 
sec. XVI și XIX. Literatura romî- 
nească a evului mediu în această la
tură a ei e bine și destul de complet 
reprezentată prin reproducerea in
tegrală a Alexandriei, Esopiei, Sin- 
dipei, a cărților despre Archirie și 
Anadan, Till Buhoglindă, Bertoldo etc. 
și prin întinse fragmente din Halima, 
Erotocrit și atîtea altele. încercarea 
făcută de specialiștii noștri este prima 
de acest fel în cultura romînească.

Ediția aduce în fața publicului 
nostru larg de cititori o culegere in
teresantă și utilă de texte alese, ală
turate după criterii tematice și 
studiate științific. Aceste opere se 
înrudesc de aproape cu folclorul 
(deși se și deosebesc de el), con
stituind de fapt o fază inter
mediară între literatura populară 
și cea cultă. De aceea, ele au un a- 
dînc caracter popular și oglindesc 
idealurile etice ale maselor, aspirațiile 
acestora către libertate și dreptate.

Valoarea lor este deci, în primul 
rînd, una de cunoaștere istorică. în 
al doilea rînd, valoarea artistică a a- 
cestor cărți, realismul lor au făcut din 
ele, timp de sute de ani, o literatură 
mult apreciată a întregului popor. 
Bogăția conținutului, pitorescul for
mei, plasticitatea expresiilor, umorul 
lor le-au dat o prospețime mereu 
nouă și le-au transformat adesea în 
izvoare de inspirație pentru marii 
noștri scriitori. Astfel, M. Sadoveanu

■ T1EÆT1R.1E @ goo a • ‘’/e/ev/z/une^
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Bal mascat — (orele 
19.30). Teatrul de ștat de operetă : Mam- 
zelle Nitouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Nevestele vesele din Windsor — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Nora — (o- 
rele 19,30). Sala mică a Palatului R. P. 
Romine : Concert de muzică de cameră
— Cvartetul „Beethoven“ din U.R.S.S.
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Peer Gynt — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul de Comedie : Svejk în al doilea 
război mondial — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
O felie de lună — (orele 20) Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paharul 
cu apă — (orele 19,30), Teatrul evreiesc 
de stat : Firul de aur — (orele 20). An
samblul de cîntece si dansuri ai C.C.S : 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : Expoziția de 
muzică ușoară — (orele 20) ; (Sala Vic
toria : Palatul melodiilor — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academici) : 
Cartea cu Apolodor — (orele 10) , C'lrcu! 
de stat : Variat.iuni de toamnă — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop : Patria (10; 13,30, 
17; 20,30), A dispărut o navă : Republica 
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Capitol 
(8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30’ 21,45), 
Excelsior (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15) 
Feroviar (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Modern (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20.45). 
Harakiri — cinemascop : București (8,30;

datări de opere, este utilă cititoru
lui care poate situa astfel mai pre
cis fiecare reproducere în mediul și 
epoca respectivă. Pentru a face 
mai accesibil conținutul albumului 
credem că ar fi fost de un real fo
los și un glosar al termenilor de 
artă.

Albumul prilejuiește iubitorilor 
de carte momente de reală sa
tisfacție artistică. O copertă a- 
trăgăioare, paginație aerată, le
gătură îngrijită, literă cu gust alea
să, dovedesc progresele incontesta
bile realizate pe acest tărîm. Cali
tatea reproducerilor nu este tot
deauna egală. Dacă fotografiile alb- 
negru sînt . reproduse în genere 
mulțumitor, cîteva din cele color 
sînt slab reproduse, unele culori și 
nuanțe fiind deformate de o tonali
tate generală gălbuie sau verzuie.

Volumul „Arta orientală în Ro
mânia“ constituie o mărturie pre
țioasă a grijii care se acordă în 
anii noștri păstrării și răspîndirii 
comorilor artei universale, puse la 
îndemâna celor mulți de regimul 
democrat-popular.

★

montării, datele descriptive amă
nunțite, cît și materialul ilustrativ 
de bună calitate au contribuit la 
întocmirea unei lucrări de o largă 
accesibilitate. Fotografiile urmă
resc îndeaproape intențiile autori
lor și caracteristicile operelor.

Se evidențiază articolele despre 
„Fortuna cu Pontos“, „Isis“, „Ne
mesis“, „Dioscuri!”, „Șarpele“. Din 
articole se desprind o serie de con
cluzii privind răspîndirea și pre
ponderența unui cult sau a altuia, 
inclusiv formula locală a cultului, 
legăturile meșterilor cu diferite 
tradiții de artă. Autorii au procedat 
în analiză la urmărirea evoluției 
tipului iconografic prin compara
ția cu m'odelele arhaice, clasice 
sau de epocă. Ei nu au căutat să 
dea acestor concluzii un caracter 
definitiv, ci au subliniat tocmai 
necesitatea corelării rezultatelor 
obținute la datele mai dinainte cu
noscute- Apare ca necesară con
tinuarea cercetărilor, prin aducerea 
la lumină a noi pagini de istorie, 
pierdute prin lipsa de documente 
epigraiice, monumentale, care ar 
putea contribui la aprofundarea 
cunoașterii vieții din antichitate pe 
teritoriul patriei noastre.

LUCIAN DRAGOMIRESCU

a prelucrat, în opera sa, multe surse 
de acest fel.

■Pentru specialiști cărțile populare 
sînt documente de limbă care stau la 
baza unor ample cercetări în dome
niul filologiei și istorie! limbii, în pro
blemele izvoarelor, și ale circulației 
motivelor în diversele literaturi națio
nale.

Publicarea volumelor de față consti
tuie un succes al cercetătorilor noștri 
de specialitate, care au întocmit aceas
tă interesantă ediție.

Cu cît cîntz atîta sînt
Culegerea de poezie lirică popu

lară din volumul „Cu cît cînt, atîta 
sînt", tipărită de Editura pentru li
teratură, vine să completeze parcă, în 
mod fericit, cealaltă antologie a căr
ților populare. Această antologie pri
lejuiește cunoașterea judicioasă a 
unor foarte importante aspecte din 
moștenirea literară a poporului nos
tru — moștenirea folclorică, solida 
temelie pe care se înalță oricare cul
tură națională.

Antologia lirică însumează produc
ții populare născute în cele mai va
riate împrejurări. Doinele, cîntecele 
de jale sau de răzvrătire, cîntecele 
de haiducie, de cătănie, de dor, 
coexistă în paginile antologiei cu ver
suri care respiră optimismul, încrede
rea în viață, cu poeziile de dragoste, 
de lume, de nuntă, de joc sau stri-

11; 13,30; 16; 18,30; 21), Tomis (8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30), Flamura (10; 12,30; 15; 17,30;
20) . Ah, acest tineret : Carpați (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea între 
popoare (13,30; 15,45; 18; 20,15). Mi-am 
cumpărat un tată — cinemascop : Ti
neretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Gri- 
vița (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ele
na din Trola : Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Printre oameni buni : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Flacăra (10; 12; 13; 18; 20). Să ne 
trăiești, Gnat ! : Lumina (în continuare 
de la 10—14 ; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). Codin : Union (15; 17; 19;
21) . Program pentru copii : (orele 10) și 
Valsul nemuritor : Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Tintin șl misterul „Lînei de 
aur“ : Timpuri Noi (de la 10—21 în con
tinuare). Bate toba — cinemascop : Giu- 
lești (10,30; 12,30; 16,30; 18,30; 20,30), Dru
mul Serii (16; 18; 20). Ultimul tren din 
Gun Hill : Cultural (11; 15; 17; 19; 21). E 
permis să calci pe iarbă : Dacia (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Ucigașul plătit 
— cinemascop : Euzeștl (14,15; 16,30; 
18,45; 21), Popular (14,30; 16,30; 18,45; 21) 
Baronul de Münchhausen : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Electra : Bucegl (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30), Dintele de 
aur ; Unirea (16; 18; 20). Moby Dick : 
Vitan (15; 17; 19; 20,45). La vîtsta dragos
tei : Miorița (10; 12; 14; 10; 18.15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Oameni de afaceri : 
Munca (11; 17; 19; 21). Valsul nemuritor : 
Arta (15; 17; 19; 21) Umbre albe — cine
mascop : Moșilor, (15,30,-, 18; 20,30). Podul 
rupt — cinemascop : Cosmos (16; 18; 
20). Vară și fum — cinemascop : viito
rul (14,30; 16,45; 19; 21,15). Taxiul morții : 
Colentina (15; 17; 19; 21), Floreasca (15;

in vitrinele librăriile;

De curînd, în colecția „Studii și docu
mente" tipărită de Editura pentru litera
tură a apărut volumul „Scrisori și acte“ 
dc 1. L. Caragiale, edific îngrijită, prefa
ță și cu note de Serban Cioculescu.

Bogata corespondentă a lui Caragiale 
cu scriitori, artiști, oameni de cultură, 
reprezintă o contribuție la cunoașterea 
vieții și activităfii scriitorului. Volumul, 
apărut în frumoase condiții grafice, este 
însoțit de ilustrații și facsimile.

„Primăvara pe Tîrnave", volumul II al 
romanului scriitoarei Lucia Demetrius, a 
apărut la Editura tineretului. Acțiunea, 
care se petrece între anii 1946—1919, 
redă aspecte ale înnoirilor determinate de 
revoluția populară în țara noastră.

