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Grinzi rulante suspendate la Uzinele de pompe din Capitală (Foto : A. CARTOJAN)
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Unul din sectoarele cheie ale producției

In procesul de producție, trans
portul uzinal deține un rol impor
tant. Elaborarea unui plan de trans
port, organizarea unor’fluxuri judi
cioase și alegerea celor mai indi
cate utilaje de transport sînt ele
mente de importanță esențială pen
tru procesul de producție. întîrzie- 
rea alimentării locurilor de lucru 
cu materii prime, semifabricate și 
piese uzinate sau blocarea trans
porturilor micșorează productivita
tea întregii întreprinderi, pot duce 
la perturbări în activitatea de 
producție. Alegerea necorespunză
toare a mijloacelor de transport are 
aceleași urmări. Aceste mijloace se 
stabilesc în funcție de specificul 
procesului tehnologic, care poate fi 
aștfel elaborat incit să nu necesite 
transporturi anevoioase. Procesul 
tehnologic poate fi, în general, astfel 
conceput îneît să se înlocuiască 
transportul discontinuu cu un trans
port continuu, în general mai econo
mic, iar pentru transportul discon
tinuu să se prevadă utilaje cît mai 
productive.

Printre utilajele de transport dis
continuu, care asigură o productivi
tate a muncii ridicată, se numără 
grinzile rulante suspendate. Reali
zarea acestora prin agregarea de 
subansambluri unificate și utilizarea 
electropalanelor în locul cărucioa- _ ___
relor grele, folosite pînă acum la î- vîtate” (trasa j”optic, 
podurile rulante, fac posibilă sim
plificarea fabricației lor și execu
tarea în serii mari. Greutatea lor 
redusă (40—50 1a sută din cea a po
durilor rulante), posibilitatea frac
ționării lățimii1 de servit a halelor 
și posibilitatea trecerii sarcinii de pe 
o grindă suspendată pe alta, 
cîmpul alăturat, sînt 
importante ale acestor utilaje 
transport ; extinderea 
realizarea unor: importante, econo
mii. Și iată de ce : folosirea grin
zilor rulante suspendate permite 
micșorarea înălțimii halelor pînăla 
80 la sută și mărirea suprafeței ser
vite cu 70—95 la sută. Se. realizează 
astfel o economie de 25—30 la sută 
la cubajul halelor de producție și. 
de pînă la 20 la sută la materialul 
metalic al acestora. S-a constatat că 
în depozite, introducerea acestor- 
grinzi mărește capacitatea de depo
zitare cu 35—45 la sută.

Avantajele pe care le prezintă a- 
ceste utilaje au determinat institu
tul nostru ca, încă din 1960, să pro
iecteze grinzi rulante suspendate, 
în vederea utilării unor uzine, prin
tre care Uzina de pompe și „Semă
nătoarea" din Capitală, Fabrica de 
șuruburi-Brașov și altele. Pe ace
eași linie, în baza 1 
C.S.C.A.S, s-a inițiat proiectarea' 
de hale-tip a căror dotare urmea
ză să se facă exclusiv cu grinzi 
rulante suspendate. Proiectarea a- 
cestora se va face de către Insti- 
ntul de proiectări pentru con

strucția de mașini începînd din 
acest an. Prin folosirea grinzilor ru
lante .suspendate se apreciază obți
nerea unei reduceri a costurilor ha- 

sută. Acest
avantajos se

Vizita delegației de stat a R. P. Romîne în R. S. F. Iugoslavia

FRUMOASA

în unitățile agricole socialiste din 
raioanele Alexandria și Drăgănești- 
Vlașca s-au terminat arăturile de 
toamnă pe suprafața de 45 500 hec
tare și respectiv pe 41 500 ha. A- 
ceastă lucrare se apropie de sfîrșit 
și în raioanele Călărași, Răcari, Fe
tești și Urziceni. Mecanizatorii din 
raioanele unde mai sînt de executat 
arături muncesc cu însuflețire pen
tru terminarea lor la timp.

Gospodăriile de sta? 
din regiunea Ploiești

Din datele centralizate de Consi
liul regional agricol Ploiești re
zultă că pînă la 26 noiembrie
râturile pentru însămînțările de 
primăvară au fost executate pe mai 
bine de 200 000 hectare, aceasta re- 
prezentînd aproape 95 la sută din 
suprafața prevăzută. Gospodăriile 
agricole de stat din regiune au și 
terminat această lucrare, iar gospo
dăriile agricole colective din raioa
nele Mizil, RîmnicU Sărat și Buzău 
execută arăturile pe ultimele su
prafețe.
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ductivitatea muncii. Conducătorul 
delegației romîne stă de vorbă în
delung cu strungarii care deservesc 
un strung „Carusel“, Tomo Pintarici 
și Ivan Frantici, le pune întrebări 
despre munca lor, iar apoi la^ des
părțire le urează lor și tovarășilor 
lor de muncă, precum și familiilor 
lor, sănătate și fericire personală, 
noi succese în muncă. Tomo Pinta
rici a rugat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să transmită munci
torilor romîni un salut tovărășesc 
din partea muncitorilor iugoslavi.

Intr-una din clădirile uzinei, 
membrii delegației romîne și con
ducătorii iugoslavi care i-au în
soțit s-au întreținut într-o atmosfe
ră caldă cu conducătorii uzinei 
„Iedinstvo“. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat în cadrul 
discuției preocuparea pe care a în- 
tîlnit-o la colectivul uzinei pentru 

-realizarea unor produse de calitate 
superioară și necesitatea ca acestea 
să fie competitive pe piața mondială. 
Membrii delegației romîne au vorbit 
despre realizările industriei con
structoare de mașini din țara noas
tră și contribuția adusă de ea la în
zestrarea noilor întreprinderi ale in
dustriei chimice, ale petrochimiei 
cu utilaje perfecționate.

Directorul uzinei a arătat că după 
aprecierile întreprinderilor iugoslave 
beneficiare, utilajul petrolier romî- 
nesc se numără printre cele mai 
bune de pe piața mondială.

Oaspeții romîni s-au interesat, de 
asemenea, de preocupările și activi
tatea pe care o desfășoară în uzină 
sindicatul, de productivitatea muncii, 
de valoarea producției globale a în
treprinderii. Constructorii de ma
șini de la „Iedinstvo“ au ținut să 
salute cu căldură pe oaspeții romîni 
la plecare, făcîndu-le o caldă mani
festare de simpatie.

...De la uzina „Iedinstvo" oaspeții 
s-au îndreptat spre noul cartier al o- 
rașului — „Novi Zagreb" — unde se 
ridică numeroase blocuri de locuințe.

La amiază, președintele Skupști
nei R. S. Croația, Ivan Kraiacici, a 
oferit o recepție în cinstea delegației 
de stat a R. P. Romîne.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Ivan Kraiacici și 
Ion Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

secția chimică și spre generatorul 
de neutroni, cu ajutorul căruia se 
produc izotopii radioactivi. Și gene
ratorul de neutroni condus, de ase
menea, de la distanță, cu ajutorul 
aparatelor electronice, a fost proiec
tat tot de colaboratorii institutului. 
Oaspeții s-au oprit mai îndelung la 
un aparat care înregistrează auto
mat datele, face analiza lor și co
munică rezultatele pe un oscilograf 
catodic. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ceilalți membri ai dele
gației au examinat cu interes insta
lația de „memorie" a acestui mic cre
ier electronic. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej felicită pe prof. Mla
den Paici și pe colaboratorii săi 
pentru această realizare, creație a 
lucrătorilor institutului.

La sfîrșitul vizitei, în cadrul unei 
convorbiri prietenești care a avut

La Zagreb, capitala Republicii 
Socialiste Croația, al doilea mare 
oraș al Iugoslaviei, delegației de stat 
a R.P. Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, i s-a fă
cut o primire la fel de călduroasă ca 
și în celelalte localități prin care au 
trecut solii poporului romîn. Pe tra
seul de mulți kilometri, numeroși 
locuitori ai orașului au ținut să sa
lute pe înalții oaspeți romîni.

întemeiat acum opt secole, Za
grebul a avut un rol important in 
lupta de eliberare națională și so
cială a popoarelor Iugoslaviei. 
Parcurgînd străzile orașului, mem
brii delegației romîne au întîlnit 
numeroase mărturii ale acestei tra
diții de luptă — monumente, plăci 
comemorative. Deosebit de preg
nant ni se înfățișează puternica dez
voltare pe care a cunoscut-o Za
grebul după eliberarea țării. Au^foșt 
construite noi fabrici, s-au lărgit 
capacitățile celor existente, s-au ri
dicat numeroase blocuri de locuințe.

...însoțiți de Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Federa
tive, și de alți reprezentanți ai orga
nelor federative ale R.S.F. Iugoslavia, 
precum și de Ivan Kraiacici. pre
ședintele Skupștinei R. S. Croația, 
Mika Spiliak, președintele Vecei E- 
xecutive a R. S. Croația, și de alți 
conducători ai Republicii Socialiste 
Croația, membrii delegației romîne 
au făcut marți dimineața o vizită la 
Institutul de cercetări nucleare 
„Rudjer Boșkovici“. Directorul in
stitutului, dr. ing. Toma Bosanaț, a 
înfățișat oaspeților dezvoltarea a- 
cestui important centru de cerce
tări științifice. în 1950 cînd a fost 
înființat, 
tivitatea 
chimiști. 
lucrători 
cercetări 
fizicii, chi^niei și biologiei. De ase
menea, se efectuează cercetări le
gate de necesitățile dezvoltării in
dustriei iugoslave.

Oaspeții au fost conduși mai întîi 
spre, cea mai importantă instalație 
a institutului, ciclotronul de 16 M.W. 
Șeful acestui sector, ing. Marcel La- 
zanski, a arătat oaspeților că ciclo
tronul este proiectat și construit de 
către specialiștii institutului. După ce 
s-au oprit și la punctul de dirijare 
de la distanță a ciclotronului, mem
brii delegației romîne s-au îndreptat 
spre secția de cercetări biologice,

De la trimișii noștri

institutul și-a început ac- 
doar cu cîțiva fizicieni și 
în prezent pește 200 de • 
științifici desfășoară aici 
fundamentale în domeniul

loc la biblioteca institutului, condu
cătorul delegației romîne, apreciind 
realizările oamenilor de știință iugo
slavi, a subliniat importanța pregă
tirii cadrelor în acest domeniu de 
mare viitor pentru dezvoltarea ști
inței și a propus atomiștilor iugoslavi 
să se întîlnească cu cei romîni, să 
facă schimburi de experiență 
ciproc folositoare. ' 
cercetători a oferit 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
bum înfățișînd aspecte ale 
tății institutului. Membrii 
ției au semnat în cartea de

...Muncitorii și tehnicienii

re- 
Colectivul de 
: tovarășului

un al- 
activi- 

delega- 
onoare.

..... ..... . Uzinei 
de utilaje și aparataje pentru indus
tria chimică și alimentară „Iedinst
vo“ au prezentat oaspeților romîni 
produsele fabricii lor. Membrii de
legației romîne, însoțiți de directo
rul uzinei, Ivan Pavllșko, și ing. Da
nii Nikolenko au vizitat ■’ diferite 
hale ale uzinei, urmărind prelucra
rea metalului și montarea diferite
lor instalații, printre care aparate 
de pasteurizare a laptelui și pro
ducerea sucurilor de fructe, mala- 
xoare pentru pîine și altele.

în halele uzinei, oaspeții se între
țin prietenește cu muncitorii și teh
nicienii, se interesează de caracte
risticile tehnice ale agregatelor, de 
metodele tehnice folosite, de pro-

îndeplinitMinerii Văii Jiului și-au 
angajamentul anual

C. MITEA
V. BÎRLĂDEANU

în construcția de mașini, la uzinele 
„Semănătoarea“ din Capitală s-a dat 
în exploatare, în cursul anului tre
cut, un transportor la sol cu o lun
gime de circa 600 m. Cărucioare în
cărcate cu piese și subansamble an
trenate în lungul halei de montaj 
asigură alimentarea continuă a in
stalațiilor de vopsire și a liniilor de 
montaj. Introducerea acestui trans
portor a ușurat condițiile de muncă 
și a permis raționalizarea transpor
tului, contribuind astfel în mare mă
sură la creșterea productivității 
muncii.

Transportorul cu lanț, în circuit 
închis, cu amplasare sub sol, repre
zintă unul dintre tipurile cele mai 
moderne de transportoare. Conside
răm că e indicat ca utilizarea aces
tui tip de transportor să ia o răs- 
pîndire din ce în ce mai mare da
torită numeroaselor avantaje pe 
care le prezintă.

în scopul generalizării transpor
tului continuu, la I.P.C.M. s-a pro
iectat o instalație de transport a ta- 
bleloi’ pentru Șantierul naval-Ga- 
lați. Atît prin alegerea fluxului, cît 
și prin caracteristicile utilajului, 
noua instalație va contribui la ri
dicarea nivelului tehnic al trans
portului intern pe acest șantier. Do
tarea Șantierului naval-Galați cu 
utilaje moderne de mare producti- 

. . , mașini pentru
tăierea automată cu flacără a celor 
mai complicate contururi, instalație 
modernă de pasivizare a tablelor 
etc) impune introducerea unui ase
menea transport al tablelor. Servi
rea locurilor de lucru va fi reali
zată printr-un sistem de transport 
continuu, a cărui funcționare pe sec
toare este complet automată. Linia 
de transport are un traseu de circa 
350 m și cuprinde cele mai. diverse 
mișcări ale tablelor (deplasări lon
gitudinale și transversale, basculări, 
transbordări etc). Prin suprapune
rea mișcărilor tablelor pe același 
spațiu, realizată de instalația de 
transport, rezultă un coeficient ri
dicat de utilizare a spațiului hale
lor și, implicit, reducerea investi
țiilor pentru clădiri.

Preocuparea institutului nostru și 
a Institutului de proiectări pentru 
construcția de mașini pentru meca
nizarea transporturilor uzinale, s-a 
manifestat și în alte domenii ale 
procesului de producție — în turnă
torii, ateliere de montaj, vopsito
rii, șantiere navale etc.

Multe uzine, în dorința de a mo
derniza în mod cît mai operativ 
transporturile interne, și-au proiec
tat și executat cu mijloace’ proprii 
instalații de transport ' uzinal. La 

recomandărilor noua vopsitorie a uzinelor de trac
toare s-a dat.în. exploatare un trans
portor suspendat, la Uzinele „Stea
gul roșu “-Brașov s-a extins folosi
rea transportoarelor în turnătorie și 
la vopsitorie. Și la uzinele „Electro
nica“ s-au realizat cîteva transpor
toare din elemente tipizate proiec
tate de I.C.T.C.M. Ele au dat bune 
rezultate, au ușurat și îmbunătățit 
transportul pieselor. Aceste cîteva 
exemple pot fi și se cer chiar urmate 
de cît mai multe uzine, mecanizarea 
transporturilor fiind indicată să se 
facă la toate uzinele cu fabricație 
de serie sau unde se cer transpor
turi de piese pe distanțe mari.

în rezolvarea diferitelor probleme 
ridicate de mecanizarea transportu
rilor, un factor pozitiv îl constituie 
colaborarea permanentă și rodnică 
dintre tehnicienii uzinelor benefi
ciare și ai institutului. Această co
laborare va conduce treptat la ex
tinderea mecanizării transporturilor 
în întreprinderile constructoare de 
mașini, ceea ce va avea ca urmare 
creșterea continuă a .productivității 
muncii.

din
caracteristici 

de 
lor asigură

lelor de 10—15 la 
sistem de transport 
poate extinde însă nu numai la clă
dirile noi, ci și la o serie de clădiri 
vechi. Marile lui avantaje tehnice și 
economice pleddază convingător 
pentru aceasta.

, Elaborarea proiectelor pentru 
grinzile rulante suspendate la nive
lul tehnicii moderne prezintă însă 
și unele dificultăți legate în special 
de construcția electropalanelor, de 
lipsa unor motoare electrice cu mai 
multe turații din gama de tipodi- 
mensiuni, precum și de neasimila- 
rea unor laminate de oțel cu profil 
special.

