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Lucrările de construcții-montaj se 
desfășoară, prin specificul lor, în 
aer liber, in timpul iernii, cînd tem
peratura scade mult și cad ninsori 
abundente, ele sînt în mare măsură 
stînjenite dacă nu se iau din timp 
măsurile necesare. Multă vreme, 
activitatea de construcții a fost con
siderată o muncă sezonieră. în pre
zent, altfel gîndesc constructorii. 
Experiența din ultimii ani a arătat 
că munca pe șantiere poate și tre
buie să se desfășoare de-a lungul 
întregului an. Asigurarea continui
tății lucrului pe șantiere este de
terminată de necesitatea reducerii 
duratei de execuție a obiectivelor 
industriale și social-culturale, a uti
lizării depline a forței de muncă. 
De altfel, însuși obiectivul indus
trializării construcțiilor presupune 
continuitatea și ritmicitatea produc
ției, asigurarea condițiilor tehnolo
gice de executare a lucrărilor în 
cursul anului.

Una dintre căile sigure pentru 
alizarea continuității producției
timpul iernii este extinderea prefa- 
bricării elementelor de construcții și 
instalații. Este vorba de transforma
rea șantierelor în unități de montaj 
unde să se reducă la minimum vo
lumul de lucru pe obiect și în spe
cial volumul proceselor umede. To
tuși, lucrul în timpul iernii nu se 
poate desfășura pe șantiere la ace
lași nivel de producție ca în restul 
anului. Aceasta pentru că asigurarea 
condițiilor tehnologice de executare 
a lucrărilor pe timp friguros nece
sită uneori cheltuieli prea mari. De 
aceea, cea mai importantă măsură 
pentru asigurarea în condiții econo
mice a continuității lucrului pe timp 
friguros, este programarea judicioa
să și din timp a întregului complex 
de lucrări, astfel ca în pragul ier
nii cea mai mare parte a construc
țiilor să ajungă într-un stadiu 
care să permită lucrul fără măsuri 
și amenajări provizorii costisitoare.

Pregătirea pentru iarnă a șantie
relor Ministerului Industriei Con
strucțiilor s-a făcut în general ți~ 
nîndu-se seama de aceste principii. 
După cum se știe, iarna trecută a 
fost mai aspră decît cele preceden
te. Ea a surprins unele șantiere în
tr-un stadiu insuficient de pregăti
re. Trăgîndu-se învățămintele cu
venite din această împrejurare, pre
gătirile pentru iarna care se apropie 
au început mult mai de vreme și li 
s-au acordat o atenție sporită, în- 
tocmindu-se planuri de măsuri con
crete încă din luna iulie. Au fost 
stabilite șantierele ale căror lucrări 
vor putea fi terminate pînă la sfîr- 
șitul anului, precum și acele unități 
care n-ar justifica cheltuielile mari 
necesitate de asigurarea continuării 
lucrului pe timpul friguros. în a- 
ceastă din urmă categorie se numără 
șantierele mici și dispersate.

Partea principală a planurilor de 
măsuri a constat însă în stabilirea 
șantierelor (circa 60) pe care ur
mează să se concentreze activitatea 
în timpul iernii. Pentru acestea 
s-au precizat lucrările ce urmează 
a se executa în continuare pînă la 
sfîrșitul trimestrului I al anului vii
tor Bineînțeles, s-a avut în vedere 
să se realizeze, în soluții tehnice de
finitive, acoperișurile și pereții exte
riori la un număr cît mai mare de 
obiective pentru a se putea asigu
ra în interiorul clădirilor un front 
de lucru larg în vederea 
la adăpost de intemperii, 
despărțitori, instalațiilor, 
lor, montajul utilajului 
etc. Pînă acum s-a realizat 60 la 
sută din planul de închideri la hale 
Industriale și aproape 80 la sută la 
locuințe. Rezultate deosebit de bune

a obținut. întreprinderea de con
strucții de locuințe din București. 
Lucrările se desfășoară într-un ritm 
susținut și pe celelalte șantiere. Sînt 
însă și unele întîrzieri asupra că
rora Trustul 1 construcții București, 
Trustul 5 Brașov, întreprinderea 6 
construcții Craiova, trebuie să-și 
concentreze atenția și să le lichideze. 
La întîrzierea închiderii spațiilor 
de lucru pe unele șantiere a contri
buit însă și nelivrarea la timp a 
unor construcții metalice contractate 
cu Uzinele mecanice Timișoara. Din 
partea acestei uzine, ca și a altora 
care livrează șantierelor noastre 
diferite materiale,, este necesar un 
sprijin mai substanțial.

Pentru a se asigura cu cheltuieli 
minime căldura necesară executării 
proceselor tehnologice umede, în 
special încălzirea apei și a agrega
telor pentru betoane și mortare, 
precum și a spațiilor închise, s-a 
prevăzut darea în funcțiune, pînă la 
30 noiembrie, a centralelor termice 
și rețelelor de distribuție definitive 
la un număr de 32 de șantiere.

în aplicarea măsurilor pregătitoa
re pentru timpul friguros, o impor
tanță deosebită au intervenția ope
rativă a specialiștilor, rezolvarea în 
scurt timp a problemelor ce se ivesc. 
A fost nevoie ca pe parcurs să se 
schimbe soluțiile inițiale prin exe
cutarea unor instalații provizorii de 
încălzire întrucît s-a dovedit că nu 
se vor putea realiza instalațiile defi
nitive înainte de timpul friguros. 
Astfel, pentru șantierele C.I.L. Tr. 
Severin, Fabrica de mobilă Bacău, 
CIL Sighet, Fabrica de beton celular 
autoclavizat Doicești, Fabrica de 
confecții Focșani nu s-au asigurat în 
întregime, de către beneficiari, echi
pamentele necesare pentru centrale
le termice. în plus, unitățile noas
tre n-au analizat suficient de te
meinic situația în momentul în care 
au propus folosirea la aceste șantie
re a instalațiilor definitive de încăl
zire pentru perioada de iarnă. în 
cele din urmă, pe aceste șantiere 
s-a trecut la realizarea de inst.alații- 
și amenajări provizorii.

Acolo unde s-a constatat de la în
ceput că, din cauze independente de 
șantier, nu se poate asigura punerea 
în funcțiune a instalațiilor definiti
ve de încălzire, s-au luat măsuri din 
timp pentru realizarea unor instala
ții provizorii. Deoarece Uzinele „Vul
can“ din București nu au început 
montarea cazanelor la centrala ter
mică, de pe șantierul de locuințe Ți- 
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O nouă întreprindere 
de industrializare a lemnului

In magazinele de specialitate din 
țară a apărut un nou tip de mobilă : 
camera combinată Ilva, purtînd 
marca Fabricii „Iprofil-Dej“, cea 
de-a 11-a unitate de acest gen con
struită și dată în funcțiune în anii 
șesenalului.

Noua întreprindere de industriali
zare a lemnului, cu o capacitate a- 
nuală de producție de 15 000 garni
turi. este realizată de Institutul de 
studii și proiectări forestiere și de 
Trustul 5 construcții-din'Brașov. O 
mare parte din utilaje, printre care 
prese hidraulice, ferăstraie circulare 
pentru croit, mașini de lustruit și 
altele sînt produse de uzine con
structoare de mașini din țara noastră. 
Aceste utilaje asigură mecanizarea 
și semiautomatizarea principalelor 
faze de lucru 
nologic continuu. Cheresteaua, îm
preună cu plăcile aglomerate din 
lemn, furnirul, placajul și alte ma
teriale sînt introduse în secțiile de 
fabricație cu ajutorul electrostivui- 
toarelor. Aici, mașini și agregate

și un flux teh-

moderne, conduse de oameni califi
cați, taie, croiesc, fasonează, lustru
iesc și combină piese de diferite di
mensiuni și profiluri pentru viitoa
rele garnituri de mobilă. Operațiu
nea de șlefuire și lustruire a pieselor 
se execută cu ajutorul unor mașini 
speciale care asigură o productivitate 
a muncii de două ori mai mare față 
de fabricile de mobilă mai vechi. 
Lustruirea mobilei se face cu lacuri 
poliesterice, care oferă pieselor re
zistență, netezime și un luciu trans
parent, scoate în evidență structura 
și culoarea furnirului.

La construirea fabricii, proiectanții 
au avut în vedere crearea unor con
diții cît mai bune de lucru. In toate 
halele se găsesc instalații de venti
lație și de încălzire centrală.

In scopul asigurării noii unități de 
la Dej cu cadre de înaltă calificare, 
numeroși muncitori și tehnicieni 
s-au specializat o perioadă îndelun
gată în fabricile de mobilă din Capi
tală, Codlea și Tg. Mureș.

(Agerpres)

Lucrări în agricultură
In regiunea Hune

doara se desfășoară o 
largă acțiune de ridi
care a productivității 
pășunilor și fînețelor 
naturale. Pentru rea
lizarea unei producții

sporite de masă ver
de, s-au făcut lucrări 
de îngrijire și curăți
re a pășunilor și fî
nețelor naturale pe 
40 000 ha. Peste 8 000 
ha pășuni au fost fer-

tilizate, iar pe terenu
rile cu aciditate mai 
mare s-au transportat 
aproape 200 vagoane 
de amendamente cal- 
caroase.

Pentru învățămintul agrozootehnic 
de masă

BACĂU (coresp. „Scînteii"). —■ în
treprinderea regională cinematografică 
Bacău pune la dispoziția celor care ur
mează învățămintul agrozootehnic de 
masă un număr de 70 de filme docu
mentare cu caracter agricol. Cinemato
grafele sătești din regiune vor prezenta 
în perioada de iarnă numeroase filme 
privind creșterea animalelor în gospo
dăriile colective, dezvoltarea creșterii 
păsărilor, cultura griului la G.A.S. 
Partizanul, comhatereaJlßlilor Ù o. dău
nătorilor ia culturile de legume și alte 
filme care oglindesc experiența unor, 
unități agricole fruntașe din țara noas
tră.

Recoltatul stufului
TULCEA (coresp. „Scînteii“). — 

Colectivele întreprinderilor stuficole 
din Deltă lucrează din plin la recol
tatul stufului. Pînă acum au fost re
coltate aproape 50 000 tone. Cele mai 
bune rezultate au obținut întreprin
derile Rusca și Sulina, precum și 
coloanele 1 și 8, conduse de Tudor 
Șopîrlă.și F. Feruz, care depășesc 
planul de recoltare cu 15—20 la sută.

executării, 
a pereților 
pardoseli- 
tehnologic

Constructorii bucureșteni lucrează 
intens pentru a termina la timp 
toate cele peste 13 500 de aparta
mente planificate în acest an. Pe 
șantierul din Șoseaua Mihai Bravu 
s-au dat în folosință, numai în tri
mestrul III, peste 600 apartamente. 
Recent, pe acest șantier au fost 
terminate 5 blocuri cu cîte 10 etaje, 
însumînd 220 de apartamente (în fo
tografia de sus : două dintre noilo 
blocuri).

Primul bloc eu 10 etaje construit 
pe șoseaua Olteniței a fost dat re
cent în folosință. în curînd, pe a- 
cest șantier vor fi terminate blocuri 

1500 do apartamente (fotogra-

(Continuare în pag. IlI-a)
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La plecare, în Gara Băneasa

Joi seara a părăsit Capitala dele
gația de stat a Republicii Populare 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., care, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, va vizita R.S.F. Iugoslavia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, membru a] Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Belgrad.

Delegația este însoțită de consi
lieri și experți.

în gara Băneasa delegația de stat 
a fost condusă la plecare de tovară
șii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Dumitru Coliu,

Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
rești, membri ai ambasadei 
Iugoslavia și alți membri ai 
lui diplomatic.

Bucu-
R.S.F. 
corpu-

O

Pe baza prelucrării de grup
Uzinele constructoare de mașini 

extind metoda7 prelucrării de grup. 
Avantajele acestei metode se concre
tizează, printre altele, în creșterea 
de cîteva ori a productivității mun
cii și are drept rezultat o reducere 
a prețului de cost cu aproximativ 30 
la sută. Uzinele „Steaua roșie“ și 
„Semănătoarea’’ din Capitală, „Uni- 
rea“-Cluj, Uzinele metalurgice-Si- 
naia etc aplică această metodă cu 
bune rezultate. Uzinele „1 Mai“-Plo- 
iești, folosind metoda prelucrării de 
grup la o serie de piese, au obținut

reducerea timpului de prelucrare cu 
aproape 25 la sută, iar productivita
tea muncii a crescut cu 30—45 la 
sută. La Uzinele de strunguri din 
Arad au fost organizate șapte linii 
tehnologice pe familii de piese, 
reamplasîndu-se peste 100 mașini în 
flux tehnologic. Pe lîngă reducerea 
cu aproape jumătate a volumului de 
transport și a ciclului de fabricație 
și creșterea productivității mundii în 
medie cu 20 la sută, s-a asigurat și 
decalajul necesar între secția uzinaj 
și secția montaj.

Metode moderne de
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii“). — Colec
tivul sectorului de fo
raj Moreni a sporit 
anul acesta producti
vitatea muncii cu 8,5 
la sută și viteza co
mercială de lucru cu 
12,6 la sută față de 
plan. Pe această cale 
s-au realizat în plus 
5 207 metri forați și 
economii suplimentare 
la prețul de cost în 
valoare de 284 000 lei.

Aceste rezultate se 
datoresc folosirii mai 
bune de către brigă
zile de sondori a in
stalațiilor de foraj. și 
a timpului de lucru, 
precum și extinderii 
forajului cu turbina la 
un număr mai mare 
de sonde. Aplicînd fo
rajul cu turbina, bri
gada condusă de 
maistrul Gheorghe 
Stăncescu a terminat 
recent forajul unei

c

(Agerpres)

foraj
10 zile mai 
decît era 

La această 
bri-

sonde cu 
devreme 
prevăzut, 
sondă, membrii 
găzii au redus prețul
de cost pe metru fo
rat cu aproape 100 
lei. Folosind din plin 
capacitatea de lucru a 
instalațiilor, brigada 
lui Stelian Cucu a e- 
xecutat în 
luni forajul 
cu 2—3 zile 
de față de 
stabilite.

ultimele 
a 4 sonde 
mai repe- 

graficele

Tovarășului WALTER ULBRICHT 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
Berlin

In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al 
meu personal, vă transmit felicitări, cordiale cu prilejul realegerii dv. 
ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes în activitatea 
dv. de mare răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare din
tre țările noastre se vor dezvolta continuu în-interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și socialismului.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului 
al Republicii Populare

de Stat 
Romîne

Tovarășului OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
Berlin

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Germane, vă rog să primiți felicită
rile călduroase ale Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne și ale mele personale.

