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IN INTERIORUL ZIARULUI;

SOSIREA LA BELGRAD A DELEGAȚIEI DE STAT 
A REPUBLICII POPGLARE ROMÎNE

Călduroasa primire făcută de populația capitalei iugoslave
BELGRAD 22 (Agerpres). — Vi

neri dimineața a sosit în capitala 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia delegația de stat a Repu
blicii Populare Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care, la invitația președintelui Iosip 
Broz Tito, va vizita R.S.F. Iugo
slavia.

Delegația R. P. Romîne, trecînd 
prin gara Timișoara, a fost salutată 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, precum și de 
numeroși oameni ai muncii.

Trenul special, intrînd pe terito
riul iugoslav, a sosit în gara Vîrșeț. 
Clădirea gării era pavoazată cu dra
pelele celor două state. Un mare 
număr de cetățeni, aflați pe peronul 
gării, au întîmpinat cu căldură pe 
oaspeții romîni. în întîmpinarea de
legației R. P. Romîne au venit Miloș 
Minici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, Radovan Vlaiko- 
vici, președintele Skupștinei regiunii 
autonome Voevodina, Bogoliub Sto- 
ianovici, membru în Vecea Executi
vă a R.S. Serbia, Aurel Trifu, depu
tat în Skupștina Federativă, dr. Ser- 
ghie Makiedo, șeful protocolului Se
cretariatului de stat pentru afacerile 
externe, și Djuro Alfirovici, consilier 
în Secretariatul de stat pentru afa
cerile externe. Ei au urcat în tre
nul special și au salutat cu cordia
litate pe oaspeții romîni. De aseme
nea, delegația romînă a fost salu
tată de reprezentanții districtului și 
comunei Vîrșeț. După o scurtă opri
re, delegația de stat a R.P. Romîne 
și-a continuat călătoria spre Bel
grad, însoțită de personalitățile 
iugoslave, care le-au urat bun sosit 
la Vîrșeț.

Cu mult înainte de sosirea trenu
lui oficial, mii de locuitori din ca
pitala Iugoslaviei au venit în fața 
gării în așteptarea oaspeților. Ca și 
pe numeroase străzi principale ale 
Belgradului, clădirile din piața gării 
erau împodobite sărbătorește cu 
drapelele celor două țări, cu urări 
de bun venit adresate oaspeților și 
cu saluturi în cinstea prieteniei ro- 
mîno-iugoslave. în fața gării, pe un 
panou, se afla scrisă, în limbile ro
mînă și sîrbă, tradiționala urare : 
„Bine ați venit, dragi oaspeți !“ Pe o 
mare pînză roșie, arborată pe o clă
dire înaltă, erau înscrise cuvin
tele : „Salut tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.“.

în întîmpinarea delegației romîne, 
pe peronul gării se afla tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. 
Erau prezenți, de asemenea, Edvard 
Kardeli, președintele Skupștinei Fe
derative, Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federative, 
Blajo Iovanovici, președintele Tri
bunalului constituțional al R.S.F. 
Iugoslavia, Lazar Kolișevski, pre
ședintele Comitetului Federativ al 
Uniunii socialiste a poporului mun
citor din Iugoslavia, Iovan Veseli- 
nov, secretar al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, Svetozar Vuk- 
manovici-Tempo, președintele Con
siliului Central al Uniunii Sindicate
lor din Iugoslavia, Ivan Goșniak, se
cretar de stat pentru problemele a- 
părării naționale, Kocea Popovici, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne, membri ai Vecei Executive 
Federative, ai Skupștinei Federative, 
generali și ofițeri ai armatei iugosla
ve, conducători ai organizațiilor ob
ștești și ai instituțiilor centrale. Sînt 
prezenți membrii ambasadei R.P. Ro
mîne la Belgrad, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditate în 
capitala Iugoslaviei. Pe peron se 
află, de asemenea, corespondenți ai 
presei iugoslave, romîne și străine.

Ora 11, ora Belgradului. Trenul 
oficial intră în gară. Din tren co
boară tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți membri ai delegației, 
tovarășii ! Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Corneliu

începerea convorbirilor dintre delegațiile
R. P. Romîne și

BELGRAD 22 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază au început la Bel
grad convorbirile între delegația 
R. P. Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., și delegația R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al U.C.I.

Din partea romînă au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bodnă
raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, vi- 
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Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, precum și Aurel Mălnășan, am
basadorul R. P. Romîne la Belgrad. 
Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Iosip Broz Tito 
își string cu căldură mîinile. Mem
brii delegației romîne se întrețin 
cordial timp de cîteva minute cu 
conducătorii iugoslavi. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, însoțit de 
tovarășul Iosip Broz Tito, trece în 
revistă garda de onoare. In semn de 
salut se trag salve de tun. Tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și ce
lorlalți membri ai delegației romî
ne le sînt prezentate persoanele ofi
ciale iugoslave venite în întîmpina- 
re, precum și membrii corpului di
plomatic. La microfonul instalat pe 
peron, președintele Iosip Broz Tito 
rostește un cuvînt de bun venit.

Dragă tovarășe Dej,
Dragi tovarăși membri ai delega

ției și oaspeți,
Tovarăși și tovarășe,
Mă bucur foarte mult că vă pot 

saluta aici pe dv. toți ca pe cei mai 
înalți reprezentanți ai Republicii 
Populare Romîne prietene și că vă 
pot ura să vă simțiți bine în țara 
noastră, să cunoașteți viața poporu
lui nostru, eforturile și succesele lui 
în construirea socialismului.

Vizita dv. în Iugoslavia va avea 
o mare însemnătate nu numai pen
tru cele două țări ale noastre, de
oarece noi vom avea discuții multila
terale despre colaborarea noastră 
de pînâ acum și despre dezvolta
rea în viitor a relațiilor noastre, 
vom face un schimb de păreri și în 
legătură cu menținerea păcii în 
lume, în legătură cu diferite pro
bleme internaționale care privesc 
atît cele două țări ale noastre, cît 
și întreaga omenire. Știu că și po
porul romîn, la fel ca și poporul 
Iugoslaviei și toate popoarele lumii, 
depune în prezent eforturi uriașe 
pentru a aduce o contribuție cît mai 
mare la menținerea păcii în lume, 
pentru a putea construi în pace vii
torul său mai bun și mai fericit. Voi 
fi foarte bucuros ca, împreună cu 
colaboratorii mei, să am prilejul să 
fac un schimb de păreri în legătură 
cu aceste probleme cu dv și cola
boratorii dv.

Bine ați venit ! Vă urez petrecere 
bună în țara noastră.

Răspunde tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

„Dragă și stimate tovarășe Tito,
Dragi tovarăși și prieteni
Sosind în capitala Republicii So

cialiste Federative Iugoslavia per- 
miteți-mi ca în numele delegației 
de stat a Republicii Populare Ro
mîne să vă mulțumesc din toată 
inima pentru invitația de a vizita 
frumoasa dv. țară, pentru cuvintele 
dv. de bun sosit și totodată să vă 
transmit un cald salut din partea 
poporului romîn.

Sîntem bucuroși că vizita în Iu
goslavia prietenă ne va da prilejul 
să cunoaștem îndeaproape realiză
rile remarcabile obținute de oame
nii muncii în construcția socialistă, 
eforturile lor rodnice pentru înflo
rirea patriei.

Ne exprimăm satisfacția că între 
țările noastre s-au statornicit bune 
relații de colaborare, în continuă 
dezvoltare, spre binele ambelor 
noastre popoare. O vie expresie a 
acestor relații prietenești o consti
tuie hotărîrea guvernelor noastre de 
a construi în comun importantul 
sistem hidroenergetic și de naviga
ție — Porțile de Fier.

Ingăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că vizita noastră în Iugo
slavia, convorbirile pe care le vom 
avea cu dv. și cu ceilalți conducă
tori iugoslavi vor constitui o nouă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
frățești dintre popoarele și țările 
noastre, în interesul cauzei păcii și 
socialismului".

îndelungi aplauze și urale închi
nate prieteniei celor două popoare 
au subliniat cuvintele conducătorilor 
de stat ai celor d.ouă țări. Membrii 
delegației romîne, însoțiți de condu
cătorii iugoslavi, se îndreaptă apoi 
spre ieșirea principală a gării Bel
grad. în piața gării, o mare mulțime

R. S. F. Iugoslavia
. cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Aurel Mălnă
șan, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat 
Edvard Kardeli, președintele Scupș- 
tinei Federative, Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive Fede
rative, Bogdan Țrnobrnia, secretarul 
general al președintelui republicii, 
și Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere și cordiali
tate.

de cetățeni au venit să salute pe 
oaspeți. Deși era zi de lucru, aci, ca 
și pe străzile capitalei iugoslave, ca 
pretutindeni, în gări, în piețe, la 
toate punctele de oprire, populația a 
ieșit în număr mare să salute dele
gația romînă, aclamînd îndelung 
pe oaspeți. în primirea plină de căl
dură, în aplauzele și uralele cetă
țenilor iugoslavi își găsesc expresie 
sentimentele de prietenie față de 
poporul romîn și dorința ca această 
vizită să contribuie la strîngerea le
găturilor de prietenie și la dezvol
tarea multilaterală a relațiilor din
tre cele două țări.

în drumul spre reședință, zecile de 
mii de locuitori ai Belgradului au 
salutat cu însuflețire pe oaspeții ro
mîni, fluturînd stegulețe romînești și 
iugoslave și buchete de flori.

La o oră și jumătate de la sosire, 
delegația de stat a țării noastre a 
vizitat noul cartier al Belgradului 
care se construiește pe malul stîng 
al Savei. Oaspeții romîni au fost în
soțiți de Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federative, 
precum și de alte persoane oficiale 
iugoslave. ■

A devenit o tradiție pentru locui
torii Belgradului să invite pe cei 
mai de seamă oaspeți ai R.S.F. Iugo
slavia să sădească în amintirea vizi
telor lor arbori în „Parcul priete
niei“ din acest cartier al Belgradu
lui. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a sădit în acest parc un tei ală
turi de arborii sădiți de alți șefi de 
state care au vizitat R.S.F. Iu
goslavia. După sădire, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației au semnat în 
cartea de onoare. Populația noului 
cartier, printre care se vedeau mulți

TOASTUL TOVARĂȘULUI ’ 
IOSIP BROZ TITO

Dragă tovarășe Dej,
Dragi tovarăși membri ai delegației romîne,
Tovarășe și tovarăși,
Este o mare plăcere pentru mine că, în numele po

porului și guvernului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, al Comitetului Central al Uniunii Comu
niștilor și în numele meu personal, pot să salut în 
mijlocul nostru pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, și pe ceilalți membri 
ai delegației romîne de stat și să le urez cel mai cor
dial bun sosit. în același timp doresc să-mi exprim 
convingerea că cei mai înalți reprezentanți ai Repu
blicii Populare Romîne vor fi întîmpinați pretutindeni 
cu cordialitate și căldură de poporul nostru, care nu
trește sentimente de prietenie față de poporul romîn 
vecin.

Considerăm că această vizită este rezultatul logic al 
relațiilor tot mai bune dintre cele două țări ale noastre. 
Pe lîngă aceasta, pe noi ne leagă din trecut lupta co
mună pentru libertate și independență, iar astăzi țelu
rile comune în opera de construire a socialismului și 
năzuințele de a menține și consolida pacea în lume. 
Identitatea țelurilor noastre comune constituie baza 
favorabilă pe care se dezvoltă relațiile dintre 
cele două țări socialiste ale noastre în direcția priete
niei sincere, a legăturilor de bună vecinătate și co
laborării reciproc avantajoase. Aceasta și-a găsit ex
presia în eforturile comune pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă și pentru o tot mai largă- înțelegere re
ciprocă.

Pe lîngă colaborarea tot mai extinsă, și mai multi
laterală în domeniul economic, științific, cultural și 
sportiv aș dori, în mod deosebit, să subliniez marea 
importanță a acordului privind construirea în comun 
a sistemului hidroenergetic și de navigație — Porțile 
de Fier. Realizarea acestui mare obiectiv pe Dunăre 
va reprezenta un pas însemnat înainte în consolidarea 
economică pe mai departe a țărilor noastre, o punte a 
prieteniei și ur. exemplu de colaborare între țările și 
popoarele noastre socialiste. în același timp, prin so
luțiile sale privind navigația, acest obiectiv important 
va oferi posibilități noi și mult mai. favorabile pentru 
exploatarea acestei mari și importante căi de naviga
ție internațională și va aduce foloase directe tuturor 
țărilor cointeresate.

Populația salută

• Prof. dr. Gh. Ciogolea : Un 
valoros schimb de experiență 
științifică (pag. 2-a).

® Calificarea în pas cu cerințele 
tehnicii noi. N. Cucui, Gh. Baltă : 
Pe șantiere — cadre de construc
tori cu bogate cunoștințe profe
sionale (pag. 2-a).
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La sosire în gara Belgrad

pionieri,- a făcut o caldă manifestație 
de simpatie delegației romîne.

★
La amiază, președintele R.S.F. Iu

goslavia, secretarul general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, Io
sip Broz Tito, a oferit, în clădirea 
Vecei Executive Federative, o masă 
de gală în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii

(Continuare în pag. III-a)

© în sprijinul activității cultu
rale la sate (pag. 2-a).

e Sport — Florin Gheorghiu, 
campion mondial de șah la ju
niori (pag. 3-a).

® V. Mihai : Noua linie tehno
logică a fabricii de ciment din 
Medgidia (pag. 3-a).
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Populare Romîne, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în timpul mesei to
varășii Iosip Broz Tito și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit toasturi. 
Masa a decurs intr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

(Continuare în pag. IlI-a)

TOASTUL TOVARĂȘULUI ' 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Dragă tovarășe Tito,
Dragi tovarăși și prièteni,
Permiteți-mi să vă mulțumesc călduros pentru cu

vintele frumoase, prietenești pe care le-ați adresat 
poporului nostru, delegației noastre și mie personal.

Mulțumesc de asemenea din toată inima populației 
Belgradului pentru primirea atît de cordială și senti
mentele de sinceră prietenie pe care le-a manifestat 
la adresa noastră.

Vizita pe care delegația de stat a Republicii Popu
lare Romîne o face în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia vă aduce, fără îndoială, o contribuție de 
seamă la dezvoltarea colaborării dintre țările noastre 
socialiste, vecine și prietene. .

Convorbirile și schimburile de păreri pe care Ie va 
prilejui ne vor permite să examinăm stadiul în care 
se află relațiile dintre Iugoslavia și Romînia, perspec
tivele de dezvoltare a acestora, cît și unele probleme 
ale vieții internaționale.

Nutrim convingerea că aceste convorbiri prietenești 
vor fi rodnice, utile și se vor desfășura intr-un spirit 
de înțelegere reciprocă.

Atît Republica Populară Romînă, cît și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, ca și celelalte țări 
socialiste se călăuzesc în relațiile internaționale după 
principiul coexistenței pașnice între toate statele, 
fără deosebire de.' regim social. Eforturile țărilor so
cialiste, ale altor țări iubitoare de pace, ale tuturor 
forțelor- păcii- și. progresului, pentru . stabilirea unui 
climat, de destindere, de înțelegere și colaborare se 
bucură de . simpatia și sprijinul tot mai activ al. celor 
mai largi cercuri ale opiniei publice, mondiale, al .tu
turor popoarelor lumii.