Pe linia introducerii și extinderii 
transportului uzinal continuu, pe 
baza proiectelor elaborate de 
Institutul de cercetări tehnologice

Ing. THEODOR CHARAS 
Institutul de cercetări 

tehnologice în construcția 
de mașini

Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului și-au depășit anga
jamentul anual privind sporirea producției de cărbune. Ei au dat de 
la începutul anului și pînă acum, peste sarcinile de plan ce le reve
neau în această perioadă, mai mult de 100 000 tone de cărbune e- 
nergetic și cocsificabil. Cea mai mare parte a acestei cantități a fost 
realizată pe seama creșterii productivității muncii. La obținerea a- 
cestor rezultate au contribuit îndeosebi măsurile luate pentru 
ridicarea nivelului tehnic al producției, folosirea deplină a utila
jelor și extinderea metodelor avansate de muncă. Exploatările 
miniere din Valea Jiului au fost dotate anul acesta cu utilaje în 
valoare de peste 60 000 000 lei. La minele Lonea, Aninoasa și Vulcan 
s-a extins armarea metalică l.a aproape toate abatajele frșntale, ceea 
ce permite o mai bună folosire a utilajelor în subteran.

Planul pe 11 luni a fost realizat

In 45 de întreprinderi 
din regiunea Brașov 
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“).

Pînă la data de 26 noiembrie 
a.c., 45 de întreprinderi din regiu
nea Brașov au raportat îndepli
nirea planului pe 11 luni. Printre 
acestea se numără Complexul de 
faianță și sticlă din Sighișoara, 
întreprinderile „Elastic“ și „Li
bertatea“ din Sibiu, Rafinăria nr. 
9 și întreprinderea de prefabri
cate din Brașov, Fabrica de gea
muri din Mediaș și altele. Pînă 
acum, colectivele industriale din 
regiunea Brașov au dat peste 
plan însemnate cantități de ci
ment, îngrășăminte chimice, țesă
turi de lînă și bumbac, materiale 
de construcție, zahăr, uleiuri mi
nerale și alte produse în valoare 
de peste 270 000 000 lei.

locuințe pentru specialiștii 
din gospodăriile colective
In planul pe acest an, 84 de 

gospodării colective din regiunea 
București au prevăzut clădirea de 
locuințe pentru inginerii agro
nomi și zootehniști. In proiecte a 
fost prevăzută ridicarea unor con
strucții confortabile, cu două-trei 
camere și anexele necesare, totul 
menit să creeze cadrelor tehnice 
care deservesc gospodăriile co
lective condiții de viață dintre 
cele mai bune. Pînă de curînd, a- 
proape 60 de asemenea locuințe, 
construite din fondurile gospodă
riilor, au fost terminate și date 
în folosință. La restul locuințelor 
se execută ultimele lucrări da 
finisare.

Întîlniri cu colectiviștii
In regiunea Hunedoa- 

. ra își desfășoară activi
tatea 45 de brigăzi știin
țifice. Ele au avut, pînă 
acum, 270 de întîlniri 
îndeosebi cu oameni ai 
muncii de la sate. Cei 
peste 200 de ingineri a- 
gronomi, medici, profe
sori, juriști, activiști de

■ partid și de stat; care 
fac parte din brigăzile vesc

■ științifice, au răspuns la mobile, planșe, grafice și

numeroase întrebări pri
vind probleme legate de 
întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodă
riilor colective, politica 
internă și externă a par
tidului și statului nostru, 
ocrotirea sănătății, com
baterea superstițiilor. In 
activitatea lor, brigă
zile științifice se ser- 

de laboratoare

sînt sprijinite de cara
vane cinematografice 
etc. Paralel cu brigăzile 
științifice, în satele și o- 
rașele regiunii își desfă
șoară activitatea un larg 
activ de conferențiari. 
Numai în cursul acestei 
luni, ei au ținut aproa
pe 250 de expuneri pe 
teme politice, econo
mice și so ci al-culturale 
actuale.

LIUBLIANA 26 (Agerpres). — 
în după-amiaza zilei de marți, 

delegația de stat a R. P. Romî
ne, condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a părăsit Zagrebul 
îndreptîndu-se spre Liubliana. capi
tala Republicii Socialiste Slovenia.

La Oteceț, în Novo Mesto, situat 
la jumătatea drumului dintre Zagreb 
și Liubliana, membrii delegației ro- 
mîne' și-au luat răfriâs bun.de la 
tovarășii Ivan Kraiacici, președinte
le Skupștinei Republicii Socialiste 
Croația, și de la ceilalți conducători 
ai organelor locale de stat și ai 
Uniunii Comuniștilor, care i-au în
soțit în vizita în R.S. Croația.

La intrarea în R. S. Slovenia, de
legația de stat romînă a fost întâm
pinată de Miha Marinko, secretar al 
C.C. al U.C. din Slovenia, Ivan Ma- 
cek, președintele Skupștinei R. S. 
Slovenia, Viktor Avbel, președintele 
Vecei Executive a R.S. Slovenia, in
giner Marko Bulț, președintele 
Skupștinei regiunii Liubliana, de 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat și ale U.C.I.

După o străveche tradiție, un grup 
de tinere fete au oferit înalților oas
peți romîni .cîte o floare roșie. Slo
venii spun că petalele înfocate ale 
florii dăruite simbolizează caldele 
simțăminte ale inimii lor cu care în- 
tîmpină pe oaspeții cel mai dragi.

Pe magistrala spre Liubliana, în- 
fruntînd ploaia, numeroși cetățeni 
din localitățile prin care a trecut 
coloana de mașini au ținut să în- 
tîmpine pe membrii delegației ro
mîne, salutîndu-i cu urale și acla
mații de bun venit pe meleagurile 
pitorești și fertile ale Sloveniei.

Emoționantă a fost întîlnirea soli
lor țării noastre cu locuitorii capita
lei slovene. Pe străzile orașului se a- 
dunaseră zeci de mii de locuitori

care fluturau stegulețe romînești Și 
iugoslave. Mașinile străbat încet 
străzile frumosului oraș, însoțite de 
sunetele fanfarei. Străzile și clădi
rile sînt împodobite festiv cu dra
pele romînești și iugoslave.

în fața clădirii Vecei orășenești 
din Liubliana, inginerul Marian Te- 
pina, președintele Vecei orășenești, 
urează membrilor delegației romîne 
bun venit și le transmite un căl
duros salut din partea locuitorilor 
orașului Liubliana.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej mulțumește pentru primirea cal
dă pe care locuitorii orașului au fă
cut-o solilor poporului romîn.

Un grup de pionieri oferă flori 
membrilor delegației. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej le urează 
succes la învățătură, sănătate și feri
cire lor și părinților lor.

Membrii delegației romîne au fost 
apoi invitați în clădirea Vecei și 
rugați să semneze în. cartea de o-

noare a orașului Liubliana. Oaspe
ților li s-au oferit în dar albume 
cu fotografii ale orașului și discuri 
cu cîntece revoluționare ale parti
zanilor.

Oaspeții romîni s-au îndreptat a- 
poi spre reședința care le este pusă 
la dispoziție la Brdo în Krani, în a- 
propiere de Liubliana.

Pe drumul spre Krani, locuitorii 
din localitățile învecinate' au ieșit 
pe șosea pentru a întîmpina pe oas
peții din Romînia. In Krani toate 
străzile străbătute de mașinile ofi
ciale erau pline de oameni veniți 
să-i salute pe solii poporului romîn. 
Slovenia i-a întîmpinat pe oaspeții 
romîni cu aceeași căldură cu care 
au fost înconjurați pretutindeni în 
cursul vizitei în Iugoslavia.

La Brdo, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți membri ai 
delegației de stat a R. P. Romîne au 
fost întîmpinați de tovarășul Iosip 
Broz Tito și de soția sa, Iovanka.

Dineu oferit de președintele L B. Tito
LIUBLIANA 28 (Agerpres). — 

Tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și soția sa Iovanka, au 
oferit marți seara un dineu intim 
în cinstea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Au participat tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe. Aurel Mălnășan,

ambasadorul R.P. Romîne în R.S.F. 
Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au partici
pat tovarășii Edvard Kardeli, pre
ședintele Skupștinei R.S.F. Iugosla
via, cu soția ; Miha Marinko, secre
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Slovenia; Mi- 
loș Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, Viktor Avbel, 
președintele Vecei Executive a R.S. 
Slovenia, cu soția ; Marin Țetinici, 
secretar pentru transporturi și tele
comunicații în Vecea Executivă Fe
derativă; Arso Milatovici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. Ro- 
mînă, și alte persoane oficiale.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul R. P. Bulgaria

■ " 1

La ■ 26 noiembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii .Populare Bulgaria în 
Republica Populară Romînă, Gheor- 
ghi Bogdanov, a prezentat scrisorile

pentru

de acreditare vicepreședintelui Con
siliului de Stat, Ștefan Voitec,

(In pag. a IlI-a cuvîntările ros
tite).

lașul se mărește in pre
zent cu o nouă zonă indus
trială formată din mai 
multe obiective de interes 
republican. Unul din aces
te obiective èste întreprin

derea de prelucrare a maselor plas
tice, intrată parțial în producție.

Noua unitate industrială este în
zestrată cu utilaj de înaltă tehnici
tate, care asigură un proces de 
producție aproape în întregime 
mecanizat și automatizat. Se pre-

Vedere exterioară a întreprinderii pentru prelucrarea maselor plastice din Iași

lucrează aici mase plastice pen
tru nevoile industriei și ale popu
lației. In total se fabrică cîteva sute 
de sortimente : țevi din policlorură 
de vinii și polietilenă, de la 12 mm 
și pînă la 280 mm, pentru scurgere, 
presiune și hidroameliorații ; plăci 
din polistiren pentru frigidere și în
locuitori de faianță, ca și corpuri su
flate din polietilenă — butoaie, ca
nistre, sticle, vermorele etc. Nu vor 
lipsi din gama acestor sortimente 
dalele și covoarele din P.V.C., folo
site ca înlocuitor de parchet, foite 
dure din policlorură de vinii, gra
nulele electrotehnice pentru cablaj, 
fitingurile din P.V.C. și altele. O- 
biectele prelucrate din mase plasti
ce sînt deosebit de rezistente și fru
moase și pot înlocui cu succes pie
sele de metal. O tonă din foi dure 
din P.V.C. înlocuiește 7 tone de 
tablă.

Deocamdată, noua fabrică ieșeană 
a intrat parțial în producție. Pri
mele ei produse au fost primite cu 
interes de constructorii și instalatorii 

, de pe șantierele orașului' și din alte 
localități. Cei care au realizat de la 
început produse de bună calitate nu 
sînt specialiști vechi în prelucrarea 
maselor plastice, ci cadre noi, care 
cresA odată cu fabrica. Mulți ingi
neri, tehnicieni și muncitori de aici 
au lucrat la diferite întreprinderi 
din regiune și din țară ; alții au fost 
pregătiți între timp la alte fa
brici similare din țară. In general, 
sînt cadre tinere, a căror vîrstă me
die nu depășește 22-23 de ani. Au și 
apărut primii evidențiați în întrece-

rea socialistă : maiștrii Niga Petru și 
Cazacu Mihai, . care mînuiesc ma
șinile de suflat corpuri, maiștrii 
Roșu Gheorghe și Popovici Cornel de 
la instalațiile de țevi P.V.C., munci
torii Mandache Victor și Gujbă Pe
tru de la malaxoare, inginerii 
Oprea Eugen și Bichir Ilie, au
tori ai unor inovații importante ; 
este vorba, între altele, de o instala
ție de termostatare automată a ma
trițelor de la corpurile suflate.

Și acum, 
pre procesul tehnologic, 
nele 
rampa de descărcare în silozuri. 
Fiecare vagon este descărcat auto
mat, apoi din silozuri, prin țevi, 
vraful este transportat pneumatic în 
bunchere. Aici se dozează automat 
și se distribuie la malaxoare. Mai 
departe trece prin linia de valț, 
ștrainer. calandru și la mașina de 
dublat a foliilor (sau la mașina de 
îngroșat), după cum sînt cerințele. în 
sfîrșit. pasta P.V.C. ajunge caldă la 
mașinile care dau formă țevilor. A- 
supra acestora sînt îndreptate jeturi 
de apă care le răcesc.

Această fabrică, de mare capa
citate, a fost construită într-un 
termen foarte scurt. Lucrările 
de construcție au început în luna 
martie 1962, iar prima secție a 
fost predată pentru probe tehnolo
gice în mai 1963. La sfîrșitul lunii 
iunie a.c. ea a început să producă, 
în momentul de față se probează 
noi linii tehnologice.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii"

cîteva cuvinte des-
Vagoa- 

cu. praf P. V. C. trag la

bun.de
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SARCINA DE PARTID
Expresie vie a democra

ției interne de partid, adu
nările și conferințele pen
tru dări de seamă și ale
geri în curs de desfășurare
analizează multilateral și exigent 
activitatea organelor și organizații
lor de partid. Cum muncesc comu
niștii ? Care e aportul lor la înfăp
tuirea politicii partidului ? Cum își 
duc la îndeplinire sarcinile încre
dințate? — aceste probleme revin 
mereu în dezbaterile care au loc în 
organizațiile de partid din raionul 
Lenin din Capitală.

A contribui cu toate forțele și 
capacitatea la îndeplinirea sarcinilor 
organizației din care face parte este 
o îndatorire a fiecărui membru de 
partid, care decurge din însăși cali
tatea de comunist. După cum se a- 
rată în statutul partidului, pentru 
un membru de partid nu este sufi-' 
cient să se declare de acord cu hotă- 
rîrile partidului; el este obligat să și 
lupte pentru înfăptuirea lor.

O mare răspundere în educarea 
membrilor și candidaților de partid 
ca luptători politici activi revine or
ganizațiilor de bază. Adunările de 
alegeri au arătat încăodată ce re
zultate bune se obțin acolo unde bi
rourile organizațiilor de bază știu să 
atragă pe toți membrii de partid la 
activitatea organizației, increclințîn- 
du-le sarcini concrete, legate de 
principalele obiective ale muncii de 
partid în domeniul producției, ale 
muncii politico-educative, ale acti
vității obștești. în privința îndru
mării activității economice merită 
să fie amintită experiența organiza
ției de bază din secția turnătorie de 
oțel de la Uzinele „Vulcan“. Aici 
biroul organizației are întotdeauna 
în vedere la repartizarea sarcinilor 
pregătirea politică și profesională a 
comuniștilor, necesitățile existente 
în secție. în cursul acestui an o 
bună parte din forțele organizației 
au fost consacrate luptei pentru 
sporirea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității oțelurilor. Se 
înțelege că asemenea probleme ale 
producției, destul de complicate, nu 
se rezolvă pur și simplu prmtr-o 
indicație sau prin formularea unei 
hotărîri, ci trebuie desfășurată o 
muncă concretă, zi de zi. De aceea, 
organizația de bază împreună cu 
conducerea tehnico-administrativă a 
secției au încredințat unor ingineri 
și tehnicieni, membri și candidați de 
partid, sarcina să studieze și să pro
pună măsuri privind descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne. Pe 
baza studiului făcut, printre al
tele, ei au propus schimbarea am
plasării maselotelor, îmbunătățirea 
rețetelor de preparare a amestecu
rilor de formare, specializarea mun

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA 
UNOR ADUNĂRI DE DĂRI 

DE SEAMĂ SI ALEGERI 
ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

citorilor din echi
pa de formare-tur- 
nare pe operații 
etc. Grupele de 
partid au mobilizat 
întregul colectiv 
al secției la înfăp
tuirea măsurilor
stabilite. Ca urmare, pe primele 10 
luni ale anului planul la productivi
tatea muncii a crescut față de anul 
trecut cu 9,36 la sută și s-a îmbună
tățit simțitor calitatea oțelurilor.

