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Pe baza tehnologiei înaintate

In strînsă legătură
cu viața satului Sortimente noi în industria de

forestierilor

I. F.

forestiere în colabo-

310 000 hectare arateOltenia

suplimentare la 
în valoare de

femei și bărbați, cos-

Consfătuire a

confecjü

în amestec cu fibre 
sintetice, rochii din 

bumbac

TG. MUREȘ, (coresp. „Scîn- 
La I. F. Reghin a

Bucurîndu-se de ---------- care se manifestă
sprijinul obștesc, DIN EXPERIENȚA NOASTRĂ în unele locuri în 
larg și activ al ce- IN ÎNDRUMAREA activitatea cultu-
lor. mai valoroase COMITETELOR DE CULTURĂ rală de masă, or- 

A- ȘI ARTA ganele de partid
-----  îndrumă comitete
le de cultură și artă să lege strîns con
ținutul manifestărilor cultural-edu
cative la sate de viața gospodăriilor 
colective, de problemele care preo
cupă pe colectiviști. Au, de pildă, o 
mare eficiență acele conferințe sau 
alte genuri de manifestări care ex
plică în mod concret măsurile poli
tice și economice luate de partid și 
guvern, importanța acestor măsuri 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste, rezultatele imediate și de 
perspectivă spre care duc ele, ilus- 
trîndu-le cu date și fapte grăitoare, 
în scopul legării activității de pro
pagandă de realitățile concrete s-a 
recomandat comitetelor de cultură 
și artă să creeze conferențiarilor 
care se pregătesc să facă expuneri 
în fața colectiviștilor posibilitatea 
de a merge la sate și a studia te
meinic în prealabil problemele care 
se pun în gospodăriile colective.

O altă latură importantă a mun
cii culturale la sate este lărgirea 
continuă a cunoștințelor profesiona
le ale colectiviștilor. E și firesc, de
oarece în condițiile actuale, cînd a- 
gricultura noastră se află într-un 
larg proces de dezvoltare, colectiviș
tii gospodăresc mari unități agricole 
socialiste, folosesc tehnica și meto
dele înaintate de muncă pentru a 
spori producția animală și vegetală ; 
iar pentru aceasta sînt necesare te
meinice cunoștințe agrozootehnice 
și de economie agrară. Populari- 
zînd și sprijinind cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic de 3 ani, 
atrăgînd la ciclurile de confe
rințe agrozootehnice pe toți colec
tiviștii necuprinși la cursuri, organi
zing și alte manifestări la biblioteci 
și cămine culturale, cum sînt consfă
tuirile și concursurile cu citi
torii de cărți agrozootehnice, co
mitetele de cultură și artă au mari 
posibilități de a contribui la lărgirea 
sferei de cuprindere a propagandei 
cunoștințelor profesionale în rîndu- 
rile oamenilor muncii din agricul
tură. Pentru a stimula continua
rea activității de propagandă a- 
grozootehnică în rîndul colecti
viștilor pe timpul verii, Comitetul 
raional de cultură și artă Rm. Sărat, 
îndrumat de comitetul raional de 
partid, a organizat un concurs pe o 
perioadă mai îndelungată pentru 
cunoașterea literaturii de specialita
te, la care au fost atrași toți cres
cătorii de animale. De asemenea, 
s-au dovedit de mare utilitate con
sultațiile științifice pe teme agro
zootehnice organizate de comitetele 
de cultură și artă în colaborare cu 
consiliile agricole ; specialiști din 
Capitală, spre exemplu, au răspuns 
la o serie de probleme care preocu
pau pe inginerii zootehnici și medi
cii veterinari din raionul Mizil în 
legătură cu creșterea și îngrijirea 
animalelor.

Comitetul regional de partid spri
jină comitetele de cultură și artă 
să-și perfecționeze continuu meto
dele și formele de atragere a inte
lectualității la activitatea lor. Comi
siile de răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice au fost îndruma
te să-și concentreze eforturile nu 
pe redactarea de texte spre a. fii 
apoi trimise căminelor culturale, ci’ 
pe munca vie cu ■ intelectualii, care 
să meargă în mijlocul colectiviști
lor, muncitorilor, tineretului, la ca
sele de cultură și, corespunzător cu 
specialitatea lor, să facă expuneri, 
să organizeze simpozioane și alte 
manifestări culturale. Astfel, pro
fesori de pedagogie și psihologie, 
juriști, au ținut conferințe privind 
regulile de conviețuire socialistă, in
gineri și tehnicieni au vorbit tine
rilor din uzine despre noi obiective 
industriale. Urmărind să ridice cali-

ION SÎRBU 
secretar al Comitetului regional 

de partid Ploiești

forțe ale intelectu
alității, comitetele 
de cultură și artă din regiunea Plo
iești desfășoară o muncă intensă, 
rezolvînd cu competență problemele 
vieții cultural-artistice la orașe și 
sate. Deși create relativ de puțină 
vreme, ele au obținut o experiență 
bogată, corespunzătoare multiplelor 
lor preocupări care merg de la ori
entarea activității căminelor cul
turale, bibliotecilor, caselor de cul
tură, muzeelor, pînă la cea a insti
tuțiilor de artă profesionistă. Co
mitetele de cultură și artă aduc 
un sprijin de seamă muncii ide
ologice a partidului în rîndul ma
selor largi. Este firesc deci ca or
ganele de partid din regiune să le 
acorde o deosebită grijă și atenție, 
ajutîndu-le să-și organizeze activi
tatea în strînsă legătură cu sarcinile 
actuale ale politicii partidului.

în articolul de față ne vom referi 
la un singur domeniu de preocupări 
ale comitetelor de cultură și artă, 
și anume la munca cultural-educa- 
tivă de masă, mai ales la sate.

Activitatea desfășurată pe acest 
tărîm este analizată periodic la co
mitetele regional și raionale de 
partid. Biroul Comitetului regional 
de partid a discutat, printre altele, 
munca cultural-educativă în spriji
nul dezvoltării gospodăriilor colec
tive, punînd accentul pe îmbunătă
țirea conținutului acesteia. într-o 
ședință de secretariat a fost analizată 
munca de popularizare a filmului la 
sate. Unele concluzii importante 
pentru orientarea muncii comitete
lor de cultură și artă se desprind în 
urma deplasărilor efectuate pe 
teren de colective de activiști 
ai comitetului regional de partid. 
Activiștii de partid participă nemij
locit la activitatea culturală prin ex
puneri, convorbiri și alte manifes
tări pe care le susțin la căminele 
culturale.

în mod deosebit orientăm și spri
jinim comitetele de cultură și artă 
să aducă o contribuție temeinică la 
cunoașterea și înfăptuirea politicii 
partidului de către masele largi de 
oameni ai muncii, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țărănimii co
lectiviste. în acest scop, conținutul 
bogat în idei, justa orientare ideo
logică reprezintă cerințe esențiale 
ale activității cultural-educative. 
Comitetele de cultură și artă au 
atras un mare număr de intelectuali 
de la orașe, activiști de partid și de 
stat care merg cu regularitate în 
mijlocul colectiviștilor, fac expuneri 
asupra unor probleme actuale aie 
politicii partidului, despre realizările 
regimului nostru, prezintă cele mai 
actuale aspecte ale situației interna
ționale. La căminele culturale se or
ganizează cu sprijinul intelectualilor 
de la sate numeroase jurnale vor
bite, discuții cu cititorii pe margi
nea unor cărți sau broșuri politice 
cu tematică actuală. Pentru a 
putea cuprinde im număr cît 
mai mare de colectiviști, unele din
tre aceste manifestări au loc și pe 
brigăzi de producție sau la nume
roasele „puncte de convorbire" — în 
casele deputaților și ale altor cetă
țeni din comună, unde sătenii din 
apropiere se adună seara.

Un puternic rol educativ^ îl are 
cunoașterea „pe viu“ de către oa
menii muncii a realizărilor regimu
lui nostru. Cu sprijinul sfaturilor 
populare, comitetele de cultură și 
artă au organizat un mare număr de 
excursii ale colectiviștilor la impor
tantele obiective industriale realizate 
în regiune în ultimii ani.

Mijloace variate, cum ar fi serile 
de întrebări și răspunsuri, broșurile 
de știință, popularizată, expozițiile 
volante și îndeosebi brigăzile științi
fice se dovedesc utile pentru a des
fășura cu perseverență o largă acti
vitate de răspîndire a cunoștințe
lor materialist-științifice în rîn- 
durile oamenilor muncii de la sate.

Luptînd împotriva formalismului (Continuare în pag. II-a)
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CRAIOVA (coresp. „Scînteii“); — 
Folosind timpul bun de lucru, meca
nizatorii și colectiviștii din regiunea 
Oltenia intensifică ritmul arăturilor 
de toamnă. în gospodăriile agricole 
colective din raionul Segarcea, a-

Restaurarea unor 
monumente istorice
La multe din cele aproape 1 000 de 

monumente istorice existente în regiu
nea Brașov se execută lucrări de pro
tejare, restaurare și punerea lor în va
loare. Sînt în curs lucrările de restau
rare a zidurilor de fortificație a cetății 
Brașovului și a bastioanelor de apărare 
datînd din secolul al XlV-lea. A fost 
readusă la forma ei originală casa Hir- 
scher-Podul Bătușilor din Biașov, o in
teresantă construcție pentru comerț, ri
dicată la jumătatea secolului al XV-lea.

S-a încheiat și prima parte a lucră
rilor de restaurare a zidurilor cetății Si
biului și Sighișoarei, precum și a Turnu
lui de apărare a cetății Mediașului, iar 
la Prejmer s-a deschis un șantier pentru 
restaurarea bisericii fortificate clădită în 
secolul al XllI-lea. La Făgăraș se desfă
șoară lucrările de restaurare a Cetății 
orașului, construită între anii 1300 și 
1310. In interiorul acesteia vor fi insta
late biblioteca, muzeul raional,-arhivele 
statului, clubul central al orașului etc.

Complexe comerciale
IAȘI (coresp. „Scînteii“). —In 

cartierul Socola din Iași s-a dat,ieri* 
îp folosință un nou complex comer
cial cuprinzînd un magazin alimen
tar cu autoservire, un centru de le
gume și fructe, unul pentru desfa
cerea cărnii și o tutungerie. Un nou 
complex comercial a fost dat recent 
în folosință și la Pașcani.

S-au deschis cursurile învățămîn- 
tului agrozootehnic de masă și Ia 
gospodăria colectivă din comuna 
Chiajna-București. La cele opt 
cercuri participă aproape 200 de co
lectiviști. în fotografie : o lecție la 
cercul condus de tov. Vladimir 
Cristea, inginerul gospodăriei.

Combinatul siderurgic Reșița. Secția de aglomerare a minereurilor

ceastă lucrare a fost terminată pe 
întreaga suprafață prevăzută — a- 
proape 34 000 hectare. Șe execută a- 
rături de toamnă pe ultimele supra
fețe prevăzute și în gospodăriile a- 
gricole colective din raioanele Bă- 
ilești, Vînju Mare și Balș. Pînă 
acum, în regiunea Oltenia au fost 
rate aproape 310 000 hectare.

a-

O nouă centrală 
telefonică automată

La Reșița a fost'"data'în" func
țiune noua centrală telefonică au
tomată, instalată în clădirea ofi
ciului P.T.T.R., a cărui construcție a 
fost recent terminată. Centrala, care 
are 1 200 de linii, va deservi atît în
treprinderile și instituțiile din oraș, 
cît'și o bună parte din locatarii 
noilor cartiere înălțate în ultimii ani 
la Reșița.

æiEKi hidroenemetic

în curînd urmează să se semneze 
Acordul și Convențiile între Repu- 
'blica Populară Romînă și Republica 
'Socialistă Federativă' Iugoslavia, cu 
privire la realizarea Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier pe fluviul Dunărea, 
important obiectiv al colaborării1 
celor două-state vecine și prietene, a 
cărui realizare se prevede să'fie în
făptuită în anii 1964—1971.

Și în trecut, cu mulți ani în 
urmă, importantele resurse hidro
energetice ale Dunării în sectorul'1 
Porților de Fier și al cataractelor, 
ca și necesitatea îmbunătățirii conr 
dițiilor de navigație de aici ■ au a- 
tras atenția mai multor oameni de 
știință și ingineri. Ei au studiat 
posibilitatea construirii de baraje și 
ecluze pentru înlăturarea greutăți
lor din calea navigației și, apoi, o 
dată cu dezvoltarea tehnicii turbi
nelor hidraulice, chiar de centrale 
hidroelectrice în zona Porților de 
Fier.

Abia în anii puterii populare, în 
condițiile cînd energiile creatoare 
ale popoarelor romîn și iugoslav 
au fost descătușate din robia bur- 
ghezo-moșierească, cele două state 
au acordat atenția cuvenită folosirii 
cît mai depline a resurselor natu
rale de pe teritoriile lor — între 
care și cele de la Porțile de 
Fier. La București, în iunie 1956, 
guvernele celor două țări au apre
ciat că folosirea resurselor hidro
energetice ale Dunării este în in
teresul ambelor țări și au hotărît 
să examineze posibilitățile cele mai 
favorabile. în vederea construirii în 
comun a unei hidrocentrale în sec
torul Porților de Fier. în toamna 
aceluiași an, prin Comunicatul co
mun de la Brioni, cele două guver
ne au publicat hotărîrea de înfiin
țare a unei Comisii mixte pentru 
conducerea și coordonarea lucrări
lor care vor fi întreprinse.

începînd cu anul 1957 au fost în
ființate colective mixte de studii de 
teren și proiectare, care au desfășu
rat o activitate intensă. Pe baza u- 
nor ample studii științifice de cer
cetări pe teren și proiectare, aceste 
colective au terminat în anul 1960 
memoriul tehnico-economic al ame
najării complexe a Dunării în sec
torul Porților de Fier. Memoriul 
tehnico-economic a precizat solu
țiile tehnice de principiu ale ame
najării, indicii tehnico-economici, 
amplasamentul nodului hidrotehnic 
principal, scoțînd în .evidență eco
nomicitatea lucrării și posibilitățile 
de execuție. în anul 1960 acest stu-

Pregătiri pentru turismul 
de iarnă

Munții Bucegi oferă în tot timpul 
anului locuri de o rară frumusețe, mult 
apreciate de turiști. La cabane se fac 
acum pregătiri pentru iarnă. Sfa
tul popular regional Ploiești șj. în
treprinderea stațiunilor balneo-clima- 
terice Sinaia au luat din vreme măsuri 
pentru construirea, și amenajarea unor 
noi drumuri, de munte. Unul dintre 
.ele începe din vîrful Dichiului și duce 
spre Piatra Arsă, Babele și pînă in firul 
văii. Caraiman, situată în vecinătatea 
cabanei cu același nume. Tot din vîrful 
Dichiului, un alt traseu nuce spre ca
bana Scropoasa. Pe traseele Vîrful cu 
Dor, B-blboci, Peștera, Scropoasa, mar

cajele au .fost refăcute, icările și po-, 
dețele 'inferioare de la peștera lalomi- 
cioara au fost reamerd jate. Caba
nele Bolboci, Scropoasa,\ Babele și 
Piatra Arsă, au fost înzestrate cu 
mobilier nou. La Căminul Alpin s-au 
terminat instalațiile interioare de 
încălzire, iar la Scropoasa a fost 
dată în funcțiune instalația de încălzire 
centrală, (de la N. Mihail, funcționar)

(
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dical .condițiile de navigație din 

.cest sçctof al Dunării.
Construcțiile, principale din am

plasamentul Gura Văii — Sip con
stau din două centrale hidroelectri
ce și două ecluze pentru trecerea 
vaselor, situate simetric cîte una pe 
fiecare mal, și dintr-un baraj de be
ton amplasat la mijlocul albiei, care 
stăvilește cursul fluviului, unind cele 
două centrale. Construcțiile, fundate 

rioade de 6 ani, de colaborare rod- ' pe roci sănătoase, vor ridica^ nivelul 
nică a numeroase colective, cuprin- apelor cu circa 33 metri față de ni- 
zînd sute de specialiști, ingineri, 
tehnicieni și muncitori din cele două

■ țări prietene. Ca rezultat al acestei 
colaborări au fost alese în comun 
soluții optime tehnice și economico- 
financiare pentru rezolvarea proble
melor pe care le ridică realizarea

Ing. BUJOR ALMAȘAN 
ministrul 

minelor și energiei electrice

diu a fost aprobat de cele două gu
verne, el servind ca bază pentru 
continuarea proiectării într-o fază 
mai avansată.