Trebuie să facem o mențiune spe
cială pentru capitolul final intitulat 
Viață nouă și care demonstrează con
tinuitatea creației folclorice în orîn- 
duirea socialistă. Același stil, ace
leași imagini ne întîmpină uneori și 
aici, la fel de frumoase ca în vechiul 
folclor, așa cum e, de pildă, cea care 
ilustrează puterea omului :

Că pe vînt mi-l potolește, 
Gerul crunt mi-l ogoiește, 
Steaua-n sticlă o-nvelește ; 
Și-o coboară în fereastră 
S-aurească tinda noastră.

Acuma însă tonalitatea liricii popu
lare o dă bucuria care însoțește 
triumfătoare munca liberă a oameni
lor. Forțele populare, prin lupta că
rora se făurește bunăstarea maselor, 
conducătorul victoriilor poporului — 
partidul — sînt cîntate în versuri pline 
de elan :

Floare-albastră din grădină, 
Se făcu în sat lumină, 
Lumină din vorba lui, 
Dragului partidului...

Astfel, genul liric în folclor se a- 
rată în plinătatea evoluției sale neîn
trerupte, în toate etapele istoriei po
porului nostru.

Am vrea să subliniem și condițiile 
grafice deosebite în care au apărut 
cele două cărți. Faptul demonstrează 
strădaniile Editurii pentru literatură 
de a asigura o prezentare din ce în 
ce mai frumoasă, mai de calitate 
operelor literare clasice. E o dovadă 
elocventă a prețuirii de care se bucură 
în țara noastră moștenirea literară a 
poporului.

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA

17; 19; 21), Ferentari (16; 18,15) 20,30). 
Strict secret — cinemascop : Volga (de 
la 10—12 în continuare ; 16; 18,15; 20,30). 
Culisele varieteului : Progresul (15; 17; 
10; 21). Cucerirea Everestului : Lira (15; 
17; 19; 20,45). Pe Donul liniștit (seria I 
și a II-a) ; C'otroceni (16; 19,45).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univep., 
sltatea tehnică la televiziune ; Elemente 
lineare, din beton armat precomprlmat, 
de Inginer Ion Vasilescu, directorul în
treprinderii de prefabricate „București". 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,io — 
Pentru copii : împăcarea greièrului cu 
furnica, scenetă de Sergiu Milorlan. 
19,25 — Moment coregrafic : Fragmente 
din sulta „Carnavalul" de Robert Schu
mann. 19,45 — Emisiune de teatru : O 
felie de lună de Aurei Storin, în inter
pretarea unul colectiv al Teatrului pen
tru tineret și copii. In pauze - Emisiu
ne de știință : în lumea temperaturilor 
înalte. Șah. în încheiere — Buletin de 
știri șl buletin meteorologic,

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 20 

21 și 22 noiembrie a. c în țară : Vreme 
relativ călduroasă cu cerul variabil mai 
mult acoperit în jumătatea de nord a 

Un<^e vor cădea ploi temporaire. 
Vuitul ya_ sufla slab pînă Ia potrivit cu 
intensificări in Ardeal, predominînd din 
vest. Temperatura aerului staționară la 
început, apoi în creștere ușoară Mini
mele vor fi cuprinse între 0—10 grade 
iar maximele intre 8-18 grade. în Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă cu cer 
variabil vînt potrivit Temperatura sta
ționară ia început apoi în creștere
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Finisarea unul nou cargou la cheiul do armare al Șantierului naval din Galați

Cum sînt 
pentru

(Urmare din pag. I-a)

cientă pentru 3—4 luni de lucru. Dar, 
cu toate insistențele noastre, nu am

învățăminte din experiența anului trecut
Și constructorii ploieșteni se pre

gătesc pentru timpul friguros. Pe 
șantierele din Ploiești, Tîrgoviște, 
Buzău s-au amenajat spații centrale 
de preparare a betoanelor și puncte 
de preparare a mortarelor protejate 
împotriva înghețului, s-au urgentat 
lucrările pentru punerea în stare de 
funcționare a centralelor termice.

— Iarna trecută — a spus cores
pondentului nostru tov. inginer Io
nel Mirea, șeful șantierului de locu
ințe Ploiești-Nord — ne-a servit o a- 
devărată lecție. Vremea rece ne-a 
prins atunci cu totul nepregătiți, 
astfel că timp de 3 luni s-a lucrat 
într-un ritm cu totul nesatisfăcător, 
fapt care a dus la rămînerea în 
urmă a unor lucrări. în prezent, pe 
șantier măsurile pentru iarnă sînt 
în bună parte îndeplinite. Con
structorii au început lucrările la un 
număr însemnat de blocuri, creîn- 
du-se front de lucru pentru tot 
cursul iernii. La 8 blocuri s-au exe
cutat învelitorile definitive și s-au 
montat tîmplăria și geamurile, ast
fel că finisajele pot fi efectuate în 
bune condiții. Șantierul a fost apro
vizionat cu cărămizi, nisip, agre
gate de prund și cu alte materiale 
de masă...“.

Pregătirile pentru iarnă sînt în 
toi și pe alte șantiere din regiune. 
Vor trebui urgentate totuși unele 
măsuri de care depinde realizarea 
unui ritm intens de lucru în tot 
cursul anului. Este vorba în primul 
rînd de asigurarea documentației 
tehnice pentru obiectivele care vor

Cînd se tărăgănează aplicarea unor măsuri
Cele două șantiere ale întreprin

derii de construcții nr. 1 din cartie
rul Socola-Nicolina din Iași, pe care 
le-a vizitat corespondentul ziarului, 
au în parte front de lucru asigu
rat. Din cele 2 144 de apartamente

ATLETISM 1964

SOFIA 18 (Agerpres). — Con
gresul federației internaționale de 
atletism întrunit la Sofia a stabilit 
calendarul competițiilor ce se vor 
desfășura în anul 1964, Tradiționalul 
meci dintre reprezentativele mascu
line și feminine ale S.U.A. șî U.R.S.S. 
va avea loc în zilele de 25 și 26 iu
lie la Los Angeles. Jocurile bal
canice de atletism se vor desfășura 
la București între 11 și 13 septem
brie.

Alte concursuri importante ale 
anului 1964 : 16—18 mai, concurs 
internațional pe stadionul „White 
City" din Londra ; 28 mai : concurs 
internațional masculin și feminin la 
Innsbruck ; 2 iunie : meci triunghiu
lar universitar Italia — Franța — 
U.R.S.S., la Torino ; 6—7 iunie :
concursul organizat de ziarul „Na- 
rodna Mladej" din Sofia ; 26—27 iu
nie : cea de-a 13-a ediție a memo
rialului „Rosicki“, la Praga; 4—5 iu
lie: memorialul „Fraților Znamenski“, 
da Moscova ; 1—2 august : reuniune 
internațională la Bruxelles ; 3—4 
august • concurs internațional la 
Oslo ; 22—23 august : memorialul 
„Kusocinski“ la Varșovia.

Maeștri ai sportului
Ieri, la sediul U.C.F.S. din Capitală a 

avut loc festivitatea decernării titlului de 
maestru al sportului jucătorilor de rugbi : 
Radu Demian, Teodor Rădulescu, Ion Teo- 
dorescu, Paul Ciobănel și Cristache Preda.

pregătite șantierele 
perioada de iarnă ?

reușit să obținem de la I.R.T.A. un 
număr suficient de mijloace auto 
pentru a transporta aceste materiale 
la șantiere.

fi începute în perioada următoare. 
Pînă acum nu. s-au delimitat încă 
amplasamentele pentru unele con
strucții ce vor fi începute în o- 
rașele Buzău, Tîrgoviște și Moreni. 
în această situație întreprinderile 
nu pot să treacă la aprovizionarea 
cu materiale, la organizarea șantie
relor. Aprovizionarea cu materiale 
de masă — cărămidă, nisip, pietriș, 
balast, var etc. — va trebui, de a- 
semenea, grăbită. Pe majoritatea 
șaritiereloi' există cantități mici din 
aceste materiale. Trustul are repar
tiție pentru cantități suficiente de 
clorură de calciu care este folosită 
iarna la prepararea betoanelor în 
vederea prevenirii înghețului. To
tuși, șantierele nu au primit acest 
material.

Am vizitat și șantierul de con
strucții de locuințe din orașul Tîr
goviște. Aici există o mare neorîn- 
duială în depozitarea materialelor. 
Printre noile blocuri te împiedici la 
tot pasul de prefabricate și cărămizi 
sparte, de bucăți de lemn. Ca și pe 
șantierele de la Azuga, Bușteni, Pu
cioasa ale întreprinderii nr. 2 cons
trucții Ploiești, și aici execuția în- 
velitorilor definitive la blocurile de 
locuințe este în întîrziere.

Iată deci fapte care arată că nu 
peste tot au fost trase .suficiente în-.. 
vățăminte din experiența anului 
trecut. Conducerea trustului va tre
bui să înlăture mai curînd aceste 
deficiențe și, cu sprijinul comitetu
lui executiv al sfatului popular re
gional, să treacă la buna organizare 
a construcțiilor din anul viitor.

care se ridică pe șantierul nr. 3, 
din^ panouri mari prefabricate și 
zidărie, 140 apartamente sînt gata 
și urmează să li se facă recep
ția zilele acestea. Alte 470 apar
tamente se găsesc în diferite stadii

La start, 200 de tineri din raioanele 
regiunii București

Duminică dimineață în pădurea 
Pustnicul, raionul Lehliu, peste 200 
de tineri și tinere din mai multe ra
ioane ale regiunii București s-au 
prezentat la întrecerile finale din 
etapa a Il-a (regională) a Campiona
tului republican de cros.