In organizația de bază de la sec
ția mecanică grea a aceleiași uzine, 
biroul organizației de bază obișnu
iește ca o dată cu repartizarea de 
sarcini membrilor și candidaților de 
partid să stea de vorbă cu fiecare 
în parte; explicîndu-le ce trebuie să 
facă pentru a Ie duce la îndeplinire. 
La începutul anului trecut, în secție 
au venit mai mulți absolvenți ai 
școlii profesionale. Din capul locu
lui, trebuia ca ei să fie ajutați să cu
noască și să mînuiască bine mașinile 
noi. Biroul organizației de bază a în
credințat comuniștilor Romulus Cris- 
tea, Petre Chim, Gh. Topîrceanu, A- 
lexandru Bocșa și Marin Stancu, 
muncitori cu o înaltă calificare, sar
cina de a-i ajuta pe tineri să se de
prindă cu mașinile și mai ales cu 
strungurile „Carusel“. Fiecare a luat 
sub „aripă“ câte 2—3 absolvenți și 
s-a ocupat de ei zi de zi. în scurt 
timp, toți tinerii repartizați în secție 
au ajuns să lucreze cu pricepere.

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri au scos la 
iveală experiența bună dobîndită în 
repartizarea de sarcini concrete 
membrilor și candidaților de partid 
și de către organizațiile de bază de 
la Institutul de cercetări și proiec
tări electrotehnice, întreprinderea 
„Victoria“-Cauciuc și altele. în a- 
ceste organizații, în afară de sarci
nile specifice legate de locul de 
muncă, unii membri de partid, bine 
pregătiți, sînt propagandiști, 
parte din comisia economică a 
mitetului raional etc.

Una din concluziile desprinse 
adunările de alegeri este aceea că 
a încredința membrilor și candida
ților de partid sarcini concrete, mo
bilizatoare, are o deosebită im
portanță ; dar cu aceasta birourile 
organizațiilor de bază nu trebuie 
să-și considere treaba terminată. 
Organizarea controlului îndeplinirii 
lor e de cea mai mare însemnătate. 
Un control sistematic ridică simțul 
de răspundere al comuniștilor pentru 
munca încredințată, permite bi-

fac 
co-

din

rourilor să gene
ralizeze metodele 
bune
măsuri operative 
pentru
rea lipsurilor ca
re se ivesc. Bine 
procedează în a- 

organizațiile de

și să ia

înlătura-

ceastă privință
bază nr. 5 și 7 de la Uzinele „Elec
tromagnetica“, 1 și 3 de la Uzinele 
chimice romîne, cea de la întreprin
derea textilă „Răscoala din 1907“ și 
altele. Ce metode se folosesc aici ? 
Cu regularitate, în adunări generale 
și în ședințe de birou, mem
brii și candidații de partid pre
zintă informări despre activitatea 
lor. Dar birourile nu se limitează 
numai la ascultarea informărilor, ci 
țin o legătură strînsă cu comuniștii, 
se interesează zi de zi de felul cum 
muncesc, îi îndrumă și îi ajută în 
mod practic în rezolvarea diferitelor' 
probleme. In adunările de alegeri, 
aceste metode au fost apreciate ca 
valoroase.

Cu ocazia alegerilor care au avut 
loc în organizațiile de bază de la 
secția reductoare a Uzinelor „Vul
can“, la întreprinderea de indus
trie locală „Victoria“, organiza
ția nr. 4 de la întreprinderea de 
panificație „Steagul roșu“ și altele, 
birourile organizațiilor de bază au 
fost criticate pentru că se ocupă 
slab de controlul îndeplinirii sarci
nilor încredințate comuniștilor.

în fața fiecărei organizații de 
partid din întreprinderi și instituții 
stau sarcini mari. Experiența a do
vedit că ele pot fi duse la îndepli
nire în condiții bune dacă sînt fo
losite cu pricepere forțele organiza
ției. ■ Pentru aceasta este important 
ca sarcinile să fie judicios reparti
zate îneît toți membrii și candidații 
de partid să ia parte, pe măsura po
sibilităților lor, la munca organiza
ției. în această privință nu peste tot 
lucrurile merg bine. La baza de ex
perimentare a I.C.T.C.M., bunăoară, 
aceiași și aceiași oameni sînt încăr- 
cați cu multe sarcini — tov. Dumi
tru Vasilache, de pildă, este instruc
tor nesalariat al comitetului ra
ional de partid, vicepreședinte al 
comitetului sindicatului, membru • 
în comisia de ridicare a ca- ; 
lificării muncitorilor și în comi
sia inginerilor și tehnicienilor — în 
timp ce alți membri de partid nu au 
nici o sarcină. Se înțelege că aseme
nea situații nu pot duce la nimic 
bun : cei supraîncărcați, vrînd ne- 
vrînd, neglijează anumite sectoare

pe care nu le pot cuprin
de ; în același timp, o par
te importantă a forțelor de 
care dispune organizația 
rămîn nefolosite.

Dacă marea majoritate a cadre
lor de partid, de stat și din econo
mia raionului aduc un aport pre
țios la activitatea obștească, mai 
sînt unii tovarăși, ca de pildă 
Gheorghe Goanță, director la între
prinderea „Tehnica nouă“, și Dumi
tru Cicioiu, director adjunct la 
U.C.R., care consideră că munca de 
răspundere pe care o au pe linie pro
fesională îi scutește de obligația de 
a-și îndeplini sarcinile de partid. Ei 
nu participă cu regularitate la adu
nările de partid, se ocupă puțin de 
ridicarea nivelului politic și ideolo
gic. Or, așa cum pe bună dreptate 
s-a subliniat în adunările de alegeri, 
partidul are o singură disciplină, o 
singură lege pentru toți membrii de 
partid ; ei sînt obligați în egală mă
sură să-și îndeplinească sarcinile.

Analizând toate aceste aspecte re
ieșite în adunările de alegeri, comi
tetul raional își propune ca un o- I 
biectiv principal sprijinirea birou- I 
rilor organizațiilor de bază, a comi
tetelor de partid pentru îmbunătăți
rea muncii educative în rândurile j 
membrilor și candidaților de partid, ; 
în acest scop, secretarii comitetului : 
raional și ceilalți membri ai birou- i 
lui, instructorii teritoriali, vor a- ! 
juta birourile organizațiilor de bază I 
în repartizarea de sarcini concrete i 
comuniștilor, în organizarea contro
lului îndeplinirii lor.

Cu ocazia instruirii noilor organe 
alese se va insista în mod deosebit 
asupra importanței sarcinii de 
partid. Pe această temă se vor ține 
mai multe expuneri, se vor organiza 
discuții, în cadrul cărora secretarii 
organizațiilor de bază care au ob
ținut rezultate bune vor fi invitați 
să împărtășească metodele lor de 
muncă. Totodată, biroul comitetului 
raional va organiza sistematic 
schimburi de experiență în între
prinderile unde organizațiile de bază 
au dobîndit rezultate bune.

O atenție deosebită va fi acordată 
îmbunătățirii pregătirii politice și 
ideologice a comuniștilor, stimulării 
criticii și autocriticii principiale, 
xigente, ca un important mijloc 
educare.

Ridicarea activității politice 
comuniștilor este chezășia sporirii 
continue a capacității de luptă a or
ganizațiilor de partid pentru înfăp
tuirea politicii partidului

PAUL COJOCARU 
prim secretar al Comitetului 
raional de partid V. I. Lenin

SPIRIDON STÄNEL
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Clubul Uzinelor ,,O|elul Roșu”, 
(fotografia de mai sus), dat în folo
sință anul acesta, oferă oamenilor 
muncii din localitate prilejul de a-și 
petrece timpul liber în chip folositor 
și plăcut. Aici au Ioc expuneri .și dis
cuții pe teme tehnico-profesionale, 
concursuri „Cine știe meserie cîștigă”, 
conferinței simpozioane științifice,, 
montaje muzical-Iitcrare, recenzii și 
prezentări ale unor cărți beletristice. 
Sîmbăta se desfășoară, mai ales pen
tru tineret, activități cultural-distrac- 
tive pe teme cum a fost recent cea 
intitulată „Să ne cunoaștem orașul în 
care trăim și muncim“. Mulți vizitatori 
arc biblioteca, unde se găsesc 17 000 
de volume. Formațiile și cercurile ar
tistice — cor, dansuri, orchestră de 
muzică populară, fanfară, cercul lite
rar, de artă plastică, folo-amatori, ci- 
neclubul etc. — au atras, de asemenea, 
numeroși tineri și vîrstnici.

(Foto : GH. VINȚILA)

ÎN SĂLILE DE CONCERT

La Institutul de cercetări hortivi ticole se fac intense pregătiri pentru perioada de iarnă : s-au amenajat 5 000 
mp de răsadnițe cu încălzire tehnică și 4 000 m p de sere. în fotografie: vedere generală a răsadnițelor (stînga); 
o nouă seră de 10 000 m p în construcție (dreapta). Foto : AGERPRES

Vești din librării
UNITĂȚI SPECIALIZATE 

ȘI RAIOANE NOI

Deși librăriile nu sînt strict speciali
zate, fiecare asemenea unitate are un 
specific propriu. Librăria Academiei 
are un sortiment foarte bogat de lu
crări tehnico-științifice, prezentînd în 
mod deosebit lucrările Academiei R. P. 
Romîne, librăria din piața Bălcescu 
nr. 2 vinde în special lucrări tehnico- 
științifice, iar Librăria Noastră nr 17 e 
bogat aprovizionată, între altele, cu lu
crări de artă. Librăria „Mihail Emines- 
cu“ e specializată în vînzarea de mate
rial didactic pentru școlile de cultură 
generală și profesională.

De cîteva zile s-a deschis, Ia Libră
ria noastră nr. 1, din calea Victoriei 
45, un modern raion cu cărți tehnico- 
științifice din domeniul : medicinii, ma
tematicii, științelor naturale, geogra
fiei, istoriei, filozofiei, siderurgiei și 
metalurgiei, electrotehnicii, construc
țiilor, telecomunicațiilor, precum și cu 
lucrări de interes științific general — 
monografii, dicționare, lexicoane.

La librăriile nr. 13 și nr. 44 din Ca

UHÏH După publicarea articolului „Tineretului școlar 
de la sate — temeinice cunoștințe agricole"

Oliv EXPERIENJA NÛASTRA IX PREDAREA 
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Am citit cu interes articolul „Ti
neretului școlar de la sate — te
meinice cunoștințe agricole“ de V. 
Morea și I. Pădurarii, apărut în 
ziarul „Scînteia“ din 22 noiembrie, 
deoarece autorii împărtășesc o bo
gată și eficientă experiență în lega
rea școlii sătești de viață. în cele 
ce urmează mă voi referi la unele 
aspecte ale predării „Agriculturii“ 
în școlile raionului Alexandria.

încă din zilele premergătoare 
deschiderii cursurilor, profesorii 
s-au îngrijit să-și pregătească di
ferite materiale intuitive : colecții 
de plante și semințe, mostre ale di
feritelor tipuri de sol, îngrășăminte 
organice și minerale, ierbare și in
sectare etc. Secția de învățămînt și 
unitățile agricole socialiste au spri
jinit organizarea laboratoarelor șco
lare prin dotarea lor cu diferite a- 
parate și substanțe — acțiune pe 
care o vom continua. Fiecărei școli 
i-a fost repartizat și cite un teren 
pentru efectuarea unor experiențe.

Numeroși profesori, pasionați de 
materia pe care o predau, au îmbo
gățit lecțiile cu exemplificări prac
tice, deosebit de atractive pentru 
elevi. Profesorul Stan Bîrsan de la 
Școala de opt ani din Măgura, de 
pildă, împreună cu elevii săi din 
clasa a Vl-a, a făcut altoiri, a se
mănat diverse plante la adîncimi și 
date diferite, a aplicat culturilor fe
lurite îngrășăminte etc. Elevii au 
urmărit îndeaproape evoluția cul
turilor, făcîndu-și însemnări în ca
iete, comparînd apoi rezultatele ob
ținute. în acest fel ei au înțeles și 
și-au însușit mai bine noțiunile pre
date la cursuri. Și în școlile din 
Brinceni, Adămești, Mavrodin, pro

fesorii i-au deprins pe elevi să e- 
fectueze corect lucrările de labora
tor pentru determinarea germina
ției semințelor, prepararea diferite
lor substanțe pentru combaterea 
dăunătorilor etc, pe care le vor a- 
vea de efectuat în mod curent după 
absolvirea școlii, atunci cînd vor 
lucra pe ogoare.

O atenție deosebită s-a acordat 
bunei organizări a lucrărilor prac
tice în unitățile agricole Socialiste 
din raion, lucrări menite să-i fami
liarizeze pe elevi cu probleméle 
principale ale procesului de produc
ție agricolă și, totodată, să le creeze 
deprinderea de a munci. Cu spriji
nul comitetului raional de partid și 
al comitetului executiv al sfatului 
popular raional am inițiat —- atît la 
începutul anului școlar trecut, cît 
și al acestuia — consfătuiri ale di
rectorilor de școli sătești și profe
sorilor de agricultură cu președinți 
de gospodării colective și cu specia
liști din aceste unități. împreună cu 
aceștia, școlile au organizat prac
tica elevilor pe ogoare, alături de 
colectiviști și mecanizatori, au sta
bilit planul lucrărilor, ținînd sea
ma de cerințele programei școlare, 
de sarcinile de producție ale gospo
dăriilor și de calendarul lucrărilor 
agricole. în multe școli, profesorii 
de agricultură au colaborat strîns 
cu inginerii agronomi, care i-au a- 
jutat să cunoască aspectele concre
te ale agriculturii locale, le-au fur
nizat date despre activitatea gos
podăriilor colective din raion pen
tru a îmbogăți lecțiile. Inginerii 
Iulian Vancea de la Lăceni, Dumi
tru Cîrstea de la Furculești, Mir

cea Popescu de la Storobăneasa, 
Ion Preda de la S.M.S.-Orbească àu 
ținut lecții în școlile din comunele 
respective, explicînd elevilor teh
nica executării anumitör lucrări 
agricole.

Merită . evidențiată activitatea 
desfășurată de elevii școlilor din 
Atîrnați, Plosca, Orbească de Jos 
ș.a. în timpul practicii continue de 
o săptămînă, cînd au lucrat în gră
dina de legume la plantarea spana
cului și a salatei, la recoltarea ar
pagicului etc. Elevii din clasa a 
Vl-a de la Școala de opt ani din 
Mavrodin au fost repartizați, pe 
grupe, în diferite sectoare ale gos
podăriei colective. O grupă a parti
cipat — sub îndrumarea profeso
rului și a unui specialist — la lu
crările din sectorul viticol : trasa
rea curbelor de nivel pe terenuri în 
pantă, recoltare, vinificare etc. In 
alte unități agricole, elevii au luat 
parte la recoltarea și sortarea po
rumbului. Cu toate acestea, nu pu
tem trece peste faptul că școlile și 
unitățile agricole din raionul nostru 
au stăruit în prea mică măsură a- 
supra lărgirii tematicii lucrărilor, 
asupra creării tuturor condițiilor 
care să asigure participarea tuturor 
elevilor la un număr mai mare și 
mai variat de lucrări.

Desigur, fiind vorba de o disci
plină nouă, lecțiile de „Agricultură“ 
au ridicat în fața profesorilor o se
rie de probleme — sistematizarea și 
planificarea calendaristică a pre
zentării cunoștințelor, organizarea 
practicii, metodica predării etc. Cu 
ajutorul Ministerului învățămîntu- 
lui și al organelor locale de partid

s-a asigurat pregătirea și îndruma
rea celor 40 de profesori de „Agri
cultură“ din râion. Vara trecută și 
vara aceasta, ei au urmat cursurile 
organizate, pentru regiunea noastră, 
Ia București. în timpul anului șco
lar, secția de învățămînt a inițiat 
conferințe, consfătuiri și schimburi 
de experiență la nivelul raionului. 
Astfel, la școlile din Brînceni și A- 
dămești au avut loc demonstrații și 
schimburi utile de , păreri asupra 
metodicii lecțiilor practice de labo
rator, iar la școala din Mavrodin — 
asupra lucrărilor practice pe teren, 
în felul acesta am reușit să supli
nim întrucîtva lipsa metodicii de 
predare a acestei discipline.