Sintern acum la capătul unei pe- 

sistemului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier.

Soluția aleasă prevede construi
rea unui ansamblu hidroenergetic și 
de navigație amplasat la Porțile de 
Fier, în dreptul localităților Gura 
Văii de pe malul R. P. Romîne și 
Sip de pe malul R.S.F. Iugoslavia. 
Lucrarea va utiliza potențialul 
hidroenergetic al fluviului pe o por
țiune de peste 130 km, în amonte de 
Porțile de Fier, din sectorul romîno- 
iugoslav al Dunării care scaldă ma
lurile celor două țări riverane și 
constituie totodată hotarul lor natu
ral. în același timp prin construirea 
ansamblului se vor îmbunătăți ra-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 
— Colectivul schelei de extrac
ție Boldești a obținut bune rezul
tate în introducerea și extinderea 
procedeelor avansate de lucru.

• De la începutul' anului au fost e- 
fectuate aici 18 tratamente cu 
substanțe tensioactive și 8 adițio
nări. Controlul proceselor tehno
logice cu trasori radioactivi, in
jecții de pietriș și introducerea 
de filtre pentru combaterea vii
turilor de nisip, înlăturarea coro
ziunii utilajului prin inhibitare 
și alte metode înaintate de ex- 

In primele zece luni peste 3000 articole și 
ale anului 1063, între- sortimente, majorita- 
prinderile de confec- tea noi, printre care: 
ții din ■ întreaga . țara ■ balonzaide și scurte 
au fabricat peșțe plan căptușite cu misade 
produse în valoare de din fire sintetice, ta- 
115 milioane lei. Tot- ioare și pardesie, din 
odată, s-a îmbunătățit, stofe fantezi, pentru 
calitatea confecțiilor 
și au fost create o se- tume din stofe de lină 
rie de sortimente noi, 
La contractările pen
tru primul semestru ■ țesături de 
al anului viitor a fost imprimate în diverse 
prezentată comerțului culori și altele. Aceste 
o colecție cuprinzînd realizări se datoresc

teii).
avut loc o consfătuire organi
zată de direcția regională a 
economiei
rare cu consiliul regional al sin
dicatelor, la care au participat 
peste 100 de ingineri, tehnicieni, 
maiștri, mecanici, șefi de brigăzi 
din cadrul întreprinderilor fores
tiere din regiune. Consfătuirea a 
avut ca scop generalizarea expe
rienței înaintate în privința cu-

Ridicarea nivelului 
tehnic al producției

GOVORA (coresp. „Scînteii“). — 
In perioada care s-a scurs din acest 
an, colectivul Uzinei de produse so
dice din Govora a produs peste 
prevederile planului circa 2 200 tone 
sodă calcinată, mai bine de 1000 
tone sodă caustică. S-a îmbunătățit 
și calitatea produselor sodice. Aceste 
realizări se datoresc în principal 
măsurilor luate pentru ridicarea ni
velului tehnic al producției. în 
uzină s-au extins mecanizarea și au
tomatizarea producției — reglarea 
automată a debitului de aer la cup
toarele de var, în funcție de tempe
ratura.. gazelor, automatizarea răcirii 
coloanelor de carbonatare etc.

într-o serie de consfătuiri iniția
te de comitetul de partid la fiecare 
loc de muncă, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din uzină au făcut 
propuneri și sugestii valoroase pri
vind ridicarea în continuare a teh
nicității producției.

a-

velul mediu actual. Se va crea ast
fel un lac de acumulare care se ex- 

; tinde în amonte pe întregul sector 
romîno-iugoslav al Dunării.

Cele 12 grupuri turbogeneratoare, 
instalate în număr egal în cele două 
centrale de lîngă maluri însu-

Macheta hidrocentralei de la Porțile de Fier 
mează o putere instalată de peste 2 ' 
milioane kilowați. Producția de e- 
nergie a hidrocentralei va fi în a- 
nul hidrologic mediu de peste 10 mi
liarde kwh. Puterea instalată a sis
temului hidroenergetic de la Porțile 
de Fier situează această hidrocentra
lă în rîndul celor mai puternice hi
drocentrale din Europa.

Puterea instalată de peste 2 mili
oane kilowați a fost aleasă ca opti
mă din punct de vedere tehnico-e
conomic, ea realizînd utilizarea teh
nică integrală a potențialului hidro
energetic al sectorului romîno-iugo
slav al Dunării, în amonte de Turnu 
Severin, încadrîndu-se în mod avan-

tracție a țițeiului au fost apli
cate la numeroase sonde. în a- 
ceeași perioadă au fost reparate 
și redate producției 8 sonde inac
tive. .Extinderea tehnicii noi a 
dus la creșterea producției și pro
ductivității muncii, la reducerea 
prețului de cost pe tona de țiței, 
în primele 10 luni ale anului, co
lectivul schelei Boldești a spo
rit productivitatea muncii cu 
3,45 la sută față de plan și a ob
ținut economii 
prețul de cost 
4 807 000 lei.

în bună măsură ex
tinderii tehnicii noi. In 
acest an, fabricile de 
confecții au fost dota- fi 
te cu sute de mașini 
moderne. In prezent 
au loc importante lu
crări de modernizare 
a unor fabrici de con
fecții („Mondiala“- 
Satu Mare, fabrica din 
Focșani și altele), care 
vor crea premizele 
pentru dezvoltarea în 
continuare a industriei 
de confecții.

noașterii mecanismelor, organiză
rii și extinderii brigăzilor com
plexe mici și mari cu plata în 
acord global la exploatările fo
restiere. Participanții la consfă
tuire au putut urmări funcționa
rea instalațiilor de încărcare me
canică, funicularele cu sistem de 
acționate îmbunătățit confecțio
nate la I. F. Reghin — care au 
contribuit la sporirea productivi
tății muncii.

Un procedeu care 
se extinde

ARAD (coresp. „Scînteii"). La 
Uzinele de strunguri din Arad, pe 
lingă o îmbunătățire a parametri
lor tehnologici, cadrele tehnico- 
inginerești se ocupă și de aspec
tul utilajelor pe care le execută. 
In urma unui studiu, ing. Gheor
ghe Perianu a reușit ca o serie de 
repere ale strungului să fie vop
site cu un email imitație a lovitu
rilor de ciocan. Folosirea acestui 
procedeu a dus la înlocuirea vop
selelor pe bază de nitroceluloză 
și ulei. Pînă acum, prin acest 
procedeu s-au vopsit 2 300 metri 
pătrați piese. Ö dată cu montarea 
unui uscător care va permite a- 
plicarea acestui procedeu și la re
pere mai mari el va fi extins.

Vopsirea cu 
loviturilor de 
rezistentă, mai 
conomicoasă.

email, imitație a 
ciocan, este mai 
estetică și mai e-

tajos în sistemele energetice ale ce
lor două țări.

în anii 1970—1971 urmează să in
tre în funcțiune treptat toate grupu
rile turbogeneratoare ale centralei. 
Cota de putere și energie care revine 
țării noastre de la hidrocentrala Por
țile de Fier — cotă ce reprezintă 50 
la sută din puterea instalată și pro
ducția de energie — este aproxima
tiv egală cu o jumătate din produc
ția de energie electrică realizată în 
țara noastră în 1962. Exploatarea 
instalațiilor energetice, aferente fie
cărui mal, se va face de către fie
care din țări pentru partea ce-i re
vine, în condițiile unei coordonări 
bilaterale.

Producerea pe cale hidraulică a 
energiei electrice ce revine R. P. 
Romîne la Porțile de Fier este echi
valentă cu o cantitate de circa 6,5 
milioane tone lignit pe an. Energia 
livrată în sistem de hidrocentrala de 
la Porțile de Fier se obține în condi
ții avantajoase din punct de vedere 
economic. Investițiile care ar trebui 
făcute pentru crearea unor centrale 
termoelectrice echivalente ca pu
tere și pentru baza lor de combus

tibil ar fi mai ridicate, prețul de 
cost al energiei obținute de la Por
țile de Fier fiind simțitor redus fața 
de cel al energiei termoelectrice.

Prin soluțiile tehnico-economice 
adoptate, potențialul hidroenergetic 
al sectorului romîno-iugoslav ame
najat al Dunării se va utiliza în 
condiții reciproc avantajoase pentru 
cele două state riverane și cu res
pectarea deplină a suveranității lor.-

Realizarea hidrocentralei de lâ 
Porțile de Fier este un început — 
prima lucrare dintr-un șir de uzine

(Continuare în pag. III-a)
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Punerea in valoare a terenurilor 
neproductive și slab productive are 
o mare însemnătate economică. îna
inte vreme din cauza farîmițării pă- 
mîntului nu s-au putut aplica măsuri 
de organizare a teritoriului, de com
batere a eroziunii solului, de ferti
lizare a lui. Terminarea colectiviză
rii a făcut însă posibilă aplicarea 

I întregului comp’ex de măsuri pen
tru folosirea rațională a pămîntu- 
lqi.

Sut> îndrumarea organelor locale 
de partid și de stat, în raionul nos
tru am reușit să redăm agriculturii 
o suprafață de 10 000 de ha, din 
care circa 7 000 de ha au fost plan
tate cu pomi fructiferi, iar 3 000 de 
ha au fost transformate în arabil, 
ațît prin lucrările efectuate cît și 
prin schimbarea modului de folo
sință.

Cum am reușit să obținem ase
menea rezultate ? încă în anul 1957, 
în raionul nostru au fost constituite 
colective de specialiști care s-au de
plasat în comune să studieze la fața 
locului fiecare suprafață de teren. 
S-au întocmit, pentru fiecare parce
lă, schițe de plan și fișe tehnice, sta- 
bilindu-se speciile și soiurile care 
urmau să fie plantate. Documentația 
tehnică întocmită pe comune a fost 
centralizată pe raion și dezbătută cu 
specialiștii și în adunările generale, 
pe unități.

S-au organizat vizite la I.C.H.V. 
Bilcești și la G.A.S. Lăicăi, care 
executaseră asemenea lucrări, spre 
a arăta, în practică, colectiviștilor 
eficiența lucrărilor de combatere a 
eroziunii prin terasarea versanților 
și plantarea lor cu pomi. Mulți co
lectiviști au fost școlarizați pentru a 
putea conduce și efectua competent 
lucrările.

Acțiunea de valorificare a tere
nurilor slab productive și în pantă 
din raionul nostru s-a desfășurat, 
cu preponderență, în sectorul pomi
col. Noile plantații create sînt am
plasate pe masive și în bazine po
micole care trec de 1C00 de ha. Ba
zinul Argeșel cuprinde plantațiile 
din comunele Valea Mare, Lereșți. 
Stoenești, Mioarele, formînd un ma
siv de 1 250 ha. în raion nu avem 
gospodării colective care să posede 
acum plantații tinere, mai mici de 
200 de ha Gospodăria colectivă 
CîmpuJung are o livadă dp 405 ha, 
Valea Mare — de 230 ha, Lerești — 
259 ha, Stoenești — 226 ha etc.

în scopul conservării cît m~i bune 
a solului, începîrid cu anul 1961 
s-a trecut la acțiunea de terasare. 
îngrășare și mobilizare a solului din 
livezi și la crearea rețelei de dru
muri, debtișee, bazine de apă etc 
Prin aceasta s-au rezolvat o serie 
de probleme principale și anume — 
nu se provoacă și nu se favorizează 
procesul de eroziupe a solului, iar 
prin cultivarea terenului dintre pomi 
șe obțip mai multe produse, de 
pe aceeași suprafață, cu cheltuieli 
mai mici.

Problema obținerii a cît mai mul
tor produse de pe aceeași suprafață 
de teren se impune în raionul nos
tru întrucît suprafața cultivabilă 
este redusă. în acest scop, terenul 
din plantațiile tinere a fost cultivat 
cu plante furajere și alimentare de 
mare valoare. în anul 1962 s-au 
cultivat 780 ha cu cartofi, 80 ha cu 
sfeclă de zahăr pentru furaj, 420 ha 
cu porumb siloz și 570 ha cu diver
se alte plante furajere.

Prin aplicarea la timp a lucrări
lor la plantele cultivate printre 
pomi, unele unități socialiste au

I la 
cplectiyă ' „23 

a cultivat sfeclă de zahăr 
pentru furaj pé terasele de la Flä
min,da, obținînd peste 32 000 kg la 
ha ; la plantația djn punctul Gea- 
belea, cplecțjvișiji dip Mihă'(ești au 
cules 35 Ö.OQ kg de porupab pentru 
siloz și masă verde la’ fia ; 'gospodă
ria din rlîrtie.ști a recoltat 22 600 kg 
de cartofi ia ha de pe terenul din
tre pppfi ețp.

Fäcjp(d pi} calpul al eficienței eco
nomic,ei rpzul'ța ca tin hectar de țpr 
ren jn papfp, pare î'rț trecut dăcjpa o 
prpd'ùctiè "p.e’echivaja cu 3Q,Q—0’0,0 Ipț. 
acufn prin plarițarea cu pomi și cul
tivarea terepului,.de pildă, cu cartofi 
(pare produc în medie |4 QpO kg la 
ha)’ aduce un venit de pippa 7 ÖQO de
lei, pînă la intrarea pomilor pe rod. 
După pe pomii încep să’producă, ve
nitul ajunge la cej puțîn 20 0[)0 de
lej, ïa o producție medie de ß—lQ Fjjji 
kg de fructe la hectar.

Paraje) eu aceasțq, se mai re-

reușit să realizeze recolte mari 
hectar. Gospodăria colectivă 
August“ r — -

mînda, obținînd peste 32 0,0,0 kg Ja 

belea, cblecțjvișiji din Mijiă'pșți au 
c_i__ "5 22" 2- "nnrnrno EJcrrceu
siloz și masă verde la fia ; goșpodă-

zolva din principalele pro
bleme și anume, asigurarea unor 
importante cantități de furaje. In 
pitiș, prip plantarea ppmjjpf pe 
terenurile din pantă se eliberează 
suprafețe importante de luncă, 
plantate în trecut cu pomi fruc
tifer), care vor fi re,date în sis
temul arabil și cultivate cu plante 
dp mar? valpâre- .^înă acum au 
fpst țranșfprmațe în teren arabil 5.00 
ha 'din ’lunca prin ' defrișarea’ pomi
lor in declin și de șlallă valpapP e.c’o- 
npinică Pențru sporirea suprafeței 
arabilp ș-e?p executat și cppținuă șă 
sè exp.cpțe terase în terenurile djn 
pantă slab productive care vor fi 
fojoșițe ppprai' 'pepțrp diverse' cul
turi agricple, fără a mai fi plantate 
cu pomi. Pe izlazuri comunale și pă- 
șyrij ălpip.e s-ap executat țJîlM® ÎHr 
prărj de ,organizare a țprițprjujui și 
de cpmlșațere a prqziypii ca parc.?- 
lări, druipuri, dpjjpçpe pțc

Așadar, cînd există preocupare 
intensă se pot dobîndi rezultate 
bune în ce privește creșterea veni
turilor obținuțe de pe fiecare pețip 
de pămînt.