Programul competiției a cuprins 
întreceri individuale și pe echipe, la 
6 categorii. în prima probă, rezer
vată junioarelor de categoria a Il-a, 
14—16 ani, au luat startul 45 de 
concurente. Pe echipe victoria a re
venit tinerelor din orașul Giurgiu, 
iar la individual primul loc a fost 
ocupat de Marina Cazacu, din 
Alexandria. Proba următoare, ju
nioare categoria I, 16 — 18 ani, a 
fost cîștigată de echipa Școlii pro
fesionale din comuna Armășești, ra
ionul Urziceni. 

de montaj, iar blocuri cu 160 de a- 
partamente la fundații. 580 de apar
tamente, începute sau în curs de 
atacare, constituie frontul propriu- 
zis de lucru pentru iarnă. Docu
mentația de deviz pentru volumul 
de lucrări pe trimestrul I al anului 
1964 este asigurată în proporție de 
75 la sută, restul fiind în curs de 
elaborare. Există totodată repartiții 
pentru o serie de materiale ca. pa
nouri, ciment, cărămizi, fîșii cu go
luri. binale, parchet etc.

Au fost luate și alte măsuri pen
tru ca iarna să nu stingherească lu
crul. De curînd s-a dat în folosință 
o stație de mortare cu o capacitate 
de 100—150 mc pe zi, care va pre
para mortar încălzit. De aici mor
tarul va fi dus la fiecare bloc în 
parte cu autobasculante speciale și 
se va depozita în cîte un aparta
ment anume pregătit și încălzit. 
Aceste „depozite" se amenajează în 
prezent la fiecare două scări pen
tru a fi la îndemîna constructori
lor.

Pe șantiere se constată totuși 
unele deficiențe ’ cauzate îndeosebi 
de tărăgănarea aplicării unor mă
suri. Lucrările pentru închiderea 
unor spații, amenajarea drumurilor 
de acces, executarea de izolații la 
acoperiș, asigurarea încălzirii și al
tele, prevăzute în planul de măsuri 
pentru pregătireâ de iarnă a șantie
relor, se desfășoară cu încetineală. 
La blocurile Al, K3, L2, Bl, C4 și al
tele, de pe șantierul hr. 3. nu au 
fost închise toate spațiile interioare 
unde se lucrează- Rămase în urmă 
la o serie' de blocuri sînt și lucră
rile de izolații la acoperiș și cele de 
încălzire. Toate acestea stînjenesc 
activitatea constructorilor în reali
zarea unei productivități ridicate.

In perioada cînd vremea se mai 
menține încă favorabilă, conducerea 
trustului regional de construcții 
trebuie să urgenteze aplicarea mă
surilor tehnico-organizatorice pre
văzute pentru pregătirea șantierelor 
în vederea timpului friguros. Există 
toate condițiile ca șantierele ieșene 
să fie exemplar pregătite pentru 
iarnă.

întrecerile senioarelor și seniori
lor au prilejuit dispute pasionante. 
La fete, lupta pentru primul loc s-a 
dat, pe ultimii 50 metri, între tine
rele Petra Străulescu (Alexandria), 
Elena Nicolae (Lehliu) și Valeria 
Gheorghe (Alexandria). Cu un finiș 
mai bun, Valeria Gheorghe și-a 
depășit adversarele, aducînd titlul 
de campioană regională echipei din 
Alexandria. întrecerile la băieți 
s-au desfășurat pe un traseu mai 
dificil cu multe pante și urcușuri, 
— pe distanța de 6.000 m. Toți aler
gătorii au terminat concursul fără 
nici un abandon. Victoria a revenit 
lui Ion Măcărescu, din comuna Dor 
Mărunt, raionul Lehliu, iar pe e- 
chipe, primul loc a fost ocupat de 
sportivii din Alexandria.

INFORMAȚII
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI AI P.S.U.G.

In ziua de 18 noiembrie ax:, a so
sit în țara noastră, în schimb de 
experiență, o delegație de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Ger
mania, condusă de tov. Lothar 
Oppermann, șeful Secției învăță
mânt a C.C. al P.S.U.G.

La aeroport delegația a fost în- 
tîmpinată de tov. Vasile Dinu, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Jean Lives- 
ou, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, și de activiști cu munci de 
răspundere ai C.C. al P.M.R.

A fost de față tov. Anton Ruh, 
ambasadorul R^D.G. la București.

DELEGAȚIA 
DE FEMEI IUGOSLAVE 
A PĂRĂSIT CAPITALA

Delegația Conferinței pentru acti
vitatea socială a femeilor din R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Nevenca Pe- 
trici, secretara Conferinței, a părăsit 
luni Capitala.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a vizitat cartiere de lo
cuințe, întreprinderi industriale, 
gospodării agricole colective, insti
tuții cultural-artistice, școli, spitale 
din orașul București și din regiunile 
Bacău, Brașov și Banat. Ea a avut 
întrevederi cu reprezentanți ai con
ducerii organizațiilor de femei, in- 
teresîndu-se îndeaproape de activi
tatea acestora.

Delegația a fost primită de Suza- 
na Gîdea, președintă a Consiliului 
Național al Femeilor, și de membre 
ale Biroului consiliului, cu care pri
lej și-a împărtășit impresiile cu
lese în timpul vizitei. (Agerpres)

Universitatea tehnică 
radio

„Universitatea tehnică-radio", în
ființată anul trecut, și-a reluat e- 
misiunile la cererea ascultătorilor. 
Ea cuprinde acum trei cicluri de 
lecții — pentru metalurgiști, cons
tructori, energeticieni. Lecțiile sînt 
predate de academicieni, profesori 
și conferențiari universitari, ingi
neri cu înaltă calificare. Emisiunea 
„Universitatea tehnică-radio“ se 
transmite marțea, joia și vinerea la 
ora 19,30, pe programul I. Lecțiile 
sînt reluate și pe programul II în 
zilele de miercuri, vineri, sîmbătă, 
la ora 11,30.

La 17 noiembrie a.c. a încetat din 
viață, după o lungă și grea suferin
ță, tovarășul Constantin Ursulescu, 
vechi militant în mișcarea muncito
rească din țara noastră.

Născut în anul 1889, în orașul Do- 
rohoi, Constantin Ursulescu a cu- 
noscut din copilărie, ca ucenic, apoi 
ca muncitor tîmplar, viața de asupri
re și exploatare hărăzită de burghe
zie poporului muncitor. încă din 
1910, el a participat la mișcarea sin
dicală. în 1931 a fost primit în rân
durile Partidului Comunist din Ro- 

; mîhia. Datorită activității sale revo
luționare, a fost în repetate rînduri 
concediat și arestat.

După 23 August 1944, tovarășul 
Constantin Ursulescu a activat în or
ganizațiile de masă, consacrîndu-și 

: întreaga energie și putere de muncă 
’intereselor clasei muncitoare, luptei 
pentru construirea socialismului în 
patria noastră.

Amintirea lui va rămîne vie în i- 
nimile tovarășilor săi de mutică.

Comitetul orășenesc P.M.R. 
București

Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi 
depus la clubul I.S.B. (str. Berzei 
nr. 21), unde publicul are acces în 
ziua de 20 noiembrie între orele 9—■ 
12,30. Cortegiul funebru va porni în 
ziua de 20 noiembrie orele 13,00 spre 
cimitirul „Cărămidari“ unde va avea 
loc înmormântarea.

ȘAH

A început meciul 
Gheorghiu-Janata

BELGRAD 18 (Agerpres). — In 
localitatea Vrnjacka Banja din Iu
goslavia a început duminică meciul 
de baraj dintre Florin Gheorghiu și 
cehoslovacul Michael Janata pen
tru desemnarea campionului mon
dial de șah la juniori. După cum se 
știe, la cel de-al 7-lea campionat 
mondial desfășurat în luna august, 
în aceeași localitate, cei doi șahiști 
s-au clasat pe primul loc, la egali
tate de puncte.

în partida inaugurală a meciului 
cu Janata, șahistul romîn a avut 
piesele albe. El a gîndit timp de 10 
minute la prima mutare : pionul re
gelui la e4. Adversarul său a ales 
apărarea Karo-kan, dar Gheorghiu 
a schimbat cursul partidei preferind 
un joc pozițional. Partida s-a între
rupt într-o poziție aproximativ egală.

★
Meciul a continuat luni seara Ia 

Vrnjacka Banja, cu desfășurarea 
partidei a doua. Partida s-a între
rupt la mutarea 41-a într-o poziție 
de egalitate materială. Astăzi vor fi 
continuate cele două partide între
rupte. Miercuri are loc cea de-a 
treia partidă.

In cîteva rînduri
în cadrul unui concurs de haltere des

fășurat la Moscova, Serghei Lopatin a sta
bilit două noi recorduri mondiale în li
mitele categoriei ușoare. La stilul „îm
pins“ Lopatin a ridicat o halteră în greu
tate de 139,5 kg, iar la „smuls“ a realizat 
131,5 kg.

★
Desfășurat la Roma, meciul de gim

nastică dintre selecționatele masculine ale 
Italiei și R.P. Polone ,s-a încheiat cu re
zultatul de 560,95—557,25 puncte în fa
voarea gazdelor.