Am îndrumat îndeaproape și ac
tivitatea cercului pedagogic al pro
fesorilor de agricultură. în ședințele 
lunare ale cercului se țin lecții des
chise, teoretice și practice, se stabi
lesc lucrările practice în concordan
ță cu calendarul muncilor agricole, 
sînt prezentate noutăți din domeniul 
științei agrozootehnice și al peda
gogiei. Din articolul la care m-am 
referit la începutul rîndurilor de 
față am aflat și despre experiența 
unor cercuri pedagogice, care invită 
la diferitele lor ședințe specialiști 
din agricultură. în viitor vom soli
cita și noi pe specialiștii consiliului 
agricol raional, pe inginerii din gos
podăriile de stat și colective, pe me
dicii veterinari să facă expuneri 
despre unele capitole din programa 
analitică privind bazele creșterii și 
ameliorării raselor de animale, ali
mentația animalelor domestice, zoo
tehnia specială etc, care se predau 
acum, pentru prima oară, elevilor 
din clasa a Vil-a.

îndrumînd îndeaproape activita
tea profesorilor, asigurînd școlilor 
condiții tot mai bune pentru desfă
șurarea lecțiilor de „Agricultură“, 
vom contribui și de acum înainte la 
educarea elevilor, la temeinica lor 
pregătire pentru viață.

Prof. GHEORGHE OLTEANU 
șeful secției de învățămînt 
a Sfatului, popular raional 

Alexandria

pitală se înființează raioane de discuri 
muzicale. Pînă la sfîrșitul anului sînt 
prevăzute să se mai deschidă librării 
în cartierele noi din .șos. Giurgiului și 
Mihai Bravu,-precum și în b-dul Repu
blicii .50. Un mare număr de unități 
pentru desfacerea cărților au fost mo
dernizate în acest an.

La două unități din Capitală, Li
brăria Noastră nr. 17 și Librăria Uni
versală, funcționează birouri de co
menzi pentru cărți apărute în țările 
socialiste. Aici există cataloage cu lu
crările apărute sau în curs de apariție 
la un mare număr de edituri. Costul 
volumelor se achită la aducerea aces
tora.

DESERVIRE LA DOMICILIU

La sediul librăriei „Cartea prin poș
tă“ din București sosesc zilnic zeci de 
scrisori din toată țara. Un învățător 
dintr-o comună din Oltenia, un elec
trician de la termocentrala din Luduș, 
un muncitor de la G.A.S. Cobadin, re
giunea Dobrogea, un muncitor fores
tier din pădurile Maramureșului, lucră
torii stațiunii meteorologice de pe 
vîrful Omul și nenumărați alții ca ei1 
.comandă acestei librării speciale cărți 
legate de meseria lor sau opere lite
rare, pe care le primesc după puțină 
vreme.

Interesul pentru această formă de 
deservire crește de la an la an. Dacă 
în 1960 s-au vîndut cărți în valoare de 
1200 000 lei, anul acesta s-au și expe
diat solicitanților, la domiciliu, cărți 
pentru o sumă de peste trei ori mai 
mare. Lunar se execută 7 000—8 000 
de comenzi.

PENTRU „LUNA CADOURILOR"

în decembrie, „Luna cadourilor“, 
la librăriile „Mihail Eminescu“ și Li
brăria Copiilor se vor deschide 2 ba
zare cu cărți, cadouri, jucării, articole' 
de papetărie și marochinărie. La toate 
librăriile din Capitală se vor amenaja 
vitrine interioare, raioane, expoziții 
etc. Unitățile de acest fel vor fi bogat 
aprovizionate și cu un larg sortiment 
de ilustrate și felicitări, podoabe pen
tru pomul de iarnă, reproduceri de 
artă etc.

George Georgescu—Lola
Programul de săptămînă aceasta 

al orchestrei Filarmonicii „George 
Enescu“ a înmănuncheat — sub ba
gheta maestrului George Georges
cu — pagini prestigioase și diferite 
ca factură ale muzicii simfonice.

Dînd viață unor lucrări de con
stant succes ale repertoriului enes- 
cian, maestrul George Georgescu 
creează, in interpretarea Suitei I-a, 
portretul tînărului Enescu, prefi- 
gurînd în melopeea evocatoare și 
tragică a „Preludiului la unison", sti
lul cu puternice trăsături naționale 
al lucrărilor sale de mai târziu și 
înfățișîndu-ni-l, în „Menuetul lent" 
și în „Final", drept un original ur
maș al maeștrilor clasici. în poemul 
simfonic „Moarte și țransfigurație" 
de Richard Strauss, dirijorul a sub
liniat acea pregnanță a imaginilor 
muzicale caracteristică autorului, 
chiar atunci cînd programul literar 
al lucrării sale se înfățișează mai 
confuz (coloritul instrumental va
riat, contrastele timbrale și de am
ploare ale sonorității ' unei lucrări 
de Richard Strauss fiind o verifica
re a posibilităților unui ansamblu 
simfonic). Ca întotdeauna maestrul 
Georgescu este interpretul ideal al 
acestei 'muzici da suflu larg, culmi
nând într-o luminoasă afirmare a 
forțelor vitale ale omului.

Concertul a prilejuit reîntâlnirea 
publicului nostru cu violonista Lola 
Bob eseu; personalitate de prestigiu 
a vieții muzicale internaționale. Ar
tista a dat, alături de muzicienii 
noștri, o interpretare de înaltă ca
litate „Concertului pentru vioară și 
orchestră" de Brahms, o interpretare 
care întâlnește în esența lui fondul 
autentic al muzicii marelui compozi
tor. Adevărată maestră a violinei,

Bobescu la Filarmonică
Lola Bobescu posedă o viguroa
să și rafinată tehnică instru
mentală, o sonoritate de o amploa
re și o muzicalitate a tonului deo
sebite. Acestea sînt mijloacele cu 
care interpreta construiește, în mod 
rațional și totodată cu o participare 
afectivă pasionată, interpretarea a- 
cestei capodopere a literaturii violo
nistice. Fiorul romantic al partiturii 
brahmsiene a fost redat cu un li
rism intens, interiorizat, relevînd 
excepționala bogăție a inspirației 
melodice caracteristică lucrării ; în 
același timp, Brahms cel energic și 
echilibrat, tinzînd către armonia 
spiritului clasic, Brahms stăpînul 
lucid al temperamentului său 
impulsiv, este mereu prezent în 
conștiința artistei, care gîndește di
namic detaliul ca pe o funcție a 
ansamblului interpretării (expune
rea temelor principale ale primei 
părți, relieful lor în dezvoltare și 
după cadență, atmosfera mișcării 
centrale și contrastul finalului cu 
impulsivitatea ei rustică). Violonista 
realizează o interpretare vie, sensi
bilă și robustă, feminină și totodată 
plină de forță. Cadența concertului 
și suplimentele alese din lucrările 
pentru vioară solo de Bach dezvă
luie din nou faptul că Lola Bobescu 
este o violonistă-muziciană în sensul 
complex al acestei noțiuni.

Prin colaborarea artistică a doi 
interpreți de prestigiul violonistei 
Lola Bobescu și a maestrului Geor
ge Georgescu, concertul de săptă- 
mîna aceasta a fost unul dintre cele 
mai interesante oferite pînă în pre
zent de orchestra Filarmonicii 
„George Enescu“ în stagiunea ac
tuală.

ADA BRUMARU

Emanoil Elenescu - Gabi Grubea cu orchestra 
Radioteleviziunii

Tripticul simfonic „Impresii clin Re
șița“ de Walter Mihai Klepper, cu care 
orchestra Radioteleviziunii a deschis 
concertul său de joia trecută, schițează 
momente semnificative din viața mare
lui combinat siderurgic, pe care tânărul 
compozitor, fost șiderurgist, le-a cunos
cut îndeaproape. Primele două piese 
sugerează atmosfera de muncă avîntată 
din timpul zilei, ca și al nopții, cînd. Re
șița, cu flăcările cuptoarelor ei, apare 
într-o imagine deopotrivă reală și fan
tastică. Cea- de-a treia parte, intitulată 
„In excursie“, surprinde momentul cînd, 
după orele de lucru, muncitorii se află 
în mijlocul naturii, însoțiți de muzică și 
bună dispoziție. Departe de a ur
mări descripția, compozitorul își orga
nizează impresiile pe o singură temă — 
tema Reșiței — prin dezvoltarea căreia 
sugerează sintetic atmosfera specifică 
marelui combinat, viața oamenilor săi, 
satisfacția și bucuria datoriei împlinite.

Folosind judicios resursele orchestrei 
mari, compozitorul urmărește îndeosebi 
să atragă atenția asupra expresiei co
tidiene pe care o îmbracă eroismul si
derurgicilor. Muzica lui este bogată în 
imagini vii și convingătoare, iar fraza 
muzicală discursivă, plină de căldură. 
Partea a treia, construită pe un ritm a- 
proape dansant, în care se disting 
uneori și discrete accente de dans popu
lar, reușește să comunice auditoriului 
vigoarea și optimismul petrecerii câm
penești.

In Concertul pentru vioară și orches
tră de Saint-Saëns, partea solistică a 
fost susținută de artista emerită Gabi 
Grubea, violonistă care se bucură de

prețuirea publicului nostru. Solista s-a 
apropiat cu fină sensibilitate de parti

tura. acestei lucrări melodioase, plină de 
fantezie, și am apreciat din nou tonul 
cald, siguranța interpretării proprii ta
lentatei noastre artiste. Cred insă că 
interpreta a exagerat, uneori, în subli
nierea caracterului sentimental al con
certului do Saint-Saëns.

După „Sărbătoarea primăverii" de 
Stravinski, prezentată săptămînă trecu
tă, orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii a înscris în repertoriu o altă lu
crare de amploare, îh măsură să pună 
în valoare calitățile ei în plină crista
lizare. Este vorba de suita „Planetele" 
a compozitorului englez Gustav Holst. 
Sub conducerea competentă a dirijoru
lui Emanoil Elenescu, orchestra a înre
gistrat una dintre realizările sale remar
cabile. In interpretarea orchestrei ne-au 
impresionat îndeosebi construcția arhi
tectonică a lucrării, contrastele bine 
realizate, amplele caracterizări orches
trale ale sensului mitologic indicat de 
numele planetelor. Părțile suitei — 
„Marte“, „Mercur“, „Jupiter1’ și „Nep
tun’ (cu intervenția corului în vocali
ze) — mi s-au părut cele mai reușite. 
Compartimentele orchestrei au sunat 
admirabil, omogen, intervenind cu e- 
xactitate în părțile de ansamblu (de re
marcat sunetul clar, bine dozat al suflă
torilor). Puritatea sunetului, precizia, 
echilibrul compartimentelor, pe care a- 
ceastă lucrare ingenioasă le solicită, 
și-au găsit în orchestra Radioteleviziw 
nii un interpret fidel și dotat.

MIRCEA SIMIONESCU

COore ® CinemAgrafe)
TEATRE : Sala Palatului R.P.R. : Con

cert de muzică ușoară „Dalida“ — 
(Franța) — (orele 20) ; Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. : Bal mascat — (orele
10.30) ; Teatrul de stat de operetă: Rose
marie — (orele 19,30) ; Teatrul Național 
„I. L. C'araglale“ (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 19,30) ; (Sala Studio): 
Mașina de scris — (orele 19,30) : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Sfînta Ioana — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : Carieră pe Broadway — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio) : Băieții veseli 
— (orele 20) ; Teatrul de Comedie : 
Șeful sectorului suflete — (orele 19,30) ; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele
19.30) ; Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : Chirița în provincie — 
(orele 20) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Mutter Courage — (orele 20) ; Teatrul 
satiric muzical „O. Tănase“ (Sala din 
calea Victoriei 174) : Expoziția de mu
zică ușoară — (orele 20) ; Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S, : Cîntă țara 
mea — (orele 20) ; Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei): Cartea cu Apolodor — 
(orele 16); Circul de stat : Aventurile 
lui Don Quijote în arenă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serif).— cinemascop: Patria (10; 13,'3O; 
17; 20,30); București (9,15; 12,30; 16,15;
18,45); Excelsior (0; 12,30; 15; 19,30). Minna

von Barnlielm: Republica (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) ; Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) ; GriVița (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Ah, acest tineret : Fe
roviar (10; 12; 1'4,15; 16,30; 18,45; 21) ; Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; Modern 
(10; 12; 14; 16.15; 18,30; 20,45). A dispărut 
o navă : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; 
Flacăra (11; 15; 17,15; 19,30; 21,30) ; Mio
rița (9,45; 12; 14; 16; 18,30; 21) ; Floreasca 
(10,30; 16; 18,15; 20,30) ; Flamura (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Jurămîntul solda
tului Pooley : Capitol (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30).; Torrtis (10; 12; 15; 17; 19; 
21) ; Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). Trei 
plus două — cinemascop : Victoria (10; 
12,15; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Valsul ne
muritor : Central (10; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Lira (15; 17; 19; 21) , Cultu
ral (15; 17; 19; 21). Ml-am cumpărat un 
tată — cinemascop : Lumina (de la 10— 
14 în continuare ; .16; 18,15; 20,30) ; Arta 
(16; 18,15; 20,30). Electra : Union (14,30; 
16,45; 19; 21,15). Program pentru copii : 
Doina (ora 10). Taxiul morții : Doi
na (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; 
Cultural (10,30; 12,30). Imagini din Gre
cia ; Cearta ; Baricada vie ; In țara ca
nibalilor : Timpuri Noi (de la 10—21 în 
continuare). Carmen de la Ronda : Giu- 
lești (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Harakiri — cinemascop : Dacia (8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21) ; Luceafărul (15,30; 18;
20.30) . Frintre oameni buni : Buzești (16;

13,15; 20,30) ; Pacea (16; 18; 20) Vară șî 
fum — cinemascop ; Crîngașl (16; 18,15; 
20,30). Babette pleacă la război — cine
mascop : Unirea (16; 18,15; 20,30). codin : 
Munca (15; 17; 19; 21). La vîrsta dragos
tei : vitan (15; 17; 19; 20,45) ; Popular 
(16; 18.15; 20,30). Trei zile după nemu
rire : Carpați (10; 12; 15; 17; 19; 21). Con
tele de Monte Cristo (ambele serii) — 
cinemascop : Moșilor (16; 19,30). Ucigașul 
plătit — cinemascop ; Viitorul (15; 17; 
19; 21). Focuri în munți : Cosmos (16; 
18; 20). Oameni de afaceri : Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Rocco și frații săi (am
bele serii): Progresul (15,30; 19). Cel mal 
mare spectacol : Drumul Sării (15; 17,45} 
20,30). Bate toba — cinemascop ; Feren
tari (16; 18,15 : 20,30). Ultimul tren din( 
Gun Hill : Cotroceni (15; 17; 19; 21),

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 noiembrie, in țară : Vreme căl
duroasă cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai frecvente în ju
mătatea de nord-vest a țării vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul sud-vest. 
Temperatura în general staționară Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 1 și 
plus 7 grade, iar maximele între 6 și 
16 grade. In București : Vreme căldu
roasă cu cerul variabil. La sfîrșitul in
tervalului tendințe de ploaie slabă, vint 
moderat. Temperatura staționară, '



INFOR M A T I I
■> TELEGRAME EXTERNE

de către ambasadorul R. P. Bulgaria
Cuvintările rostite

a

dintre popoarele

a ajutat poporul 
de eliberare nați-

Prezentîndu-și scrisorile de acre
ditare, noul ambasador și-a expri
mat bucuria pentru misiunea ce i s-a 
încredințat. „Precum dv. personal și 
poporului romîn — a spus el — tot 
așa și fiecărui cetățean bulgar îi sînt 
bine cunoscute și întipărite în inimă 
momentele emoționante’ ale priete
niei de veacuri 
noastre.

Poporul romîn 
bulgar în lupta sa
onală și, împreună cu poporul frate 
rus și armata sa, a participat la eli
berarea Bulgariei de sub jugul oto
man.