In atelierul de restaurare al Muzeului de Artă al R. P. Romîne. (Foto : A. CARTOJAN)

Ing. VASILE AVRAM 
președintele Conșiliutni agricol 

raional Muscel

La marginea comunei Găibingși, regiunea București, existau suprafețe în
tinse de teren neproductiv. Pentru pune rea lor în valoare se execută iucrări de 
desfundare și nivelare.

Pe șalția de dealuri care fnpQțlr 
joară co.muâa Țudor Vtadimir'es- 
cu, raionul Bujor, creșteau odi
nioară doar mărăcini. Acum dea
lurile par adevărate amfiteatre. 
Ele au fost amenajate în terase 
pe care colectiviștii au plantat 
viță de vie și pomi. In toamna a- 
ceasta s-a cales prima recoltă de 
struguri și fructe. Și ce'recolță !

Cum s-a ajuns la acest rezul
tat ? In vara anului 1959, cîțiveț 
colectiviști din cpmițna Țudor 
Vladimirescu au mers în vizită la 
cei din Băleni, unde Comitetul ra
ional de partid Biçjor organizase 
un schimb de experiență cu țoțțte 
gospodăriile colective pe tema : 
combaterea eroziuniț și ridicarea 
fertilității solxihti. Aici ei au vă
zut pentru prima dată dealuri a- 
menajate în terase și plantate cu 
viță de vie. „Și noi putem face 
asemenea lucrări“ — și-au spus 
colectiviștii din Tudor Vladimi
rescu. Și s-au țțpucat de lucru 
pentru a rșda agriculturii terenu
rile neproductive. In primăvara a- 
nului I960, au fost térasate mai 
mult de 30 de hectare de terenuri 
în pantă. lPe terase s-a pus gu
noi de grajd, iar apoi s-au plantat 
vreo 10 Hectare cu viță de vie, 
care s-a prins și a drescut . de 
mțnune. Aceasta i-a încurajat pe 
colectiviști să amenajeze an de 
an noi terase și să le planteze cu 
viță de t>ie și pomi. Pînă acum, 
colectiviștii din comuna Țițdor 
Vladimirescu au plantat pe (era
se peste 70, de hecțare cu viță de 
vie, iar alte 30 — cu pomi fructi-

feți, în spppipl BfFi- £f*
ceasta" toamna, ‘sapia^ini de-a 
rîndul autocamioanele gospodă
riei din Tudor Vladimirescu ' au 
cărat la Bujor strugurii contraç- 
'tăți‘ cu statul. A fost o producție 
bună: peste 7 000 kg la hectar, 
în copiună șe găseau, ca nicioda
tă, struguri din belșug, iar la cra
mă s-a făcut pentru prima dată 
vin.

La contabilitatea gospodăriei 
am aflat că fiecare hecțaț culti
vat cu viță de vie a adus un ve
nit de circa 14 000 lei, deci în to
tal 490 p00 lei (35 hectare au dat 
rod în acest an). Alți aproape 
50 000 lei au fost realizați de pe 
urma valorificării fructelor. Mai 
trebuie adăugat, însă, ceva : pînă 
la intrarea pe rod a viței de vie 
și a pomilor, terasele au fpst cul
tivate gu fașple, porumb masă 
vercle și cu alte plante furajere. 
Deci, alte venițuți.

în legătură cu planurile de 
viitor ne-a dat cîțeva amănunte 
tov. Gheorghe Staicu, președinte
le gospodăriei '■

— în acest an am executat te
rase pe încă 80 de hectare, care 
vor fi plantate cu viță de vie și 
pomi în toamna aceasta și în 
primăvara viitoare. Pînă în anul 
1970 vom terasa și voni planta cu 
viță de vie și cu pomi circa 700 
de hectare de teren neproductiv. 
Vrem ca dealurile comunei noas
tre șă devină de nerecunoscut, 
amfiteatre roditoare.

GH. BALTĂ 
coresp. ..Scînteii"

distruse de 
din pricina ne-

de oameni, 6 la 
string în jurul

Liniște desăvîrșită. De
corul : flacoane rînduițe cu 
metțculpzțțfițe, lentile, șe- 
vfțțețe, fyalfțțe allșe și... bis- 
țurie. Atelier de pictură 
sau sală de operații ? In- 
tr-un fel, și una, și alta. 
Ne aflăm în atelierul de 
restaurare al Muzeului de 
Artă al R. P. Romîne. Sub 
pepel și suț} biștyțiu deo- 
ppțrivă — țaplouri celebre, 
vpcfți, de decenii sap seco
le, aproape 
vreme ori 
glijenței.

O mînă 
număr, se
tabloului, asemeni medici
lor la patul unui bolnav- 
începe examinarea amă
nunțită a lucrării. Toate 
constatările se notează pe 
o fișă specială ce va însoți 
tabloul de-a lungul între
gului proces çle restaurare, 
pînă în momentul în care 
este trimis Galeriei de 
Artă Universală a muzeu
lui. Dar pînă acolo opera 
de artă are de parcurs o 
cale lungă, care durează u- 
neori luni și chiar ani. Gra
ba, cum se spune, strică ;

cea mai mică greșeală poa
te fi ireparabilă. Siajjilițpa 
„diagnosticului" nu este 
însă singura pțpplemă în 
fața cățeia se află iPCd d? 
la început pictorul restau- 
rațgr. Lipsa semnăturii au
torului pe p pțnză de va
loare irppițne arpple cerce
tări pentru stabilirea ei. In 
atelier sînț aduse și ta
blouri a cățor autenticitate 
este pusă la îndoială. S-a 
putut stabili, de pildă, prin 
radiografie, că un „Portret 
de femeie" este pictat tțe 
Grigorescu abia atunci cînd 
sub stratul de culoare a a- 
părut — surpriză — un 
autoportret al artistului, pe 
care acesta îl acoperise, aș- 
terpînd pe aceeași pînză 
culorile ce zugrăvesc chipul 
ungi fete.

Se hotărăsc apoi lucrări
le necesare pentru restau
rare. Prin diferite proce
dee se aplipă dip nou pic
tura pe suportul ei, se as
tupă crăpăturile, se pun la 
loc bucpțile desprinse. Dar 
cită migală pentru fiecare 
operație în parte, cită gri
jă și, neapărat, măiestrie, i

se cer pictorului restaura
tor ' După ce totul a fost 
refăcut, pe deasupra ta
bloului (protejat de o foiță 
de mătase) se trece cu un 
fțer de călcat, aidoma ce
lui folosit de gospodine 
sau, după nevoie, mare cît 
o... unghie.

U negri, restaurarea unui 
tablou este o adevărată o- 
perație chirurgicală de 
mare fipețe, în care primul 
rol în are bisturiul. Stratul 
de culoare, împreună cu 
grundul original, este dez
lipit de pe pînza cea ve
che, care s-a degrgdat, și 
trece pe un suport nou. A- 
ceasta reprezintă soluția 
extremă. Pentru transpu
nere, tabloul este fixat cu 
fața în jos pe o planșetă 
și „ancorat“ perfect pe su
prafața ei. Apoi, milimetru 
cu milimetru, fibră cu fi
bră. este înlăturat vechiul 
suport, tăiat cu o precizie 
uimitoare pînă la pelicula 
(stratul) de culoare. Aceas
tă operație este piatra de 
încercare a 
restaurator.

Cînd nu mai rămîne de- 
cît stratul de culoare,

măiestriei unui

pînză nouă se prinde de 
pictură. Lucrarea se înche
ie prin presarea tabloului 
sub plăci de marmură (sau 
prin alte proçedee) timp de 
mai multe zile.

Printre ultimele operații 
la un tablou supus restau
rării este și retușul. în pre
alabil se „spală“ fața pic
turii pentru a se reda cu
lorilor prospețimea. Retu
șul se face numai în por
țiunile lipsă sau în crac- 
liuri (cțăpături), aplicîndu- 
se nuanțe identice cu cele 
din jur. Porțiunile deterio
rate trebuie refăcute în așa 
fel îneît pictorul restaura
tor să nu le schimbe nici 
cît un vîrf de ac pe acelea 
rămase intacte.

Atelierul de restaurare 
al Muzeului de Artă al 
R. P. Rornîrie numără 12 
ani. In acest răstirnp au 
fost restaurate peste 1950 
de pînze celebre. Cine sînt 
restauratorii ? Cinci absol
venți ai Institutului de 
artă plastică și un chimist, 
oameni talentați, îndrăgos
tiți de meseria lor.

Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază
a r, 0

Forța exemplului înaintat
CLUJ (coresp.

Picjtra de polizor este foloșită în 
diferitele sectoare 
Ac'epsță unealtă prgțipnsă se fa
brică la Uzipa „Carbochim“ din Cluj 
în aproape 5000 de sortimente, de la 
mărimi microscopice pînă la cea cit 
roata carului.

Pe bupă dreptate, comuniștii din 
organizația de bază a secției pietre 
de polizor au pus în centrul discu
țiilor problemele legate de îmbună
tățirea calității produselor. Apre
ciind activitatea desfășurată în a- 
cest domeniu de biroul organizației 
de bază, tovarășii Vasile Șuteu, Ni
colae Roman, Nagy Magda, Ioan 
Șerbap s-au referit la upele acțiuni 
care și-au dovedit eficacitatea. Ast
fel, problemele calității sînt dezbă
tute în adunări de partid > periodic, 
membrii și candidați] de partid pre
zintă informări asupra felului cum 
își îndeplinesc sarcinile încredințate 
în legătura °u fidicerea calității 
produselor. In ippyrije „cheie" ale

Calsfacare înaltă —
„Scînteii“).

ale industriei.

producției au fost repartizați comu
niști care, prin exemplul personal 
și munca politică pe care o desfășoa
ră, antrenează și pe ceilalți tovarăși 
în acțiunea de îmbunătățire a cali
tății produselor. Zeci de muncitori 
și-au însușit experiența brigăzii de 
la ardere tunel, condusă de comu
nistul Ion Cristea, și a celei de la 
etichetare, condusă de comunistul 
Victor Felecan, care obțin numai 
produse de bună calitate.

In hotărîrea adoptată sînt înscrise 
propuneri făcute în cadrul adunării 
de alegeri : acordarea unui ajutor 
mai eficient comitetului sindicatului 
din partea biroului organizației de 
bază în organizarea întrecerii socia
liste ; organizarea unor schimburi de 
experiență în cadrul cărora cei mai 
bqni muncitori să împărtășească rpe- 
todele lor de muncă ; inițierea unor 
concursuri pentru, construcția urței 
piașini perfecțipnațe de încercare 3 
durității pietrelor de ppțfcor, meca
nizarea unor operații manuale.

CînJ se scapă clin vedere obiectivul esenția!
TIMIȘOARA (coresp.
„Scînteii“).

Produsele întreprin
derii „ȘlcctcorBaput“ 
dip ' Țimjșoara se în- 
tîipeșc'îp poiie apar
tamente și în țjirpufî, 
la. tractoare și moțo- 
retp. Calițațea, țrHini- 
cia și aspecțul lor de
pind în mafe măsură 
de munca colectivului 
de la sectorul corpuri 
pentru instalații de 
iluminat. Or, aci lu
crurile Parr> șchipapă- 
tă : în lunile septem
brie. și ppțombrie s^auț 
primit nu puține re? 
clamații dip partea 
beneficierilor’ Deși 
Uzinele de tractoare 
din Erașov sau între- 
prinderea „Electro- 
far"-Bucures.ți. au țri- 
nțis nțț o dată sesizări 
despre calitatea neco- 
res’punzătoare a unor 
produse livrate de fa
brica timișoreană, bi
roul organizației de 
bază n-a îndreptat

eforturile comuniști
lor. ațe întregului co- 
lectiv, spre îndrepta
rea situației. Pro- 
blema caljțății produ
selor a foșț analizată 
doar înțr-o singură a- 
dunare de partid (ia- 
nuarie 1963). Par și a- 
tținci îp treacăt și sur 
peț’ficiâj, după alte 
probleme aflate pe 
ordinea de zi ; îp țpc 
să sublinieze necesi
tatea întăririi simțu- 

'Tui de răspundere al 
fiecărui muncitor la 
Ipcul de producție, 
măsprile preconizate 
atunci se adresau ex
clusiv contyolorilor 
tehpici de calitate, ca 
și cum numai de ei ar 
dppinde realizarea u- 
nor produse de bună 
çalitate

Ar fi fost de aștep
tat ca cel puțin adu
narea de alegeri să 
acorde atenția cuve
nită acestei probleme 
esențiale pentru acti-

I

vit^țea întreprinderii. 
Dar în darea de sea
mă ea a fpst arpipțiță 
formal, numai în cî- 
tevp rînduri, jar crj- 
țica eșțe îpclreptață 
din nou excinsțv la 
adresa ççintralépUfiî 
tehnici de calitate. Pe 
drept cuvînt ap criti
cat înș. ton Ppăshipi 
și alți vorbitori biroul 
organizației de bază 
pentru că n-g pus 
problemele calității în 
centrpl rpppcii polir 
tico-organizatorice a 
comuniștilor, a comi
tetului sindicatului^ a 
qrganizațței U T. M.

Cpțpfțgțuț de partid 
ai întreprinderii ■$-. 
lectro-Banat“ e che
mat șă acorde un a- 
jutor piși eficip.pt ț>i~ 
roului organizației de 
bază dip acest secloy 
în oriepțarea lui spre 
lupta pentru calitate, 
ca o problemă esenția
lă de care cțepipițe 
prestigiul „mărcii fa
bricii“’.

Obiectivul principal al întrecerii 
socialiste a muncitorilor de la 
IPROFIL-Rădăuți îl constituie îm
bunătățirea continuă a calității mo
bilei. Analizînd în adunarea genera
lă de alegeri îndeplinirea acestei 
sarcini, comuniștii și-au îndreptat în 
mod deosebit atenția spre probleme
le legate de ridicarea calificării mun
citorilor.

Preocuparea biroului organizației 
de bază în această direcție și-a gă- 
șjț reflectarea ÎP dezbaterile adună
rilor de partid, în sprijinul acordat 
la desfășurarea acțiunii de calificare 
la locul de muncă și prin cursuri. 
Pesțe 120 de muncitori s-au deprins 
să țnînuiască cu pricepere mașinile 
moderne în urma frecventării cursu
rilor ; rezultate bune dă și cercul de 
studiere a economisi concrete. Adu
narea de ațegeri a scos în evidență 
și grija unor mOHlljri de partid cu 
țpaiță pregătire profesională, cum 
șîpț GavriJ NjștQr, Gavril Cprpea, 
Maria Constant.inescu. Nicolae Tofan, 
de a sprijini pe muncitorii tineri să 
execute pumai p.ipșe de cea mai 
bună calitate.

Comuniștii n-au trecut însă cu ve
derea lipsurile care se mai manifestă 
în acțiunea de ridjcare a calificării 
muncitorilor. Frecvența la unele 
cursuri lasă de dorit, se mai predau 
lecții cu caracter general, care nu 
răspund necesităților producției- S-g 
subliniat necesitatea ca noul birou 
să îndrume comitetul sindicatului și 
pe ingineri în vederea unei mai bune 
organizări a cursurilor de calificare 
și de ridicare a calificării profesio
nale a muncitorilor.

