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In interiorul ziarului ;
• Ing. Jean Moncea, ing. Va

lentin Ceaușu : Practica în pro
ducție și îmbogățirea cunoștințe
lor studenților (pag. 2-a).

O Ing. V. Cleja : Preocupări ac
tuale ale automaticienilor (pag. 
2-a).

• De la trimisul nostru — 
V. Bîrlădeanu : Prin R.S.F. Iugo
slavia (pag. 3-a).

ÎNDEPLINIT LA TOȚI INDICATORII
FIRE DE ȚESĂTORI 

DE CALITATE SUPERIOARĂ
A

In prag de iarna, Ia seeförul

Folosire gospodărească 
a Iura/elor

în peisajul înnoit al satelor noas
tre, un loc de seamă îl ocupă zecile 
de mii de construcții zootehnice ale 
gospodăriilor colective, care-și spo
resc continuu efectivele de animale 
proprietate obștească. O dată cu 
dezvoltarea acestui sector se reali
zează și o anumită specializare în 
rîndurile colectiviștilor. Pentru co
lectivistul car® lucrează la fermele 
gospodăriei, îngrijirea animalelor 
este o meserie care cere o bună 
pregătire profesională. Mulgătorii, 
ciobanii, îngrijitorii de porci sau 
de păsări au în seama lor o mare 
bogăție. De hărnicia și pricepe
rea lor, de felul cum sînt îndru
mați să aplice în practică experiența 
celor mai buni dintre ei și. metodele 
puse la îndemîna lor de știința zoo
tehnică depinde obținerea unor re
zultate cît mai bune în sporirea pro
ducției de carne, lapte, lînă, ouă.

Tocmai de aceea meseria de în
grijitor de animale este stimată și 
prețuită. în sectorul zootehnic al 
gospodăriilor colective lucrează 
mulți oameni înaintați — adevărați 
maiștri ai producțiilor ridicate, care, 
pe bună dreptate, se numără prin
tre evidențiații de la panourile de 
onoare. în primele nouă luni din 
acest an, mulgătorul Ghinea An- 
ghel de la G.A.C. Anadalchioi — 
Constanța a obținut în medie de la 
cele 12 vaci pe care le are în pri
mire cîte 3 358 litri lapte, iar Pitu 
Pericle — cîte 2 865 litri. Aceste re
zultate se datoresc' în primul rînd 
faptului că ei și-au îndrăgit meseria, 
aplică în practică metodele învățate 
la cursurile zootehnice, cunosc bine 
capacitatea de producție a fiecărei 
vaci și, pe această bază, le hrănesc 
și le îngrijesc diferențiat.

Dacă gospodăriile colective din 
Pecineaga, Viile Noi, Anadalchioi și 
altele din regiunea Dobrogea, Moțca 
sau Miroslăvești din regiunea Iași 
au făcut din sectorul zootehnic un 
izvor permanent de venituri, aceas
ta se datorește, în mare măsură, 
consiliilor de conducere și organiza
țiilor de bază care s-au preocupat 
de repartizarea în acest sector a ce
lor mai buni colectiviști, în pri
mul rînd membri și. candidați de 
partid, s-au îngrijit de permanenti
zarea și calificarea lor. însemnăta
tea permanentizării și specializării 
îngrijitorilor este ilustrată prin ne
numărate exemple. Să ne oprim 
la gospodăria colectivă din So- 
meș-Odorhei, regiunea Cluj. Aici 
lucrează Vasile Ilieș, unul dintre cei 
mai buni îngrijitori de porci. Acum 
vreo 8 ani fusese numit brigadier 
de cîmp. El a ținut însă ca gospo
dăria să crească și să îngrașe porci 
și a arătat celorlalți colectiviști, cu 
fiecare prilej, avantajele acestui 
sector. Cînd gospodăria a cumpărat 
primul lot de scroafe, el a cerut 
consiliului de conducere să-l repar
tizeze ca îngrijitor. Lucrînd perma
nent în această muncă, Ilieș a ajuns 
să se specializeze, îneît acum deose
bește unul de altul sute de purcei, 
chiar dacă seamănă între ei ca două 
picături de apă. Prin aplicarea me
todelor științifice de hrănire și în
grijire, el a reușit să înlăture pier
derile de purcei, să obțină sporuri 
mari de creștere în greutate.

îmbunătățirea activității în secto
rul zootehnic este în mare măsură 
condiționată de sporirea cointeresă
rii’directe a îngrijitorilor pentru ob
ținerea unor rezultate tot mai bune 
în muncă. Una din măsurile cele 
mai importante care a dat rezultate 
bune este retribuția în raport cu 
producția obținută, partea cea mai 
mare din zilele-muncă cuvenite în
grijitorilor de animale calculîndu-se 
după producția de lapte, de lînă, 
de ouă, după sporul în greu
tate realizat la animalele tinere și 
la cele puse la îngrășat etc. La gos
podăria colectivă din Mădăras, regiu
nea Crișana, procentul de zile-mun
că calculate după producția de lapte 
realizată de mulgători a crescut de

la 54 la sută în 1960 la 82 la sută 
în anul 1962, redueîndu-se numărul 
zilelor-muncă acordate pentru în
grijirea zilnică a unei vaci. Acest 
sistem de retribuire a muncii a con
tribuit la sporirea cointeresării și 
la permanentizarea îngrijitorilor. Ei 
cunosc bine animalele și aplică mă
surile de durată mai lungă, ca or
ganizarea selecției și a montei, creș
terea rațională a tineretului bovin 
etc, care au un rol important în ri
dicarea valorii zootehnice a efecti
velor de animale și în creșterea con
tinuă a producției. Retribuția după 
producția obținută se dovedește a fi 
atît în interesul gospodăriei colec
tive, cît și al fiecărui îngrijitor de 
animale.

Sînt însă și gospodării colective 
unde îngrijitorii se schimbă adesea, 
iar retribuția se face cu un număr 
de zile-muncă fixe, indiferent de 
producția obținută. La gospodăria 
colectivă din Teascu, raionul Cra
iova, îngrijitorii, dacă muncesc 
bine sau nu, dacă realizează 
sau nu producția planificată, pri
mesc același număr de zile-muncă. 
Procedeul nu este nici în inte
resul gospodăriei colective și nici în 
interesul membrilor ei. Iată de ce 
este important ca organele raionale 
să îndrume consiliile de conducere 
să introducă retribuirea muncii 
după producția obținută, ținînd sea
ma, bineînțeles, de condițiile gospo
dăriei respective.

Dezvoltarea fermelor de. animale 
în gospodăriile colective a creat 
posibilitatea să fie larg aplicate 
metodele care contribuie la crește
rea producției și la reducerea con
tinuă a cheltuielilor de muncă și 
materiale. Un mijloc principal de 
înarmare a tuturor -lucrătorilor din 
sectorul zootehnic cu cunoștințe 
profesionale este. învățămîntul agro
zootehnic de masă. în fiecare gos
podărie zeci de colectiviști urmează 
cursurile cercului de creștere a ani
malelor și se străduiesc să aplice în 
practică metodele însușite. Aceasta 
a contribuit la îmbunătățirea mun
cii în sectorul zootehnic. Un exem
plu concludent îl constituie gospo
dăria colectivă din Teremia Mare, 
regiunea Banat. îngrijitorii mulgă
tori Veronica și Blagoe Salca, Ana 
Fodoca și Gheorghe Fodoca și alți 
mulgători, aplicînd în practică cu
noștințele dobîndite la aceste cursuri, 
au reușit ca pînă la începutul lunii 
septembrie anul acesta să realizeze o 
producție medie de lapte pe cap de 
vacă furajată mai mare decît cea 
obținută în întreg anul 1962. Aceas
ta a dat posibilitate gospodăriei să 
vîndă statului 28 000 litri lapte 
peste prevederile contractuale, rea- 
lizînd însemnate venituri bănești.

C. BORDEIANU

Cu sprijinul Consiliului agricol 
raional, gospodăriile colective din 
raionul Adamclisi, regiunea Dobro
gea, au luat un șir de măsuri pen
tru asigurarea și buna gospodărire a 
furajelor. Anul acesta, gospodăriile 
colective din raion au depozitat cu 
100 la sută mai mult fîn, cu 50 la 
sută mai multe furaje grosiere și cu 
20 la sută mai mult siloz față de a- 
nul trecut. Aceasta se datorește în 
bună măsură extinderii plantelor dc 
nutreț de mare productivitate.

Toate furajele au fost depozitate 
în parcuri împrejmuite, în apropie
rea adăposturilor pentru animale. 
Nutrețurile au fost repartizate pe 
fiecare brigadă zootehnică. Folosirea 
lor se face pe baza rațiilor ce se în
tocmesc lunar de către inginerii zoo- 
tehniști și medicii veterinari. Tot
odată s-au introdus și cartoteci pen
tru evidența consumului diferitelor 
sortimente de furaje, pe categorii de 
animale. In numeroase gospodării 
colective s-a organizat tocarea și sa- 
ramurarea nutrețurilor grosiere îna
inte de a fi date în hrana animale
lor. Bine sînt gospodărite furajele în 
gospodăriile colective din Beilic, 
Satu Nou, Almalău și altele.

Condiții 
bune de adăpostire
Dezvoltarea sectorului zootehnic 

constituie una din preocupările de 
seamă ale membrilor gospodăriei 
colective din Țibucani, raionul Tg. 
Neamț. In prezent, gospodăria are 
714 taurine din care 326 vaci cu 
lapte, pește 1 000 ovine, jțproape. 
GOO de porci și 3 MO păsări. Pentru 
adăpostirea acestora gospodăria are 
11 grajduri, un saivan pentru oi, 6 
adăposturi pentru porci și 5 puierni- 
țe. Numai în acest an au fost con
struite din fonduri proprii și resurse 
locale de materiale, două grajduri a 
100 capete și o îngrășătorie. O mare 
atenție s-a dat asigurării hranei a- 
nimalelor, pentru care, între altele, 
s-au însilozat 1 400 tone de furaje 
și s-au strîns 900 tone de fin de ca
litate superioară. (De la N. D. Kar- 
naziu, coresp. voluntar).

Combinatul siderurgic 

Hunedoara

Primele capacități ale stației 
de graittilare a zgurii 

au intrat în funcțiune
La Combinatul siderurgic Hune

doara a fost construită o stafie de 
mare capacitate pentru granularea 
zgurii rezultată din elaborarea fon
tei la noua secție de furnale. Prime
le două jgheaburi ale instalației au 
și început să prelucreze zgura ră
masă de la furnalul de 1 000 m c. 
Ele au o capacitate anuală de pro
ducție de peste 400 000 tone zgură 
granulată, materie primă folosită în 
industria materialelor de construcții. 
La capacitatea finală stația va dis
pune de încă două jgheaburi.

înzestrată cu utilaje produse de 
industria noastră constructoare de 
mașini, instalația lucrează după o 
tehnologie superioară. Granularea 
se face prin procedeul semi-umed. 
Oalele cu zgură sosite de la furnale 
ee basculează în jgheaburi prin co
mandă centralizată. Lichidul incan
descent este acoperit de jetul de 
apă și transformat în granule mă
runte. De pe platforma de .răcire ma
terialul se încarcă cu ajutorul ma
caralelor în buncăre, iar de aici o 
bandă rulantă îl transportă în silo
zuri de unde ia drumul spre fabrici
le de ciment din țară și întreprinde
rea de materiale de construcții Bîr- 
cea, din apropierea Hunedoarei.

Fabrica textilă „Dacia“ e bine 
cunoscută între „surorile“ sale 
din țară. Și în acest an, colectivul 
acestei întreprinderi bucureștene 
a obținut bune rezultate în înde
plinirea planului la toți indicato
rii. Pe 10 luni, sarcinile de plan 
la producția globală au fost înde
plinite în proporție de 101,6 la 
sută, iar la producția marfă — în 
proporție de 103 la sută. Produc
tivitatea muncii a crescut cu 1,6 
la sută în plus față de plan.

Ca urmare a ridicării calificării 
muncitorilor și a specializării lor 
pe sortimente, au fost folosite cu 
indici mai ridicați atît mașinile 
și utilajele existente, cît și răz
boaiele automate de țesut, mași
nile de mercerizat și canetat, cu 
care uzina a fost înzestrată în a- 
cest an. Indicii de utilizare a ma
șinilor au crescut la atelierul de 
vopsitorie continuă cu 17,6 la 
sută, iar la atelierul de mercerizat 
cu 4,6 la sută.

Calitatea produselor a fost de 
asemenea îmbunătățită. Din can
titatea de fire fabricate în acest 
an, 99,3 la sută este de calitate 
„extra“, iar la țesături 87,5 la sută 
din volumul total al producției 
este de calitatea A. Prin redu
cerea consumurilor specifice s-au 
economisit peste 14 000 kg fire

bumbac, 13 500 kg materii auxi
liare și 5 700 kg bumbac puf. E- 
conomiile suplimentare realizate 
prin reducerea prețului de cost 
însumează 612 000 lei.

In fotografie : Ioana Rusu, una 
din muncitoarele evidențiate în în
trecere de la sectorul de prepara- 
ție, care își depășește zilnic sar
cinile de producție în medie cu 32 
kg semitort, discutînd cu tovară
șa Mariana Foleanu despre calita
tea produselor.

(Foto : M. ANDREESCU)

Prin aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice

MINEREU DE FIER PESTE PLAN
GHELAR (coresp. „Scînteii"). Mi

nerii de la Teliuc au extins larg în 
acest an metodele moderne de ex
ploatare. Aproape toate brigă
zile aplică pușcarea selectivă a mi
nereului, ceea ce a dus la crește
rea procentului de fier în minereu 
cu 1 la sută și livrarea, pe această 
bază, a 969 tone de fier peste pre
vederile planului. Prin extinderea 
metodelor moderne de exploatare, în 
primele 10 luni ale anului sporul de 
producție realizat peste plan de co
lectivul acestei mine se ridică la 
mai bine de 3 600 tone de minereu.

(Continuare în pag. IlI-a)

Gospodăria colectivă din comuna 
Pitaru, raionul Titu, regiunea Bucu
rești, a obținut în medie, pînă la 
1 noiembrie anul acesta, cîte 2 000 
litri lapte dc fiecare vacă furajată, 

în fotografie : o parte dintre 
mulgătorii cvidențiați : Joița Puiu, 
Ștefan Roibu, Gheorgbița Marin, 
Ion Florea și Paul Andrei, Pe
tre Gheorghe, Gheorghe Florea, 
Radu Marin și Gheorghe Marin.

(Foto : R. COSTIN)
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PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — La Uzi
nele constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“- 
Ploiești s-au aplicat a- 
nul acesta peste 400 
măsuri tehnico-orga
nizatorice. La secția 
tratamente termice au 
fost puse în funcțiune 
două stații semiauto
mate pentru călire 
prin curenți de înaltă 
frecvență care, ală

turi de stația existentă, 
au făcut posibilă ex
tinderea călirii prin 
C.I.F. la încă 50 repe
re de la instalația de 
foraj 3 DH. La turnă
toria de oțel s-a extins 
procedeul de turnare 
a pieselor în foirme și 
miezuri întărite cu bio
xid de carbon, iar la 
secția construcții me
talice sudura automa
tă și semiautomată se

aplică la un volum de 
lucrări cu 20 la sută 
mai mare față de a- 
nul trecut. Prin aplica
rea măsurilor tehnico- 
organizatorice, în pri
mele 10 luni s-au rea
lizat, pe lîngă creș
terea productivității 
muncii, economii su
plimentare la prețul 
de cost în valoare de 
aproape 6 000 000 lei.

Trenuri cu tona| sporit
TECUCI (coresp. „Scînteii“). — U- 

tilizarea deplină a capacității de 
tracțiune a locomotivelor și econo
misirea combustibilului constituie o- 
biectivele principale ale întrecerii 
mecanicilor și fochiștilor de la De
poul C.F.R. Tecuci. De la începutul 
anului și pînă acum ei au remorcat 
peste 800 de trenuri cu tonaj sporit, 
transportînd astfel în plus mai mult 
de 54 000 tone diferite mărfuri. Can
titatea de combustibil economisită în 
acest timp depășește 2 200 de tone.