Vă urez din toată inima multă sănătate și succese în activitatea dv. 
roânică consacrată înfloririi și întăririi continue a Republicii Democrate. 
Germane, cauzei păcii și socialismului.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului dr. H. C. JOHANNES DIECKMANN
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane
Berlin

Permiteți-mi ca, în numele Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și al meu personal, să vă transmit felicitări cordiale 
cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes deplin în acti
vitatea dv., consacrată cauzei păcii și socialismului.

ȘTEFAN VOITEC 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

De la trimisul nostru 
la Belgrad

Gheorghe

Capitala Iugo
slaviei se pregă
tește să întîmpine 
delegația de stat a 
-Republicii Popu
lare Romîne, con
dusă de tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

în presă au apărut numeroase ar
ticole consacrate vizitei, relațiilor 
prietenești dintre cele două țări, re
alizărilor obținute de poporul romin 
în anii construcției socialiste. Ziarul 
„Borba“ publică fotografia și bio
grafia conducătorului delegației ro
mîne, precum și știri despre vizită, 
în același număr, ziarul publică ar
ticole și informații despre țara noa
stră și dezvoltarea ei economică, pre
cum și despre colaborarea rom'ino- 
iugoslavă.

Sub titlul „Accentul pe dezvolta
rea bazei industriale“, săptămînalul 
„Komunist“ publică un articol des
pre avîntul economic al României. 
Articole și știri în legătură cu țara 
noastră publică și ziarele „Politika“, 
„Oslobodienie“ din Saraievo, „Delo“ 
din Liubliana, „Expres-Politika“, 
„Vecernie Novosti“ și altele. Ziarul 
„Duevnik“, din Novisad, publică o 
corespondență a trimisului său la 
București.

în ajunul sosirii oaspeților români, 
Comitetul orășenesc Belgrad al Uni
unii socialiste a poporului muncitor 
din Serbia a adresat cetățenilor Bel
gradului următoarea chemare :

„Mîine, la ora 11, la gara din Bel
grad sosește delegația de stat a Re
publicii Populare Romîne, condusă 
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, prim-

secretar al Comi
tetului Central al 
Partidului Munci
toresc Romin. So
sirea 
înalți

celor mai 
reprezen

tanți ai poporului romin în țara 
noastră este expresia relațiilor de 
prietenie care există între cele 
două popoare și țări ale noastre. 
Vizita delegației de stat romîne în 
țara noastră va contribui la întări
rea pe mai departe a colaborării 
constructive dintre cele două țări 
vecine. Popoarele noastre urmăresc 
cu sinceră simpatie eforturile po
porului romin 
lismului și se 
sale.

Cetățeni ai 
cu toții în întîmpinare și să salu
tăm prietenește și cu căldură pe cei 
mai înalți reprezentanți ai poporu
lui romin prieten“.

...Ieri am făcut o călătorie prin 
Serbia. Prima dintre republicile Iu
goslaviei după numărul locuitorilor 
(40 la sută din populația țării), Ser
bia ocupă, de asemenea, primul loc 
în ce privește producția industrială 
globală. în această parte a țării se 
află resurse naturale variate — mi
nereuri de cupru, plumb, zinc, ză
căminte de lignit și alte minerale 
utile. în Serbia s-au dezvoltat dife
rite ramuri industriale și cu deose
bire industria grea. La Belgrad, ca 
și în alte orașe ale republicii, s-au 
construit mai multe uzine construc
toare de mașini. Este bine cunoscută 
uzina de mașini grele de la Zeleznik,

în construirea socia- 
bucură de succesele

Belgradului, să ieșim

(Continuare în pag. III-a)

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Uzina de mașini elec
trice București se ocupă de introduce
rea unor metode și procedee tehnolo
gice noi. în uzină s-a extins metoda 
turnării de precizie sub presiune și 
centrifugal. Prin mecanizarea operali- 
unii de hobinare a rotorului unui tip 
de demaror s-a obținut reducerea

timpului de lucru de la 49 minute Ia 
14 minute. Sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, pe 10 luni, a fost 
îndeplinită în proporție de 101,5 Ia 
sută. Economiile realizate în aceeași 
perioadă se ridică la peste 1 270 000 Iei. 
în fotografie : Un nou lot de motoare 
va ieși în curînd pe porțile uzinei.
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Viu? concret, mobilizator
Organizația de partid 

a uzinelor „Semănătoa
rea“ din București are o 
bogată experiență în or
ganizarea unei munci 
politice de masă vii, 
concrete, mobilizatoare. 
Obiectivul aparatului fo
tografic a surprins cîteva 
'aspecte alo acestei acti
vități multilaterale.

Comitetul de partid, 
birourile organizațiilor 
de bază se îngrijesc per
manent de instruirea a- 
gitatorilor, orientîndu-le 
activitatea spre cele mai 
importante sarcini aflate 
în fața uzinei și a fie- I cărei . secții în parte.
în fotografia nr. 1, tov. 
Dumitru Anghiel, secre
tarul organizației de 
bază din sectorul VI, 
instruiește pe agitatori 
cu privire la însemnăta
tea folosirii raționale a 
energiei electrice.

In munca politică de 
masă este folosită, cu 
bune rezultate, stația de 
radioamplificare. în fo
tografia nr. 2, la sta
ția de radioamplificare, 
strungarul Nicolae Ce- 
han, evidențiat în pro
ducție, împărtășește din 
experiența sa în ridica-

TâmtaU șnlu A Ar ssste — 
lettiesBsce mostly agricole

Primit cu interes și satisfacție de 
țărănimea noastră colectivistă, de 
elevii și corpul didactic din școlile 
sătești, studiul obiectului „Agricul
tura“ contribuie la pregătirea mul
tilaterală a elevilor, la formarea lor 
ca viitori colectiviști capabili să 
aplice în practica agricolă metodele 
științei înaintate, constituie un nou 
pas important pe linia legării în
vățămîntului din țara noastră de 
viață, de practica construcției so
cialiste la sate. însemnătatea studi
erii agriculturii ca obiect principal 
de învățămînt în clasele V—VIII de 
la sate este evidentă, avînd în ve
dere că. pînă în anul 19(55, vor ab
solvi școala generală de 8 ani de la 
sate circa 1 000 000 de elevi, care în a- 
cest fel vor poseda bogate cunoș
tințe teoretice și practice despre sol 
și lucrările lui, despre cultura plan
telor de cîmp, horticultură. zooteh
nie, mecanizarea și organizarea în
treprinderilor agricole socialiste.

Bilanț rodnic
Ce arată experiența de pînă acum 

în predarea cunoștințelor agricole ? 
în anul școlar trecut progresele rea
lizate de elevi în însușirea acestui o- 
biect au fost mari, numeroase școli 
neavînd nici un elev rămas în urmă 
la învățătură. Cele peste 6 500 de ca
dre didactice care predau agricultu
ra, în marea lor majoritate profesori 
și învățători cu multă experiență, 
cunoscători ai vieții satului, ingineri 
și tehnicieni cu dragoste pentru 
munca didactică, se străduiesc să 
transmită elevilor cunoștințe știin
țifice pe înțelesul lor, în strînsă le
gătură cu sarcinile șl realizările din 
agricultură, să facă din fiecare tî- 
năr un participant activ și entuziast 
la lupta pentru introducerea și folo
sirea în toate ramurile dé producție

Munca politică de 
în sprijinul pr

masă 
oduc tiei

rea calificării tinerilor 
muncitori.

Ziarul de uzină „Se
mănătoarea" a inițiat un 
șir de acțiuni în sprijinul 
realizării sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, 
în fotografia nr. 3, co
lectivul de redacție pre
gătește un nou număr al 
ziarului.

Peste 300 de corespon
denți voluntari scriu la 
cele 15 gazete de perete 
din uzină. O activitate 
bogată desfășoară și ga
zeta de perete din 
secția strungărie (foto
grafia nr. 4). In uzină 
există, însă, și gazete 
de perete, ca cea din 
secția carcase, în care rar 
găsești cîte un articol.

Posturile U.T.M. de 
control își aduc contri
buția la educarea tinere
tului.

Titlul panoului din fo
tografia nr. 5 îndeamnă 
muncitorii să citească ul
timele noutăți apărute în

biblioteca tehnică. Păcat 
că nu sînt afișate și ti
tlurile acestor noutăți.

Popularizarea sarcini
lor de producție, a evî- 
dențiaților în întrecere 
(fotografia nr. 6) consti
tuie, pe drept cuvînt, 
unul dintre ptincipalele 
obiective ale agitației vi
zuale desfășurate în uzi
nă. Dar, după cum se 
vede și în fotografie, 
unele panouri se limi
tează să popularizeze an
gajamentele evidențiați- 
lor fără a se referi și la 
metodele folosite de ei, 
la stadiul îndeplinirii an
gajamentelor.

Brigada artistică de a- 
gitație (fotografia nr. 
7) este prețuită de co
lectivul uzinei. Din pă
cate, brigada a prezentat 
în acest an doar patru 
programe la clubul uzinei 
și șase în fața colective
lor din principalele sec
toare. Se pare că se 
acordă mai mult interes

agricolă a științei și tehnicii înain
tate. Pregătindu-se temeinic, cei mai 
mulți profesori reușesc să facă lec
ții interesante, atractive pentru e- 
levi. Dînd posibilitate elevilor să ur
mărească pe viu explicațiile, nume
roși profesori, printre care cei care 
predau la școlile din Drăcea și Bă- 
duleasa, raionul Tr. Măgurele, Cio
cănești și Dragalina, raionul Călărași, 
Smeeni. și Padina, raionul Buzău, 
Tifești, Mobilița și Boloești, raionul 
Pahciu, și din alte părți, țin unele 
lecții chiar pe tarlalele gospodării
lor colective sau în casele laborator 
ale acestora.

Experiența arată că predarea o- 
biectului „Agricultura“ asigură nu 
numai însușirea unor cunoștințe 
teoretice de către tineretul școlar de 
la sate, ci și formarea unor deprin
deri de muncă. Acordînd o atenție 
permanentă lucrărilor practice, în 
cele mai multe școli profesorii au 
izbutit să depășească stadiul de
monstrativ al acestora, efectuarea 
unor lucrări pe mici loturi experi
mentale. în prezent se realizează 
prevederile programei prin partici
parea efectivă a elevilor la muncile 
de bază care se desfășoară în unită
țile socialiste din agricultură. în 
toamna acestui an, elevii au contri
buit cu bune rezultate la lucrările 
agricole, munca practică avînd o 
puternică influență educativă asupra 
lor.

Ajutați de elevi, mulți profesori au 
realizat colecții bogate de semințe, 
produse agricole, plante în diferite 
faze de vegetație, probe de sol, în
grășăminte, dăunători, planșe, gra
fice etc. Credem că merită să fie 
extinsă inițiativa unor învățători șl 
profesori din raionul Cîmpina de a 
asigura schimb de material didac
tic procurat pe plan local, între șco
lile situate în comunele de șes și 

pregătirilor pentru dife
rite concursuri decît 
prezentării de programe 
în fața muncitorilor și 
tehnicienilor uzinei.

Organizația de partid 
manifestă o grijă deose
bită pentru extinderea 
propagandei tehnice și 
înîbunătățirea conținutu
lui acesteia. O largă 
răspîndire a luat ajuto
rul tehnic la fața locu
lui. Numeroși ingineri 
din serviciile tehnice în
tre care și tov. Emil 
Mess (fotografia nr. 8) 
explică muncitorilor noi
le procedee tehnologice.

Alături de celelalte 
activități de partid, mun
ca politică-educativă de 
masă a contribuit la 
mobilizarea colectivului 
pentru îndeplinirea pla
nului pe primele 10 luni 
ale anului, în proporție 
de 100,3 la sută la pro
ducția globală, 100,2 la 
sută la producția-marfă 
și 100,5 la sută la produc
tivitatea muncii ; pe pri
mele 9 luni, prețul de 
cost a fost redus simți
tor față de plan.

(Fotoreportaj de 
N. BIVOLU și M. CIOC)

cele din comunele de deal și munte. 
Sînt însă și școli care nu folosesc 
suficient posibilitățile locale de 
procurare a materialului didactic, 
nu păstrează în condiții cît mai 
bune materialul existent. O parte 
din materialul didactic se asigură 
școlilor pe plan central. Cu toate 
că Ministerul învățămîntului a luat 
unele măsuri pentru confecționarea 
lor, acțiunea de înzestrare a șco
lilor se desfășoară încă într-un ritm 
destul de lent.

In sprijinul profesorilor 
de agricultură

Un rol important în ridicarea ni
velului științific al lecțiilor, în buna 
organizare și desfășurare a lucrări
lor practice îl au perfecționarea 
pregătirii teoretice și practice a pro
fesorilor de .agricultură, cunoașterea 
aprofundată a politicii partidului de 
dezvoltare intensivă și multilaterală 
a producției agricole.

A devenit un fapt obișnuit ca atît 
la adunările generale ale colectiviș
tilor, cît și cu prilejul altor analize, 
unde se dezbat problemele princi
pale privind bunul mers al gospo
dăriei, să fie invitați învățătorii și 
profesorii care predau agricultura, 
creîndu-li-se posibilitatea să cu
noască îndeaproape planurile de 
producție din unitățile respective, 
realizările obținute, metodele bune 
de muncă, perspectivele de dezvol
tare a gospodăriilor colective. In
ginerii și tehnicienii din numeroase 
unități agricole socialiste acordă un 
sprijin susținut cadrelor didactice 
în clarificarea unor probleme de 
specialitate, procurarea de material 
bibliografic, organizarea lucrărilor 
practice. în multe școli din raioa
nele Alba, Sebeș, Ploiești, Galați, 
Brăila, Năsăud, Gherla ș.a., inginerii

Sala de spectacole cu 500 de locuri a noii Case raionale de cultură din 
Calafat.