(După ziarul „Zori noi“)

VASILE TINCU

cititorilor de la 
Din cei peste

La cercul micilor naturaliști 
de Ia Palatul pionierilor din Capi
tală. în cadrul orei de legumicultu- 
ră și florărie, pionierii de Ia acest 
cerc fac practică în sere.

(Foto : AGERPRES)

1500 000 de volume
în acest an au fost 

înființate în regiunea 
Suceava încă 45 bi
blioteci comunale, ast
fel că acum fiecare 
din cele 220 de comu
ne din regiune are bi
bliotecă, proprie. Bi
bliotecii? szicevene 
dispun de aproape

I 500 000 volume și de 
numeroase colecții de 
reviste și ziare româ
nești și străine. An de 
an a crescut și numă
rul 
sate.
225 000 de cititori în
scriși în fișe, mai mult 
de 137 000 sînt colecti-

vișți. Pentru populari
zarea curților nou a- 
părute, bibliotecile or
ganizează recenzii, 
prezentări de cărți, 
expoziții și standuri. 
Pe lingă căminele cul
turale funcționează 
case de citit și biblio
teci volante.

(Agerpres)

».VJ

tatea propagandei, comisia regională 
de răspîndire a cunoștințelor științifi
ce a selecționat în toamna aceasța a- 
proape 100 de conferențiari pe care 
îi ajută să se pregătească pentru a 
face expțmeri libere. Comitetul re
gional de partid organizează expu
neri pentru a-ț înarma cu cunoaș
terea temeinică a politicii partidului 
în domeniile la care se referă con
ferințele.

Ip ultimele săptămîni am îndru
mat efprturile comitetelor de cul
tură și artă îp direcția bunei pre
gătiri a activității cultural-artistice 
la sate pe timpul iernii. A fost în
tocmit un plan concret al comitete
lor de culturp și artă. 4 50Q de in
telectuali de ]a orașe vor face ex
puneri la căminele culturale, vor 
avea loc aproximativ 600 de întîl- 
niri ale colectiviștilor cu brigăzile 
științifice, numeroase spectacole ale 
formațiilor profesioniste, se vor or
ganiza expoziții mobile pe teme 
șțiințifice și de artă. Ö atenție deo
sebită se acordă cupripderii la ci
clurile de conferințe agrozootehnice 
a tutuțor colectiviștilor care nu sînt 
înscriși lș curșurțle de 3 gni.
_ Coțnitetul regional de pgț'tid că

lăuzește comitetul regional de culr 
tqră și arta să nu se mulțumească 
cp experiența dobipditä într-pn do- 
meniu sau pltul al activității sale, 
ci șă acționeze cu perseverență p.ep- 
tru extinderea ei la nivelul raipa- 
nelor, al comunelor. A fost organi
zat un seminar pe tema stilului și 
metodelor de muncă ale comțtetelor 
de cultură și artp, lg care a parti
cipât acțiviil de bază al acestora. 
Rézpltate bune în generalizarea ex
perienței înaip’tate se obțin pțrin or
ganizarea unor manifestări model. 
Membri pi comțtețplpi regional de 
cultură și grță șe deplasează perio
dic la raioane. Ei dau sugestii cp- 
mțțetelor de cultură și șptă. le sprta 
jiriă conpret să-și organizeze țețpei- 
nic activitatea la cențrul dp raion și 
în comune. Ziarul regional publică 
articole despre problemele dezbă
tute în ședințele comitetului, dă cu- 
vîntul activiștilor acestuia, prezintă 
in cadrul unei rubrici „Tribuna ex
perienței înaintate" acțiunile din

domeniul culturii și artei care me
rită să fie extinse.

După cum se știe, în domeniul 
răspîndirii culturii în rîndul oame
nilor muncii revin sarcini deosebit 
de importante nu numai comitete
lor de cultură și artă ci și altor in
stituții, organizațiilor de masă. Or
ganele de partid au datoria să coor
doneze munca acestora spre a evi
ta pulverizarea forțelor și a asigura 
o activitate cultural-eduCativă cu
prinzătoare, cu un înalt grad de e- 
ficiepță edqcativă. Noi urmărim a- 
ceastă colaborare prin inițierea unor 
acțiuni comune ale comitetelor de 
cultură și artă și organizațiilor de 
masă pe temeiul uppr planițri con
crete, elaborate la nivelul regiunii, 
raioanelor și comunelor. S-a lărgit 
astfel sprijinul dat de comitetele de 
cultură și artă în organizarea de 
către sindicate a activității educa
tive în rîndul muncitorilor fores
tieri.

Cu toate progresele realizate în 
conducerea și îndrumarea de către 
comitetele regional și raionale de 
partid a comitetelor de cultură și 
artă, se simte nevoia să li se dea un 
ajutor mai substantial, la nivelul 
raioanelor. îp prezent, încă nu țoa- 
te organele de partid le acordă a- 
tenția cuvenită. La Buzău, Çîmpipa, 
Tîrgoviște, de pildă, comitetele o- 
rășenești de parțid ar trebui să cree
ze copdiții pențru ca pp număr mai 
mare de ințeleqțpiali de aci să parti
cipe la manifestările organizate de 
comitetele raionale de cultură și 
artă ÎP rîndul colecțiviștilpx*. Este 
necesar ș§ fie sprijinite 'cprpiteteie 
de cultură șj arță pentru p-și forma 
puternice colective de conferențiari 
la raioape. pepțru a activiza toate 
instituțiile culturale de la sate.

Dezvpitîpd experiepța acumulată, 
vom căuta șă țmbppățățim îndru
marea activității comitetelor de cul
tură și artă în sțrînșă legățură cu 
sarcipije actuale ale politicii parti
dului, șă le imprimăm up sțil de 
muncă viu, creator și eficace, carp 
să îmbine munca de rezolvare ope
rativă a sarcinilor la ordinea zilei 
cu luarea unor măsuri de perspec
tivă menite să contribuie efectiv la 
desfășurarea unei intense vieți cul
turale în regiunea noastră.

ÄS?

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Orfeu — (orele 19.30). 
Teatrul de stpț țle operetă : Pasanini — 
(orele 19,30). Teatrul Național ,,1. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : 
fern . ______
dațn Și Eva — (prele 19.30). Teatrul 
cia Sturdza Bulăndra'.......................
gțțreanu hr. 1) ; ' " 
19.30). Teatrul 
ghpru): r 
19 30) ; (ti 
gătură dințre domnul Kettle Și doamna 
țrdpjî' - " <
Svejlt !.. 
(orele 19.30) 
cppii ' 
vlneie — (orele 
C F R.-Giuieșli :

Orfeu în in- 
(orele 19.39) ; (Sala Studio) : A- 

_. ,y;. „LU-
. 1“ (bd. Schitu Mă- 

Sțînța Ioana — (orele 
-nul „C. I. Nottara' (Sala Ma- 
Anțoniți si Cleopatra — (orele 

(Sala Stufllo) Scandaloasa le- .. . . ■ '■■■ ■ - ( 
- '(orele 20) Teațrul dp Comedie : 
în al doilea râziioi mondial — 
......) Țpatrul pentrii' tineret și 
(Sala C Miile) : Cnirița în pro- 

(orele 20). Teatrul Muncitoresc 
Vecini de .apartament

— (orele 19,30) Țeatrul evreiesc de stat : 
Opera de trpl parale - (ôréle 20). An- 
sâipblul de' cintece și dansuri al C C.S. : 
Cînță' fără mea - (grele ’2p). Țeatriil sa
tiric muzical ..C. Tăpase* (Sața din ca
lea Victoriei 174) : palațul melodiilor — 
(orele 20). Teatruț Țăndăfipă (Sala Aca
demiei) ; A fpgjt up țrpn - (prele 16).

cinematograf^ : Țudor (ambele 
sprll), - pihețRgspgp : Patna (10, 13.301 
17; 20,30) Sala Palatului R P Romîne: 
(19.OQ — seria' Ijilételo’r $75). A dispărut 
o navă : Republica (ii.45; 13. 14.15, 16.45, 
19; 21.15). Papitpl (8.30. 1'0,30; 12,45; 15: 
17,15, 19.'30. 91'45). Excelsior (9; 11.15. 
13.3(1, 15.45; »?': 20.1S) Feroviar (10; 12.15;
14.30: 16.45, 19: '21,151 Melodia (10, 12;
N.3(), 1(1:45, ]9. 21.15) ' Modern (9.30: U.So-,
|3.4S; (g/ 18.39: 20.45) Harakiri - Cine
mascop : Bucțirești (8.30, 11: 13.30, 16; 
18.30; 21). Tpmls (8.30, U; 13.30. 16, 18.30: 
21), Aurora (10. J2.3Ô. 15; 17.45, 20,30). 
Flamura' (10.: (2,3(1, 15: |7 3QÎ 20) Al), a- 
ççst tiperpț : C'arpațl (1(1. (2; 14,15; 16.30;
18.45, 21) Festivul (9.45: 12; (4.15, 16.30,
18.45, ; 21) înfrățirea înțrp popoare (13.30, 
15.45; 18; 20,15). Mi-am cumpărat un țață
— cinemascop : tineretului (10; 12; 14, 
16, 18.15, 20,30), Gr vita (10; 12; 14.30, 
16.30, 18,30: 20,30). Elena din troia : Vic
toria (9.45; 12; 14,15, 16.3Q: 13.45; 21). Prin
tre oameni buni : Central (10.30, 12.30; 
14.30; 16.30, 18.30, 20,30), Flacăra (10; 12, 
16; 18; 20). Să ne trăiești, Gnat ! : Lumi
na (în continuare de la 10—14 , 16; 18,15;

20.30) , Luceafărul (16; 18,15, 20.30). Codin : 
Union (15, 17; 19, 21) program peptru 
copii : (orele 16) si Va|sțil nemuritor : 
Doina (14.30, 16,30; 18,30;' 20.30).’ Tintin și 
misterul „Lînei de aur“ : Timpuri Noi 
(de la 10—17 în continuare ; 19; 21). Bate 
toba — cinemascop ; Ciuleați (H).3();
12.30, 16,30, 18.30: 20.30) Drumul Sgrii (16, 
18; 20). Ultimul tren din Gun Hill : Cul
tural (JI, 15: 17; 19. 21). E permis Să calci 
pe iarbă: Dacia (9.45, 12; 14.15; 16.30, 
18.45; 21). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Buzești (16, 18.15, 20,30). Popular (14.30;
16.30, 10,45; 21). Barpnul de iții)npllhau- 
sen : Crîngașl (16; 18.15, 20.30). Élcptra : 
Bupegi (9.30, 11,30; 13.45; 16: 18.15; 20.3),. 
Dintele de aur : Unirea (lp; (8, 20) Moby 
Dick; Vitan (15, 17;‘ )9, 20Ț5). La vifsta 
dragostei ; Miorița (1(1, 12; 14; 16; 18,15:
20.30) . Pacea (16; 18, ‘2(|). Oamppl <ie afa
ceri: Mutica (il; 17; 19, 2ț). Valsul ne
muritor: Arta (15; 17, 19; 21). Umbre 
albe — cinemascop. Moșilor (15.3(1: ' 18;
20.30) . Miracolul lupilor — ' pmeVnascop :
Cosmos (14.311: 16,30. 'l’8.?0. 2p.3fl) ' Vară
și fum — cinemașpop ; ' viitgful (14.30: 
16.45, 19; 21,15) Taxiuf mprții : Cplentină 
(15; 17; J9; 21) Florească (15; 17; 19'; 21). 
Ferentari (16, 18.15, 20.3(1). ' Stri'pt ‘secret 
— cinpmăsccțp: Volga <de là IM? în 
continuare ; 16; 18,15; 2q.30f Culisele vâ- 
rieteului : Progresul (15? 17; 19? 21). Cu
cerirea Ever.estului : Lira 
20,45) Pe bonul țlțlÂ"

(de jâ' Tfl—12 în
.39). Cuhșeie vă-

'(15; ‘17. 19: 
n-tuni (5gPa Uși 3 

Ii-a) : Cotrocgni (16, 1'9.45). Tăunul-. A- zICt'OA IO. ' ICI .......desgo (15 30, 18: 20.15).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil ner.t';u zilele de 21, 

22 și 23 noiembrie în țâră •' Vrtme căl
duroasă. cu cerul variabil, mai iriii|t no- 
ros în juniSțatpâ de' nprfl ä țăfli' pndp 
vor cădea ploi terpp.p.f^r'g. ' Vînț slab 
Pînă la potrivit d|n vpș't ' Țemperatțjfa 
in creștere ușoară la început,' apoi sta
ționară. IMinimelç vor fț cuprțnse între 
zero și io grade, iar maximele' între 16 
și 20 de grade, local ipăț ridicate. In 
București : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mțțlț senin. Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară la în
ceput, apoi staționară.

eficip.pt
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Azi 
vâ prezentăm

Noi capacități de producție 
în industria alimentară

INFORMAȚII TELEGRAME EXTERNE

Anul acesta, în industria alimen
tară au fost date în folosință o serie 
de obiective industriale noi, înzes
trate cu utilaje moderne iar nume- 
roase fabrici și-au mărit capacitățile 
de producjie.

Din lista obiectivelor industriale 
realizate în sectorul de conserve reți
nem un nume nou: „Munca“ — fa
brică de paște tomate, suc de fruc
te și de roșii, dată în folosință la 
Conștanța, cu toată capacitatea, la 
începutul campaniei de producție 
din acest an. întreprinderea cuprin
de 3 secții de fabricație (de paste, 
sucuri de roșii și fructe, conserve de 
roși; decojite) și e înzestrată cu 5 linii 
continui de fabricație, mașini de îm
buteliat suc, mașini de dozat și în
chis pasta de tomate în cutii, bor
cane etc. Capacitatea ei anuală de 
producție este de 2 400 tone pastă, 
2 000 tone sucuri și 1 000 tone con
serve de roșii decojite.

S-au făcut înnoiri importante la 
fabricile dp conserve existente: une
le au fost înzestrate în coptinuq;p cu 
instalații și utilaje de înaltă teh
nicitate; altele, ca Fabrica dp con
serve Zagna-Vădeni, și-au mărit 
simțitor capacitățile de producție.

Tot anul acesta la Constanța a 
intrat în funcțiune încă o unitate 
nouă a industriei alimentare, cu alt 
profil: fabrica de produse lactate. 
Construcția cuprinde o hală de fa
bricație, depozite frigorifice și o 
centrală de frig. Spălarea, um
plerea, închiderea sticlelor de lap
te se execută la linii mecanizate. 
Brînza de vaci șe porționează și se 
ambalează la mașini speciale. Pînă 
la sfîrșitul acestui an va mai intra 
în funcțiune o linie mecanizată și 
autpmgțjzată care va produce în
ghețată și o linie de spălat și um
plut borcane de iaurt. Cu aceste 
mijloace moderpe întreprinderea va 
prelucra zilnic 1030 hectolitri de 
lapte.

Dezvoltarea Fabricii c' i zahăr din 
Tg. Mureș reprezintă una dintre cele 
mai importante realizări ale indus-

Instalația pentru prepararea pastei 
din Constanța.

trip; alimentare în acest sector. Aici 
se prelucrează acum 3000 tonp eie- 
clă în 24 de ore, aproape dublu față 
de trecut.

Lista nouTăților din industria a- 
limentară cuprinde și colte obiecti
ve : silozurile fabricilor de zahăr 
Bod (regiunea Brașov) și Podari (re
giunea Oltenia), îngrășătoriile de 
bovine din Luduș și Bucecea etc. A- 
nul acesta au început și construc
țiile altor unități noi — a Fabricii 
de bere din Bacău, care va avea o 
capacitate de producție de 10 000

de roșii de la noua fabrică de conserve

tone malț și 400 000 hectolitri bere 
pe an, a Complexului alimentar din 
Galați, cuprinzînd o fabrică de pîi- 
ne care va da 80 tone produ? 
se în 24 ore și una de produse lac
tate, unde se vor prelucra 1030 hec
tolitri de lapte pe zi.

