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Oaspeții romîni s-au înapoiat la Belgrad

Oricît de primăvăratec a ținut să 
ni se înfățișeze acest noiembrie, se 
simte pe aproape ființa de cristal a 
iernii. Lunile friguroase, care cu
fundau cîndva satele într-o prelun
gită amorțeală, s-au transformat, pe 
măsura noului fel de a trăi și de a 
gîndi al țărănimii colectiviste, într-o 
perioadă activă, rodnică. Ultimii ani 
au dovedit-o : la sate s-a „cîștigat“ 
7m anotimp, folosit intens pentru 
desfășurarea activității cultural-edu
cative. Este anotimpul cînd pașii 
colectivistului, mecanizatorului, lu
crătorului din G.A.S. se îndreaptă 
mai stăruitor spre căminul cultural, 
bibliotecă sau cercurile de învăță- 
mînt, cînd oamenii cîmpurilor au 
mai mult răgaz să-și sporească cu
noștințele, să-și potolească setea de 
frumos.

Iarna la sate... în lumina sarcini
lor puse de partid în fața oameni
lor muncii din agricultură, activi
tatea cultural-educativă se cere o- 
rientată spre problemele principale 
ale unităților agricole spre dezvol
tarea continuă a conștiinței socialis
te. Esențiâl este 
ca întreagă aceas
tă activitate din 
perioada de iarnă 
să fie subordonată 
obiectivelor eco
nomice, să contri
buie din plin, prin 
toate mijloacele specifice, la întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, la realizarea 
unor producții sporite vegetale și a- 
nimale. Trebuie avut limpede în ve
dere că. valoarea, eficacitatea mun
cii cultural-educative desfășurate de 
așezămintele culturale de la sate 
constă în capacitatea acestora de a 
mobiliza oamenii muncii din agricul
tură la înfăptuirea acestor sarcini.

Obiective mobilizatoare ! Există 
în această privință o substanțială 
experiență, cristalizată în activitatea 
organizațiilor de partid, sindicale și 
de tineret, a comisiilor de femei, a 
consiliilor agricole, a comitetelor 
pentru cultură și artă. Ele sînt che
mate să colaboreze strîns pentru în
făptuirea obiectivului comun : o ac
tivitate cultural-educativă perma
nentă, variată, menită să răspundă 
cerințelor masei de colectiviști.

Celor familiarizați cu viața satu
lui nostru de azi le este cunoscut 
■’nteresul viu cu care sînt întîmpi-. 
nați activiștii de partid și de stat, 
oamenii de știință și cultură veniți 
în mijlocul colectiviștilor să țină 
expuneri, să stea cu ei de vorbă 
despre munca lor, despre viața sa
tului. In planurile așezămintelor 
culturale figurează numeroase in
formări asupra problemelor actuale 
ale politicii partidului și statului, 
ale situației internaționale, confe
rințe care înfățișează marile reali
zări dobîndite de poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, contribuind la educarea oa
menilor muncii din agricultură în 
spiritul patriotismului socialist.

Imaginea unei adevărate școli a 
experienței înaintate în agricultură 
oferă, în această perioadă, învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă, care 
reunește sute de mii de colectiviști. 
Cu creionul în mînă sînt însușite 
prețioase cunoștințe despre întări
rea gospodăriilor colective, despre, 
organizarea muncii, despre aplica
rea riguroasă a metodelor înaintate 
agrozootehnice, urmînd a fi puse în 
slujba sporirii producției vegetale și 
animale.

Fiind principala formă de răspîn- 
dire în masa colectiviștilor a cunoș
tințelor agricole, învățămîntul agro
zootehnic trebuie să se bucure de 
sprijin deplin din partea instituțiilor 
culturale de la sate. Căminelor cul
turale și bibliotecilor le revine sar
cina de a populariza cursurile, de 
a alcătui recomandări bibliografice 
pentru cursanți, de a face o largă 
propagandă tipăriturilor de specia
litate. După cum se știe, în lunile 
de iarnă se va ține în toate cămi
nele culturale un ciclu de confe
rințe pe teme agrozootehnice, axat 
pe răspîndirea. experienței valoroase

romîni și conducătorilor iugoslavi 
buchete de flori.

★
Membrii delegației de stat a R. P. 

Romîne și conducătorii iugoslavi au 
sosit joi dimineața la Belgrad.

în gara Topcider ei au fost întîm- 
pinați de Iovan Veselinov, secretar 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
R. S. Serbia, Veliko Zekovici, vice
președinte al Vecei Executive Fede
rative, de membri ai Vecei Executi
ve Federative și de alte persoane 
oficiale.

oaspeți au fost salutați de Ivan Ma- 
cek, președintele Skupșcinei R. S. 
Slovenia, Miha Marinko, secretar al 
C. C. al Uniunii Comuniștilor din 
Slovenia, Viktor Avbeli, președintele 
Vecei Executive a R. S. Slovenia.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Iosip Broz Tito au trecut apoi 
în revistă compania de onoare. în 
semn de salut au fost trase salve de 
tun.

înainte de a se urca în tren, un 
grup de pionieri au oferit oaspeților

BELGRAD 28 (Agerpres). — Dele
gația de stat a R. P. Romîne, condu
să de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a părăsit miercuri seara orașul 
Liubliana plecînd cu un tren special 
spre Belgrad.

Cu același tren au plecat spre 
Belgrad tovarășul Iosip Broz Tito și 
alte personalități oficiale iugoslave.

în gara Liubliana, numeroși cetă
țeni ai acestui oraș au salutat cu 
căldură pe conducătorii romîni și 
iugoslavi. Pe peronul gării înalții

dobîndite în unitățile agricole socia
liste — destinat masei largi a oame
nilor muncii din agricultură. Temele 
acestor conferințe vor fi judicios a- 
lese, în funcție de condițiile locale, 
de către căminul cultural împre
ună cu conducerea gospodăriei agri
cole colective și inginerul agronom. 
Eșalonarea chibzuită și ținerea re
gulată a acestor conferințe, partici
parea cît mai largă și constantă a 
auditorilor să fie o țintă principală 
în activitatea fiecărui cămin cultu
ral. Nu trebuie precupețit nici un 
efort ca în primăvară, odată cu în
ceperea noului an agricol, să fie cît 
mai mare numărul colectiviștilor 
care vor ieși pe ogor cu un plus 
de cunoștințe agrozootehnice, ca
pabili să aplice metode înaintate 
pentru dobîndirea unor recolte boga
te. Răspîndirea și generalizarea ex
perienței înaintate se realizează și 
prin vizite în unitățile socialiste cu 
rezultate economice bune. Iarna 
trecută, în numeroase regiuni ale 
țării s-au organizat rodnice schim
buri de experiență și consfătuiri 

pe ramuri de ac
tivitate sau în
tre gospodării a- 
gricole colective, 
avînd ca scop 
creșterea produc
ției vegetale și a- 
nimale.

Toate drumurile, . în viața cultu
rală a satului, duc la căminul cul
tural. Care e principalul său mag
net ? Firește, un bogat program, 
interesant, variat, îmbinînd latura 
inștructiv-educativă cu cea distrac
tivă. Simpla parcurgere a progra- 
meloi’ unor cămine culturale intens 
frecventate explică, de la prima ve
dere, „secretul“ popularității lor. 
Cine nu va fi îmbiat să-și petreacă 
timpul la cămin, cînd i se oferă o 
oră-două în tovărășia brigăzii știin
țifice, un jurnal vorbit sau un sim
pozion, o seară de întrebări și răs
punsuri, o călătorie pe hartă, un în
grijit program artistic ? Totodată, 
masele cele mai largi pot fi cuprin
se în această activitate dacă se ține 
seama de necesitatea diferențierii 
manifestărilor pe categorii și vîrstă. 
Nu pot lipsi din programul căminu
lui cultural cele adresate tineretului: 
tradiționala „joi“, sărbătoarea majo
ratului, duminica cultural-sportivă, 
concursurile-ghicitoare, nici, cele a- 

■ dresate femeilor : sfaturi pentru 
mame, pentru gospodine. Organiza
țiile de partid trebuie să fie atente 
la activitatea desfășurată în cadrul 
căminului, a bibliotecii ; printr-o în
drumare și un control exigent față 
de conținutul acestei activități, să 
prevină și să înlăture manifestările 
de formalism improvizațiile care 
mai apar pe alocuri.