Ne scriu corespondenții voluntari despre activitatea culturală

— N-ați văzut bibliotecara ?
— Am văzut-o. A trecut de curînd 

prin secția noastră. Avea sub braț 
cîteva cărți și s-a îndreptat spre secția 
Panouri mari.

Discuția aceasta am surprins-o, în 
pauza de prînz, în atelierul de carcase 
al întreprinderii noastre de prefabri
cate „Progresul“ din Capitală. Doi 
muncitori se interesau de bibliotecara 
voluntară. I-am însoțit pe cei doi spre 
secția Panouri mari, unde am găsit-o 
pe bibliotecara Dodi Liubova. în jurul 
ei un grup de muncitori. Am recunos
cut, printre alții, pe Vasile Stoenescu, 
pe Ivan Marin și pe alți muncitori e- 
vidențiați. Bibliotecara le adusese „Teh
nologia sudării și tăierii metalelor“, ro
manul „întunecare“ de Cezar Petrescu, 
„Enigma Otiliei“ de George Călinescu.

După-amiază am fost la bibliotecă. 
Membrii colectivului bibliotecii, printre 
care se evidențiază tovarășii Andrei Ră- 
ducu, Dumitru Diaconiță, Nicolae Sa
vin, sînt în plină activitate. Ei au con
tribuit la atragerea unui număr tot mai 
mare de cititori, la organizarea de ac
tivități atractive, la organizarea de

Prieteni
Mulți colectiviști din Făcăeni, raio

nul Fetești, sînt cititori pasionați. Bi
blioteca de la căminul cultural este în
zestrată cu cîteva mii de volume din 
diferite domenii. Sînt consultate. zilnic 
colecțiile de broșuri agrozootehnice. 
Activiștii culturali din comună, biblio
tecara desfășoară o muncă intensă de 
popularizare a cărților. La bibliotecă 
au fost prezentate numeroase recenzii, 
seri literare, iar prin stația de radio- 
ficare se transmite săptămînal emi
siunea „Pagini literare“. Atrăgătoa
re sînt și acțiunile bibliotecilor de casă. 
Dintre cei 1 600 de cititori, cei mai 
harnici sînt Vasilica Nedelcu, de la gră
dina de legume, Sica Soicescu, din sec
torul zootehnic, îngrijitorul Florea 
Drăghici. In principalele sectoare de 
producție din gospodăria colectivă exis
tă biblioteci volante, care pun la înde- 
mîna colectiviștilor cărți legate de spe
cificul muncii lor.

și tehnicienii sînt invitați să asiste 
Ia lecțiile de agricultură, discută cu 
profesorii probleme de specialita
te, îi informează despre aspecte 
concrete din activitatea gospodării
lor. Probleme mai dificile cum sînt 
cele legate de chimizarea, meca
nizarea, electrificarea agriculturii 
au fost predate în raioanele Aleșd, 
Criș, Salonta chiar de către specia
liști din producție. Deosebit de utile 
și eficace s-au dovedit consfătuirile 
comune ale inginerilor care lucrează 
în unitățile socialiste din agricul
tură și cadrelor didactice care pre
dau agricultura, organizate în regi
unile Banat, București, Iași, Galați.

La perfecționarea procesului de 
învățămînt contribuie și activitatea 
cercurilor pedagogice, unele din ele 
programîndu-și activitatea în uni
tăți agricole socialiste. Este îmbu
curător că ingineri de la consiliile 
agricole regionale și raionale, din 
marile unități socialiste, stațiuni 
experimentale, institute de învăță
mînt superior fac expuneri și de
monstrații practice, dau consultații 
pe temele cuprinse în programa 
cercurilor. Sînt însă și cazuri cînd 
activitatea unor cercuri pedagogice, 
indiferent de temă, se desfășoară 
numai la centrul de raion, se rezu
mă la lecții deschise și referate ge
nerale.

Experiența pozitivă — 
larg răspîndită

O preocupare de seamă a Minis
terului învățămîntului o constituie 
răspîndirea experienței pozitive, 
pregătirea temeinică a viitorilor 
profesori care vor preda agricul
tura și perfecționarea cadrelor 
existente. în acest scop, la institu
tele pedagogice s-au creat facultăți 
de științe natürale și agricole, iar 
la facultățile de biologie ale uni
versităților se predă un curs de 
agro-fitotehnie și zootehnie, stu
denții acestor facultăți efectuînd și 
un număr însemnat de ore de lu
crări practice.

La nivelul regiunilor s-au orga
nizat cursuri de inițiere și perfec
ționare a profesorilor care predau

bibliotecara ?
concursuri de șah, vizionarea unor 
programe de televiziune etc.

în bibliotecă, maistrul Tănase Tudor 
consulta ultimul număr al revistei „Ști
ință și tehnică“, iar Nicolae Savin pre
gătea o prezentare a operei lui George 
Coșbuc.

Am consultat cîteva fișe. M-am oprit 
asupra celor mai activi cititori. Fișa 
frezorului Marin Croitoru cuprinde, pe 
lîngă opere ale unor clasici universali, 
numeroase volume de literatură tehnică 
ce îi folosesc mult la ridicarea califi
cării. Pe mecanicul Mihai Marcu îl 
pasionează îndeosebi scrierile lui Geor
ge Coșbuc și Liviu Rebreanu, pe care 
le citește și le recomandă și colegilor 
săi de atelier. De altfel trebuie mențio
nat că numărul cititorilor activi a ajuns 
la peste 700. Ei au citit, de la începutul 
anului, mai mult de 5 000 volume. Față 
de anul trecut, numărul volumelor citi
te a crescut cu peste 1 100. Biblioteca 
dispune de două televizoare și de un 
aparat de radio. Activitatea bibliotecii, 
a bibliotecarei, constituie un sprijin 
prețios în acțiunea ce se desfășoară în 
întreprinderea noastră pentru lărgirea 
continuă a cunoștințelor muncitorilor.

ION FERARU

ai eârții
Colectiviștii din echipa mulgătoarei 

Elena Guță și legumicultorii sînt acum 
cititori permanenți. Colectiviștii au ci
tit broșuri despre experiența și meto
dele cele mai eficiente de îngrijire și 
creștere a păsărilor. Fără îndoială că și 
cărțile citite și-au spus cuvîntul în fap
tul că munca în acest sector s-a îmbu
nătățit mult. Păsările sînt bine îngriji
te, hrănite la timp. Colectivistul Flo
rea Drăghici a citit o serie de cărți în 
legătură cu îngrijirea animalelor. In 
munca lui a aplicat cunoștințele dobîn- 
dite, devenind fruntaș pe brigadă.

Mulți colectiviști din Făcăeni își 
completează bibliotecile personale cu 
cărți și broșuri recomandate la cercu
rile agrozootehnice, la conferințele de 
la căminul cultural.

D. LAURENȚIU

agricultura, la care au participat 
anual în medie 5 550 de cadre didac
tice. Este de relevat faptul că expu
nerile, consultațiile, demonstrațiile 
practice din timpul cursurilor au 
fost făcute de către cei mai buni 
specialiști din agricultură. O iniția
tivă bună a avut Institutul agrono
mic „Ion Ionescu de la Brad“ din 
Iași. Cadrele didactice care au pre
dat la cursurile de perfecționare a- 
jută și în timpul anului profesorii 
care predau agricultura. Bunăoară, 
prof. C. Pîntea, rectorul institutului, 
se ocupă îndeaproape de Școala de 
8 ani din comuna Grajduri, iar prof, 
univ. Gheorghe Drăgan de Școala 
de 8 ani din comuna Podul Iloaie. 
In regiunile Iași, București, Cluj, 
lucrările practice de zootehnie au 
fost organizate în ferme didactice, 
iar în regiunile Suceava și Dobrogea 
în stațiuni experimentale.

în viitor, la cursurile de perfec
ționare cît și la cercurile pedago
gice, un loc important este necesar 
să-l ocupe pregătirea metodică a 
cadrelor în domeniul organizării 
lucrărilor practice cu elevii, crearea 
tuturor condițiilor pentru ca școla
rii să participe nemijlocit la efec
tuarea lor. în unele cazuri, în plani
ficarea acestor lucrări nu se ține 
seama de calendarul muncilor agri
cole, iar alteori sînt înlocuite cu 
lecții teoretice, improvizate, cu di
ferite lucrări de mînă sau folosite 
pentru efectuarea unor munci gos
podărești.

O realizare de seamă o reprezintă 
și editarea manualelor de agricul
tură pentru toate clasele în care se 
predă acest obiect. Numai pentru 
actualul an de învățămînt au fost 
tipărite peste 800 000 cărți de agri
cultură necesare școlilor sătești. Ti
părite în condiții grafice bune și 
bogat ilustrate, ele sînt de un real 
ajutor în însușirea cunoștințelor a- 
gricole de către elevi. Aceste cărți, 
ca și celelalte manuale pentru cla
sele I—VII, prin grija partidului și 
statului se difuzează elevilor în 
mod gratuit. Elaborate cu partici
parea unor colective largi de spe
cialiști de înaltă calificare, ele răs
pund exigențelor științifice, conțin

IN SĂLILE bE CONCERT
Cvartetul „Beethoven"

în cei 40 de ani de activitate ar
tistică — istoria artei interpretative 
nu cunoaște un al doilea exemplu 
de formație care să einte timp de 
40 de ani în aceeași alcătuire — 
muzicienii sovietici Dmitri Țîganov 
(vioara I-a), Vasili Șirinski (vioara 
Il-a), Vadim Borisovski (violă) și 
Serghei Șirinski (violoncel), care 
alcătuiesc cvartetul „Beethoven“, au 
purtat făclia artei aproape pe în
treg cuprinsul patriei lor și în multe 
alte țări Seara de cvartete pre
zentată la București a prilejuit ce
lor ce îndrăgesc muzica bogate 
satisfacții artistice.

In prima piesă interpretată — 
Cvartetul nr. 1 op. 11 de Ceaikovski 
— oaspeții au redat cu fină pătrun
dere atît atmosfera senina, lumi
noasă, a primei părți, poezia părții 
a Il-a (construită. pe o cunoscută 
melodie populară), cît și caracterul 
capricios, șăgalnic, al scherzo-ului 
și dinamismul și vigoarea finalului.

Cvartetul nr. 5 op. 92 de D. Șosta- 
kovici a fost interpretat . cu putere 
de convingere, dezvăluind plastic 
imaginile furtunoase și dramatismul 
din prima și ultima parte, precum și

Concertul formației de cameră „J. Fr. Paillard"
Formația orchestrală de cameră 

„J. Fr. Paillard“ a prezentat un 
program cuprinzînd îndeosebi lu
crări de compozitori din secolele 17 
și 18.

Jean-François Paillard, animatorul 
și dirijorul formației, este un pasio
nat cercetător al muzicii clasice 
franceze. In interpretarea acestei 
muzici, el reliefează îndeosebi trăsă
turile ce decurg din idealul de or
dine, claritate și simetrie al clasicis
mului francez. Desfășurarea limpe
de a ideilor muzicale, scoaterea în 
evidență a contrastelor sonore 
au fost subliniate cu multă înțele
gere în Concertul nr. 5 pentru sextet 
de coarde de Jean-Philippe Rameau, 
lucrare plină de prospețime, bogată 
în imagini sugestive.

Avînd ca soliști pe Huguette Fer
nandez, Ginette Charles, Philippe 
Lamacque, Monique Vallet, concer
tele pentru trei și patru viori și or

Maria Cherogeorge și Mircea Cristescu 
la Filarmonică

Concertul nr. 5 de Beethoven a 
fost lucrarea prin care pianista Ma
ria Cherogeorge din Grecia s-a pre
zentat în fața publicului nostru, în 
cadrul ultimului concert simfonic al 
Filarmonicii „George Enescu", con
dus de Mircea Cristescu.

Solista a obținut un viu succes, 
justificat prin realele ei calități pia
nistice ; tehnică bună, precizie, simț 
ăl sonorităților, îndeosebi în nuanța 
piano. O anume dăruire lirică vine 
să se adauge atributelor care i-au 
cîștigat simpatia publicului. Acest 
concert beethovenian este prin ex
celență o pagină de elan, un cores
pondent al simfoniei „Eroica“. In 
această privință am fi așteptat mai 
mult din partea pianistei. Lirismul 
și tendința de a miniaturiza o con
duc spre o variantă, plăcută desigur, 
dar care nu se apropie de marile in
terpretări ale acestui concert. Re
marcabilă a fost în supliment so
nata de Scarlatti, ■ în care capacita
tea artistei de a șlefui detaliul a 
apărut în cea mai bună lumină.

Programul a cuprins și „Interlu
diul" din Concertul pentru dublă 
orchestră de coarde al tînărului 
compozitor Mircea Istrate. O reală 
tensiune domină această pagină — 
poate prea lungă, totuși — în care 
autorul folosește ingenioase moduri 
de tratare. Cu toate că principiul 
reliefării multiplelor „voci" contra- 
punctice, care stă la baza lucrării, 
nu apare foarte clar în audiție, lu
crarea lui Mircea Istrate se remarcă

cunoștințele necesare unui tînăr 
care după absolvirea școlii de 8 ani 
va lucra în gospodăria colectivă. 
Este necesar ca la viitoarele ediții 
să se acorde mai multă atenție tra
tării diferențiate a cunoștințelor de 
la o clasă la alta, corelării strînse a 
cunoștințelor ce se predau cu cele
lalte obiecte de învățămînt, cu ca
lendarul muncilor agricole, elimină
rii unor probleme și amănunte ne
esențiale.

Predarea obiectului agricultura în 
școlile de 8 ani de la sate, popu
larizarea experienței pozitive, se 
bucură de toată atenția organelor și 
organizațiilor de partid. Periodic, a- 
cestea au efectuat analize în școli, 
iar concluziile reieșite au fost pre
lucrate cu toate cadrele didactice 
care predau agricultura, cu secțiile 
de învățămînt și consiliile agricole. 
Un studiu temeinic a efectuat Co
mitetul regional de partid Banat în 
8 raioane, la care a antrenat spe
cialiști din consiliile agricole, iar 
constatările făcute cu acest prilej 
au fost dezbătute cu directorii de 
școli și secretarii organizațiilor de 
partid, du cadrele didactice partici
pante la cursurile de perfecționare 
din vara acestui- an.