Construcțiile amintite, cît și nu
meroasele lucrări care se efectuează 
oglindesc efortul permanent pen
tru modernizarea acestui important 
sector al economiei noastre.

D. MINCULESCU

LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Bogdanov, 
în legătură cp apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

în aceeași zi, tpt în Jegătură cp 
prezentarea scrisorilor de acreditare, 
Corneliu Mănescu a primit în audi
ență pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Arabe 
Unite la București, Mohamed Fahpiy 
Hamad.

NUMIREA NOULUI AMBASADOR 
AL R. P. ROMÎNE ÎN FINLANDA

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, tovarășul Nicu- 
lai Ipan Vancea a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
Republica Finlanda.

★

La Cluj s-au încheiat lucrările Co
locviului pe tema „Aproximarea 
funcțiilor cu aplicații la calculul nu
meric“. După cum s-a mai anunțat, 
la lucrările colocviului au participat 
peste 150 de specialiști din țară — 
matematicieni, ingineri din între
prinderile industriale și din institu
tele de cercetări științifice, econo
miști, medici, lingviști, precum si 
numeroși invitați de peste hotare. 
Au fost prezentate peste 90 de comu
nicări de specialitate susținute de 
cercetători romîni și străini.

★

„filele culturii romînești“ în Franța
P/1RIS 19 (prin telefon). —
La 19 noiembrie au început în. 

Franța „Zilele culturii românești", 
carp au lac în cadrul programului 
de schimburi culturale, științifice și 
tehnice dintre R. P. Romînă și 
Franța.

La aceste manifestări ia parte o 
delegație culturală romînă care a 
sosit ieri la Paris alcătuită din 
acad. Țudor VianU, prof, dr, 
Th. Burghele, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din București, și 
Nicolae Petrulian, rectorul Institutu
lui de petrol, gaze și geologie din 
București.

Prima manifestare în cadrul „Zile- 
Iqț culturii romînești“ a constituit-o 
prezentarea, carp a avut loc marți 
seara la Muzeul cinematografului, a 
filmului lui Ion Popescu-Gopo „Un

pas spre Lună" și a mai multor fil
me documentare de scurt metraj.

Printre .celelalte manifestări pro
gramate se numără o expoziție sce
nografică romînă, care se deschide 
astăzi în saloanele Universității diji 
Paris (Sorbona),, mai multe confe
rințe care vor fi ținute la Paris și 
în ațte orașe ,din Franța, printre 
care Lyon Și Montpellier, de mem
brii delegației culturale romîne, 
precum Si recitaluri ale unor artiști 
romîni — violonistul Ion Voicu și 
violoncelistul Radu Aldulescu, trans
mise de radiodifuziunea franceză.

Anunțînd „Zilele culturii romî
nești“ în Franța, precum și sosirea 
delegației romîne ziarul „Le Fi
garo“ relevă string er ea relațiilor 
culturale dintre Franța și România.

Președintele Indoneiisi a pr’mîî 
pe ambasado;-«: K. P. Rom ne 

ia Djakarta
DJAKARTA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Sukarno a primit în au
diență pe ambasadorul R. P. Ro- 
mînp la Djakarta, Pavel Silard, în 
legătură c.u plecarea sa definitivă 
din Indonezia Președintele s-a în
treținut îndelung cu ambasadorul 
romîn și a transmis cu acest prilej 
salutări călduroase președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer.

O declarație a rectorului Universității din Paris

Gata de zbor

Avionul YRICT, t pilotat de 
Gheorghe Popa, a plecat de pe aero
portul Qtopeni în cea de-a 10 654-a 
misiune executată în acest an de 
către avioanele Aviasan. A trans
portat un sac cu medicamente 
cerute urgent de un spital din Iași. 
De la începutul anului și pînă 
acum, avioanele Aviasan au înre
gistrat peste 20 800 ore de zbor. Au 
fost transportați în acest răstimp 
7 200 de bolnavi. 700 de medici au 
fost aduși cu avionul la lacul acci
dentelor sau pentru intervenții la 
fațg locului atunci cină bolnavii 
erau netransportabili. Tot în acest 
răstimp, la diferite spițațe, clinici, 
sanatorii, la circumscripțiile sani
tare comunale au fost parașutate 
aproape 10 000 kg. de medicamente 
și 9 500 litri de singe pentru trans
fuzii.

în cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii, marți după-amiază a 
avut loc în Capitală o festivitate or
ganizată de Comitetul național pen
tru apărarea păcii, Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor culturai- 
științifice și Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, cu 
prilejul împlinirii a 200 de ani de la 
nașterea lui Jose Bonifacio. Despre 
viata și opera marelui om de cultură 
al Braziliei a vorbit lectorul univer
sitar Paul Alexandru Georgescu.

într-un interviu acordat cores
pondentului Agerpres, Jean Roche, 
rectorul Universității din Paris, 
amintind de vizita făcută în Ro
mânia, în primăvara trecută, îm
preună cu mai mulți universitari 
francezi, și-a exprimat satisfacția 
pentru contactele cu universitățile 
din București, Cluj, Iași și din alte 
orașe. Am fost foarte plăcut impre
sionat, a spus el, de dezvoltarea pe 
care au cunoscut-o în ultimii ani 
universitățile romînești, de efortul 
considerabil depus în domeniul dez
voltării educației și învățământului, 
de valoarea muncii universitare, 
care se situează la un nivel ridicat. 
Am piitut de asemenea constata cu 
o mare satisfacție eforturile depuse 
de guvernul romîn pentru a asigura 
studenților o formație universitară

care poate fi dată ca exemplu. Am 
remarcat excelentele condiții mate
riale puse la dispoziția studenților, 
inclusiv căminele și întreținerea 
lor. Am vizitat mai multe instituții 
științifice excelente, unde am avut 
plăcerea să regăsesc vechi elevi de 
ai mei în prezent profesori. Nivelul 
pe care l-am constatat mi-a sugerat 
ideea de a trimite în viitorul apro
piat un elev de-al meu pentru a se 
specializa în Romînia.

La sfîrșitul cpnvprbirii, rectorul 
Jean Roche a declarat că Sorbona 
primește çu foarte mare plăcere ex
poziția de scenografie românească 
organizată, cu prilejul „Zilelor cultu
rii romînești“, această manifestare 
fiind o nouă mărturie a bunelor le
gături dintre cele două țări.

Eliberarea secretarului 
general al C. C. al P. C. 

din Bolivia
LA PAZ 19 (Agerpres). — în urma 

acțiunilor de protest inițiate de opi
nia publică, autoritățile boliviene au 
pus în libertate peste 30 de activiști 
comuniști arestați în urma unui raid 
la sediul Partidului Comunist din La 
Paz. A fost pus în libertate, de ase
menea. Mario Monje Molina, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Bolivia, care fusese 
arestat mai înainte.

Chemare la ^revă 
în Venezuela

CARACAS 19 (Agerpres). — 
Frontul de eliberare națională din. 
Venezuela (F-A.L.N.) a difuzat luni, 
un mare număr de manifeste pe 
străzile orașului Caracas. în care 
cheamă la declanșarea unei grevé 
generale de protest împotriva ale
gerilor antidemocratice care ur
mează să aibă loc la 1 decembrie. ,
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Sistemul hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier“

La invitația Consiliului Uniunii 
cooperativelor de aprovizionare și 
desfacere pe întreaga Chină, marți 
a plecat în R. P. Chineză o delegație 
a Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum din R. P. Romînă. Dele
gația este condusă de Constantin Fi- 
loreanu, vicepreședinte, al Centro- 
coop.

(Agerpres)
*

în cursul zilei de ieri a părăsit 
Capitala. întorcîrțdu-se în patrie, de
legația de redactori ai revistei 
„Einheit“, editată de C.C. al P.S.U.G. 
Delegația a fost condusă de tov. 
Hans Șehaul, redactor-șef al acestei 
publicații. Oaspeții au făcut vizite în 
țară si au avut un schimb de expe
riență cu colectivul redacțional al 
reviste; ,,Lupta de clasă“.

TUNEL SUB TAMISA

între Dartford și Thurrock a in
trat în funcțiune tunelul construit 
sub Tamisa, care va rezolva unele 
dintre problemele traficului de 
automobile. Construirea unui ase
menea tunel a fost încercată pentru

întîia oară cu 164 de ani în urmă 
pentru a uni, pe această cale, comi
tatele Rent și Essex. Sistemul de 
control al circulației prin tunel in
clude. aparataj electronic perfecțio
nat. Există, de asemenea, un auto
buz special pentru transportarea 
bicicletelor (accesul pietonilor nu 
este permis).

în fotografie : interiorul noului tunel 
pe sub Tamisa.

PUTERNICĂ
EXPLOZIE LA O RAFINĂRIE

La rafinăria Pemex din Atzcapot- 
zalco (Mexic) s-a produs luni seara o 
puternică explozie care a cuprins patru 
rezervoare conținînd 6 milioane litri 
benzină pentru avioane. Explozia a fost 
urmată de un incendiu care este vizibil 
de la o depărtare de zeci de kilometri. 
După cum transmite agenția France 
Presse, la fața locului au sosit unități 
de pompieri din numeroase orașe ale 
Mexicului, precum și echipe de pom
pieri specializate. Autoritățile au decla
rat că incendiul nu va putea fi stins 
înainte de 48 de ore.

COMETĂ CARE... DĂ DIN COADĂ

O cometă care... dă din coadă stîr- 
nește în prezent senzație în rîndurile

astronomilor. Cometa, numită „Burn
ham 1960 II“, fusese văzută pentru 
prima oară în 1959 dar era considerată 
ca un „caz normal“. Anul acesta însă 
astronomul belgian Daniel Malaise a 
constatat că coada cometei Burnham, 
care are o lungime de 2 880 000 km, 
oscilează ritmic la intervale de patru 
zile și în cadrul unui unghi de 15 gra
de. Expunîndu-și observațiile în „Astro
nomical Journal“, Malaise, care lucrează 
la observatorul astrofizic Smithsonian și 
la observatorul universității Harvard, 
arată că în aceste intervale coada co
metei se desface în mai multe „codițe", 
care apoi se întregesc înainte de înce
perea unui nou ciclu de patru zile.

UN CONGRES AL... PIETONILOR

Ca urinare a numeroaselor accidente 
de circulație care se produc pe străzile 
și șoselele unor țări occidentale, la 
Haga a avut loc un „congres al pieto
nilor“, Au participat delegații din 
Franța, Marea Britanie, Belgia, R. F. 
Germană și Olanda. A fost adoptată 
o declarație în care se preconizează 
constituirea în fiecare din țările citate 
a unui „organism național pentru apăra
rea pietonilor“. în declarație se spune 
că pietonii sînt victimele accidentelor 
de circulație într-o proporție de 70 la 
sută.

(Urmare din pag. I-a)

hidroelectrice care pot fi ridicate pe 
Dunărea mijlocie și inferioară — 
pentru punerea îp valoare a resur
selor hidroenergetice ale fluviului, 
atît în amonte cît și în aval de sec
torul Porților de Fier.

★
Construirea ansamblului de lu

crări de la Porțile de Fier cu cele 
două ecluze de mari dimensiuni va 
fi deosebit de eficientă pentru 
transporturile navale pe întreaga 
Dunăre. Din cauza condițiilor natu
rale grele, sectorul cataractelor și al 
Porților de Fier este astăzi punctul 
de strangulare al întregii navigații 
dunărene. Dificultățile care apar 
pentru navigație pe acest sector 
sînt pricinuite de vitezele mari ale 
apei, de adîneimile reduse în. cursul 
unei îndelungate perioade a anului, 
de razele de curbură mici ale șe- 
nalului. de curenți transversali și 
alte piedici în calea navigației. Na
vigația pe secțor este dificilă și cos
tisitoare ; pentru trecerea convoaie
lor de vase prin cataracte este de 
cele mai multe ori necesară fracțio
narea lor, folosirea unei tracțiuni cu 
remorchere speciale, iar pentru tre
cerea Porților de Fier înspre amon
te tracțiunea cu locomotive, între
ruperea navigației pe timpul nopții 
etc.

Cp toate că în trecut s-au execu
tat unele lucrări de îmbunătățire a 
șenalului, situația nu ș-a schimbat 
simtițor. In numeroși ani, în perjoa- 
d’a de ape mici, navigația continuă 
să se întrerupă tptal, uneori pe pe
rioade pînă la două luni. Ca o con
secință, prețul de cost al transportu
lui fluvial este în sectorul cataracte
lor de 5—6 ori mai mare pe tonă- 
kilometru decît pe restul cursului 
Dunării. în condiții de amenajare în 
curent libpr, capacitatea de trafic a 
sectorului este limitată la circa 12 
milioane tone anual, capacitate a- 
proape realizată în ultimii ani.

Ținînd seama de necesitatea înlă
turării dificultăților de navigație 
existente, institutele de proiectare 
ale Romîniei și Iugoslaviei, împreu
nă cu Administrația Fluvială a Por
ților de Fier, au studiat posibilități
le îmbunătățirii acestor condiții 
și ale ridicării plafonului de trafic. 
Din studiile și proiectele întocmite 
a rezultat că singura soluție avan
tajoasă, care înlătură radical difi
cultățile existente, este ridicarea 
nivelului apei prin barare. Dacă lu
crarea se realizează în cadrul unui 
nod hidrotehnic complex de navi
gație și hidroenergetic, această so
luție duce și la cel mai scăzut preț 
de cost al navigației.

Datorită barării, vitezele apei vor 
scădea, adîneimile de navigație vor 
crește în sectorul amonte pînă la 
peste 3,50 m ; vor deveni posibile 
navigația de noapte și încrucișarea 
convoaielor pe tot parcursul secto
rului ; navigația va prezenta sigu
ranță, se va putea efectua cu mijloa
ce de tracțiune normală, fără a mai 
fi necesară fracționarea convoaielor.

Părții de navigație din cadrul sis
temului complex îi revin investiții 
însemnate pentru construcția ecluze
lor de mare capacitate, a avant- 
porturilor și a altor lucrări. Ca ur
mare a îmbunătățirii substanțiale a 
condițiilor navigației prin sector, 
cheltuielile totale de navigație pe 
țonă-kilometru transportată se re
duc simțitor față de cele actuale.

Realizarea sistemului hidroener
getic și de navigație va crea condi
ții pentru creșterea traficului reali
zabil prin sector de la 12 la aproxi
mativ 45 milioane tone capacitate 
pe an. Se acoperă astfel previziunile 
de creștere a traficului pe o perioa
dă de 30—40 ani de acum înainte, 
lucrările care se vor întreprinde 
vor fi în folosul tuturor beneficiari
lor .navigației prin sectorul Porților 
de Fier.

★
Construcțiile care urmează să fie 

executate la nodul hidrotehnic Gura 
Văii-Sip reprezintă, prin volumele și 
caracteristicile lor tehnice, lucrări 
de o răspundere cu totul deosebită. 
Numai lucrările principale de la 
Gura Văii-Sip, de pe malul R. P. 
Romîne înglobează milioane de me
tri cubi de excavații în pămînt și 
stîncă, peste 1 200 mii metri cubi be
ton armat și peste 28 mii. tone echi
pament și construcții metalice. Con
strucția nodului prevede execuția 
majorității acestor lucrări în albia 
Dunării, în etape, la adăpostul 
unor îndiguiri temporare. In cadrul 
nodului hidrotehnic urniegză să se 
monteze și alte echipamente, turbi
ne, generatori, transformatori, porți 
de ecluze care, în privința caracte
risticilor, se vor situa la nivelul ce
lor mai mari gabarite și celor mai 
avansate realizări tehnice.