în timpurile noastre cînd există armele termonu
cleare cu o colosală forță de distrugere, salvgardarea 
păcii constituie cea mai arzătoare problemă ce.se 
pune în fața umanității. Singura cale eficientă pen
tru excluderea definitivă a războaielor din viața so
cietății este dezarmarea generală și totală. Sprijinul 
de care s-a bucurat programul de dezarmare gene
rală și totală prezentat de guvernul Uniunii Sovietice 
la O.N.U., faptul că. necesitatea dezarmării - generale 
și totale a fost unanim recunoscută de- statele membre 
ale Organizației Națiunilor Unite demonstrează ce în- 
rîurire puternică exercită în zilele noastre ideea de
zarmării.

BiSTIMA PROBUCBHUTII MUNCII
_____ 2______________________________£_____________

OHECIN PBIKIMl I» iMCK
Prin modernizarea tehnologiei

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii"). — La Uzi
nele „Hidromecanica" 
din Brașov producti
vitatea muncii a fost 
realizată pînă acum în 
proporție de 100,8 la 
sută, iar față de ace
eași perioadă a anului 
trecut s-a obținut un 
spor de 6,5 la sută. A- 
ceastă realizare a fost 
posibilă mai ales pen
tru că s-a dat o deo
sebită atenție moder
nizării mașinilor și u- 
tilajelor și schimbării

soluțiilor de fabricație 
la multe din repere. 
Astfel, la o serie de 
mașini s-au introdus 
dispozitive de strînge- 
re pneumatică și de 
găurire simultană. 
Schimbarea tehnolo
giei de fabricație a 
segmenților de com
presor și introducerea 
dispozitivelor de fre
zate simultană a seg
menților de ungere a 
determinat o creștere 
a productivității mun
cii de circa 5 ori. Mo

Folosind rational
ARAD (coresp. 

„Scînteii"). — Uzinele 
textile din Arad au 
fost înzestrate în ulti
mul timp cu sute de 
războaie automate de 
mare productivitate. 
Pentru a obține ma
ximum de randament, 
au fost organizate a- 
teliere-școală unde 
muncitorii s-au fami
liarizat cu noile ma

șini, au învățat să le 
exploateze. Paralel cu 
aceasta s-a dat o mai 
mare atenție metodei 
de întrajutorare la 
locul de muncă a 
muncitorilor, înlătu
rării rapide a defec
țiunilor accidentale 
etc, ceea ce a permis 
ca timpul de produc
ție să fie bine folosit. 
Ca urmare a acestor

Peste capacitatea proiectată
C AL A N (coresp. 

„Scînteii“). — La uzi
na de semicocs din 
Calan, unde funcțio
nează 3 baterii de car- 
bofluidizare, concepu
te și executate în țară, 
s-au realizat în ulti
mele luni ale acestui 
an cîte 70 de tone de 
semicocs peste, capaci
tatea de producție zil

nică proiectată. Acea
sta se datorește însu
șirii temeinice a teh
nologiei de către co
lectivul de aici și apli
cării unor măsuri 
tehnico-organizatorice 
care au dus la intensi
ficarea procesului de 
fluidizare și la crește
rea productivității 
muncii.

La cazangeria Uzinelor „Vulcan" din Capitală se aplică larg sudura auto
mată, în special la construcția virolelor și recipienților. Față de obișnuitele pro
cedee de sudură, productivitatea muncii a crescut de aproape 6 ori. în 10 luni 
s-au realizat 90 000 metri liniari de sudură automată. O virolă care se suda 
manual în 64 de ore, în prezent, folosindu-se sudura în mediu de bioxid de 
carbon, operația de asamblare s-a redus la numai 16 ore. Colectivul sectorului 
de cazangerie a realizat totodată, în 10 luni, economii în valoare de 2 600 000 
lei. în fotografie : în cazangeria uzinei. (Foto : M. ANDREESCU)

Construcții de locuințe

Constructorii orașului Onești au 
predat încă două blocuri eu 148 de 
apartamente, în care s-au și mu
tat locatarii — muncitori de la com
binatele chimice de aici. Cu acestea, 
numărul apartamentelor date în fo
losință anul acesta la Onești a ajuns 
la 622. Au fost luate numeroase mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
ca pe șantierele de locuințe din O- 
nești lucrul să se desfășoare din plin 
și în timpul iernii. în prezent, aici 
se execută lucrările de construcții la 
alte 650 de apartamente, dintre care 
360 vor fi date în folosință pînă la 
sfîrșitul acestui an.

In urma unui atentat criminal

Președintele S. Ö. 1, John Kennedy, 
a încetat din viață

WASHINGTON 22 (Agerpres). — trei focuri de armă, rănindu-1 în 
Președintele S.U.A., John Kennedy, mod grav la cap. La cîtva timp după 
a căzut ieri victimă unui atentat. în ce a fost transportat la spitalul din 
timp ce efectua o vizită în orașul localitate, John Kennedy a încetat 
Dallas din Texas, asasini nccu- din viață.
noscuți au tras asupra mașinii sale (Alte știri în pag. IV-a).

Condoleanțe exprimate de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 

Gh. Ghenrghiu-Dej
Seara tîrziu, la aflarea știrii des

pre moartea președintelui John 
Kennedy, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat, al Republicii Popu- 

; iare Romîne, a intrat în legătură 
i telefonică cu însărcinatul de afaceri 
, al S.U.A. la Belgrad, Kocher, și i-a 

exprimat condoleanțe în numele său 
personal, al președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
șl al celorlalți membri ai delegației 

dernizarea instalației 
de brunare, reorgani
zarea și dotarea mon
tajului cu dispozitive 
mecanice au adus după 
sine un spor de pro
ductivitate de 15—20 
la sută. Colectivul de 
la „Hidromecanica" 
studiază în continuare 
noi posibilități de mo
dernizare a tehnolo
giei care să-i permită 
în 1964 îndeplinirea 
ritmică a planului de 
producție la toți indi
catorii.

utilajele
măsuri, productivita
tea muncii pe uzină a 
crescut de la începu
tul anului cu 1,4 la 
sută peste indicele 
planificat, ceea ce a 
permis colectivului de 
muncă de aci să dea 
peste prevederile pla
nului mai bine . de 
133 000 metri diferite 
țesături.

De la începutul a- 
nului și pînă acum co
lectivul care deser
vește bateriile de car- 
bofluid a trimis uzi
nelor cocso-chimice de 
la Hunedoara și Reși
ța mai bine de 500 va
goane semicocs peste 
prevederile planului 
de producție.

Electrificări rurale
In regiunea Hunedoara s-au electri

ficat in acest an încă 20 de sate, iar în 
alte, 14 localități lucrările de electrif icare 
sînt în toi, La Săulești, Ruși și Zeicani 
se fac ultimele pregătiri în vederea ra
cordării la linia de joasă tensiune. In anii 
puterii populare, în această parte a țării 
au fost electrificate de aproape 10 ori 
mai multe comune și sate decît în 
timpul regimului burgliezo-moșieresc.

Electrificarea satelor a înlesnit folo
sirea pe scară tot mai largă a energiei 
electrice la diferite lucrări agricole. In 
gospodăriile agricole de stat și colective 
din regiune funcționează numeroase 
utilaje și instalații acționate eldctric.

de stat a țării noastre care se află 
la Belgrad.

Noi înfierăm cu toată tăria actul 
criminal care a pus capăt vieții unui 
mare om de stat american — a spus 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

însărcinatul cu afaceri al S.U.A. a 
mulțumit din toată inima pentru 
acest gest, care constituie o alinare 
pentru el în acest moment greu, și 
a arătat că va transmite aceste con
doleanțe guvernului său la Wa
shington.
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In tehnica și organizarea construcțiilor au intervenit în ultimii 
ani mari transformări. S-au introdus o serie de metode industriale 
de execuție și numeroase mijloace mecanizate, s-a trecut la folosirea 
largă a materialelor noi de construcție, formele de organizare a mun
cii s-au perfecționat. Toate acestea determină modificări în structura 
meseriilor, cerințe sporite în domeniul calificării constructorilor. De 
aceea, necesitatea îmbogățirii continue a cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale ale muncitorilor de pe șantiere se pune cu deosebită tărie.

aceeași
A eres-

Esențial în acțiunea de îmbogă
țire a cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale ale constructorilor, în ca
drul formelor organizate de califi
care și ridicare a calificării, este 
eficacitatea în producție. Cu cît 
acțiunea de calificare și ridicare a 
calificării este mai bine organizată, 
cu cît tematicile cursurilor sînt 
strîns legate de cerințele produc
ției, de tehnica nouă, cu atît rezul
tatele obținute de cursanți în 
munca lor de zi cu zi sînt mai în
semnate. Despre acest lucru s-a 
discutat în cadrul unei consfătuiri 
organizate zilele trecute, la subre- 
dacția „Scînteii“ din Galați, cu 
constructori de pe șantierele de lo
cuințe din localitate.

Redăm în cele ce urmează o 
parte din discuții, unele propuneri 
și sugestii făcute.

Cre?te productivitatea 
muncii

luni, cu 8 la sută față de 
perioadă a anului trecut, 
cut simțitor și ritmul de exe
cuție. O serie de blocuri de locuin
țe — K, W2, W3, V5 și altele — 
au fost terminate cu 15—20 de zile 
mai devreme. Și aș mai adăuga un 
lucru, care se datorește tot califi
cării și ridicării calificării munci
torilor : la nici unul din aceste 
blocuri nu au existat remedieri sau 
obiecții ale comisiilor de recepție.

Avînd în vedere faptul că pla
nul de producție al întreprinderii 
crește în 1964 de 3 ori, de pe acum 
au fost stabilite o serie de măsuri 
privind completarea necesarului de 
muncitori, calificarea lor și ridica
rea calificării celor existenți.

Legat de creșterea eficacității 
cursurilor dé calificare consider că 
ar trebui să existe o legătură mai 
strînsă între școală și șantiere, mai 
ales în perioada de practică a ele
vilor. în acest fel lipsurile consta
tate în pregătirea viitorilor con
structori ar putea fi înlăturate pe

ore pe
un con- 
aparta-

Datorită creșterii gradului de ca
lificare a oamenilor, utilajele sînt 
din ce în ce mai bine folosite. Lu
crînd cu cadre calificate am reușit 
să depășim planul pe 10 luni cu 8 
la sută și să ajungem la 
sum mai mic de 
ment.

Și acum cîteva 
ceea ce am făcut 
calificării. Anul trecut au fost or
ganizate cursuri de calificare și ri
dicare a calificării pentru 330 de 
muncitori. Pentru anul acesta s-au 
înscris la cursurile de calificare 
150 de dulgheri, zidari, instalatori 
etc, iar alți 728 urmează cursurile 
de ridicare a calificării. Ca aceste 
cursuri să se desfășoare în bune 
condiții, conducerea întreprinderii 
a asigurat lectori bine pregătiți, 
s-a îngrijit de elaborarea tematici
lor, în strînsă legătură cu cerințele 
șantierelor. în același timp, cu 
sprijinul maiștrilor și inginerilor 
se urmărește pe șantiere felul cum 
aplică cursanții în practică cele

cuvinte
noi în problema

despre Tot mai mulți muncitori de pe șantierele întreprinderii de construcții-montaj nr. 5 din Capitală urmează cursurile de calificare și ridicare a califi
cării. Iată-1 pe ing. Mircea Albină, lector, vorbind cursanților despre metoda cofrajelor glisante — metodă care a început să se folosească pe șantierele 
întreprinderii (Foto : A. CARTOJAN)

rilor. In prezent, raportul dintre 
numărul muncitorilor necalificați 
și calificați de pe șantierul'nostru 
este tocmai invers. Muncitori ca 
Ilie Negoiță, Nicolae Dumitrașcu, 
Valeriu Chelaru, Rozalia Lacatoș 
și mulți alții se numără astăzi 
printre instalatorii de categoria 
IV, care execută lucrări de bună 
calitate.

Maiștrii au un mare rol în califi
carea muncitorilor. Lucrînd zi de zi 
cu ei, maiștrii pot să intervină în 
orientarea lor spre aplicarea în 
practică a celor învățate, în per

Una din problemele importante 
reieșite din discuțiile purtate la 
„masa rotundă“ a fost aceea a 
efectului pe care-1 are calificarea 
și ridicarea calificării muncitorilor 
asupra creșterii productivității 
muncii pe șantiere. Lucrează mai 
bine ? Aplică în practică cele în
vățate ? Realizează o productivi
tate a muncii mai înaltă ? — iată 
probleme la care s-au referit par
ticipanții la discuții. Să dăm cu- 
vîntul unora dintre ei.

Ing. Mircea Cioclei, directorul 
întreprinderii nr. 1 construcții :

„Pînă acum doi ani. întreprinde
rea noastră întîmpina serioase 
greutăți în îndeplinirea''planului și 
mai ales în creșterea productivită
ții muncii. Aceasta se datora în 
cea mai mare parte lipsei de con
structori calificați. în 1960, de pil
dă, lucram doar cu 6—10 zidari 
calificați și cu un număr redus de 
meseriași de alte profesii. In a- 
ceăstă situație- productivitatea 
muncii era scăzuta, iar construcția 
unui bloc mediu dura peste 10 luni.

îndrumată de organizația de 
partid, conducerea întreprinderii a 
pornit în ultimii ani o largă acțiu
ne de calificare în toate meseriile, 
de asigurare a șantierelor cu cadre 
calificate. în fiecare an au fost ca
lificați la cursurile de scurtă du
rată și în școlile profesionale cîte 
100—150 de dulgheri, zidari, mo
zaicari, fierar-betoniști etc. Alți 
muncitori au urmat cursurile de 
ridicare a calificării. Rezultatul 
măsurilor luate îl vedem acum pe 
șantiere. Anul acesta productivita
tea muncii a crescut, pe primele 10

Pe șantiere
cu bogate cunoștințe profesionale

cadre de constructori

parcurs. Venind pe șantier, munci
torii ar putea lucra de la început 
cu un randament sporit, s-ar pu
tea încadra mai repede în ritmul 
de muncă al celorlalți construc
tori“.

Tiberiu Huber, șef serviciu orga
nizarea muncii, întreprinderea de 
construcții orășenești. „Eficiența 
calificării și ridicării calificării 
muncitorilor o constatăm zi de zi, 
lună de lună și pe șantierele în
treprinderii noastre. Am dat pînă 
acum în folosință numai în cartie
rul Țiglina peste 4 600 de aparta
mente. Unele dintre aceste blocuri, 
ca de pildă cele de tip I, construi
te cu cofrăje glisante, au fost ter
minate cu 20—30 zile mai devre
me. La blocul I 5 s-a executat cîte 
un etaj pe zi. Aplicînd cele învă
țate la cursurile de calificare și ri
dicare a calificării echipele de dul
gheri conduse de Constantin Mareș 
și Matei Tamaș au reușit să refb- 
losească cofrajele „tego“ pînă la 35 
de ori. Majoritatea dulgherilor ci
tesc singuri planurile de operații, 
nu mai merg la blocurile vecine să 
vadă cum s-a executat o lucrare 
sau alta.

In prezent 70—80 la sută din lu
crări sînt executate mecanizat.