TEL E G R A M E £ X TE R NE
După anularea de către Argentina a contractelor 

cu societățile petroliere străine
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 

In cadrul unei conferințe de presă, 
președintele Societății petroliere ar- 
gentiniene de stat ,jYacimientos 
Petroliferos Fiscales“ (Y.P.F.), Fa
cundo Suarez, a anunțat că, în urma 
anulării de către guvern a contrac
telor cu societățile petroliere străi
ne, instalațiile acestora au fost pre
luate de Y.P.F. și continuă să lucre
ze în mod normal.

în legătură cu această hotărîre a 
guvernului argentinian, la Buenos 
Aires a avut loc o demonstrație de 
masă sub lozinca „Petrolul să apar
țină Argentinei“. Pe numeroase pan
carte purtate de demonstranți se 
putea citi : „Poporul salută și spri
jină măsurile guvernului îndreptate 
spre eliberarea țării de sub domi
nația străină“.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Argentina a adresat 
un mesaj președintelui Arturo Illia 
în care îl felicită pentru hotărîrea 
luată și exprimă sprijinul acordat 
guvernului în această problemă. în 
.mesaj se subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a fi întreprinse mă
suri cu scopul de a înapoia țării 
toate bogățiile ei naturale aflate în 
prezent în mîinile societăților străi
ne. Declarații și mesaje de solidari
tate au fost date publicității de 
Partidul socialist, Partidul creștin- 
democrat, Partidul progresist-demo- 
crat și alte organizații politice din 
Argentina.

*
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Asso-

In interesul dezvoltării comerțului 
mondial

SAO PAULO 18 (Agei'pres). — In 
legătură cu conferința Consiliului 
interamerican economic și social 
care a luat sfîrșit zilele trecute la 
Sao Paulo (Brazilia), agențiile de 
presă subliniază atenția deosebită 
acordată de reprezentanții latino- 
americani problemelor dezvoltării 
comerțului mondial, ceea ce s-a o- 
glindit în unanimitatea cu care a 
fost hotărîtă crearea Comisiei 
de coordonare latino-americană 
(C.E.C.L.A.). Această comisie va a- 
șjgura realizarea unei - poziții uni-Reprezentanți ai orașului Craiova la Nanterre

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația ora
șului‘Craiova și-a încheiat luni vi
zita, făcută în Franța la invitația pri.-, 
marului orașului Nanterre; In cinstea 
delegației a fost oferită o recepție la 
primăria din Paris, în cadrul căreia 
președintelui Sfatului popular al 
orașului Craiova, Marin Iordache, i 
s-a înmînat medalia Departamentu
lui' Senei.

Delegația orașului Craiova, înso
țită de Raymond Barbet, primarul 
orașului Nanterre, a inaugurat în 
acest oraș expoziția de artă romî- 
nească, organizată sub auspiciile A- 
sociației Franța-Romînia.

Vizita delegației orașului Craiova 
în Franța a avut loc în cadrul ma
nifestărilor de prietenie ale celor 
două orașe. .1

In aceste zile la Belgrad
Apropiindu-te cu trenul de Bel

grad întîlnești în cale nu numai 
cunoscutele priveliști ale cîmpiei 
înconjurătoare dar și numeroase 
imagini ale eforturilor constructive 
pe care le depun oamenii muncii din 
țara vecină și prietenă. Iată Una 
dintre ele : marele pod de peste Du
năre, ridicat în ultimii ani, construc
ție solidă și în același timp elegan
tă, străbătut de linii de cale ferată 
cît și de o șosea asfaltată. Prin con
struirea acestui pod s-au înlesnit 
mult transportul feroviar și rutier, 
legăturile dintre capitală și o parte 
însemnată à Serbiei.

Belgradul, ca orice capitală, con
stituie, în ochii vizitatorului de peste 
hotare, o oglindă a vieții și preocu
părilor întregii țări. Noile construc
ții, ziarele, belgrădenii. înșiși îți vor
besc, în acest sfîrșit de toamnă a 
anului 1963, an jubiliar — al două
zecilea de cînd s-au pus temeliile 
Iugoslaviei noi — despre roadele 
muncii lor și despre proiectele de 
viitor. In capitală se face simțită 
peste tot apropierea marii sărbători 
a popoarelor Iugoslaviei, care cin
stesc pe cei ce au luptat cu abnega
ție pentru înfrîngerea fascismului, 
pentru eliberarea patriei...

Zilele acestea presa a publicat co
municatul cu privire la apropiata vi
zită a delegației noastre de stat, con
duse de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la invita
ția președintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito.

Numeroși belgrădeni cü care 
ne-am întîlnit ne-au vorbit despre 
realizările obținute de oamenii mun
cii din Iugoslavia în dezvoltarea eco
nomică precum și despre noile con
strucții din capitală.

Prima cunoștință cu noul Belgrad 

dated Press, senatorii Mansfield și 
Dirksen, liderii grupurilor demo
crat și republican din Senatul S.U.A., 
au cerut încetarea imediată a aju
torului nord-american acordat Ar
gentinei, ca urmare a hotărîrii gu
vernului acestei țări de a anula 
contractele încheiate cu societățile 
petroliere străine.

Referindu-se la cercurile politice 
din Washington, agenția France 
Presse relatează că în rîndurile a- 
cestora se exprimă îngrijorarea că 
„exemplul Argentinei ar putea fi 
urmat de alte guverne din America 
Latină“. Potrivit unei știri transmise 
de agenția U.P.I., președintele Ken
nedy intenționează să se întîlnească 
la Miami cu vicepreședintele Repu
blicii Argentina, Carlos Perete, pen
tru a discuta situația creată ca ur
mare a anulării contractelor petro
liere de către guvernul argentinean.

★
LIMA 18 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția U.P.I., președin
tele Republicii Peru, Fernando Be- 
launde Terry, a reafirmat la 17 no
iembrie intențiile guvernului său de 
a anula contractele încheiate cu so
cietățile petroliere străine. Belaunde 
Terry a anunțat că legislația în le
gătură cu această problemă a fost 
prezentată Congresului (Parlamen
tului) peruvian. „Argentina — a de
clarat el — și-a redobîndit petrolul 
acaparat de societăți străine prin 
concesiuni obținute pe căi ilegale și 
în condiții pe care nu le poate ac
cepta un stat independent. Aceleași 
probleme se ridică și în Peru“.

tare a țărilor Americii Latine la 
conferința pentru comerț și dezvol
tare, care se va desfășura anul vii
tor la Geneva sub auspiciile O.N.U. 
Comisia, la care S.U.A. participă 
numai în calitate de .observator, se 
Va întruni la 24 februarie anul vii- 
tor la Buenos Aires pentru a lua în 
discuție problemele legate de a- 
ceastă conferință.

In ședința de închidere a confe
rinței de la Sao Paulo a luat cuvîn- 
tul ministrul de finanțe al Braziliei, 
Carvalho Pinto; președintele confe
rinței. Potrivit agenției France 
Presse, Pinto ;.a insistat în mod deo
sebit asupra ' problemei dezvoltării 
comerțului internațional. „Ne dăm 
seama de caracterul imperativ al re
formelor ce trebuie întreprinse în 
țările noastre, a spus el, dar știm, 
de așemeneai, că deficitul balanțelor 
noastre de:plăți, inflația și lipsa po
sibilităților'de a planifica dezvolta
rea economiilor noastre sînt. legate 
de fluctuațiile exporturilor noastre“,

O delegație comerciala, a R. P. Romirie
•’ ; : f

a sosit in R. S. F. I.
BELGRAD 18 (Agerpres). — La 

Belgrad a sosit o delegație comer
cială a R. P. Romîne, condusă de 
Nicolae Anghel, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Delegația 
va duce tratative în legătură cu în
cheierea protocolului privind schim
bul de mărfuri romîno-iugoslav pe 
1964.

am. făcut-o la Institutul de urbanis
tică al Vecei orășenești, unde 
s-a elaborat planul general de 
sistematizare și dezvoltare a ca
pitalei. Directorul institutului, ing. 
arhitect Alexandar Djordjevici, și 
colaboratorii săi apropiați mi-au ex
pus lucruri interesante despre re
construcția și modernizarea Belgra
dului. Moștenirea apăsătoare a dez
voltării haotice dintre cele două răz
boaie era serios agravată de distru
gerile masive provocate de hitleriști 
în timpul celui de-al doilea război

DE LA TRIMISUL NOSTRU

mondial. Paralel cu reconstruirea 
unui mare număr de clădiri și a 
unor cartiere, peste care trecuse tă
vălugul războiului, paralel cu refa
cerea rețelei de transport, a celei 
electrice, de apă, de canalizare, s-au 
efectuat lucrări pentru dezvoltarea 
orașului în perspectivă. In decursul 
lor s-a urmărit modernizarea unor 
cartiere păstrîndu-se totodată unele 
caracteristici tradiționale. Pentru 
mărirea capacității orașului, s-a ho- 
tărît să se treacă la prelungirea lui 
dincolo de rîul Sa va, spre nord-vest, 
și la unirea lui în viitorii ani cu 
orășelul Zemun, pentru a se forma 
astfel Marele Belgrad.

Amabilele explicații ale urbaniș
tilor și sugestivele lor planuri și 
machete ne-au fost completate de 
imaginea vie a noului Belgrad. 
L-am privit întîi de la înălțimea 
fortăreței Kalemegdan, care se 
înalță pe malul drept al Savei. E- 
chilibrul formelor, armonioasa pro
porționare a culorilor se oglindesc 
în apele fremătătoare ale Savei. Ani 
străbătut această nouă parte a ora

Ședința Comisiei permanente
a C.A.E.R. pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și tehnice
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — In

tre 12 și 16 noiembrie 1963 a avut 
loc la Varșovia ședința a IV-a a 
Comisiei permanente à C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetărilor ști
ințifice și tehnice.'