Un puternic sprijin în activitatea 
cultural-educativă de la sate, o acti
vă contribuție la opera de răspîndire 
a științei și culturii în masa largă a 
poporului sînt chemați să-1 dea 
intelectualii de la oraș. Semni
ficativă, în acest sens, este ur
mătoarea cifră din iarna trecută: 
aproape 80 000 de intelectuali, pro
fesori și conferențiari universi
tari, medici, juriști, oameni de cul
tură și artă, au contribuit la reușita 
unor manifestări. Iată o experiență 
care se cere consolidată și dezvolta
tă, urmînd să stea în atenția comi
tetelor regionale, raionale și orășe
nești de partid. Cele mai bune cadre 
de conferențiari și propagandiști 
sînt așteptate să țină în fața colec
tiviștilor expuneri și lecții, cicluri 
de conferințe pe teme științifice, cu 
un bogat conținut de idei, atrăgă
toare, cu forță de convingere.

Cu un deosebit interes este întîm- 
pinată la sate vizita brigăzilor știin
țifice, a căror eficiență se sprijină pe 
modul operativ, viu, atractiv al ex
punerilor, răspunzînd celor mai va
riate și actuale preocupări ale co
lectiviștilor. Itinerariile brigăzilor 
urmează să fie alese cu multă grijă, 
pentru a fi cuprinse și localitățile 
mai îndepărtate. Cîteodată tematica 
unor brigăzi e sărăcită, răspunsurile 
care se dau abordează chestiuni pe
riferice, nesemnificative, care abat 
de la țintă — aceea de a răspîndi 
în masă cunoștințe materialist-ști- 
ințifice. Deosebit de eficiente s-au 
dovedit a fi consultațiile științifice 
organizate cu sprijinul larg al spe
cialiștilor pentru cadrele de bază 
din agricultură : agronomi, tehni
cieni, președinți de gospodării co
lective, lucrători din G.A.S., colecti
viști fruntași, orientate spre proble
mele esențiale ale diverselor zone 
agricole. Comitetele pentru cultură 
și artă și consiliile agricole au de
pline posibilități de a înmulți nu
mărul acestor acțiuni.

Un larg cîmp de activitate — 
prilej totodată de documentare în 
vederea propriilor lucrări artisti
ce — îi întîmpină, în această iar
nă, pe membrii brigăzilor .mixte de 
creatori. Ei vor avea întîlniri

Activitatea cultural-educativă

la sate in timpul iernii

Festivalul filmului 
pentru sate

începe festivalulLa 1 decembrie 
filmului pentru sate, prilej devenit 
tradițional al unor importante ma
nifestări cultural-educative de masă. 
In iarna trecută, filmele prezentate 
în cadrul festivalului au fost vizio
nate de aproape 8 milioane de oa
meni ai muncii de la sate. Și anul 
acesta festivalul este așteptat cu 
mult interes de către colectiviști.

Pe ecranele celor 4 500 cinemato
grafe sătești, din care 700 date în 
folosință anul acesta, vor fi prezen
tate peste 350 filme artistice și mai 
mult de 320 filme documentare, de 
știință popularizată ș.a. Pentru par
ticipanta la învățămîntul agrozoo
tehnic de masă vor fi organizate 
cicluri speciale cu filme ca „Porum
bul hibrid asigură recolte boga
te“. „Culturi intercalate și suc
cesive“, „Hormonii și viața plante
lor“, „Oameni bogați", „Să dezvol
tăm creșterea păsărilor". In cadrul 
festivalului vor avea loc, de aseme
nea, simpozioane, seri de întrebări 
și răspunsuri, concursuri pe teme 
din filme, consfătuiri cu spectatorii 
etc.

(Continuare în pag. IlI-a)

Cu angajamentul anual de economii 
îndeplinit

Tot mai multe întreprinderi din 
diferite regiuni ale tării anunță 
îndeplinirea angajamentului anual 
de 
85 
tul 
Iul
Direcția regională C.F.R. Timișoara 
și altele, au realizat în zece luni.eco-

nomii suplimentare la prețul de cost 
cu aproape 30 000 000 lei mai mult 
decît prevedea angajamentul anual.

Realizări însemnate au obținut șieconomii. în regiunea Banat
întreprinderi printre care trus- ■ întreprinderile industriale și unită- 
minier „Banatul“, Uzinele „Oțe- 
Roșu“, Fabrica de mobilă Arad,

tile economice din regiunea Cluj. Ele 
au realizat, în 10 luni, peste 76 000 000 
lei economii suplimentare la prețul 
de cost.

Constructorii de dru
muri din regiunea Ba
nat, sprijiniți de specia
liștii Institutului de fi
zică atomică, aplică cu 
bune rezultate, înce- 
pînd din' acest an, izo
topii radioactivi la de
terminarea procentului 
de bitum din betoane- 
le asfaltice și nisipuri
le bituminoase. Prin

noua metodă, procentul 
de bitum se determină 
numai în trei minute 
față de peste 20 de ore 
cît dura pînă acum. 

. Ea are o . precizie de
99,5 la' sută. In fe
lul acesta se pot lua 
operativ măsurile nece
sare pentru asigurarea 
unor lucrări de calita
te. înainte, constatările

privind calitatea lucră
rilor nu puteau fi făcute 
decît după darea dru
mului în circulație. Pe 
baza rezultatelor obți
nute de constructorii 
bănățeni, se 
suri pentru 
rea folosirii 
radioactivi și 
șantiere.

iau mă- 
extinde- 

izotopilor 
pe alte

(Agerpres)

S.M.T.-urile din regiunea Suceava 
au îndepiinit planul anual

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Stațiunile, de mașini și tractoare din 
regiunea Suceava au îndeplinit pla
nul anual de producție. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de S.M.T.-urile din Rădăuți, Dîngeni 
și Botoșani. Volumul lucrărilor exe
cutate în acest an de stațiunile de 
mașini și tractoare din regiunea Su
ceava este de 1 236 248 - ha arătură 
normală, față de 484 883 în 1960. 
Creșterea volumului de lucrări se 
datorește atît dotării S.M.T.-urilor 
cu noi tractoare și mașini agricole, 
cît■ și folosirii' lor cu randament 
sporit

O nouă fabrică
pîine

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
Recent a fost terminată la Tîrnă- 
veni construcția unei fabrici de 
pîine modernă cu o capacitate de 
21 000 kg în 24 de ore. Utilajul 
fabricii — trei cuptoare, două 
malaxoare cu 12 cazane, sistemul 
de cernere și de transport — a fost 
fabricat în întregime în țară. în 
prezent se face arderea cuptoarelor, 
executîndu-se totodată ultimele lu
crări de punere în funcțiune a 
fabricii.

Printre marile unităfi ale industriei chimice din regiunea Bacău, intrate 
în funcțiune în ultima vreme, se numără șl Combinatul de îngrășăminte azotoase 
Roznov. înzestrat cu utilaje moderne, combinatul va livra anual agriculturii 
.noastre o cantitate de 210 000 tone azotat de amonin și 10 000 tone uree. Iată în 
fotografie un aspect interior din secția de amoniac.

Și

La plecare, în gara Liubliana (Telefoto AGERPRES)

Convorbirile dintre delegațiile R. P. Romîne 
și R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 28 (Agerpres). —
Joi au continuat la Belgrad con

vorbirile dintre delegațiile Republi
cii Populare Romîne și Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Din partea romînă au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Ion Gheorghe. Maurer,, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodriăraș și Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu,

nistrul afacerilor externe, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P. Romî
ne la Belgrad. A participat, de ase
menea, Andrei Păcuraru, consilier.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, secretar gene
ral al U.C.I., Edward Kardeli, pre
ședintele Skupșcinei Federative a 
R.S.FL, Miloș Miriici, vicepreședin
te al Vecei Executive Federative, 
Marin Țetinici, secretar de stat pen- 

și telecomunicații,mi- t tru transporturi

Kiro Gligorov, secretar de stat pen
tru finanțe, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
R.S.F.I., Mirko Tepavaț, adjunct al 
secretarului de stat pentru afacerile 
externe, Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, a continuat schimbul de pă
reri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și problemele 
actuale ale situației internaționale.