După eliberarea țărilor noastre de 
sub capitalism, această prietenie a 
înflorit cu o putere nouă pe baza 
internaționalismului proletar și a so
lidarității internaționale. în numele 
telului nostru comun — comunismul.

„ își găsește expresia în unitatea 
Tt-e acțiune politică, în sprijinul poli
tic reciproc, in Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din 
anul 1948, în colaborarea economică 
și tehnico-științifică, în relațiile co
merciale și schimburile culturale 
dintre Republica Populară Bulgaria 
și Republica Populară Romînă. întâl
nirea care a avut loc la București în 
luna iulie 1962 între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale Repu
blicii Populare Romîne, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
și Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
exercită o influență favorabilă asu
pra dezvoltării relațiilor frățești în
tre țările noastre.

Poporul bulgar urmărește cu sin
ceră bucurie succesele remarcabile 
ale vecinului și aliatului nostru, har
nicul popor romîn, în îndeplinirea 
Hotărîrilor celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, pentru înfăptuirea planului de 
șase ani și a programului de desăvîr- 
șire a construirii socialismului în 
Romînia frățească. Urăm din toată 
inima noi și mari succese în dezvol
tarea economiei și culturii în țara dv.

Ocupînd postul de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria în 
Republica Populară Romînă, doresc 
să vă încredințez că voi munci cu 
toate forțele pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și întrajutoră
rii frățești între popoarele bulgar și 
romîn. Sînt profund convins ca voi 
primi din partea dv. și a guvernului 
dv. tot sprijinul și concursul în mi
siunea mea“.

Primind scrisorile de acreditare, 
vicepreședintele Consiliului de Stat, 
Stefan Voitec, a salutat în persoana 
ambasadorului bulgar pe reprezen
tantul Bulgariei socialiste Vecine și 
i-a urat bun venit în Republica- 
Populară Romînă.

„Prietenia tradițională, făurită în 
luptele pentru independență națio
nală, pentru libertate, precum

colaborarea frățească dintre țările 
noastre socialiste, a subliniat în 
continuare vicepreședintele Consi
liului de Stat, se dezvoltă și se 
dincesc continuu spre binele am
belor popoare, în interesul coeziunii 
și întăririi sistemului mondial 
cialist, pentru triumful cauzei 
bile a păcii și socialismului.

Popoarele romîn și bulgar, 
mate de dorința fierbinte de 
truirë a socialismului și 
mului, acordă o atenție 
dezvoltării

so-
no-

ani- 
cons- 

comunis- 
deosebită 

relațiilor de prietenie 
trainică și de întrajutorare tovără
șească, care s-au statornicit între 
Republica Populară Romină și Re
publica Populară Bulgaria pe baza 
internaționalismului socialist și a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală

Poporul romîn muncește cu abne
gație pentru realizarea cu succes a 
mărețului obiectiv trasat de Con
gresul al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn — desavîrșirea 
construcției socialismului și trece
rea treptată la construirea bazei 
tehnico-materiale a comunismului.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu simpatie și se bucură 
sincer de succesele repurtate de 
poporul frate bulgar în construirea 
socialismului și în îndeplinirea hotă
rîrilor adoptate de cel de-al 
VIII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar.

Politica activă de pace promova
tă de Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulgaria și-a 
găsit expresia în propunerile și ac
țiunile guvernelor romîn și bulgar 
de creare a unui climat de pace și 
colaborare în Balcani, în semnarea 
Tratatului privind interzicerea ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii și în susținerea cu căldură a 
oricăror măsuri menite să contri
buie la triumful principiilor leni
niste de coexistență pașnică în re
lațiile internaționale.

Sînt convins, tovarășe ambasador, 
că activitatea dv. va contribui la 
întărirea prieteniei și colaborării 
romîno-bulgare.

Vă urez succes și vă asigur că în 
îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a 
fost încredințată vă veți bucura de 
tot sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului romîn și al meu per
sonal".

După prezentarea 
acreditare, între 
Consiliului de Stat 
bulgar a avut loc o 
a decurs într-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convorbire 
au asistat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ambasadorul bulgar a fost însoțit 
de membri ai Ambasadei R. P. Bul
garia la București.

scrisorilor de 
vicepreședintele 
și ambasadorul 
convorbire eare

!

!

I

PRIMIREA DE CĂTRE 
VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R. P. ROMÎNE 

CONSTANTIN TUZU 
A AMBASADORULUI INDIEI 

LA BUCUREȘTI

Marți 26 noiembrie 1963, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Constantin Tuzu, a 
primit în audiență de prezentare pe 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Indiei la București, 
K. R. F. Khilnani,

CU PRILEJUI. ANIVERSĂRII
R. P. MONGOLE

Ambasadorul R.P. Mongole în R.P. 
Romînă, T. Ghenden, a oferit marți 
după-amiază un cocteil în saloanele 
restaurantului „Athenée Palace“, cu 
prilejul celei de-a 39-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Mongole Au participat, acad. Șt. S. 
Nicolau 
/Adunări 
rescu prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Eduard Mezincescu. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, condu
cători

vicepreședinte al Marii 
Naționale, Emanoil Flo-

ai unor instituții centrale,

oameni de artă și cultură. Au luat 
parte șefii unor misiuni diplomati
ce acreditați în R.P. Romînă și 
membri ai corpului diplomatic.

SESIUNEA ȘTIINȚIFICA 
CONSACRATĂ CENTENARUL 

NAȘTERII PROF. DR.
I. CANTACUZINO

a Ui

LUI

Marți au continuat în Capitală 
lucrările sesiunii științifice come
morative organizate cu prilejul 
centenarului nașterii savantului 
prof. dr. Ion Cantacuzino. Au fost 
prezentate peste 40 de comunicări 
de specialitate.

★
Baltazar Castro, scriitor și senator 

din Republica Chile, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, și so
ția sa, Nelly. Memys de Castro, au 
făcut o vizită de cîteva zile în țara 
noastră, la invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă. Oaspeții chilieni au 
vizitat Bucureștiul, unele instituții 
de artă și cultură. La Ploiești au vi
zitat orașul și uzina de utilaj petro
lier ,,1 Mai“. Marți, oaspeții au pă
răsit Capitala.

(Agerpres)

Ședința privind dezvoltarea producției
de legume

al Agricul- 
rezultatele 

dezvoltarea

La Consiliul Superior 
turii au fost analizate 
obținute în acest ân în 
producției de legume și în valori
ficarea acesteia, precum și pregătirile 
ce se fac în vederea sporirii recol
telor și îmbunătățirii aprovizionării 
populației în anul viitor. La această 
ședință de lucru au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Indus
triei Alimentare, Ministerului Co
merțului Interior, CENTROCOOP, 
Comitetului pentru prețuri, institu
telor de cercetări agricole și șefi ai 
secțiilor horti-viticole din consiliile 
agricole regionale.

Anul acesta s-au cultivat cu le
gume, cartofi timpurii și de vară 
circa 204 000 ha, cu 20 000 ha mai 
mult decît în 1962, extinzîndu-se' 
îndeosebi culturile de legume tim
purii. Producția de legume a fost' 
mai mare decit anul trecut ca 
urmare a măririi suprafețelor cul
tivate, a dezvoltării bazei materiale 
în unitățile agricole socialiste, ex-

tinderii terenurilor irigate și apli
cării în producție a rezultatelor cer
cetărilor și experienței unităților 
fruntașe.

Pe baza rezultatelor din acest an 
au fost stabilite măsuri pentru dez
voltarea în anul viitor a producției 
legumicole și mărirea sortimentelor 
în scopul unei aprovizionări bogate, 
variate și permanente a pieței cu 
legume proaspete. S-au luat măsuri 
pentru preluarea la vreme și în în
tregime a cantităților de legume 
contractate, asigurarea ambalajelor 
necesare și mai buna folosire a mij
loacelor de transport. Pentru spo
rirea producției de spanac și salată, 
suprafața destinată acestor culturi 
s-a mărit la 10 000 ha. Cresc, de a- 
semenea, la 45 000 ha suprafețele 
cultivate cu legume timpurii, • iar 
pentru realizarea unor recolte mari 
la toate speciile se extind culturile 
irigate, se folosesc semințe din so
iuri valoroase și se dezvoltă baza 
materială a unităților.

(Agerpres)

Sedinja Comisiei permanente C. Æ E. R, 
pentru construcții

Crearea sistemului 
energetic unic siberian

între 
loc la 
a Co- 

pentru

BERLIN 26 (Agerpres). — 
18 și 23 noiembrie a avut 
Berlin cea de-a 12-a ședință 
misiei permanente. C.A.E.R.
construcții. La lucrările comisiei au 
luat, parte delegațiile R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovace, R.D. Germa
ne, R.P. Mongole, R.P. Polone, R.P. 
Romîne, R.P. Ungare și Uniunii So
vietice. Au participat, de asemenea, 
ca observatori reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene și Republicii Cuba.

Au fost examinate probleme ale 
ridicării nivelului tehnic în proiec
tarea și executarea construcțiilor, 
ale dezvoltării producției de ciment 
și beton celular, ale mecanizării lu
crărilor de construcții ș.a.

Comisia a analizat raportul 
vind activitatea 
aprobat planul 
nul 1964.

Ședința s-a
spirit de prietenie și colaborare.

pri
sa în anul 1963 și a 
de activitate pe a-

desfășurat într-un

Ședința lărgită a Comisiei pentru problemele 
ideologice de pe lîngă C.C. al P.C.U.S.

KEMEREVO 26 (Agerpres). - Zia
rul „Pravda“ anunță că a fost termi
nată construcția liniei de transport 
de curent electric cu tensiunea de 
500 kilovolți Bratsk-Taișet. In felul 
acesta a fost desăvîrșit sistemul e- 
nergetic unic al Siberiei.

Prin linia de înaltă tensiune 
Bratsk — Taișet — Kamala — Kras
noïarsk — Novoanjerka curentul elec
tric a ajuns la întreprinderile din 
Krasnoiarsk și minele din Kuzbass. 
O cantitate suplimentară de energie 
electrică vor primi de asemenea, 
industria regiunii economice Siberia 
de Vest și calea ferată electrificată 
transsiberiană.

Lungimea liniilor de transport de 
energie electrică este de ta ai bine de • 
3 000 km.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — In
tre 25 și 26 noiembrie a avut loc o 
ședință lărgită a Comisiei pentru 
problemele ideologice de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. La ședință au parti
cipat secretari ai C.C. ale P.C, din 
republicile unionale, ai comitetelor 
de ținut și ai comitetelor regionale 
ale partidului, conducători ai insti
tuțiilor centrale ideologice și ai or
ganizațiilor obștești, oameni de ști
ință, lucrători ai presei, radioului și

ai instituțiilor cultural-edu- 
oameni de litere și artă, ac- 
în domeniul propagandei a-

Numărul 10 000 
al ziarului „Daily Worker“televiziunii, ai școlilor superioare și 

medii, 
cative, 
tiviști 
teiste.

Raportul „Formarea concepției 
științifice și problemele educației a- 
teiste“ a fost prezentat de Leonid 
Iliciov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele comisiei pentru proble
mele ideologice.

LONDRA 26 (Agerpres). — La 26 
noiembrie a apărut numărul 10 000 
al ziarului „Daily Worker" organ al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie. în numărul jubiliar consacrat 
acestui eveniment, ziarul publică 
numeroase mesaje de salut din par
tea unor cunoscuți fruntași ai vieții 
publice.

EXPOZIȚIE
A ALFABETULUI"

li-

respective. Controlorul apli
că pe parbriz o etichetă de 
culoare verde închis. A- 
ceasta reprezintă permisul 
de staționare. Curînd cu
loarea ei se schimbă • 
devine verde deschis, apoi 
galbenă, iar după ce a 
trecut o oră — albă. Con
trolorul constată astfel dacă 
automobiliștii au respectat 
durata de parcare pentru 
care au plătit.

TABLOURI DE GOYA

lucitoare a planetei Pluton, 
care împiedică pe astro
nomi să facă măsurători 
precise. Dar cunoașterea di
mensiunilor exacte ale a- 
cestei planete este foarte 
importantă. După ele se 
poate calcula precis masa 
planetei, care la rîndul ei 
ar permite să se calculeze 
mai precis mișcările celor
lalte planete din sistemul 
solar.

în căutarea unei soluții, 
astronomii au hotărît ca la 
măsurarea diametrului pla
netei Pluton să ceară „aju
torul“ unui alt corp ce
resc. Anul acesta, Pluton 
va veni în apropierea ste
lei Paris din constelația 
Orfeu. întunecarea stelei 
de către planetă va permi
te să se măsoare cu o mai 
mare precizie diametrul 
acesteia.

pentru care guvernul bri
tanic a plătit despăgubiri 
342 000 de dolari, precum 
și frecventele furturi de 
opere de artă înregistrate 
în ultimii ani, au determi
nat autoritățile să recurgă la 
trucul amintit.

Uniunea tipografilor 
banezi a deschis la ' Beirut 
o „Expoziție a alfabetu
lui“. Expoziția prezintă 
texte în alfabetul feni
cian, precum și stampe și 
gravuri din tipografia lui 
Gutenberg. Exponatul cel 
mai valoros este un sarco
fag al regelui fenician A- 
hiram cu primul alfabet 
din sec. al XIII-lea înain
tea erei noastre, descoperit 
pînă în prezent.

UN VISCOL
DE O INTENSITATE
PUȚIN OBIȘNUITĂ

După cum relatează a- 
genția TASS, asupra orașu
lui Vladivostok s-a dezlăn
țuit un viscol de o intensi
tate puțin obișnuită. Canti
tatea de zăpadă căzută în 
ultimele 24 de ore este 
egală cu cea care în mod 
obișnuit cade într-o lună. 
Sinopticienii consideră că 
viteza vîhtului va continua 
să crească.

Viscolul a îngreunat se
rios transporturile. Lucră
rile în portul comercial au 
fost întrerupte, iar școlile 
și-au încetat activitatea. Se 
efectuează lucrări intense 
cu ajutorul mașinilor pen
tru deszăpezirea străzilor.

DIAMETRUL
PLANETEI PLUTON

ÎN LĂZI DE-

ZARZAVATAcțiuni de economisire la C. E. C.
Organizarea „Săptămînii economiei" 

constituie un stimulent pentru dezvol
tarea spiritului de economic, pentru 
creșterea numărului depunătorilor și 
sporirea continuă a sumelor depuse la 
Casa de Economii și.. Consemnatiuni. . . 
Numai pe libretul de economii cu do- . 
bîndă și câștiguri în autoturisme, nu
mărul depunătorilor a. crescut în primă 
decadă a lltnii noiembrie cu aproape 
2 000 față de primele zece zile ale Iu-

r/e 
pe 
la

(Agerpres)

Locuințe noi la Roman.

1 <
1 .1i./ I

nii octombrie. Un număr însemnat 
depunători care au făcut depuneri 
aceste librete au obținut autoturisme 
cele trei trageri la sorți trimestriale ce 
au avut loc pînă în prezent.

-Numai în trei zile din luna noiem
brie, salariații întreprinderii „Tehno- 
metal“ din Capitală au depus la ghi
șeul C.E.C. existent la locul lor de 
muncă sume în valoare de peste 
28 000 Ici.

în acest an, numărul noilor depună
tori. la C.E.C., care economisesc pe li
brete de economii, a crescut in regiu
nea Ploiești cu aproape 50 000. Rapor
tat la numărul locuitorilor din cuprin
sul regiunii, revine un libret C.E.C. la 
fiecare al treilea locuitor. Și în regiu
nea Cluj, la fiecare al treilea locuitor 
există un libret de economii. Valoarea 
economiilor populației de aici, depuse 
în acest an la Casa de Economii ji 
Consemnațiuni, întrece cu 40 la Sută 
pe cea din perioada corespunzătoare 

a anului trecut.
Au crescut mult și depunerile locui

torilor de la sale. în prezent, peste 
200 000 de colectiviști, mecanizatori 
etc. sînt depunători la C.E.C.