învățate la cursuri. Am constatat 
că muncitorii care urmează cursu
rile de calificare sau de ridicare a 
calificării au un bagaj mai larg de 
cunoștințe, vin cu propuneri de 
perfecționări tehnice în execuția 
lucrărilor. Unele dintre acestea 
sînt foarte importante și ar putea 
fi generalizate și pe alte șantiere“.

Apartamente mai bune, 
confortabile

Participanții la consfătuire s-au 
referit totodată la efectele prac
tice, directe, ale calificării și

fecționarea metodelor lor de mun
că. Experiența șantierului nostru 
a dovedit din plin acest lucru. La 
recepția blocurilor date în ultima 
vreme în folosință, în cartierul Ți- 
glina I, nu au fost anexe la pro- 
cesele-verbale privind calitatea in
stalațiilor. Alte blocuri — C6, C7. 
C8, B, D4 — au primit la recepție 
calificativul „excepțional“. Oame
nii au lucrat aici mai bine, mai cu 
atenție, au pus în practică cele în
vățate la cursuri“.

Ing. Valentin Ropotă, șeful servi
ciului tehnic, întreprinderea nr. 1 
construcții. „Ca lector 
cercurile de ridicare

ridicării calificării constructorilor 
în îmbunătățirea calității lucrări
lor. Ce s-a desprins din discuții ? 

Nicolae Burlacu, maistru, șantie
rul 4 instalații. „Anii de muncă pe 
șantier ne-au convins că cu cît ai 
mai mulți muncitori calificați, cu 
bogate cunoștințe profesionale, cu 
atît poți să faci lucrări de calitate 
superioară. Cu doi ani în ur
mă, numărul oamenilor calificați 
din echipe era foarte redus, cîte 2 
sau 3. Efectul ? Se executau lu
crări de calitate necorespunzătoa- 
re, existau destule rèmedieri și, în 
plus, reclamații din partea locata-

la unul din 
a calificării, 
împărtășesc 
procedee și 
le vorbesc

m-arn străduit . să 
cursanților o serie de 
metode avansate, să 
despre folosirea materialelor noi
în construcția de locuințe. Și, pen
tru ca să se îmbunătățească conti
nuu calitatea lucrărilor, m-am .ocu
pat mai mult de acei meseriași 
care folosesc materiale plastice sau 
execută diferite lucrări de finisaj, 
unde se semnalau anumite defi
ciențe. In acest fel, prin îmbogă
țirea cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale ale muncitorilor, pe șan
tiere s-a realizat un salt în ce pri
vește calitatea lucrărilor. Dovadă,

numărul tot mai redus de spar
geri, remedieri și obiecțiuni -la da
rea blocurilor în folosință.

în activitatea mea de lector In- 
tîmpin și unele greutăți. Există 
încă prea puține manuale de spe
cialitate cum ar fi „Cartea zidaru
lui“, „Cartea dulgherului“ etc ; alte 
cărți tehnice nu cuprind noile me
tode și procedee din construcții. 
Numărul normativelor de 
este de asemenea redus 
cerințele de pe șantiere".

Constantin Mareș, șef 
dulgheri.
conduc, 18 muncitori urmează 
cursurile de ridicare a calificării. 
Ei își îmbogățesc continuu cunoș
tințele profesionale. Cu asemenea 
oameni poți lucra mai spornic, 
realizezi numai lucrări de bună 
calitate. Cînd s-a trecut la intro
ducerea unui procedeu nou și a- 
nume la confecționarea cofrajelor 
pentru canale, fără piloți de sus
ținere, totul a decurs în cele mai 
bune condiții. Cu sprijinul șefului 
de lot, ing. Șerban Năpăruș, cu 
cunoștințele căpătate de muncitori 
la cursuri, fiecare operație a fost 
executată corect, fără pierderi de 
material lemnos ; prin folosirea a- 
cestui sistem s-au economisit a- 
proâpe 90 mc cherestea.

Important în acțiunea de califi
care și ridicare a calificării este 
urmărirea aplicării în practică a 
celor .învățate la cursuri. Eu per
sonal fac acest lucru și constat cu 
satisfacție eficiența practică a for
melor organizate de pregătire teh- 
nico-profesională a muncitorilor. 
Brigada pe care o conduc își de- 
.pășeșțe. lună cțe lună .sarcinile de 
producție, iar la calitate a obținut 
pînă acum numai calificative de 
„foarte bine“.

★
Despre problema eficacității ca

lificării și ridicării calificării mun
citorilor de pe șantierele de locuin- 

■ țe din Galați și-au spus părerea și 
alți constructori. Cu toții au subli
niat că rezultatele obținute în pro
ducție constituie principalul crite
riu ăl bunei organizări a diferite
lor forme de calificare și ridicare 
a calificării.

Plan de măsuri concrete 
pentru perioada de iarnă

execuție 
față de

brigadă
„Din brigada pe care o
18 ---------- .x—; -------------- —

Recent a avut loc plenara Comite
tului de cultură și artă al regiunii Bucu
rești, în cadrul căreia s-a prezentat pla
nul de măsuri privind munca cultural- 
educativă de masă la sate în lunile de 
iarnă. Comitetul regional și comitetele 
raionale de cultură și artă vor în
druma instituțiile culturale de la sate 
să. organizeze manifestări variate me
nite să contribuie la popularizarea poli
ticii partidului și statului nostru so
cialist, a realizărilor regimului demo
crat-popular în cei aproape 20 de ani 
de la eliberarea țării, precum și ac
țiuni în sprijinul întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor agricole 
colective, răspîndirii cunoștințelor a- 
grozootehnice, educării țărănimii în 
spirit colectivist. Se vpr extinde în 
toate raioanele unele forme de activi
tate oare și-au dovedit eficacitatea, oa 
de pildă : vizitele în G.A.C. fruntașe, 
la institutele de cercetări, la gospodă
riile agricole de stat, întîlniri cu pre
ședinții și brigadierii din G.A.C. frun
tașe etc.

Căminele culturale și bibliotecile de 
la sate vor lua măsuri pentru sprijinirea 
cursurilor agrozootehnice, inițiind, discu
ții și consfătuiri pe marginea cărților 
și broșurilor agrozootehnice, vizionarea 
de filme și diafilme legate de tematica 
lecțiilor. Se vor organiza cicluri de con
ferințe pentru țăranii colectiviști 
necuprinși în învățământul agrozooteh
nic.

Teatrul regional București va prezen
ta în această perioadă peste 100 spec
tacole în fața oamenilor muncii și co
lectiviștilor din orașele și satele re
giunii.

Programe legate de viața 
gospodăriilor colective

pe sarcinile trasate de partid pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste întă
rirea continuă a gospodăriilor eolective, 
dezvoltarea conștiinței socialiste a țără
nimii, informarea ei asupra probleme
lor politice interne și internaționale.

Numeroși intelectuali din orașe —• 
peste 7 000 de profesori, juriști, medici, 
ingineri — vor lua parte la activitatea 
brigăzilor științifice, vor ține conferința 
la căminele culturale.

Primele expuneri din ciclurile „Romî- 
nia socialistă", „Universul își dezvăluia 
tainele“ și altele au și fost ținute la 
sate.
Turnee ale formațiilor artistice

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Pen
tru perioada de iarnă instituțiile de artă 
din regiune intenționează să întreprin
dă numeroase turnee la sate. Colec
tivul Teatrului de stat din Brăila, pe 
lingă piesele pe care le va prezenta, 
pregătește un program de brigadă 
de agitație cu aspecte din viața sa
tului. Actori ai Teatrului de stat 
din Galați vor prezenta
viștilor spectacole cu piese clasice și 
contemporane, iar Teatrul muzical 
întocmește un program cu selecțiuni din 
operete. Formația de muzică populară 
a pregătit un concert cu lucrări din 
folclorul nou. Teatrul de păpuși 
„Cravata Roșie“ din Brăila va susține 
la sate o serie de spectacole pentru 
copii.

colecti-

a twr ni a

N. CUCUI 
GH. BALTA

BRAȘOV (coresv. „Scînteii“). — Ac
tiviști ai comitetelor de cultură și artă 
din regiune s-au deplasat pe teren, la 
sate, ajutînd pe directorii de cămine 
culturale să stabilească tematica pro
gramelor pentru munca cultural-educa
tivă în perioada de iarnă. Aceste pro
grame prevăd manifestări variate, axate

de experiență științifică

cu

fost
cer-

Prof. dr. GH. CIOGOLEA 
decanul Facultății de farmacie 

din București, președintele 
Societății de farmacie

Clădirea școlii medii „N. Bălcescu“ din Brăila

Brăila, vechiul port dunărean, 
în anii regimului democrat- 
popular se bucură de mari înnoiri 
economice și culturale. Astăzi, 
orașul are circa 20 500 de elevi, 
fii ai docherilor și marinarilor, 
ai metalurgiștilor și ai altor oa
meni ai muncii din localitate ; 
față de numai 11 școli primare și 
secundare care funcționau în a- 
nul 1938. în prezent există 29 
școli elementare Și medii. Prin
tre instituțiile de învățămînt cu 
veche tradiție din acest oraș se 
numără Școala medie „Nicolae 
Bălcescu", care și-a sărbătorit de 
curînd centenarul. Este școala în 
care au învățat scriitorii Anton 
Bacalbașa, Panait Cerna și Mihail 
Sebastian, savantul Gheorghe 
Munteanu-Murgogi și alți cunos- 
cuți oameni de știință și cultură 
din țara noastră.

Înființată în anul de învăță
mînt 1863—1864, școala avea 
doar două săli de clasă și doi 
profesori. Corpul didactic, mulți 
dintre elevii școlii au simțit din 
plin, in acest răstimp, nepăsarea 
și lipsa de grijă a regimului

.----------------------------------------------

burghezo-moșieresc față de în
vățământul public.

In anii puterii populare, școala 
— asemeni întregului oraș — s-a 
dezvoltat mult, devenind aproa
pe de nerecunoscut'. Ea are în 
prezent 32 săli de clasă, labora
toare, bibliotecă cu peste 16 000 
de volume. In ultimii 19 ani 
școala a dat mai mulți absolvenți 
decît în 81 de ani în timpul regi
mului burghezo-moșieresc. As
tăzi cursurile școlii sînt frecven
tate de aproape 
îndrumați de 41 de

Mulți din foștii 
absolvenți ai școlii 
zenți la serbarea 
bucurîndu-se împreună 
drele didactice și elevii de astăzi 
de condițiile bune de studiu 
create tineretului școlar din 
Brăila și din întreaga țară de 
statul nostru democrat-popular. 
Cei 100 de ani de activitate ai 
școlii sînt ilustrați sugestiv în 
expoziția jubiliară organizată cu 
acest prilej.

1 200 de elevi, 
profesori, 
profesori și 
au fost pre- 
centenarului, 

cu co

GH. B.

La București s-au desfășurat zilele 
acestea lucrările Conferinței națio
nale de farmacie. Uniunea societăți
lor de științe medicale a înscris a- 
ceastă conferință în planul manifes
tărilor științifice pe care le-a orga
nizat în acest an pentru a sprijini 
acțiunea de continuă dezvoltare a 
sectorului farmaceutic, de ridicare a 
nivelului profesional al cadrelor care 
lüereazä în acest sector, de îmbună
tățire permanentă a asistenței 
medicamente a populației.

Cu prilejul conferinței au 
analizate rezultatele muncii de 
cetare din acest domeniu, a fost pusă 
în lumină experiența acumulată pînă 
în prezent ; totodată, s-a realizat un 
larg schimb de experiență cu oa
meni de știință de peste hotare.

Creație a regimului democrat- 
popular, industria noastră de medi
camente a cunoscut o dezvoltare 
continuă. Valorificînd materiile pri
me din țară, prin operații de sinte
ză, biosinteză, extracție și condițio
nare, îmbogățind continuu sorti
mentul și calitatea produselor, tî- 
năra noastră industrie de medica
mente a obținut succese tot mai 
importante. Ea realizează astăzi, în 
circa 16 zile, producția întregului 
an 1949. Acest progres, obținut con
comitent cu lărgirea sortimentelor 
și crearea de preparate noi, a fost 
posibil datorită îmbunătățirii conti
nue a bazei materiale, construirii 
unor fabrici moderne și dotării a- 
cestui sector cu utilaje de nivel teh
nic ridicat. O expresie a creșterii 
potențialului tehnologic în industria 
de medicamente o constituie trece
rea la producția de antibiotice. în 
fiecare an ies pe porțile fabricii din 
Iași — una din cele mai moderne 
unități ale acestui sector — impor
tante cantități de antibiotice, de 
produse galenice și zooveterinare. 
în ultimii ani, a fost creată o gamă 
variată de produse, între care cele 
chimioterapice, hormonale, etc., le
gate de cerințele terapeuticii.

Paralel cu industria de medica
mente s-a dezvoltat și o rețea de 
control al calității acestora ; în 
fiecare regiune funcționează în acest

scop laboratoare speciale. Activita
tea lor a fost sprijinită permanent 
de Institutul pentru controlul de 
stat al medicamentelor și cercetări 
farmaceutice al Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, iar acti
vitatea fabricilor de medicamente a 
fost susținută activ de Institutul de 
cercetări chimico-farmaceutice al 
Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Rețeaua unităților farmaceutice 
marchează și ea creșteri importante, 
putînd asigura difuzarea medica
mentelor pînă în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării. Toate acestea 
au contribuit la îmbunătățirea per
manentă a asistenței sanitare a 
populației.

Pentru pregătirea cadrelor nece
sare acestui sector, în 1960 a luat 
ființă o nouă facultate de farmacie 
la Iași, care s-a adăugat celor exis
tente la București, Cluj și Tîrgu- 
Mureș. în același timp, institutele 
farmaceutice au fost reorganizate și 
dezvoltate, spre a fi în măsură să 
dea un sprijin tehnic complex secto
rului farmaceutic în vederea reali
zării de noi medicamente prin sin
teză și extracție, punerii la punct a 
unor noi metode de control a cali
tății medicamentelor. Este de men
ționat, totodată, orientarea cadrelor 
farmaceutice spre cercetarea științi
fică legată de nevoile practicii și 
spre tehnologia farmaceutică.

Preocupările științifice ale cadre
lor care lucrează în diferitele sec
toare ale medicamentului s-au o- 
glindit în cele peste 200 de lucrări 
prezentate în Conferința la care 
ne-am referit mai sus. Cercetătorii 
în domeniul sintezei de medicamen
te au studiat o gamă foarte variată 
de produse : hormonocitostatice (cu 
acțiune anticanceroasă), antitubercu- 
loase, antihipertensive, anticonvul- 
zivante, curarizante, compuși cu ac-

țiune puternic stimulantă asupra sis
temului nervos central, sulfamide 
noi. Ca rezultat al lucrărilor efectu
ate în domeniul sintezei de medica
mente, practica medicală și-a îmbo
gățit mijloacele terapeutice.

Contribuții teoretice și practice 
s-au adus în controlul medicamen
telor atît prin perfecționarea me
todelor cunoscute din literatura 
de specialitate, cît și prin sta
bilirea de noi metode de control ; au 
fost rezolvate o serie de probleme 
de importanță practică în domeniul 
dozării alcaloizilor, vitaminelor, hor
monilor, sulfamidelor etc. Unele lu
crări vor orienta pe specialiști spre 
înlocuirea unor metode costisitoare 
și mai puțin exacte.