Spectacol de gală cu prilejul sărbătorii naționale a popoarelor Iugoslaviei
BELGRAD 28 (Agerpres). — Joi 

seara, la Teatrul Național din Bel
grad, a avut loc un spectacol de 
gală cu.prilejul sărbătorii naționa
le a popoarelor Iugoslaviei. Partici
pantă au salutat cu îndelungi aplau
ze pe membrii delegației R. P. Ro
mîne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pe con
ducătorii R. S. F. Iugoslavia, în 
frunte cu tovarășul Iosip Broz Tito.

Au fost intonate imnurile de stat

ale R. P. Romîne și R. S. F. Iugos
lavia.

Poemul dramatic care a stat la 
baza acestui spectacol, intitulat 
„Mereu în slujba omului“, este scris 
de Oskar Davicio și evocă momente 
emoționante din lupta glorioasă a 
popoarelor Iugoslaviei pentru elibe
rarea patriei lor și făurirea puterii 
populare. La reușita spectacolului 
au contribuit regia lui Arsa Iovano- 
vici, scenografia lui Miomir Deniei

și orchestra dirijată de Bogdan Ba
hici. Spectacolul a fost susținut de 
un mare nymăr de recitatori — ac
tori de frunte ai teatrelor din Bel
grad, coriști, balerini, . instrumen
tiști.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes. Artiștilor le-au fost o- 
ferite flori din partea delegației R.P. 
Romîne. și din partea. conducerii de 
stat iugoslave.

La Uzina centrală de preparare a 
minereurilor din Baia Marc, pro
ducția și productivitatea muncii 
sporesc continuu. Bunăoară, pe luna 
octombrie, planul de producție la 
prelucrarea minereurilor neferoase a 
fost depășit cu 17 la sută. Aceasta 
s-a datorat aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice cum ar fi : 
raționalizarea circuitului de Hotare 
a minereurilor complexe, creșterea 
vitezei benzilor transportoare la 
antezdrobire, mecanizarea evacuării 
concentratelor etc. Prețul de cost a 
fost redus cu 25 do lei pe tona de 
minereu prelucrat. în fotografie 
Aspect din hala morilor cu bile.

T E L E G RAMĂ

LEMNUL ÎNLOCUIEȘTE
fabrică de citeva luni într-o secție 
nouă a C.I.L. Rm. Vîlcea. Denumirea 
lui: lemn stratificat densificat.

Ce . calități au făcut, din acest ma
terial un „concurent“ al maselor 
plastice în înlocuirea metalelor fe
roase și neferoase la o întreagă se
rie de repere ? Să amintim doar cî- 
teva : are duritate ridicată și uzură 
mică, e omogen, nu se dilată și nu 
se contractă, rezistă la umiditate și 
suportă presiuni mari, iar structura 
specifică lemnului îi conferă elasti
citate și rezistență. Demnul stratifi
cat densificat prezintă, în plus, a- 
vantajul de a fi dielectric și inoxi
dabil. In ce privește prelucrarea, 
poate fi strunjit și filetat, găurit, 

•frezat și pilit — fără a exista peri
colul de așchiere — se poate asam
bla cu nituri sau șuruburi. Iată, 
deci, un material cu multe din ca
racteristicile proprii metalului, dar 
și cu unele calități specifice care, 
în anumite domenii de utilizare, îl 
fac să devină superior acestuia.

Pînă a căpăta calitățile de care 
am vorbit, noul material trebuie să 
treacă printr-un proces tehnologic 
complex. Lemnul stratificat se fa
brică din foi de furnir de esențe 
tari, în special fag, obținute prin de
rulare și impregnate apoi cu rășini 
sintetice speciale. Straturile impreg
nate sînt introduse în prese puter
nice, încălzite la circa 160°C, care — 
apăsînd cu o forță ce ajunge pînă la 
200 kg pe centimetrul pătrat — li-

Ne aflăm înțr-o expoziție neobiș
nuită. Strînse laolaltă, parcă fără 
nici o legătură între ele, stau tot 
felul.de piese din industria .con
structoare de mașini și electroteh
nică, părți de nave și ambarcațiuni 
mai mici, matrițe, traverse pentru 
rețele electrice, discuri de ambreia- 
je, patine pentru planoare, cuve 
pentru industria chimică... Ni se vor
bise pînă atunci despre un nou ma
terial lemnos, or, toate piesele aces
tea păreau a fi din metal.

— Da, așa par, ne spune inginerul 
care ne însoțește. Dar priviți-le cu 
atenție. Toate sînt din lemn.

Este vorba, desigur, despre 
lemn cu caracteristici superioare 
lui obișnuit; un produs nou și 
loros al industriei noastre, care

TELEGRAMĂ
Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

un 
ce- 
va- 

se

Tirana
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Albania, cea 

de-a 19-a aniversare a eliberării sale de sub jugul fascist, transmitem 
poporului frate albanez felicitări cordiale, urări de succese în construc
ția vieții sale noi, socialiste și expresia sentimentelor de prietenie ale 
poporului romîn în lupta pentru pace și socialism.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

METALUL
pese aceste straturi între ele. Cu cît 
foile de furnir sînt mai subțiri, can
titatea de rășină cu care sînt im
pregnate mai mare și presiunea mai 
puternică, cu atît mai superioare 
vor fi caracteristicile fizico-mecani- 
ce ale materialului.

Producerea noului material pre
zintă o importanță deosebită pentru 
economie. Materiile prime — lem
nul și rășinile sintetice — se găsesc 
din abundență în țafă, se realizează 
o valorificare superioară a masei 
lemnoase. Proprietățile lemnului 
stratificat densificat fac ca acesta să 
poată fi utilizat cu succes în indus
trie, ca înlocuitor al aliajelor feroa
se și neferoase ori al materialelor 
similare — textolitul, pertinaxul etc. 
Locul cel mai important îl are în 
industria constructoare de mașini și 
electrotehnică. In afara pieselor a- 
mintite, din acest material se mai 
pot face cuzineți și lagăre, roți de 
transmisie, manșoane de decuplare, 
bobine, glisiere, bucșe, tije pentru 
izolatori, cale pentru transformatori, 
tablouri și socluri pentru aparatură 
electrică, planșee izolatoare etc. De 
asemenea, poate fi folosit la fabrica
rea de coaste pentru nave, cutii și 
forme pentru miezuri la turnătorii, 
articole sportive. Acesta este însă 
numai începutul. Domeniile sale de 
utilizare sînt dintre cele mai largi.

V. TINCU

Președintelui
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintelui Vecei Executive Federative 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Tovarășului PETAR STAMBOLÏCI

Belgrad
Cu prilejul zilei de 29 noiembrie — sărbătoarea națională a Repu

blicii Socialiste Federative Iugoslavia — în numele poporului romîn și 
al nostru personal, vă felicităm călduros și vă adresăm urările noastre 
frățești de succese în construcția socialistă, de prosperitate și fericire, 
dv. personal și popoarelor Iugoslaviei vecine și prietene.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre să se 
dezvolte necontenit spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
socialismului.
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Stat Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne al Republicii Populare Romîne

felul.de
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Șantierele navale Galați

țț «»

La punctul de consultații

äs* ■

acum
de

V. DELEANU 
PAUL POPA

cu fo- 
diverse 

o culege- 
dări de

Hărnicia și iscusința constructo
rilor de nave din Galați a devenit 
bine cunoscută. In numai cîțiva ani. 
de la mici ambarcațiuni fluviale ei 
au ajuns să construiască vapoare 
de maro capacitate și de un înalt 
nivel tehnic, care brăzdează 
mări și oceane. O contribuție 
seamă la obținerea acestor succese 
are organizația de partid de pe șan
tier. Permanent și cu stăruința ea 
își îndreaptă activitatea spre ridi
carea nivelului politic-ideologic al 
constructorilor navali, spre dezvol
tarea conștiinței lor socialiste.