Pentru rezolvarea cu succes a exe
cuției, proiectul tehnic de organizare 
a lucrărilor, întocmit de organiza
țiile de proiectare ale celor două țări, 
prevede folosirea unor mecanisme și 
instalații moderne de mare randa
ment și economicitate.

Un volum însemnat de lucrări, 
ca schimbarea traseului liniei fera
te Turnu-Severin — Băile Hercula- 
ne, ridicarea șoselei din defileul 
Cazanelor, refacerea unor porturi, 
urmează a fi executat și în zona 
lacului de acumulare. Numai pen
tru modificarea pe 24 km a tra

seului feroviar între Gura Văii și 
Coramnic se vor executa circa 1 800 
m 1 tunele și 1 500 m 1 viaducte. O 
dată cu crearea lacului de acumu
lare, pe teritoriul R, P. Romîne vor 
fi refăcute șosele în lungime de 122 
km, linii electrice și de telecomuni
cații și vor fi reconstruite porturi șj 
unele localități.

Proiectul comun a stabilit caracte
risticile tehnice și economice ale lu
crărilor care vor fi realizate pentru 
refacerea folosințelor afectate de ri
dicarea nivelului apei pe cele două 
maluri, în zona viitorului lac de a- 
cumulare creat de baraj, Se va da 
atenția cuvenită și studierii com
plete iar, în unele cazuri, și stră
mutării valorilor arheologice și 
monumentelor istorice din regiunea 
lucrărilor.

Nodul hidrotehnic de la Gura Văii 
— Sip se va construi coordonat de 
întreprinderile de specialitate ale ce
lor două țări. Lucrările din zona la
cului de acumulare vor fi executate 
separat de fiecare dintre părți pe 
teritoriul respectiv ; proiectele a- 
probate în comun pentru aceste lu
crări prevăd refacerea folosințelor 
afectate — căi de comunicație, in
dustrii, localități ș. a.

Acordul ce se va încheia între cele 
două state și convențiile care-1 înso
țesc prevăd împărțirea egală între 
R. P. R. și R.S.F.I., pe de o parte a 
efectului energetic obținut de ame- 
na.; are, iar pe de altă parte a efortu
lui economic necesar pentru exe
cuția sistemului, inclusiv a in
vestițiilor destinate creării lacului 
de acumulare.

La înfăptuirea acestor mari lu
crări își vor aduce contribuția ca
drele tehnice, întreprinderile de con
strucție și montaj specialitate din 
țara noastră, care au cîștigat o bo
gată experiență la lucrările mari hi
droenergetice executate în ultimii 
ani în cadrul planului de electrifi
care a țării. Realizarea acestui im
portant obiectiv al electrificării 
țării noastre cere un efort tehnico- 
economic deosebit, determinat de 
faptul că șantierul va fi organizat 
într-un timp scurt, iar lucrările șe 
vor desfășura într-un ri.tm accele
rat. Astfel sistemul hidroenergetic 
„Porțile de Fier“ va fi dat în ex
ploatare la capacitatea lui totală în 
anul 1971.

Realizarea sistemului hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier va aduce o contribuție însem
nată la satisfacerea necesităților de 
energie electrică ale R. P, Romîne și 
R.S.F. Iugoslavia, la mărirea posibi
lităților de navigație pe Dunăre, va 
constitui un important pas înainte 
în colaborarea dintre cele două țări.

s
Concursul pentru insigna 

de polisportiv
CONSTANȚA. — In orașele și 

satele regiunii Dobrogea se află în 
plină desfășurare întrecerile pen
tru obținerea insignei de polispor
tiv. In raionul Istria, o mare parte 
din normele prevăzute în regu
lament aii fost trecute pînă acum 
de peste 800 de muncitori și co
lectiviști din asociațiile „Spartac“- 
Babadag, „Olimpia"-Cogealac, „Vo- 
ința“-Baig și din alțe asociații 
sportive. Alte sute de tineri șț-au 
îndeplinit normele în proporție de 
50 la sută în raioanele Tulcea și 
Macin, Pe plan regional a fost lua
tă măsura ca toți componența e- 
chipelor de fotbal care activează 
în campionat să-și treacă normele 
concursului. Pînă în prezent în 
regiunea Dobrogea au luat parte 
la întrecerile „Concursului pentru 
insigna de polisportiv“ pește 5 000

de tineri muncitori, colectiviști, 
pescari, elevi.

★
BUCUREȘTI. — Acum cîteva zile 

tineri din 11 asociații sportive ale 
clubului Voința din Capitală s-au 
aliniat la startul unei ștafete com
binate. S-au desfășurat întreceri de 
motociclism, ciclism, cros, 'tir și o- 
rientare turistică. Aceasta a con
stituit un bun prilej pentru tre
cerea unor norme din cadrul con
cursului pentru insigna de poli
sportiv.

Traseul, bine ales, a oferit con- 
curenților posibilitatea de a se 
întrece în condiții corespunză
toare.

Ștafeta combinată a fost cîștiga- 
tă de sportivii asociației Fotogra
fia, urmați de cei ai asociației în
treținerea.

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH-JUNIORI

După două
BELGRAD 19 (Agerpres). — 

Marți la Vrnjacka Banja au fost 
continuate primele două partide 
ale meciului de baraj pentru titlul 
mondial de șah la juniori dintre

partide: 1-1
Florin Gheorghiu și cehoslovacul 
Janata. în ambele partide s-a con
semnat remiză, astfel că scorul 
meciului este în prezent de 1—1. 
Astăzi are loc cea de-a treia par
tidă, cu albele jucînd Gheorghiu.

Vineri în „Cupa campionilor europeni*1

Voinfa București — 
Spartak Praga

Echipa feminină de tenis 
de masă Voința-București 
debutează vineri în com
petiția internațională „Cupa 
campionilor europeni“. 
Sportivele bucureștene pri- 
meșc vizita campioanei 
R.S. Cehoslovace — Spar
tak Sokolovo Fraga, din 
rîndul căreia fac parte ex
perimentata jucătoare Sch- 
warkova, campioană la pro
ba de simplu a țării sale, și 
surorile Karlikova, două ti
nere jucătoare remarcate în 
ultima vreme în competi
țiile internaționale. Jucă

toarele cehoslovace au sosit 
în Capitală ieri la amiază.

Formația bucureșteană va 
fi alcătuită din maestrele 
emerite ale sportului Maria 
Alexandru, Ella Constanti- 
nescu și Geta Pitică.

Meciul Voința — Spartak 
va avea loc vineri în sala 
Floreasca, începînd de la 
ora 18,30. Conform regu
lamentului, se vor disputa 
numai jocuri individuale, 
echipa cîștigătoare fiind a- 
ceea care va totaliza prima 
cinci victorii.

Handbal masculin

Ediipa București ului a cîștigat 
turneul internațional din sala Floreasca

FOT
Fotbaliștii noștri și-au .început 

pregătirile în vederea celui - de-al 
treilea meci cu echipa Danemarcei 
din cadrul turneului preolimpic, 
meci care va avea loc la 28 noiem
brie la Torino.

Federația de specialitate a alcă
tuit lotul selecționabililor, în care 
apar cîțiva jucători noi : portarii 
Adamache și Mîndru, mijlocașul 
C. Dan. înaintașii Varga, Voinea, 
Ionescu și Sasu. în rest lotul cu
prinde pe următorii ; Popa, Nunwei- 
ller III, Ivan, Greavu (fundași), Pe
tru Emil, Koszka, Seredai (mijlo
cași), Pîrcălab, Constantin, Dridea 
I, Creiniceanu (înaintași).

S-a stabilit ca în etapa de dumi
nică a campionatului Să se desfă
șoare doar meciurile : U. T. Arad-

B A L
Știința Cluj ; Crișul Oradea-Știința 
Timișoara ; Siderurgistul Galați- 
Dinamo Pitești, Steagul Roșu Bra- 
șov-Farul Constanța și C.S.M.S.- 
Iași-Petrolul Ploiești. Jocurile Ra- 
pid-Dinamo București și Steaua- 
Progresul urmează a se disputa la o 
altă dată.

*

Mîine, pe stadionul Progresul din 
Capitală, amatorii de fotbal vor pu
tea urmări un cuplaj în care vor 
evolua echipele divizionare Progre
sul, Petrolul Ploiești, și două selec
ționate de juniori. De la ora 13, 
Progresul va juca cu selecționața B 
de juniori, iar la ora 14,45 va începe 
jocul Petrolul Ploiești-selecționata 
A. de juniori.

Aseară s-a încheiat în 
sala Floreasca turneul 
internațional masculin de 
handbal la care, în afara 
echipelor București A, 
București tineret și Plo
iești, a participat și re
prezentativa orașului Bu
dapesta. în cele trei zile 
ale turneului, prima for
mație a Bucureștiului s-a 
impus categoric, cîștigînd 
toate întîlnirile susținute 
(17—13 cu București tine
ret, 21—10 cu Ploiești și, 
aseară, 24—10 cu selec
ționata Budapestei). O

bună comportare în acest 
turneu a avut și formația 
Ploieștiului, alcătuită de 
fapt din jucătorii echipei 
Rafinăria Teleajen. în 
prima zi a competiției, 
handbaliștii ploieșteni ău 
terminat la egalitate cu 
selecționata Budapestei 
formată din cei mai va
loroși handbaliști ai R.P. 
Ungare.

Echipa București tine
ret a întrecut ieri cu 
21—12 (9—8) formația
Ploieștiului.

Isi cîteva
ATLETISM. Cu prilejul 

Congresului Federației inter
naționale de atletism, s-a or
ganizat o anchetă în scopul 
desemnării cglor mai buni 3 
atleți europeni pe anul 1963. 
La anchetă au dat răspunsuri 
50 de persoane : membri ai 
conducerii federației, delegați 
ai diferitelor țări participante 
la Congres, antrenori și spe
cialiști.

Iată rezultatele : masculin : 
1. V. Brumei (U.R.S.Ș.) 73,5 
puncte ; 2. M. lazy (Franța)
49,5 puncte ; 3. G. Roelants 
(Belgia) 15,5 puncte.

Primul loc la femei a fost 
atribuit vitezistei engleze Do
rothy Hyman, urmată de Ta-

s? iaduri
mara Press (U.R.S.S.) și Iolan- 
da Balaș (R.P. Romînă).

BASCHET. în cadrul „Cu- 
pei campionilor europeni“ Ia 
baschet masculin, echipa 
O.F.K. Beograd a învins cil 
scorul de 68—61 (31—27) for
mația Academik Sofia. Retu
rul va avea Ioc Ia Sofia.

HOCHEI PE GHEAȚĂ: Se
lecționata de hochei pe ghea
tă a U.R.S.S. a susținut o 
nouă întîlnire la Mosco
va cu echipa canadiană 
„Windsor Bulldogs“. Ca și în 
meciul disputat duminică, 
hocheiștii sovietici au arătat 
o superioritate netă, obtinînd 
victoria cu scorul de 8—1 
(1—0; 3—0; 4—1),
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Luări de poziție în favoarea
BAGDAD 19 (Agerpres). — Căile 

de comunicație cu Irakul continuă 
să fie întrerupte. Singurele informa
ții despre situația din această țară 
provin exclusiv din emisiunile pos
tului de radio Bagdad și din rapoar
te ale ambasadelor străine din ca
pitala irakiană. Comunicatele trans
mise de postul de radio Bagdad ara
tă că armata controlează capitala și 
principalele localități din țară. In 
dimineața zilei de 19 noiembrie au 
mai avut loc schimburi de focuri 
izolate la Bagdad.

Radio Bagdad a transmis în 
cursul zilei de marți mai multe co
municate semnate de guvernatorul 
militar general Mosleh. Printre al
tele s-a anunțat că între orele 9 și 
16 (ora locală) sînt suspendate par
țial restricțiile de circulație și s-a 
reamintit că toți membrii „gărzii na
ționale“, dizolvate, sînt obligați să 
se prezinte la posturile de poliție 
cele mai apropiate pentru a preda 
uniformele, echipamentele și armele 
ce le au asupra lor. într-un alt co
municat se atrage atenția populației

Sesiunea anuală 
a O.E.C.D.

PARIS 19 (Agerpres). — La sesiu
nea anuală a Consiliului ministerial 
al O.E.C.D. (Organizația europeană 
de cooperare economică și dezvol
tare), care s-a deschis marți la Pa
ris, secretarul general al Organiza
ției, Thorkil Kristensen, a prezentat 
un raport privitor la dezvoltarea e- 
conomică în țările membre ale a- 
cestei organizații.

La discuțiile care au urmat Gis
card d'Estaing, ministrul francez al 
finanțelor, a vorbit despre măsurile 
adoptate recent de guvernul fran
cez în cadrul planului său de stabi
lizare economică.

George Ball, subsecretar de stat 
al S.U.A., ocupîndu-se de colabora
rea între țările membre ale Orga
nizației, a spus că „puține persoane 
pot spune că anul care se sfîrșește 
a fost un an foarte bun pentru co
laborarea economică atlantică“. Re- 
ferindu-se la viitoarea conferință 
G.A.T.T., care se va ocupa de pro
blema reducerii tarifelor vamale, 
Ball a declarat că nu va putea fi 
considerată satisfăcătoare o redu
cere superficială a acestor tarife și 
că S.U.A. vor insista pentru a re
duce mergînd pînă la 50 la sută.

Medici, ministrul de finanțe al 
Italiei, a expus măsurile guvernu
lui italian menite să combată infla
ția, iar Schmuecker, ministrul eco
nomiei al R. F. Germane, s-a pro
nunțat pentru o coordonare mai e- 
ficientă a politicii economice a ce
lor 20 de țări membre ale O.E.C.D.

Corespondentul din Paris al zia
rului „New York Times“, Drew 
Middleton, scrie că Statele Unite se 
străduiesc să obțină la conferința 
de la Paris „o coordonare a politi
cii comerciale a Occidentului“ față 
de țările socialiste. Această acțiune, 
spune Middleton, „vine într-un mo
ment cînd industriașii din Germa
nia occidentală, Marea Britanie, Ita
lia și, într-o oarecare măsură, Fran
ța își îndreaptă tot mai intens pri
virile spre comenzile din Răsărit“.

din Irak
că este interzisă apropierea de po
zițiile ocupate de forțele armate, a- 
cestea avînd ordinul să deschidă fo
cul împotriva oricărei persoane sus
pecte. Toate permisele de portarma 
sînt suspendate.

Consiliul național al comandamen
tului revoluției, conducerea partidu
lui Baas din Siria și guvernul sirian 
au ținut ședințe consacrate situației 
din Irak. Comunicatele oficiale, pre
sa siriană (ziarul „Al Baas“) precum 
și posturile siriene de radio conti
nuă să exprime nemulțumirea cercu
rilor conducătoare siriene 
preluarea 
armată și 
naționale“

Agenția 
fostul vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri irakian, Saadi, împreu
nă cu alte trei personalități politice, 
a părăsit la 19 noiembrie Madri
dul, îndreptîndu-se spre Atena. A- 
ceeași agenție anunță că sînt aștep
tați în curînd la Damasc.