Alte metode, bazate pe cinetica 
chimică, permit să se prevadă și să 
se aprecieze valoarea terapeutică a 
unor medicamente păstrate în de
pozite și farmacii, fără analizele pe
riodice obișnuite — lucru important 
pentru practică, pentru planul de 
fabricație.

Cercetările farmacologilor au dat 
posibilitatea rezolvării multor pro
bleme legate de medicamente. între 
altele, s-au pus la punct teste pentru 
controlul hemostaticelor, iar studiile 
în legătură cu toleranța locală a 
medicamentelor injectabile au per
mis elaborarea a două metode ori
ginale : una pentru controlul tole
ranței locale a produselor injectabile 
apoase, uleioase etc și a doua pentru 
depistarea unei eventuale acțiuni iri
tante a preparatelor administrate 
intramuscular. Metodele de mai sus 
au trezit interes și printre specia
liștii străini prezenți la conferință. 
Menționăm că laboratoarele de 
farmacologie folosesc în cercetările 
cu caracter teoretic și practic me
tode din cele mai moderne, ca spec- 
trofotometria, cromatografia pe hîr- 
tie, pe coloană, în fază gazoasă, izo
topii radioactivi etc.

Contribuții însemnate au adus 
cercetătorii și în domeniul plantelor 
medicinale. Studiile întreprinse au 
permis depistarea unor plante medi
cinale cu un conținut ridicat în prin
cipii activi, elaborîndu-se, în cadrul

cercetărilor fitochimîce, procese teh
nologice pentru extragerea acestora 
din plante și îmbogățirea celor exis
tente. Merită amintite și studiile pri
vind aclimatizarea de noi plante.

în ceea ce privește tehnologia 
formelor medicamentoase, cercetăto
rii s-au preocupat îndeosebi de com
primate, urmărind, între altele, ob
ținerea de învelișuri enterosolubile 
(straturi protectoare care asigură 
resorbția substanței active numai 
în intestin), stabilitatea în timp a 
unor componente active etc. Un 
aport valoros J-a constituit «punerea 
la punct a unui procedeu de prepa
rare care folosește o polietilenă rea
lizată după un brevet romînesc, ob- 
ținîndu-se comprimate cu acțiune 
prelungită.

O temă din cele mai actuale — 
introducerea medicamentelor noi în 
terapeutică — a făcut obiectul dez
baterilor la o masă rotundă în ca
drul conferinței, suscitînd un inte
res deosebit.

Alte studii s-au referit la organi
zarea procesului de muncă în far
macii. Pe baza lor s-a trecut la or
ganizarea unor unități experimen
tale în rețea.

In cadrul conferinței s-au făcut 
propuneri privind perfecționarea 
metodicii de cercetare. Sînt create 
condiții ca cercetarea științifică să 
contribuie în mai mare măsură la 
rezolvarea problemelor de sănătate 
publică, realizînd produse medica
mentoase 
perioare, 
care să
peutică. Va fi continuată acțiunea 
de combatere a bolilor cardio
vasculare, a cancerului, virozelor 
etc., paralel cu preocuparea pentru 
producerea de noi antibiotice. în a- 
cest scop vor fi dezvoltate cercetă
rile în domeniul sintezei de medica
mente, cercetările biochimice, vor fi 
îmbunătățite metodele de control și 
verificare a eficacității preparatelor. 
Ținînd seama de rolul important al 
plantelor medicinale, se vor conti
nua și în viitor cercetări complexe 
pentru valorificarea superioară a a- 
cestora, pentru ameliorarea unor 
specii și crearea de materiale de în
mulțire pentru culturi.

Prin numărul și valoarea comu
nicărilor expuse, prin schimbul de 
experiență ce s-a realizat, prin con
cluziile desprinse, conferința va 
aduce, desigur, însemnate contribu
ții în domeniul ocrotirii sănătății 
populației.

noi, cu însușiri su- 
cu acțiune prelungită, 
fie introduse în tera-

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi
ne : Concert de muzică ușoară „Dali- 
da" (Franța) — (orele 20). Teatrul da 
Operă șl Balet al R. P. Romîne : Aida
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul 
National „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Matineu poetic : V. Alecsandri — 
(orele 15,30) ; Orfeu în infern — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Adam și Eva — 
(orele 19,30), Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cum vă place — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Carieră 
pe Brodway — (premieră — orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Patru sub un acoperiș — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Umbra
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fi oprită — (orele 19,30). Tea-'

'. j tineret și copii (Sala C.
Logodnicul de profesie se în- 

____  ,__ U Teatrul regional 
București : Povestea Alexandrei Socolo- 
va — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Firul de aur — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) :Expozițla de muzică ușoară — (o- 
rele 20) ; (Sala din Calea Victoriei 174) : 
Palatul melodiilor — (orele 20). Ansam
blul de cintece și dansuri al C.C.S. : 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : A fugit 
un tren — (orele 16). Circul de stat : 
Don Quijote in arenă — (premieră — 
orele 20).

CINEMATOGRAFE :
serii)— cinemascop : ....
17; 20,30), A dispărut o navă : Republica 
(9,45; 13; 14,15; 16,45; ............... ~ '
(8,30; 10,30; 12,45; 15;
Excelsior (9; 11,15;
Feroviar (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Mo
dern (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). 
Harakiri — cinemascop : București (8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Tomls (8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (10; 12,30; 1,5; 
17,45; 20,30), Flamura (10; 12,30; 15; 17,30; 
20). Ah, acest tineret : Carpați (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45;21), Festival (9,45; 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea între po
poare (13,30; 15,45; 18; 20,15). Mi-am
cumpărat un tată — cinemascop : 
Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (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),Flacăra (10; 12; 16; 18; 20). Să 
ne trăiești, Gnat ! ; Lumina (în conti
nuare de la 10—14 ; 16; 18.15; 20,30), Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). Codin : " ' 
(15; 17; 19; 21). Program pentru 
(orele 10) șl Valsul nemuritor : 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Tintin șl 
rul „Linei de aur" : Timpuri Noi 
10—17 în continuare ; 19; 21). Bate toba
— cinemascop : Glulești (10,30; 12,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Drumul Serii (16; 18; 
20). Ultimul tren din Gun HUI : Cultu
ral (11; 15; 17; 19; 21) E permis să calci 
pe iarbă : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Buzești (16; 18,15; 20,30), Popular (14,30; 
16,30; 18,45; 21). Baronul de Münchh-/a- 
sen : Cringași (16; 18,15; 20,30), Electrf : 
Bucegi (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,3(0- 
Dintele de aur ; Unirea (16; 18; 20). Moby 
Dick : vitan (15; 17; 19; 20,45). La vîrsta 
dragostei : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Pacea (16; 18; 20) Dracul și cele
zece porunci : Munca (13,2" “ ------
Valsul nemuritor : Arta (15;

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 ........ ..
Iul televiziunii. 19,10 — o emisiune dis
tractivă pentru copii : Cine știe ? ! 19,35
— Muzică populară romînească. 20,10 — 
Priveliști carpatine : Cerbul. 20,35 — 
Maeștrii genului scurt : A. P. Cehov, 
Esculapi Rurali și Scriitorul. 21,15 — In 
fața hărții. 21,30 — Muzică ușoară, 
încheiere : Buletin de știri, sport șl 
letin meteorologic.

trul pentru
Miile) : L._
soară — (orele 20).

(orele 20).

Tudor (ambele
Patria (10; 13,30;

19; 21,15), Capitol
17,15; 19,30; 21,45), 

13,30; 15,45; 18; 20,15),

Union 
copii : 
Doina 
miste- 
(de la

(15,30; 18; 20,30). 
17; 19; 21).

Jurna-

în 
bu-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de ît, 

25 șl 26 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor și trep
tat, iar cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale în nord-vestul țării vînt po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere ușoară, minimele vor fi cu
prinse între minus 6 grade și plus 
4 grade, iar maximele între 6 șl 14 gra
de. In București : Vremea va continua 
să se încălzească ușor și treptat, iar ce
rul va fi variabil. Vint potrivit din vest. 
Temperatura în creștere ușoară.

24,
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Vizita delegației de stat INFORMAȚII
SESIUNE ȘTIINȚIFICA

TELEGRAME EXTERNE

a R. P. Romine in R.S. F. Iugoslavia
TOASTUL TOVARĂȘULUI

IOSIP BROZ TTTO
(Urmare din pag. I-a)

în memoria luptătorilor căzuți pentru eliberarea Iugoslaviei

Dragi prieteni,
Cred că împărtășiți părerea noastră că există con

diții favorabile pentru colaborarea economică și în 
alte domenii și că prin eforturi comune, vom găsi forme 
noi de colaborare, fapt care va dezvolta și mai mult 
relațiile noastre de bună vecinătate. Succesele țărilor 
noastre în dezvoltarea economică oferă pentru aceasta 
posibilități favorabile.

Popoarele iugoslave urmăresc cu mare interes și 
simpatie construirea socialismului și a relațiilor so
ciale socialiste în Republica Populară Romînă. Ne 
bucurăm sincer de marile succese pe care poporul 
romîn, sub conducerea partidului și guvernului său, 
Ie-a obținut în dezvoltarea economică și, mai ales, în 
industrializarea țării.

Ne bucurăm, dragă tovarășe Dej, că, împreună cu 
distinșii membri ai delegației dumneavoastră, veți vi
zita din nou unele regiuni ale țării noastre și că veți 
putea cunoaște viața și munca popoarelor noastre și 
rezultatele construcției socialiste în țara noastră. Noi, 
de asemenea, ne mîndrim cu rezultatele obținute în 
dezvoltarea noastră economică și socială. în ciuda 
diferitelor greutăți pe care le-am întîmpinat, am 
reușit să îmbunătățim simțitor condițiile de viață ale 
oamenilor muncii de la noi. Ne aflăm într-un proces 
intens de dezvoltare a relațiilor socialiste în care, 
datorită autoconducerii muncitorești și sociale, se ma
nifestă tot mai mult inițiativa creatoare și roiul activ 
al oamenilor muncii, ceea ce ne oferă o garanție pen
tru și mai mari succese viitoare.

Indiferent de condițiile specifice și de experiența 
proprie, construirea socialismului reprezintă țelul co
mun al popoarelor noastre. Ținînd seama de aceasta, 
considerăm că asemenea întîlniri și schimburi de 
păreri prietenești sînt foarte utile și necesare pen
tru realizarea acestor țeluri comune.

Cele două țări ale noastre, devotate cauzei păcii și 
coexistenței pașnice, au vădit o mare apropiere și 
identitate a pozițiilor lor în cele mai importante pro
bleme internaționale. în prezent, cînd în lume s-au 
întărit considerabil forțele păcii și cînd se produce în 
tot mai mare măsură polarizarea între forțele care sînt 
pentru înțelegere pașnică și cele care sînt pentru con
tinuarea și ațîțarea războiului rece, Iugoslavia și Ro- 
mînia sprijină activ acțiunile pentru întărirea încre
derii internaționale și slăbirea încordării, pentru de
zarmare generală și totală. De aceea ele au sprijinit 
și Tratatul încheiat recent la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, Cos
mos și sub apă. Constat cu satisfacție că țările 
noastre participă activ și la pregătirile pentru apro
piata conferință mondială cu privire la comerț și dez
voltare, sub egida O.N.U., deoarece în interesul nostru 
comun este dezvoltarea pe baza egalității în drepturi 
a colaborării economice internaționale, înlăturarea 
discriminării și obstacolelor artificiale și ajutorarea 
eficientă pentru țările în curs de dezvoltare.

Cele două țări ale noastre aduc contribuția lor deo
sebită la dezvoltarea' 1 colaborării pașnice în Balcani. 
Pe lîngă alte inițiative pozitive în această privință, aș 
vrea să amintesc în mod deosebit dorința. țărilor noa
stre ca această regiune să fie declarată zonă denuclea- 
rizată. De asemenea, noi sprijinim toate celelalte pro
puneri de creare a unor asemenea zone denuclearizate 
și în alte părți ale lumii.

Dragă tovarășe Dej,
Sîntem ferm convinși că. vizita dumneavoastră și 

apropiatele noastre convorbiri vor contribui la conso
lidarea mai departe a relațiilor de prietenie și de 
bună vecinătate, precum și la lărgirea colaborării mul
tilaterale între Republica Socialistă Federativă Iugos
lavia și Republica .Populară Romînă. Considerăm că 
schimbul nostru de păreri va avea o mare importanță 
pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și o mai de
plină înțelegere, pentru intensificarea eforturilor 
noastre în lupta pentru pace și socialism.

Urîndu-vă să vă petreceți timpul în mod plăcut în 
țara noastră, ridic acest pahar pentru progresul po
porului romîn prieten, pentru prietenia sinceră și 
colaborarea multilaterală dintre cele două țări socia
liste ale ■ noastre, în sănătatea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a celorlalți oaspeți din Republica 
Populară Romînă.

(Urmare din pag. I-a)

în cursul dupâ-amièzii, membrii 
delegației romîne însoțiți de per
soane oficiale iugoslave s-au depla
sat în apropierea Belgradului, la 
Monumentul Eroului Necunoscut de 
pe colina Avala. Acest monument, 
creație în granit și marmură a ma
relui sculptor Ivan Mestrovici, do
mină peisajul înconjurător. Pe aces
te locuri, în 1944 au avut loc mari 
bătălii împotriva ocupanților fasciști 
pentru eliberarea Belgradului.

■ Delegația romînă depune o co
roană de flori pe ale cărei panglici 
sînt scrise cuvintele : „Glorie veș
nică luptătorilor iugoslavi căzuți 
pentru libertate“. După depune
rea coroanei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a rostit : „Slavă ce
lor care s-au jertfit pentru elibe
rarea Iugoslaviei în lupta împo
triva fascismului“. Cei prezenți 
păstrează un moment de recule
gere. Sînt intonate imnurile de stat

AZI VĂ PREZENTĂM Noua linie tehnologică

a fabricii de ciment din Medgidia
O •

Focul cuptoarelor Fabricii de ci
ment din Medgidia nu se stinge zi 
și noapte. De aici mii de tone de 
ciment iau drumul șantierelor. Re
cent, capacitatea de producție a fa
bricii s-a mărit prin intrarea în 
funcțiune a unei noi linii tehnolo
gice,’de construcție modernă. Ea se 
impune printr-un grad ridicat _ de 
tehnicitate. Față de vechile linii, a- 
ceșteia i s-au adus unele îmbună
tățiri. constructive, fabricile cons
tructoare furnizînd utilaje cu ca
racteristici tehnice superioare. Ma
joritatea operațiilor se execută me
canizat și automatizat. Noua linie 
produce în 24 ore 800 tone ciment, 
adică jumătate din producția iniți
ală a fabricii.

Să vizităm noua linie tehnologică 
parcurgînd drumul cuprins între 
cariere și silozurile de depozitare a 
cimentului. După ce calcarul scos 
din carieră parcurge cîțiva kilo
metri, trece la concasoare. Aici, în
cepe procesul tehnologic de fabri

ali R. P. Romîne și al R.S.F. Iugo
slavia. Membrii delegației semnează 
apoi în cartea memorială care se 
află în incinta monumentului.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Monumentul Eliberatori
lor Belgradului — 1944. Cinstind 
memoria celor căzuți în eroicele 
lupte din toamna anului 1944 pen
tru eliberarea capitalei Iugoslaviei 
de sub jugul fascist, monumentul 
evocă în basorelieful din piatră 
albă momente din acele zile de ne
uitat. Pe zidul de granit o inscrip
ție amintește că în lupta pentru eli
berarea orașului și-au dat viața 
2 953 luptători ai Armatei Populare 
de Eliberare Națională a Iugoslaviei 
și 913 ostași ai Armatei Sovietice.