Economii prin creșterea indicelui
de utilizare a masei lemnoase

(coresp. „Scînteii"). — 
și tehnicienii unității de

regiunea Galați, acordă o a- 
deosebită valorificării supe- 
a lemnului. In acest an, ei au 
indicele de utilizare a masei

GALAȚI 
Muncitorii 
industrializare a lemnului din Cos- 
mești, 
tenție 
rioare 
sporit
lemnoase cu 3 la sută față de 1962. 
Aceasta a dus la o economie de buș
teni din care se pot produce 1 300

metri cubi de cherestea. Sînt prelu
crate în mod judicios și deșeurile 
provenite de la gatere. S-au produs 
pînă acum peste 400 tone de parchet 
lamelar, 40 000 metri pătrați panouri 
pentru arioaie și circa 200 000 araci 
pentru vie. Prin valorificarea pro
duselor rezultate din prelucrarea 
deșeurilor tehnologice, întreprinde
rea a realizat în acest an un bene
ficiu de peste un milion lei.

Cu productivitate mai înaltă
Exploatările Trustului 

minier „Ardealul" au 
fost dotate cu noi uti
laje de înaltă produc
tivitate : transportoare 
mecanice, locomotive și 
vagoneți de mină, trolii 
de mină, baveze etc, 
care au făcut să crească 
gradul de mecanizare 
în subteran cu aproape 
40 la sută față de anul 
trecut. De asemenea, 
s-au extins procedeele 
moderne de susținere în 
galerii și abataje. De la

începutul acestui an s-au 
armat metalic și cu bol- 
țari de beton mai mult 
de 16 000 ml de gale
rii și abataje, reducîn- 
du-se astfel consumul 
de lemn de mină cu 
3 560 mc față de pre
vederile planului. Ex
tinderea mecanizării și 
a procedeelor moderne 
de susținere a dat posi
bilitate minerilor să 
sporească productivita
tea muncii cu 8 la sută

față de plan, să îmbu
nătățească calitatea pro
duselor sl să reducă 
prețul de cost. în 
timpul care a trecut de 
la începutul anului, co
lectivele din exploatări 
au extras, peste preve
derile planului, aproape 
22 000 tone cărbune 
brun și lignit, 26 000 
tone nisip asfaltos, ar
gilă, bitum și alte 
produse a căror valoare 
trece de 8 milioane lei.

MM/Zf/74 DE PMD
m keel «nia ïamn a m
Una din principalele constatări ce 

s-au desprins din adunările și con
ferințele pentru dare de seamă și 
alegeri din întreprinderile orașului 
Brașov o constituie creșterea rolului 
organizațiilor de partid în viața fa
bricilor și uzinelor, sporirea compe
tenței și a capacității lor de a mo
biliza colectivele acestora la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid 
și guvern.

Nivelul mai înalt al muncii de 
partid în întreprinderi, eficacitatea 
ei sporită își găsesc reflectare în 
rezultatele obținute în producție. 
Sarcinile de plan pe ansamblul în
treprinderilor din oraș au fost în
deplinite la toți indicatorii. Planul 
producției globale pe primele 10 
luni a fost realizat în proporție de 
102,2 la sută, producția marfă — 102 
la sută, productivitatea muncii — 
100,7 la sută ; au fost obținute im
portante economii suplimentare la 
prețul de cost.

In timp ce în anii trecuți mai erau 
destule birouri ale organizațiilor 
de bază care se interesau doar de 
îndeplinirea globală a planului de
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O parte din construcțiile zootehnice ridicate anul acesta Ia gospodăria colectivă din Bccicherecu Mic, raionul Timișoara
(Foto : A. CARTOJAN)

producție, iar în adunări de partid 
se discuta numai despre aceasta, a- 
cum munca de partid în întreprin
deri este îndreptată spre realizarea 
indicatorilor principali ai planului : 
productivitatea muncii, prețul de 
cost, calitatea, producția globală și 
pe sortimente etc., spre asigura
rea condițiilor pentru buna desfășu
rare a procesului de producție încă 
din primele săptămîni ale anului 
1964. Vom aminti numai cîteva 
exemple grăitoare care au reieșit din 
adunările de alegeri.

Secretarul organizației de bază de 
la secția role a Uzinei „Rulmentul“,

însemnări pe marginea adunărilor 

de dări de seamă și alegeri

Constantin Ailiesei, arăta în aduna
rea de alegeri că s-a încetățenit 
practica analizării sistematice de 
către birou a realizării planului la 
toți indicatorii. Organizatorii gru
pelor de partid din ateliere, infor
mați regulat asupra elementelor 
prețului de cost, urmăresc îndea
proape cum este gospodărită ma
teria primă, ce se întreprinde 
pentru lichidarea cheltuielilor inu
tile etc. Cercurile de economie 
concretă au familiarizat pe munci
torii cursanți cu căile reducerii 
prețului de cost și creșterii produc
tivității muncii. Adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri a apre
ciat pe bună dreptate că organiza
ția de bază de aici a adus o contri
buție hotărîtoare la obținerea suc
ceselor în producție. în acest an, co
lectivul secției a realizat un spor de 
productivitate a muncii de circa 12 
la sută și însemnate economii la pre
țul de cost.

...Comitetul de partid de la Fabri
ca de cauciuc (secretar tov. Vasile 
Ștef) și-a orientat activitatea în di
recția realizării unei creșteri sub
stanțiale a productivității muncii și 
îmbunătățirii calității produselor. El 
nu s-a limitat să explice însemnăta
tea acestei acțiuni, ci a acționat ener
gic în sprijinirea unor inițiative va
loroase. Așa au stat lucrurile cu 
acțiunea extrem de utilă a ridicării 
schimburilor II și III la nivelul 
realizărilor din schimbul I. în aceste 
schimburi au fost repartizați mem
bri de partid cu o bună pregătire 
profesională și politică, care să in

fluențeze prin exemplul lor întregul 
colectiv. Munca politică de masă și-a 
adus contribuția la îndeplinirea a- 
cestei sarcini. Cei peste 70 de agita
tori au fost instruiți de către spe
cialiști din cadrul uzinei pe teme ca: 
„Randament sporit al mașinilor și 
instalațiilor prin ridicarea califică
rii muncitorilor și specializarea maiș
trilor“, „Care sînt tehnologiile mo
derne în domeniul presării cauciu
cului“, „Folosirea integrală a tim
pului de lucru, rezervă importantă 
de creștere a productivității mun
cii“. Gazeta de perete a devenit o 
tribună combativă pentru introdu
cerea tehnicii și tehnologiei înainta
te, întărirea disciplinei muncii. Co
misia de ingineri și tehnicieni a 
uzinei a organizat conferințe, lecții 
și seminarii pe teme tehnice, infor
mări asupra noutăților în ramura 
industriei cauciucului. Rezultatele 
acestei activități multilaterale se re
flectă în creșterea productivității 
muncii pe primele 10 luni ale anu
lui cu 5 la sută față de plan și de
pășirea planului producției marfă 
cu 13 la sută ; fabrica n-a primit în 
acest răstimp nici o singură recla- 
mație la cele peste 260 de repere 
pe care le fabrică.

Adunările de alegeri de la Uzinele 
de tractoare, Uzinele „Steagul roșu“, 
„Hidromecanica“, „Rulmentul“, „E- 
lectroprecizia“-Săcele au relevat 
eficiența controlului de partid asu
pra activității conducerii admi
nistrative. Comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de bază de 
aci nu se mulțumesc să ia în discu
ție informări asupra îndeplinirii 
planului de producție, să „constate“ 
neajunsuri, ci îndreaptă eforturile 
comuniștilor și ale întregului colec
tiv spre înlăturarea și prevenirea 
lor, propun măsuri practice eficiente 
pentru îmbunătățirea activității- în 
diferite sectoare de producție.

Rolul activ al organizațiilor de 
partid, intervenția lor operativă sînt 
înlesnite de faptul că cele mai mul
te comitete de partid și birouri ale 
organizațiilor de bază își desfășoară 
activitatea în mijlocul colectivului, 
în ateliere, acolo unde se decide

VICENȚIU APOLZAN 
secretar al Comitetului 

orășenesc P.M.R.-Brașov,

CONST. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. IlI-a)

Din toată tara
ȘANTIERE NOI 

DE CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE _____

La Timișoara, în zona urba
nistică de lîngă strada Tipogra
filor, s-a deschis un nou șan
tier de construcții de locuințe. 
Aici se vor ridica blocuri care 
vor cuprinde 600 de apartamen
te, precum și numeroase uni
tăți comerciale și de deservire 
a populației. Pînă la sfîrșitul 
anului, urmează să înceapă 
construcția a încă 480 de apar
tamente într-un alt cartier — 
pe strada 13 Septembrie. Un 
șantier de locuințe s-a deschis 
recent și la Arad, în cartierul 
„Podgoria“, unde se construiesc 
blocuri însumînd aproape 250 
de apartamente, iar la Lugoj 
urmează să se construiască alte 
76 de apartamente. Noile 
blocuri de locuințe se vor adău
ga la cele aproape 2 000 de a- 
partamente construite anul a- 
cesta în diferite orașe și centre 
muncitorești din regiune.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA

„DECADEI CĂRȚII 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE"

Miercuri s-a încheiat în Ca
pitală „Decada cărții tehnico- 
științifice". Această largă acți
une de popularizare și difuzare 
a cărții s-a desfășurat în special 
la locul de muncă, în uzine, fa
brici și instituții. Cu acest pri
lej, autori și redactori de spe
cialitate din edituri au prezen
tat cititorilor cărți apărute în ul
tima vreme. Marile librării din 
Capitală au fost și ele prezente 
la această acțiune cu standuri și 
expoziții special amenajate.

MEDICII PROMOȚIEI 1963
LA POSTURI

Un număr de 729 de medici — 
promoția anului 1963 — au fost 
repartizați recent la unitățile sa
nitare din orașele și comunele 
țării.

în prezent, din numărul total 
de medici și farmaciști care lu
crează în rețeaua sanitară, 19 000 
sînt cadre tinere, formate în anii 
regimului democrat-popular.
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Blocul î n locuim
Am vizitat recent pe cîțiva din

tre noii locatari — muncitori și teh
nicieni din uzină — ai blocului 16, 
din b-dul 1 Mai 335. Cum se simt în 
noile apartamente, ce părere au des
pre gospodărirea blocului, despre 
conviețuirea între locatari î — iată 
despre ce am discutat.

Trebuie să spunem de la început 
că ne-a impresionat plăcut curățe
nia din hol și de pe scări, aspectul 
îngrijit al clădirii. In apartamentul 
președintelui comitetului de bloc, 
Dumitru Plavu, s-au adunat cîți- 
va vecini. Fiecare și-a manifes
tat dorința să transmitem prin ziar 
mulțumirile și recunoștința lor față 
de statul nostru, față de partid, care 
se îngrijesc să îmbunătățească me
reu condițiile de locuit ale celor ce 
muncesc. Iile Moisescu, muncitor 
mecanic la C.F.R., trecut de 50 de 
ani, ne-a povestit despre condiții
le grele în care a trăit în tinerețe. 
„Apartamentele în care locuim — 
a spus el — le vom îngriji și gospo
dări cu toată dragostea și price
perea“.

Sprijinind cele spuse de Ilie Moi
sescu, președintele comitetului de 
bloc ne-a informat că la preluarea 
clădirii au fost necesare diferite lu
crări. la efectuarea cărora și-au dat 
contribuția aproape toți locatarii. 
Astfel, în jurul blocului au fost ame
najate spații verzi. Casa scării a fost 
zugrăvită din nou, deoarece la mu
tare pereții s-au zgîriat; s-a strîns 
molozul și s-a curățat terenul din 
fața clădirii, s-au confecționat cutii

Casa-laborator 
a gospodăriei

Colectiviștii din Cucerdea, raionul 
Tîrnăveni, frecventează cu interes 
cursurile agrozootehnice de curînd re
deschise în gospodărie. Lecțiile care se 
predau în acest an sînt interesante și 
atractive. La aceasta contribuie nu nu
mai tematica cursului, cu grifă alcătui
tă, ci și materialul didactic existent la 
casa-laborator a gospodăriei.

Înființat anul trecut, laboratorul a 
fost îmbogățit necontenit. Prin grija in
ginerului gospodăriei, Gh. Bucur, au 
fost procurate aparatele necesare pen
tru anumite determinări biologice sau 
chimice (balanțe tehnice, microscop 
etc), s-au adus diferite sortimente de 
îngrășăminte chimice, au fost alcătuite 
colecții de semințe și plante din flora 
spontană și cea cultivată pe terenurile 
gospodăriei. Exponatele sînt însoțite de 
note explicative și diverse materiale 
ilustrative cu privire la metodele de 
lucru pentru cultura respectivă. De 
exemplu, pentru sectorul viticol sînt 
expuse mai multe corzi de viță de vie, 
la care s-au aplfcat diverse metode de 
tăiere și de legare.

Pentru sectorul zootehnic există nu 
numai planșe, grafice și mulaje, care 
înfățișează diverse rase de animale, ci 
și plante furajere, ilustrații privind însi- 
lozarea furajelor. Laboratorul are și o 
bibliotecă. Colectiviștii din Cucerdea se 
ocupă de colectarea în continuare a 
exponatelor necesare completării colec
țiilor.

GHERASIM TEOFIL 
secretarul Sfatului popular 

comunal Cucerdea

PRACm ÎN PROMUE SI ÎMBOGĂțlREA 
aOȘtlNÎEUR Sri/OE/l'PM

Practica în producție constituie o 
parte foarte importantă a procesu
lui de pregătire a studenților, de 
formare a viitorilor specialiști. Ea 
reflectă tot mai mult legătura indi
solubilă dintre învățămîntul supe
rior și viață și are menirea de a da 
viitorilor specialiști posibilitatea 
să-și însușească cunoștințe științi
fice. tehnice și practice temeinice. 
Trecînd prin școala muncii, studen
ții privesc cu mai mult spirit de 
răspundere perfecționarea pregăti
rii lor profesionale.

în vara aceasta, lucrînd în fabrici 
și uzine, pe șantiere de construcții, 
în unități agricole și în instituții 
economice și de cultură, peste 37 000 
de studenți din toate sectoarele de 
învățămînt și-au îmbogățit orizon
tul cunoștințelor de specialitate în
sușite la cursuri.

Așa cum rezultă din concluziile 
unor analize și consfătuiri organi
zate în preajma deschiderii acestui 
an universitar, practica studenților 
din institutele de învățămînt teh
nic, la care ne referim în rîndurile 
ce urmează, a fost organizată mai 
temeinic decît în anii precedenți. 
Conducerile facultăților, colectivele 
de catedră au stabilit cu grijă locu
rile de practică, iar programele au 
fost adaptate în mai mare măsură 
la specificul întreprinderilor, șan
tierelor și instituțiilor. La rîndul 
lor, conducerile întreprinderilor, 
organizațiile de partid s-au stră
duit să asigure studenților condiții 
prielnice pentru îndeplinirea inte
grală a programelor de practică, 
pentru a verifica în producție cu
noștințele teoretice acumulate, a cu
noaște îndeaproape sarcinile și 
problemele actuale ce stau în fața 
colectivelor din întreprinderi.

Participare activă, directa, 
!a procesul de producție

Știind că prin stagiul de practică 
viitorilor ingineri li se oferă posi
bilitatea .să se familiarizeze cu uti
lajele și agregatele moderne, cu 

de scrisori, o antenă colectivă pentru 
televizoare etc.

Merită subliniată inițiativa unor 
meseriași — locatari din bloc — 
care au remediat cîteva mici de
fecțiuni lăsate de constructori. Ei au 
reparat clanțele la ușile de la intrare 
și de la spălătorie, au rebobinât 
instalația întrerupătoarelor automa
te de lumină de pe scări, au confec
ționat anumite piese pentru lift, au 
vopsit cutiile de la crematoriul de 
gunoi, au înlocuit unele robinete etc. 
Firește, n-au pomenit de bine e- 
chipele întreprinderii de construcții 
care au lucrat neglijent. Și nici pe 
recepționerii blocului care, după pă
rerea noastră, n-ar strica să se spri
jine în munca lor pe un activ ob
ștesc.