Mijloacele folosite în acest scop 
sînt numeroase. Astăzi vă prezen
tăm punctul de consultații amena
jat pe șantier în sprijinul celor 
peste 1500 de constructori navali 
care studiază anul acesta în cercu
rile șl cursurile invățămîntului de 
partid.

De cum treci pragul lui, te întîm- 
pină o bogată activitate, menită să-l 
ajute pe cursanți în însușirea cit 
mai temeinică a învățăturii mar- 
xist-leninlste șl legarea ei de viață, 
în cunoașterea politicii partidului. 
Acțiunile care au loc aici se desfă
șoară pe buza unul program lunar 
întocmit de un colectiv de lectori și 
alți activiști nesalarlațl al Comite
tului orășenesc de partid Galați,

un bogat ma- 
grafice, hărți, 

planșe, o bibliotecă, 
3 000 de volume de 
politică. Intr-o pauză 

l-am

o imagine de 
lucru a colec- 
de consultații, 

un program 
Printre parti- 

cipanți se află George Mateescu, 
muncitor cu înaltă calificare în sec
ția trasaj optic, lector al Comite
tului orășenesc P.M.R. Galați, Lu- 
creția Maftei, responsabila punctu
lui, tehnicianul Toni Amorțilă și 
contabilul Hristu Haritos, propa
gandiști cu un stagiu de peste 11 
ani.

Pe șantier s-a extins mult anul 
acesta studiul economiei politi
ce și al economiei concrete. E- 
ficacitatea acestui studiu poate fi 
asigurată prin legarea strînsă a 
problemelor teoretice de problemele 
practice ale producției. In progra
mul pe luna noiembrie al punctului 
a fost prevăzută o întîlnire a celor 
care studiază economia politică și 
economia concretă cu un specialist 
de pe șantier. Imaginea nr. 2 pre
zintă un moment al acestei întîl- 
niri : directorul tehnic, ing. Mircea 
Marinescu, vorbește cursanților des

pre sarcinile principale ale șantie
rului, despre ce se întreprinde pen
tru îndeplinirea planului pe anul 
viitor.

Cursanții diferitelor cercuri și 
cursuri vin în număr tot mai 
mare la punctul de consultații pen
tru a primi lămuriri sau a se infor
ma în legătură cu o problemă sau 
alta. Aici ei găsesc 
terial documentar 
scheme și 
cu peste 
literatură 
de prînz, în fața hărții lumii, 
întâlnit pe tov. Ionel Ghelț, secre
tarul comitetului de partid, infor- 
mînd un grup de muncitori despre 
probleme actuale ale vieții inter
naționale (fotografia nr. 3).

Foarte mulți muncitori de pe șan
tier sînt tineri. Ei cunosc șantierul 
de astăzi, aflat în plin progres. Tre
cutul șantierului este însă și el inte
resant. Cunoscîndu-1, îți poți da sea
ma mai bine de schimbările petrecute 
în viața întreprinderilor noastre și 
a muncitorilor în anii puterii popu
lare. La punctul de consultații a 

fost amenajat un 
»»v'WsW mic muzeu> unde
P*”', cursanții și pro-

.. » pagandiștii găsesc
I Ü B.-1 «■ albume

tografii, illllllllilli «gS broșuri,re de
seamă ale consi- 
fiului de adminis- 
tratte din trecut 

'iWîi zJffSa făcute în fața a-
® dunării generale a

: acționarilor, o mo-
nografie a șantie- 
rului Și alte ma- 

■'IS4 teriale care înfă-
fișează viața de 

S? : ieri și de azi a
șantierului.

glL Prin activitatea
jÂWWWj sa bogată și va- 

riată, punctul de 
; consultații joacă

un rol important 
.Jk',' g X în viața ideologi-

x'‘ ’ f “ că a șantierului.

propagandiști cu experiență. Iată (în 
fotografia nr. 1) 
la o ședință de 
tivului punctului 
în care se dezbate 
lunar de activitate.

află

S C î N T E I A

DIN SCRISORILE 

sosite la redacție

Părinții și școala
în raionul N. Bălcescu, comi

tetele de părinți de pe lingă 
școli dau un ajutor prețios la 
buna desfășurare p. procesului 
de învățămînt și la organizarea 
timpului liber al elevilor. De 
exemplu, la Școala de 8 ani, nr. 
122, din str. Ăntim activează 38 
de comitete pe clasă. Printre 
primele acțiuni ale comitetelor 
și ale cadrelor didactice a fost 
asigurarea unei frecvențe cit mai 
bune a elevilor la cursuri, pre
gătirea temeinică a lecțiilor. Co
lective formate din părinți și în
vățători s-au deplasat acasă la 
elevii care lipseau mai des, dis
cutând cu părinții acestora. Ase
menea deplasări și discuții dau 
rezultate bune. Numeroase pro
bleme privind educația elevilor 
vor fi puse în discuție în cadrul 
lectoratului pentru părinți.

O strînsă colaborare între pă
rinți și cadrele didactice există 
și la școlile de opt ani nr. 99, 
119, 108, la Școala medie nr. 
18 ș. a.

ANA GHIMPE 
gospodină

De ce nu se respectă contractele ?
Colectivul Atelierelor de repa

rat material rulant Nicolina-Iași 
a obținut bune rezultate în acest 
an. Prin reducerea prețului de 
cost, în primele nouă luni ale 
anului s-au realizat economii su
plimentare care depășesc 3 600 000 
lei, precum și beneficii peste plan 
de 941 000 lei. A crescut și pro
ductivitatea muncii. Aceste rea
lizări sînt, însă, umbrite de neîn- 
deplinirea sarcinilor de plan la 
producția-marfă din cauza neres- 
pectării contractelor de livrări de 
către unele uzine furnizoare. Li
zina „Progresul"-Brăila ne este 
datoare pe primele 10 luni un 
număr de osii eboșate. Uzinele 
„23 August" și Uzinele „Grivița 
Roșie“ au întârziat livrarea pie
selor de schimb pentru locomo
tive.

Este de dorit ca aceste între
prinderi să-și respecte întocmai 
sarcinile contractuale, livrîndu-ne 
cit mai curînd produsele restante, 
pentru ca întreprinderea noastră 
să poată realiza în termen sar
cinile de plan la toți indicatorii.

VICTOR CHIRILÄ 
coresp. voluntar

I SPRIJINUL œiïllilll ȘTIISȚIFIll
Acad, AL, GRAUR 

director general al Editurii 
Academiei R. P. Romîne

Editura Aca
demiei R. P. Ro
mîne împlinește 
în aceste zile 15 
ani de la înfiin
țare. Se știe că în 
trecut Academia era o instituție de 
consacrare : titlurile pe care le ofe
rea aduceau, vază, dar nu pretin
deau în schimb o activitate spe
cială, pe cînd actuala Acade
mie a R. P. Romîne este în 
primul rînd o instituție de muncă, 
cu zeci de institute de cercetări. 
De aceea, vechea Academie se pu
tea mulțumi cu un modest oficiu 
dé publicații, care tipărea cînd și 
cînd cîte o lucrare puțin citită, pe 
cînd actuala Academie a simțit, 
chiar de la înființarea ei, nevoia 
unei edituri proprii, care publică 
numeroase lucrări fundamentale, 
oglindă a activității de cercetări a 
institutelor.

Transpunerea în viață a sarcini
lor trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R. în domeniul cercetării 
științifice contribuie la dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socia
lismului, la consolidarea relațiilor 
de producție socialiste, la dezvol
tarea conștiinței oamenilor mun
cii. In procesul activității științifi
ce se formează cadre cu o înaltă 
calificare de specialitate. Oamenii 
de știință mai vîrstnici și tinerele 
cadre participă activ la opera de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului, contribuie la avîntul fără 
precedent pe care-1 cunoaște azi 
știința în țara noastră.