în adunările de dare de seamă 
și alegeri care s-au desfășurat re
cent. comuniștii din școlile sătești 
au analizat cu simț de răspundere 
felul în care au fost îndeplinite sar
cinile trasate de conducerea parti
dului privind predarea acestui o- 
biect de învățămînt.

Conducerile- școlilor, cadrele di
dactice, unitățile agricole socialiste 
sînt chemate să folosească și în vii
tor toate posibilitățile pentru îmbu
nătățirea continuă a predării agri
culturii în școlile de 8 ani de 
la sate. Rezultatele însușirii te
meinice de către elevi a cunoștin
țelor de bază din toate ramurile 
agriculturii vor contribui la înrădă
cinarea tot mai puternică în prac
tica agricolă a metodelor științifice 
avansate. >

V. MOREA
I. PÄDURARU I 

lirismul pur, nobil, de înaltă esență 
filozofică al părții de mijloc.

Lucrare de maturitate, cea de a 
treia piesă a programului, Cvarte
tul nr. 14 op. 131 de Beethoven, al
cătuit din mișcări ce se cîntă fără 
întrerupere, ne-a fost dăruit de for
mația ce poartă numele titanului la 
un înalt nivel artistic. Un biograf al 
lui Beethoven scria cîndva că acesta 
ar putea da interpreților cvartetelor 
sale următoarea povață : „Dacă vreți 
să le dați interpretarea pe care am 
gîndit-o eu, înmuiați-vă mâinile în 
culori suculente, învățați să scoateți 
din instrumentele voastre sunete 
pline de viață, puternice..Tocmai 
aceste „sunete pline de viață, puter
nice“ an Vibrat pe corzile valoroși
lor muzicieni sovietici.

înalta măiestrie, sonoritatea e- 
gală, omogenă, a ansamblului în 
diferitele gradații dinamice, in
tonația perfectă, expresivă, fraza
rea sensibilă — sînt trăsături \cțle 
artei cvartetului „Beethoven“, con
stituind, în același timp, mărturii 
ale bogatei experiențe și culturi 
muzicale a artiștilor oaspeți.

NINA TURCU

chestră de Vivaldi au fost interpre
tate cu o atentă grijă pentru con
strucția amplă, pentru obținerea so
norității specifice operelor acestui 
compozitor. Cu interes a fost urmă
rit de auditori și Concertul în mi 
major pentru vioară și orchestră de 
Bach (solistă : Huguette Fernandez) 
cîntat de solistă cu sensibilitate, 
dar realizat în totul, după părerea 
noastră, într-o concepție mai puțin 
riguroasă, ceea ce a dus la atenua
rea caracterului monumental al lu
crării. Simfonia de cameră pentru 
12 instrumente de tînărul compo
zitor francez Marc Charles, inclusă 
în program, este o lucrare care pune 
în valoare calitățile formației.

Concertul formației de cameră 
„J. Fr. Paillard“ s-a bucurat de pre
țuirea publicului iubitor de muzică 
din Capitală.

MIRCEA SIMIONESCU 

prin idei expresive, dezvoltare bo
gată.

Simfonia în Si bemol major de 
Mozart și baletul „Joc de cărți" de 
Stravinski i-au adus dirijorului Mir
cea Cristescu succese pe deplin 
meritate. Ambele lucrări au fost 
prezentate cu acea precizie și măsu
ră a nuanțelor și sonorităților pe 
care le regăsim, constante, în mani
festările desfășurate sub bagheta 
tînărului dirijor.

RADU GHECIU

TEATRE : Sala Palatului R. P Ro- 
mîne : Concert de muzică ușoară ,>Da- 
Iida“ (Franța) — (orele 20). Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne : Nunta 
lui Figaro — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Sărutul CianiM — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (Sala Comedia) : Nevestele vesele 
din Windsor — (orele 19,30) : (Sala Studio) : 
Surîsul costă un milion — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd 
Schitu Măgureanu nr, 1) ; Război, șl 
pace — (orele 19.30) Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Peer Gynt— 
(orele 19,30) , (Sala Studio) : Casa cu
două intrări — (orele 20) Teatrul de Co
medie ; Umbra — (orele 19,30). . Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Ciulești : Paharul cu 
apă — (orele 19.30). Teatrul evreiesc de 
stat : Mutter Courage — (orele 20)

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele
serii) — cinemascop : Patria (10; 13,30;
17; 20,30). A dispărut o navă : Republica 
(9,45; 13; 14,15; 16,45; 19; 21.15), Capitol 
(8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19.30; 21.45), 
Excelsior (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Feroviar (10;. 12,15; 14,30; 16,45; 19: 21,15), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Modern (9,30; 11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). 
Harakiri — cinemascop ; București 
(8.30; 11;. 13,30: 16; 18,30; 21). Tomis (8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (10; 12,30; 
15; 17,45; 20,30), Flamura (10; 12,30: 15i 
17,30; 20) Ah, acest tineret : Carpați (10; 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Festival (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). înfrățirea între 
popoare (13,30; 15,45; 18; 20,15). Mi-am 
cumpărat un tată — cinemascop : Tine
retului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grlvl- 
ța (10; 12-, 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Elena 
din Troia : Victoria (9.45; 12; 14,15, 16,30; 
18,45; 21). Printre oameni buni : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
căra (10; 12; 16; 18; 20). Să ne trăiești. 
Gnat ! : Lumina (în continuare de la 
10—14 ; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul (16; 
18,15; 20,30). Godin : Union (15; 17; 19; 
21). Program pentru copil : (orele 10) șl 
Valsuj nemuritor ; Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Tintin și misterul „Lînei de 
aur” ; Timpuri Noi (de la 10—17 în con
tinuare ; 19; 21). Bate toba — cinema
scop : Giuleștl (10,30; 12,30; 16.30: 18,30; 
20.30), Drumul Serii (16; 18; 20) Ultimul 
tren din Gun Hill : Cultural (11; 15; 17; 
19; 21). E permis să calci pe iarbă : 
Dacia (9.45; 12; 14,15; 16.30; 18,45: 21). U- 
cigașui plătit — cinemascop : Buzeștl 
(16; 18,15; 20,30), Popular (14.30; 16.30; 
18,45; 21). Baronul de Münchhausen : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Electra : Bu- 
cegl (9,30; 11,30: 13.45: 16; 18,15: 20,30). 
Dintele de aur : Unirea (16; 18; 20) Moby 
Dick ; Vitan (15; 17; 19; 20,45). La virsta 
dragostei : Miorița (10; 12; 14; 16; 18.J5; 
20.30), Pacea (16; 18; 20). Dracul și cefe 
zece porunci : Munca (15; 17; 19; 21). 
Valsul nemuritor : Arta (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,30 — Mae
ștrii sportului ucrainean — Transmi
siune de la Kiev. 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar. 19,40 — Emisiune de artă plas
tică : Frans Masereel. 20,00 — Săptă- 
mina. 21.00 — Scara (Premiul I la Fes
tivalul de Televiziune de la Monte-Car
lo 1963). 21,20 - Melodii, melodii în
încheiere : Buletin de știri șl buletin 
meteorologic.

CUM VA FÏ VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 noiembrie : după o răcire ceva 
mai accentuată în prima parte a inter
valului vremea se va încălzi ușor Cerul 
va fi variabil. vînt potrivit predomi- 
nînd din vest Temperatura în scădere 
Ia început, apoi în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6 șl 
plus 4 grade, Iar Maximele între 6 și 
16 grade, Tn București : după o răcire 
ceva mal accentuată în prima parte a 
Intervalului vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, vînt potrivit din 
vest. Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere ușoară.
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TELEGRAMANoutăți în transportul feroviar

de centralizare electrodin amică.

numai două butoane se întorc automat ma
in fotografie : La pupitrul de comandă al

CONFERINȚĂ DE MEDICINĂ 
A CULTURII FIZICE

Cu cîțiva ani 
tură), iar pregătirile

INFORMAȚII

O '

0S

în urmă, cele 60 de macazuri din stația Chitila erau manipulate de o duzină de acari (într-o 
__ „_  r--D-.....- pentru primirea trenului în gară durau 8—10 minute. Astăzi, ele se fac doar în cîteva 
secunde. De la un pupitru do comandă, un singur om dirijează automat mișcările de manevră, circulația trenurilor 
în 7 direcții, întreaga activitate de mișcare din stație. Prin apăsarea a 
cazurile de pe întregul parcurs (din raza gării) străbătut de un tren, 
instalației de centralizare electrodin amică.

INSTALAȚII
AUTOMATIZARE 
TELECOMANDĂ

DE 
■ȘI

înzestrarea căilor ferate cu in
stalații de centralizare electrodi- 
namică și bloc de linie automat 
face parte din numeroasele mă
suri de modernizare â transpor
tului feroviar. Centralizarea e- 
lectrodinamică a unei stații de 
cale ferată permite schimbarea 
automată a poziției macazurilor 
și semnalelor și formarea par
cursului de la un post central 
de comandă ; cu ajutorul blocu
lui de linie, semnalele se schim
bă automat, la trecerea trenu
rilor, nu numai în stații, ci și pe 
porțiuni intermediare.

Din 1959 și pînă în 1962 au fost 
centralizate electrodinamic nu
meroase stații, centre importan
te și noduri de cale ferată prin
tre care : Ploiești-Sud, Mărășești, 
Chitila, Simena, Cluj, Roman, 
Timișoara, Caransebeș, Sibiu, 
Bacău, Lugoj. Anul acesta, vo
lumul centralizărilor ■ electr odi-

Ritm intens
(Urmare din pag. I-a)

zorii. Execuția lor se află într-un 
stadiu avansat.

Un capitol important în cadrul 
pregătirilor de iarnă îl constituie 
asigurarea în bune condiții a circu
lației pe șantiere a oamenilor, auto
vehiculelor, utilajelor. Fără îndoială 
că soluția cea mai bună și econo
mică pentru acest lucru, este reali
zarea drumurilor definitive și, o dată 
cu acestea, a rețelelor definitive de 
canalizare, care asigură scurgerea 
apelor, principalul dușman al dru
murilor. Măsurile stabilite în acest 
scop sînt îndeplinite pe majoritatea 
șantierelor. Chiar și în acele unități 
unde aceste lucrări mai sînt în curs 
de execuție, există condiții să se rea
lizeze programul prevăzut în planul 
de măsuri.

In aplicarea principiului de a se 
folosi pentru sezonul rece într-o 
măsură cît mai mare lucrările defi
nitive s-a depus multa. insistență. 
Totuși, o bună parte din volumul 
pregătirilor de iarnă a rămas pe 
seama amenajărilor provizorii. în 
cadrul acestor amenajări provizorii 
un loc important îl ocupă pregăti
rea pentru iarnă a stațiilor de be
toane și mortare. Ele trebuie prote
jate împotriva intemperiilor (ploi, 
..vînt, ninsori, geruri) prin acoperire 
Și închidere, izolarea termică a bun-

In preziua sosirii 
oaspeților romîni

e

(Urmare din pag. I-a)

care poartă numele eroului național 
din războiul de eliberare împotriva 
fascismului, Ivo-Lola Ribar. Serbia 
ocupă un loc de frunte și in meta
lurgia neferoasă. Unul dintre cen
trele ei principale este bazinul Bor, 
unde se află o topitorie de cupru, o 
fabrică de acid sulfuric și o uzină de 
fîuperfosfat.
■ Pe șoselele Iugoslaviei întîl- 
nești adesea mici autoturisme care 
poartă marca „Zastava". Ele sînt pro
duse de muncitorii și inginerii uzi
nei cu același nume din orașul Kra- 
guevaț Ca și alte uzine din diferite 
locuri, uzina din Kraguevaț este nu 
numai o importantă unitate econo
mică ; ea contribuie și la dezvolta
rea acestui oraș, care se număra in 
trecut printre cele mai înapoiate din 
țară. Ing. Marko lovanovici, care 
ne-a condus prin secțiile și atelie
rele uzinei, ne-a relatat că anul a- 
cesta producția ei va ajunge la 
15 000 de autoturisme și poate chiar 
mai mult. La cîteva sute de metri 
de uzină s-a ridicat un nou și fru
mos cartier al orașului, alcătuit din 
blocuri de 4 și 6 etaje, înconjurate 
de mari spații verzi.

Un fapt caracteristic pentru eco
nomia iugoslavă de azi este tocmai

In 
în

Concomitent,
echipați cu bloc de li-

namice este mult mai mare, 
primul semestru s-au dat 
funcțiune instalațiile complexu
lui Pașcani și din stațiile Ciceu, 
Medgidia și altele, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
să fie date în folosință cele din 
complexele Petroșeni, Suceava și 
alte cinci stații, 
sînt 
nie automat zeci și chiar sute de 
kilometri de linie.

In 1963 s-a realizat la com
plexul C.F.R.-Pașcani, prima in
stalație telecomandată de dirija
re a trenurilor. Asemenea insta
lații sînt în curs de montare și 
la alte patru complexe C.F.R. 
Pentru anul viitor este prevăzu
tă începerea lucrărilor de înzes
trare a unor secții de circulații 
(care cuprind mai multe stații) 
cu instalații de comandă centra
lizată tip dispecer ; acestea asi
gură schimbarea macazurilor și 
semnalelor de la un post central, 
aflat la o distanță chiar de sute 
de kilometri. întregul aparataj

pe șantierele de construcții
cărelor de beton, executarea de in
stalații pentru încălzirea apei și a- 
gregatelor. Indicațiile date în această 
privință trebuie îndeplinite cu rigu
rozitate pe toate șantierele.

în iarnă va fi experimentat pe 
șantierele Direcției generale de con
strucții montaj din Ministerul In
dustriei Construcțiilor un tip nou de 
încălzitor de agregate cu aer cald. 
Acesta are avantajul că nu necesită 
instalații complicate și amenajări 
speciale și, după calculele făcute, 
va fi și economic în exploata
re. De asemenea, se va expe
rimenta și uh alt tip de încălzitor de 
agregate realizat de Trustul 1 con
strucții București.