Au luat parte delegații ale Repu
blicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii 
Populare Mongole,’ Republicii Popu
lare Polone, Republicii' Populare 
Romîne, Republicii Populare Unga
re și Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. . .

S-au examinat problemele pri
vind sarcinile Comisiei ce decurg 
din hotărîrile sesiunii a XVIII-a a 
Consiliului și din ședințele a VIII-a 
și a IX-a ale Comitetului. Executiv, 
programul lucrărilor de coordonare 
a celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice care’ prezintă 
interes comun și se efectuează, de 
către țările membre ale C.A.E.R,. în 
1964—1965, pregătirea de cadre'ști
ințifice pentru specialități deficitare 
și alte probleme privind activitatea 
Comisiei, adoptîndu-se hotărîri co
respunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o 'at
mosferă de prietenie frățească și 
colaborare.

Vizita in R. P. Ungară a delegației 
de partid și guvernamentale 

a 3, P. Polone
BUDAPESTA 18 (Agerpres). La in

vitația Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar și 
a guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, la 18 noiembrie 
a sosit la Budapesta, într-o vizită de 
prietenie, o delegație, a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a guvernului Repu
blicii Populare Polone . condusă, de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secl’etar 
al C.C. al P.M1U.P., și Jozef. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone. Pe aeropor
tul Ferihegyi, oaspeții polonezi au 
fost întîmpinați de Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, ■ de 
membri ai Biroului Politic • al 
P.M.S.U., membri ai Consiliului pre
zidențial al R. P. Ungare și ai guver
nului R. P. Ungare și de alte per
soane oficiale.

Pe aeroport, Jânos Kâdâr și Wla
dyslaw Gomulka âu rostit cuvînțări 
de salut.

După-amiază, în clădirea Parla
mentului au început convorbirile 
oficiale.

Plenara C. C. al P. C. 
din Olanda

HAGA 18 (Agerpres). — La Am
sterdam a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Olanda. La plenară a fost 
adoptată hotărîrea de a se convoca 
cel de-al XXI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Olanda pentru 
28—30 martie 1964.

La sosire, delegația a fost întâmpi
nată de Augustin.Papici, subsecretar 
de stat pentru comerțul exterior, și 
reprezentanți ai Secretariatului de 
Stat pentru Afacerile Externe. A 
fost, de asemenea, de față Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P; Romî
ne la Belgrad.

șului în tovărășia inginerului șef al 
direcției care se ocupă cu construi
rea lui, Dobrivoie Dinici. Iată, piața 
aceasta largă va fi centrul noului 
Belgrad. De o parte și de alta a pie
ței, care se va încheia cu noua gară 
a orașului, se află în plină cons
trucție complexe alcătuite,. din 
blocuri prelungite cu cîte patru 
etaje, precum și din blocuri înalte 
de cîte 8 și 16 etaje. Inginerul Dinici 
îl laudă pe șeful unei echipe de fi
nisaj, Iovan Antonovici, ca pe un om 
care face cinste șantierului prin 
preocuparea sa migăloasă pentru 
cele mai mărunte detalii ale fini
sării.

Aici se vor înălța, de asemenea, în 
anii viitori mari edificii culturale, 
complexe de deservire, magazine 
etc. S-a calculat în așa fel dispu
nerea centrelor comerciale și de 
deservire încît locuitorii să poată 
găsi, nu departe de casă, tot 
ceea ce au nevoie pentru traiul zil
nic. O preocupare importantă a fost 
și crearea spațiilor verzi.-Jn noul 
Belgrad vor fi circa 13 metri spațiu 
liber de fiecare locuitor. Prin con
struirea unor mari parcuri și com
plexe sportive, spațiul verde va creș
te și mai mult. Unul din complexele 
sportive — cel de pe. insula Ada- 
Ținganlia — este în plină construc
ție. El va fi terminat în 4—5.?anL Pe 
malul stîng al Savei, lamarginea 
noului Belgrad, se va întinde așa 
numitul „parc al artelor" unde vor 
fi săli de expoziții, săli de specta
cole în aer liber.

...Acestea sînt cîteva impresii cu
lese în aceste zile în capitala po
poarelor prietene ale Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

VICTOR BÎRLĂDEANU
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NOI MĂSURI ANTIDEMOCRATICE — PUTERNICE ACȚIUNI 
DE PROTEST ALE POPULAȚIEI

© Puterea a lost preluată de armată ® Dizolvarea Gărzii 
naționale » Despre soarta premierului sirian, aflat la Bag

dad, nu se știe nimic 9 Poziția unor țări arabe

militară, a fost investită cu puteri mari 
și dotată cu un important material cu- 
prinzînd tancuri și tunuri.

Dizolvarea Gărzii naționale anun
țată ieri la Bagdad dovedește însă că 
armata intenționează să înlăture această 
organizație care i-a fost contrapusă 
pentru a-i limita puterea.

în legătură cu evenimentele din Irak 
au fost semnalate importante luări de 
poziție din partea unor țări arabe. 
„Consiliul național al comandamentu
lui revoluției“ din Siria a ținut luni di
mineață o ședință extraordinară consa
crată examinării situației din Irak. 
După ședință a fost dat publicității un 
comunicat care condamnă preluarea 
puterii în Irak de către armată. în co
municat se spune că guvernul sirian 
„pune la dispoziția comandamentului 
național al partidului Baas toate 
posibilitățile sale", pentru a lupta îm
potriva noului regim irakian. Atrage 
atenția faptul că principalii conducători 
ai partidului Baas din Siria, printre 
care generalul Hafez, președintele 
„Consiliului național al comandamen
tului revoluției“ din Siria, șeful guver
nului sirian, și Michel Aflak, secretarul 
general al partidului Baas, și alții 
care au sosit zilele trecute la Bagdad 
pentru a soluționa conflictul izbucnit 
în sinul acestui partid, continuă să se 
afle în Irak și nu se știe nimic despre 
soarta lor.

Ministrul 
Arabe Unite, 
o declarație 
R.A.U., făcînd cunoscută opoziția fer
mă a țării sale față de orice intervenție 
din afară în evenimentele din Irak. Pos
tul de radio egiptean „Vocea arabilor“ 
retransmite, începînd din dimineața zi
lei de 18 noiembrie, toate declarațiile 
postului de radio Bagdad.

NICOLAE N. LUPU

dad, nu se ștîe nimic 9

După cum anunță agențiile de presă 
în cursul zilei de ieri în Irak puterea 
a fost preluată de armată. Noul „Con
siliu național al comandamentului re
voluției“, compus în mod exclusiv din 
militari, are în fruntea sa pe mareșalul 
Abdel Salam Aref, președintele repu
blicii, care a fost învestit cu puteri ex
cepționale. Garda națională, organizație 
paramilitară a partidului' Baas, a fost 
dizolvată, iar membrii ei somați să 
depună armele la cea mai apropiată 
unitate militară, cei care refuză să în
deplinească acest ordin fiind avertizați 
că vor fi executați pe loc. în anumite 
puncte ale țării, garda națională a refu
zat însă să țină seama de acest ordin. 
După cum anunță agenția France 
Presse între forțele armate și Garda 
națională se dau lupte.

O proclamație dată luni de președin
te face apel la armată și aviație să in
tre în Bagdad și să zdrobească orice 
rezistență. Mai tîrziu, radio Bagdad 
anunța că forțele armate au ocupat po
zițiile cheie. Circulația în timpul nopții 
a fost interzisă în toată țara, aeropor
turile fiind închise. S-a suspendat, de 
asemenea, apariția tuturor ziarelor.
. Situația încordată creată în Irak con
stituie un nou capitol al luptei pentru 
putere care se dă atît în rîndurile parti
dului Baas, precum și între el și anu
mite elemente din cadrul armatei ira
kiene. După cum se știe, miercurea tre
cută în urma înlăturării lui Ali Saleh El 
Saadi, din comitetul de conducere 
al Baasului, și a expulzării' unor 
membri ai guvernului, la Bagdad a 
avut loc o încercare de lovi
tură de stat. Lovitura a eșuat, dar 
lucrurile nu s-au liniștit. Chiar a 
doua zi grupul care-1 destituise pe EI 
Saadi' și pe adepții săi a fost la rîndul 
său expulzat în Liban (ministrul de ex
terne Chebib, ministrul de interne 
Hazem Jawad și alții).

După cum au 
tele 
Irak 
ca 
armată și partidul Baas, 
căror existență a fost semnalată recent 
de presa occidentală. „Rebeliunea mi
litară împotriva puterii baasiste din Irak 
— scria în urmă cu numai cîteva zile 
ziarul francez „Le Monde“ — nu va 
surprinde fără îndoială pe nici un ob
servator al problemelor arabe. Fiecare se 
aștepta în ultimele săptămîni la noi răs
turnări la Bagdad“. Ziarul încerca să 
explice în continuare motivele unei ase
menea răsturnări. „Elementele partidu
lui Baas — scria „Le Monde“ — care 
dominau coaliția (este vorba de regimul 
instaurat în Irak după 8 februarie — 
n. r.) au eliminat în mod progresiv din 
administrație, armată și guvern pe ca
marazii lor aparținînd altor tendințe. 
Epurația a lovit în mod dur armata.