Valorificarea lucrărilor de știin
ță pe calea tiparului a pus în fața 
editurii sarcini de mare răspunde
re. Activitatea editorială a Acade
miei R. P. Romîne s-a dezvoltat 
continuu : de la 46 titluri, cu 140 
coli editoriale în 1948, s-a ajuns, în 
anii din urmă, la o medie de 330 
titluri, cu 6 000 de coli editoriale, 
cuprinzînd lucrări efectuate în cele 
mai variate domenii, în primul 
rînd de cercetătorii din cadrul A- 
cademiei, dar și de specialiști de 
înaltă calificare din învățămîntul 
superior și din alte instituții. Pe 
lîngă volumele, individuale sau 
colective, consacrate unor teme a- 
parte, apar diferite periodice. Cele 
mai multe lucrări sînt însoțite de 
rezumate în limbi străine.

In Editura Academiei au văzut 
lumina tiparului opere științifice 
de importanță națională ca Istoria 
Romîniei, Monografia geografică a
R. P. Romîne. Gramatica limbii 
romîne, Dicționarul limbii romîne 
literare contemporane și Dicționa
rul limbii romîne moderne etc., și 
sînt în curs de apariție primele vo
lume din Istoria literaturii romî
ne, Istoria limbii romîne, o nouă 
ediție a Gramaticii limbii romîne, 
Istoria gîndirii filozofice și sociale 
din Romînia etc.

în același timp s-au publicat sau 
sînt în pregătire ediții științifice 
din operele clasicilor culturii romî- 
nești și universale,

Printre colecțiile publicate sau 
în curs de apariție se pot cita : 
Biblioteca matematică, Teoria pro
babilităților, Monografii de tehnică 
și Biblioteca științelor tehnice, 
Probleme de automatizare, Fauna, 
Flora, Pomologia, Ampelografia, 
Documente privind istoria Romî
niei, Cronicile medievale ale Romî
niei, Biblioteca istorică, Biblioteca 
de arheologie, albume etc.

Lucrările efectuate în institute 
și publicate de editură reprezintă 
în general o contribțiție rodnică 
la dezvoltarea economiei și culturii 
noastre. Importante lucrări au fost 
publicate de institutele conduse de 
academicienii I. Murgulescu, St. 
Milcu, I. Iordan, Șt. S. Nicolau, H. 
Hulubei, C. D. Nenițescu, R. 
Răduleț, Al. Codarcea, Numeroase

Nr. 6091

alte luçrâri, prin
tre dare : „Cir
cuite cu tranzis- 

1 tori“, „Funcționa
rea în mai mulți 

—• timpi a schemelor
cu relee ideale“, „Scheme cu co
mandă directă cu contacte și relee“
ale lui Gr. C. Moisil, Matematici 
aplicate în statistică de Gh'. Mihoc 
și V. Urseanu, Fizica nucleară în 
sprijinul producției. Proprietățile 
țițeiurilor romînești de G. A. Ra
dulescu, Uzinele, Reșița țn anii 
construcției - socialiste, lucrările, 
apărute în seria -Metode- agroteh
nice pentru"' sporirea producției 
agricole și altele, unesc interesul 
teoretic cu grija pentru nevoile 
practicii.

Sînt cunoscute cititorilor de spe
cialitate „Aerodinamica vitezelor 
mari“ de E. Carafoli, „Porumbul“' 
sub redacția acad. Tr. Săvulescu și 
colaboratori, „Elemente de inframi- 
crobiologie generală" de acad. Șt.
S. Nicolau, precum și lucrările din 
celelalte domenii ale științelor na
turii și ale științelor sociale.

Interesul sporit al publicului față 
de tipăriturile Academiei se tradu
ce prin tirajul în continuă urcare, 
prin premiile acordate în ultimii 
ani acestor tipărituri. Au fost a- 
cordate Premii de Stat colectivului 
format din C. Daicoviciu, Em 
Petrovici, Em. Condurachi, I. Nes
tor, Gh. Ștefan pentru Istoria Ro
mîniei, vol. I, precum și altor au
tori ca Athanase Joja — Studii 
de logică, V. Vătășianu — 
Istoria artei feudale în Țările Ro
mîne, S. Stoilow — Teoria funcții
lor de o variabilă complexă, voi, 
I, G. Vrănceanu — Tratatul de geo
metrie diferențială, Miron Nico- 
lescu — Analiza matematică, C. 
Penescu — Automatica și teleme- 
canica sistemelor energetice, Caius 
Iacob — Introducere matematică 
în mecanica fluidelor, O. Sager — 
Diencefalul ș. a.

Premiile Academiei R. P. Romî
ne au fost acordate pentru lucră
rile : G. Ciucu și R. Teodorescu — 
Procese cu legături complete, Lidia 
Mesrobeanu și Eugenia Păunescu 
— Fiziologie bacteriană, D. Ber- 
ciu pentru Contribuții la proble
mele neoliticului în Romînia 
în lumina noilor cercetări, A. 
Vancea — Neogenul din Bazinul 
Transilvaniei ș.a. Legăturile cu 
editurile și librăriile din alte țări 
devin tot mai strînse, pe de o 
parte din editarea în comun a 
unor lucrări ale noastre, pe de 
altă parte prin solicitarea de edi
ții care merg în întregime peste 
hotare, în limbi străine, și nu tre
buie să uităm comenzile tot mai 
numeroase de exemplare ale lu
crărilor tipărite în romînește.

Lucrătorii din Editura Aca
demiei R. P. Romîne au cres
cut și ei paralel cu activitatea de 
cercetare și de editare, străduin- 
du-se să-și ducă munca la nivelul 
actual, mereu mai ridicat.

Pe lîngă editură există un corp 
larg de colaboratori de mare com
petență care dau un sprijin prețios 
redacțiilor ei.

Aspectul grafic al lucrărilor ti
părite în prezent s-a îmbunătățit 
mult în comparație cu producția 
similară de acum cîțiva ani. Este 
aici și un merit al întreprinderilor 
poligrafice care au știut să-și îm
bunătățească producția în concor
danță cu exigențele mereu sporite 
ale cititorilor-.

Colectivul editurii este hotărît să 
muncească neobosit pentru a con
tribui la apariția unor lucrări de o 
valoare științifică și practică tot 
mai înaltă, care să răspundă sarci
nilor complexe trasate de partid și 
guvern în diferite domenii ale știin
ței și culturii noastre socialiste.

în Editura Academiei B. P. Romîne

Apariții noi
In ultimul timp, în librării au sosit 

diferite cărți științifice tipărite de Edi
tura Academiei R.P. Romîne : un vo
lum cuprinzînd lucrări prezentate Ia 
sesiunea de comunicări științifice în do
meniul automaticii ( 1962), „Ornitoza“ 
de Dan Sărățeanu, „Contribuții arheo
logice la’istoria orașului Suceava“ de 
Mircea D. Matei și altele.

țn curtndr vor.apărea noi lucrări. In- 
jtrș*  acestea seE număra-„Dialectica ma- 
iterialfstă..--— metodologia genéfalâ a 
științelor particulare", „Dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socialismului 
în R. P. Romînă“, elaborate de colecti
ve de specialiști, „Gramatica limbii ro
mîne“ (volumele I și II), „Cromoplas- 
ticitatea" de acad. Ștefan Bălan, „Au
tomate finite cu elemente logice pne
umatice și hidraulice“ de L. Livovschi, 
„Metode de analiză chimice și fizic“ 
folosite în agricultură“ de D. Davides- 
cu, membru corespondent al Academi
ei R. P. Romîne, și colaboratorii, „Pro
bleme teoretice ale chimiei . organice*  
de O. A. Reutov (traducere din limba 
rusă).