CEASURI CHIMICE

Sînt cunoscute ceasurile 
solare, cu apă, cu nisip, 
mecanice, electrice, ato
mice. lată acum ,șj ceasuri 
chimice. Acestea au fost in
ventate de Felix Colbin de 
la Institutul tehnologic din 
statul Illinois — S.U.A. 
Ele nu indică ora, ci ase
menea ceasurilor cu nisip, 
sînt menite să măsoare un 
anumit interval de timp. 
Principiul pe oare funcțio
nează este foarte simplu. 
Expuse la aer, niște 
bucățele de hîrtie colorată 
se decolorează în intervalul 
respectiv — minute, ore 
Sau zile.

în unele țări din Europa 
și America sînt foarte 
răspîndite locurile de par
care unde se permite sta
ționarea automobilelor con
tra plată. Chimia a rezol
vat urmărirea timpului de 
parcare și perceperea taxei

laseara au. sosit
mai multe lucrări 
ale marelui pictor 

F rancisco Goya
a fi expuse, înce-

Luni
Londra 
celebre 
spaniol 
pentru 
pînd de la 7 decembrie, la 
expoziția organizată de 
„Royal Academy“. Pentru 
a evita un eventual furt al 
acestor lucrări, a căror va
loare se cifrează la aproxi
mativ 10 milioane do do
lari, s-a recurs la un truc 
original în ceea ce priveș
te transportul pînzelor de 
la Madrid la Londra. După 
cum relatează agenția As
sociated Press, tablourile 
au fost introduse în lăzi 
de... zarzavat, care purtau 
etichete de roșii și, împreu
nă cu alte lăzi cu legume, 
au fost transportate cu tre
nul pînă la destinație. Fap
tul că din Galeriile Națio
nale din Anglia a dispărut 
în 1961 portretul ducelui 
do Wellington de Goya,

Dacă întrebi pe orice as
tronom care este diametrul 
planetei Pluton îți răspun
de cu siguranță : nu mai 
puțin de 2 500 km și nu 
mai mult de 11 000 km. Ci
fra precisă nu se cunoaște. 
Cauza este suprafața stră-

TOW ' »
„Cupa campionilor europeni" la handbal feminin

Aseară, 
la Floreasca Rapid — Spartak Subotița 13-5

CONTRABANDĂ 
CU STUPEFIANTE

Autoritățile franceze au 
confiscat la 25 noiembrie 
815 kg de morfină ascunsă 
pe o navă. După cum re
latează agenția France 
Presse, expeditorul acestei 
încărcături de contrabandă 
este un oarecare negustor 
din Beirut, Sami Moham
med Soummakieh, căutat 
de multă vreme de orga
nele Interpol (Organizația 
internațională de poliție). 
Valoarea stupefiantelor con
fiscate este apreciată la 
1 150 000 de franci.

Finala campionatelor republicane de gimnastică

Inițiativă și spirit gospodăresc
Dej; anul trecut Bacăul a fost în 

fruntea întrecerii dintre orașele ță
rii, Romanul și-a menținut renu- 
mele cîștigăt de localitate bine în
treținută și îngrijită. Gospodarii lui 
se străduiesc neobosit pentru a-i 
schimba cit mai mult înfățișarea. Și 
în acest an, în orașul Roman s-au 
executat însemnate lucrări gospodă- 
rești-edilitare. Din grija comitetului 
executiv al sfatului popular, fondu
rile alocate în acest scop sînt chel
tuite cu multă chibzuință. Cil des
pre cetățenii orașului, antrenați de 
deputați, de comitetele de blocuri, 
ei au participat în continuare la ac
țiunile legate de gospodărirea ora
șului, 
zează în economisirea unor 
nate fonduri, cheltuite apoi 
realizarea cîtorvo lucrări 
tante, inițial neprevăzute în

...Averești și Cot Vameș — două 
cartiere ale orașului aflate dinco
lo de apa Moldovei. Cetățenii care 
locuiesc aci au amintit în repetate 
rînduri că este necesar să se con
struiască un pod peste Moldova, 
pentru ca la umflarea apelor să nu 
mai fie nevoiți să ocolească pe la

podul din beton aflat la o distanță 
de 3 km. Ei au contribuit la această 
construcție prin muncă patriotică, e- 
fectuînd lucrările care nu cer mină 
de lucru calificată. Recent, podul a 
fost terminat. în parte s-au folosit 
materialele recuperate de la alte 
lucrări. Lemnul pentru piloni a fost 
tăiat și transportat de către 
țenii celor două cartiere. Tot 
muncă patriotică s-a amenajat 
renul, s-au făcut denivelările
în felul acesta s-au realizat econo
mii în valoare de 330 000 de lei.

O altă lucrare necesară în par
tea locului era amenajarea unei sta
ții pentru alimentarea cu 
autocisternelor folosite la 
tul străzilor. Acestea
tau de la două surse : din 
de apă potabilă a orașului 
sursa de apă industrială a 
de zahăr. începînd din vară, cele două
surse au devenit însă insuficiente. 
De aceea pentru alimentarea auto
cisternelor a fost creată o stație pe 
malul Moldovei. Și cu acest prilej, 
datorită muncii patriotice și folosi-

cetă- 
prin 

te- 
etc.

Contribuția lor se concreti- 
însem- 
pentru 
impar- 
buget.

se

apă a 
stropi- 

alimen- 
rețeaua 
și din 
fabricii

rii de conducte și rezervoare recu
perate de la alte lucrări, s-au ob
ținut economii în valoare de 174 000 
de lei.

Nu de mult, sfatul popular a luat 
hotărîrea să construiască la Casa 
Pionierilor o sală de festivități. Ce
tățenii au ales cu grijă cărămida, 
au adus balast din valea Șiretului, 
iar constructorii întreprinderii nr. 3 
și-au luat angajamentul de a exe
cuta cit mai repede lucrările de 
construcție. Cind sala de fes
tivități, cu o capacitate de 300 
locuri, a fost gata s-a constatat că, 
paralel, s-a mai obținut o realizare : 
112 000 de lei economii.

Grăitoare pentru ceea ce înseamnă 
spirit gospodăresc vom da, ca în
cheiere, două cifre anul acesta în 
orașul Roman s-au executat, in to
tal, lucrări în valoare de peste 
5 000000 lei, din care 3 000 000 de 
lei reprezintă valoarea muncii pa
triotice depuse de cetățeni și o ma
terialelor recuperate, din nou fo
losite.

Handbalistele echipei Rapid au 
luat aseară un start bun în primul 
meci din cadrul „Cupei campionilor 
europeni", întrecînd cu o diferență 
de 8 puncte formația iugoslavă 
Spartak Subotița. Pe parcursul celor 
40 de minute de joc, handbalistele 
celor două cluburi au oferit publi
cului o întîlnire disputată, cu acți
uni purtate în mare viteză de la o 
poartă la alta. Chiar de la început, 
handbalistele bucureștene dovedesc 
mai multă eficacitate și, în minutul 
7, tabela de marcaj arăta 4-0. Echi
pa Spartak deși condusă, a căutat 
să echilibreze jocul. Pînă în minu
tul 20, jucătoarele de la Rapid mai 
înscriu două puncte, iar cele de la 
Spartak — trei. Scor la pauză : 6-3 
pentru Rapid.

La reluare, echipa Rapid reușeș
te, datorită unei mai bune pregă
tiri fizice, să depășească prin con
traatacuri și combinații spectaculoa
se formația 
bune poziții

la un moment dat, cu 12—4. Rînd pe 
rînd, șuturile puternice ale Anei 
Boțan, Constanței Dumitrescu, Rodi- 
căi Floroianu au obligat-o pe Zemko, 
portarul echipei Spartak, să scoată 
balonul din plasă. In ultimele 9 mi
nute de joc, partida scade însă din 
intensitate, jucătoarele ambelor e- 
chipe resimțindu-se de pe urma e- 
forturilor depuse. Pînă la sfîr.șit, în 
cele două porți se mai înscrie cite 
un gol, astfel că meciul se termină 
cu rezultatul de 13-5 în 
echipei bucureștene.

Componentele echipei 
campioane au dovedit, în 
aseară, că au o pregătire i 
zătoare, pe

favoarea

N. MOCANU 
coresp. „Seinteii"

oaspete, să-și creeze 
de șut și să conducă,

vor desfășura întîlnirile dinDuminică sa 
cadrul celei de-a 12-a etape a campiona
tului cat A de fotbal în Capitală pe sta
dionul Republicii de la ora 14,15 va avea 
loc jocul dintre Dinamo București și Știința 
Timișoara lată meciurile din tară : Farul 
Constanta — Progresul , Dinamo Pitești — 
Steagul Roșu , C.S.M.S lași — Rapid ; 
Grisul Oradea — Siderurgistul ; Știinta Cluj 
— Petrolul Jocul Steaua — U.T Arad a 
fost aininat, deoarece echipa militară pleacă 
in R I) Vietnam

★
de gimnastică a R. F. 
cu scorul de 281,10 —

Echipa masculină
Germane a întrecut
280,75 puncte echipa Finlandei, în meciul 
desfășurat la München

Federația peruviana de baschet face in
tense pregătiri în vederea celei de-a 4-a e-

noastre 
jocul de 

corespun
zătoare, pe măsura posibilităților 
lor, Boțan, Constantinescu, Floroia- 
nu. Hector remareîndu-se în mod 
deosebit. Formația Spartak a avut , 
în jucătoarele Celik, Iacovetici și 
Zemko jucătoarele de bază. Meciul 
retur va avea loc la Subotița, la o 
dată care urmează să se stabilească 
ulterior.

diții a campionatului mondial feminin. în
trecerile din grupe se voi* disputa cu în
cepere de la 22 martie in orașele Arequipa, 
Tacna, Iquitos și Chiclayo Turneu] final 
este programat între 27 martie și 7 aprilie 
în orașul Lima.

■ *
La „Zimny Stadion“ din Praga s-a dis

putat meciul international de box dintre 
echipele selecționate ale R S Cehoslovace 
și R P. Bulgaria Boxerii cehoslovaci au 
terminat învingători eu scorul de 12—S.

★
de handbal a orașului 

18—7 (10—3) reprezen-
Echipa masculină 

Praga a întrecut cu 
tativa orașului München, în cadrul turneu
lui international de la Viena. Alte tezul- 
tata înregistrata : Viena-Ljubljana 11—10; 
München — Ljubljana 19—17.

începînd de sîmbătă, 30 noiem
brie, în Capitală se vor desfășura în
trecerile firuile din cadrul Campio
natelor republicane de gimnastică 
individual — categoria maeștri — 
ji pe echipe, lată cîteva amănunte 
în legătură cu aceste întreceri :

® Participă cei mai buni gim- 
naști ai țării, între care : So
nia lovan, Elena Leuștean-Popes- 
cu, Emilia Liță, Frederic O'ßndi, 
Gh. Tohăneanu și alții. Interesantă 
va fi disputa pentru cucerirea titlu
lui de campion republican la indi
vidual compus, unde se va putea 
urmări „duelul" Sonia lovan și Ele
na Leuștean-Popescu Apoi cel din
tre Frederic Orendi și tinerii care 
atacă titlul pe caro acesta îl păs
trează în ultimii ani și dintre care 
cel mai serios adversar al campionu
lui pare a fi Anton Cadar,

® în întrecerea pe echipe vor 
concura 14 echipe din diferite re
giuni ale țării : București, Cluj, Ti
mișoara, Constanța, Reșița, Arad 
Ș. a. înaintea etapei finale, clasa
mentele au in fruiitéa lor trei echi
pe feminine : Știința București 
(522,916 puncte), Dinamo (496,396 
p.), Știința 11 București (477,360 p.) 
și două masculine Dinamo Bucu
rești (926.73 p) și Steaua București 
(905,64 p.).

9 Campionatele se vor desfășura 
în sala Dinamo sîmbătă 30 noiem
brie (ora 10—13) și duminică 1 
decembrie dimineața (ora 10) ; 
după-amiază (ora 17,30) au loc 
întrecerile vrimelor sase sportivi 
pentru decernarea titlurilor de cam
pioni republicani pe aparate.

Pregâ Urile selection abililor
Timpul încă frumos și competiția 

dotată cu „Cupa Progresul" au dat o- 
câziè amatorilor de rugbi să vadă 
în continuare, în meciuri publice, 
cele mai bune formații bucureș
tene. în competiția amintită, alături 
de trei echipe combinate, a luat parte 
și lotul republican care, după cum 
am mai anunțat, va susține luna 
viitoare o Importantă confruntare în 
compania naționalei franceze. Pre
zența lotului a dat un plus de interes 
acestei competiții rugbistice bucu
reștene.

Duminică, lotul a avut ca adver
sar o combinată puternică, alcătuită 
din jucătorii echipelor clasate pe 
primele două locuri în campionatul 
republican recent încheiat — Steaua 
și Dinamo. Lotul a fost în pro-

i
greș față de evoluția sa ante
rioara. Jocul a fost mai organizat, 
gruparea înaintării s-a făcut mai 
repede, prinderea mingii și pasele 
s-au executat cu mai multă sigu
ranță. Toate aceste calități au teșit 
în evidență mai ales în repriza se
cundă.

Trebuie sesizat, totuși, faptul 
că în momentele cind au fost 
dominați. Jucătorii Iotului n-au reu
șit să stopeze suficient de prompt 
atacurile adverse. Antrenamentele 
rugbiștilor din lotul reprezentativ 
vor continua și în cursul acestei 
săptămîni. Duminică, ei vor susține, 
în Italia, un ultim meci de verifi
care, întîlnind echipa Rovigo, lide
ra actuală a campionatului italian.
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UN NOU CAPITOL“»
'Ziarul „WASHINGTON POST“ de 

azi a publicat un desen sugestiv : o 
carte voluminoasă deschisă, cu pa
gina din stînga în chenar negru, 
avînd scris în mijloc : „John F. 
Kennedy — 1961—1963“, iar deasu
pra paginii albe din dreapta, pe 
care scrie „Lyndon Johnson“ stă a- 
plecată o mână cu un condei, gata 
să facă prima însemnare. Desenul 
poartă titlul „Un nou capitol“.

Ultimele rînduri ale precedentului 
capitol au fost scrise ieri.la Washing
ton. întreaga presă de azi a relatat 
pe zeci de pagini impresionantele 
momente ale ceremoniilor funerare, 
inclusiv înhumarea de la cimitirul 
Arlington.

Miercuri dimineața, noul președin
te Lyndon Johnson se instalează în 
„Camera ovală" (biroul președinte
lui) de la Casa Albă.

De fapt, noul președinte și-a în
ceput activitatea încă de luni seara. 
Prezența la Washington a unui nu
măr de aproximativ 70 de șefi de 
stat, de guvern și alte personalități 
de seamă a prilejuit noului preșe
dinte un prim contact cu acești 
înalți oaspeți, în cadrul recepției pe 
care a oferit-o la Departamentul de 
Stat. Printre delegațiile primite a 
fost și delegația R. P. Romîne, con
dusă de tov. Gh. Gaston Marin.

Tot luni, la Casa Albă, a avut loc 
o întrevedere între L. Johnson și 
președintele Franței, de Gaulle. A- 
genția „France Presse“ a relatat că 
între cei doi oameni de stat s-a a- 
juns la un acord privind organiza
rea, în primăvara anului viitor, a 
unui schimb de vederi între Franța 
și Statele Unite. O convorbire a avut 
de asemenea loc între președintele 
S-,U.A. și A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Președintele Johnson a avut de 
asemenea o convorbire cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, căruia 
i-a declarat că „va sprijini Organiza
ția Națiunilor Unite cu aceeași vi
goare ca și fostul președinte Ken
nedy“.

Delegația R P. Romîne la Casa Albă
WASHINGTON 25. — Trimisul 

special Agerpres. C. Alexandroaie, 
transmite :

Luni là orele 15,30 (ora 23,30 ora 
Bucureștiului) la Casa Albă d-na 
Jacqueline Kennedy a primit dele
gațiile guvernamentale care au par
ticipat la funeraliile lui John Fitz
gerald Kennedy. Cu acest prilej 
delegațiile au exprimat condoleanțe 
soției fostului președinte al S.U.A.