Brusca hotărîre a statului major al 
Baas din luna iunie de a se relua ostili
tățile împotriva mișcării naționaliste 
kurde — continua ziarul — a fost bine 
primită de militari, care sperau să do- 
bîndească o victorie rapidă și răsună
toare împotriva partizanilor lui Barzani. 
Eșecul lor de a reduce la tăcere popu
lația kurdă i-a demoralizat și, cum este 
în general cazul în situații analoge, ei 
au aruncat răspunderile asupra civililor 
de la Bagdad“. Totodată, arată același 
ziar, garda națională, organizație para-

arătat-o evenimen- 
petrecute ieri, situația din

s-a complicat și mai mult 
urmare a disensiunilor dintre

disensiuni a

Ce a adus Greciei asocierea la Piața comună
s-a împlinit un an de cînd 
devenit membru asociat al 

Cu acest prilej mai 
reviste grecești au 

„aso-

Recent 
Grecia a 
Pieței comune, 
multe ziare și 
făcut bilanțul primului an de 
eiere“. Analizele publicate duc la con
cluzia că asocierea prezintă multe 
puncte nevralgice pentru Grecia. Cel 
mai accentuat dintre acestea, „călcîiul 
lui Achile", cum îl denumește ziarul 
„Messemvrini“, pare să fie regresul 
exporturilor Greciei spre țările Pieței 
comune, în timp ce, dimpotrivă, impor
turile din aceste țări spre noul membru 
asociat au crescut, aceasta fiind, firește, 
în primul rînd, spre avantajul țărilor 
exportatoare. „S-a considerat — scrie 
revista „Erevna“ făcînd aluzie la pro
misiunile fostului prim ministru Kara
manlis — că cei 180 milioane de cli- 
enți ai Pieței comune oferă posibilități 
nelimitate pentru dezvoltarea exportu
rilor Greciei și acesta a fost unul din 
argumentele principale propuse pentru 
asocierea Greciei“. „Azi — subliniază 
revista — se constată că în general 
asocierea nu numai că nu a avut efecte 
favorabile, dar, dimpotrivă, a creat difi
cultăți suplimentare în ceea ce privește 
schimburile noastre cu alte țări și mai 
ales cu cele cu care avem acorduri bila
terale“.

Săptămînalul „Messager d’Athènes 
scrie că poate unii se așteptau la o 
creștere bruscă a exporturilor grecești 
spre Piața comună în urma scăderii 
tarifelor de care au beneficiat aceste 
exporturi. „Dar s-a produs contrariul — 
menționează săptămînalul. într-adevăr, 
în timp de 8 luni, adică din ianuarie și 
pînă în august 1963, exporturile gre
cești spre Piața comună nu au atins 
decît 45,9 milioane de dolari, față de 
50,1 milioane dolari pentru perioada 
corespunzătoare a anului precedent. 
Dar reducerea apare și mai puternică 
dacă nu se ține cont de expor
turile de tutun, care au adus mai multe 
devize, fără sporirea cantităților ex
portate (adică a crescut doar valoarea 
sumei) în urma creșterii prețurilor 
la tutun. Săptămînalul subliniază că 
scăderea cea mai evidentă au înregis* 
trat-o exporturile de produse manufac
turate (501 000 dolari față de 1 291 000 
dolari), urmate de exporturile de bum
bac (4 001 000 dolari față de 7 822 000 
dolari), de minereuri (4 559 000 dolari 
față de 5 699 000 dolari), de fructe 
proaspete, cu excepția citricelor etc.

După părerea ziarului „Ethnos“, 
cauza acestei situații dificile a expor
turilor Greciei o constituie faptul că 

orientării al Republicii 
Hatem, a dat publicității 

în numele guvernului

presa engleză cere guvernului brita
nic să se opună categoric oricăror 
intenții de a limita comerțul cu țări
le socialiste.

In- 
co- 
va 
se-

VASILE OROS

Consultări în vederea
constituirii guvernului italian
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Aceste măsuri au fost de 
denunțate recent de Aso- 

industriașilor din Grecia. „Con- 
este — scrie revista „Erevna“ 
speranțele privind sporirea ex-

țările Pieței comune au luat unele mă
suri ce reprezintă o piedică în ce 
privește importurile de mărfuri gre
cești. *—-• t„.<.
altfel
ciația 
cluzia
— că „ 
porturilor Greciei spre Piața comună 
au fost dezmințite în mod zguduitor și 
în schimb s-a confirmat veracitatea 
previziunilor făcute de cei ce se o- 
puneau asocierii.

„Messemvrini“ cere să se tragă con-

Revista presei grecești

cluzii din învățămintele primului an de 
asociere și „să se privească viitorul fără 
iluzii“.

Autorii analizelor din presă se în
treabă de asemenea ce efecte a avut 
primul an de asociere asupra acțiunii 
de industrializare a țării. Din cifrele 
statistice citate se vede că nici în acest 
domeniu nu s-au obținut rezultatele 
promise de partizanii asocierii care de- 

a in
i' în 

etc. în loc să crească, ritmul de 
a producției industriale a 

raport al O.C.D.E. — 
pentru colaborare eco- 
18 țări occidentale,—

clarau că, în acest domeniu, se va 
registra „o schimbare considerabilă, 
bine“ c.r. Z. 
dezvoltare 
scăzut. Un 
organizația 
nomică a — -----
vorbește chiar despre „indicii de obo
seală în producția industrială a Gre
ciei“. în primul semestru al anului 
1963 acest ritm a fost de numai 3,9 la 
sută, în timp ce în cei doi ani ante
riori (1961—1962) creșterea medie a- 
nuală a producției industriale a fost 
de 4,5 la sută.

în legătură cu aceasta, menționăm 
constatările cunoscutului economist, 
prof. Kanelopulos, directorul revistei 
„Ekonomikos Tahidromos“. într-o ana
liză asupra rezultatelor asocierii, el a- 
junge la concluzia că „primul bilanț 
este dezamăgitor“. Părerea lui este 
că acest prim an se impunea să fie 
un an de elaborare sistematică a poli
ticii și a măsurilor necesare pentru pro
movarea posibilităților de concurență 
ale Greciei, mai ales în spațiul Pieței 
comune (unde are de înfruntat adver
sari redutabili). Kanelopulos critică po
litica dusă pînă acum în sectorul in
vestițiilor de stat, al învățămîntului 
tehnic și profesional, cît și lipsa de re
zultate în realizarea politicii de crea
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NEW YORK 18 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : în ultimul timp efortu
rile O.N.U. de a soluționa problema 
coloniilor portugheze sînt însoțite 
de o intensificare a represiunilor 
colonialiștilor portughezi în terito
riile pe care le administrează. Chiar 
în prezent, în timp ce comitetul 
dezbate această problemă, Salazar a 
anunțat trimiterea a încă 2000 
soldați în Angola.

Cu trei luni în urmă, Consiliul 
Securitate a examinat pe larg 
tuația din aceste colonii, subliniind 
pericolul pe care îl reprezintă tole
rarea rînduielilor impuse de guver
nul portughez pentru securitatea în 
Africa și în întreaga lume.

Numeroși delegați din Africa și 
Asia au vorbit pe larg la O.N.U. 
despre execuțiile și arestările arbi
trare din Angola și Mozambic, des
pre miile de oameni trimiși la mun
că forțată, despre lagărele de con
centrare, despre mizeria și foame
tea, pe care le îndură peste 12 mi
lioane de oameni.

în ședința de luni dimineața a 
Comitetului pentru problemele teri
toriilor sub tutelă și neautonome, a 
luat cuvîntul reprezentantul R. P. 
Romîne, Ion Georgescu.

Delegația romînă — a spus el — 
s-a pronunțat întotdeauna și se pro
nunță cu fermitate pentru punerea 
în practică, fără întîrziere și fără 
denaturări, a tuturor prevederilor 
declarației privind lichidarea colo
nialismului în teritoriile portugheze, 
ca și a rezoluțiilor O.N.U. cu privire 
la aceste teritorii.

înainte de încheierea ședinței, se
cretariatul O.N.U. a trimis preșe
dintelui Comitetului pentru proble
mele teritoriilor sub tutelă și ne
autonome o telegramă adresată de 
Amil Kabral, lider al mișcării de e- 
liberare din Guineea portugheză. în 

o

re a unor zone industriale, care ar fi 
putut spori capacitatea competitivă a 
Greciei în relațiile ei cu țările din Piața 
comună.

Buletinul economic „Chronos“ sem
nalează nemulțumirile provocate în 
rîndurile capitaliștilor greci de invazia 
capitalului străin. Este citat ca exem
plu protestul Asociației industriașilor 
greci împotriva instalării unei între
prinderi textile vest-germane într-un 
oraș de provincie din Grecia.

Ziarul „To Vima“ menționează, la 
rîndul său,' că Asociația industriașilor 
greci a publicat în buletinul său o se
rie de articole intitulate „Cine este de 
vină în care se referă la creșterea 
considerabilă a emigrației, înregistrată 
în ultimii.ani, cu un accent deosebit a- 
supra celor 12 luni care au trecut de la 
asocierea Greciei la Piața comună. în 
anul 1963 emigrația, cea mai mare par
te a ei spre Germania occidentală, va 
depăși probabil 100 000 de oameni, 
ceea ce întrece creșterea anuală a 
populației (85 000).