Tot cu acest prilej, am aflat și alte 
păreri ale locatarilor, care confirmă 
faptul că I.A.L. din raionul Grivița 
Roșie n-a dovedit destulă exigență 
la recepția imobilului. De pildă, în 
cîteva apartamente unele calorifere 
nu funcționează bine; spălătoriile și 
uscătoriile nu pot fi folosite pentru 
că n-au fost cositorite cazonele, iar 
radiatoarele nu încălzesc; la unele 
cămări, sistemul de aerisire e de
fectuos.

Discutînd despre relațiile dintre 
locatari, am aflat că din partea 
comitetului de bloc a existat preo
cupare pentru organizarea timpului 
liber al copiilor; s-au organizat vi
zionări colective de spectacole, dis
cuții cu cadrele didactice din șco

File dintr-un jurnal de bord
Ora 16. Toji cei 367 turiști au fost 

îmbarcați. Motonava „Transilvania“ 
a ridicat ancora din portul Constan
ta. Călătoria va dura o lună de zile 
și, ca de obicei, vom poposi în mai 
multe porturi ale lumii.

...Sosim la Istanbul. După un spur! 
popas ne îndreptăm spre insula Rho
dos. Ancorăm în larg. Nerăbdători 
să viziteze insula, turiștii pleacă la 
țărm cu șalupele- Pornim iarăși pe 
întinsul Mediteranei. Ne apropiem 
de Beirut, trecem în convoi prin ca
nalul de Suez. După 6 ore ancorăm 
în rada portului Alexandria. O parte 
din personalul navigant vizitează o- 
rașul. Alții rămîn la bord : joacă 
șah, ping-pong, șubah, vizionează 
filmul prezentat în sala de spectaco
le. Multi s-au strîns în jurul standu
lui de cârti, bine aprovizionat, al 
navei. Cu acest prilej, membrii echi
pajului și-au întregit 
personale cu încă 1 200

...Palermo. Am vizitat 
tă Garibaldi, unde se 
lui Nicolae Bălcescu.

...Tanger. Trecem prin fata Gibral- 
tarului și acostăm în primul port de

bibliotecile 
volume, 
mica piațe- 
află statuia

„Privighetoarea satului“
Pe scena sălii de festivități a căminu

lui cultural din comuna Șiclău, raionul 
Criș, o fetișcană interpreta un cîntec 
inspirat din viața nouă a țăranilor co
lectiviști : „Frunză verde iasomie / Bi- 
ne-i în gospodărie, / C-avem trai îmbel
șugat, / De necazuri am scăpat“.

Așa am cunoscut-o pe „privighetoa
rea satului“, cum îi zic localnicii tine
rei Florica Ardelean, una din cele mai 
harnice colectiviste din comună. Ea și-a 
început activitatea artistică cu aproape 
pațru ani în urmă, în cadrul echipei

principiile organizării producției, 
cu problemele de proiectare și con
strucție — apare limpede, pe deplin 
justificată, cerința ca studenții să 
participe activ, direct la activitatea 
secțiilor și colectivelor de muncă 
din întreprinderile îți care au fost 
repartizați la practică. Unele îm
bunătățiri care au fost aduse pro
gramelor de practică din anul uni
versitar trecut au avut în vedere 
tocmai apropierea studenților de 
problemele specifice ale procesului 
de producție.

în vara aceasta, pentru prima da
tă, s-a introdus în învățămîntul teh
nic superior o practică cu durata de 
8—10 săptămîni (în anul IV). în pri
ma parte a acestei perioade, tinerii 
studiază procesele tehnologice și 
modul de funcționare a utilajelor, 
iar în a doua parte lucrează pe lin
gă ingineri, maiștri, șefi de sectoare, 
rezolvînd alături de aceștia o serie 
de probleme puse de buna organi
zare și desfășurare a producției. 
Conducerile întreprinderilor, îndru
mătorii de practică și studenții au 
apreciat că organizarea în acest 
mod a practicii anului IV este bună 
și de folos pentru formarea viitori
lor specialiști. Cei mai mulți stu
denți au avut posibilitatea să asimi
leze cunoștințe mai temeinice, iar 
în unele cazuri activitatea lor s-a 
ridicat la nivelul sarcinilor îndepli
nite de cadrele din producție.

Nu în toate institutele însă, colec
tivele de catedră au cuprins proble
mele principale ale acestei practici 
în programele pe care le-au întoc
mit. Astfel, catedrele de specialitate 
din secția de utilaj tehnologic de 
prelucrare la cald de la Institutul 
politehnic Brașov, secția de cons
trucții navale de la Institutul poli
tehnic Galați au indicat studenților 
ca în timpul celor 8—10 săptămîni 
rezervate în anul universitar aces
tui scop să se efectueze doar o prac
tică tehnologică de specialitate, prea 
puțin deosebită de aceea din anii I 
și II. Pe de altă parte, programa de 
practică întocmită de facultatea teh

lile în care învață. In planul de 
viitor al comitetului sînt prevă
zute întreceri sportive la Par
cul copilului, concursuri, vizitarea 
unor expoziții și muzee, amenaja
rea unui teren de joacă. Ne-a sur
prins însă neplăcut cînd am aflat 
că mai sînt părinți care nu iau ati
tudine față de purtările necu
viincioase ale copiilor lor. Ba une
ori le iau chiar apărarea. Sînt în 
bloc copii care mîzgălesc pereții, 
strică lifturile, răspund urît la ob
servațiile ce li se fac, foc zgo
mot în orele de odihnă. Sînt, de a- 
semenea, și locatari scandalagii ca 
N. Sărăcin, care tulbură liniștea oe- 
lorlalți, provocînd dese certuri. Re
cent, s-a afișat un regulament de 
păstrare a liniștei. Comitetul de 
bloc își propune să facă „popu
larizarea“ celor certați cu regulile 
de conviețuire.

Ne-am încheiat vizita în blocul 16. 
Exemplele de colaborare între loca
tari, grija pe care o manifestă pen
tru casa în care locuiesc, respectul 
reciproc ne-au permis să tragem 
concluzia că și micile neajunsuri, 
care mai există, vor fi înlăturate.

TRAIAN DINULESCU 
muncitor

ILIE PETRE 
inginer 

din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ 

de Ia Uzina de laminate 
„Laromet“-București

la pragul Oceanului Atlantic. Aici, 
aproape 100 de membri ai echipaju
lui au primit tradiționalul botez al 
oceanului. Apoi echipajul, împărțit 
pe echipe, face toaleta amănunțită 
a navei. „Transilvania“ sclipește de 
curățenie. Pasagerii se pot înapoia.

...Intrăm iarăși în Marea Medite- 
rană. Valurile tot mai agitate pre
vestesc furtună. Dar călătoria con
tinuă în condiții bune și în curînd a- 
bia mai adie vîntul. La cele trei sec
ții : punte, sala mașinilor, restaurant, 
se țin consfătuirile de producție. 
Cei evidentiați sînt felicitați.

...Tunis. O parte a echipajului a 
vizitat cîmpia Cartaginei. Ne îndrep
tăm spre insula Creta, vizităm aici 
interesante monumente ale civiliza
ției antice și după cîteva zile nava 
plutește din nou pe valurile Mării 
Negre. De departe zărim iarăși por
tul Constanța. Sîntem din nou aca
să. în mijlocul celor dragi. Curînd 
vom porni la drum, într-o nouă că
lătorie.

GHEORGHIU ȘERBAN 
membru al echipajului 

motonavei „Transilvania“

culturale a școlii elementare. Acum e 
solistă de muzică populară. Repertoriul 
ei cuprinde peste 120 de cîntece.

Florica Ardelean este și o pasionată 
culegătoare de folclor. A cules zeci 
de cîntece de la bătrînii satului.

Artiștii amatori din Șiclău merg și în 
turneu. „Privighetoarea satului" a deve
nit cunoscută îp tot raionul. Prezența ei 
pe scenă este totdeauna viu aplaudată.

ION COȚOI 
activist cultural

nologia construcțiilor de mașini a 
Institutului politehnic București a 
prevăzut numai activitatea studen
ților de pe lîngă cadrele de condu
cere din secții și sectoare, înainte ca 
aceștia să fi cunoscut îndeaproape 
secțiile și utilajele respective, fapt 
care le-a creat unele greutăți.

în mod experimental, pentru a se 
evita aglomerarea întreprinderilor 
în timpul verii și a crea studenților 
posibilități mai concrete pentru par
ticiparea la procesul de producție, 
practica din anul II al facultății de 
mecanică și tehnologia construcții
lor de mașini a fost programată în 
lunile februarie-martie. Unele cadre 
didactice consideră că, pe măsura 
posibilităților, o astfel de programa
re poate fi aplicată și de alte fa
cultăți. La Ministerul învățămîntu- 
lui este în studiu această problemă, 
urmînd ca, după o analiză atentă a 
avantajelor și dezavantajelor acestui 
sistem, să se adopte hotărîri cores
punzătoare.

Practica studenților din anii I și 
II la specialitățile din învățămîntul 
tehnic superior are un caracter de 
tehnologie generală, Este demn de 
subliniat faptul că într-o serie de 
întreprinderi practica studenților din 
primii ani de studiu s-a desfășurat 
în forme organizatorice interesante, 
care au permis studenților să lucre
ze rodnic, să-și îmbogățească cunoș
tințele. La Combinatul siderurgic 
Reșița și . Uzinele „Semănătoarea“- 
București, de exemplu, studenții in
stitutelor politehnice din București 
și Cluj s-au constituit în echipe și 
au elaborat șarje de oțel și fontă. 
Ei au studiat cu atepție experiența 
și metodele de muncă ale unor mun
citori fruntași, au cunoscut unele 
dintre cele mai moderne utilaje și 
procedee tehnologice folosite în in
dustria constructoare de mașini din 
țara noastră.

In lunile de practică s-a putut 
observe și un alt aspect care merită, 
după părerea noastră, să fie luat în 
discuție. în întreprinderi se aflau

u

Sesiunea de comunicări științifice 
în domeniul automaticii, organizată 
de Comisia de automatizare din ca
drul Academiei R. P. Romîne, a re
flectat, ca și în anii precedenți, o 
parte din preocupările și realizările 
specialiștilor noștri în acest dome
niu atît pe plan teoretic cît și pe 
plan practic. Autorii lucrărilor pre
zentate sînt academicieni, specialiști 
din institute de proiectări și cerce
tări științifice, cadre didactice din 
învățămîntul superior, proiectanți 
din fabrici și uzine. La sesiune au 
participat, de asemenea, specialiști 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
Franța, R.D. Germană, R.P. Ungară 
și Uniunea Sovietică, Numărul mare 
de lucrări prezentate, înaltul lor 
nivel științific și ..interesul cu care 
au fost urmărite reflectă în mare 
măsură importanța și atenția de 
care se bucură în țara noastră a- 
ceastă ramură a științei și tehnicii.

Cel mai mare număr de comuni
cări s-au referit la automatica- in- 
dustrială, cibernetica tehnică și la 
mașini de calcul. Este de remarcat 
faptul că, într-o măsură mult mai 
mare decît în anii trecuți, proble
mele tratate la un înalt nivel teo
retic au avut în vedere necesități 
practice actuale ale industriei noas
tre. Interesante și apreciate, din a- 
cest punct de vedere, au fost comu
nicările privitoare la automatizarea 
și mecanizarea complexă a unor 
procese siderurgice, poziționarea 
șurubului de presare la bluminguri, 
pompajul de adîncime al sondelor, 
automatizarea cuptoarelor.

grupe de studenți din aceiași ani de 
Studiu, de la aceleași specialități, 
dar programele lor de practică dife
reau de la un institut Ia altul. Ală
turi de programe întocmite cu grijă, 
detaliat, cum au fost cele pentru 
studenții Institutului politehnic- 
București, Sr-au întîlnit programe su
mare, enumerînd schematic capito
lele diii curs, alcătuite de Institutul 
politehnic-Timișoara. Alte programe 
prevedeau trecerea studenților în
tr-o perioadă scurță printr-un nu
măr prea mare de secții, fără să 
aibă timpul necesar să aprofundeze 
problemele studiate.

Unele greutăți șj deficiențe în 
desfășurarea practicii celor mai ti
neri studenți îndreptățesc întreba
rea : dă oare practica după primul 
an de studiu teoretic cele mai bune 
rezultate ? Se pare că efectuarea 
practicii tehnologice la sfîrșitul anu
lui I nu dă rezultatele cele mai bune, 
deoarece studenților nu li s-au pre
dat încă o serie de noțiuni teoretice 
absplut necesare pentru înțelegerea 
în profunzime a proceselor de pro
ducție și a funcționării utilajelor cu 
care trebuie să lucreze. Sîntem de 
acord cu părerea exprimată de 
multe cadre didactice, părere stu
diată în prezent și de minister, că 
ar fi mai nimerit ca prima etapă de 
practică să fie programată după anul 
II, după ce studenții au asimilat 
cunoștințele de tehnologia materia
lelor. în acest fel ar crește, după 
părerea noastră, substanțial și efica
citatea celorlalte etape de practică 
din anul III, deoarece urmează după' 
ce studenții au parcurs un număr 
important de cursuri tehnice.

îndrumare permanentă 
a activității ia locui 

de muncă
O importanță deosebită în realiza

rea integrală a programului de prac
tică și desfășurarea în bune condiții 
a activității studenților la locul de 
muncă o are îndrumarea competentă 
și permanentă de către membrii 
corpului didactic și cadrele tehnice.

Apreciind rolul deosebit al îndru
mătorului de practică, numeroase in
stitute au repartizat în această ac
tivitate cadre didactice de speciali
tate. cu experiență. Au fost însă și 
cazuri cînd au fost numiți îndrumă“ 
tori de practică, fie cadre didactice 
care avînd multiple responsabilități 
nu puteau fi permanent alături de

ale aiitomaticiemlor

în curent 
numeric

alternativ, 
tranzistorizat

sesiunii au reflectat 
în domeniul

în cadrul comunicărilor au fost 
tratate mai pe larg aspecte legate 
de producția și exploatarea curentă 
a aparatajului de automatizare. U- 
nele lucrări teoretice și experimen
tale, deși nu au fost legate nemij
locit de elaborări practice industria
le, s-au ocupat de probleme impor
tante pentru activitatea practică din 
viitorul apropiat — de exemplu, 
studiul stabilizării automate a arcu
lui electric 
traductorul 
etc.

Lucrările 
progresele dobîndițe 
elaborării și utilizării mașinilor de 
calcul electronice. în prezent, există 
în București, Timișoara, Cluj și Iași 
colective de specialiști care au acu
mulat o experiență prețioasă în a- 
cest domeniu.

în alte referate au fost tratate 
probleme din domenii încă neabor
date la. sesiunile precedente, cum 
este biologia matematică, psihologia 
muncii etc.

Cu toate că în acest an sesiunea 
a avțit o tematică largă, comparînd 
lucrărjle ei cu nivelul de dezvoltare 
și sarcinile care stau în fața 
industriei noastre, se poate spune că 
ea ar fi putut fi mai bogată, jucînd 
astfel un rel mai activ în stimula-. 
rea preocupărilor în domeniul au
tomaticii. Este cunoscut că criteriul 
utilității instalațiilor automate îl 
constituie, cu rare excepții, efica
citatea economică. La sesiune au 
fost prezentate însă prea puține lu

studenți, fie cadre didactice tinere, 
preparatori, șefi de laborator etc. de 
la alte catedre decît cea de speciali
tate și care nu aveau experiența și 
cunoștințele necesare pentru a con
duce efectiv activitatea tinerilor. Și 
într-un caz și în celălalt practica 
studenților nu s-a ridicat la nivelul 
cerințelor. Aceleiași cauze — îndru
marea nesatisfăcătoare — i se da- 
toresc și unele deficiențe din munca 
studenților : completarea uneori for
mală a caietelor de practică, pregăti
rea superficială a colocviului de 
practică etc.