în acordurile imnului luptătorilor 
căzuți, delegația de stat a R. P. Ro
mîne depune o coroană de flori pe 
a cărei panglică se află inscripția 
„Slavă eroilor eliberatori ai Belgra
dului". Se intonează imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și R.S.F. Iugosla
via, iar garda militară de onoare

care a cimentului. Bucățile de rocă 
sînt mărunțite pînă la 25 mm. In 
fiecare oră noul concasor sfarmă 
cîte 70 de tone de calcar. Materia 
primă astfel mărunțită este pre
luată de niște benzi mecanice și 
dusă la morile brute unde i se a- 
daugă apă și cenușă de pirită. Se 
obține o masă vîscoasă numită 
pastă, care este trecută apoi — 
pentru conectare înainte de „coa
cere“ — prin distribuitoare specia
le în bazinul de corecție. După ce 
se fac analizele chimice și se iau 
probe, pasta este introdusă în o- 
mogenizatoare. Aci ea capătă o 
compoziție uniformă după rețeta 
dorită. Două pompe mari o îm
ping astfel pregătită spre cuptor, 
unde se petrece unul din cele mai 
importante procese : pasta vîscoasă 
se transformă în clinker. Contro
lul reacțiilor ce au loc în cuptoare 
este condus de la tabloul de co
mandă așezat la distanță de cup
toare. Supravegherea lor se face cu

■TOASTUL TOVARĂȘULUL
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

(Urmare din pag. I-a)

Alături de celelalte state socialiste, Republica 
Populară Romînă sprijină activ orice pas, orice mă
sură care pot contribui la realizarea acestui obiectiv 
măreț, la destinderea în relațiile între state, la rezol
varea pe calea tratativelor a tuturor problemelor 
internaționale litigioase.

Desigur, pentru aceasta se cer eforturi ~ unite și 
perseverente ale forțelor păcii, vigilență față de ac
țiunile cercurilor imperialiste agresive, adversare ale 
păcii și libertății popoarelor.

încheierea Tratatului pentru interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în cele trei medii este un re
zultat concret al luptei pentru afirmarea principiilor 
coexistenței pașnice în viața internațională. Țara noas
tră se numără printre primii semnatari ai acestui 
tratat pe care și-au pus semnătura peste 100 de state 
— mărturie a ecoului puternic pe care l-a stîrnit în 
întreaga lume.

Ne este cunoscut că guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia acordă ca și noi prețuirea cu
venită Tratatului, ca un pas însemnat pe calea destin
derii internaționale, care deschide perspective favo
rabile pentru a se înainta mai departe în această 
direcție.

O importantă contribuție la îmbunătățirea climatu
lui internațional în această parte a lumii ar aduce 
transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colabo
rării. și bunei Conviețuiri.

Ne exprimăm satisfacția că pentru soluționarea a- 
cestei probleme, ca și a altor probleme actuale ale 
relațiilor internaționale,. țările noastre socialiste, gu
vernele lor militează împreună ca parte componentă 
și activă a forțelor care acționează pentru asigurarea 
păcii și a progresului social.

Stimate tovarășe Tito,
Stimați tovarăși,
Relațiile de colaborare dintre țările noastre au cu

noscut în ultimii ani o dezvoltare incontestabilă. A 
sporit și e în continuă creștere volumul schimburilor 
economice. Există fără îndoială largi perspective de 
dezvoltare în continuare a acestor relații, corespunză
tor cu posibilitățile de care dispun țările noastre.

Un lucru deosebit de important pe care aș dori să-l 
subliniez în această ordine de idei este acordul privind 
construirea în comun a complexului hidroenergetic 
de la Porțile de Fiețt Se înfăptuiesc astfel hotărîrile 
pe care le-am semnat în 1956 la București și Brioni. 
Nu este necesar să insist aici asupra marii însemnă
tăți economice pe care o are această construcție pentru 
Iugoslavia și Romînia, precum și pentru îmbunătățirea 
navigației pe Dunăre.

Sîntem convinși că această lucrare de mari propor
ții, ce va fi înfăptuită în colaborare de către proiec- 
tanții, constructorii și specialiștii romîni și iugoslavi, 
va acționa ca un factor de seamă al intensificării co
laborării dintre țările noastre. Și în domeniul legătu
rilor dintre organizațiile obștești, al schimburilor cul
turale și științifice au fost obținute rezultate pozitive. 
Dezvoltarea în continuare a acestor legături și schim
buri va constitui o contribuție de preț la cunoașterea 
reciprocă dintre popoarele noastre, la întărirea relații
lor lor de prietenie, la temelia cărora se află țelul co
mun — construirea socialismului, aspirația comună că
tre asigurarea păcii și prieteniei între popoare.

Permiteți-mi să toastez pentru prosperitatea Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, pentru noi suc
cese ale poporului iugoslav care, avînd în fruntea sa 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, muncește cu 
avînt pentru dezvoltarea economiei și culturii, pentru 
făurirea bunăstării, pentru construirea socialismului.

In sănătatea dv„ tovarășe Tito, și a celorlalți condu
cători iugoslavi.

Pentru prietenia și colaborarea tovărășească, rodnică, 
dintré popoarele țărilor noastre.

Pentru triumful cauzei socialismului și păcii.

salută pe eroii căzuți prin salve de 
armă. Se păstrează un minut de re
culegere.

Membrii delegației străbat apoi 
aleile cimitirului. Se semnează în 
Cartea memorială a monumentului.

Vizitele la Monumentul Eroului 
Necunoscut și la Monumentul Elibe
ratorilor Belgradului au constituit 
momente emoționante, de omagiu 
adus luptătorilor căzuți în lupta 
pentru eliberarea Iugoslaviei de sub 
jugul fascist.

Prima zi- a vizitei delegației de stat 
a R. P. Romîne a prilejuit manifes
tarea prieteniei dintre cele două po
poare legate prin țelurile comune ale 
păcii și socialismului.

★
BELGRAD 22 (Agerpres). — To

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți membri ai delegației R.P. Ro
mîne au făcut vineri după-amiază o 
vizită președintelui Iosip Broz Tito 
și soției sale.

Vizita a decurs într-o atmosferă 
prietenească.

multă atenție. Pe înregistratoare 
speciale se vede în fiecare moment 
turația cuptorului, cum se face ar
derea etc. Toate acestea se fac de 
un singur om. Pasta intră în cup
torul care la capătul de intrare 
este prevăzut cu un sistem de 
lanțuri în ghirlandă. Datorită încli
nației cuptorului și rotației aces
tuia, pasta avansează în colosul de 
metal în contracurent cu gazele 
arse. Temperatura de aci crește 
treptat pînă la 1 450 grade C., cînd 
are loc reacția de clinkerizare a 
Dastei, obținîndu-se semifabricatul 
nou — clinkerul.

înainte, o dată cu evacuarea ga
zelor arse din cuptor se pierdea o 
mare parte de praf de clinker. 
Pentru ca acesta să fie reținut, la 
noul cuptor a fost montat un elec- 
trofiltru. Printr-un sistem electro
static praful se depune iar gazele 
arse se evacuează pe coș. Din cup
tor, clinkerul cade într-un răcitor

A început în Capitală a IX-a se
siune științifică a cadrelor didactice 
de la Institutul de medicină și far
macie din București. Ea este consa
crată memoriei iluștrilor profesori și 
savanți romîni Gh. Marinescu și I. 
Cantacuzino, de la a căror naștere 
se împlinesc 100 de ani.

După ședința de deschidere, în 
care au fost expuse referate dedica
te centenarului celor doi mari oa
meni de știință, a avut loc simpo
zionul „Mecanismele homeostaziei“.

Au luat parte Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, acad. Șt. Milcu, vicepreședin
te al Academiei R. P. Romîne, acad. 
Șt. S. Nicolau, președintele secției 
medicale a Academiei, reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntului, aca
demicieni, profesori, oameni de ști
ință, delegați ai institutelor de me
dicină și farmacie din țară, medici, 
studenți.

Vineri după-amiază au fost pre
zentate pe secții peste 70 comunicări 
științifice din domeniul morfofizio- 
logiei normale și patologice, medici
nii interne, chirurgiei, igienei și să
nătății publice, farmaciei și științe
lor sociale.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Misiunea economică italiană, con
dusă de senatorul Gino Zannini, 
care se află în țara noastră, a fost 
primită vineri de Ion Cîmpea- 
nu, secretar general al Ministerului 
Comerțului Exterior. Au fost pre- 
zenți funcționari superiori din acest 
minister și directori ai unor între
prinderi de stat pentru comerțul ex
terior.

Erau de față dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu
rești, și membri ai Legației.

(Agerpres)
I

Știri culturale
La cinematograful „Patria“ din 

Craiova a fost prezentat vineri seara 
în premieră noul film romînesc 
„Tudor“. înainte de spectacol, pre
ședintele Consiliului cinematografiei, 
Mihnea Gheorghiu, a vorbit celor 
prezenți despre munca depusă pen
tru realizarea acestei producții a ci
nematografiei romînești. La premie
ră au fost prezenți și numeroși ce
tățeni din Tîrgu Jiu și din satele Fă- 
căi și Preajba, care au făcut parte 
din figurația filmului. Filmul „Tu
dor“ s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

★
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 

Artiștii Teatrului de stat, secția ro
mînă, din Tg. Mureș au prezentat 
în premieră comedia „Tache, Ianke 
și Kadîr“ de Victor Ion Popa. Regia 
artistică e semnată de Radu Miron, 
iar decorurile și costumele aparțin 

I lui Vasile Rotaru. Spectacolul are în 
! distribuție pe artiștii N. N. Matei, 
I Nae Floca-Acileni, Nicolae Scar- 

lat ș.a.
*

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivul Teatrului de stat din Pi
tești a prezentat în premieră piesa 
lui Al. Mirodan „Șeful sectorului 
suflete“. Regia artistică aparține lui 
Jean Stopler, iar scenografia lui 
Emil Moise. Rolurile principale au 
fost interpretate de actorii Nicolae 
Dinică, Elena Focșa, Ion Focșa, Eu
genia Laza.

La Galeriile Fondului Plastic din 
Calea Victoriei nr. 132 este deschisă 
o expoziție de pictură și desene ale 
lui Traian Brădean. Sînt prezentate 
aproape 60 de lucrări inspirate din 
munca cercetătorilor antropologi ai 
Academiei R. P. Romîne în cadrul 
unor expediții, precum și peisaje din 
regiunile Crișana și Hunedoara.

într-o altă galerie a Fondului 
Plastic sînt expuse lucrări (portrete, 
scene de muncă, aspecte din con
strucții etc.) semnate de Aurel Ne- 
del.

★
Casa Centrală a Creației Populare 

a editat un „îndrumar al instruc
torului brigăzii artistice de agitație“. 
Lucrarea tratează despre rolul in
structorului, elementele constitutive 
ale colectivului unei brigăzi și func
ția lor, elaborarea programului și 
etapele lui de pregătire etc. Sînt în
serate, de asemenea, fragmente din 
programe de brigadă, fotografii din 
spectacole ale unor brigăzi artistice 
de agitație fruntașe de la orașe și 
sate.

★
Pe lîngă Casa regională de crea

ție din Brașov a luat ființă un ce
naclu al compozitorilor de muzică 
ușoară. Aici, compozitorii de muzică 
ușoară din regiune vor prezenta și 
discuta creațiile lor.

special în care i se reduce tempe
ratura pînă la 65—70 grade C. A- 
cest răcitor (pe care celelalte cup
toare nu-1 au) ușurează procesul 
care urmează — măcinarea. în a- 
cest fel nu se mai așteaptă pînă se 
răcește clinkerul și în același timp 
se economisește o cantitate impor
tantă de căldură, deci de combus
tibil. Totodată clinkerul care îna
inte trecea în granule mari la mă
cinare, acum, la ieșirea din răci
tor, este și concasat.

De la cuptor clinkerul își con
tinuă drumul spre morile de ci
ment, dus de două transportoare cu 
lanț. Morile execută ultima fază a 
procesului tehnologic de fabricație, 
în urma cărora se obține produsul 
finit — cimentul.

O dată cu noua linie s-a dat în 
folosință și un laborator modern 
dotat cu aparatură de control de 
înaltă tehnicitate, s-a construit o 
nouă stație de dedurizare a apei, 
s-au sistematizat rețelele de canali
zare și apă industrială etc. Toate 
acestea sînt executate la un nivel 
tehnic ridicat și asigură o bună 
funcționare a noii linii de ciment.

VASILE MIHAI 
coresp. „Scînteii"

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria carboniferă

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — în
tre 16 și 20 noiembrie 1963 a avut 
loc la Varșovia cea de-a 16-a ședin
ță a Comisiei permanente pentru 
industria carboniferă a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au luat parte delega
țiile R. P. Bulgaria, R. S. Cehos
lovace, R. D. Germane, R. P. Polo
ne, R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
Uniunii Sovietice.

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 30 DI ANI DI LA STABILIREA 
RELAȚIILOR DIPLOMATICE ÎNTRE S.U.A. ȘI U.R.S.S.
NEW YORK 22 (Agerpres). — In 

sala Carnegie Hall din New York a 
avut loc — din inițiativa Consiliu
lui național pentru prietenia ameri- 
cano-sovietică — o adunare cu pri
lejul aniversării a 30 ani de la data 
stabilirii relațiilor diplomatice între 
S.U.A. și Uniunea Sovietică.

Ambasadorul U.R.S.S. la Washing
ton, A. F. Dobrînin, a dat citire 
unui mesaj al lui N. S. Hrușciov, 
care arată că în prezent, cînd s-au 
făcut primii pași în direcția destin
derii încordării, este deosebit de im
portant ca Statele Unite ale Ameri-

în preajma Sesiunii Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 22 (Agerpres).— După 

cum anunță agenția TASS la Mos
cova a început examinarea pre
liminară a proiectului planului de 
stat de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. și proiectului bu
getului de stat al U.R.S.S. pe anii 
1964—1965.

Astăzi la Kremlin la ședința co
mună a Comisiilor bugetare a celor 
două Camere și Comisiei Economice 
a Sovietului Naționalităților al So

Miting la Budapesta consacrat prieteniei 
ungaro-poloneze

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — In 
încheierea vizitei în Ungaria a de
legației de partid și guvernamenta
le a R. P. Polone în frunte cu Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., în Sala sporturilor 
din Budapesta a avut loc vineri un 
mitiiig consacrat prieteniei ungaro- 
poloneze.

Luînd cuvîntul la miting, J. Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, a vorbit 
despre succesele poporului polonez 
și prietenia polono-ungară, precum 
și despre construcția socialistă în 
R. P. Ungară.

Vorbitorul a subliniat identita
tea de vederi între cele două guver
ne. Janos Kadar a confirmat fide
litatea P.M.S.U. față de hotărîrile 
Declarației de la Moscova din 1957 
și 1960.