în legătură cu aspectele semnalate 
mai sus, revista „Elliniki Poria" a 
scris că „ultimele evoluții pun la ordi
nea zilei întreaga problemă a relațiilor 
Greciei cu Piața comună și se nasc 
semne de întrebare ajungînd pînă la 
contestarea oportunității asocierii“. Re
vista „Erevna“ consideră, ca o conclu
zie la rezultatele primului an de aso
ciere, că „numai o politică de neanga- 
jare și dezvoltare a relațiilor Greciei 
cu toate țările, cît și epuizarea posibi
lităților ei de export în toate direcțiile 
constituie singura soluție justă și utilă 
a acestei situații“.

După cum se știe, partidul Uniunea 
de centru, care în urma alegerilor din 
3 noiembrie a format noul guvern al 
Greciei, nu s-a opus la ideea în sine a 
creării unei legături cu Piața comună, 
dar a formulat critici asupra unor con
diții ale asocierii și asupra faptului că 
Grecia s-a prezentat nepregătită în a- 
ceastă competiție dusă cu rivali eco
nomici mai puternici decît ea. Noul 
ministru al coordonării, Mavros, a de
clarat că guvernul actual va duce „o 
politică de valorificare deplină" a aso
cierii Greciei la Piața comună. Tot
odată, merită atenție declarația minis
trului că „noi vom continua... să dez
voltăm tranzacțiile noastre cu S.U.A. și 
cu celelalte țări din Vest, cît și cu ță
rile din Răsărit“.

AL. GHEORGHIU 

telegrama dată citirii în cadrul co
mitetului se arată că, în urma suc
ceselor obținute de forțele patrioti
ce din acest teritoriu, trupele por
tugheze au trecut la represiuni în 
masă. Aviația colonialiștilor a lan
sat bombe cu napalm, incendiind 
sute de localități aflate sub contro
lul forțelor de eliberare. în telegra
mă se condamnă fărădelegile comi
se de colonialiști și se atrage aten
ția comitetului asupra înrăutățirii 
situației din acest teritoriu.

★
LUANDA 18 (Agerpres). — In ul

timele zile în nordul Angolei au 
avut loc lupte între trupe portughe
ze și forțe patriotice înarmate. In 
cursul acestor lupte trupele colonia
liste au suferit pierderi grele în oa
meni și materiale de război. Printre 
cei uciși se numără și guvernatorul 
portughez al districtului Ucua.

firupul de specialiști romîni 
vizitează întreprinderi 
petroliere din S.U.A.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Grupul de specialiști romîni din. in
dustria petrolului, condusă de Ion 
Dumitru, adjunct -al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, își 
continuă vizita în S.U.A. în perioada 
11—16 nioembrie delegația a vizitat 
stații de desbenzinare și compre- 
soare, instalații de foraj și instalații 
de intervenție ale companiilor „Con
tinental Oil“ din statul Louisiana, 
„Gulf Oil“ și „Humble Oil“ din sta
tul Texas. în cursul vizitelor, 
membrii delegației au fost însoțiți 
de conducători și ingineri ai compa
niilor respective.

Pesle 400 000 de angolezi s-au 
refugiat în urma cruntelor măsuri de 
represiune luate de colonialiștii 
portughezi. Iată un grup de refu- 
giați, din cei 150 000 de angolezi, 
care au trecut în Congo.

Indonczia își menține 
punctul său. de vedere 

in problema Federației ilAalayeze
BANGKOK

Bangkok a luat sfîrșit
18 (Agerpres). — La

; întîlnirea 
dintre miniștrii de externe ai Indo
neziei, Filipinelor și Tailandei, con
sacrată discutării problemelor refe
ritoare la situația din Asia de sud- 
est și, în primul rînd, relațiilor In
doneziei și Filipinelor cu Federația 
Malayeză. în cadrul acestor trata
tive, ministrul de externe al Tailan
dei a avut rolul de mediator în pro
blema relațiilor dintre Indonezia și 
Filipine pe de o parte, și Federația 
Malayeză pe de altă parte.

După cum menționează 
Associated Press, ministrul 
lor externe al Indoneziei, 
drio, care s-a întors la Djakarta, a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că în timpul trata
tivelor de la Bangkok nu s-a ajuns 
la „nici un progres în problema Fe
derației Malayeze“. El a declarat, de 
asemenea, că Indonezia își menține 
punctul său de vedere în problema 
Federației Malayeze.

agenția 
afaceri-
Suban-

Moțiunea. a fost 
respinsă

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Comitetul financiar al senatului a- 
merican a respins cu 11 voturi con
tra 1 moțiunea prezentată de sena
torul democrat Vance Hartke cerînd 
accelerarea audierilor cu privire la 
proiectul de rege al președintelui 
Kennedy de reducere a impozitelor. 
Rezultatul votului, relatează agenția 
U.P.I., arată că există prea puține 
șanse ca proiectul să fie votat încă 
în cursul acestui an. La congresul 
centralei sindicale A.F.L.-C.I.O. pre
ședintele Kennedy a cerut adoptarea 
de urgență a acestui proiect pe care 
îl consideră drept un mijloc impor
tant pentru combaterea șomajului în 
Statele Unite.

membre 
africane

partici-

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 
La 18 noiembrie, Conferința miniș
trilor de externe ai țărilor 
ale Organizației unității 
și-a încheiat lucrările.

în ședința de dimineață, 
panții la conferință au căzut de a- 
cord asupra componenței comisiei de 
arbitraj în conflictul de frontieră 
algero-marocan. Din comisie vor 
face parte reprezentanți ai Etiopiei. 
Republicii Mali, Senegalului, Coastei 
de Fildeș, Sudanului, Tanganicăi și 
Nigeriei. Comisia va stabili, în con
formitate cu prevederile acordului 
de la Bamako, răspunderile în pro
vocarea ostilităților și va propune 
celor două părți măsuri concrete în 
vederea reglementării 
conflictului.

Miniștrii afacerilor 
adoptat în ședința din 
18 noiembrie o rezoluție. Subliniind 
dorința participanților la conferință 
de a soluționa în mod pașnic orice 
problemă care ar apare în relațiile 
dintre statele africane, rezoluția 
cheamă cele două părți, Algeria și 
Marocul, să se abțină de la orice 
acțiune care ar compromite succe
sul activității Comisiei de arbitraj și 
cere comisiei ca la sfîrșitul misiunii 
să prezinte un raport asupra activi
tății sale.

definitive a

externe au 
seara zilei de

Comerțul Est-Vest în dezbaterea
Consiliului permanent al N. A. T. O

— Luni di-PARIS 18 (Agerpres). 
mineața s-a întrunit la Paris Consi
liul permanent al N.A.T.O., sub pre
ședinția lui Dirk Stikker, secretar 
general al N.A.T.O. Agenția France 
Presse precizează că „dezbaterile se 
referă la problema schimburilor în
tre Răsărit și Apus“. La Paris au 
sosit pentru a participa la sesiune 
George Ball, subsecretar de stat al 
S.U.A., Edward Heath, ministrul co
merțului al Angliei, Mavros Gheor- 
ghios, ministrul coordonării econo
miei al Greciei, și alte oficialități. 
Potrivit agenției United Press 
ternational, problema relațiilor 
merciale dintre Est și Vest 
sta și la baza discuțiilor
siunii Consiliului O.E.C.D. (Orga
nizația de cooperare economică și 
dezvoltare, din care fac parte țările mentînd vizita lui Bail la Londra, 
membre ale N.A.T.O. și alte țări), 
care vor începe tot la Paris în ziua 
de -19 noiembrie. Consiliul va exami
na, ca de obicei în sesiunile sale a-

ROMA. La 17 noiembrie, președin
tele Italiei, Antonio Segni, l-a primit 
pe liderul partidului democrat-creștin, 
Aldo Moro, care a făcut un raport 
asupra stadiului consultărilor sale în 
vederea constituirii guvernului de 
centru-stînga. Associated Press rela
tează că Moro i-a prezentat lui Segni 
un document în care trasează condi
țiile de participare la coaliția guver
namentală a celor patru partide po
litice italiene (democrat-creștin, so
cial-democrat, socialist și republican), 
în cursul zilei de luni, a avut loc a 
treia întîlnire a reprezentanților celor 
patru partide care au luat în discuție 
documentul prezentat de Moro.

PARIS. In cadrul reuniunii secreta
rilor generali ai comisiilor nationale 
U.N.E.S.C.O. de la Paris, care discută 
activitatea Departamentului de infor
mații din secretariatul U.N.E.S.C.O., 
au fost vizionate filme documentare 
realizate de acest departament, prin
tre care si filmul de desene animale 
realizat de Ion Popescu-Gopo, „Alo, 
Alo“ — scurtă istorie a mijloacelor de 
comunicații. Filmul, realizat de stu
dioul București, s-a bucurat de succes. 
Revista „Courrier de ÏU.N.E.S.C.O.", 
in numărul său din luna noiembrie, 
publică o prezentare a filmului și a 
creatorului său.

MOSCOVA. Organele securității 
de stat au arestat zilele acestea pen
tru spionaj împotriva U.R.S.S. pe ce
tățeanul american Frederick Charles 
Barghoorn, care se afla în U.R.S.S. în 
calitate de turist. Organele sovie
tice, relatează agenția TASS, au 
avut suficiente temeiuri pentru a-1 
trage pe F. C. Barghoorn la răspun
dere penală. Avînd însă în vedere în
grijorarea înaltelor persoane oficiale 
ale S.U.A. pentru soarta lui F. C. 
Barghoorn, guvernul sovietic a hotă- 
rît să se limiteze la expulzarea lui.

VIENA. La 17 noiembrie cancela
rul federal al Austriei, dr. Gorbach, a 
inaugurat marele pod „Europa“ din 
apropiere de Innsbruck, care va face 
legătura prin Tirol peste pasul Bren
ner între autostrăzile din R. F. G. 
și Italia.