Dar nu numai institutele de învă- 
țămînț superior răspund de îndru
marea permanentă și competentă a 
studenților în perioada de practică, 
întreprinderile au tot interesul ca 
pregătirea practică a studenților să 
se facă la un nivel ridicat. Mulți 
diptre studenți se vor întoarce ca 
tineri specialiști în întreprinderile 
în egre au făcut primii pași în însu
șirea profesiunii alese și va fi în fo
losul activității colectivului de mun
că de acolo ca ei să aibă un bogat 
orizont de cunoștințe, să-și poată în
deplini de la început îndatoririle ce 
le revin. în majoritatea întreprinde
rilor, au fost numiți, în acest an. 
ingineri care să se ocupe de stu- 

,denți. Mulți dintre ei au contribuit 
la adaptarea programei la specificul 
unității respective, la întocmirea 
planului concret de muncă. Condu
cerile întreprinderilor „Tehnofrig"- 
Cluj. „Electromotor“-Timișoara, „Țe- 
sătura“-Iași, Șantierul de construcții 
de pe Bd. Mihai Bravu din Bucu
rești au creat studenților condiții să 
participe efectiv la procesul de pro
ducție alături de muncitori și maiș
tri. Pe alocuri însă, s-au mai sem
nalat și situații cînd întreaga acti
vitate de îndrumare a studenților a 
fost lăsată numai pe seama servicii
lor de personal și învățămînt sau 
cînd inginerilor repartizați să coor
doneze practica nu li s-a creat 
timpul necesar acestei munci. Or, în 
aceste condiții. îndrumarea tehnică 
a rămas doar pe seama maiștrilor, 
studenții dobîndind doar cunoaște
rea „în general" a secțiilor respecti
ve și a principalelor procese tehno
logice, ceea ce, firește, nu este mul
țumitor- Așa cum a reieșit și cu pri
lejul unor discuții purtate cu cadre 
didactice, ar fi bine ca Ministerul 
învăjămîntului și ministerele de re
sort să nu schimbe prea des locu
rile de practică repartizate institu
telor, iar contractele de colaborare 

și reducerii prețului de 
Prezentarea de comunicări

crări de analiză a eficacității eco
nomice a unor instalații de automa
tizare, a conducerii proceselor in
dustriale complexe folosindu-se me
todele matematice moderne. O altă 
latură importantă în dezvoltarea 
automatizărilor o constituie perfec
ționarea continuă a tehnologiei de 
fabricație a aparaturii de automati
zare, în vederea măririi siguranței în 
funcționare, îmbunătățirii indicilor 
calitativi 
cost.
care să reflecte în mai mare mă
sură rezultatele obținute în ultimul 
an în ramuri importante ale econo
miei industria chimică, energe
tică, transporturile — ar fi fost 
bine venită.

Prin întărirea colaborării Comi
siei de automatizare cu ministerele, 
ea și-ar spori contribuția la ' rezol
varea unor probleme de automati
zare care au însemnătate majoră 
pentru diferitele ramuri industria
le. Totodată, eficacitatea viitoarelor 
consfătuiri în domeniul automatiză
rii ar crește prin precizarea mai 
clară a cadrului și tematicii lucră
rilor, prip dezbaterea unor proble
me de fond, de un mai mare interes 
pentru dezvoltarea 
aplicațiilor acestora în principalele 
sectoare și direcții cerute de pro
gresul tehnic.

cercetărilor și

Ing. V. CLEJA
șef de laborator Ia Institutul 
de proiectări pentru aparataj 

electrotehnic și instalații 
de automatizare

cu întreprinderile să fie încheiate pe 
mai mulți ani.

Desigur, îndrumarea și controlul 
desfășurării activității practice sînt 
probleme de care răspund direct 
conducerile institutelor și conduce
rile întreprinderilor în care lucrează 
studenții. Dar, organizațiile de partid 
din institute și fabrici pot contribui 
într-o măsură însemnată la buna or
ganizare și desfășurare a practicii 
studenților. Conlucrarea rodnică a 
comuniștilor din facultăți și din în
treprinderi se cuvine să se facă mai 
mult simțită în îmbogățirea tematicii 
programelor de practică, în dezvol
tarea răspunderii tinerilor față de 
îndeplinirea exemplară a îndatoriri
lor profesionale, în desfășurarea ac
tivității obștești a studenților. în 
marea majoritate a întreprinderilor 
s-au întocmit din timp planuri co
mune de activitate ale organizațiilor 
U.T.M., care au cuprins o serie de 
manifestări interesante și instructive 
— joi ale tineretului, conferințe pe 
feme politico-educative și tehnice, 
excursii în localități pitorești și în 
locuri legate de trecutul de luptă al 
poporului și partidului nostru, între
ceri sportive etc. în acest an s-au fă
cut pași înainte în ce privește înde
plinirea cu spirit de răspundere de 
către studenți a îndatoririlor profe
sionale la locul de muncă. Au exis
tat însă și unele abateri de la disci
plină — întîrzieri de la lucru, neîn- 
deplinirea exemplară a programului 
de practică etc. Rezultă de aici că, 
organizațiile U.Ț.M. din facultăți și 
asociațiile studenților sînt chemate 
să contribuie, în mai mare măsură, 
la formarea unei opinii a grupelor 
de studenți în favoarea întăririi dis
ciplinei, a creșterii răspunderii per
sonale a studenților.

Desfășurarea practicii din anul u- 
niversitar 1962—1963 a contribuit la 
acumularea unei bogate experiențe. 
Răspândirea largă de către Ministe
rul învățămîntului, cu sprijinul co
mitetelor de partid ale centrelor uni
versitare și al comitetelor- de partid 
din institute, a acestei . experiențe, 
popularizarea rezultatelor bune ob
ținute și, în același timp, înlăturarea 
deficiențelor semnalate de unele ca
dre didactice vor determina îmbu
nătățirea și îmbogățirea practicii 
studenților contribuția pe care a- 
ceastă activitate o aduce la forma
rea tinerilor specialiști.

ing. JEAN MONCEA 
ing. VALENTIN CEAUȘU 

în învățămîntul agrozootehnic de 
masă. Suto de mii de colectiviști, lu
crători din G.A.S. și S.M.T. se stră
duiesc să-și însușească temeinice cu
noștințe agrozootehnice de speciali
tate, a căror aplicare contribuie la 
sporirea producției agricole. Anul a- 
cesta s-au luat noi măsuri pentru 
buna desfășurare a învățămîntului 
agrozootehnic. Pe lîngă manualele 
difuzate anul trecut într-un tiraj de 
650 000 exemplare, anul acesta s-au 
tipărit încă 248 000 manuale pentru 
anul I și 367 000 pentru anul II. 
Programele și manualele au fost în
tocmite astfel îneît să poată fi adap
tate condițiilor din fiecare gospodă
rie, ținîndu-se lecțiile care răspund 
cel mai bine profilului unității res
pective.

Pentru a veni în sprijinul lectori
lor, Consiliul Superior al Agricultu
rii a luat măsuri pentru tipărirea a 
100 planșe, înfățișînd cele mai înain
tate metode agrozootehnice, soiuri 
de plante agricole, rase de animale 
etc.

Pentru cei care nu urmează cursu
rile învățămîntului agrozootehnic 
s-au organizat cicluri de 10—12 con
ferințe, care tratează probleme im
portante ale producției agricole. 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
editat mai multe conferințe. Edita
rea lor continuă.

In fotografie : Cîteva manuale 
pentru anul II și planșe.

cm d
TEATRE: Teatrul ele Operă-și Balet 

al R. p. Romîne : Lucia din Laminer- 
moor — (orele 19,30). Teatrul de stat' de 
operețg : yînzătorql de păsări — (orele
19.30) Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 19,30) : (Sala Studio) : Nora — 
(orele 19,30), Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lanțțra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. i) : 
Taina — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I No- 
ttara" (Sala Magheru) : Ciocîriia — (o- 
rele 19,3(1) ; (Sala Studio) : Unchiul Va
nia — (orele 20). Teatrul de Comedie : 
Casa inimilor sfărîmate — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu 
lipsuri — (orele 19,30) Teatrul evreiesc 
de stat : Muțter Çourage — (premieră — 
orele 20) : Ansam'blul C'.C.S : Zboară 
cîntec drag — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop : Sala Palatului R 
P. Romîne (19,po — seria biletelor 934)1 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30). A dispărut o 
navă : Republics (9,45; 12; 14,15; 16145; 
19; 21,15), Capitol (3,3Q; 1Q,3O; 12,45; 15; 
17,15; 19,30; 21.4Ș), Excelsior (9; t1„15; 
13,30; 15,45; 13,- 20,15) Feroviar (ÎÔ; 12,15; 
14.30; 16,45; 19; 31,15) Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Modern (9,30; 11,30; 
13,45: 16; 18,30; 20,15). Harakiri — cinema
scop: București (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Tqmiș (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (10; 12,3(1; 15; 17,45; 20,30). Fla
mura (10; 12,30; 15; 17,30; 20). Ah, aepst
tineret : Carpați (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30;
13.45; 21), înfrățirea între popoare (13,30; 
15,45; 18; 20,15). Mi-am cpmparat up tata
— cinemascop : Tineretului (10; 12- 14; 
16; 13,16; 20,30), Grivița (10; 12; 14.30; 
lß,30; 18,30; 20,30). Elena din Troia : Vic
toria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Prin
tre oameni bpni : Central (10,30; 12.30; 
14 30; 16,30; 18,30: 20,30). Flacăra • (19: 12; 
16; 18; 20) Sä ne trăiești, pițat ! : Lumi
na (în continuate de la’ 1(1—14 ; 16: 18.15;
20.30) , Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Codin : 
Union (15; 17- 19; 21), Program pentru 
cqpii : (orele 10) și Valsul nemuritor : 
Doina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Tintin și 
misterul „Linei de aur“ : Timpuri .Noi 
(de la 10—17 în continuare; 19; 21). Bate 
toba — cinemascop : Giulești (10,30; 
12,30; 16,30; 18.30; 20,30) Drumul -tferii 
(1C; 18; 20). Ultimul tren din Gun' Hill : 
Cultural (11; 15; 17; 19; 21). E permis să 
calpi pe iarbă : Dacia (9.45; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21). Ucigașul plătit - cine
mascop : Buzeștl (14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Popular (14,30; 16.30; 18.45; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 - Căpitanul Val- 
Vîrtej și tațnă vasului înghețat (I) 19,40
— Transmisie de Ia inșțitutu) de Fizică 
Atomică al Academiei R. P. Romîne 
(IV) : Laboratorul de radiospectroscopie. 
20,00 — vitrina literară. 21,00 — Campio
natele internaționale de gimnastică ale 
R P. Romîne (reportaj filmat). 21,15 — 
Muzică distractivă. In încheiere : Bu
letin de știri si buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zjlpje de 22, 

23 șj 24 noiembrie 4 c. în țară. Vremea 
devine schimbătoare, cu cerul mai mult 
acoperit în jumătatea de nord a țării 
șl variabil în rest. Ploi temnorare vor 
cădea în Ardeal și Moldova, iar în su
dul țării va ploua Izolat, vînt potrivit 
din vest. Temperatura în scădere u- 
șoară în nordul țării, răminînd staționa
ră in rest Minimele vor fi cuprinse 
între rrilnus 2 grade șl plus 8 grade, iar 
maximele între 10 și 20 grade. Local 
ceață. In București : Vremea devine 
schimbătoare, Gerul va fi variabil, vînt 
potrivit din vest. Temperatura staționa
ră.
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Campionatul mondial de șah — juniori
BELGRAD 20 (Agerpres). — A- 

seară la Vrnjacka Banja s-a jucat 
cea de-a treia partidă a meciului 
de baraj dintre Florin Gheorghiu 
și cehoslovacul Michael Janata, 
pentru titlul mondial de șah la 
juniori. Avînd piesele albe șahistul 
romîn a atacat în prima parte a 
partidei, dar partenerul său a res
pins amenințările create în poziția

Manifestări sportive in Capitală
BASCHET, Vineri va începe în sala 

Giulești competiția de baschet dotată 
cu „Cupa Steaua“. La competiție parti
cipă echipele masculine Dinamo, Ra
pid, Știința și Steaua. Programul com
plet al meciurilor este următonrl : vi
neri 22 noiembrie : Steaua — Știința, 
Rapid — Dinamo ; Sîmbătă 23 noiem
brie : Steaua — Rapid, Dinamo — Ști
ința ; luni 25 noiembrie : Rapid — Ști
ința, Steaua — Dinamo, Jocurile 
încep în fiecare zi la orele 19.

PATINAJ ARTISTIC. Sîmbătă și du
minică pe patinoarul artificial „23 
August” clubul sportiv Dinamo organi
zează două spectacole de patinaj artis

Isa eîteva
După consumarea a 10 runde în turneul 

final al campionatului republican feminin 
de șah, care se desfășoară la Ploiești, con
duce maestra internațională Alexandra 
Nicolau cu 8,5 puncte, urmată de Rodica 
Reicher — 7,5 puncte, Elisabeta Polihro- 
niade — 7 puncte, Margareta Teodorescu
6.5 puncte și două partide întrerupte.

în runda a 10-a Nicolau a cîștigat la' 
Baumstarck, Reicher Ja Ionescu și l’oli- 
hroniade, cu negrele, la Răducanu.

★
Cel de-al 5-lea turneu internațional de 

șah de la Moscova a luat șfîrșit cu vic
toria marelui maestru Vasili Smîslov care 
a totalizat 11,5 puncte din 15 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Tal (U.R.S.S.)
10.5 puncte, Gligorici (Iugoslavia) — 10 
puncte, Antoșin (U.R.S.S.) — 9,5 puncte, 
Vladimirov (U.R.S.S.) — 9 puncte, Kcres 
și Lieberson (U.R.S.S.) — 8,5 puncte. .Șa
histul sovietic Vladimir Antoșin, clasîn- 
du-se pe locul 4, a îndeplinit norma de 
mare maestru internațional.

în cadrul Di
recției generale 
de construcții- 
montaje a Sfatului 
popular al Capita
lei, a fost amena
jată o sta{ie de des
cărcare a cimentu
lui transportat în 
vrac, în silozuri de 
81 tone. De aici 
cimentul este li
vrat șantierelor sau 
stațiilor centrale de 
preparare a be- 
toanelor. Stația pre
zintă o serie de a- 
vantaje. înainte, ci
mentul adus cu 
vagoanele era des
cărcat manual în 
autocamioane. A- 
ceasța însemna ri
sipă de ciment, de 
mină de lucru și de 
timp. în prezent, un 
vagon de 27 tone 
este descărcat pneu
matic de cîțiva 
muncitori în numai 
o oră, direct în si
lozuri.

sa. în continuare Janata a contra
atacat pe flancul regelui sacrificînd 
pentru aceasta un pion. Partida s-a 
întrerupt la mutarea 47-a. Gheor
ghiu are în poziția de întrerupere 
un pion în plus. Astăzi va fi conti
nuată partida a 3-a, iar mîine se 
dispută cea de-a 4-a partidă. 
Scorul este pînă acum egal : 1—1.

tic pentru copii : „Varietăți pe oglinda 
gheții“. Spectacolele care încep la orele 
19 sînt prezentate de ansamblul de 
copii al clubului Dinamo alcătuit din 
35 de patinatori.

HALTERE. în sala de haltere a 
clubului Dinamo din Capitală va avea 
loc duminică de la orele 10 un concurs 
rezervat halterofililor juniori de la clu
burile și asociațiile sportive din Capi
tală.

FOTBAL. Duminică dimineața, pe 
stadionul Giulești va avea loc meciul 
amical de fotbal dintre echipele Pro
gresul și Rapid. Jocul începe la ora 11.

r î a d u r î
Intr-un meci contînd pentru „Cupa 

campionilor europeni“ la baschet feminin, 
echipa M.T.K. Budapesta a învins cu sco
rul de 87—29 (42—14) echipa turcă „Gări 
Egitim“ Ankara. Revanșa jocului va avea 
loc la 29 noiembrie la Ankara.