Apoi a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al

Florin Gheorghiu, campion mondial 
de șah la juniori

BELGRAD 22 (Agerpres). —
Aseară, la Vrnjacka Banja s-a ju

cat ultima partidă a meciului de ba
raj pentru titlul mondial de șah la 
juniori dintre Florin Gheorghiu și 
cehoslovacul Michael Janata. într-o 
variantă a deschiderii reti, după în
delungi manevre poziționale, arbitrii 
au consemnat remiza la mutarea 41. 
Meciul se termină astfel la egalitate

*

Al șaptelea pe lista campionilor 
mondiali de șah la juniori figurează 
de aseară reprezentantul nostru Flo-

„Cupa campionilor europeni“ la tenis de masa

Voința București —Spartak Praga 5-0
Sala Floreasca din Capitală a 

găzduit ieri seară meciul feminin 
internațional, Voința-București — 
Spartak-Praga Sokolovo, contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni“ la tenis 
de masă.

întîlnirea, dominată, de la un ca
păt la altul, de către jucătoarele 
noastre, s-a soldat cu o victorie ca
tegorică : 5—0 la partide, 10—0 la 
seturi. Dacă avem în vedere și fap
tul că de la primul schimb de mingi 
și pînă la ultimul s-a scurs doar o 
oră și 50 de minute, avem imaginea 
sugestivă a superiorității echipei 
romîne.

In partidele de ieri jucătoarele 
noastre erau mari favorite, premiză 
care le obliga la un joc de nivel 
tehnic superior, spectaculos, ofen
siv, pe măsura recunoscutelor lor

Comisia a examinat sarcinile sale 
care decurg din hotărîrile sesiunii 
a XVIII-a a C.A.E.R. și ale ședinței 
a IX-a a Comitetului Executiv, pre
cum și alte probleme.

A fost, de asemenea, examinat și 
aprobat planul de lucru al Comi
siei pe anul 1964.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

cii și Uniunea Sovietică să-și uneas
că eforturile în lupta pentru însă
nătoșirea continuă a climatului 
internațional și a soluționării paș
nice a problemelor litigioase.

La adunare au luat cuvîntul dr. 
Corllis Lamout, președintele Consi
liului pentru prietenia americano- 
sovietică, N. N. Blohin, președintele 
Institutului pentru relațiile sovieto- 
americane, precum și reprezentanți 
ai mișcării femeilor pentru pace și 
organizațiilor mișcării populației de 
culoare.

vietului Suprem al U.R.S.S. a fost 
ascultat raportul lui Piotr Lomako, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, pre
cum și raportul ministrului de fi
nanțe al U.R.S.S., Vasili Garbuzov.

Această ședință comună are loc în 
legătură cu cea de-a treia sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. care 
va avea loc la 16 decembrie la 
Moscova.

P.M.U.P. După ce a scos în eviden
ță legăturile de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, W. Go
mulka a menționat succesele dobîn- 
dite de poporul ungar în construc
ția socialistă.

Problema centrală a epocii .noas
tre, a spus el în încheiere, este pro
blema războiului și păcii. Misiunea 
cea mai importantă a mișcării co
muniste și a sistemului socialist 
constă în a feri omenirea de un nou 
război mondial.

•k

La 22 noiembrie a fost semnat co
municatul comun ungaro-polonez 
privind vizita în Ungaria a delega
ției de partid și guvernamentale po
loneze.

*

In seara zilei de 22 noiembrie, de
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Polone a părăsit Budapesta, 
plecînd spre patrie.

(2—2) și, potrivit hotărîrii Federației 
internaționale de șah, titlul se atri
buie lui Florin Gheorghiu care, în 
turneul final al campionatului, a ob
ținut un punctaj mai bun al coefici
enților după sistemul Sonneborn. 
Tinărul șahist romîn încheie astfel 
cu un succes strălucit pasionanta în
trecere.

★
rin Gheorghiu. Victoria de pres
tigiu obținută de el se înscrie în rin- 
dul marilor succese ale mișcării spor
tive din R. P. Romînă. înaintea lui 
titlul de campion mondial de șah la 
juniori l-au deținut : Ivkov, Panno, 
Spasski, Lombardi, Parma — toți mari 
maeștri — Bilitzki — maestru inter
național. In 1960, la 16 ani, Florin 
Gheorghiu a devenit campion al țării, 
performanță pe care a repetat-o pes
te doi ani. Intre timp a obținut titlul 
de maestru al sportului, cel mai bun 
rezultat individual la campionatul 
mondial universitar de la Leningrad ; 
la Olimpiada de la Varna, l-a în
vins pe marele maestru Uhlman, apoi 
l-a întrecut în două memorabile par
tide pe campionul Ungariei, Portisch, 
cîștigătorul turneului zonal european 
de la Halle. Florin Gheorghiu este 
student în anul III la universitatea 
din București.

posibilități. Cele 5 partide disputate 
aseară au oferit, însă, în destul de 
mică măsură aceste aspecte, jocul 
desfășurîndu-se în general în ritm 
de „țăcăneală“. A fost de neînțeles 
faptul că jucătoare de valoarea Mă
riei Alexandru, EUei Constantines- 
cu, Getei Pitică s-au complăcut în
tr-un joc perseverent defensiv, 
(atacurile lor fiind sporadice și ne
sigure) în fața unor adversare ta
lentate, e drept, dar încă departe 
de posibilitățile tehnice ale jucă
toarelor noastre.

în urma acestei victorii, echipa 
Voința s-a calificat în semifinalele 
competiției, urmînd să întîlnească 
echipa S. K. Einheit (R. D. Germa
nă). Meciul va avea loc la 21 ia
nuarie în orașul Dresda.

M. POPESCU

„Titanic Vals“ la Viena
VIENA (prin teleion). — La 21 

noiembrie publicul din capitala 
Austriei a avut prilejul să iacă cu
noștință cu Încă o lucrare a unui 
autor romîn. Ansamblul „Wiener 
Boulevard Bühne" a prezentat pentru 
prima oară în Austria comedia lui 
Tudor Mușatescu „Titanic Vals".

In traducerea lui Karl Holtmann, 
sub regia lui Herwig Sulzenauer, 
piesa „Titanic Vals“ s-a bucurat de 
succes, multe scene fiind aplaudate 
la scenă deschisă. Bine apreciate de 
publicul spectator au fost realizările 
actorilor Maria Solwig în rolul Chi- 
riachiței, Gertrude Rambosek în a- 
cela al Genei și Guido Heil în al lui 
Rădulescu.

Ștefan Horvay, directorul artistic 
al „Wiener Boulevard Bühne", a 
relevat că piesa „Titanic Vals" 
este una dintre cele mai bune come
dii pe care le-a cunoscut în ultimii 
ani.

La spectacol au participat șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Viena, oameni de artă din capitala 
Austriei, ambasadorul R. P. Romîne 
la Viena, ing. Mircea Ocheană.

Alegerile municipale 
din Turcia

ANKARA 22 (Agerpres). — La 
Ankara au fost date publicității 
rezultatele parțiale ale alegerilor 
municipale care au avut loc la 17 
noiembrie. După cum transmite a- 
genția France Presse, rezultatele 
din 66 de vilaiete (din totalul de 67) 
sînt următoarele : Partidul drep
tății (principalul partid din opozi
ție) a obținut 4 254 211 voturi din 
9 244 531 voturi ; partidul republi
can al poporului (principalul par
tid de guvernămînt) a obținut 
3 423 448 voturi ; partidul Turciei 
noi (guvernamental) — 594 910 vo
turi ; independenții — 394 049 vo
turi ; Partidul național de opoziție 
— 281 917 voturi ; Partidul țărănesc 
(guvernamental) — 260 489 voturi 
și Partidul muncitoresc din Turcia 
(de opoziție), care a prezentat can
didați numai în nouă vilaiete, a ob
ținut 35 507 voturi.

Agenția France Presse sublinia
ză că două dintre partidele de 
coaliție — Partidul Turciei noi și 
Partidul țărănesc — și-au anunțat 
hotărîrea de a se retrage din gu
vernul de coaliție, format în pre
zent cu Partidul republican al po
porului.

înaintea alegerilor 
din Coreea de sud

NEW YORK 22 (Agerpres). — Co- 
mentînd campania din ajunul ale
gerilor pentru Adunarea Națională 
sud-coreeană, care vor avea loc la 
26 noiembrie, ziarul „New York 
Times“ subliniază că în centrul 
dezbaterii publice stau „problemele 
economice și stabilitatea politică“. 
Ales recent președinte al Coreei de 
sud, arată ziarul, Pak Cijan Hi nu 
face nimic pentru a reduce urmă
rile grave ale inflației și ale insta
bilității politice.

Stabilirea intilnirilor dintre sportivii 

romîni și iugoslavi in anul 1964 

între 18 și 20 noiembrie 1963 a 
avut loc la București o întîlnire în
tre reprezentanții Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport din R. P. Ro
mînă și ai Uniunii Organizațiilor de 
Cultură Fizică și Sport din R.S.F. 
Iugoslavia, în vederea stabilirii în- 
tîlnirilor sportive dintre cele două 
organizații pe anul 1964. în cadrul 
discuțiilor purtate, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
părțile au constatat cu satisfacție că 
legăturile sportive și colaborarea 
dintre cele două organizații s-au 
dezvoltat și întărit. Cu această oca
zie s-a semnat protocolul întîlniri- 
lor sportive dintre cele două țări pe 
anul 1964. Din partea romînă proto
colul a fost semnat de Ion Balaș, vi
cepreședinte al U.C.F.S., iar din par
tea iugoslavă de Kocea Ioncici, mem
bru în Comitetul executiv al uniunii 
sportive. La semnare au fost de față 
Aurel Duma, președintele Consiliu
lui General al U.C.F.S., precum și 
Ante Ciudina, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

In cîteva rînduri
Vineri a părăsit Capitala cu avionul, ple

cînd spre Torino, echipa olimpică de fot
bal a R. P. Romîne care va susține la 281 
noiembrie meciul de baraj cu echipa Da-, 
nemarcei în preliminariile turneului olimpic1 
de fotbal Au făcut deplasarea următorii' 
18 jucători : Mîndru, Adamache (portari),' 
Popa, C. Dar. Caricaș, Ivan, Greavu (fun-ț 
dași), Petru Emil, Koszka, Seredai (mijlo-. 
cași), Pîrcălab, Constantin, Varga, Voinea, 
L lonescu, Dridea I, Crăiniceanu, Sasu 
(înaintași). Fotbaliștii romîni vor susține 
astăzi un meci de antrenament cu forma
ția secundară a clubului Torino. Duminică 
ei vor asista la meciul A.C. Milano-Juven-. 
tus, după care își vor continua pregătirile . 
la Torino.

Mîine în Capitală, pe stadionul Dinamo, 
va avea loc competiția de fotbal „Cupa de 
toamnă". își vor disputa trofeul patru for- î 
mâții bucureștene : Dinamo, Progresul, 
Steaua și Rapid. Programul meciurilor este ; 
următorul : Dinamo-Steaua (de la ora 9,45); 
Progresul-Rapid (de la ora 11,30). In caz 
de rezultat egal, cîștigătoarea va fi stabilită 
prin executarea de către fiecare echipă a ' 
cîte 10 lovituri de la 11 m.

★
După cum se știe, Uniunea europeană 

de fotbal a aprobat organizarea unui meci 
între reprezentativa Iugoslaviei și selecțio
nata Europei. Această interesantă întîlnire 
fotbalistică se va disputa la 8 aprilin la 
Belgrad, pe noul stadion Steaua Roșie.

I
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Președintele Kennedy 
victima unui atentat criminal

WASHINGTON (Agerpres). — La 
22 noiembrie, președintele S.U.A., 
John Fitzgerald Kennedy, a fost a- 
sasinat în orașul Dallas, din statul 
Texas.

Președintele se îndrepta cu auto
mobilul, împreună cu soția și cu 
alte personalități oficiale, spre locul 
unde urma să aibă loc o recepție 
dată în cinstea sa de autoritățile 
orașului Dallas și unde trebuia să 
rostească o cuvîntare. La ora 12,30, 
ora locală, (20,30 ora Bucureștiului), 
în timp ce convoiul de mașini par
curgea cartierele mărginașe ale ora
șului, asasini neidentificați încă au 
tras focuri de armă asupra auto
mobilului deschis în care se afla 
președintele, rănindu-1 grav la cap. 
Asasinii au ales o porțiune a șose
lei puțin populată, în timp ce la 
mică distanță de locul crimei se a- 
flau mii de locuitori ai orașului ve- 
niți să-l întîmpine pe președinte. 
Guvernatorul statului Texas, John 
Connally, care se afla în același au
tomobil, a fost, de asemenea, rănit.

Președintele a fost transportat de 
urgență Ia spitalul din Dallas. Cu 
toate intervențiile medicale efectu
ate, viața președintelui nu a putut 
fi salvată. într-un comunicat oficial 
al Casei Albe se arată că el a dece
dat în jurul orei 13.

Agențiile de presă anunță 
membrii gărzii președintelui au 
vut un schimb de focuri cu asasinii. 
Doi membri ai gărzii au fost uciși. 
Ulterior poliția a arestat un tînăr 
care avea asupra sa un revolver. 
El a negat însă că ar avea vreo le
gătură cu asasinarea președintelui. 
Autoritățile fac cercetări intense 
pentru a descoperi pe ucigași.

Trupul neînsuflețit al președinte
lui a fost transportat în aceeași zi la 
Washington.

în S.U.A., drapelele au fost cobo- 
rîte în bernă. Senatul s-a întrunit 
în ședință extraordinară. La New 
York și în alte orașe americane ac
tivitatea comercială a încetat în 
semn de doliu. Cinci membri ai gu
vernului american aflați în străină
tate, printre care secretarul de stat 
Dean Rusk, au fost rechemați de ur
gență la Washington. Ei se aflau în 
drum spre Tokio pentru a lua parte 
la o întîlnire cu membri ai guver
nului japonez.

John Fitzgerald Kennedy a fost 
cel de-al 35-lea președinte al Sta
telor Unite ale Americii. El a fost 
ales în această funcție la 8 noiem
brie 1960, fiind cel mai tînăr pre
ședinte din istoria țării sale.

tea natală, apoi la Universitatea din 
Harvard. în timpul războiului el a 
intrat voluntar în armata S.U.A. 
fiind rănit în luptele împotriva for
țelor navale japoneze.

După o scurtă

B - '

É

Născut la 29 mai 1917 la Boston 
(statul Massachusetts) Kennedy și-a 
făcut studiile mai întîi în localita-

NEW YORK 22 J'
(Agerpres).—

Delegații celor
111 state participante la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. s-au întrunit într-o ședință 
de doliu în memoria președintelui 
S.U.A., John Fitzgerald Kennedy.

Președintele Adunării, Carlos Sosa 
Rodriguez, deschizînd ședința a 
spus : „Trebuie să-mi îndeplinesc 
dureroasă obligație de a anunța 

președinteluimoartea tragică a
S.U.A., Kennedy, asasinat astăzi la 
Dallas (statul Texas). Cred că ex
prim sentimentul nostru comun 
transmițînd vicepreședintelui S.U.A.,

activitate ca zia
rist, Kennedy este 
ales membru în 
Camera Reprezen
tanților în 1946, și 
apoi, în 1952, mem
bru al Senatului 
S.U.A. Desemnat 
candidat al Parti
dului Democrat 
în alegerile prezi
dențiale din 1960 
el obține majori
tatea voturilor și 
depune jurămîn- 
tul ca președinte 
al S.U.A. la 20 ia
nuarie 1961.