Șeful delegației guvernamentale 
a R. P. Romine, Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, însoțit de ceilalți membri ai 
delegației, a transmis din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a gu
vernului romîn cele mai sincere 
condoleanțe și sentimente de sim
patie d-nei Kennedy și copiilor ei 
în legătură cu marea pierdere su
ferită prin moartea soțului ei, emi
nentul om de stat John Kennedy. 
D-na Kennedy a mulțumit pentru 
sentimentele exprimate.

Delegațiile guvernamentale au

ședința memorială a Adunării Generale 
a 0. N. li.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Marți după-amiază Adunarea Ge

nerală a O.N.U. s-a întrunit într-o 
ședință specială consacrată memo
riei fostului președinte al. S. U. A., 
John F. Kennedy. în cursul ședinței 
au luat cuvîntul președintele Adu
nării Generale, Rodriguez, secretarul 
général al O.N.U., U Thant, vicepre
ședinții Adunării Generale, precum 
și președinții celor șapte comitete ale 
Adunării.

Reprezentantul permanent al Re
publicii Populare Romîne la O.N.U. 
și președinte al Comitetului Politic 
Special, Mihail Hașeganu, a decla
rat : „Pe toate meridianele globului, 
popoarele au luat parte la durerea 
și doliul care au lovit poporul ame
rican. Acțiunea criminală care a pus 
capăt vieții președintelui ■ Kennedy, 
vizînd în același timp opera începu
tă de el, a provocat o indignare una
nimă. Aflîndu-se în fruntea unui

0 relatare a agenției Fras?ce Presse în legătură 
cu anchetarea evenimentelor din Dalias

orașului 
la asa-

DALLAS 26 (Agerpres). — Cores
pondentul din Dallas al agenției 
France Presse transmite :

Depășind larg cadrul 
Dallas, ancheta cu privire 
sinarea președintelui Kennedy, apoi 
aceea în legătură cu moartea asa
sinului său se pare că trebuie să fie 
centralizată la Ministerul Justiției 
de la Washington.

Procurorul general Henry Wade, 
cunoscut pentru ambițiile sale po
litice, care centraliza pînă acum 
ancheta, a prezentat oficial dumi
nică seara ziariștilor dovezile acu
mulate împotriva lui Oswald.

Poliția din Dallas a pierdut a- 
proape orice control asupra opera
țiunilor. Ea a fost criticată și ridicu
lizată de această crimă comisă în 
propriul ei sediu.

Pentru aceste motive, cu începere 
de duminică, firele anchetei duc la 
sediul F.B.I. unde se află John Mil
ler, reprezentantul personal al mi
nistrului justiției, Robert Kennedy. 
Miller a informat pe ziariști că nici 
o informație nu va mai fi comuni
cată la Dallas, ci la Washington.

Totul pare să indice — se arată

In cursul zilei de 26 noiembrie 
președintele l-a primit pe Haile Se
lassie, împăratul Etiopiei, A. Dou- 
glas-Home, primul ministru al Ma
rii Britanii, Diozdado Macapagal, 
președintele Filipinelor, Izmet Inönü, 
primul ministru al Turciei, Heinrich 
Ltibcke, președintele R.F.G., și Lud
wig Erhard, cancelarul federal. El a 
primit, de asemenea, pe conducătorii 
delegațiilor din țările 
tine.

Noul președinte a 
semenea o serie de 
personalități ale vieții publice ame
ricane. El a convocat peste 30 de 
guvernatori democrați și republicani

Americii La-

avut de a- 
contacte cu

Corespondența 
din Washington

prezenți la Washington — unii dintre 
ei fiind aduși de la aeroport — pen
tru a le cere sprijinul în viitoarele 
acțiuni ale administrației. în cursul 
acestei întilniri, el a arătat ideile 
esențiale din declarația pe care o 
va face miercuri în fața celor două 
camere ale Congresului. „Intențio
nez să spun Congresului — a decla
rat el — că vrem să ne onorăm an
gajamentele pe care le-am luat atît 
în interior cît și peste hotare“. După 
cum arată presa americană, Johnson 
își va exprima în fața Congresului 
„hotărîrea de a continua politica 
predecesorului său“. De altfel, acea
stă intenție a fost manifestată și în 
mesajul adresat in seara zilei de 25 
noiembrie forțelor armate america
ne, mesaj în care se afirmă că „me
moria predecesorului său va rămâne 
vie și curajul dovedit de acesta în 
slujba păcii va fi întotdeauna cins
tit“ și că „politica și obiectivele Sta
telor Unite rămîn neschimbate in ce 
privește căutarea unei păci onora
bile“.

In această ordine de idei, zia
rele ■ acordă însemnătate . schim
bului de mesaje dintre Hruș- 

fost primite în după-amiaza ace
leiași zile de președintele Statelor 
Unite, Lyndon Johnson. Cu prilejul 
primirii delegației romîne, Gh. 
Gaston Marin a spus președintelui 
Lyndon Johnson : „Cu ocazia pre
luării de către dv. a înaltei funcții 
de președinte al Statelor Unite ale 
Americii am fost însărcinat de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. și de guvernul romîn să vă 
transmit urări de sănătate, viață 
lungă și fericire personală. Ne ex
primăm convingerea că relațiile 
dintre țările noastre se vor dezvolta 
favorabil în direcția prieteniei și 
prosperității ambelor popoare“.

Președintele Johnson a mulțumit 
pentru mesajul primit și a împărtă
șit punctul de vedere 
romîne.

Din partea S.U.A. la 
mai fost de față Dean 
tarul Departamentului 
George Ball, subsecretar de stat, și 
William Tyler, subsecretar de stat.

al delegației

primire au 
Rusk, secre- 
i de Stat,

stat care poartă o răspundere deo
sebită pentru pacea în lume, preșe
dintele Kennedy a manifestat preo
cuparea de a face să prevaleze vo
cea rațiunii în relațiile internaționa
le. De aceea, moartea tragică a pre
ședintelui Kennedy a fost o grea 
pierdere nu numai pentru poporul 
american, dar și pentru întreaga 
lume.

Guvernul și poporul romîn, a spus 
Mihail Hașeganu, împărtășesc dure
rea și indignarea generală provocată 
de asasinarea președintelui Kennedy 
și aduc un solemn omagiu memoriei 
sale. în' calitate de președinte al Co
mitetului Politic Special, a încheiat 
vorbitorul, exprim sincere condo
leanțe delegației Statelor Unite ale 
Americii. rugind-o să transmită 
doamnei Kennedy și familiei lovite 
de doliu sentimentul nostru de pro
fundă simpatie“.

în telegrama agenției France Presse 
— că poliția locală din Dallas și 
agenții federali au făcut o anchetă 
destul de sumară și nu au încercat 
să cunoască adevărata personalitate 
a lui Ostwald și mot, rele care ar fi 
putut să-1 facă să-1 asasineze pe 
președintele Statelor Unite.

Poliția nu a căutat să afle dacă 
Oswald avea complici. Numai după 
asasinarea sa de către Jack Ruby 
s-a pus întrebarea : a fost el oare 
suprimat pentru că lucra pentru un 
grup politic ? Pentru care grup ?

*

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Agenția France Presse transmite :

Un purtător de cuvînt al Biroului 
Federal de Investigații a declarat 
că „secția din Dallas a F.B.I. a pri
mit duminică dimineața un anunț 
telefonic anonim prin care se co
munica că Lee Harvey Oswald, pre
supusul asasin al fostului președin
te, va fi ucis. Informația a fost co
municată poliției din Dallas. La ins
pectoratul de poliție s-a exclamat 
„O. K.“ și... după cîteva ore glontele 
tras de Ruby l-a făcut pe Oswald 
să amuțească pentru totdeauna“. 

ciov și Johnson. „In domeniul aface
rilor externe —■ scrie New York Ti
mes, — președintele Johnson l-a a- 
sigurat pe președintele Hrușciov că 
intenționează să ducă mai departe e- 
forturile predecesorului său de a 
îmbunătăți relațiile dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică". Față de 
aceasta, ziarul new-yorkez conside
ră că „rămâne astfel viabil pasul 
spre destindere, făcut prin semnarea 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare".

Manifestînd un mare interes față 
de orientarea pe care o va promova 
noul președinte al S.U.A., ziarele din 
diferite capitale ale lumii acordă, la 
rîndul lor, mult spațiu acestei pro
bleme. Astfel, într-un editorial, cu 
titlul „Linia de urmat“, ziarul pari
zian „LE MONDE“ scrie : „America, 
ca și întregul pămînt, își pune acum 
întrebarea referitoare la. comporta
rea unui succesor care moștenește 
o sarcină foarte grea. In curs de 
trei ani, John Kennedy... a dus criza 
din Caraibe la un deznodământ feri
cit, a deschis cu Moscova drumul 
spre o destindere. Oricare ar fi ca
racterul și dorințele succesorului 
său, el este legat prin opera între
prinsă de predecesor și nu s-ar pu
tea înțelege ca. aceasta să nu fie 
dusă pînă la capăt. Ucigașul a su
primat omul, dar nu și necesitatea 
de a rezolva, problemele pe care 
le-a abordat acesta. Iată ce nu poate 
să uite dl. Lyndon Johnson, cu atît 
mai mult cu cît peste un an va con
duce partidul democrat în bătălia 
electorală“.

Opinia publică a reținut declara
țiile făcute de noul președinte al 
S.U.A. Dar, așa cum scrie azi într-un 
editorial „NEW YORK TIMES“, „de
clarațiile politice nu pot face mai 
mult decît să indice orientarea gene
rală. Numai atunci cînd președintele 
va începe să adopte și să înfăptuias
că viitoarele sale hotărîri va fi po
sibil să se vadă care este adevărata 
semnificație a cuvintelor“.

L. RODESCU
26 noiembrie.

Întrevederea lui a. i. mikoian 
CD PREȘEDINTELE L. JOHNSON 
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut o vizită la Casa Albă doam
nei Jacqueline Kennedy, exprimîn- 
du-i în numele guvernului U.R.S.S., 
al lui N. S. Hrușciov și al Ninei 
Hrușciova, precum și în numele său 
personal profunde condoleanțe în 
legătură cu moartea tragică a soțu
lui ei. A. I. Mikoian a fost însoțit de 
A. Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A.

După cum anunță agenția TASS, 
la 26 noiembrie A. I. Mikoian s-a 
întîlnit la Casa Albă cu Lyndon 
Johnson, noul președinte al S.U.A., 
și a avut cu el o convorbire. Din 
partea americană la întîlnire au par
ticipat A. Harriman, secretar de stat 
adjunct pentru problemele politice, 
și alte personalități.

Din partea sovietică, la întîlnire 
a participat A. F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A.

La sfirșitul întrevederii care a du
rat aproape o oră, A. I. Mikoian a 
făcut corespondenților presei ame
ricane și străine următoarea decla
rație :.

„Am avut cu președintele Lyndon 
Johnson o convorbire agreabilă 
trebuie să spun că am rămas 
țumit de această convorbire, 
s-a referit la problemele ce 
zintă interes pentru cele 
țări.

Vorbesc despre o impresie agrea
bilă, deoarece aceasta nu este prima 
mea întîlnire cu președintele John
son; Ne-am mai întîlnit în timpul vi
zitei mele în S.U.A. și am avut și a- 
tunci convorbiri agreabile. Și acum 
sînt deosebit de mulțumit de această 
întîlnire“.

Și 
mul- 
care 
pre- 
două

MOGADISCIO. La 26 noiembrie 
în Republica Somalia au avut loc a- 
legeri pentru cele 58 de consilii mu
nicipale. Acestea sînt primele alegeri 
municipale care au loc de la procla
marea independenței țării. La cam
pania electorală au participat toate 
partidele politice din Republica So
malia.

NAIROBI. în urma unor ciocniri 
între poliție și cetățeni de origine so- 
maleză, în cîteva localități din pro
vincia de nord a Kenyei au fost in
stituite restricții asupra circulației. 
După cum relatează agenția Reuter, 
în cursul ultimei săptămîni au avut 
loc mai multe asemenea ciocniri care 
s-au soldat cu răniți. După cum se 
știe, provincia din nordul Kenyei este 
locuită în cea mai mare parte de o 
populație de origine somaleză care 
în mai multe rînduri și-a exprimat 
dorința de a se alipi la Bepublica 
Somalia. Această problemă este în 
curs de rezolvare, ea urmînd să con
stituie obiectul unor noi tratative în
tre reprezentanții guvernelor Kenyei 
și Somaliei.

MOSCOVA. în sala Uniunii cine
aștilor din Moscova s-a deschis o ex
poziție de desene a lui I. Popescu- 
Gopo. La deschidere au luat parte : 
S. N. Sguridi, vicepreședinte al Uni
unii cineaștilor din U.R.S.S., regizorul 
R. N. Rostoțki, artista Tatiana Sa
moilova, alți cineaști. După deschi
derea expoziției a urmat vizionarea 
noului film, creație a lui I. Popescu-

99 Alegeri parlamentare corupte și necinstite“
SEUL 26 (Agerpres). — La 26 no

iembrie în Coreea de sud au avut 
loc alegeri parlamentare pentru de
semnarea celor 175 de membri ai 
Adunării Naționale — unica cameră 
a ’parlamentului sud-coreean. Ale
gerile pentru Adunarea Națională 
au loc la scurtă vreme după alege
rile prezidențiale din 15 octombrie, 
la care președintele Coreei de sud, 
Pak Cijan Hi, nu a putut obține 
alegerea sa decît cu 42,51 la sută din 
totalul voturilor exprimate. O ex
presie a nemulțumirii 
sud-coreene față de 
Pak Cijan Hi este și 
alegerile parlamentare, 
milioane de alegători 
listele electorale, la centrele de vot 
s-au prezentat mai puțin de 70 la 
sută.

Partidul democrat, principalul 
partid de opoziție, a dat publicității 
o declarație în legătură cu modul în

populației 
regimul lui 
faptul că la 

din cei 13 
înscriși pe

in
Pregătiri în Nyassaland

vederea proclamării independenței
BLANTYRE 

Corespondentul 
ziarului englez 
într-o corespondență despre pregă
tirile ce au loc în Nyassaland în 
vederea proclamării independenței 
care va avea loc la sfîrșitul acestui 
an, după dezmembrarea Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului.

După cum se știe, Nyassalandul a 
fost cel mai sărac teritoriu al fostei 
federații. Pe o suprafață de apro
ximativ 35 000 mile pătrate se află 
o populație de aproximativ 4 mi
lioane, ceea ce înseamnă peste 100 
de oameni la mila pătrată. Țara are 
resurse naturale limitate, singurul 
ei potențial fiind agricultura. Iată de 
ce, după cum relatează corespon
dentul ziarului „Times“ în cores
pondența sa intitulată „Nyassalan
dul luptă pentru construirea unei 
economii sănătoase“, în prezent, 
în această țară comisii speciale 
întreprind diferite studii, propun 
soluții, evaluează resursele și ne
cesitățile țării. în toate rapoar
tele acestor comisii se subliniază că 
„este important ca economia Nyassa
landului să fie stimulată în ce pri-

(Agerpres). —
Blantyre al 

relatează

26 
din 

„Times“

Copii ai angolezilor care s-au refugiat pe teritoriul Republicii Congo pen
tru a scăpa de persecuțiile și teroarea colonialiștilor portughezi.

ROMA 26 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France 
Presse, luni dimineața, în cadrul lu
crărilor celei de-a 12-a sesiuni a 
Conferinței Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.), care are loc la Roma, 
cea de-a treia comisie a conferinței 
a adoptat o recomandare care pre-

Gopo, „Pași spre lună", care 
bucurat de un frumos succes.

CIUDAD DE MEXICO. „Ajunși 
în pragul disperării din cauza foamei 
și mizeriei, obosiți de promisiuni de
șarte și de cei 13 ani de amînări a 
așteptatei reforme agrare care tre
buia să le dea pămînt, aproape 1 000 
de țărani din regiunea Penjamo (sta
tul Guanajanto) din Mexic au con
fiscat pămînturile moșierești“, scrie 
ziarul mexican „La Voz de Mexico“.