întrucît pe aproape toate șantie
rele sînt frecvente cazurile în care, 
în condiții de iarnă, se realizează 
structura de rezistență a construc
țiilor, s-a prevăzut aprovizionarea 
din vreme cu materiale pentru pa
nourile care urmează a fi folosite la 
închiderea provizorie a spațiilor șl 
la protejarea împotriva răcirii be
tonului turnat cald. Dar, în aplica
rea acestei măsuri s-au ivit greu
tăți din cauza lipsei unor materiale 
specifice, cum sînt foliile de polie
tilenă care figurează în profilul Fa
bricii de mase plastice București și 
nu sînt produse în cantități suficien
te. Totuși, s-au dat indicații șantie- 
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înridicarea întreprinderilor noi 
puncte care în trecut erau sor
tite vegetării. Nu de mult, în 
mica localitate Kriva Palanka a fost 
dată în funcțiune o nouă fabrică de 
materiale textile „Karpoș". Această 
întreprindere va produce anual 
importante cantități de țesături pen
tru mobilă, perdele etc. In jurul în
treprinderii au și început să se 
înalțe blocurile de locuințe.

In cursul călătoriei noastre prin 
Serbia, ne-am oprit în orașul Novi- 
sad, unde se află în construcție un 
nou port, a cărui importanță va 
crește odată cu realizarea marelui 
complex hidroenergetic de la Porțile 
de Fier. Directorul portului, Jivan 
Stoișici, ne-a spus că această con
strucție va ocupa, în momentul cînd 
va fi terminată, o suprafață de circa 
50 ha. Portul va fi înzestrat cu insta
lații moderne de încărcare și descăr
care, cu silozuri și antrepozite.

...întorcînd.u-ne la Belgrad, am vă
zut înălțate, pe arterele sal'e princi
pale, printre steagurile romînești și 
iugoslave, mari panouri cu saluturi 
în limba romină și sîrbă adresate 
delegației țării noastre și poporului 
romîn. 

V. B1RLÄDEANU

de automatizare și telecomandă 
este fabricat în țară.

VAGOANE MODERNE
Modernizarea transportului fe

roviar implică, o dată cu introdu
cerea pe scară tot mai largă a 
locomotivelor Diesel-electrice, 
dotarea parcului cu vagoane apte 
pentru viteze mari. In cursul a- 
nului viitör vor intra în circula
ție vagoane noi pentru călă
tori, care oferă condiții de 
confort superioare : sînt ilu
minate fluorescent, încălzite cu 
aer condiționat, iar pentru a- 
menajarea interiorului sînt folo
site materiale plastice. Vagoanele 
posedă și frînă cu acționare ra
pidă.

Au intrat în exploatare șl va
goane de construcție nouă pen
tru mărfuri. Printre acestea sînt 
vagoanele acoperite, pe 4 osii, 
cu o capacitate de 60 de tone și 
un volum de 95 mc, precum și 
alte tipuri de vagoane moderne.

D. MINCULESCU

relor să se aprovizioneze cu canti
tăți mai mari de PFL, material care 
în unele cazuri se folosește pentru 
aceste închideri provizorii în mod 
mai puțin economic.

Planul de măsuri pentru pregăti
rea lucrului pe timp friguros cu
prinde și alte măsuri, ca : asigura
rea stocurilor de agregate, de com
bustibil special pentru temperaturi 
scăzute necesar utilajelor de con
strucții, ca și cel pentru sursele de 
căldură, protejarea împotriva în7 
ghețului a surselor și rețelelor pro
vizorii de apă, amenajarea dormi
toarelor. aprovizionarea cu alimen
te a oantinelor etc.

Acțiunea de pregătire a șantiere
lor pentru timpul friguros a început 
din vreme și a fost urmărită cu per
severență. Cu toate acestea, așa 
cum s-a arătat mai sus, se con
stată încă rămîneri în urmă în a- 
plicarea unor măsuri. Se impune 
deci ca atît direcția noastră gene
rală, cît și unitățile constructoare să 
folosească din plin timpul scurt 
care a mai rămas, astfel încît în lu
nile de iarnă să se realizeze un vo
lum sporit de lucrări pe toate șan
tierele de construcții.

în vederea meciului de la Toulouse
la tenis de masă

„Cupa campionilor europeni

Azi în salai VOINȚA BUCUREȘTI 
Floreasca _ Spartak PRAGA
Sala sporturilor de la Floreasca 

va găzdui astăzi după-amiază cu în
cepere de la ora 18,30 meciul inter
național feminin de tenis de masă 
dintre echipele Voința București și 
Spartak Sokolovo Praga din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“. Echipa. în
vingătoare din acest meci se va ca
lifica în semifinale urmînd să întîl- 
nească echipa SC Einheit (R. D. 
Germană). Echipa cehoslovacă va 
prezenta la masa de joc pe Swarko- 
va și surorile Karlikova. Formația 
clubului Voința cuprinde pe Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu și 
Geta Pitică. întîlnirea se dispută 
după sistemul „Cupei Swaythling“, 
urmînd a se disputa numai partide 
de simplu. Echipa care totalizează 
prima cinci partide va cîștiga me
ciul.

Turneul hocheiștilor bucureșteni
la Berlin echipa selecționată 
pe gheață a orașului Bucu-

Sîmbătă 
de hochei 
rești va întllni în meci amical reprezen
tativa Berlinului. Duminică hocheiștii 
bucureșteni vor evolua la Dresda. După 
acest, meci, ei vor susține mai multe în- 
tîlniri în Austria, Iugoslavia și R. F. 
Germană.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Ger
mane, Dr. Lothar Bolz, cu ocazia nu
mirii acestuia în funcția de minis
tru al afacerilor externe.

în aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare au început lucrările Con
ferinței de medicină a culturii fi
zice. Se prezintă peste 50 de comu
nicări științifice privind probleme 
medicale ale educației fizice și spor
tului la școlari, ale antrenamentului 
sportivului de performanță etc.

La deschidere au fost prezenți 
Voinea Marinescu, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, acad. 
Ștefan Milcu, președintele Uniunii 
societăților de științe medicale din 
R.P.R., Coștin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Aurel 
Duma, președintele Uniunii de cul
tură fizică și sport. Participă peste 
200 de medici specialiști, profesori 
de educație fizică, antrenori, acti
viști ai organizațiilor sportive. De 
asemenea, iau parte Oaspeți de peste 
hotare. Lucrările conferinței conti
nuă.

P. Romîne, au vorbit 
și opera marelui sa-

SOSIREA UNEI MISIUNI 
ECONOMICE ITALIENE

în Capitală a sosit joi seara o mi
siune economică italiană din care fac 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior, Institutului 
pentru comerț exterior, ai Confede
rației industriașilor, oameni de afa
ceri, industriași și economiști. Mem
brii delegației, în frunte cu senato
rul Gino Zannini, au fost întîmpinați 
de Ion Cîmpeanu, secretar general 
al Ministerului Comerțului Exterior, 
și de funcționari superiori din acest 
minister și Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu
rești, și membri ai legației.

CU PRILEJUL CENTENARULUI 
NAȘTERII DR. I. CANTACUZINO

In cadrul ciclului „înaintași ai ști
inței și culturii romînești“ a avut loc 
în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne simpozionul „100 de ani de la 
nașterea doctorului Ion Cantacu- 
zino“, organizat de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. Acad. dr. Mihai 
Ciucă, prof. univ. dr. Ion Mesro- 
beanu, directorul Institutului „Ion 
Cantacuzino“, și prof. univ. dr. Gh. 
Lupașcu, membru corespondent al 
Academiei R. 
despre viața 
vânt romîn.

Oamenii de știință din Iași- au ani
versat centenarul nașterii prof. Gh. 
Marinescu cu prilejul unui simpo
zion organizat la Institutul medico- 
farmaceutic din localitate. Au luat 
cuvîntul acad. Vasile Rășcanu, acad. 
Iuliu Nițulescu, acad. Vasile Mîrza, 
prof. univ. Leon Baliff și prof. univ. 
Vladimir Buțureanu.

SESIUNE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
In Capitală și-a început lucrările 

cea de-a IlI-a sesiune tehnico-știin- 
țifică organizată de Combinatul po
ligrafic Casa Scînteii. în prima zi 
au fost prezentate referate privind 
problemele actuale în reproducerea 
policromă. Un mare număr de par
ticipant — specialiști din întreprin
derile poligrafice bucureștene și din 
țară, reprezentanți ai editurilor și ai 
unor întreprinderi producătoare de 
materiale poligrafice, profesori și 
studenți din institute tehnice și de 
arte plastice, graficieni, artiști foto
grafi — au analizat experiența do- 
bîndită în acest domeniu și au făcut 
propuneri în vederea îmbunătățirii 
continue a calității 
de artă, ilustrațiilor, 
reviste etc. Lucrările

reproducerilor 
copertelor de 

continuă.
(Agerpres)

Tradiționalul meci anual dintre re
prezentativele de rugbi ale țării 
noastre și Franței va avea loc anul 
acesta la Toulouse, la 15 decembrie. 
Rugbiștii romîni — care de cîțiva 
ani n-au pierdut în fata redutabili
lor lor adversari (ultimul meci, în 
1963 la București, l-au cîștigat cu 
3—0) — se pregătesc intens în vede
rea importantei confruntări sportive, 
în lotul reprezentativ, alături de bi
necunoscută internaționali Penciu, 
Moraru, Demian, M. Rusu, Chiriac, 
Wusek, Marinache, Teofilovici și al
ții, se află și jucători tineri remarcați 
în campionatul recent încheiat: Rah- 
topol, Teodorescu, Iliescu etc. Pre
gătirea lotului a fost încredințată 
antrenorilor N. Pădureanu și D. Ma- 
noileanu.

Din programul de pregătire al se- 
lecționabililor fac parte și cîteva me
ciuri de verificare în compania unor 
combinate ale echipelor bucureștene. 
în primul din aceste jocuri, lotul a 
întîlnit pe stadionul Progresul o 
combinată Gloria-Unirea. Meciul a 
fost cîștigat de selecționabili, la un 
scor net, însă verificarea potențialu
lui echipei naționale nu și-a atins 
scopul decît în prea mică măsură. 
E adevărat că adversarul nu a depus 
o rezistență deosebită, dar aceasta nu 
motivează jocul dezordonat, lipsit de 
o concepție clară (atît la înaintare, 
cît și în linia de trei-sferturi), pre
cum și numeroasele greșeli tehnice

PARIS 21 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite :

Joi dimineața, delegația culturală 
romină, care participă la „Zilele 
culturii romînești“ în Franța, a vizi
tat Școala națională superioară din 
St. Cloud. Delegația a fost însoțită 
de d-na Le Roland, director al învă
țămîntului superior.

Jean Basdevant, directorul gene
ral pentru problemele culturale și 
tehnice din Ministerul Afacerilor 
Externe, a oferit o masă în cinstea 
delegației. A luat parte, de aseme
nea, ministrul R. P. Romîne la Paris, 
dr. Victor Dimitriu.

Acad. prof. N. Petrulian, rectorul

înaintea alegerilor 
din Venezuela

CARACAS 21 (Agerpres).— Agen
ția France Presse anunță că la nu
mai cîteva zile înaintea alegerilor 
prezidențiale din Venezuela, „Fron
tul eliberării naționale“, interzis de 
guvern, a adresat un apel popu
lației, cerîndu-i să se abțină de la 
vot. în ciuda masivei desfășurări 
de forțe militare și polițienești, ma
nifeste antiguvernamentale au fost 
distribuite pe toate străzile princi
pale ale capitalei. Federația cen
trelor universitare s-a declarat so
lidară cu „Frontul de eliberare na
țională“.

La alegerile pentru postul de pre
ședinte al țării și-au prezentat can
didatura reprezentanți ai 7 partide 
politice, printre care Raul Leoni, 
din partea partidului „Acțiunea de
mocratică“ al actualului președinte 
Romulo Betancourt, și viceamiralul 
în retragere Wolfgang Larazäbal, 
din partea partidului „Forța demo
cratică populară“. Candidații Parti
dului' comunist și ai Mișcării revolu
ționare de stînga au fost excluși de 
la actualele alegeri, cele două parti
de fiind scoase în afara legii prin- 
tr-un decret al președintelui Betan
court. Agenția U.P.I. rèlevâ că, dato
rită acestui fapt, 800 000 de alegători 
care sprijină cele două partide sînt 
de fapt împiedicați să participe la

în Vietnamul de sud : O fanară 
dintr-o localitate eliberată de pa- 
trioți, rănită în urma unui raid ae
rian al forțelor guvernamentale, 
primește primele îngrijiri.

RAZE INFRAROȘH 

ÎMPOTRIVA RUGINEI

O firmă din Cleveland 
(S.U.A.) a construit pentru 

metalurgice o 
de încălzire

uzinele 
instalație 
pe bază de raze infra- 
roșii. îndată ce umiditatea 
în halele respective trece 
de 60 la sută, în mod auto
mat instalația intră în func
țiune și razele infraroșii îm
piedică formarea petelor 
de rugină la oțelurile lami
nate la rece, sau a petelor 
albe pe tablele galvani- 
zate.

FIBRE SINTETICE
CARE NU SE
MURDĂRESC

Fibrele sintetice obiș
nuite au particularitatea că 
fixează murdăria pe supra
fața lor. Tratînd. chimic un 
anumit fel de fibre sinte
tice, o fabrică suedeză a 
obținut asa-numitul

elementare ale multora din membrii 
lotului. Este de așteptat ca în parti
da de duminică, cu combinata 
Steaua-Dinamo, componenții repre
zentativei să joace corespunzător, să 
încerce aplicarea unor tactici cît mai 
adecvate.

...și ale rugbiștilor 
francezi

cum anunță ziarele pa- 
specialiștii federației fran- 
rugbi acordă toată atenția

După 
riziene, 
ceze de 
pregătirii echipei Franței pentru 
jocul de la Toulouse. Unul din 
selecționerii echipei franceze este 
fostul internațional Jean Prat. 
La 1 decembrie, în orașul Tarbes 
va avea loc meciul dintre re
prezentativele A și B ale Franței, 
care va constitui ultimul criteriu de 
selecție al „15“-lui pentru întîlni
rea cu R. P. Romină. Jean Prat a 
anunțat că în jocul de selecție de 
la Tarbes reprezentativa A a Fran
ței va avea următoarea formație : 
Laoaze (Angoulême), Darrouy (Mont- 
de-Marsan), Dupuy (Tarbes), G. Bo
niface, A. Boniface (Mont-de-Mar- 
san), Albaladejo (Dax), Lasserre 
(Dax), Orauste (Lourdes), Crancée 
(Lourdes), Herrero (Toulon), Le 
Droff (Auch), Mouysset (Toulon), 
Berejnoi (Tulle), Rollet (Hendaye), 
Domenech (Brive).