Postul de radio egiptean a anun
țat că la Cairo a avut loc o ședință 
specială a Consiliului executiv al 
R.A.U. în care a fost examinată si
tuația din Irak. Președintele Con
siliului executiv, Aii Sabri, a de
clarat că în centrul dezbaterilor a 
stat problema „ajutorului pe care 
R.A.U. l-ar putea da poporului ira
kian, singurul în măsură să hotă
rască asupra propriului destin".

Rczultatclc alegerilor pentru 
consiliile comunale din italia

extinderii comerțului cu țările socialiste

Revista presei 
occidentale

față de 
puterii în Irak de către 
față de dizolvarea „gărzii 
baasiste.
France Presse anunță că

Declarațiile ministrului

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în fața membrilor 
Consiliului național pentru comer
țul exterior din S.U.A., ministrul 
american al comerțului, Luther Hod
ges, s-a pronunțat luni, după cum 
transmite agenția U.P.I., în favoarea 
„unei reexaminări a politicii comer
ciale a Statelor Unite față de țările 
socialiste din Europ.a de răsărit“. 
Ministrul american a declarat că 
situația care a existat atunci cînd 
Statele Unite au impus restricții a- 
supra comerțului cu țările socialiste 
s-a schimbat. „Climatul politic din 
lume — a spus el — s-a schimbat“.

Referindu-se la intensificarea re
lațiilor comerciale ale țărilor socia
liste cu alte țări ale lumii, Hodges a 
declarat că acestea își pot procura 
din alte țări occidentale mărfurile

american a! comerțului

pe care Statele Unite refuză să le 
livreze. El a prezentat cifre cu pri
vire la comerțul dintre aceste țări 
și a chemat la „o extindere a co
merțului Statelor Unite cu țările 
socialiste".

In momentul de față, în Statele 
Unite se manifestă un curent de o- 
pinie tot mai puternic în favoarea 
intensificării relațiilor comerciale 
cu țările socialiste. în legătură cu 
aceasta, buletinul „United States 
Farm News“, editat de Asociația 
fermierilor din Des Moines (statul 
Iowa) a publicat un articol în care 
cere revizuirea restricțiilor impuse 
de S.U.A. asupra comerțului cu 
statele socialiste. Articolul cere să 
se facă „pași rezonabili în 
niul comerțului mondial“.

ROMA 19.— Corespondentul Ager
pres transmite : în continuarea a- 
legerilor administrative din Italia, 
în zilele de 17 
brie au avut loc 
siliile comunale, 
în fața urnelor 
legători din 85 de comune dintre 
care 18 cu o populație 
10 000 de locuitori. La 
gerî partidul comunist 
democrat-creștin și-au 
pozițiile (P.C.I. a obținut 22,4 la 
sută din voturi, iar partidul demo
crat-creștin 41,3 la sută din voturi). 
Partidul socialist a înregistrat o 
ușoară scădere (13 la sută față de 
15,26 la sută). Partidul liberal și 
partidul social-democrat au înre
gistrat o sporire a voturilor în 
dauna partidului neofascist Mișca
rea socială italiană.

și 18 noiem- 
alegeri în con- 
S-au prezentat 
280 000 de a-

de peste 
aceste ale
și partidul 

menținut 
22,4

dome-

Sesiunea Adunării Generale O.N.U.
Intervenții ale reprezentanților R. P. Romîne

In Comitetul nr. 2

Comitetului

noiembrie raportul Comitetului nr. 0 
pentru problemele juridice cu priva
re la o mai largă participare a sta
telor la tratatele multilaterale gene
rale încheiate sub auspiciile Ligii 
Națiunilor. După cum se știe, aceas
tă problemă interesează în mod deo
sebit statele recent eliberate, care 
doresc să participe la o serie de tra
tate internaționale, încheiate înain
te de a-și fi dobîndit independența.

Din partea R. P. Romîne a luat 
cuvîntul prof. Traian Ionașcu care 
a arătat că tratatele în cauză au un 
caracter de universalitate și, de 
aceea, ele trebuie să fie deschise tu
turor statelor. Adoptarea unui ase
menea punct de vedere, a subliniat 
prof. Traian Ionașcu, ar constitui o 
contribuție la dezvoltarea Dreptului 
Internațional și la codificarea sa, în
lesnind totodată o aplicare uniformă 
a principiilor sale.
In Comitetul politic.

NEW YORK 19. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite :

Comitetul nr. 2 pentru problemele 
economice și financiare al Adunării 
Generale a trecut la dezbaterea pro
iectului de rezoluție prezentat de 
20 de țări din Africa, Asia și Ame
rica Latină intitulat „Acțiuni în do
meniul dezvoltării industriale“.

Delegația romînă — a subliniat 
în cadrul dezbaterilor Titus Cristu- 
reanu— consideră că este întru to
tul justă concluzia
pentru dezvoltarea industrială po
trivit căreia sectorul industrial este 
elementul dinamic esențial al dez
voltării economice, iar programarea 
și planificarea industrială sînt in
strumente indispensabile ale crește
rii continue și accelerate a sec
torului industrial în țările slab 
dezvoltate. Delegatul romîn a subli
niat importanța pe care o prezintă 
pentru creșterea economică a fiecă
rei țări dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele cu ramurile sale de 
bază, precum și faptul că la indu
strializare trebuie să se pornească 
de la o analiză științifică a premise
lor existente, de la interesele națio
nale ale fiecărui stat. El s-a referit 
în continuare la ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare de către țările 
înaintate, declarînd că acest ajutor 
poate fi acordat printr-o varietate 
de forme. Alături de ajutorul prin 
intermediul O.N.U., o mare impor
tanță o prezintă acordurile econo
mice bilaterale, mai ales cele de 
lungă durată. Construirea, în baza 
acestor acorduri, de întreprinderi 
cu utilaj livrat pe bază de credite 
rambursabile prin livrarea de pro
duse obținute din aceste întreprin
deri, prezintă avantaje economice 
pentru ambele părți. Astfel de a- 
corduri trebuie să respecte suvera
nitatea și independența națională a 
fiecărui stat pentru a nu duce la 
subordonarea economică a țărilor 
în curs de dezvoltare.

în încheiere, delegatul romîn a 
vorbit pe larg despre experiența a- 
cumulată și realizările obținute de 

• țara - noastră în-domeniul industria
lizării.

în Comitetul politic al Adunării 
Generale au continuat dezbaterile 
în jurul proiectului de rezoluție în 
legătură cu convocarea unei confe
rințe pentru semnarea unei conven
ții asupra interzicerii armelor nu
cleare și termonucleare.

Marea majoritate a delegațiilor au 
sprijinit proiectul inițiat de Etiopia 
și alte 17 țări afro-asiatice.

în cuvîntul său Ion Datcu, delega
tul R.P. Romîne, a declarat că guver
nul romîn s-a pronunțat în nume-, 
roase ocazii în favoarea interzicerii 
folosirii armelor nucleare și termo
nucleare, considerînd că aceasta ar 
corespunde în cel mai înalt grad in
tereselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor și ar contribui la soluțio
narea problemei dezarmării gene
rale și totale. Situîndu-se în mod 
ferm pe această poziție, guvernul 
romîn pleacă de la considerentul, că 
existența armelor nucleare, crește
rea continuă a stocurilor de aseme
nea arme și a riscului folosirii lor 
constituie o gravă amenințare pen
tru toate popoarele lumii.

Delegația romînă, a arătat vorbi
torul, consideră că interzicerea folo
sirii armelor nucleare și termonu
cleare ar însemna un nou pas pe 
calea pozitivă și realistă a reglemen
tării marilor probleme internațio
nale prin negocieri.

Lucrările conferinței FA
bune condițiuni 
mîndu-și îngrijorarea față, de faptul 
că „disproporția dintre consumul a- 
limentar al regiunilor dezvoltate și 
cel al restului lumii tinde să creas
că“, Sen a preconizat „o soluție pe 
plan mondial prin stabilirea unui 
plan de ansamblu“. Sen a cerut ca 
țările dezvoltate să țină seama de 
importanța vitală pe care o are co
merțul pentru țările slab dezvoltate. 

Președintele Republicii Tanganika.
Julius Nyerere, a chemat în cuvîn
tul său la „un atac planificat la ni
vel mondial împotriva sărăciei“.

Nyerere a preconizat principiul 
„comerț, nu ajutor“, spunînd că în
curajarea comerțului ar constitui un 
mijloc pentru remedierea lipsurilor 
de care suferă țările slab dezvoltate. 
Ajutorul, a spus el, ar trebui să vină 
din partea organizațiilor internațio
nale și să nu fie legat de condițiuni 
politice.

ROMA 19 (Agerpres). — La Roma 
își continuă lucrările cea de-a 12-a 
conferință a F.A.O. — Organizația 
Națiunilor Unite pentru alimentație 
și agricultură. B. R. Sen, directorul 
general al F.A.O., luînd cuvîntul la 
ședința din 18 noiembrie, a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii situației a- 
limentare a țărilor slab dezvoltate, 
care, a spus el, au nevoie de mai

de comerț. Expri-

Gus- 
Ordaz, fostul ministru de 
Mexicului, candidat la 

președinte din partea 
revoluționar instituțional

Rezoluția conferinței de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, confe
rința miniștrilor de externe ai țări
lor africane, care s-a încheiat luni 
seara la Addis Abeba, a adoptat o 
rezoluție privitoare la conflictul al- 
gero-marocan, precum și la proble
mele apărării păcii pe continentul 
african. în rezoluție se spune : 
„Consiliul miniștrilor de externe al 
Organizației Unității Africane rea
firmă neclintita voință a statelor 
africane de a căuta în permanență 
pe calea și prin intermediul institu
țiilor prevăzute de Carta Organiza
ției Unității Africane, soluții pașnice 
și frățești pentru toate diferendele 
care ar putea surveni între ele“. 
Participanții la conferință „adre
sează un apel celor două părți (Al
geria și Maroc) de a se abține de la 
orice acțiune de natură să com
promită succesul 
de arbitraj“.

Rezoluția cere, 
acestei comisii să prezinte Consiliu
lui miniștrilor un raport asupra re
zultatului lucrărilor sale. După ce 
definește sarcinile ce revin Comisiei 
de arbitraj în baza acordului reali
zat la nivel înalt la Bamako, rezolu
ția relevă că comisia însăși va sta
bili procedura și metodele activității 
sale, în conformitate cu prevederile 
Cartei O.U.A.

Consiliul miniștrilor subliniază că 
toate statele membre ale Organiza
ției Unității Africane s-au angajat 
în mod solemn să respecte cu 
scrupulozitate „principiile enunțate 
în articolul III al Cartei“. Aceste 
principii se referă la respectarea su-

veranității și integrității teritoriale 
a statelor membre și cuprind anga
jamentul guvernelor africane de a 
nu se amesteca în treburile interne 
ale ailor state.

Relevînd importanța acordului de 
la Bamako, rezoluția elogiază con
tribuția adusă de președintele Re
publicii Mali, Modibo Keita, și îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, în 
reglementarea pașnică a conflictu
lui algero-marocan.

în ședința de închidere a confe
rinței mai mulți delegați și-au ex
primat satisfacția pentru succesul 
lucrărilor. Ministrul de externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a de
clarat : „Cred în stabilirea păcii în
tre țările surori africane. Am, de 
asemenea, îndredere în viitorul con
tinentului nostru. Unitatea Africii 
va fi dobîndifă pas cu pas. Marocul 
și Algeria voi; contribui la realiza
rea acestei unități“. La rîndul său 
ministrul de gxterne al Marocului, 
Reda Guedira, a salutat acordurile 
realizate la conferință. El a decla
rat : „Marocul va face tot ce îi va 
sta în putință pentru a ușura 
sarcina comisiei desemnate de Con
siliul Miniștrilor Organizației Uni
tății Africane".

★
în cursul unei reuniuni pregăti

toare a Comisiei de arbitraj în con
flictul algero-marocan, 
de conferința miniștrilor 
ai țărilor africane, s-a 
prima ședință de lucru a 
aibă loc în prima săptămînă a lunii 
decembrie.

MEXICO 19 (Agerpres). 
tavo Diaz 
interne al 
postul de 
Partidului 
de guvernămînt, a prezentat în ca
drul unui miting care a avut loc la 
Mexico programul său electoral. 
Vorbind în fața celor 70 000 de 
participant la miting, el s-a pro
nunțat în favoarea luptei pentru 
pace și dezarmare, pentru interzi
cerea armei nucleare.

Gustavo Diaz Ordaz a subliniat : 
„Respectăm dreptul celorlalte po
poare de a-și conduce singure țara 
și cerem. în același timp, să fie res
pectat și dreptul nostru la aceasta“. 
Politica externă a Mexicului, a spus 
el, nu se va scbjmba. Ea se va baza 
pe principiul nèamestecului în tre
burile interne ale altor țări și pe 
dreptul la autodeterminare. Gustavo 
Diaz .Ordaz a subliniat : „La colabo
rare vom răspundb prin colaborare, 
la solidaritate prin solidaritate“.

. Adunarea 
examinat în

Generală a O.N.U. a
ședință plenară din 18

pe de altă parte,

desemnată 
de externe 
stabilit ca 
comisiei să

Comisiei speciale

La chemarea fe
derației japoneze a 
Sindicatelor mun
citorilor din indus
tria carboniferă, mi
nerii din Japonia 
au organizat marți, 
în întreaga țară, 
greve de două ore 
în legătură cu re
centa catastrofă de 
la mina Mikawa. 
Minerii au cerut 
conducerii societă
ții să ia măsuri de 
securitate a mun
cii pentru a preveni 
repetarea unor ase
menea catastrofe în 
viitor.

în fotografie: as
pect de la un mi
ting al muncitorilor 
din industria carbo
niferă care a avut 
loc la Tokio.

cea mai controversată1 a Pieței comune
fermierilor care 
urma scăderii prețurilor la cerea
le *) propunerile Mansholt prevăd 
un fond de compensație pentru fer
mierii germani, italieni și luxembur
ghezi pentru o perioadă de tranzi
ție care s-ar încheia cel mai tîr- 
ziu în 1970. ;
Pieței comune 
fără o politică 
Piața comună 
continue.

Dar ca și orice plan de 
mis care se situează pe o poziție de 
mijloc — se spune în continuare în 
articolul din „New York Herald Tri
bune" — reacțiile pe care le-au a- 
vut extremele sînt în cel mai bun 
caz îndoielnice. Francezii au două 
probleme : dacă prețurile cerealelor 
cresc, Franța, care are deja surplu
suri de grîu disponibile pentru 
export, va produce și mai mult.

In al doilea rînd, în momentul de 
față, Franța se află în mijlocul unei 
energice campanii de frînare a in
flației și de stăvilire a creșterii pre
țurilor și salariilor. A accepta ca 
politică o creștere a prețului la grîu 
și consecințele pe care această ma
jorare le antrenează ar fi pentru 
guvern periculos din punct de vede
re politic și' ar putea să însemne o 
sinucidere economică.

De partea germană, lucrurile stau 
tocmai invers: reducerea prețurilor 
agricole și, prin urmare, a venitului 
agricol va provoca un conflict politic 
și economic funest cu repercusiuni 
asupra votului agricultorilor, care 
sprijină pe noul cancelar Erhard și 
partidul său creștin-democrat. Uniu
nile : agrare organizează ,șl au și în
ceput demonstrații împotriva planu
lui Mansholt și l-au avertizat pe

După cum s-a mai anunțat, între 12—14 noiembrie, la Bru
xelles, a avut loc conferința “miniștrilor de externe și ai agriculturii 
ai țărilor membre ale Comunității Economice Europene (C.E.E.). În
trunirea a fost convocată cu scopul de a se găsi o „soluție comună" 
în problema atît de controversată cu privire la „armonizarea prețu
rilor la produsele cerealiere" și la elaborarea unei „politici agrare 
unice". In aceste probleme s-au mai purtat numeroase discuții, în
cheiate fără rezultat.