A
In localitatea Butan din R.P. Bulgaria 

s-a disputat un concurs hipic cu participa
rea unor călăreți fruntași din R.P. Ro- 
niînă și țara gazdă. în proba de dresaj 
primele trei locuri au fost ocupate de 
sportivii romîni : Bărbuceanu, 97,66 puncte, 
Boiangiu — 96 puncte și Recer — 94 
puncte.

Călărețul romîn Oscar Recer a ocupat 
locul trei în clasamentul general, iar Vlad 
locul 4.

★
Echipa olimpică de box a R.P. Ungare 

a întîlnit la Dublin reprezentativa Irlan
dei. Pugiliștii maghiari au repurtat vic
toria cu scorul de 14—6.

în Capitală s-a deschis astăzi, în 
sala Consiliului local al sindicatelor, 
cea de-a Il-a sesiune de comunicări 
științifice a Institutului de cercetări 
alimentare. Comunicările științifice 
se vor referi, între altele, la reali
zarea progresului tehnic în industria 
alimentară prin utilizarea schimbă
torilor de ioni în diferite procese de 
producție, mecanizarea unor proce
se tehnologice, obținerea de materii 
prime de calitate superioară, reali

„Industria farmaceutică romînească 
se dezvoltă multilateral“

Delegații străini ----------
care au participat Declarațiile unor parîicipanți 
la lucrările Confe- ia lucrările Conferinței 
rinței naționale de naționale de farmacie 
farmacie au făcut ---------
o excursie pe Va
lea Prahovei și în orașul Brașov. în 
București, oaspeții au vizitat • noua 
clădire a Institutului pentru contro
lul de stat al medicamentului și cer
cetări farmaceutice.

înaintea plecării din Romînia, de
legații străini au împărtășit impre-
sn redactorului Agenției romîne de 
presă „Agerpres“, S. Lucian.

„Am venit în Romînia ca repre
zentant al președintelui Federației 
internaționale farmaceutice — a de- 

I clarat prof. Marcel Guillot, de la Fa

Fotbal
Miercuri, s-au disputat mai multe întîl- 

niri internaționale de fotbal contînd pentru 
diferitele cime europene și turneul preolim- 
pjc.

în „Cupa campionilor europeni“ Dukla 
Braga a învins cu 4—1 formația poloneză 
Gornik Zabrze și s-a calificat în sferturile 
de finală. Primul meci fusese cîștigat de 
polonezi cu 2—0.

La Budapesta, formația locală Dozsa 
Ujpest a făcut joc egal : 0—0 cu Locomo- 
tiv Plovdiv în optimile de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri“. M.T.K.-Budapesta a 
pierdut cu 0—1 meciul disputat cu Motor- 
Zwiçkau în „Cupa cupelor“.

Reprezentativele olimpice ale Turciei și 
Italiei s-au întîlnit la Ankara în primul lor 
meci pentru turneul preolimpic. Rezultatul 
a fost egal : 2—2. 

zarea de noi pro'duse nutritive. La 
sesiune participă și specialiști din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă și R. P. 
Ungară.

★
Miercuri seara a avut loc în Sala 

mică a Palatului R. P. Romîne re
citalul pianistei sovietice Henrietta 
Mirvis. Programul a cuprins lucrări 
de Mozart, Beethoven, Ravel, Proko
fiev și Ovicinnikov.

fost la fel de

cultatea de farma
cie din Paris, 
membru al Aca
demiei de medici
nă din Franța. Ni
velul conferinței a 

ridicat ca al multor 
congrese similare internaționale, iar 
organizarea remarcabilă“.

Prof. A. K. Melnicenko, directorul 
Institutului central de cercetări far
maceutice din Moscova : „Comunică
rile și referatele prezentate în cadrul 
conferinței au fost concise și au 
conținut valoroase date științifice, 
expresie a înaltului nivel de pregă
tire teoretică și practică al cercetă
torilor romîni. Aceste date sînt deo
sebit de interesante nu numai pen
tru farmaciștii din Romînia, ci și 
pentru cei veniți din străinătate“.

Prof. Dale E. Wurster de la Uni
versitatea din Wisconsin (S.U.A.) : 
„M-au interesat îndeosebi stu
diile dv. privitoare la ameliorarea 
metodelor de extracție a medica
mentelor de origine vegetală și stu
diul medicamentelor cu efect pre
lungit“.

Prof. Zofia Jerzmanovska, prorec
tor la Academia de medicină din 
Lodz : „Comunicările prezentate 
m-au impresionat nu numai prin 
bogatul lor conținut științific, dar și 
prin faptul că multe dintre ele au 
fosț prezentate de cadre tinere de 
cercetători“.

„Problemele ridicate în çadrul con
ferinței, și mai ales în cadrul simpo
zionului privind introducerea medi
camentelor noi în terapeutică, pre
zintă un deosebit interes științific 
internațional“, a declarat prof. Or
han Yalccindag, specialist în farma
cie galenică și industrială din Turcia.

„Noul institut, pus la dispoziția 
cercetătorilor romîni — a spus 
prof. R. Ruyssen, membru al Aca
demiei regale flamande de științe 
din Bruxelles — constituie un mo
del de organizare, numărîndu-se 
printre cele mai moderne instituții 
similare din Europa“. (Agerpres)

La Uzinele „Se
mănătoarea“ din 
Capitală au în
ceput întrecerile 
din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă. La 
șah, tenis de masă, 
haltere, trîntă, au 
participat aproape 
200 de tineri mun
citori din întreprin
dere. în fotografie : 
Un aspect de ia în
trecerile de haltere.

^Zilele culturii rommești" 
în Franța

PARIS 20 Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în 
după-amiaza zilei de 19 noiembrie 
delegația culturală romînă compusă 
din academicienii Tudor Vianu, 
Theodor Burghele și Nicolae Petru- 
lian, care participă la „Zilele cultu
rii romînești“ în Franța a fost pri
mită la Ministerul Afacerilor Exter
ne de Jean Basdevant, directorul 
general pentru problemele culturale 
și tehnice. în cursul convorbirii 
prietenești au fost subliniate de am
bele părți rezultatele obținute în 
dezvoltarea relațiilor culturale și 
științifice dintre cele două țări.

în dimineața zilei de 20 noiem
brie a avut loc în saloanele Univer
sității Sorbona deschiderea expozi
ției de scenografie romînească. Au 
fost de față oameni de artă, critici, 
pictori scenografi, studenți, precum 
și scenograful romîn Ștefan Norris. 
Expoziția cuprinde desene, schițe, 
fotografii, machete ilustrînd dezvol
tarea scenografiei romînești contom- 
porane.

Luînd cuvîntul cu această ocazie, 
Jean Basdevant a declarat : „Este o 
mare bucurie pentru guvernul fran
cez, și pentru mine personal, să par
ticipăm la manifestările care au loc 
cu prilejul „Zilelor culturii romî
nești“ în Franța. Aceste manifestări 
traduc voința celor două guverne de 
a dezvolta într-un spirit prietenesc 
relațiile bilaterale. Ieri seara am a- 
vut ocazia să vedem un film romî- 
nesc al lui Ion Popescu-Gopo care 
ne-a introdus într-un univers ineîn- 
tător, poetic și îndeosebi plin de u- 
manitate“. După ce a reamintit că 
teatrul romînesc este cunoscut In 
Franța prin prezentarea pieselor lui 
Caragiale și prin numeroși artiști 
romîni, vorbitorul a subliniat că ex
poziția scenografică romînească este 
deschisă în localurile Sorbonei pen
tru ca toți cei ce frecventează aceas
tă străveche instituție de cultură să

IB IE IP R IE I U I I O E
DESCOPERIREA

ULTIMULUI NUMĂR
AL ZIARULUI

„NEUE RHEINISCHE 
ZEITUNG"

La biblioteca orășeneas
că clin Berlin a fost găsit 
•un exemplar al ziarului 
„Neue Rheinische Zeitung“ 
din 19 mai 1849, care apă
rea sub conducerea lui 
Karl Marx. Acesta a fost 
ultimul număr al ziarului, 
în prima pagină a fost pu
blicată cunoscuta poezie a 
lui Freiligrațh scrisă cu 
prilejul încetării apariției 
ziarului și care poartă ti
tlul „Rămas bun de la ci
titori“.
UN ȘOFER A SALVAT

CONCERTUL

Celebrul violoncelist și 
dirijor Pablo Casals a uitat 
în taxiul cu care venea la 
concert partitura și baghe
ta cu care urma să dirije
ze. „Dacă nu se vor găsi 
amîndouă, concertul nu va 
avea loc“ — a declarat el. 

poată vedea eforturile Romîniei în 
acest domeniu. în încheiere el a 
exprimat convingerea că aceste ma
nifestări vor permite o mai bună 
cunoaștere a culturilor celor două 
țări.

Mulțumind Ministerului Afacerilor 
Externe al Franței pentru sprijinul 
acordat în organizarea Zilelor cul
turii romînești în Franța, acad. Tu
dor Vianu a subliniat însemnătatea 
unor asemenea manifestări pentru 
o mai bună cunoaștere a valorilor 
spirituale ale celor două popoare și, 
prin aceasta, pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare romîno-fran- 
ceze.

După inaugurarea expoziției sce
nografice romînești, Jean Roche, 
rectorul Universității din Paris, a 
primit delegația culturală romîneas
că însoțită de dr. Victor Dimitriu, 
ministrul R.P. Romîne la Paris, cu 
care a avut o discuție prietenească.

Lucrările conferinței F. A. O,
ROMA 20 (Agerpres). — La Roma 

au continuat lucrările celei de-a 12-a 
conferințe a FAO — Organizația Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură — în problemele îm
bunătățirii situației alimentare a ță
rilor în curs de dezvoltare. Luînd 
cuvîntul pe marginea acestei pro
bleme, ministrul agriculturii al 
S.U.A., Orville Freeman, a prezentat 
conferinței un program de dezvolta
re a comerțului cu țările în curs de 
dezvoltare și ajutorare a acestor 
țări.

Cu acest prilej, el a exprimat din 
nou preocupările americane privind 
asigurarea de piețe de export pen
tru agricultura S.U.A., insistînd în 
mod special asupra înlăturării ba
rierelor comerciale „îndeosebi în do
meniul produselor agricole“.

A luat, de asemenea, cuvîntul mi
nistrul adjunct al agriculturii Etio
piei, care a arătat atenția ce se a- 

Poliția din New Orleans, 
mobilizată imediat, n-a reu
șit să fie de vreun ajutor, 
în schimb, cu puțin timp 
înaintea începerii concertu
lui, șoferul a adus, perso
nal, obiectele uitate în ma
șina sa.

REANIMARE

După o moarte clinică 
de 43 de minute, un tânăr 
de 21 de ani a fost readus 
la viață de prof. Serghei 
Liubov care lucrează la o 
clinică din Minsk. El a fo
losit pentru reanimare apa
ratul denumit „Inimă-plă- 
mîn artificial“. La 38 de 
minute după înregistrarea 
morții clinice, dr. Liubov a 
deschis cutia toracică a 
tînărului și a conectat apa
ratul la inima care înceta
se să bată. în minutul al 
șaselea după intervenție au 
apărut primele semne de 
viață. Inima artificială a 
funcționat timp de 18 mi
nute, restabilind complet 
funcțiile inimii naturale. 
Presiunea sîngelui a deve
nit și ea normală. După 
24 de ore bolnavul și-a re
venit în simțire.

CAPRICIILE TIMPULUI

La Paris a fost înregis
trată pentru prima dată în 
ultimii 90 de ani în luna 
noiembrie, temperatura de 
17,3 grade C cu totul 
neobișnuită pentru această 
perioadă a anului. Pe lito
ralul Oceanului Atlantic au 
căzut ploi torențiale și 
vînturi puternice. Viteza 
vîntului a atins 85 kilome
tri pe oră. Gîteva străzi ale 
portului maritim Cher
bourg au fost inundate. A- 
proximativ 4 000 de per
soane au fost evacuate.

NOUA INSULĂ...
SE ÎNALȚĂ

După cum s-a mai anun
țat, în apropierea Islande!, 
în urma unor erupții vul
canice submarine, a apă
rut o insulă nouă, lia con
tinuă să se înalțe, atingînd 
de acum o lungime de 500 
metri și o înălțime de cir
ca 50 metri. Erupțiile vul
canice nu au încetat. Apa 
în jurul insulei are o tem
peratură cu 10 grade mai

Declarațiile președintele?

ALGER 20 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat postului de radio 
Helsinki, președintele Algeriei, Ben 
Bella, a declarat că țara sa „este 
hotărîtă să respecte în mod strict și 
loial acordurile adoptate la Ba
mako“.

Referindu-se la relațiile Algeriei 
cu Franța, președintele a relevat că 
autoritățile franceze „trebuie să în
țeleagă că singurele interese în țara 
noastră pe care noi le putem discu
ta cu guvernul fraheez sînt intere
sele statului francez și nu interesele 
particulare ale unor francezi“.

Președintele Ben Bella și-a expri
mat convingerea că în viitorii 3—4 
ani Algeria va obține „un minimum“ 
de independență economică datorită 
industrializării, independență econo
mică fără de care, a subliniat el, 
nu există o adevărată independență 
politică. El a arătat, pe de altă par
te, că nu există nici un proiect de 
remaniere a guvernului actual al Al
geriei, exprimîndu-și părerea că, în 
ansamblu, problema acțiunilor an
tiguvernamentale ale elementelor 
dizidente a fost rezolvată.

cordă în țara sa dezvoltării agricul
turii. Reprezentantul Etiopiei a ară
tat că în noul plan cincinal etiopian 
fondurile acordate Ministerului A- 
griculturii au fost mărite de patru 
ori și că în ultimii ani Etiopia, țară 
cu monocultură, a fost preocupată 
să-și diversifice producția agricolă, 
Ministrul agriculturii al Israelului, 
Moshe Dayan, a relevat la riadul 
său că țările în curs de dezvoltare 
trebuie să-și modernizeze metodele 
folosite in agricultură și să îmbună
tățească condițiile de trai în mediul 
rural.

In cursul ședinței următoare Or
ganizația Națiunilor Unite pentru a- 
limentație și agricultură a primit ca 
membri următoarele țări : Algeria, 
Uganda, Ruanda și Trinidad. Ca 
membri asociați ai organizației au 
fost primite Kenya, Malta și Zanzi- 
barul.

ridicată decît în restul At
lanticului de nord.

Nu se știe dacă insula 
nu va fi distrusă de apele 
oceanului.

Un fenomen similar s-a 
petrecut pe coastele Islan- 
dei și în 1823. Atunci un 
vas de război danez s-a 
îndreptat spre insulă pen
tru a arbora un drapel. 
Marinarii nu și-au putut 
îndeplini misiunea deoare
ce insula disPdrt(sç, literal
mente sub ochii lor, în 
mare.

PRIMA OPERĂ
POPULARĂ GHANEZĂ

La Accra a avut loc pre
miera dramei muzicale 
„Marinarii dispăruți“, pre
gătită de Institutul de artă 
și cultură din Ghana. în- 
tîmplările prin care trec 
cîțiva marinari rătăciți pe 
mare se împletesc cu mo
tive de basm împrumutate 
din folclor. Potrivit apre
cierilor ziarului „Ghanian 
T imes“ această dramă mu
zicală poate fi considerată 
drept prima operă populară 
ghaneză.

Cei care lucrează la ferme Frin R. S. F. lugos lavia
(Urmare din pag. I-a)

Rezultate bune au obținut și îngri
jitorii de la tineretul taurin ; ei au 
realizat în medie de la animalele 
tinere un spor în greutate de peste 
800 g zilnic. Anul acesta gospodăria 
obține din sectorul zootehnic un 
venit de 1 538 000 lei, față de 
773 000 lei în anul trecut.