în Franța 4>
Institutului de petrol, gaze și geo
logie din București, a conferențiat 
miercuri la Facultateade științe a 
Universității din Paris despre „Con- 
siderațiuni geochimice asupra mine
ralizării cuprifere". El a fost pre
zentat de prof. Pierre Rotuthier, 
director al laboratorului de geologie 
aplicată de la Facultatea de științe. 
Au asistat personalități franceze, 
printre care prof. Jean Orcel, direc
torul Școlii de înalte studii, prof. 
Pelissoniere, de la Facultatea de 
științe, profesori, cercetători și stu- 
denți. Asistența a făcut conferen
țiarului o primire foarte călduroasă.

Rota guvernului sovietic 
adresată guvernului congolez

MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 21 no
iembrie Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a în- 
mînat lui S. Kini, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Congo la Moscova, o notă de protest 
a guvernului sovietic în legătură cu 
arestarea la Leopoldville a doi di- 
plomați sovietici și tratamentul inu
man la care au fost supuși.

în notă guvernul U.R.S.S. a ce
rut eliberarea imediată a celor doi 
diplomați sovietici, precum și crea
rea condițiilor pentru activitatea 
normală a ambasadei U.R.S.S.

cryl“, care nu prinde nici 
cerneala, nici sucurile de 
fructe, nici vinul roșu, nici 
grăsimile animale, vegetale 
sau minerale. După păre
rea specialiștilor „Tacrylul" 
va fi folosit cu succes la 
tapete și stofă de mobilă, 
deoarece este suficient ca 
ele să fie șterse cu o cîrpă 
udă și apoi periate pentru 
ca să dispară orice urmă 
de pete.

se arată de acord cu resti
tuirea. tabloului cu condiția 
să rămînă, firește, nepedep
siți, dar să li se dea în 
plus... o sumă egală cu va
loarea tabloului.

PIERRE BLANCHAR

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

DUPĂ FURTUL

UNUI TABLOU
DE GOYA

In după-amiaza zilei de 
21 noiembrie a încetat din 
viață în vîrstă de 71 de 
ani cunoscutul artist fran
cez Pierre Blanchar. în cei 
42 de ani de carieră ar
tistică, Pierre Blanchar a 
jucat în numeroase piese de 
teatru și filme.

Directorul Galeriei Na
ționale din 
anunțat că hoții care au 
furat cu doi 
un tablou al lui Goya, por
tretul ducelui Wellington, 
nu vor suporta nici un fel 
de consecințe dacă îl vor 
restitui la timp, pentru a 
putea fi expus la expoziția 
ce va fi deschisă luna vii
toare. Hoții au trimis direc
torului o scrisoare în care

Londra, a

ani in urmă
CONGRES MEDICAL

INTERNAȚIONAL

Asociația medicală egip
teană a hotărît organizarea 
la Cairo, la începutul anu
lui viitor, a unui Congres 
medical afro-asiatic, care 
va studia problemele sani
tare și medicale din țările

La 
ceacontinuat ieri

Campionatul mondial 
de șah-jiuniori

BELGRAD 21 (Agerpres).
Vrnjacka Banja a 
de-a 3-a partidă a meciului de baraj 
pentru titlul mondial de șah la juniori 
dintre Florin Gheorghiu și cehoslovacul 
Michael Janata. La mutarea dată în 
plic de șahistul romîn, partenerul său 
a găsit un răspuns foarte bun care, în 
cele din urmă, a dus la remiză.

Scorul rămîne mai departe egal 
(1,5—1,5) și numai ultima partidă — 
care se va disputa astăzi — va decide 
pe campionul mondial. în partida de
cisivă, cu piesele albe joacă Janata.

Una dintre școlile sportive de elevi cu 
activitate multilaterală este școala nr. 2 
din București, Sportivii acestei școli — 
elevi fruntași Ia învățătură în școlile medii 
bucureștene — au reușit în acest an să 
cîștige numeroase titluri de campioni ai 
țării Ia atletism, canotaj, haschet, tenis, 
schi. In fotografie : grupa do 
timpul unui antrenament.

atleti în

Declarația ministrului 
de externe al Argentinei
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Opinia publică și organizații po
litice din Argentina continuă să-și 
exprime solidaritatea cu recenta 
hotărîre a guvernului argentinean 
de a anula contractele încheiate cu 
companiile petroliere străine. Par
tidul de guvernămînt „Uniunea 
civică radicală a poporului“ a dat 
publicității o declarație în care sa
lută hotărîrea luată de guvern în 
această problemă. Declarații ase
mănătoare au fost publicate de 
partidul social-democrat, Partidul 
unității muncitorești, Mișcarea 
pentru apărarea petrolului argenti
nean, Federația universitară a stu
denților din Argentina și alte orga
nizații politice și obștești

In prezent, după cum relatează pre
sa argentineană, are loc preluarea 
instalațiilor care au aparținut socie
tăților străine. La aceste acțiuni par
ticipă reprezentanți ai întreprinderii 
petroliere de stat „Yacimientos Pe- 
troliferos Fiscales“.

în legătură cu presiunile exerci
tate din afară asupra guvernului ar
gentinean în problemele legate de 
anularea contractelor petroliere, mi
nistrul 
tinei, 
cadrul 
„nimic 
hotărîrii poporului argentinean de 
a-și stabili singur calea și de a-și 
cuceri suveranitatea“. El a adăugat 
că guvernul argentinean „nu este o- 
bligat să dea nici unei autorități 
străine socoteală de acțiunile sale“.

afacerilor externe al Argen- 
Zavala Ortiz, a declarat, în • 
unei cuvîntări televizate, că 
nu poate influența asupra

afro-asiatice și va stabili 
principiile pentru preveni
rea și vindecarea unor boli. 
Asociația medicală egip-. 
teană va organiza, de ase-; 
menea, o Conferință inter
națională pentru studierea 
maladiilor reumatismale și 
metodelor de prevenire a 
lor.

TEZAURUL 

LUI ATTILA!

apropierea orașuluiîn ... .
Hodmezoevasarhely (R. P. - 
Ungară) s-a descoperit un 
tezaur format din peste " 
1 000 de monede de aur; 
S-a constatat că aceste mo- v 
nede au fost bătute !a- 
Constantinopole, în anii 
420—450 e.n. Ele sînt din:> 
aur fin — 22—23 carate, 
fiecare din ele avînd greu-' 
tatea de 4—4,5 grame. S-a 
putut stabili' că monedele " 
provin dintr-un tezaur îm- . 
părătesc. Se presupune că't 
ele au fost plătite ca tri
but regelui hunilor, Attila.

Xn cîteva rînduH
® Pe stadionul Progresul din Capitală s-a 

desfășurat ieri un cuplai de fotbal. Me
ciul dintre selecționata A de juniori 
și Petrolul Ploiești s-a terminat cu 
scorul de 4—0 (3—0) în favoarea juniori
lor. Cel mai bun jucător al selecționatei a 
fost Oblomenco,. care a înscris trei goluri. 
Petrolul a jucat fără Dridea și frații Mun- 
teanu. "'r

în celălalt meci, Progresul a întrecut ca 
5—1 (2—0) selecționata B de juniori. U

• Echipa canadiană de hochei pe gheb? 
tă „Windsor Bulldogs” a susținut la Mos
cova al patrulea joc de la sosirea în 
U.B.S.S., primind replica echipei secund? 
a U.R.S.S. Hocheiștii sovietici au cîștigat 
cu scorul de 2—0 (0—0; 1—0; 1—0).

® în campionatul de fotbal britani« 
s-au disputat două noi jocuri. Eâ 
Wembley echipa Angliei a învins cu ca
tegoricul scor de 8—3 (4—1) echipa Ir
landei de nord. Cel mai bun jucător dă 
pe teren a fost Greaves, care a marcat 4 
puncte. La Glasgow, reprezentativa Sco
ției a întrecut cu 2—1 (1—0) echipa Țărif 
Galilor.
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Voci din închisoarea

Lucrările Adunării Generale a O.N.U

Burgos acuză

Adoptarea Declarației 
tuturor formelor de

cu privire la lichidarea 
discriminare rasială

pentru dezvoltarea comerțului cu țările socialiste
Consultări în vcflcrca 

formării guvernului italian

NEW YORK 21 (Agerpres). — în 
seara zilei de 20 noiembrie, Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat în 
-unanimitate unul din cele mai im
portante documente ale celei de-a 
18-a sesiuni — Declarația cu privire 
la lichidarea tuturor formelor de 
discriminare rasială. Republica Sud- 
Africană a fost singura, țară care 
nu a participat la vot, reafirmînd 
încă o dată politica sa de apartheid.

în declarație se arată că este ab
solut necesar să se pună capăt pro
movării de către guverne și de alte 
autorități a politicii de segregație 
rasială și mai ales a politicii de a- 
partheid și să fie lichidate toate 
formele de discriminare rasială, care 
sînt un rezultat al unei asemenea 
politici.

Luînd cuvîntul înaintea votului, 
reprezentanta R. P. Romîne, Maria 
Groza, a declarat că R. P. Romînă 
consideră adoptarea acestui impor
tant document ca o necesitate im
perioasă impusă de însăși evoluția 
-istorică a omenirii.

Reprezentanții altor țări, care au 
luat la rîndul lor cuvîntul, au sub
liniat că acest document repre
zintă o contribuție importantă a 
O.N.U. la cauza lichidării rasismu
lui și discriminării rasiale, în lupta 
împotriva propagării teoriilor și 
ideilor urii față de om, în lupta îm
potriva activității organizațiilor ra
siste, fasciste și a altor organizații 
care aț.îță vrajba între popoare. Ei

și-au exprimat convingerea că ra
sismul și discriminarea rasială, la 
fel ca și sistemul colonial, vor fi 
excluse din viața omenirii.

In Comitetul juridic
în ședința de 

a Comitetu- 
juridic al Adunării Generale 

O.N.U., care dezbate proble- 
principiilor de drept internațio- 

referitoare la relațiile priete- 
între state,

Luînd cuvîntul 
miercuri dimineața 
lui.........................
a 
ma 
nai 
nești și de cooperare 
delegatul romîn A. Cristescu a sub
liniat că guvernul romîn acordă o 
importanță deosebită acestei pro
bleme.

Vorbitorul a subliniat că delega
ția romînă este de părere că rezul
tatul examinării principiilor de 
drept internațional ale coexistenței 
pașnice va trebui consemnat într-o 
declarație întocmită pe baza propu
nerilor unui grup de lucru, care șă 
fie examinate apoi în cadrul O.N.U. 
Primul dintre aceste principii este 
interzicerea amenințării cu forța sau 
a folosirii forței în relațiile interna
ționale, principiu de mare 
tanță pentru menținerea 
securității popoarelor.

O condiție fundamentală, 
niat reprezentantul romîn, este res
pectarea principiului neintervenției 
în afacerile interne ale altui stat, 
principiu recunoscut prin numeroa
se tratate multilaterale internațio
nale și de Carta O.N.U.

impor- 
păcii și

a subli-

Constituirea noului guvern al Irakului
BAGDAD (Agerpres).— Postul 

de radio Bagdad a anunțat consti
tuirea noului guvern al Irakului. 
Funcția de prim-ministru în noul 
guvern este deținută de generalul 
Taher Yehia. Din guvern mai fac 
parte generalul Hardan El Takriti, 
ministru al apărării, generalul Ra
șid Mosleh, ministru de interne, co
lonelul Sobhi Abdel Hamid, minis
tru al afacerilor externe, și alți 17 
miniștri și secretari de stat. în ge
neral principalele posturi sînt ocu
pate de militari. Opt miniștri au 
făcut parte din guvernul . pre
cedent. Unii dintre militarii care 
ocupă posturi dintre cele mai im
portante în guvern sînt cunoscuți ca 
făcînd parte din partidul Baas, dar, 
după cum subliniau agențiile de 
presă, ei sînt „în primul rînd mili
tari“ intrați în partidul Baas în spe
cial după acapararea puterii de că-cial după acapararea puterii 
tre acest partid în Irak.

Situația în țară
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

vit ultimelor știri transmise 
gențiile de presă occidentale, armata 
deține controlul deplin în capitala

Potri- 
de a-

Irakului. Membrii „gărzii naționale“ 
baasiste au început să predea ar
mele la posturile de poliție. După 
cum a declarat joi un purtător de 
cuvînt al noului guvern, unități ale 
„gărzii naționale“ baasiste mai opun 
rezistență în alte centre ale țării, 
dar aceste acțiuni sînt de mai mică 
amploare decît la Bagdad. El a su
bliniat, de asemenea, că „recenta 
lovitură de stat nu a fost îndrep
tată împotriva partidului Baas său 
a unei anumite persoane. Partidul 
Baas, a adăugat el, a eșuat în în
deplinirea sarcinii sale în Irak. în 
mod oficial el nu a fost însă di
zolvat“.

Joi, postul de radio Bagdad a 
transmis o declarație a ministrului 
de interne, Rașid Mosleh, cu privire 
la interzicerea demonstrațiilor și 
adunărilor. El a arătat că armata 
a primit ordin să tragă asupra tu
turor acelora care încalcă acest or
din. Restricțiile de circulație con
tinuă să fie menținute, iar aeropor
tul și frontierele Irakului sînt încă 
închise.

După conferința de la 
au înlocuit așa-numitele „democrații 
reprezentative“ cu dictaturi militare 
(Ecuador, Republica Dominicană, 
Honduras). Săptămînalul „France 
Observateur“ sublinia de curînd : 
„Primul rezultat al „pronunciamen- 
tos“-urilor este că proiectele de re
forme pentru care au fost acordate 
credite sînt puse la arhivă“.