Expoziții și conferințe

La Iași, Cluj, Timișoara și Tg, Mu
reș s-au deschis expoziții în care sînt 
prezentate cărți apărute în Edituia 
Academiei R. P. Romîne. Expozițiile 
sînt vizitate de numeroși oameni de 
știință, cadre didactice din jnvățămîn- 
tul superior și mediu, ingineri si teh
nicieni din întreprinderi și de alți 
specialiști. La Cluj, Centrul de libră
rii și difuzare a cărții din localitate 
va organiza „Zile ale cărții Academiei 
R. P. Romîne" în instituțiile de învă- 
țămînt superior, la întreprinderile 
„Unirea", „Carbochim" și Uzina de 
pielărie și încălțăminte. La Iași vor 
avea loc conferințe, recenzii, iar la 
Timișoara și Reșița se țin consfătuiri 
menite să contribuie la lărgirea tema
ticii planului editorial, la îmbunătăți
rea conținutului și aspectului grafic ale 
lucrărilor.

„Muzica - Poezia - Pictura“
Filarmonica de stal „George Enes- 

cu" a inițiat în această stagiune pre
zentarea unui ciclu de concerte, edu
cative „Muzica — Poezia — Pictura" 
în sala mică a Palatului R.P, Romîne. 
Primele concerte au avut ca teme 
„Poeții Renașterii italiene și muzica 
inspirată de ei", „Muzica Ș' pictura 
Veneției".

Pe agenda ciclului mai figurează 
șase concerte care vor prezenta : 
„Poeții Renașterii franceze și muzica 
inspirată de ei", „Compozitorii și pic
torii olandezi”, Poeții Renașterii 
engleze și muzica", „Pictorii și com
pozitorii din Florența", „Poeții Re
nașterii spaniole și muzica", „Poezia 
și muzica romînească"!

KSEKS

KEMTE DE BESIEKE 
j pmimmni m n imtisjuiE
Ne aflăm într-o perioadă cînd în 

întreprinderi se fac intense pregă
tiri în vederea încheierii cu succes 
a unui an de plan și pentru buna 
desfășurare a producției în a- 
nql viitor. în cadrul pregătirilor ce 
se fac în acest scop, marea majori
tate a colectivelor de întreprinderi 
acordă o deosebită atenție acelor 
măsuri care se referă în primul rînd 
la punerea în valoare a unor noi 
rezerve și posibilități de creștere 
continuă a productivității muncii. Și 
e firesc acest lucru. Creșterea în 
ritm intens a productivității muncii 
este o condiție esențială a progresu
lui întregii economii, deoarece nu
mai pe calea sporirii neîntrerupte a 
productivității muncii în toate ra
murile producției materiale și în fie
care întreprindere în parte se poate 
asigura mărirea acumulărilor, lăr
girea producției și satisfacerea pe a- 
ceastă bază, în măsură tot mai mare, 
a nevoilor mereu crescînde ale oa
menilor muncii. „Partidul — subli
niază tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — pune în fața cadrelor din e- 
conomie, a specialiștilor și oameni
lor de știință, a tuturor oamenilor 
muncii, ca sarcină primordială, 
creșterea și mai accentuată a pro
ductivității muncii, factor determi
nant al dezvoltării economiei socia
liste și ridicării nivelului de trai al 
poporului“.

MASURI CUPRINZĂTOARE, 
EFICIENTE

Pe baza indicațiilor date de con
ducerea de partid și de stat, mini
sterele și organele centrale au ini
țiat, în acest an, un șir de măsuri 
importante menite să asigure creș
terea continuă și susținută a pro
ductivității muncii în toate între
prinderile. Au fost elaborate și 
aplicate măsuri care s-au îndreptat 
în special în direcția respectării 
proporției stabilite prin plan de 
creștere a producției pe baza spori
rii productivității muncii, folosirii 
raționale a forței de muncă în stric
tă concordanță cu prevederile pla
nului. S-a urmărit, de asemenea, 
să se asigure creșterea producti
vității muncii într-o măsură mai

I. BATI
director în Comitetul de Stat 

al Planificării

mare decît a salariului mediu, a- 
vînd în vedere că productivitatea 
muncii trebuie să crească în cea 
mai mare parte pe seama introdu
cerii tehnicii noi și a folosirii mai 
bune a tehnicii existente, precum și 
pe seama îmbunătățirii organizării 
producției șl a muncii. Brigăzi for
mate din specialiști de înaltă cali
ficare din ministere au analizat ac
tivitatea unor întreprinderi indus
triale în domeniul creșterii produc
tivității muncii și au sprijinit con
ducerile administrative în elabora
rea măsurilor corespunzătoare ne
cesare pentru ca sarcinile la acest 
indicator important al planului de 
stat să fie întocmai îndeplinite.

Eficiente pentru creșterea produc
tivității muncii s-au dovedit a fi și 
măsurile luate de Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
de Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei și alte ministere pentru 
redistribuirea și folosirea rațională, 
în cadrul întreprinderilor, a cadre
lor tehnico-inginerești și de specia
litate, prin trecerea unei părți a a- 
cestora din sectoarele de producție 
în compartimentele de concepție, 
cercetare și pregătire a fabricației. 
Pe această bază, în ramura con
strucției de mașini a devenit posibil 
să se asigure în mai mare măsură 
și în condiții mai bune pregătirea 
tehnologică a producției, dotarea 
producției cu sculele, dispozitivele 
și verificatoarele necesare, elabora
rea măsurilor de mecanizare a mun
cilor auxiliare — premize principale 
pentru sporirea continuă a produc
tivității muncii.

Tot pe linia preocupărilor de a 
asigura ridicarea continuă a pro
ductivității muncii, Ministerul In
dustriei Ușoare a acordat o atenție 
sporită problemelor îmbunătățirii 
organizării producției și a muncii. 
Din ansamblul de măsuri luate se 
desprind cele privind unificarea zo
nelor de deservire a utilajelor și 
mașinilor — acțiune desfășurată 

mai întîi în țesătoriile și filaturile 
de bumbac și extinsă apoi și în fa
bricile de tricotaje. Ea a dus la 
sporirea productivității muncii cu 
aproape 2 la sută în țesătoriile de 
bumbac și cu 4 la sută la filaturile 
de bumbac.

Măsurile luate în acest an 
și-au dovedit eficiența prin mo
dul în care a crescut productivita
tea muncii pe întreaga industrie, 
în semestrul I al anului în curs pla
nul creșterii productivității muncii 
pe întreaga industrie a fost depășit 
cu 0,5 la sută, la Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice depășirea 
fiind de 4,3 la sută, la Ministerul 
Industriei Ușoare — de 2,9 la sută, 
la Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei — de 2,4 la sută etc. Este 
de remarcat că în perioada arătată 
toate întreprinderile industriale din 
cadrul Ministerului Industriei Ușoa
re și-au îndeplinit sarcina planifi
cată de creștere a productivității 
muncii.

Aceste realizări au fost dezvol
tate în continuare în lunile urmă
toare, demonstrînd că economia 
noastră națională dispune de rezer
ve și posibilități reale în această 
privință, care pot și trebuie să fie 
valorificate într-un grad cît mai 
înalt.
PORNIND DE LA EXPERIENȚA 

ACUMULATĂ
Ce a arătat experiența de pînă 

acum în legătură cu căile și po
sibilitățile de a asigura creșterea în 
ritm intens a productivității mun
cii, punerea în valoare a rezervelor 
existente în această privință ? Să ne 
referim concret la cîteva din aceste 
căi și rezerve.

O însemnată rezervă de accele
rare a ritmului de creștere a pro
ductivității muncii pe întreaga in
dustrie o constituie reducerea pe
rioadei de rodaj la întreprinderile, 
secțiile și instalațiile noi intrate în 
funcțiune și atingerea în termenul 
cel mai scurt a parametrilor proiec
tați. S-a acumulat în această pri
vință o experiență bună la Combi

natul chimic Borzești, Uzinele chi
mice „9 Mai“-București, Uzina de 
semieocs din Călan și altele 
unde, ca urmare a creșterii capa
cităților de producție proiectate și 
măsurilor tehnico-organizatorice a- 
plicate, productivitatea muncii a 
fost depășită față de proiecte. Ex
periența cîștigată se cere dezvoltată 
și extinsă — și în acest sens minis
terele, direcțiile generale și condu
cerile unităților noi, dotate cu ma
șini și utilaje de un înalt nivel teh
nic, trebuie să ia din timp măsuri 
pentru a se realiza cît mai repede 
productivitatea muncii prevăzută în 
proiecte.