în numeroase gospodării colective 
cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic sînt frecventate de către toți 
îngrijitorii de animale. Acest lucru 
este cu atît mai important cu cit în 
zootehnie există posibilitatea ca în
vățămintele dobîndite să fie imediat 
aplicate în practică chiar de a doua 
zi. La G.A.C. Checea, regiunea Ba
nat, la cercul de creștere a animale
lor au fost încadrați peste 80 de co
lectiviști, adică toți cei care lucrea- 

l ză în prezent în sectorul zootehnic.
45 dintre ei vor frecventa cursurile 
anului II, iar ceilalți anul I. Mulți 
mulgători care au participat la 
cursurile zootehnice obțin rezultate 
bune. Mulgătorul Ion Miloșan, îm
preună cu alți 2 membri ai familiei, 
îngrijește 36 de vaci. în ultimele 2 
luni producția zilnică de lapte de la 
cele 36 de vaci a sporit cu 100 litri.

Bine procedează o serie de gospo
dării colective care, la înscrierea 
colectiviștilor în diferite cercuri, au 
în vedere necesitatea de a califica 
din vreme și pe oamenii cere vor 
lucra în viitor în sectorul zootehnic 
pe măsură ce vor crește efectivele 
de animale. în acest fel se creează 
condiții ca ei să obțină rezultate 
bune încă din primele zile în care 
vor lucra ca îngrijitori. Prezintă 
mare însemnătate aplicarea în prac
tică a cupoștințelor dobîndite la 
cercurile de creștere a animalelor, 
chiar sub îndrumarea lectorilor, în 
condițiile fiecărei ferme de animale 
sau păsări.

Una din cele mai eficace forme de 
ridicare a calificării îngrijitorilor 

s-a dovedit trimiterea lor în fermele 
celor mai bune gospodării de stat, 
unde să lucreze o perioadă scurtă de 
timp. Această inițiativă a dat 
bune rezultate în regiunile Sucea
va, Argeș și altele. Faptele arată 
că, lucrînd alături de cei mai ex
perimentați muncitori din G.A.S., 
sub îndrumarea specialiștilor, colec
tiviștii deprind mai repede metode 
înaintate, le aplică cu bune rezul
tate la întoarcerea lor în gospodă
ria colectivă.

Repartizarea celor mai harnici și 
pricepuți colectiviști în fermele 
zootehnice, permanentizarea lor, 
sporirea cointeresării lor materiale 
prin retribuirea după producția rea
lizată, ridicarea necontenită a cali
ficării lor profesionale, buna orga
nizare a muncii — sînt probleme de 
cea mai mare însemnătate, care tre
buie să stea, zi de zi, în atenția or
ganelor de partid, a sfaturilor popu
lare și a consiliilor agricole.

în marea majoritate a gospodă
riilor colective au fost create orga
nizații de bază pe brigăzi zootehni
ce. Numeroase organizații de bază 
au contribuit la îmbunătățirea sub
stanțială a activității acestor bri
găzi. Ele au pus în centrul activi
tății lor educarea îngrijitorilor în 
spiritul dragostei pentru meseria a- 
leasă, s-au preocupat permanent de 
ridicarea calificării acestora, au a- 
nalizat periodic munca în acest do
meniu și au propus măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor.

îngrijitorii de animale au pe mina 
lor o adevărată comoară, lucrează 
într-un sector unde s-au făcut mari 
investiții. Ei sînt chemați să de
pună toată sîrguința pentru a spori 
producția animalelor, contribuind 
astfel la îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu proțjuse alimentare 
valoroase și la realizarea unor ve
nituri bănești cît mai mari în gos
podăriile agricole colective.

Organizația de partid 
in miezul întregii activități a uzinei

(Urmare din pag. I-a)

realizarea planului. Secretari ai or
ganizațiilor de partid ca Mircea 
Stinghie — Uzinele „Hidromecani
ca“, Dumitru Palade — Fabrica „Te
melia“, Sasz Carol — întreprinde
rea regională de electricitate, 
Gheorghe Ruxăndroiu — „Electro- 
precizia“ Săcele și mulți alții sînt 
mereu printre muncitori, cunosc 
bine activitatea secțiilor, sarcinile 
ce le stau în față și, împreună cu 
oamenii cei mai calificați, găsesc 
cele mai bune soluții de rezolvare a 
problemelor.

Deși nivelul muncii de partid a 
crescut simțitor, în adunările și con
ferințele de alegeri s-a arătat că 
mai sînt organizații de bază care nu 
intervin activ în viața întreprinde
rilor, nu-și axează activitatea spre 
principalele sarcini de producție, 
manifestă o slabă combativitate față 
de lipsuri. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, cu unii membri ai birourilor 
organizațiilor de bază nr. 19 și 20 
de la seulăria Uzinelor „Steagul 
roșu“. Deși aici, din cauza nefolosi- 
rii judicioase a spațiilor de produc
ție și a mașinilor de înaltă tehnici
tate, S.D.V.-urile nu erau livrate 
ritmic iar productivitatea muncii 
se menținea scăzută, birourile nu 
au analizat cauzele acestei stări de 
lucruri, posibilitățile de înlăturare a 
neajunsurilor. Comuniștii au criti
cat pe cei care au manifestat for
malism în muncă și nu i-au mai 
ales în noile birouri.

Creșterea competenței comuniști
lor este nemijlocit legată de îmbo
gățirea cunoștințelor lor economice ; 
în această privință adunările de a- 
legeri din organizațiile de partid de 
la Fabrica de scule din Rîșnov, 
„Colorom“-Codlea, „Hidromeca
nica“ au scos în evidență aportul 

cercurilor de economie politică și e- 
conomie concretă. Spre a crea con
diții în vederea aprofundării pro
blemelor economice, Comitetul oră
șenesc P.M.R. Brașov organizează 
instruirea secretarilor și birourilor 
organizațiilor de bază în mod dife
rențiat, potrivit specificului ramurii 
în care activează. Cu mulț interes 
sînt urmărite de secretarii organiza
țiilor de bază expunerile, însoțite de 
prezentarea unor grafice și diagrame, 
pe diferite teme economice actua
le. în cadrul planului de sprijinire 
a noilor birouri alese, zilele urmă
toare, secretarii comitetului orășe
nesc și cadre de specialiști vor 
voț’bi secretarilor organizațiilor de 
bază din întreprinderi despre u- 
neie probleme ale progresului tehnic, 
despre rezervele de creștere a pro
ductivității muncii și alte proble
me. Expunerile vor pune accentul 
în mod deosebit pe necesitatea în
deplinirii nu numai de către fiecare 
întreprindere, dar și de fiecare sec
ție, a planului la toți • indicatorii, 
precum și pe pregătirile pentru or
ganizarea producției în anul viitor.

Spiritul de răspundere partinică^ 
al comuniștilor s-a reflectat și în 
aceea că în noile comitete de partid 
și birouri ale organizațiilor de 
bază au fost aleși tovarăși cu 
bogată experiență în producție, te
meinică pregătire politică și profe
sională, sprijinitori entuziaști ai 
noului. încă de la primele acțiuni 
inițiate de birourile recent alese ale 
organizațiilor de bază se manifes
tă o maturitate sporită a acestpra. 
Comitetul orășenesc de partid este 
hotărît ca, acordîndu-le un sprijin 
concret și permanent pentru perfec
ționarea stilului de muncă, să le p- 
jyte să ridice necontenit nivelul 
muncii de partid și al întregii acti
vități din întreprinderi.

...Lăsăm în urma noastră centrul 
aglomerat al Belgradului. Coborîm 
pe străzile care duc, ca niște aflu
enți, spre Sava. Zărim, apărînd în 
ceața subțire ce se ridică de pe rîu, 
vechea fortăreață Kalemegdan. 
Străbatem apoi Noul Belgrad și o- 
rășelul studențesc de la marginea 
lui, trecem pe lîngă una dintre ma
rile întreprinderi belgrădene, — U- 
zina de tractoare și motoare. Aceas
tă întreprindere s-a constituit în 
1961 prin reunirea a două uzine mai 
vechi — Uzina de motoare din Ra- 
kovița și Uzina de motoare și trac
toare din Noul Belgrad. Aici se pro
duc motoaye Diesel și tractoare pe 
roți de 35, 50 și 52 C.P. întreprinde
rea produce anual un mare număr 
de motoare Diesel, 8 000 tractoare 
și alte piese turnate.

Ajungem apoi la noul aeroport, 
inaugurat anul trecut. Placarde mari 
îi invită pe turiști să nu ocolească 
„poarta aeriană“ a capitalei. Urmăm 
și noi amabila invitație. O șosea la
terală ne duce spre clădirea ce stră
lucește argintiu în bătaia soarelui 
de dimineață. Construită din sticlă, 
metal și beton, clădirea impresionea
ză plăcut ochiul prin grația forme- 
lor ei arhitectonice. La apropierea 
călătorilor, ușile se deschid auto
mat. Dincolo de largile ferestre care 
oferă perspectiva aeroportului, ză
rim pistele de pe care decolează și 
pe care aterizează avioane din di
ferite colțuri ale iugoslaviei, și din 
alte țări.

Lingă înălțimile de la Avala zărim 
cei trei piloni de beton masiv pe care 
se ridică turnul de televiziune, care 
va atinge 200 de metri.

Pentru a se evita aglomeră
rile de autovehicule. o bună 
parte din stațiile de benzină se 
găsesc nu pe șosea, ci în lo
calități laterale. Ne-am aprovizionat 
la una din stațiile de benzină, în lo
calitatea Ruma, jmde se înajță o 
fabrică nouă de roți și anvelope 
pentru automobile. Lîngă stațiile de 

benzină găsești mici ateliere de re
parații de mare utilitate pentru au- 
tomobilișți.

în apropierea orășelului Sid, în- 
tîlnim un hotel care pupe la dispo
ziție călătorilor camere spațioase, 
precum și un restaurant specializat 
în mîncăruri sirbești. Afișe mari 
recomandă celor ce poposesc aci să 
viziteze neapărat unul dințre așe?ă- 
mintele cu care se mîndrește orășe
lul — galeria de tablouri ale picto
rului Sava Șumanovici, care a trăit 
și a creat în aceste locuri. Hdtelul
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de la Slavonski Brod, situat cam la 
jumătatea drumului dintre Belgrad 
și Zagreb, constituie datorită pozi
ției sale naturale un adevărat 
punct de atracție pentru turiști.

La o mică distanță de Osipaonița 
se află, împrejmuită de păduri și 
ape, o frumoasă bază turistică. E 
vorba de un șir de cabane din ele
mente de lemn prefabricate. Vara, 
această bază turistică, numită „Po- 
kainița“, atrage un mare număr de 
belgrădeni doritori de odihnă în aer 
liber.

Este cunoscută tragedia orașului 
Skoplje, care a suferit mari distru
geri în urma cutremurului din 26 iu
lie a.c. Acum, orașul a devenit un 
vast șantier, unde își desfășoară ac
tivitatea zeci de întreprinderi din 
întreaga țară. Toate lucrările de 
construcție se desfășoară într-un 
ritm susținuț. în oraș a și fost refă
cută rețeaua de aprovizionare cu 
curent electric, rețeaua de alimen
tare cu apă potabilă, s-au deschis 
magazine.

Numeroase țări își aduc, sub dife
rite forme, contribuția la recon
strucția orașului greu încercat. 
Guvernul R. P. Romîne a hotărît a- 
cordarea unui ajutor constînd in 
construirea a 100 apartamente și a 

unei policlinici complet utilate. 
Construcția acestor obiective va în
cepe în cursul acestui an și va fi 
terminată în 1964. După cum se 
șție, în zilele imediat următoare cu
tremurului, organizația Crucii Roșii 
din R. P. Romînă a trimis un ajutoi’ 
în medicamente, echipament de ca
zare și altele.

Toate punctele descrise mai sus și 
multe altele sînt legate între ele 
printr-o importantă arteră de circu
lație pentru autovehicule, a cărei 
construcție s-a terminat de curînd : 
autostrada cu o lungime de 1 150 
km. Ea a fost realizată în mai multe 
e.tupe. Prima etapă, dintre Belgrad 
și Zagreb, de aproape 330 km, a fost 
terminată în 1950. în 1958 s-a în
cheiat o nouă secțiune de 80 km, 
între Zagreb, și Ljubliana. Cele
lalte porțiuni au fost realizate in 
anii următori. Prin construcția auto- 
stradei se asigură o legătură rapidă 
între principalele regiuni ale țării, 
între patru din cele mai însemnate 
centre economice — Ljubliana, Za
greb, Belgrad și Skoplje. Acum 
drumul străbătut de autovehicule 
între aceste localități s-a scurtat la 
jumătate. Făcînd legătura între gra
nița cu Austria și cea cu Grecia, 
autostrada înlesnește și circulația de 
bunuri și călători între Europa cen
trală și sudul Balearfilor. După ce 
trece prin Ljubliana, autostrada tra
versează pitoreștile văi ale rîurilor 
Krka și Sava, apoi se îndreaptă spre 
cîmpiile Sloveniei și Șrem-ului. 
De-a lungul ei au fost efectuate nu
meroase lucrări, printre care podul 
de pe Sava, la Zagreb, și cele două 
poduri de pe Morava ; s-au cons
truit de asemenea mai multe via
ducte și tunele.

Traversînd cinci din cele șase re
publici ale țării, autostrada repre
zintă o importantă arteră de cir
culație a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

V. BÎRLĂDEANU
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Conssiiu! de Securitate va discutaIn Comitetul Politic al Adunării Generale

Discuția și votul în problema 
denuclearizării Americii Latine

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
în Comitetul Politic al Adunării 

Generale a O.N.U. au continuat dez
baterile în legătură cu proiectul de 
rezoluție a 10 țări latino-americane 
privind denuclearizarea Americii 
Latine. După cum se știe, acest pro
iect pornește de la declarația din 29 
aprilie 1963 a președinților a 5 state 
din America Latină (Brazilia, Boli
via, Chile, Ecuador, Mexic) în care 
se propune încheierea unui acord 
multilateral prin care participanții 
— țările Americii Latine — și-ar 
asuma obligația de a nu produce, a 
nu primi, a nu depozita și a nu ex
perimenta pe teritoriile lor arme nu
cleare sau mijloace de lansare a a- 
cestor arme. Proiectul de rezoluție 
exprimă speranța că statele Americii 
Latine vor iniția studiile pe care le 
vor considera necesare pentru rea
lizarea acestui acord. Proiectul ex
primă convingerea că toate statele 
și în mod deosebit puterile nucleare 
vor coopera fără rezerve pentru a- 
plicarea rezoluției privind denuclea
rizarea Americii Latine.

în ședința din 18 noiembrie a 
luat cuvintul reprezentantul Repu
blicii Cuba la O.N.U., Carlos Le
chuga. Declarînd că delegația sa este 
bucuroasă „de a adresa autorilor 
proiectului mărturia simpatiei pen
tru inițiativa lor“, vorbitorul a 
spus : pentru motive de principiu 
Cuba este în favoarea creării unei 
zone denuclearizate nu numai în 
America Latină, dar și în lumea în
treagă. Această linie de conduită 
răspunde dorinței noastre sincere de 
pace. Asemenea măsuri reprezintă 
în realitate pentru popoarele inte
resate eliberarea de teama de a fi 
șterse de pe fața pămîntului de că
tre armele puternice pe care le-a 
creat tehnica modernă. în ochii noș
tri, și pentru totdeauna, ieri ca și 
azi, a spus mai departe vorbitorul, 
este o chestiune de principiu de a 
favoriza ideea denuclearizării ca 
factor de destindere în relațiile in
ternaționale, ca o contribuție la de
zarmarea generală și totală, ca mij
loc de a stinge focarele de război și 
de a micșora influența forțelor agre
sive, de a curați de radioactivitate 
atmosfera. Carlos Lechuga a arătat 
în continuare că guvernul cuban ar 
fi dispus să sprijine proiectul pre
zentat cu condiția ca S.U.A. să ac
cepte restituirea către Cuba a bazei 
militare de la Guantanamo, precum 
și cuprinderea în mod expres în 
zona denuclearizată latino-america- 
nă a insulei Porto Rico și a zonei 
canalului Panama. El a apreciat că 
proiectul în forma prezentată este 
nesatisfăcător, deoarece S.U.A. nu 
își asumă obligații oficiale precise 
în această privință.