SOFIA. în seara zilei de 18 noiem
brie, la Teatrul popular „Ivan Vazov“ 
din Sofia a avut loc adunarea festivă 
consacrată celei de-a 50-a aniversări 
a Uniunii Scriitorilor din R. P. Bul
garia. Printre invitații străini la adu
narea festivă au fost Pop Si- 
mion, secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, și criticul literar 
Eugen Simion.

Din îndepărtata Venezuela parvin 
tot mai des știri despre noi acțiuni 
represive îndreptate împotriva for
țelor democratice.

De multă vreme prigoana antide
mocratică a constituit un element 
nelipsit în practica autorităților ve- 
nezueleze. în prezent însă ea a că
pătat proporțiile unei campanii, 
comparabile doar cu aceea de pe 
vremea dictaturii lui Perez Jimenez. 
Sub pretextul acțiunii de „izolare și 
înăbușire a comuniștilor“, guvernul 
Bentancourt a porrțit de 
calea lichidării ultimelor 
democratice. în cei cinci 

la putere, 
a suspendat așa- 

constituționale“

fcr.pt pe 
libentăiți 
am de 
actua-cînd se află 

Iul președinte 
numitele „garanții 
de șase ori. Venezuelezii trăiesc mai 
mult în condiții de stare excepțio
nală. Forțele de represiune au ucis 
în acest timp peste 800 de patrioți, 
au rănit alți 2800 și au arestat peste 
19 000 de oameni. Poliția atacă în 
plină zi sediile sindicatelor, sînt 
suspendate ziare și reviste progre
siste.

Pe măsură ce se apropie alegeri
le generale, prevăzute pentru 1 de
cembrie, persecuțiile devin tot mai 
neînfrînate. Reacțiunea intenționea
ză să țină alegeri în condiții de te
roare pentru a asigura astfel perpe
tuarea actualului curs politic, care 
contravine intereselor majorității po
porului. Zilnic se operează descin
deri la domiciliile fruntașilor progre
siști, inclusiv la ale membrilor par
lamentului, sînt împrăștiate mitingu
rile și demonstrațiile, au loc arestări 
masive. O serie de ziariști de la pu
blicațiile „El Vénézolane“ și „da
rin“ au fost întemnițați recent pen
tru că s-au exprimat împotriva ac
tualei orientări politice. Trecînd pes- 

nuale, perspectivele economice ale 
țărilor membre ale O.E.C.D. și rela
țiile lor comerciale cu restul lumii. 
Consiliul O.E.C.D. va asculta un ra
port al lui Ball în legătură cu efor
turile S.U.A. de a reduce deficitul 
balanței de plăți americane, precum 
și cu alte măsuri de ordin economic 
preconizate de guvernul american.

Comentînd întrunirea Consiliului 
permanent N.A.T.O., agenția Reuter 
subliniază că se așteaptă ca George 
Ball să facă o serie de propuneri 
aliaților vest-europeni pentru adop
tarea unei politici comune în dome
niul creditelor. în acest context a- 
genția Reuter subliniază preocuparea 
cercurilor de afaceri europene și ca
nadiene pentru extinderea schim
burilor comerciale Est-Vest. Co-

ALGER. Autoritățile algeriene 
anunțat eliberarea din detențiune a 
lui Mohamed Boudiaf, fost vicepreșe
dinte al guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, și a altor persoane 
care au intrat în conflict cu actuala 
conducere a Frontului de eliberare 
națională și a guvernului algerian.
Boudiaf fusese arestat la 21 iunie 
a.c., fiind acuzat că a desfășurat o 
activitate potrivnică guvernului. Eli
berarea lui Boudiaf și a partizanilor 
săi a fost efectuată în baza unui a- 
cord, încheiat între guvernul algerian 
și o parte a conducerii așa-numilului 
„Front al forțelor 
prevede încetarea activității 
vernamentale 
front.

socialiste“, care 
antigu- 

a membrilor acestui

La 17 noiembrie, cu 
de-a 5-a aniversări a 
instituirii actualului

CHARTUM. 
prilejul celei 
revoluției și a 
regim din Sudan, la Chartum a avut 
loc o paradă militară. Președintele 
Ibrahim Abbud a rostit o cuvîntare.

se-DELHI. La Delhi s-a deschis 
siunea de iarnă a parlamentului in
dian. Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează probleme ale politicii ex
terne și interne a țării.

Tratative în Valea Ulcioarelor

VIENTIANE. După cum anunță 
postul de radio „Vocea Laosului“, în 
Valea Ulcioarelor au avut loc tratative 
între generalul Sinkapo, comandantul 
suprem al forțelor armate ale Patet 
Lao, și generalul Kong Le, comandan
tul unei părți a trupelor neutraliste. 
Tn cadrul acestor convorbiri s-a ajuns 
la o înțelegere asupra respectării a-

Demonstrație la 
New York. Parti- 
cipanții cer sista
rea ajutorului mi
litar acordat de 
S.U.A. regimului 
antipopular din 
Vietnamul de sud. 

te voința parlamentului, guvernul a 
emis un decret prin care Partidul 
comunist și „Mișcarea revoluționară 
de stingă“ sînt puse în afara legii. 
Concomitent, aceste partide au fost 
private de dreptul de a participa la 
alegeri.

Opinia publică a aflat cu indig
nare despre arestarea la Caracas a 
unui mare grup de conducători ai 
Partidului Comunist din Venezuela, 
printre care Jesus Faria, secretarul 
general al partidului și senator, Luis 
Emiro Arrieta, Gustavo Machado, E- 
duardo Machado, Guillermo Garcia 
Ponce, Ely Torres, Antonio Garcia 
Ponce și alții. Au fost, de asemenea, 
arestați conducătorii partidului „Miș
carea revoluționară de stînga“ Je
sus Maria Casai și Simon Merida. 
Toți cei arestați au fost deferiți u- 
nui tribunal militar în baza unei ver
siuni născocite, potrivit căreia ei 
„pregăteau o răscoală armată“. 
Procurorul a cerut condamnarea lor 
la 14-18 ani de închisoare.

Arestarea lor a provocat un pu
ternic val de proteste în rîndurile 
oamenilor muncii din Venezuela și 
din alte țări ale Americii Latine. Pe 
străzile Caracasului s-au desfășurat 
mari demonstrații de protest. Parti- 
ci.panții purtau sicrie simbolice pe 
care erau scrise lozinci despre moar
tea drepturilor democratice în Ve
nezuela. Agenția Prensa Latina rela
tează că 40 de deputați ai Congre
sului Național au chemat pe toți 
membrii Congresului și ai consiliilor 
municipale, precum și organizațiile 
politice și obștești să se ridice în 
apărarea patrioților.

De curînd s-a primit vestea că 
Jesus Faria a declarat, în semn de 
protest, greva foamei, iar potrivit 
unui comunicat al Ministerului Jus
tiției colți aproximativ 500 de deți
nuți politici aflați în diferite închi
sori din țară s-au alăturat grevei.

Arestarea conducătorilor Partidu
lui comunist și ai „Mișcării revolu
ționare de stînga” este un semn al 
șubrezeniei regimului actual din 
Venezuela, o dovadă a creșterii și 
intensificării acțiunilor forțelor popu
lare. Represiunile dezlănțuite de 
reacțiune nu vor fi în stare să stă
vilească lupta poporului venezuelez 
pentru libertate, democrație și pro
gres.

Lucrările sesiunii Adunării 
Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină
PEKIN 18 (Agerpres). — La Pekin 

își continuă lucrările cea de-a patra 
sesiune a celei de-a doua legislaturi 
a Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină.

După cum relatează agenția China 
Nouă, în ședința din 18 noiembrie Li 
Sian-nian, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a prezentat raportul cu privire la 
proiectul bugetului de stat pe anul 
1963 și evaluarea preliminară a în
deplinirii lui, precum și schița buge
tului de stat pe anul 1964.

cordului cu privire la încetarea focu
lui și asupra stabilirii unor contacte 
între trupele celor două părți.

TOKIO. Președintele R.F.G., Hein
rich Lübke, care întreprinde un turneu 
într.o serie de țări ale Asiei, și-a în
cheiat luni vizita în Japonia. Preșe
dintele Lübke și ministrul afacerilor 
externe Schröder, care l-a însoțit, au 
discutat cu conducătorii japonezi un 
cerc larg de probleme internaționale 
și îndeosebi situația din Asia.îndeosebi situația din Asia.

,,Săptămîna studenților 
din America Latină"

TIAVANA. în Cuba a început la 
17 noiembrie „Săptămîna studenților 
din America Latină“. La această ma
nifestare participă numeroase delega
ții ale organizațiilor studențești din 
țările Americii Latine, precum și se
cretarul general al Uniunii Internațio
nale a Studenților, Abdel Razak Nuri, 
în cursul săptămînii va avea loc un 
seminar al studenților latino-ameri- 
cani, la care va fi discutată problema 
rolului studenților în societate și în 
viața culturală .

PNOM PENH. La 18 noiembrie, 
prințul Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, a numit pe unul din 
fiii săi — prințul Norodom Naradipo 
— ca succesor al său la conducerea 
statului și a partidului Comunitatea 
popular-socialistă „Sangkum“. El a 
anunțat că în cazul în care prințul 
Norodom Naradipo va trebui să pre
ia conducerea statului, el urmează să 
fie ajutat de un „comitet de înțe-