Mari rezerve de creștere a pro
ductivității muncii pot fi puse în 
valoare prin mecanizarea lucrărilor 
grele și cu mare volum de muncă. 
In ramura exploatărilor forestiere, 
eforturile făcute de statul nostru în 
acest domeniu sînt deosebit de în
semnate. Numai în perioada 1959— 
1963, indicii de mecanizare la dobo- 
rîtul și secționatul lemnului au cres
cut de peste 5 ori, la scosul și apro
piatul materialului lemnos — de a- 
proape 3 ori, iar la operațiile de 
încărcare — de peste 11 ori. Cu 
toate aceste aspecte pozitive ale dez
voltării ramurii exploatării lemnu
lui, totuși, în semestrul I al 
anului curent, multe unități din 
acest sector nu și-au realizat în 
întregime sarcinile privind crește
rea productivității muncii. într-o 
serie de întreprinderi forestiere — 
mai ales din cadrul D.R.E.F- Cri- 
șana, Bacău etc. — au existat anu
mite lipsuri organizatorice care au 
împiedicat utilizarea mecanismelor 
la întreaga lor capacitate, mobiliza
rea mai largă a rezervelor de creș
tere a productivității muncii.

Pentru a mări eficacitatea meca
nizării în ridicarea productivității 
muncii este necesai' să se facă pași 
serioși înainte în direcția mecaniză
rii complexe a producției, în așa fel 
încît să fie cuprinse în această 
sferă nu numai procesele de bază, 
ci și cele auxiliare, de transport, 
încărcare-descărcare, ambalare etc. 
Importanța și urgența acestei pro
bleme este determinată, în primul 
rînd, de faptul că într-o serie de 
fabrici, uzine, șantiere se menține o 
proporție necorespunzătoare între 
muncitorii direct productivi și cei 
auxiliari, ceea ce frînează creșterea 
continuă a productivității muncii. 
De aci, decurge necesitatea ca acti
vitățile auxiliare să fie organizate 
la nivelul cerințelor producției mo
derne. Aceasta va permite să fie 

valorificate mai deplin avantajele 
extinderii mecanizării producției.

Multe din procesele auxiliare pot 
fi mecanizate prin introducerea lar- 

. gă a micii mecanizări în producție. 
Trebuie spus însă că în acest an, 
ca și în anii precedenți, conducerile 
unor întreprinderi — Combinatul 
siderurgic Reșița, „Electrobanat“- 
Timișoara ș.a. — n-au manifestat 
suficientă stăruință în acest dome
niu, solicitînd credite relativ mici 
pentru lucrări de mică mecanizare. 
Măsurile luate în ultimul timp pen
tru îmbunătățirea creditării și fi
nanțării acestor lucrări vor stimula 
întreprinderile să folosească în mai 
mare măsură avantajele pe care le 
oferă extinderea micii mecanizări 
în producție. Este însă necesar să 
fie menționată și problema elaboră
rii unor nomenclatoare de utilaje 
corespunzătoare acestui scop, în ve
derea asimilării fabricației lor în 
timpul cel mai scurt.

SURSE INEPUIZABILE 
EXISTENTE

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE
Productivitatea muncii poate fi 

sporită, deseori fără investiții im
portante, și pe calea folosirii mai 
complete și eficiente a utilajelor și 
mașinilor existente. Ca urmare a 
aplicării unor măsuri tehnico-orga
nizatorice, la Uzinele „Victoria“ Că- 
lan s-a atins în acest an un indice 
de utilizare la furnale cu 55 la sută 
mai mare față de ’959, depășin- 
du-se astfel de pe acum indicele 
prevăzut pentru ultimul an al șese- 
nalului. Bune rezultate au obținut 
și textiliștii de la „Teba“ Arad, Ex
periența acestor întreprinderi, și a 
altora, confirmă că în acest dome
niu există însemnate rezerve și că 
ele pot fi valorificate din plin prin 
organizarea judicioasă a reparații
lor, aprovizionarea ritmică cu mate
rii prime și materiale, reducerea 
timpilor neproductivi provocați de 
anumite deficiențe de ordin tehni- 
co-organizatoric.

Concomitent cu utilizarea mai 
bună a mașinilor și utilajelor aflate 
în funcțiune, este necesar să fie fo
losite mai larg posibilitățile de mo
dernizare a acestora. Realizările ob
ținute prin modernizarea mașinilor 
și utilajelor de către numeroase în
treprinderi constructoare de mașini 
și textile confirmă că aceasta este 
o pîrghie importantă, și la îndemî- 
na fiecărui colectiv, pentru mobili
zarea rezervelor de creștere a pro
ductivității muncii. Important este 

ca în fiecare întreprindere acțiunea 
de modernizare să fie orientată spre 
direcțiile principale, la mașinile și 
utilajele de care depinde sporirea 
accentuată a productivității muncii; 
mașinile modernizate și dispozitive
le necesare în acest scop să fie puse 
imediat în funcțiune, astfel ca re
zultatele modernizării să se reflecte 
cît mai repede în producție.

O mare însemnătate ' pentru spo
rirea productivității muncii are' in
troducerea unor forme avansate de 
organizare a producției — producția 
în flux, pe bandă rulantă etc. Or
ganizarea producției în flux a per
mis, de pildă, Uzinelor „Vagonul" 
Arad ca, folosind aceleași suprafețe 
de producție, să obțină la unele pro
duse importante o creștere a pro
ducției de 3 pînă la 5 ori, pe seama 
sporirii productivității muncii. în 
secțiile uzina j-motoare și uzina j- 
șasiu de la Uzinele „Tractorul“ Bra
șov prin reamplasarea mașinilor 
potrivit succesiunii gamei de ope
rații s-a obținut la prelucrarea a- 
numitor piese un spor de producti
vitate de 10—15 la sută.

Mobilizarea rezervelor de crește
re a productivității muncii depinde 
în mare măsură de desfășurarea 
ritmică a producției, de organizarea 
rațională a producției și a asisten
ței tehnice în toate schimburile, de 
luarea unor măsuri cît mai eficiente 
pentru utilizarea deplină a timpului 
de lucru, de folosirea cît mai judi
cioasă a forței de muncă, de îmbu
nătățirea continuă și extinderea 
normelor cu motivare , tehnică,, a- 
cordînâu-șe întreaga '^tenție ' mun? 
cilor în regie. O importanță deose
bită are ridicarea continuă a califi
cării cadrelor în deplină concordan
ță cu necesitățile producției, cu ce
rințele tehnicii noi prezentă în în
treprinderi prin mașinile și utila
jele moderne, prin procedeele teh
nologice avansate care capătă un 
cîmp tot mai larg de aplicare.

Una din problemele cheie ale în
deplinirii cu succes a planului pro
ductivității muncii o constituie ur
mărirea atentă a realizării tuturor 
obiectivelor prevăzute în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. A- 
ceste planuri trebuie să fie axate pe 
folosirea tuturor factorilor care de
termină creșterea productivității 
muncii. Cu ocazia unor analize fă
cute în întreprinderi, s-a constatat 
că o serie de factori importanți care 
determină ridicarea nivelului pro
ductivității muncii au fost în
tr-o măsură insuficientă reflectați în 

aceste planuri De pildă la Uzinele 
„Vulcan“ și „Electronica" din Capi
tală, planurile de măsuri întocmite 
la începutul acestui an nu acope
reau mai mult de 10 20 la sută din 
sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii Pentru înlă
turarea unor astfel de situații, mi
nisterele s-au preocupat ca aceste 
planuri întocmite iniția) să fie 
reexaminate și completate cu noi 
măsuri care, sa asigure realizarea- 
integrală a sarcinilor planificate de 
creștere a productivității muncii. 
Și-a dovedit utilitatea în practică 
măsura ca la premierea personalu
lui tehnic și administrativ din în
treprinderi să se țină seama și de 
modul cum se îndeplinesc, obiecti
vele planului de măsuri tehnico-or
ganizatorice cu privire la creșterea, 
productivității muncii.