Reprezentantul S.U.A. în Comite
tul Politic, Stelle, a făcut uz de 
dreptul său la răspuns pentru a a- 
taca guvernul Cubei. El a declarat 
că condițiile preliminare formulate 
de Cuba sînt «inacceptabile după 
cum se știe bine».

M. M. Belousov, reprezentantul 
R.S.S. Ucrainene, a declarat că con
stituirea de zone denuclearizate este 
o măsură de cea mai mare actuali
tate acolo unde armele nucleare ale 
părților sînt despărțite doar de o 
mică distanță și unde există cea mai 
mare posibilitate de izbucnire a unei 
ciocniri periculoase care se poate 
transforma în conflict armat și în
tr-un război mondial. Se poate salu
ta intenția autorilor rezoluției pri
vind declararea Americii Latine 
zonă denuclearizată. în același timp 
este deosebit de necesar să se stabi
lească obligațiile puterilor nucleare 
în sensul celor spuse în repetate 
rînduri de reprezentantul Cubei în 
legătură cu propunerea de a se con
stitui o zonă denuclearizată în Ame
rica Latină. Reprezentantul R.S.S. 
Ucrainene a condamnat atacurile re
prezentantului S.U.A., Stelle, împo
triva Republicii Cuba.

în ședința din 19 noiembrie a 
luat cuvîntul reprezentantul Uniunii 
Sovietice, N. T. Fedorenko. El a 
declarat că Uniunea Sovietică s-a 
pronunțat și se pronunță cu consec
vență pentru crearea de zone fără 
arme nucleare. „Poate oare cineva 
să conteste că crearea unor aseme
nea zone ar micșora în mod serios 
posibilitatea izbucnirii de conflicte 
militare, ar preîntîmpina primejdia 
însușirii armei nucleare de către 
noi țări și continente, ar contribui 
la stabilirea unei atmosfere de în
credere între state și la realizarea 
țelului principal — dezarmarea ge
nerală și totală ?“ N. T. Fedorenko 
a spus că în legătură cu aceasta 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a decla
rat, la 8 iunie a.c. : «...fiecare proiect 
are trăsăturile sale caracteristice le
gate de particularitățile unor sau al
tor regiuni ale globului. Comună 
însă pentru toate aceste proiecte 
este năzuința de a salva pe oameni 
de primejdia războiului nuclear. Și 
aceasta este principalul».

După părerea noastră, a spus N. 
Fedorenko, tergiversarea în legătură 
cu crearea în practică a unor zone 
denuclearizate se explică în general 
prin poziția unor state care dispun 
de arma nucleară. Delegația S.U.A. 
condiționează posibilitatea creării 
de zone denuclearizate printr-o se
rie întreagă de amendamente și 
clauze. Sensul obiecțiunilor S.U.A. 
se reduce la aceea că aceste zone nu 
trebuie să încalce „echilibrul de 
forțe“ militar care s-a creat în di-

statelor situa-

T. Fedorenko, 
motivele care 
rezoluției cu 

I continentu-

ferite regiuni ale lumii. Pe acest 
„temei“ născocit, S.U.A. înlătură 
Europa și alte regiuni din sferele e- 
ventualelor zone denuclearizate fără 
măcar a cere părerea 
te în aceste regiuni.

Noi, a continuat N. 
privim cu înțelegere i 
călăuzesc pe autorii 
privire la declararea 
lui latino-american zonă fără arma 
racheto-nucleară. O asemenea mă
sură ar apăra fără îndoială a- 
ceastă regiune de distrugerile ter- 
mo-nucleare. Totuși, crearea unei 
zone denuclearizate în America La
tină și viabilitatea ei depinde de 
faptul dacă puterile care dețin arma 
nucleară vor respecta statutul aces
tei zone. Subliniind că U.R.S.S. a 
declarat limpede și fără echivoc că 
este gata să contribuie la crearea 
de zone denuclearizate, să respecte 
statutul lor și să garanteze secu
ritatea și independența țărilor par
ticipante care intră în asemenea 
zone, reprezentantul sovietic a spus: 
înfăptuirea țelurilor prevăzute de 
proiect este legată în primul rînd 
de poziția S.U.A., singura putere 
nucleară din această regiune. El a 
sprijinit cererea reprezentantului 
cuban ca S.U.A. să-și asume obli
gația de a nu avea arme nucleare 
în zona canalului Panama și insu
le) Porto-Rico, de a restitui Cubei 
baza militară de la Guantanamo. în 
încheiere, reprezentantul sovietic a 
arătat că, ținînd seamă de faptul că 
în declarațiile reprezentanților pu
terilor occidentale nu se spune că 
ele sînt gata să respecte statutul 
zonei denuclearizate din America 
Latină și că reprezentantul S.U.A. a 
declarat la 18 noiembrie că condi
țiile sus-amintite sînt inacceptabile 
pentru S.U.A., delegația sovietică nu 
găsește posibil să sprijine proiectul 
în discuție.

Au mai luat cuvîntul 
tanții Bulgariei, 
R. S. S. Bieloruse, 
Cehoslovaciei, Jiri

Reprezentantul 
M. Lachs, a evocat propunerea Polo-

reprezen-
M. Tarabanov, 

K. V. Kiseliov, și 
Hajek. 
Poloniei, prof.

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne
După exprimarea votului, repre

zentantul R. P. Romîne, Mircea Ma- 
lița, a declarat :

în Romînia a trezit un viu inte
res declarația comună din 29 apri
lie 1963 a președinților Boliviei, Bra
ziliei, Chile. Ecuadorului și Mexicu
lui. prin care în numele popoarelor 
și guvernelor lor anunțau că „sînt 
gata să semneze un acord multila
teral latino-american prin care ță
rile s-ar angaja să nu producă, să 
nu primească, să nu depoziteze sau 
să nu experimenteze arme nucleare 
sau mijloace de lansare a acestor 
arme“.

în cadrul lucrărilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, de
legația romînă și-a exprimat con
vingerea că „o asemenea inițiativă 
reprezintă un nou pas spre crearea 
unei zone denuclearizate în Ame
rica Latină“.

Proiectul de rezoluție prezentat 
de zece state latino-americane, inti
tulat „denuclearizarea Americii La
tine“, pe care Comitetul nostru l-a 
adoptat astăzi constituie o urmare 
și o dezvoltare a declarației celor 
cinci președinți, o nouă verigă spre 
punerea în practică a acestei iniția
tive.

Delegația romînă a votat în favoa
rea proiectului de rezoluție al celor 
10 țări deoarece el poate reprezenta, 
după părerea noastră, o nouă con
tribuție la crearea unui climat de 
destindere în relațiile internaționale 
și la promovarea încrederii în 
porturile dintre state.

Aplicarea prevederilor acestei 
zoluții ar crea condiții ca într-o 
tinsă parte a globului, America La
tină, să ia ființă, prin negocieri în
tre statele interesate, o regiune lip
sită de arme nucleare, o regiune 
care să fie scoasă de sub incidența 
pericolului nuclear.

Delegația romînă a urmărit cu a- 
tenție și sprijină argumentele expu
se în cursul dezbaterii în favoarea 
recunoașterii, ca principiu funda
mental al creării de zone denuclea
rizate, a acordului statelor interesate 
prin exercitarea liberă a suveranită
ții lor.

Delegația romînă ține să precizeze 
— a spus mai departe reprezentan
tul R. P. Romîne — în același timp 
că susține pe deplin cererile legiti
me ale

ra-

re- 
în-

guvernului cubanez, expri-
■*

YORK 20 (Agerpres). — Co- 
Politic al Adunării Generale

NEW 
mitetul 
a O.N.U. a adoptat la 19 noiembrie 
un proiect de rezoluție prin care 
Adunarea Generală trebuie să pro
pună Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare „să studieze cu prio
ritate problema convocării unei 
conferințe în vederea semnării unei 
convenții asupra interzicerii folosirii 
armelor nucleare și termonucleare 
și să prezinte un raport în legătură 
cu aceasta la cea de-a 19-a sesiune 
a Adunării Generale“.

în favoarea proiectului de rezolu
ție, inițiat de Etiopia și alte 17 țări 
afro-asiatice, au votat 54 de delega
ții, iar 24 de delegații s-au abținut, 
în favoarea adoptării rezoluției a 
votat și delegatul R.P. Romîne.

Un număr de țări occidentale, 
care s-au pronunțat împotriva a- 
doptării rezoluției, și-au motivat vo- 

niei privind crearea unei zone denu
clearizate în Europa Centrală.

Cu trecerea vremii, cu sporirea 
armamentelor, în timp ce cantități 
tot mai mari de arme ucigătoare 
erau stocate și acumulate în arsena
lele multor state, ideea creării de 
zone denuclearizate a obținut un 
sprijin tot mai mare. Limitînd mij
loacele de război, noi îi limităm pro
porțiile și am putea pînă la sfîrșit 
să-1 împiedicăm. Acesta este modul 
în care concepem zonele denuclea
rizate în Europa centrală, și acesta 
este modul în care înțelegem pro
punerile făcute cu privire la alte 
regiuni.

Delegația poloneză — a spus vor
bitorul — salută inițiativa adoptată 
de un grup de state latino-ameri- 
cane care indică limpede creșterea 
numărului statelor care refuză „bi
nefacerea“ nebănuită care le este 
oferită sub forma de arme nucleare. 
Referindu-se la aceia care se pro
nunță împotriva zonelor denuclea
rizate invocînd argumentul „echili
brului armamentelor“, el a spus că, 
o dată stabilită, zona nu creează un 
avantaj pentru nimeni, nu primej
duiește securitatea nimănui.

Acestea sînt considerentele 
ne determină să ne exprimăm 
jinul deplin și sincer față de 
unei asemenea zone ca aceea 
pusă de unele țări latino-ameri- 
cane. Prof. M. Lachs a spus că dele
gatul cubanez a exprimat sprijinul 
acordat acestei idei de țara sa, dar 
în același timp a făcut cunoscut în
grijorările și preocupările cu privire 
la securitatea propriei sale țări și 
și-a exprimat regretul că sursa lor 
nu a fost pînă în prezent îndepăr
tată de către Statele Unite.

Trecîndu-se la vot, Comitetul Po
litic a adoptat proiectul de rezolu
ție. 89 de state, printre care și țara 
noastră, au votat pentru ; nu a fost 
nici un vot contra ; 14 state, printre 
care U.R.S.S., Cuba, Bulgaria, Ceho
slovacia, Mongolia, Polonia, Unga
ria, Franța, s-au abținut ; Albania 
nu a participat la vot ; reprezen
tanți a 7 state au fost absenți.

care 
spri- 
ideea
pro-

într-adevăr,
canalului Panama, a 

Rico și a diverselor

mate cu multă claritate de distinsul 
reprezentant al Cubei, fără îndepli
nirea cărora crearea zonei va fi pusă 
sub semnul îndoielii, 
includerea 
insulei Porto
baze ale S.U.A. pe continentul sud- 
american în zona denuclearizată, 
precum și evacuarea acestor baze, 
constituie cerințe justificate, pe care 
delegația noastră le sprijină ca și în 
sesiunea trecută.

Trebuie să notăm cu regret că 
pînă în prezent poziția adoptată de 
S.U.A. nu furnizează nici un indi
ciu asupra obligațiilor necondițio
nate pe care trebuie să și le asume 
în această privință.

Considerăm de asemenea că tex
tul rezoluției cuprinde unele nea
junsuri, dintre care unele au fost 
menționate în cursul dezbaterii. De
legația romînă ține să precizeze că 
votul său nu reprezintă o schimbare 
a poziției sale față de acele rezoluții 
menționate în preambulul rezoluției 
pentru care delegația R.P.R. nu a 
votat la sesiunile trecute.

Sprijinul larg de care s-a bucurat 
ideea creării unei zone libere de ar
me nucleare în America Latină în 
cadrul acestei sesiuni, la doi ani 
după ce Adunarea Generală a adop
tat rezoluția cu privire la denuclea- 
rizarea Africii — constituie un nou 
pas, care vine să confirme încă- 
odată procesul de recunoaștere tot 
mai largă din partea statelor situate 
pe toate continentele, a utilității și 
necesității creării de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale glo
bului.

Aș dori, în legătură cu aceasta, să 
reamintesc că, preocupat de găsirea 
unor soluții pe plan regional în ve
derea limitării ariei de conflict 
nuclear și în dorința de a contribui 
la destindere și întărirea securității 
internaționale, guvernul R.P.R. s-a 
adresat guvernelor țărilor balcanice 
încă în anii 1957—1959 cu propu
neri privind transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și colabo
rării, fără arme nucleare și rachete.

împărtășim — a spus în încheie
re reprezentantul R. P. Romîne — 
sentimentul de satisfacție exprimat 
de numeroase delegații în legătură 
cu reafirmarea la dezbaterea pre
zentului punct a actualității și via
bilității ideii zonelor denuclearizate 
și a progresului necontenit al aces
tei idei în lume.

★
tul prin faptul că ea ar da priorita
te acestei probleme față de altele 
care trebuie să fie discutate în ca
drul Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Co
mitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat, cu 88 
de voturi pentru și nici unul contra, 
un articol al Convenției drepturilor 
economice, sociale și culturale, care 
proclamă dreptul oricărei persoane 
„de a fi eliberată de foame“. în nu
mele delegației romîne, dr. Ovidiu 
Popescu a sprijinit adoptarea aces
tui articol. Articolul cere țărilor care 
vor semna convenția să ia măsuri 
în scopul de a îmbunătăți metodele 
producției, conservării și distribui
rii alimentelor, precum și înfăptui
rea reformei agrare.

politica, de apartheid
S-A CERUT Șl DISCUTAREA SITUAȚIEI DIN COLONIILE PORTUGHEZE

NEW YORK 20 (Agerpres). — La 
19 noiembrie, Guineea a cerut con
vocarea unei sesiuni a Consiliului 
de Securitate, care să examineze, 
fără nici o întîrziere, situația din 
coloniile portugheze în vederea apli
cării „imediate și fără rezerve“ a 
rezoluției adoptate la 31 iülie de 
acest organism. în această rezoluție 
guvernul portughez este invi
tat să înceteze orice acte de 
represiune și să-și retragă forțele 
militare din coloniile portugheze. 
Rezoluția cere, de asemenea, ca Por
tugalia să promulge o amnistie poli
tică necondiționată, să înceapă trata
tive cu reprezentanții partidelor po
litice din colonii pentru a asigura 
transferarea puterii către instituțiile 
politice liber alese și să acorde, 
îndată după aceea, independența 
tuturor teritoriilor pe care le admi
nistrează. în rezoluție se cere, de a- 
semenea, încetarea oricărui ajutor 
de natură să permită Portugaliei 
continuarea represiunilor împotriva 
populației din teritoriile sale colo
niale.

în aceeași zi, reprezentanți a 32 de 
țări africane au cerut convocarea 
Consiliului de Securitate pentru dis
cutarea politicii de apartheid a gu
vernului Republicii Sud-Africane.

între timp, Comitetul de tutelă al 
O.N.U. continuă să dezbată problema 
coloniilor portugheze. Majoritatea 
delegaților care au luat cuvîntul în 
ședința din 19 noiembrie au sprijinit 
cererea de convocare a Consiliului 
de Securitate. Reprezentantul Indo
neziei, Karseno Sasmojo, subliniind 
că guvernul portughez „sfidează opi
nia publică mondială și Națiunile 
Unite“, a cerut ca Consiliul de Secu
ritate „să întreprindă acțiuni hotărî- 
te pentru respectarea principiului 
autodeterminării și libertății popoa
relor din coloniile portugheze“. In a- 
celași sens s-au pronunțat reprezen
tanții U.R.S.S., Ceylonului, R. A. U. 
și ai altor țări.