în funcția de 
președinte, J. F. 
Kennedy a dat 
dovadă de calită
țile unui om de 
stat remarcabil. El 
s-a pronunțat pen
tru conviețuirea 
pașnică între po
poare; este cunos
cută contribuția 
sa la rezolvarea 
în spiritul rațiunii 
a unor probleme 
litigioase ale vieții 
internaționale, la 
eforturile pentru 
îmbunătățirea cli
matului interna
țional.

Opinia 
din R. P. 
înfierează 

exprimă regretul a-

publică
Romînă 

actul
criminal și își
dînc în legătură cu moartea tragi
că a președintelui J. F. Kennedy.

Lyndon Johnson a preluat funcția 
de președinte al S. U. A.

în urma asasinării președintelui 
Kennedy, vicepreședintele S.U.A., 
Lyndon Baines Johnson, a devenit 
conform prevederilor constituției 
S.U.A., președinte al Statelor Unite. 
Preluarea oficială a funcției de pre
ședinte a avut loc în cursul după- 
amiezii zilei de 22 noiembrie, prin 
depunerea de către Johnson a ju- 
rămîntului legal.

Lyndon Johnson s-a născut la 27 
august 1908 la Stonewall (Texas). 
A absolvit o școală de învățători și 
Facultatea de drept. între anii 
1930—1932 a fost profesor, apoi șe
ful direcției pentru problemele ti
neretului din Texas.

Cariera politică și-a început-o în 
anul 1937 cînd a fost ales în Ca
mera Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. din partea partidului de
mocrat. In anii următori el a fost 
reales de cinci ori ca membru al 
Camerei Reprezentanților.

în timpul celui de-al doilea război 
mondial, Lyndon Johnson a servit 
în marina de război a S.U.A.

în 1948 Lyndon Johnson a fost 
ales senator din partea statului Te
xas. în 1953 el devine lider al ma
jorității democrate din senat, iar la. 
8 noiembrie 1960 este ales vicepre
ședinte al Statelor Unite.

de doliu de h O- N. U
Lyndon Johnson, guvernului S.U.A. 
și familiei lui John Kennedy con- 
doleanțele noastre“.

Secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, a exprimat „profunda du
rere resimțită de toți participanții 
la lucrările O.N.U. în urma îngro
zitorului eveniment“.

După momentul de 
memoria președintelui, ședința Adu
nării Generale a O.N.U. a fost apoi 
suspendată în semn de doliu.

Steagurile celor 111 țări membre 
ale O.N.U. arborate la sediul Orga-

participanții

reculegere în

riizației Națiunilor 
Unite sînt cobo- 
rîte în bernă..

înainte de începerea ședinței 
șefii delegațiilor țărilor membre ale 
O.N.U., printre care și Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, au prezentat 
condoleanțe Iui Adlai Stevenson, re
prezentantul permanent al Statelor 
Unite la O.N.U.

Delegația romînă, a spus Mircea 
Malița, este profund mișcată de ști
rea tragică a morții președintelui 
Kennedy.

Adoptarea unei rezoluții 
în favoarea colaborării 

internaționale
NEW YORK 22. — Trimisul spe

cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate o 
rezoluție proclamînd anul 1965 —
care marchează a 20-a aniversare a 
creării Organizației Națiunilor Unite 
— drept An al colaborării interna
ționale. Această rezoluție, al cărei 
proiect a fost prezentat Adunării 
Generale de delegațiile Venezuelei, 
Noii Zeelande, Dahomey-ului, Sue
diei și Trinidad-Tobago, subliniază 
că este deosebit de important „ca 
statele membre ale O.N.U. să con
tribuie la adoptarea unor măsuri 
menite să pună capăt încordării in
ternaționale".

în cursul dezbaterilor în această 
problemă, delegații care au luat cu
vîntul au subliniat necesitatea de a 
se depune toate eforturile în vede
rea îmbunătățirii atmosferei inter
naționale și a soluționării pașnice a 
problemelor litigioase care generează 
încordarea între state. Reprezentan
tul Uniunii Sovietice, N. T. Fedo
renko, a declarat că, după părerea 
guvernului sovietic, anul 1965 tre
buie să devină anul lichidării totale 
și definitive a sistemului colonial, 
anul constituirii de zone denucleari- 
zate în Europa centrală și de nord, 
în zona Mării Mediterane, în Bal
cani și în alte regiuni ale lumii, un 
an al normalizării comerțului dintre 
toate țările lumii, al înlăturării tu
turor barierelor comerciale existente 
în prezent. Guvernul sovietic, a spus 
N. T. Fedorenko, propune ca cea 
de-a 20-a sesiune jubiliară a Adu
nării Generale să aibă loc la nive
lul șefilor de state și de guverne.

La. rîndul său, reprezentantul 
S.U.A., Mercer Cook, a exprimat spe
ranța că va fi posibilă „o colabora
re mai mare între S.U.A. și U.R.S.S. 
atît în cadrul, cît și în afara Orga
nizației Națiunilor Unite“.

Numeroși alți delegați au prezen
tat propuneri în vederea organizării 
Anului colaborării internaționale.

Delegatul R.P. Romîne, A. Cris- 
tescu, a subliniat că proclamarea 
anului 1965 — drept An al colabo
rării internaționale poate juca un 
rol pozitiv în îmbunătățirea situa
ției internaționale. Guvernul romîn, 
a spus el, urmărește cu atenție acțiu
nile menite să contribuie la realiza
rea principiilor și scopurilor O.N.U. 
și le acordă sprijinul său deplin, în 
conformitate cu politica sa de a- 
părare a păcii, de dezvoltare conti
nuă ä colaborării internaționale 
multilaterale cu toate statele. în 
acest spirit R.P. Romînă a depus și 
depune eforturi pentru a-și aduce 
aportul la rezolvarea problemelor 
importante ale timpului nostru, la 
statornicirea unui climat favorabil 
soluționării lor, atît în zona geogra
fică din care face parte, cît și în lu
mea întreagă.

O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. 
Rezoluția prevede, de asemenea, 
unele măsuri concrete, printre care 
formarea de cadre naționale și po
sibilitatea pentru țările în curs de 
dezvoltare de a prelua experiența 
țărilor dezvoltate.

Delegațiile țărilor în curs de dez
voltare au urmărit cu un deosebit 
interes dezbaterile din comitet. A- 
ceste țări — dintre care multe po
sedă resurse considerabile de mate
rii prime, combustibil și energie 
electrică, precum și forțe de muncă 
—■ au apreciat că elaborarea de pla
nuri este mijlocul cel mai eficace 
de a asigura dezvoltarea lor econo
mică și ridicarea nivelului de trai 
al popoarelor lor.

Referindu-se tocmai la acest as
pect al problemei, delegatul romîn 
Titus Cristureanu sublinia în dis
cursul său rostit joi seara că nece
sitatea elaborării și executării unor 
planuri naționale de dezvoltare, 
complete și coerente, în țările în 
curs de dezvoltare este de o strin
gentă acuitate, deoarece decalajul 

i dintre țările slab dezvoltate și ță
rile industrializate avansate, nu 
numai că nu scade dar chiar se ac-

• centuează. Totodată rezultă că pla-
• nificarea este o problemă care pre

ocupă tot
! noastră și 
' După ce a 

experiența 
obținute de R. P. Romînă în dezvol
tarea economiei sale planificate, re- 

! prezentantul romîn a subliniat în 
încheiere necesitatea respectării 
principiilor care stau la baza plani
ficării pentru ca ea să poată duce 
la folosirea eficientă a forțelor de 
muncă, la punerea în valoare a re
surselor țării, la creșterea continuă 
a nivelului de trai.

Cu prilejul „Zilelor 
culturii rominești" 

in Franța

In favoarea comerțului 
Est-V est

După reuniunea de la Addis ADeßa
LAGOS 22 (Agerpres). — Minis

trul de stat al Nigeriei, Bamalli 
Nuhu, a anunțat că comisia de ar
bitraj a celor șapte state africane 
desemnată de conferința miniștrilor 
de externe de la Addis Abeba a sta
telor membre ale Organizației Uni
tății Africane pentru a media în 
conflictul de frontieră algero-maro- 
can, se va întruni la 2 decembrie la 
Abidjan.

Aziz Bouteflika, a 
venind de la Addis 
participat la Conferința pentru re
glementarea conflictului de frontieră 
algero-marocan. într-o declarație 
făcută la aeroport, ministrul alge- 
rian s-a declarat satisfăcut de lu
crările conferinței de la Addis 
Abeba, care „după conferința de la 
Bamako constituie
pentru Africa“. El a adăugat 
„Algeria va acționa în interesul uni
tății țărilor africane“.

sosit la Cairo, 
Abeba, unde a

Tn sprijinul țărilor 
slab dezvoltate

seara Comitetul nr. 2 al A-

*

CAIRO 22 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Algeriei,

un nou succes
că

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Japonia

TOKIO 22 (Agerpres). — La 22 
noiembrie, la Tokio au fost date pu
blicității rezultatele oficiale ale a- 
legerilor parlamentare din Japonia. 
Potrivit rezultatelor, din cele 467 
locuri din Camera Inferioară a Par
lamentului, Partidul liberal-demo
crat al lui Ikeda a obținut 283 (față 
de 296 locuri deținute pînă la ale
geri), Partidul Socialist — 144
locuri, Partidul socialismului demo
cratic — 23 locuri, Partidul Comu
nist — 5 locuri (față de 3 locuri cît 
a avut pînă la alegeri) și indepen
denții — 12 locuri.

Joi 
dunării Generale pentru proble
mele economice și financiare a 
adoptat în unanimitate un proiect 
de rezoluție prezentat de 14 state, 
printre care R. P. Romînă, Franța, 
Anglia, Tunisia, India, Columbia, 
intitulat „Dezvoltarea economică a 
țărilor slab dezvoltate — planifica
rea dezvoltării economice“.

Rezoluția relevă necesitatea e- 
laborării de către țările în curs de 
dezvoltare a unor planuri proprii 
în vederea progresului lor econo
mic. Ea arată însemnătatea pe care 
o au planurile economice de lungă 
durată pentru dezvoltarea econo
miei naționale și internaționale și 
menționează legătura dintre planu
rile naționale și dezvoltarea comer
țului internațional, în special ținînd 
seama de viitoarea conferință a

mai mult organizația 
îndeosebi statele înseși, 
vorbit pe larg despre 
și rezultatele pozitive

Ordinea de zi preliminară 
a Ședinței Consiliului 

de Securitate
La 
or-

NEW YORK 22 (Agerpres).— 
New York s-a dat publicității 
dinea de zi preliminară a ședinței 
Consiliului de Securitate fixată pen
tru data de 25 noiembrie. Ședința 
este cohvocată la cererea unui grup 
de 32 țări afro-asiatice pentru a- 
doptarea unor măsuri suplimentare 
împotriva guvernului rasist al Re
publicii Sud-Africane.

Ordinea de zi va cuprinde : dis
cutarea scrisorii reprezentanților a- 
cestor țări din 23 octombrie, prin 
care se cere convocarea Consiliului 
de Securitate, scrisoarea din 11 iulie 
a celor 32 țări africane adresată 
președintelui Consiliului de Secu
ritate și raportul secretarului gene
ral al OiN.U., U Thant, despre po
litica de apartheid a guvernului 
R.S.A. Acest raport se va referi la 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din 7 august prin care se cerea 
tuturor statelor să înceteze neîntîr- 
ziat orice livrări de armament către 
Republica Sud-Africană, pentru a-1 
determina pe Verwoerd să renunțe 
la politica de apartheid. Totodată, 
rezoluția din 7 august exprima re
gretul Consiliului de Securitate în 
legătură cu faptul că anumite țări 
încurajează guvernul R.S.A. în pro
movarea politicii rasiale. Raportul 
secretarului general va cuprinde, 
de asemenea, răspunsurile date de 
guvernele, diferitelor țări la între
barea ce măsuri au întreprins pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Consi
liului de Securitate.

de a-și permanentiza dominația în 
Peru.

PARIS 22. Corespondentul Ager
pres Georges Dascal transmite : în 
seara zilei de 21 noiembrie, minis
trul R. P. Romîne la Paris, Dr. Vic
tor Dimitriu, a oferit o recepție în 
saloanele legației, în cinstea dele
gației culturale romîne care parti
cipă la „Zilele culturii romînești“ în 
Franța, compusă din academicienii 
Tudor Vianu, Theodor Burghele și 
Nicolae Petrulian.

Au fost de față : Jean Basdevant, 
directorul general pentru probleme
le culturale și tehnice din Ministe
rul Afacerilor Externe al Franței, 
Jean Louis Vigier, președintele 
grupului parlamentar de prietenie 
„Franța-Romînia“ (din Senat), Rene 
Maheu, director general al UNESCO, 
oameni de știință și cultură, ziariști.

Recepția a decurs într-o atmos
feră prietenească.

WASHINGTON 22 (Agerpres). —» 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, senatorul J. W- Ful
bright. președintele Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, s-a 
pronunțat la 21 noiembrie în favoa
rea lărgirii comerțului Statelor U- 
nite cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări socialiste. „Comerțul — 
a- spus el — este una din numeroa
sele căi prin intermediul căreia pot 
fi reduse animozitățile și normali
zate relațiile noastre cu țările so
cialiste“.

Vizita lui L. I. Brejnev, 
în Iran

TEHERAN 22 (Agerpres). — La 
22 noiembrie L. I. Brejnev, președih 
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a avut o întrevedere cu 
șahul Iranului, Mohammed Reza 
Pahlevi. în timpul întrevederii au 
fost abordate probleme interested 
cele două părți. întrevederea a de
curs într-o atmosferă caldă și prie
tenească.

Componenja noului guvern irakian
BEIRUT. Punîndu-și întrebarea : 

„Cîți baasiști se află în noul cabinet 
format miercuri de generalul Taher 
Yehia ?“, agenția France Presse re
latează : „La Cairo, la Damasc, la 
Beirut, la Amman,, nu există un 
acord asupra acestui punct. Pentru 
unii, din cei 21 de miniștri' numiți 
miercuri, 6 sînt baasiști, iar pentru 
alții, baasiștii ar fi în număr de 8, 
10 sau chiar 11. Părerile diferă asu
pra apartenenței la partid a unora 
dintre ofițeri. Se deosebește cu greu 
care sînt militanți activi și care sînt 
„numai favorabili ideilor baasiste“. 
în orice caz — continuă agenția — 
„aspectul cel mai caracteristic al 
noului cabinet irakian este faptul că 
el elimină partidul Baas ca unic 
partid conducător al Irakului. Gu
vernul irakian este net „militar“ și 
aceasta cu atît mai mult cu cît pu
terea supremă este deținută acum

de un nou consiliu al comandamen
tului revoluției care nu e format de
cît din ofițeri“.