Chiar în raportul prezentat la Con
ferință și care a fost întocmit de foș
tii președinți ai Braziliei și Colum
biei (Kubitschek și Camargo) s-a 
subliniat că programul „a rămas 
foarte departe de satisfacerea aștep
tărilor legitime de la Punta del 
Este“. Raportorii au insistat asupra 
„birocratizării excesive a institu
ției“, ale cărei reacții sînt foarte 
lente și nu corespund nevoilor eco
nomice. Vicepreședintele statului 
Peru, Seoane Corralles, a de
nunțat atitudinea diferitelor grupuri 
monopoliste care instituie în Ameri
ca Latină o „veritabilă dictatură eco
nomică“. 
Comisiei 
America 
toare cu 
monopoluri. în timp de 10 ani (1951- 
1961), deficitul comercial al țări
lor emisferei a fost de 10 miliarde 
dolari. In ultimii 15 ani investițiile 
de capital ale monopolurilor se ci
frează la 9 miliarde dolari, iar tota
lul profiturilor — la peste 16 miliar
de dolari, adică depășesc de vreo 7 
ori fondurile alocate pînă acum 
cadrul „Alianței“.

Dureroasa problemă a ceea ce 
cheamă „prețuri neechivalente“

In orașul brazilian Sao Paulo și-a 
desfășurat lucrările, timp de cîteva 
zile, Conferința ministerială a Con
siliului economic și social interame- 
rican, consacrată problemelor regate 
de aplicarea programului „Alianța 
pentru progres”. Definind scopul 
acestei reuniuni ziarul „New York 
Herald Tribune“ a scris că repre
zentantului S.U.A. la conferință, 
(subsecretarul de stat A. Harriman) 
„i s-a cerut să înfăptuiască o minu
ne“, și anume „să pună în ordine și 
să reînsuflețească programul muri
bund „Alianța pentru progres“. Nu
mai că reanimarea nu s-a produs, 
în loc de minune, scrie „New York 
Times“, la conferință s-a manifes
tat „o adevărată rebeliune împo
triva „Alianței“. Explicația acestui 
lucru trebuie căutată în bilanțul a- 
plicării programului „Alianței“. „în 
ciuda unor planuri promițătoare — 
arăta același ziar în alt arti
col — panorama în aceste ținu
turi frămîntate este construită în 
mare parte din speranțe neîmpli
nite“.

într-adevăr, mulți vorbitori care 
s-au perindat la tribună au arătat 
că în cursul celor 27 de luni, care au 
trecut de la adoptarea „Alianței 
pentru progres“, proiectele enunța
te (și așa modeste) nu s-au îndepli
nit decît într-o măsură neînsemna
tă. De pildă, față de o creștere a- 
nuală a producției globale de 2,5 la 
sută, cît s-a prevăzut (cifră mai mult 
decît insuficientă în condițiile de 
înapoiere economică din multe țări 
din această regiune) nu s-a realizat, 
potrivit datelor publicate în raportul 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
America Latină, decît 1 la sută pe 
an !

In ce privește înfăptuirea unei se
rii de reforme sociale, fiscale și de 
altă natură, realizările sînt, de ase
menea. mult deficitare. Reformele a- 
grare, pe lîngă faptul că n-au dus 
Ia prefaceri structurale, au constituit 
în genere, acolo unde s-au inițiat, un 
bun prilej pentru marii latifundiari 
de a se descotorosi de terenurile ne
productive, în schimbul unor re
compense grase din fondurile statu
lui. Fără să mai vorbim de faptul că 
înfăptuirea unor asemenea reforme 
este prevăzută pentru perioade de 
timp de ordinul deceniilor. Celelal
te sectoare care urmau să fie afecta
te de „Alianță“ furnizează și ele e- 
xemple concludente. Capitolul „de
mocratizare a regimurilor“ înscris în 
documentul constitutiv al „Alianței" 
(Carta de la Punta del Este) ca o 
condiție a succesului, a fost în bună 
parte compromis în ultima vreme de 
succesiunea loviturilor de stat care

Iar secretarul general al 
economice O.N.U. pentru 
Latină a citat fapte grăi- 
privire la practica unor

în

NEW YORK 21 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I. anunță că Consiliul 
național pentru comerțul exterior, 
grupînd 700 de corporații america
ne, care își ține în prezent congre
sul la New York, a adoptat textul 
unei declarații în care se spune că 
„acțiunile restrictive“ luate de ță
rile Pieței comune vest-europene 
provoacă „grave îndoieli“ în legă
tură cu probabilitatea realizării u- 
nui acord la viitoarea conferință 
G.A.T.T. de la Geneva între S.U.A. 
și aceste țări, în problema tarifelor 
vamale. Consiliul cere negociatori
lor americani la Geneva să arate 
limpede că Statele Unite sînt gata 
să treacă la contraacțiuni în cazul 
cînd țările Pieței comune vor stă
rui în menținerea unor tarife va
male ridicate în calea exporturilor 
americane.

în declarație se spune, de aseme
nea, că consiliul „privește cu inte
res“ propunerile ca Statele Unite 
să-și revizuiască politica față de co
merțul cu țările socialiste și să 
examineze posibilitatea unei rela
xări a actualelor restricții la export 
în această direcție.

în declarâție se mai spune că 
nici o altă problemă economică nu 
are astăzi în Statele Unite o mai 
mare prioritate decît aceea a situa
ției nefavorabile a balanței de plăți.

Arbitrajul în „războiul 
puilor de găină“

GENEVA 21 (Agerpres). — Comi
sia de arbitraj în conflictul dintre 
S.U.A. și țările Pieței comune, cu
noscut sub numele de „războiul 
puilor de găină“, și-a încheiat lu
crările. La 21 noiembrie, comisia a 
dat publicității decizia sa în care 
stabilește că pierderile suferite de 
exportatorii americani ca urmare a 
sporirii de la 26 iulie 1962 încoace 
a tarifelor vamale, mai ales ale 
Germaniei federale, se ridică la 26 
milioane dolari. Ambele părți s-au 
angajat să respecte decizia comisiei 
de arbitraj.

Comisia- nu a specificat în ce mod 
vor fi despăgubiți exportatorii a- 
mericani pentru pierderea suferită.

ROMA 21 (Agerpres). — Aldo 
Moro, secretar general al Partidu
lui democrat-creștin, însărcinat cu 
formarea noului guvern italian, a 
continuat la 21 noiembrie întrevede
rile cu reprezentanții partidelor so
cial-democrat, socialist și republi
can.

în legătură cu întrevederile din
tre reprezentanții celor patru parti
de, care durează de zece zile, în 
cercurile politice din Roma se sub
liniază existența anumitor dificul
tăți pe care Aldo Moro le întîmpină 
în încercarea sa de a stabili pro
gramul și componența viitorului gu
vern.

Potrivit acestor cercuri, dificultă
țile s-ar datora unor deosebiri de 
vederi între socialiști și democrat- 
creștini, în probleme privind politi
ca externă și cea economică a vii
torului guvern.

După cum s-a anunțat.în presă, 16 deținuți politici din închisoa
rea Burgos s-au asociat protestului celor 102 intelectuali spanioli îm
potriva torturilor la care aii fost supuși minerii greviști din Asturia, 
după arestarea lor. Deținuții au scris o .scrisoare în care au denunțat 
crimele poliției, precum . și tort urile la care ei înșiși sînt supuși în 
temniță. Acest document a fost adresat ministrului informațiilor, 
Fraga Iribarne. Ziarul „AVANTI" a publicat textul ' acestei scrisori 
în care se spune :

a publicat textul acestei scrisori

Ba cancelarului R. F. Germane là Paris
PARIS 21 (Agerpres). '— Lă 21 

noiembrie a sosit la Paris, într-o vi
zită oficială, cancelarul R.F. Ger
mane, Ludwig Erhard. Cancelarul 
Erhard este însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Schroeder, și de alte 
persoane oficiale. în timpul celor 
două zile cît va rămîne în capitala 
Franței, cancelarul Erhard va duce 
tratative cu președintele Franței, 
de Gaulle, și cu primul ministru 
Pompidou.

în cursul dimineții de joi, cance
larul Erhard a fost primit la palatul 
Elysée de către președintele Fran
ței, de Gaulle. Cu această primă în
trevedere, la care, după cum men
ționează agenția France Presse, în 
afara celor doi oameni de stat nil 
au participat decît interpreții celor 
două părți, s-au deschis oficial tra
tativele bilaterale franco-vest-ger- 
mane.

Paralel cu aceste tratative, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Fran
ței (Quai d’Orsay) au avut loc în
trevederi între Couve de Murville și 
Gerhard Schroeder. în Cursul după- 
amiezii, cancelarul Erhard a avut o 
nouă întrevedere cu președintele de 
Gaulle, după care a fost primit la1

reședința Consiliului de Miniștri al 
Franței de către primul ministru 
Pompidou.

Deși la Paris nu a fost dat publi
cității nici un comunicat oficial în 
legătură cu discuțiile purtate în 
prima zi între cele două părți, în 
anturajul cercurilor politice vest- 
germane se subliniază că atît discu
țiile care au avut loc la palatul 
Elysée cît și cele de la Quai d’Orsay 
s-au purtat asupra principalelor 
probleme ale actualei situații inter
naționale, inclusiv problema trata
tivelor Est-Vest, precum și asupra 
deosebirilor de poziții ale Franței și 
R.F.G. în problemele alianței atlan
tice și politicii agrare a Pieței co
mune.

Referindu-se la dialogul franco- 
vest-german, cu prilejul vizitei can
celarului Erhard, agenția D.P.A. re
levă că „politica agrară europeană 
va fi una din problemele dificile în 
cadrul actualelor tratative de la 
Paris“.

Cuvlntarea lui L. I. Brejnev 
In parlamentul iranian

TEHERAN 21 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și vizita în Iran, L. I. Brej
nev, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și persoa
nele care-1 însoțesc au vizitat în di
mineața zilei de 21 noiembrie parla
mentul iranian.

Președintele Senatului, Serif Ima
mi. a salutat, pe oaspeții sovietici.

L. I. Brejnev a vorbit pe larg des
pre relațiile sovieto-iraniene și des
pre perspectivele lor.

Uniunea Sovietică — a declarat 
L. I. Brejnev — promovează cu con
secvență politica coexistenței pașni
ce în relațiile sale cu statele cu o- 
rînduiri sociale diferite. Pacea este 
aspirația sfîntă a tuturor popoare
lor, inclusiv a poporului iranian. 
Stabilind relații de prietenie și în
credere reciprocă, Uniunea Sovietică 
și Iranul aduc; o contribuție serioasă 
la cauza păcii generale.

In seara aceleiași zile, L. I. Brej
nev a făcut o vizită la Asociația- 
iraniană, de legături culturale cu 
Uniunea Sovietică.

Cambodgia a renunțat 
là ajutorul american
PNOM PENH 21 (Agerpres). — La 

20 noiembrie, guvernul regal al 
Cambodgiei a înmînat ambasadoru
lui S.U.A. din Pnom Penh o notă 
prin care îi aduce la cunoștință că 
guvernul cambodgian renunță la 
ajutorul militar, economic și cultu
ral american.

în declarația guvernamentală 
dată publicității în aceeași zi, se 
arată că hotărîrea menționată a fost 
luată „în baza dorinței poporului“. 
Totodată, se arată că statul cam
bodgian va menține relațiile diplo
matice cu S.U.A.

„Ne exprimăm, în primul rînd, 
simpatia față de cei 102 intelectuali 
care, sîntem siguri, în numele a mii 
de intelectuali spanioli de cele mai 
diverse profesii, au avut curajul 
să-și ridice glasul.

Torturile aplicate în Asturia, ul
timul mijloc ales de guvern pentru 
a înăbuși — fără îndoială, cu puțin 
succes — o grevă de două luni și 
jumătate, în timpul căreia minerii 
au cerut dreptul de a recurge la 
grevă, sindicate muncitorești, în
toarcerea deportaților și un nivel 
de trai satisfăcător, ne fac să ne 
gîndim încă o dată la toate arbitra- 
riile și nedreptățile care se săvîrșesc 
în Spania sub forma represiunii 
politice. Aproape toți oamenii care 
se află în această închisoare, și deci 
și noi, au trecut prin toată filiera 
arbitrariilor și torturilor. Puteți 
întreba pe fiecare din noi. Vrem să 
precizăm că ne vom limita la ca
zuri care au avut loc în ultimii ani. 
Majoritatea celor care semnăm „a- 
ceastă scrisoare am fost torturați, 
dar vrem să subliniem următoarele 
cazuri :

José Ruis de Galarreta a fost tor
turat în timpul mai multor intero
gatorii la Madrid, în 1961. L-au lo
vit pînă și-a pierdut cunoștința și 
apoi l-au călcat în ‘ picioare. Soția 
sa, și ea în închisoare, a suferit un 
atac de amnezie. I-au rupt cîteva 
coaste. Cîteva zile a yărsat sînge.

Gregorio Ortiz Rico! a fost lovit 
pe tot corpul timp de mai multe 
zile, la Madrid în 1960. în timpul 
loviturilor i-au rupt două coaste. 
Două luni după aceea, la examenul 
radioscopie, leziunile mai existau 
încă. Augustin Ibarrola, ca urmare 
a loviturilor și torturilor la care a 
fost supus la Bilbao, în 1962, și-a 
pierdut memoria.<mai milite ’ zile. în 
fața, consiliului de război care l-a 
judecat, Ibarrola a denunțat tor
turile suferite, cerînd, o anchetă. 
Este inutil să spunem că nu a fost 
ascultat.

în 1963, Henrique Lerma Monrey, 
după torturile suferite, a înnebunit 
și a încercat să se sinucidă, rănin- 
du-se cu ajutorul lentilelor de la 
ochelari.

Lista, domnule ministru, ar putea 
fi interminabilă.

Represiunea și tăcerea
Problema, domnule ministru, nu se 

referă numai la aceste torturi. în 
afară de faptul că sînt torturați 
prin metodele semnalate, oameni 
care gîndesc altfel decît guvernul, 
oameni care au cerut salarii mai 
mari, libertăți sindicale și politice, 
au fost aduși în fața unui consiliu 
de război și acuzați de „rebeliune 
militară“. Aceștia, pe baza cercetă
rilor poliției, fără posibilitatea unei

apărări civile, fără -o procedură în 
ce privește valabilitatea dovezilor 
au fost condamnați la un număr da 
ani nemaiîntîlnit în orice țară civi
lizată.