Intensificarea mișcării pentru 
independență in Africa de sud-vest

de Republica

LONDRA 20 (Agerpres). — In A- 
frica de sud-vest, teritoriu sub tu
telă anexat cu forța 
Sud-Africană, a fost creată o nouă 
organizație de luptă pentru inde
pendența națională — Frontul de E- 
liberare Națională.

Noua organizație reunește Organi
zația populară, Uniunea națională și 
alte organizații din Africa de sud- 
vest care luptă împotriva regimului 
rasist al guvernului Verwoerd.

Protestul unor deținute 
politici spanioli

LONDRA 20 (Agerpres). — Ziarul 
„Guardian“ relatează că 16 deținuți 
politici spanioli din închisoarea Bur
gos au adresat directorului acestei 
închisori o scrisoare în care descriu 
tratamentul la care sînt supuși. O 
copie a scrisorii a parvenit Comite
tului din Londra de luptă pentru 
amnistie în Spania. După cum arată 
ziarul, autorii scrisorii — pictori, 
juriști, ziariști, medici, au fost pe
depsiți pentru acest „act de indisci
plină“ cu 42 de zile de carceră, cu 
regimul cel mai sever.

Unul din semnatarii scrisorii, pic
torul Augustin Ibarolla, arată că în 
urma torturilor la care a fost supus 
și-a pierdut în repetate rînduri cu
noștința. Un alt deținut .din închisoa
rea Burgos, de asemenea semnatar al 
acestei scrisori, arată că a fost bătut 
atît de sălbatic cu vergele, îneît i 
s-au rupt cîteva coaste.

După cum arată în încheiere zia
rul „Guardian“, autorii scrisorii cer 
ministrului informațiilor din Spania 
să permită unei delegații de juriști 
să viziteze închisoarea Burgos și alte 
închisori din Spania pentru a se a- 
duce la cunoștința opiniei publice 
tratamentul la care sînt supuși deți- 
nuții politici.

IIN NOU EPISOD
AI. „JIRNAIULUI ANNEI FRANK"

că în 
război

VIENA 20 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului de 
Interne al Austriei a anunțat că 
Karl Silberbauer a fost suspendat 
din postul de inspectoi- al poliției 
din Viena în vederea investigațiilor 
în legătură cu activitatea sa în O- 
landa, în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Purtătorul de cuvînt 
a declarat că Silberbauer, în vîrstă 
de 52 de ani, a recunoscut 
'timpul celui de-al doilea 
mondial a fost ofițer de poliție hit- 
lerist și că la 4 august 1944 a ares
tat-o pe Anna Frank, care, ulterior, 
a murit într-un lagăr de concentrare 
nazist.

Anna Frank, în vîrstă de 12 ani, 
și-a povestit viața stînd ascunsă în
tr-un pod din Amsterdam, într-un 
jurnal care, după război, a fost des
coperit de tatăl său, Otto Frank, sin
gurul supraviețuitor al familiei. 
„Jurnalul Annei Frank“ a fost apoi 
tradus în numeroase limbi devenind 
una din cărțile cele mai cunoscute.

corespondentu-Potrivit relatărilor 
lui de la Națiunile Unite al agenției 
France Presse, unele delegații con
sideră că, în cazul în care O. N. U. 
nu va adopta pînă la sfîrșitul anului 
hotărîri în această problemă, va fi 
necesară convocarea Adunării Ge
nerale a O.N.U. la începutul anului 
1964.

★
NEW YORK 20 (Agerpres). — Pa

trick Dean, reprezentantul Angliei 
la O.N.U. și președintele Consiliului 
de Securitate pentru luna noiembrie, 
a anunțat că a primit din partea re
prezentantului țărilor africane cere
rea de a convoca la 22 noiembrie o 
ședință a Consiliului de Securitate 
care să discute politica de apartheid 
dusă de guvernul Republicii Sud- 
Afficane. După consultări cu 
membrii Consiliului de Securitate, 
s-a hotărît ca ședința să fie fixată 
pentru data de 25 noiembrie.

Totodată, la New York s-a făcut 
cunoscut că grupul țărilor africane 
la O.N.U. a adresat la 20 noiembrie 
secretariatului Organizației Națiuni
lor Unite cererea oficială ca proble
ma coloniilor portugheze să fie exa
minată într-o ședință a Consiliului 
de Securitate.

Declarația lui Aldo Moro cu privire 

la formarea noului guvern italian

ROMA 20 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută după întrevederile pe 
care le-a avut cu liderii a patru par
tide din Italia — democrat-creștin, 
republican, socialist și social-democrat, 
— Aldo Moro, secretarul general al 
Partidului democrat-creștin, însărcinat 
cu formarea noului guvern italian, a 
anunțat că documentul final care îi va 
servi drept program a fost prezentat re
prezentanților acestor partide care ur
mează să constituie viitorul guvern.

Documentul cuprinde două părți 
principale : o parte privitoare la pro
blemele economice și financiare și o 
alta cuprinzînd o serie de reforme re
feritoare la formarea de regiuni admi
nistrative autonome, învățămînt, pro
bleme de urbanism și ale construcției 
de locuințe.

Documentul urmează să fie aprobat 
de conducerile celor ' patru partide, 
după care vor începe discuțiile privind 
repartiția portofoliilor ministeriale.

încheierea lucrărilor O. E. C. D

unui purtător

PARIS 2Ö (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Consiliului O.E.C.D. 
(Organizația europeană de coopera
re economică și dezvoltare) s-a ho
tărît constituirea unui grup de lucru 
menit să coordoneze pozițiile țărilor 
membre ale O.E.C.D. la Conferința 
mondială pentru comerț și dezvolta
re. care se va deschide la Geneva 
în primăvara viitoare sub egida 
O.N.U.

Citind declarațiile 
de cuvînt în legătură cu problema 
relațiilor comerciale 
curs de dezvoltare, France Presse 
subliniază că participanții la sesiu
nea O.E.C.D. au recunoscut necesi
tatea ca schimburile comerciale să 
contribuie la îmbunătățirea situației 
economice a acestor țări. De aseme
nea, s-a apreciat că situația actuală 
a prețurilor la materiile prime pro
duse de ele nu este satisfăcătoare.

La 20 noiembrie au luat sfîrșit lu
crările consiliului ministerial

cu țările în

Riksdagul (Parla- 
aprobat la 20 no-

calculat întîmpină, în momentul de 
față, greutăți și că mai multe între
prinderi sînt pe cale de a fi închise.

STOCKHOLM, 
mentul) suedez a 
iembrie, în unanimitate, aderarea Sue
diei la Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă.

BRUXELLES. La 19 noiembrie, 
înaintea plecării definitive din Bel
gia, Pavel Babuci, ministrul R. P. 
Romîne la Bruxelles, și soția sa au 
fost primiți de regele Belgiei, Bau
douin, și de regina Fabiola. La 20 
noiembrie, Pavef Babuci a fost pri
mit și de Paul Struye, președintele 
Senatului belgian.

TOKIO. Artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Consiliului tea
trelor din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă din R. P. Romînă, 
care a participat la Congresul de la 
Tokio al Institutului internațional de 
teatru, a avut în ultimele zile întîlniri 
cu regizori, actori și studenți japonezi, 
precum și cu membri ai Asociației de 
prietenie Japonia-Romînia. La 18 no
iembrie el a vizitat Teatrul Bugeiza 
din Tokio care a pus în scenă piesa 
„O scrisoare pierdută“. La 19 noiem
brie, în clădirea Zendentsu Kaikan din 
Tokio a avut loc o adunare organizată 
de către Asociația de prietenie Japo
nia-Romînia la care a luat cuvîntul și 
artistul romîn.

LONDRA. Luînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor, deputatul laburist 
Leslie Hale s-a pronunțat împotriva 
restricțiilor care împiedică lărgirea 
exportului de mașini de calculat en
gleze în țările socialiste. El a decla
rat că politica de restricții asupra ex
portului acestor mașini este cu totul 
nerezonabilă, »dat fiind faptul că in
dustria pentru producția mașinilor de

BAGDAD 20 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în afară de 
unele ciocniri sporadice între arma
tă și membrii „gărzii naționale“ ba- 
asiste, atît la Bagdad cît și în cele
lalte centre din Irak, „situația este 
pe cale de a se stabiliza“. Restric
țiile de circulație continuă să se 
mențină, iar aeroportul este încă în
chis. Apariția ziarelor nu a fost în
că permisă. Potrivit unui bilanț ne
oficial, în cursul luptelor care au a- 
vut loc după preluarea puterii de 
către armată, au fost ucise 200 de 
persoane.

Reprezentantul la Cairo al parti
zanilor kurzi a arătat într-o decla
rație că salută prăbușirea regimu
lui baasist în Irak și își exprimă 
speranța că noul regim va mani
festa o mai mare înțelegere față de 
revendicările poporului kurd. O altă 
declarație, dată publicității de re
prezentanța din Elveția a Comite
tului pentru apărarea poporului 
kurd, relevă că preluarea puterii de 
către armată a fost precedată de în-

Pe străzile Bagdadului în timpul lo viturii do stat militare.
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în preajma alegerilor din Venezuela
® Grevă de protest împotriva 

e Ciocniri armate între
CARACAS 20 (Agerpres). — Răs- 

punzînd chemării Frontului de eli
berare națională din Venezuela 
(FALN) la 19 noiembrie muncitori, 
funcționari și comercianți din a- 
ceastă țară au participat la greva 
de protest împotriva alegerilor an
tidemocratice care urmează să aibă 
loc la 1 decembrie. După cum trans
mit agențiile occidentale de presă, 
autoritățile au ordonat să fie aduse 
în capitala țării întăriri ale forțelor 
armat.e, precum și care blindate. A-

O.E.C.D. cu adoptarea unui comuni
cat final asupra perspectivelor de 
creștere economică a celor 20 de țări 
membre.

Comunicatul apreciază în mod fa
vorabil aceste perspective, dar le 
condiționează de combaterea tutu
ror tendințelor inflaționiste și asigu
rarea unei stabilități economice in
terne.

în ce privește ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare, problema care 
a figurat la loc de frunte în discu
țiile purtate, comunicatul final con
stată că decalajul existent între si
tuația economică din 
și țările dezvoltate 
de vedere industrial nu 
zut în măsura dorită. Consiliul Mi
nisterial preconizează ameliorarea 
condițiilor de plasare a materiilor 
prime provenind din aceste țări și 
încurajarea schimburilor comerci
ale dintre ele și țările membre ale 
O.E.C.D.

aceste țări 
din punct 

a scă-

KIEV. N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la Kiev, l-a primit pe Per 
Hăkkerup, ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, care vizitează 
Uniunea Sovietică. în timpul convor
birii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, au fost abor
date probleme ale relațiilor sovieto- 
daneze, precum și probleme interna
ționale de interes comun pentru cele 
două țări.

GENEVA. La Geneva s-a deschis 
prima conferință a Comitetului de 
experți al O.M.S., privind combate
rea cancerului. Comitetul, care este 
format din experți din U.R.S.S., 
S.U.A., Franța, Anglia, Izrael, Peru 
și Iran, va examina măsurile ce tre
buie luate pentru prevenirea acestei 
maladii.

ATENA. Ziarul „Avghi" relatează 
că o delegație a Comitetului executiv 
al Partidului E.D.A. l-a vizitat pe 
Papaspiru, ministrul de justiție al 
Greciei, căruia i-a cerut eliberarea 
neîntîrziată a deținuților politici. Mi
nistrul justiției a declarat că guvernul 
abordează această problemă în con
formitate cu declarațiile premierului 
Papandreu care a spus recent că gu-

o
e- 

vernul său va elibera condiționat 
serie de deținuți politici care au 
fectuat o detențiune de zece ani.

PEKIN. După cum transmite 
genția China Nouă, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de stat al R. P. 
Chineze, a primit pe membrii dele
gației de prietenie sovieto-chineze, în

a-

frîngeri importante provocate de 
partizanii kurzi forțelor irakiene.

După cum relatează agenția 
France Presse, marți seara s-au re
întors la Damasc președintele Co- ’ 
mitetului național al comandamen
tului revoluției și șeful guvernului 
sirian, generalul Hafez, secretarul 
general al partidului Baas, din Si
ria, Michel Aflak și alte personali
tăți siriene care s-au aflat în Irak 
pentru a studia posibilitatea rezol
vării crizei din sînul partidului 
Baas.

*
Comentatorii relevă faptul că 

grupul de ofițeri, care deține în pre
zent posturile cheie în Irak se com
pune în majoritatea sa din militari 
baasiști. Comentatorii țin însă să su
blinieze că ofițerii menționați au in
trat în partidul Baas relativ recent, 
și că sînt „în primul rînd militari“. Ei 
au intrat în conflict cu „garda na
țională“ care s-a erijat în ultima 
vreme într-o grupare atotputernică, 
dedîndu-se chiar la provocări împo
triva armatei irakiene.

alegerilor antidemocratice 
manifesîanți și poliție

genția France Presse menționează că 
greva s-a bucurat de un larg sprijin 
în cartierele muncitorești din Ca
racas.

In cursul zilei, pe străzile capitalei 
Venezuelei s-au produs ciocniri ar
mate între manifestanți și poliție 
care, potrivit unor cifre provizorii, 
s-au soldat cu 16 persoane ucise și 
peste 80 rănite. Pe de altă parte mi
nistrul de interne al Venezuelei a 
anunțat că peste 150 de persoane au 
fost arestate.

Rezoluții adoptate de Congresul 
’ A. F. L. - C. I. 0.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Cel 
de-al 5-lea Congres național al Cen
tralei sindicale americane A. F. L.- 
C.I.O. a adoptat un număr de rezolu
ții referitoare la activitatea sindica
telor americane și la unele probleme 
internaționale.

Una din rezoluțiile adoptate în u- 
nanimitate de delegații la congres 
este cea privitoare la drepturile ci
vile care se referă, în special, la ne
cesitatea de a se lichida discrimina
rea între muncitorii albi și cei de cu
loare. Rezoluția cere lichidarea dis- 
crirțiinării rasiale atît în cadrul sin
dicatelor cît și în toate sectoarele de 
activitate din Statele Unite.

într-o altă rezoluție se subliniază 
că „Statele Unite trebuie să conti
nue eforturile pentru realizarea unui 
acord mondial cu privire la interzi
cerea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară“. în același timp însă re
zoluția cere consolidarea Blocului 
N.A.T.O.

frunte cu E. I. Afanasenko, ministrul 
învățămîntului al R.S.F.S.R. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire caldă 
și prietenească. La convorbire a fost, 
de asemenea, de față S. V. Cervo- 
nenko, ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Chineză.

NEW YORK. „Comitetul studențesc 
pentru călătorii în Cuba“, .organiza
ție a studenților din S.U.A. care își 
propune ca pe baza vizitelor făcute 
în Cuba să contribuie la apropierea 
dintre tineretul nord-american și cel 
cuban, a anunțat într-un comunicat 
publicat la New York că peste 100 de 
studenți s-au înscris pînă acum pen
tru a participa în iunie anul viitor la 
o nouă călătorie în Cuba.

TOKIO. Azi au loc în Japonia ale
gerile pentru Camera inferioară a 
Parlamentului. Peste 61 de milioane 
de alegători înscriși au de ales 467 de 
membri ai Camerei inferioare. Pe lis
tele electorale figurează 917 candi
dați între care 359 de candidați din 
partea partidului de guvernămînt li
beral-democrat, 198 din partea Parti
dului socialist, 118 din partea Parti
dului comunist și 59 de candidați din 
partea Partidului socialismului de
mocratic.

NEW YORK. Ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a sosit la 
Honolulu, unde urmează să participe 
la conferința în legătură cu situația 
din Asia de sud-est. După cum a- 
nunță agențiile de presă, el a decla
rat că în aproximativ șase luni „unele 
trupe americane vor începe să pără
sească Vietnamul de sud". Totodată, 
el a adăugat că retragerea unor trupe 
americane din Vietnamul de sud 
constituie una din problemele ce vor 
fi discutate la conferința de la Ho
nolulu.
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