•Ar
BAGDAD 22 (Agerpres).— Politi

ca guvernului Irakului, a declarat 
la o conferință de pre>l primul mi
nistru al Irakului, generalul Taher 
Yehia, se va baza pe năzuința spre 
unitatea arabă și spre „întărirea 
colaborării cu țările arabe elibera
te, mai ales R.A.U., Siria, Algeria și 
Yemenul“. El a arătat că guvernul 
Irakului va face totul pentru ca de
clarația privind crearea unei noi re
publici arabe unite, semnată la 17 
aprilie 1963 la Cairo de reprezen
tanții R.A.U., Siriei și Irakului, să 
devină „punctul de pornire spre 
unitatea panarabă“.

Politica externă a Irakului, a de
clarat Yehia. se va baza pe neutra
litatea pozitivă.

Mărturii despre represiunile franchiste
LONDRA 22 (Agerpres). — Mem

brul laburist al Parlamentului bri
tanic, Dick Taverne, care s-a îna
poiat recent din Spania, a confir
mat tratamentul brutal la care sînt 
supuși minerii din Asturia arestați 
de poliția spaniolă. Informațiile au 
fost obținute cu mari dificultăți, iar 
majoritatea surselor nu au putut fi 
menționate. El a reușit însă să ve
rifice mai multe cazuri de torturi 
sălbatice așa cum au fost menționa
te în recentul protest al scriitorilor 
și intelectualilor spanioli.

Taverne a aflat că unul din de
ținuți — Antonio Zapedes — a în
cercat să se sinucidă după torturi.

Deputatul laburist arată că gre
vele din Asturia par să se fi înche
iat, dar alte greve sporadice se pro- 

' duc în alte puncte, iar muncitorii 
din construcții din Saragossa au fost

„interogați“ după procedeele obiș
nuite.

Deși cei arestați nu pot fi deți
nuți în mod legal la posturile de po
liție decît 72 de ore, ei sînt de cele 
mai multe ori reținuți pînă la șapte 
zile. Nimeni nu îndrăznește să ur
mărească pe membrii poliției.

Cenzura este totală. Pedepse grele 
sînt aplicate pentru răspîndirea de 
propagandă ilegală, mai cu seamă 
„răspîndirea de zvonuri tendențioa
se de natură să discrediteze statul“. 
Unul din cei patru juriști deținuți 
în închisoarea din Burgos ispășește 
o pedeapsă de 20 de ani în baza unei 
asemenea acuzații, iar intelectualii 
care au semnat protestul în legătură 
cu minerii din Asturia urmează să 
fie judecați tot pentru astfel de a- 
cuzații.

ALGER. în acest oraș, au fost re
luate tratativele economice algero- 
tunisiene, care vor dura o săptămînă. 
Pe ordinea de zi a tratativelor figu
rează problema cooperării dintre 
cele două țări în domeniul exploată
rii gazelor și a petrolului, în elabora
rea planurilor lor de dezvoltare eco
nomică și alte probleme.

BUDAPESTA. Janos Radar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., președin
tele guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, a primit pe 
membrii delegației de activiști ai 
P.C.U.S., în frunte cu V. P. Mjava- 
nadze, membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Gruzia, Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

BEIRUT. La 22 noiembrie, Liba
nul a sărbătorit cea de-a 20-a aniver
sare a proclamării independenței. în 
seara zilei de 21 noiembrie, preșe
dintele Libanului, Fuad Chehab, a 
rostit „un mesaj către națiunea liba
neză“. Președintele libanez a arătat 
în acest mesaj că Libanul s-a pronun
țat și se pronunță pentru relații cu ' 
toate țările lumii și în special cu ță
rile arabe.

în capitala Libanului a avut loc 
vineri o paradă militară la care au 
participat președintele Fuad Chehab, 
membrii guvernului, deputați în 
parlament și membri ai misiunilor di
plomatice acreditați la Beirut.

CALCUTTA.’ Cosmonauții sovie
tici Valentina Nikolaeva-Tereșkova, 
Andrian Nikolaev și Valeri Bîkovski, 
care au întreprins o vizită de două 
zile în Nepal, au sosit la ,21 noiem
brie la Calcutta.

BUENOS AIRES. După cum rela
tează agenția Associated Press, dr. 
Facunde Suarrez, președintele com
paniei petroliere de stat Y.P.F., a 
declarat că companiile petroliere 
străine care au obținut concesii în 
Argentina, datorează statului argenti- 
nean sume enorme de pe urma impo
zitelor și taxelor neplătite. Suarrez a 
anunțat că Y.P.F. a început lucrările 
pentru preluarea companiilor străine, 
în prezent, se face inventarul bunuri
lor și se stabilește capacitatea de pro
ducție a companiilor străine.

LONDRA. în circumscripția elec
torală Dundee-West (Scoția) au avut 
loc alegeri parțiale în urma decesului 
deputatului laburist John Strachey, 
fost ministru. Locul în Camera Co
munelor a fost obținut de laburistul

LONDRA. Camera Comunelor a 
adoptat în cursul nopții de joi spre 
vineri, în a doua citire, proiectul de 
lege privitor la unificarea actualelor 
departamente ale apărării, aerului și 
marinei într-un singur minister. A- 
nunțînd că reorganizarea forțelor ar
mate engleze va intra în vigoare în 
aprilie 1964, P. Thorneycroft, minis
trul apărării, a anunțat că titularii 
celor trei departamente de pînă a- 
cum vor deveni secretari de stat în 
noul minister.

HAGA. în Parlamentul olandez s-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
creșterea prețurilor în țară. în timpul 
examinării bugetului Ministerului E- 
conomiei, deputatul Bart, membru al 
partidului muncii, a declarat că „ma
jorarea prețurilor din ultimul timp 
provoacă neliniște, care se accentuea
ză, deoarece nu există nici un indiciu 
că acest proces va fi stăvilit“. Blaesse, 
deputat din partea Partidului catolic - 
popular, a cerut adoptarea de măsuri 
eficiente în vederea stabilizării prețu
rilor.

ROMA. Luînd cuvîntul la cea 
de-a 12-a sesiune a Conferinței Or
ganizației pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.) a O.N.U., B. R. Sen,, 
directorul general al acestei organiza
ții,; a cerut conferinței să adopte- 

— —,-------- .... ......—pentru exercițiul financiar 1964—1965,
țiilor petroliere ale țării. Cei 'care un buget de 38 973 500, dolari, ceea 
au luat cuvîntul la miting au demas- ce reprezintă o creștere cu 25 la sută 
cat încercările companiilor străine față de bugetul precedent.

Peter Doig, care a obținut 22 449 
voturi. Candidatul conservator Ro
bert Taylor a obținut 17 494 de vo
turi, iar candidatul partidului cornu-, 
nist, Davis Bowman, — 1170 voturi.

PRETORIA. La 21 noiembrie, pri
mul 'ministru al Republicii Sud-Afri- 
cane, H. Verwoerd, a anunțat că Hil- 
gard Muller, ambasadorul R.S.A. la 
Londra, a fost numit ministru de 
externe, în locul lui Eric Louw, care, 
după cum s-a mai anunțat, urmează 
să-și dea demisia la sfîrșitul acestui 
an.

BRUXELLES. Răspunzînd unei in
terpelări adresate la 21 noiembrie în 
Camera belgiană a deputaților de un 
deputat comunist, ministrul afacerilor 
externe, Spaak, a declarat că Belgia 
nu va participa la crearea unei forțe 
atomice 
N.A.T.O. Belgia, a spus Spaak, 
participa la consfătuirea N.A.T.O. de 
la Paris în legătură cu acest proiect 
numai în calitate de observator.

multilaterale în cadrul
va

LIMA. în orașul peruvian Talara 
a avut loc un mare miting în spriji- 

. nul naționalizării imediate a bogă-

încheierea tratativelor 
franco — vest-ger mane
PARIS 22 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat tratativele franco-vest- 
germane la care au participat timp 
de două zile președintele Franței, 
de Gaulle, și cancelarul R. F. Ger
mane, Ludwig Erhard. La această 
primă întîlnire de lucru dintre cei 
doi oameni de stat au participat, de 
asemenea, numeroși membri ai gu
vernelor celor două țări, printre 
care primul ministru francez, Pom
pidou, ministrul de externe al Fran
ței, Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germane, 
Schroeder, și alții.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, din comunicatul comun 
reiese că cei doi interlocutori au 
fost de acord asupra necesității 
„adoptării, în termenele stabilite, a 
angajamentelor în domeniul pro
blemei agricole și financiare, rămase 
în suspensie“, și au declarat că „tre
buie să se depună toate eforturile 
necesare în vederea asigurării suc
cesului lucrărilor de la Bruxelles“.

Comunicatul se referă și la vii
toarele negocieri dintre Statele 
Unite și Piața comună cu privire la 
tarifele vamale, subliniind că între 
cele două guverne „vor continua 
tratativele privind poziția pe care o 
vor adopta față de problemele ridi
cate de S.U.A.“.

Agenția France Presse anunță că 
la sfîrșitul vizitei sale la Paris can
celarul R. F. Germane, Erhard, a 
precizat în cadrul unui dejun care 
a avut loc la Asociația corespon
denților de presă diplomatici că 
„Republica Federală Germană este 
vital interesată ca dialogul între 
Est și Vest să nu fie întrerupt“ și că 
„guvernul R. F. Germane nu se 
opune contactelor cu Uniunea So
vietică“. Agenția D.P.A. adaugă că 
Erhard a arătat totodată că în 
cursul întrevederilor sale cu pre
ședintele de Gaulle „a ajuns la o 
înțelegere în legătură cu schimbu
rile comerciale dintre Est și Vest“.

/%/a fife sclavi în Arabia Saudită
Ziarul burghez „II Giorno“ relatează: 

„O doctoriță franceză Claudie Fayen 
care a lucrat un timp în Yemen poves
tește următorul episod : «Un ambasa
dor din Arabia Saudită, care era oaspe
te la Dar El Diaffa, dorea să cumpere 
de la gazda sa, prințul de Sana, o 
sclavă tînără pe care să o ducă în dar 
stăpînului său, un fiu al regelui Ibn 
Saud. Un servitor al casei m-a informat 
despre aceasta și mi-a arătat contractul 
iscălit. Prețul era de circa 700 lire ster
line. încheierea acestei afaceri depin
dea de examenul medical pe care tre
buia să-l fac eu. Pentru 700 lire ster
line la cît fusese evaluată, sclava m-a 
decepționat. Avea 15 ani, un corp fru
mos, dar pielea de pe mîini și picioare 
era aspră din pricina lipsei de vitami
ne. Am menționat aceasta în certificat. 
La plecarea de pe aeroport, ambasado
rul saudit ducea cu .____________
sine o ființă plă-

în Arabia sînt două căi principale 
pentru traficul cu sclavi. Prima vine 
din Africa orientală, trece prin Volta 
Superioară, provinciile din Niger și re
giunea Tombuktu, traversează Africa 
pînă la portul Suakin, la Marea Roșie, 
de unde continuă pînă la Lith, un port 
la sud de Gedda, în Arabia Saudită. 
Celălalt drum trece prin Irak, Iran, Be- 
lucistan și prin Golful Persic în Arabia 
Saudită de unde caravane de cămile 
transportă sclavii pînă la Riad, capitala 
țării, unde își au reședința înalții dem
nitari. Copiii pe care i-am văzut cu lan
țuri la picioare în oaza Buraimi erau 
destinați pieței din Riad. Am cunoscut 
un șeic care a plecat spre Mecca cu 
șase copii și s-a întors singur penliu că 
i-a vîndut pe toți ca să-și poată plăti 
călătoria».

Anul acesta lordul Maugham s-a în- 
__________ tors din nou în Afri-T 

ca pentru a vedea
de Răsfoind presa străină d?c,traticultl?so1*-vaiun». x- V) are aceeași am.

Un ziarist suedez, ----________
Jorgen Bisch, care
a stat la Gedda de unde aștepta să 
poată pleca la Taiz, unde era informat 
că un compatriot al său era ținut ca 
sclav, povestește : „într-o zi și-a făcut 
apariția în piață un paznic însoțind un 
om îmbrăcat în negru, care tremura. 
Am aflat că era acuzat de furt. In A- 
rabia pentru acest delict există o sin
gură pedeapsă : i se taie mîna dreaptă, 
dacă a furat pentru prima oară. La al 
doilea furt i se taie mîna stîngă, iar 
a treia oară legea prevede tăierea pi
cioarelor“. în această țară, unde legea 
pedepsește atît de crud, comerțul cu 
sclavi este în floare. Legea este la fel 
de crudă și cu sclavii. Dacă un sclav 
încearcă să fugă sau se revoltă împo
triva stăpînului este decapitat.

La Londra există o întreagă arhivă 
de materiale documentare din care re
zultă că în Arabia Saudită traficul cu 
carne umană nu numai că se menține, 
dar că în loc să scadă, este în conti
nuă creștere. Există documente care a- 
testă legăturile pe care le au anumiți 
„cavaleri ai libertății“ cu traficanții de 
sclavi. Aici poți găsi numele principa
lilor comercianți precum și drumul pe 
care îl parcurge sclavia clandestină și 
cea „oficială“. Un om politic, a vrut să 
meargă personal să vadă cum stau lu
crurile. Este vorba de Robin Maugham 
membru al Camerei Lorzilor care este 

. și ziarist. Iată ce a declarat Maugham 
în Camera Lorzilor, după prima sa 
anchetă asupra sclaviei, la 14 iulie 
1960: «într-un sat, între Oman șî 

■'Arabia Saudită, puteau fi văzuți copii 
cu lanțuri la glesne, vînduți în piață ca 
sclavi.

=======---  ploare în Arabia Sa
udită. „M-am întors 

trist și deprimat — a declarat el. în 
loc să scadă, acest comerț înflorește. 
Acum patru ani, nu departe de Tom
buktu puteam cumpăra un sclav cu 37 
de lire sterline. Astăzi, la Mombasa, 
mi s-a oferit un copil de 13 ani pentru 
50 de lire sterline și mi s-a spus : «dacă 
dispare, nimeni nu va întreba nimic». 
Comerțul cu carne vie în Arabia este 
în creștere. în Arabia Saudită a avea 
sclavi constituie un simbol al puterii.

Relevînd că prețul sclavilor crește, 
ziarul continuă : „Astăzi o tînără fată 
poate fi vîndută cu 400 lire sterline iar 
un băiat cu 150. Uneori aceste prețuri 
ajung la 3000 lire sterline, pentru é 
femeie, și 1500 pentru un bărbat. < 

în Arabia Saudită sclavia a fost abo
lită oficial în noiembrie anul trecut. 
Emirul Feisal, fratele regelui Ibn Saud 
a recunoscut însă că contrabanda con
tinuă. Piețele de sclavi, autorizate sau 
clandestine, dispun de o rețea de emi
sari care sînt trimiși în Africa pentru 
a recruta sclavi recurgînd uneori la ra
zii barbare.

«Avem multe mărturii care atestă că 
musulmani care merg în pelerinaj duc 
cu ei mulți servitori pentru a-i vinde 
de-a lungul drumului sau la întoarcere 
ca să-și plătească cheltuielile.» Sînt cu
vintele pe care lordul Shackleton le-a 
pronunțat în Camera Lorzilor. Dar nu 
numai sclavii sînt folosiți ca „bani vii“, 
cî chiar soții și copii. După calculele șei- 
cului Abdulah Bouheiri, fost președinte 
al Consiliului din Gedda și vestit ne
gustor de sclavi, în fiecare an în timpul 
pelerinajului la Mecca dispar cam 400 
de persoane“.
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