Represiunea și tăcerea în legă
tură cu deținuții politici 
spaniol știe că guvernul a trebuit 
să treacă de la afirmarea că în Spa
nia nu există deținuți politici, pînă 
la a recunoaște puțin cîte puțin 
existența noastră, represiunea și tă
cerea în legătură cu deținuții poli
tici, spuneam, își capătă multiple 
forme... în afară de aceasta, mm 
există ordinul secret din martie 
1953 ca cei cărora li se comută pe
deapsa cu moartea pot beneficia de 
grațieri, dar trebuie să stea două
zeci de ani consecutivi în închisoa
re pentru a obține libertatea. în 
multe cazuri, 20 de ani închisoare îi 
fac să moară pe stradă de îndată 
ce au ieșit, cum s-a întîmplat cu 
Francisco Gallo Penas. Alții, înain
te de a ispăși pedeapsa, mor în în
chisoare. Aceasta s-a întîmplat nu 
de mult cu Benito Perez Garcia, 
mort' la Yeserias, după 17 ani de în
chisoare. ,

Cerem o anchetă
Dacă viața socială s-ar desfășura 

în Spania - pe baza unor legi, dacă 
torturile și. arbitrariile pe care 
le-am semnălat n-ar exista, nu ve
dem ce pericol ar prezenta pentru 
guvern deschiderea unei anchete 
publice asupra faptelor denunțate 
de noi. Să vină să ne vadă în în
chisoare, pe noi, deținuții politici, 
comisii de avocați, intelectuali, 
preoți. Ne temem însă că guvernul 
nu va deschide această anchetă, nici 
nu va autoriza vizitele, iar pe viitor 
tăcerea va continua să domnească în, 
jurul. deținuților politici. Nu știm 
dacă răspunsul la această scrisoare 
va fi represiunea între zidurile în
chisorii Burgos. Aceasta ar fi grav. 
Dar chiar dacă ar fi așa, noi consi
derăm că astăzi este o datorie pen
tru fiecare spaniol să ceară garan
tarea drepturilor civile, unica bază 
pe care se poate sprijini un progres 
politic, economic, social și cultural 
al Spaniei“.

O declarație de solidaritate 
cu intelectualitatea spaniolă

PARIS 21 (Agerpres). — Un nu
meros grup de scriitori, artiști' și 
profesori universitari din Franța au 
dat publicității o declarație 
daritate cu reprezentanții 
tualității spaniole. Printre 
tarii acestei declarații se 
cunoscuții scriitori Jean Paul Sar
tre, Louis Aragon, Simone de 
Beauvoir, artista Simonne Signoret 
și mulți alții.

orice

de soli- 
intelec- 
semna- 
numără

Sao Paulo

se 
a 

fost obiectul unor dezbateri ample, 
în discursul de inaugurare, președin
tele Braziliei, Joao Goulart, a de
clarat : „Nu mai vrem ca comerțul 
nostru exterior să continue a fi un 
factor hemoragie al economiilor 
noastre în loc să fie un instrument 
al dezvoltării noastre. Exporturile 
ne dau cu fiecare zi mai puțin, în 
timp ce pentru importuri plătim me
reu mai mult“. în această privință 
sînt edificatoare afirmațiile ziarului 
„Le Monde“, care releva că în cei 
doi ani de aplicare a „Alianței pen
tru progres“., „majoritatea țărilor 
latino-americane au înregistrat de
ficite ale balanței de plăți în medie 
de 35C milioane de dolari.“ Același 
ziar remarcă faptul că Argentina, eforturilor 
Chile. Uruguay și Venezuela au sus
ținut ideea formării unui „front co
mun“ pentru a apăra comerțul ex
terior.

Unele țări au trecut, după 
cum se știe, la măsuri de a- 
părare a avuțiilor naționale. Re
cent, Argentina a anulat contractele .nu restructurată, 
încheiate anterior cu trusturile pe

troliere străine. Autoritățile peru- 
viene au anunțat măsuri similare. 
S-au făcut, de asemenea, auzite cri
tici la adresa încercărilor de a fo
losi „Alianța“ ca „mijloc de pre
siune politică“.

Atenția deosebită acordată la con
ferință de reprezentanți ai unor țări 
latino-americane dezvoltării comer
țului pe scară mondială oglindește, 
după părerea unor ziare, decepția 
față de rezultatele tradiționalei în
chistări continentale a. schimburilor, 
cu toate consecințele ei păgubitoare. 
Tendința de lărgire a sferei schim
burilor, și-a găsit expresie și în 
hotărîrea de a se crea o co
misie de coordonare în vederea 
conferinței pentru comerț și dezvol
tare, care se va desfășura anul viitor 
la Geneva sub auspiciile O.N.U. Tot
odată s-a întărit ideea că dezvolta
rea economică nu trebuie să depin
dă numai de fondurile nord-ameri- 
cane. Astfel, sub titlul „Brazilia pro
pune înlocuirea Alianței pentru pro
gres“, ziarul „New York Herald 
Tribune“ din 15 noiembrie informa 
că participanții la conferință „au 
studiat o propunere braziliană refe
ritoare la crearea unui fond de dez
voltare economică și socială, la care 
ar putea subscrie toate țările“. A- 
ceastă formulă a fost apreciată ca o 
propunere „de lucru“ nu ca un pro
iect, de rezoluție și n-a fost supusă 
la vot. Una dintre rezoluțiile adop
tate la conferință prevede crearea 
unei comisii speciale de coordonare 
și dirijare a fondurilor acordate în 
cadrul „Alianței pentru progres“.

în lumina controverselor semna- 
■ late, declarația subsecretarului de 
stat, A. Harriman, potrivit căreia 
„Statele Unite și-au ținut promisiu
nile făcute la Punta del Este“ a pro
vocat nedumerire. Cînd, potrivit a- 
genției France Presse, ministrul bo
livian Roberto Jordan Pândo a' 
spus la una din ședințe : „Trebuie 
să întrebăm S.U.A.: vreți sau nu să 
vă adaptați realităților latino-ame
ricane?“,. cuvintele . sale au fost în- 
tîmpinate cu „o salvă de a- 
plauze“. Subsecretarul de stat ame
rican a mai afirmat într-o. interven
ție că înființarea amintitei comisii 
de dirijare a fondurilor „trebuie să 

. imprime un nou și viguros elan 
comune“. Lücrärile- 

' conferinței- au ilustrat ■ însă dip 
partea reprezentanților multor țări 

.latino-americane mai degrabă o ac
centuată lipsă de optimism în ce pri
vește perspectivele pe care le poate 
oferi ' programul „Alianța pentru ■ 
progres“, în versiune retușată, dar
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ziariști, reprezentanți 
diplomatic acreditați

NEW YORK 21 (Agerpres). — La 
20 noiembrie, la Congresul Centralei 
Sindicale americane A.F.L.-C.I.O., a 
fost aleasă conducerea acestei cen
trale. George Meany a fost reales 
președinte al A.F.L.-C.I.O. Congre
sul a adoptat o rezoluție care cere 
departamentului de justiție ameri
can să deschidă o anchetă asupra 
încetării apariției unor ziare și a 
fuziunilor dintre ziare. Referindu-se 
la „brusca dispariție“ a ziarului 
„New York Mirror“, al doilea ziar 
ca tiraj din S.U.A., și la cumpărarea 
sa de către ziarul concurent „Daily 
News“, rezoluția spune că această 
operație a lăsat pe drumuri 1600 
de salariați și ziariști și „ilustrează 
în mod dramatic teribila concentra
re care există în domeniul presei a- 
mericane“.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, în cadrul unei confe
rințe de presă, Per Hakkerup, minis
trul afacerilor externe al Danemarcei, 
a declarat la 20 noiembrie că în 
luna februarie 1964 Otto Jens Krag, 
primul ministru al Danemarcei, va 
face o vizită în Uniunea Sovietică. 
Totodată, el a declarat că N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a acceptat invi
tația de a face o vizită în Danemarca 
în luna iunie a anului 1964.

BELGRAD. După cum transmite a- 
gențja Taniug, Iosip Broz Tito, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, a pri
mit la 21 noiembrie delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. condusă de 

. K. T. Mazurov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

.membru supleant al Prezidiului C.C. 
al PiC.Ü.S. La întîlnire a fost de față, 
de asemenea, A. M. Puzanov, amba
sador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Iugoslavia. Întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

SOFIA. La 20 noiembrie, loan Bol
deau, ambasadorul R. P. Romîne la 
Sofia, a organizat o seară de filme 
romînești. A fost prezentat filmul ar
tistic „Lupeni-29“, premiat la cel 

■ .de-al TII-lea. Festival internațional al 
filmului-de la Moscova, și filmul do
cumentar „AVl-a Săptamînă medica
lă. balcanică“. Au fost prezență G. 
Grozev, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor èxterne al R. P. Bulgaria, 
Ekaterina Avramova, președintele Co
mitetului pentru prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, oameni de

cultură, 
corpului 
Sofia.

ATENA. Ziarul „Avghi“, relatează 
că o delegație a mișcării „Grigori 
Lambrakis“, l-a vizitat pe premierul 
Papandreu, relatîndu-i problemele 
care preocupă astăzi tineretul grec. 
Delegația a cerut să ia măsuri pentru 
dizolvarea organizațiilor neofasciste, 
care poartă răspunderea asasinării 
deputatului Lambrakis, și a prezentat 
premierului un memoriu în care cere 
să se renunțe la „certificatul de opinii 
sociale“, să se rezolve problema anal
fabetismului, să se ia măsuri pentru 
securitatea muncitorilor mineri etc.

PRAGA. Cu prilejul aniversării cen
tenarului nașterii savantului romîn 
Gheorghe Marinescu, în sala clinicii 
de neurologie din Fraga a avut loc o 
adunare festivă organizată de Secția de 
neurologie a Societății medicale „Pur- 
kț/ne“. Acad. prof. dr. Kenner a vor
bit despre contribuția adusă de Gh. 
Marinescu la dezvoltarea neurologiei 
mondiale și a adus un omagiu școlii 
medicale romînești. La această adu
nare festivă au participat numeroși 
oameni de știință, academicieni și 
profesori universitari.

HONOLULU. Miercuri a început 
la Honolulu o importantă conferință 
a unor personalități de frunte ameri
cane consacrată definirii politicii a- 
mericâne'față de Vietnamul de sud 
și Asia de sud-est, în general, după 
înlăturarea regimului diemist. La 
conferință iau parte secretarul de stat
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Atragerea femei
lor la viața publică 
constituie unul din 
aspectele noi ale 
vieții popoarelor 
din tinerele state 
independente ale 
Africii. în Zanzibar 
(vezi fotografia) fe
meile au participat 
pentru prima oară 
la alegeri și, 
cest prilej, 
părăsit și 
„tradițional" 
le acoperea

al S.U.A.,. Dean Rusk, ministrul de 
război Robert McNamara, președin
tele grupului mixt al șefilor de stat 
major al armatei americane, genera
lul Maxwell Taylor, ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, Cabot Lodge, co
mandantul trupelor americane din 
Vietnamul de sud, generalul 
și aproximativ 70 de experți 
și civili.

ROMA. La 20 noiembrie 
loc în Italia o grevă generală de 24 
ore a muncitorilor din transporturile 
orășenești. Greva a fost proclamată 
de cele trei sindicate : C.G.I.L.,
C.I.S.L. și U.I.L., pentru revendicări 
economice.

Harkins 
militari

a avut

CANBERRA. Rășpunzînd chemării 
Comitetului- Executiv al .Consiliului 
din statul .Australia de yest, peste 
60 000 de muncitori din orașul Perth, 
capitala acestui stat, au declarat o 
grevă de 5 ore. Muncitorii greviști 
protestează împotriva intenției guver
nului din acest stat de a strecura 
prin Adunarea Legislativă, legea pri
vitoare la arbitraj, care urmărește să 
limiteze drepturile muncitorilor.

LIMA. La chemarea Federației 
studenților din Peru, la. toate univer
sitățile din țară a început o grevă 
de 48 de ore în sprijinul mișcării ță
ranilor care luptă pentru reforma a- 
grară.

TOKIO. La 21 noiembrie în Japo
nia au avut loc alegeri parlamentare. 
Pe listele electorale au fost înscrise

61 milioane de persoane pentru a 
alege pe cei 467 de membri ai Ca
merei inferioare a Dietei japoneze. 
Potrivit aprecierilor Biroului electoral, 
la centrele de vot s-au prezentat 70 
la sută din cei înscriși pe listele elec
torale, față de 73—77 la sută ciți au 
participat la precedentele alegeri.

PRAGA. Agenția Ccteka anunță 
că Federația Sindicală Mondială a 
convocat o conferință pentru institui
rea unui comitet consultativ sindical 
internațional în vederea unității de 
acțiune împotriva ofensivei monopo
lurilor. Ședința este convocată la 
Leipzig, la 27 și 28 noiembrie.

WASHINGTON. La 20 noiembrie, 
Senatul american a respins cu majo
ritate de voturi un amendament pre
zentat de senatorul democrat William 
Fulbright, privitor la reducerea cu 
500 000 000 dolari a bugetului spațial 
propus de președintele Kennedy. Se
natul a redus totuși acest program cu 
90 000 000 dolari.

BONN. La 21 noiembrie s-a des
chis la Düsseldorf congresul extraor
dinar al Uniunii sindicatelor din 
R. F. Germană, în prezența a 825 de 
delegați, reprezentînd cele 16 sindi
cate ale Uniunii care grupează 
6 500 000 de muncitori.

WASHINGTON. La Washington a 
sosit generalul Friederich Förtsch, 
inspector general al Bundeswehrului, 
pentru a purta tratative cu oficiali
tățile americane în probleme privi
toare la colaborarea militară ameri- 
cano-vest-germană.

KATMANDU. La 21 noiembrie 
cosmonaufii sovietici Valentina Niko- 
laeva-Tereșkova, Andrian Nikolaev și 
Valeri Bîkovski, care întreprind o vi
zită în Nepal, au fost primiți de 
către regele Mahendra, care i-a dis
tins cu înalte ordine nepaleze.
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