Dar, adaugă ziarul, țăranii au fost 
izgoniți de pe aceste pămînturi de 
către poliție și jandarmerie. Aproxi
mativ 300 de țărani au fost arestați.

LEIPZIG. La Leipzig-Markleeberg 
a avut loc conferința Biroului Aso
ciației Internaționale a Juriștilor De- 
mocrați, la care au participat juriști 
din 14 țări. Din partea țării noastre 
a participat Ioan Filip, membru al' 
Comitetului executiv al Asociației ju
riștilor din R.P.R. Conferința s-a o- 
cupat de pregătirea celui de-al 8-lea 
Congres mondial al Asociației Inter
naționale a Juriștilor Democrați, care 
va avea loc în aprilie 1964 la Buda
pesta.

MOSCOVA’. La 26 noiembrie s-a 
înapoiat în patrie, venind de la BeL 

care s-au desfășurat alegerile din 
26 noiembrie. în declarație se arată 
că aceste alegeri „au fost cele mai 
corupte și mai necinstite din istoria 
Coreei de sud“. Partidele de opoziție 
au hotărît formarea în cadrul vii
toarei Adunări Naționale a unei co
misii unite de anchetă care să cer
ceteze modul cum au fost falsificate 
atît alegerile prezidențiale cit și a- 
legerile pentru Adunarea Națională.

Rezultatele definitive ale alegeri
lor vor fi date publicității în cursul 
zilei de joi.

După cum transmite agenția 
U.P.I., Adunarea Națională urmează 
să se întrunească la 17 decembrie. 
Potrivit noii constituții, Adunarea 
Națională va avea o influență destul 
de redusă întrucît adevărata putere 
va fi deținută de guvern. Președin
tele are drept de veto asupra 
rîrilor Adunării Naționale.

hotă-

vește ritmul de dezvoltare pentru a 
contracara inerția economică din 
timpul existenței Federației Rhode- 
siei și Nyassalandului“. Corespon
dentul remarcă munca pregătitoare, 
în special în organizarea căilor fe
rate, în extinderea sistemului de 
drumuri rurale, în direcția dezvoltă
rii industriei zahărului, a celei tex
tile și alte asemenea proiecte. Ac
tualul guvern în frunte cu H. Ban
da, guvern care reprezintă interesele 
populației africane, acordă o atenție 
deosebită dezvoltării agriculturii. O 
problemă deosebit de importantă 
este crearea de cadre calificate în 
medicină, drept și tehnică.

Esențialul, subliniază corespon
dentul, este faptul că „din momen
tul în care a fost instaurat guver
nul ales, a existat un remarcabil in
teres pentru nevoile publice“. Expli- 
cînd aceasta corespondentul relatea
ză că africanii din Nyassaland mun
cesc cu abnegație și „ceea ce este 
mai încurajator, este bunăvoința cu 
care aceștia sînt dispuși să participe 
la realizarea proiectelor, construind 
drumuri, școli, oficii poștale prin 
muncă voluntară“.

vede creșterea numărului membri
lor consiliului. In prezent, din com
ponența consiliului — care este or
ganul executiv al F.A.O. între se
siunile conferinței — fac parte nu
mai reprezentanții a 27 de state. 
Potrivit agenției, această recoman
dare urmează să fie discutată de 
conferință în sesiune plenară.

s-a
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grad, delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în frunte cu K. T. Mazurov, 
membru , al Prezidiului Sovietului Su
prem și membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., care timp de 
două săptămîni a vizitat R. S. F. Iu
goslavia.

LONDRA. „Guvernul britanic tre
buie să interzică vînzarea de arma
ment Republicii Sud-Africane“ — a 
declarat laburistul Christopher May
hew în Camera Comunelor. El a vor
bit despre protestul opiniei publice 
engleze împotriva faptului că Anglia 
continuă să trimită Republicii Sud- 
Africane bombe cu gaze lacrimogene 
și arme de foc. Ministrul afacerilor 
externe, Butler, a declarat că va stu
dia această propunere.

MOSCOVA. La 25 noiembrie s-a 
deschis la Moscova simpozionul in
ternațional pentru producția materia
lelor textile nețesute la care participă 
delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. Din partea R. P. Romîne, 
la simpozion participă o delegație 
formată din ing. Marin Udrea, direc
tor general-adjunct al Direcției teh
nice a Ministerului Industriei Ușoare, 
și ing. Petre Teleb’a. de la Institutul 
de cercetări textile. La simpozion vor

BAGDAD 26 (Agerpres). — într-o 
declarație radio-difuzată, ministrul 
apărării al Irakului, Takriti, a con
firmat că „aproape toate unitățile 
militare s-au retras în cazărmi, unde 
și-au reluat activitatea normală“. 
Viața la Bagdad și în celelalte orașe 
irakiene, a declarat Takriti, este 
calmă. în cadrul unei emisiuni a 
postului de radio Bagdad, ministrul 
muncii și al problemelor sociale a 
anunțat că „ vor fi elaborate noi 
legi în problemele muncii“.

A.genția Reuter relatează- că gu
vernatorul militar al Bagdadului a 
reamintit foștilor membri ai „gărzii 
naționale“ că trebuie să predea cît 
mai repede armele. Pînă la predarea 
întregului armament, punctele im
portante din capitală și alte centre

„Colocviu international 
asupra electronicii 

nucleare“

din Pa- 
„Coloc- 
electro-

acestei
internațio-

PARIS-26 (Agerpres). — în marea 
sală a palatului U.N.E.S.C.O. 
ris au început luni lucrările 
viului internațional asupra 
nicii nucleare“.

Prima ședință de lucru a 
importante manifestări 
nale, care reunește aproape 1 000 de 
specialiști din 40 de țări, a fost pre
zidată de academicianul romîn A. 
Sânielevici, director adjunct al Divi
ziei de cercetări și laboratoare din 
cadrul Agenției internaționale de e- 
nergie atomică.

Un nod de contradicții 
in sudul Peninsulei Arabice

ultimii ani nu 
Drept rezultat, 
sînt nevoite să 
la îndeplinirea

Analizînd într-un articol situația dîn 
sudul Peninsulei Arabice, revista en
gleză „WORLD TODAY“ scrie :

„Yemenul, Adenul și în general par
tea de sud a Peninsulei Arabice au de
venit în ultimul timp o arenă a cioc
nirilor dmtre interesele politice ale na
ționalismului arab și cele ale puterilor 
occidentale, ciocniri care au generat 
contradicții ascuțite.

La baza acestor contradicții stau, îna
inte de toate, faeton' militari, în special 
existența marei baze navale Aden care, 
potrivit expresiei folosite de presa din 
Occident, a căpătat acum o însemnătate 
«vitală». Este lim
pede că Anglia in
tenționează s-o men
țină sub controlul 
ei, cel puțin în anii 
următori și, dacă 
este posibil, în decursul întregului de
ceniu.

Este neîndoielnic că majoritatea popu
lației arabe din Aden este ferm decisă 
să scape cu orice preț de sub domina
ție. O mărturie elocventă o constituie 
boicotarea unanimă de către populația 
arabă a ultimelor alegeri, numeroasele 
greve și demonstrații, precum și repre
siunile poliției, care în 
mai contenesc la Aden, 
autoritățile coloniale 
atragă pină și criminali 
funcțiilor administrative. Altminteri este 
gteu de explicat de ce patru din 
șase membri ai actualului guvern 
Aden, ca rezultat al unor cercetări 
treprinse de juriști independenți, 
fost găsiți vinovați de acțiuni ilegale.

Străduindu-se cel puțin să slăbească 
valul crescînd de acțiuni șr proteste îm
potriva continuării ocupării Adenului, 
în ianuarie anul acesta autoritățile colo
niale, în pofida voinței populației arabe, 
au inclus Adenul în componența așa-zisei 
Federații a Arabieî de sud. Acest pas 
a dat însă rezultate contrarii : 8 din cei 
13 membri aleși ai Consiliului legislativ 
al Adenului s-au exprimat împotriva 
acestei hotărîri, iar demonstrațiile de 
protest ale populației arabe s-au trans
format în ciocniri serioase cu poliția și 
armata. Situația a devenit atît de încor
dată. îneît autoritățile au fost nevoite 
să amîne cu un an organizarea alege
rilor generale încălcînd astfel propriile 
lor promisiuni oficiale.

După cum se știe, Federația Arabieî 
de sud a fost constituită în 1959 prin 
contopirea a șase sultanate și mici șei- 
cate din protectoratul apusean. în pre
zent, numărul membrilor acestei fede
rații a crescut la 14. Este evident că 
atît sultanii, cît și șeicii nu se opun nici 
menținerii Adenului ca bază militară, 
nici rămînerii autorităților coloniale pe

Răsfoind presa străină de£-

cei 
din 
în- 
au

fi discutate problemele actuale ale 
acestei noi ramuri a industriei textile, 
precum și problemele perfecționării 
tehnice și tehnologiei care permit îm
bunătățirea sortimentului de produse.

PARIS. După cum anunță agenția 
United Press International, la 25 no
iembrie un tribunal special din Paris 
a început judecarea unui lot de 56 de 
persoane, foști membri ai organizației 
fasciste O.A.S.

LOME. Agenția Reuter anunță că 
în capitala Republicii Togo a luat 
sfîrșit procesul intentat persoanelor 
implicate în complotul antiguverna
mental din 9 aprilie a. c. Tribunalul 
a condamnat în contumacie la 20 de 
ani închisoare pe fostul ministru al 
afacerilor interne, Théophile Mallky, 
considerat a fi organizatorul complo
tului. O altă oficialitate condamnată 
în contumacie este Kokou Djanta 
care, împreună cu Mallky, au reușit 
să se refugieze peste graniță în mo
mentul descoperirii complotului. Tri
bunalul a mai condamnat, de aseme
nea, la 10 luni închisoare pe secretarul 
adjunct al Partidului unității togo- 
leze.

PARIS. După cum anunță agenția 
France Presse, în după-amiaza zilei 
de 26 noiembrie, muncitorii de la 

importante irakiene continuă să s® 
afle sub pază.

într-o conferință de presă, primul 
ministru irakian, Yehia, a sublinia4' 
că „politica Irakului este clară“. I 
se pronunță „pentru unitatea araba 
și pentru relații de prietenie cu 
toate popoarele“. Acțiunea din 18 
noiembrie ('preluarea puterii de că
tre actuala conducere), a adăugat el, 
„a fost menită să corecteze situația“ 
existentă pînă atunci.

Agenția France Presse anunță că 
Saadi, fostul vicepreședinte ai gu
vernului irakian, lider al fracțiunii 
„extremiste“ a partidului Baas din 
Irak, a părăsit la 25 noiembrie Da
mascul. El este însoțit de alte trei 
personalități baasiste și intenționea
ză să plece în Elveția.

De ce părăsesc coaliția 
guvernamentală

ANKARA 26 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunf* 
că Comitetul Executiv al Partidului' 
național-țărănesc din Turcia a ho- 
tărît astăzi cu 17 voturi pentru și 
două contra să se retragă din coali
ția guvernamentală din care făcea 
parte împreună cu Partidul republi
can al poporului (al primului minis
tru Inönü) și Partidul Turciei noi.

La rîndul său Partidul Turciei noi 
a hotărît să țină o sesiune specială 
în care să hotărască dacă va mai 
face parte sau nu din coaliția gu
vernamentală.

Aceste măsuri sînt întreprinse, 
după cum apreciază observatorii de 
la Ankara, ca urmare a înfrîngerii 
pe care au suferit-o cele trei partide 
din coaliția guvernamentală în ale
gerile locale de la 17 noiembrie.

pămîntul lor, deoarece tocmai acestea 
îi ajută.să se mențină la putere.

Formal, includerea Adenului în Fe
derația Arabiei de sud a fost prezenta
tă drept un pas important pe calea 
progresului său constituțional, în pofida 
faptului că atît din punct de vedere fi
nanciar, cît și din punct de vedere po
litic, acesta Se află în deplină depen
dență de Anglia. în ultimul timp a fost 
pusă în circulație versiunea că Adenul 
este prea slab și prea mic, că el nu este 
în stare să se apere și că de aceea nu 
i se poate acorda independență“. S-a 
pus în circulație versiunea că Yemenul 

_____________ ar constitui o „pri
mejdie“ pentru A-

Prin existenta sa, 
după răsturnarea 
imamului, Repu- 

în-
pu-

blica Arabă Yemen constituie 
tr-adevăr o primejdie pentru ,_
tredele regimuri monarhice din Pe
ninsula Arabică. Sultanii din Federa
ția Arabiei de sud, împreună cu regele 
Arabiei Saudite, care au acordat un 
substanțial ajutor militat forțelor rebele 
care au acționat împotriva tinerei repu
blici. nu s-au împăcat cu influența re
voluționară pe care republica o exer
cită asupra maselor populare din statele 
vecine. Deși intervenția militară împo
triva Yemenului s-a soldat cu un eșec, 
iar rebelii au suferit o înfrîngere, acti
vitatea subversivă îndreptată contra re
publicii n-a încetat nici astăzi. (Postul 
de radio Sanaa a anunțat că într-una 
din regiunile nordice de frontieră au 
avut loc noi ciocniri între trupele repu
blicane și detașamente de mercenari. 
Mercenarii au fost înfrînți, lăsînd pe 
cîmpul de luptă arme și muniții — n.r.).

Adenul s-a transformat în principalul 
refugiu și centru de concentrare a ce
lor mai activi mămici ai guvernului re
publican al Yemenului. Sînt puse la 
punct cu încăpățînare planuri de 
desprindere a părții de sud a Yemenu
lui șj de transformare a ei într-un stat 
separat sub autoritatea imamului.

Acestea toate au o trăsătură comună: 
Yemenul nu trebuie să fie un stat mo
dern, independent, cu un regim repu
blican, ci trebuie să se mulțumească cu 
situația de semicolonie, divizată într-un 
mare număr de regiuni, după criteriul 
triburilor. Cu alte cuvinte, i se atribuie 
rolul unui tampon de apărare între 
baza navală Aden și naționalismul arab.

Baza Aden are o mare însemnătate 
pentru menținerea influenței engleze în 
Kuweit, care este una din principalele 
surse de aprovizionare cu petrol a fostë’ 
metropole. Dar principalul îl constituie 
faptul că baza Aden are menirea să 
joace rolul unui „sprijin“ al pactului 
C.E.N.T.O.“.

căile ferate din Franța au declarat 
o grevă de 34 de ore în sprijinul re
vendicărilor lor economice. Potrivit 
agenției, chemarea la grevă a fost 
lansată de toate organizațiile sindi
cale ale feroviarilor.

SINGAPORE. Corespondentul a- 
genției Reuter anunță că la 26 no
iembrie, 2 300 de studenți de la Uni
versitatea din Singapore au refuzat 
să mai ia parte la cursuri în semn de 
protest împotriva „încălcării autono
miei universitare și libertăților acade
mice“ de către guvernul din Sin
gapore și autoritățile centrale ale Fe- , 
derației Malayeze.

CAIRO. în această localitate s-a a- 
nunțat în mod oficial că R.A.U. 
invită cele 32 de state africane, mem
bre ale Organizației unității africane, 
să participe la o mare expoziție eco
nomică care urmează să fie organi
zată la Cairo.

în acest scop, guvernul R.A.U. a 
însărcinat pe ambasadorii săi să ia 
legătură cu guvernele statelor mem
bre ale Organizației unității africane 
în vederea fixării datei și modalități
lor de organizare a expoziției. C-țiva 
ambasadori africani la Cairo au co
municat de pe acum că guvernele lor 
sînt de acord cu participarea la a- 
ceastă expoziție.

DJAKARTA. Agenția indoneziană 
de presă Antara anunță' că în regiu
nea Sangau, în apropiere de frontiera 
cu Sarawakul, a fost doborît un avion 
militar englez care a violat spațiul 
aerian al Indoneziei.
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