Pentru întîlnirea de la 12 noiembrie, vicepreședintele Pieței co
mune, Sicco Mansholt (Olanda), a prezentat un nou plan elaborat de 
comisia agricolă a C.E.E. Planul prevede prețuri unice la cereale în
cepînd cu recolta anului viitor. „Propunerea Mansholt" a provocat 
reacții vii atît în cadrul sesiunii, cît și în presa internațională.

Redăm mai jos o serie de comentarii din ziarele occidentale, pri
vind fondul problemei discutate, desfășurarea sesiunii de la Bruxelles 
și perspectivele de viitor :

îll lipsa înțelepciunii 
lui Solomon...

în preajma sesiunii ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE“ a 
publicat, sub titlul „O proble
mă de viață și de moarte pentru 
Comunitatea Economică Europeană", 
o corespondență din Paris, semnată 
de Don Cook, în care sînt expuse 
principalele poziții ce aveau să se 
înfrunte în cursul tratativelor.

Apreciind problema agrară, afla
tă în discuție, ca fiind „pe departe 
cea mai serioasă“ căreia trebuie să-i 
facă față cele șase țări ale Pieței 
comune, ziarul scrie : „La un pol se 
află. Germania. Federală, cu prețurile 
ei agricole ridicate și sistemul ei a- 
gricol protecționist. La celălalt pol 
se află Franța, cu prețuri agricole 
mici și produse excedentare pe 
care dorește să le vîndă Germaniei 
Federale. Dar a permite pătrunderea 
produselor agricole franceze cu preț 
de cost scăzut ar însemna pentru 
vest-germani să submineze propria 
lor economie agricolă. Și acest lucru 
germanii refuză cu îricăpățînare să-l an. Formula Mansholt 
facă...

In esență, este vorba de o luptă 
între acești doi protagoniști. Ecuația 
de la Bruxelles este însă complica
tă de faptul că deși Franța va avea 
sprijin pentru argumentul ei econo
mic împotriva Germaniei (Federale 
— n.r.), ea nu va avea sprijin fără 
rezerve pentru tactica ei politică".

Pot fi conciliate pozițiile contra
dictorii semnalate în această pro
blemă ? Cu privire la complexitatea 
acestei sarcini, Don Cook scrie : „A 
împăca toate acestea în cadrul unei 
politici europene comune ar cere 
înțelepciunea lui Solomon — dar în 
lipsa lui, un pas îndrăzneț a fost fă
cut de expertul agricol al înaltei co
misii a Pieței comune, olandezul dr. 
Sicco Mansholt.

Pornind de la prețul german al 
griului de 114 dolari per tonă me
trică și de la prețul francez — 94 
dolari, Mansholt a propus să se sta
bilească la cereale un preț al Pieței 
comune, la ceva mai puțin de me
dia celor două prețuri și care să 
intre în vigoare începînd din iunie 
1964 pentru recolta de grîu din acel 

ar r.educe 
prețurile germane cu 11—15 la sută, 
prețurile luxemburgheze — cu apro
ximativ 16 la sytă și prețurile ita
liene — cu 11 la sută. Invers, pre
țurile franceze ar crește cu aproxi
mativ 8 la sută, în’timp ce prețuri
le olandeze ar crește cu 6 la sută și 
cele belgiene — cu 2 la sută.

Pentru a acorda o compensație

ar suferi de pe

încheia ...........
Specialistul agricol al 

a declarat fățiș 
agricolă 

n-ar mai

că 
comună, 

putea să

compro-

*) Din această operafio vor rezulta 
pierderi, pe care revista vest-germană 
„Der Spiegel“, citind Direcția generală a 
agriculturii de la Bruxelles, le evaluează 
după cum urmează : Germania occidenta
lă — 560 milioane mărci anual ; Italia — 
260 milioane mărci și Luxemburg — 3,6 
milioane mărci.

Erhard să nu «plece cu o poziție 
slabă» la Bruxelles și la Paris, unde, 
la 21 noiembrie îl va vizita pentru 
prima oară pe generalul de Gaulle“.

Obiecțiuni 
pe „fronturile verzi"

Sesiunea de la Bruxelles a 
avut loc ; ; Mansholt și-a prezen
tat planul.' Revista vest-germană 
„DER SPIEGEL“ consideră drept ca
racteristica lui faptul că „abando- 
nînd intențiile de a realiza în mod 
treptat, pînă în 1970, o nivelare a 
prețurilor la produse cerealiere, pla
nul prevede introducerea prețului u- 
nic la 1 iulie 1964".

Referindu-se la reacția, pe care 
acest plan a trezit-o, revista scrie : 
„Noua situație determină schimbări 
tactice pe așa-zisele „fronturi verzi" 
(problemele agrare) ale Pieței comu
ne: dacă pînă în prezent reprezen
tanții (vest-) germani au luptat izolat 
atunci cînd încercau să amine cît 
mai mult rezolvarea problemelor a- 
grare, astăzi și francezii, sprijiniți 
de olandezi, sînt cei care ridică o- 
biecțiuni față de rezolvările preco
nizate de Mansholt“.

Revista vest-germană scoate în 
evidență în primul rînd nemulțumi
rile manifestate în R.F.G., arătînd 
că „în pofida generosului ajutor pro
pus, de Mansholt, agricultorilor vest- 
germani pentru perioada de tranzi
ție (este vorba de compensațiile pre
văzute în plan — n.r.), Edmund Reh
winkel, președintele Uniunii țărani
lor vest-germani, a respins categoric 
acest plan. El insistă ca Franța să-și 
orienteze prețurile la cereale după 
limita vest-germană“.

Această luare de poziție se expli
că prin aceea că în R. F. Germană 
se consideră că prin măsurile, de ni
velare a prețurilor preconizate de 
planul Mansholt se va accentua și 
mai mult procesul de concentrare în 
agricultura vest-germană, proces 
care durează de mai mulți ani. încă 
în 1962, ministrul federal al agri
culturii; Schwarz, a declarat în fața 
Bundestagului : „Din 1949, în Ger
mania occidentală, numărul gospo
dăriilor cu o suprafață între 0,5—10 
ha s-a micșoraț cu .400 000... Această 
dezvoltare va.continua în viitor în
tr-un mod și mai intens“.

în ce privește reacția în Franța 
față de propunerile Mansholt, iată 
cum o sintetizează revista parizia
nă „L’EXPRESS" :

„Aplicarea planului Mansholt ar

provoca în Franța o creștere a 
prețurilor la produsele care au la 
bază cerealele (paste făinoase, ouă, 
păsări, carne) cu 3 la sută peste creș
terile de prețuri pînă acum pre
văzute. S-ar părea că inconvenien
tul este neglijabil..." Și totuși: „Pri
mul efect al planului Mansholt ar fi 
deci de a declanșa,în Franța o mare, 
bătălie socială. Guvernul va avea 
tendința să-i facă pe salariați a su
porta (sau pe contribuabili — în 
cazul cînd va prefera să subvențio
neze prețurile) creșterea prețurilor 
la produsele alimentare. Atunci a- 
ceștia vor trebui să lupte pentru ca 
scumpirea prețurilor să fie compen
sată printr-o reducere a costului de 
circulație a mărfurilor.

Cel de-al doilea efect al planului 
Mansholt va fi de a spori foarte 
sensibil veniturile producătorilor de 
cereale, pe de o parte, și cheltuielile 
de producție ale celor ce folosesc 
cerealele ca materie primă (crescă
torii de vite și de păsări), pe de altă 
parte. Dar oare aceasta nu va ge
nera tendința să umfle producția 
franceză de cereale, de pe acum 
excedentară, și să descurajeze creș
terea vitelor ?"

Totodată autorul articolului din 
„l’Express“ pune întrebarea :

„Oare producția agricolă vest-ger
mană va scădea într-ădevăr?, Numai 
o parte din agricultori va fi afectată 
de acest proces; agricultura, va de
veni din precapitalistă. și cvasiartiza- 
nală capitalistă și industrială... Defi
citul agricol (vest-) german are mul
te șanse să scadă și mai mult decit 
în prezent. .Dar el nu va dispărea. 
Va putea Franța, să-și vîndă exce
dentele de cereale Germaniei (Fede
rale)? Acesta este fondul chestiunii. 
Pînă acum, Germania Federală a 
preferat întotdeauna să importe pro
dusele agricole din țări terțe, cărora 
le vinde mașini și echipament de 
care Franța n-are nevoie".

Relevînd că problema are impli
cații care trec dincolo de granițele 
C.E.E., revista scrie : „Piața comună 
agricolă pune, de asemenea, pro
bleme grele unor țări din America, 
Africa, Commonwealth, Europa nor
dică pentru care posibilitatea de a 
vinde (și deci de a cumpăra) 
C.E.E. este o chestiune Vitală.

Se pune, în sfîrșit, chestiunea ra
porturilor cu Statele Unite, care 
resc să-și păstreze debușeurile agri
cole în Piața comună".

Făcînd bilanțul sesiunii, ziarul 
„COMBAT“ conchide : „Nici un a- 
cord n-a fost realizat în legătură cu

sau 
este 
Eu-

Don

în

do

imperativele cerute de stabilirea u- 
nei veritabile politici agricole comu
ne, Problema a cîștigat în intensita
te și riscă să aducă Comunității E- 
conomice Europene ceasuri grele, 
chiar dramatice".

în această privință, ziarele occi
dentale amintesc declarațiile făcute 
la conferința de presă din 29 iulie 
de președintele Franței, de Gaulle, 
care a afirmat că «va fi necesar ca 
pînă la sfîrșitul acestui an Piața 
comună să stea pe propriile ei pi
cioare, completă și asigurată, 
să dispară. Astfel, anul 1963 
hotărîtor pentru viitorul unei 
rope unite».

Comentînd aceste declarații,
Cook, în articolul citat mai sus, re
marcă : „Ar fi absurd și lipsit de 
înțelepciune ca această amenințare 
să ră.mînă neluată în seamă ca fiind 
imposibilă. Președintele de Gaulle 
va acționa în mod necruțător și ex
clusiv în favoarea a ceea ce el con
sideră a fi interesele Franței 
interesele celor 
Europei, (este vorba de 
ropă“ 
mai puțin interesele 
Și corespondentul ziarului 
York Herald ~ 
de : „Să 
re — este 
si de moarte pentru Piața comună 
în măsura în care este vorba de 
Franța. Dacă tratativele nu duc la 
un compromis acceptabil pentru 
Franța, pînă la sfîrșitul acestui an 
este pe deplin posibil și, de fapt, 
probabil, ca Piața comună să se 
dezintegreze, să dispară, să înceteze 
de a mai exista".

în aceste condiții, negociatorii de 
la Bruxelles au căzut de acord doar 
în ce privește continuarea tratative
lor, potrivit unui calendar care fi
xează noi întîlniri, dintre care una 
la 16 decembrie, consacrată special 
examinării propunerii Mansholt. Dar 
oare la aceste scadențe se vor reali
za progrese ?.

Ziarul „LE MONDE“ vede astfel 
perspectiva viitoarelor negocieri : 
„Mulți negociatori se îndoiesc că 
data fatidică de 31 decembrie pe 
care «cei șase» și-o fixaseră pentru 
a se ajunge la un rezultat poate să 
fie efectiv respectată. Mulți dintre 
ei au evocat deja posibilitatea «de a 
opri în loc pendula», cum au făcut-o 
acum doi ani, pentru a permite pri
melor zile ale lui 1964 să aparțină 
fictiv lui 1963“.

TIU 
șase țări sau ale 

„Mica Eu- 
a celor șase — n.r.) și cu atît 
puțin interesele S.U.A.“. 

„New 
Tribune“ conchi-

nu’ existe neînțelege- 
o problemă, de viață

's.. F.

PNOM PENH. Prințul Norodom 
Sianuk, conducătorul statului cambod
gian, a convocat la 19 noiembrie un 
congres special al partidului „Comu
nitatea popular-socialistă" în fața că
ruia a prezentat pe doi din mem
brii, grupului subversiv „Khmer Se- 
rey“, cu sediul în Vietnamul de sud. 
Trădătorii arestați de organele de 
securitate din Cambodgia au relatat 
despre activitatea subversivă a acestui 
grup finanțat do monopolurile străine. 
Totodată, participanții la congres au 
aprobat în unanimitate hotărîrea gu
vernului cambodgian, de a renunța la 
ajutorul american, hotărîre anunțată la 
12 noiembrie de Norodom Sianuk.

BERLIN. La Berlin s-a deschis, în 
prezența conducătorilor R. D. Ger
mane, cel de-al VI-lea Congres al 
Uniunii sindicatelor libere germane. 
Herbert Warnke, președintele condu
cerii centrale a U.S.L.C., a prezentat 
raportul „Sarcinile sindicatelor în pe
rioada construirii desfășurate a socia
lismului“. După prezentarea raportu
lui au început dezbaterile. La 
Congres, din partea C.C.S. din R. P. 
Romînă participă o delegație condusă 
de tovarășul Alexandru Grecu, mem
bru al Prezidiului C.C.S.

MOSCOVA. Baritonul Dan Iordă- 
chescu, a dat concerte în orașele Ta
llin,. Minsk, Kiev, Odesa, Simferopol, 
Riga, și Leningrad, bticurîndu-se de 
un deosebit succes. Marți seara, el a 
prezentat la ambasada. R. P. Romîne 
de la Moscova, un program de liduri. 
Au fost de față I. V. Medvedeb, vice
președinte al Comitetului pentru le
gături culturale cu țările străine, I. I. 
Țvetkov, locțiitor al ministrului cul
turii al U.R.S.S., alte persoane ofi
ciale, precum și șefi ai unor misiuni, 
diplomatice acreditați la Moscova. Cir 
acest prilej ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, Nicolae Guină a oferit 
un cocteil.

ANKARA. Rezultatele provizorii 
ale alegerilor pentru organele condu
cerii locale din Turcia, arată că prin
cipalul partid de opoziție — partidul 
dreptății — a obținut majoritatea 
locurilor. Potrivit agenției Reuter, 
candidații acestui partid au ieșit în
vingători în 43 vilaiete, în timp ce 
principalul partid de guvernămînt a 
obținut majoritatea numai în 23. Ce- ; 
lelalte partide ale coaliției guverna
mentale au fost înfrînte.

ALGER. Ministrul economiei na
ționale al Algeriei, Bachir Boumaza, a 
anunțat hotărîrea guvernului algerian 
de a prelua conducerea filialei din 
Alger a firmei franceze „Cott“ spç-. ' 
cializată în producția și desfacerea ’ 
coloranților. Activitatea filialei va Fi 
condusă de o comisie guvernamen
tală.

TEL AVIV. Agenția France Presse 
anunță că marți dimineața peste 
30 000 de salariați cu studii superioare 
din serviciile publice din Izrael au 
declarat o grevă de 24 de ore în 
semn de protest împotriva intenției 
guvernului de a anula sistemul actual 
de salarizare a funcționarilor din 
acest sector. Sînt în grevă personalul 
spitalelor, serviciului meteorologic, 
fizicieni, profesori.

LONDRA. Cu zăpadă, gheață, cea
tă .și viscole — iată cum și-a făcut 
iarna „intrarea“ în Marea Britanie. în 
vestul țării s-au înregistrat furtuni 
violente și toate vasele de tonaj mai 
mic au trebuit să se refugieze în por
turile de-a lungul coastei. Numeroase 
autostrăzi au fost inundate; în schimb 
în Scoția stratul de zăpadă a atins 
grosimea de 15 cm.
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