O problemă tot atît de actuală 
este îmbunătățirea continuă a me
todologiei planificării productivită
ții muncii și a fundamentării creș
terii sale pe factori. Un început s-a 
făcut în această privință prin elabo
rarea unui proiect de indicații me
todologice de către Comitetul de 
Stat al Planificării. Adaptarea aces
tora la specificul ramurilor și al 
întreprinderilor, folosirea unor indi
catori complimentări de măsurare a 
productivității muncii în afara mc , 
todei generale exprimate în unități 
valorice (unitățile naturale, unită
țile de muncă sau cele natural-con- 
venționale), care să exprime mai fi
del schimbările intervenite în struc
tura producției și să permită o fun
damentare mai temeinică, pe factori 
specifici, a creșterii productivității 
muncii și o încărcare mai judicioa
să a fiecărei întreprinderi — este 
de asemenea o sarcină importantă 
care stă în fața cadrelor de condu
cere, a specialiștilor și economiștilor 
din întreprinderi, institute de pro
iectări Și cercetări, din ministere și 
organe centrale.

*

Realizarea și depășirea planului 
de creștere a productivității mun
cii, crearea în acest scop a condi
țiilor necesare trebuie să constituie 
o preocupare permanentă a tuturor 
întreprinderilor. Analiza realizări- 
l°r obținute în creșterea pro
ductivității muncii, experiența po
zitivă cîștigată pînă în prezent 
trebuie să constituie un punct 
de plecare pentru mobilizarea 
eforturilor în vederea îndeplinirii 
în bune condiții a prevederilor pla
nului de stat pe 1964.
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La unul din ghișeele C.E.C.

In zilele „Săptămînii economiei“ 
ghișeele C.E.C. din întreprinderi, 
instituții șî unitățile agricole so
cialiste cunosc o mare afluență de 
depunători. Numai într-o singură zi, 
salariații Fabricii de confecții și trî- 
cotaje-București și ai Atelierelor 
Centrale I.T.B. au depus Ia ghișeele 
existente la locurile lor de muncă 
sume în valoare de 50.000 lei, La 
întreprinderea Poligrafică „Lucea
fărul", în primele .zile, ale „SăptȚmî- 
nii economiei"; .150 cțe muncitori au. 
devenit depunători, la C.É.C., fold-, 
sind forma de economisire pe bază 
de consimțămînt scris. De asemenea,, 
în această perioadă, cînd în gospo
dăriile agricole colective se efec
tuează' plata zilelor-muncă, numeroși 
colectiviști își depun la C.E.C. pe 
librete de economii sau obligațiuni 
C.E.C. o parte din veniturile bă
nești obținute. în comuna Diniaș 
din raionul Timișoara, de exemplu, 
depunerile la C.E.C, au crescut în 
acest, timp cu 50 la sută, iar la 
gospodăria agricolă colectivă din co
muna Cărpiniș, colectiviștii au depus 
la C.E.C. peste 174 000 lei.

Ano
(Urmare din pag. I-a)

discuții cu iubitorii de muzică, de 
teatru, de poezie, de artă plastică și 
îi- vor sprijini în mod direct pe ar
tiștii amatori. Oaspeți îndrăgiți în 
serile de iarnă sînt formațiile artis
tice profesioniste, precum și cele 
amatoare din întreprinderi, pentru 
care numărul și ținuta spectacole
lor prezentate pe scenele căminelor 
trebuie să constituie un punct de 
onoare în activitatea lor.

Filmul și cartea se vor bucura, în 
lunile de iarnă, de o largă răspîn- 
dire, în cadrul unor acțiuni de am
ploare devenite tradiționale în viața 
satului. „Festivalul filmului la sate" 
va strînge, în fața ecranelor, mili
oane de colectiviști. Atenția activiș
tilor culturali în „Luna cărții ’a 
sate" urmează să fie concentrată 
spre dobîndirea de noi prieteni ai 
cărții, spre alcătuirea și îmbogăți
rea bibliotecilor personale. Cu pri
lejul celei de-a treia ediții a con
cursului „Biblioteca în slujba cons
trucției socialiste“, se cere intensifi
cată munca de prezentare și difu
zare, în special a cărții social-poli- 
tice, agrozootehnice și de popu
larizare a științei.- Ca un organism 
viu va trebui, să acționeze biblio
teca fiecărei comune, fiecărui sat. 
Prezentări și recenzii de cărți, cons
fătuiri- cu cititorii, seri literare, ex
poziții și vitrine de cărți constituie 
tot- atîtea mijloace la- îndemîna fie-

timp ac
cărui bibliotecar care înțelege că 
munca lui nu se rezumă numai la 
așezarea volumelor în rafturi sau la 
întocmirea de fișe.

Scenele -căminelor culturale vor 
cunoaște atmosfera — ' și ea tradi
țională.— a marilor' competiții ar
tistice. Aplauzele colectiviștilor vor 
răsplăti' talentul și strădania celor 
ce se vor întrece, la cîntec și joc, 
în cadrul etapei a doua a celui de-al 
Vll-lea concurs al formațiilor artis
tice de amatori. Fără îndoială că 
artiștii profesioniști vor poposi cu 
aceeași căldură în mijlocul amato
rilor pentru a le împărtăși generos 
experiența, aflînd satisfacția de a 
descoperi și a șlefui noi talente Ac
tivitatea pentru concurs nu înseam
nă „numai în concurs“, munca for
mațiilor artistice urmînd a fi astfel 
călăuzită încît ele să apară pe sce
na cît mai multor cămine culturale; 
se cere permanentizat sistemul tur
neelor ,în circuit pe raioane. Aten
ție trebuie acordată și celei de-a 
IlI-a ediții a Expoziției bienale de 
artă populară, ca mijloc de, stimu
lare a talentului, gustului și inven
tivității pe care le vădesc mîinile 
de aur ale creatorilor de frumos.

Prin însăși denumirea lui, cămi
nul cultural trebuie să fie primitor 
ca o casă, E o datorie neîntârziată a 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare de a asigura, acolo unde 
acest lucru nu s-a făcut — deși iar-

tiv!
na stă în prag ! — aprovizionarea 
cu combustibil sau unele reparații. 
O veritabilă carte de vizită a bu
nilor gospodari, a satului însuși, re
prezintă căminul, biblioteca , bine în
grijite, curate, în care șe simte pre
ocuparea pentru frumos, pentru o 
amenajare interioară cît mai. plăcu
tă, realizată prin valorificarea crea
ției populare locale.

Iarna la sate... Iată perioada op
timă cînd munca cultural-educativă 
poate și trebuie să capete aspectul, 
freamătul unui adevărat șantier în 
mijlocul căruia se înalță, tot- mai 
puternică, conștiința socialistă a ță
rănimii colectiviste. Este o muncă 
frumoasă, plină de satisfacții și 
răspunderi totodată, la împlinirea 
căreia se așteaptă aportul intelec
tualității fiecărui sat. învățătorul, 
agronomul, medicul să poarte lu
mina culturii, s-o sporească, ast
fel ca razele ei generoase să 
aibă o bătaie cît mai lungă. 
Sub controlul și îndrumarea stă
ruitoare a organelor și organizații
lor de partid, sfaturile populare, co
mitetele pentru cultură și artă, or
ganizațiile obștești și de masă, mînă 
în mînă, toți factorii în măsură 
să-și dea contribuția la intensifica
rea muncii cultural-educative poar
tă răspunderea de a se face pretu
tindeni simțit, pînă în cătunul cel 
mai întroienit, pulsul viu al acestei 
activități care anunță de pe acum 
un anotimp activ.

INFORMAȚII
UE VATK1J

PRIM-VICEPREȘEPINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

GHEORGHE APOSTOL, 
A AMBASADORULUI

R. P. MONGOLE

Joi, 28 noiembrie, prim-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, 
a primit în audiență de prezentare 
pe noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Mongole, 
Togoociin Ghenden.

PRIMIREA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ALEXANDRU DRÄGHICI,

A AMBASADORULUI R. D. GER
MANE ȘI A AMBASADORULUI 

R. P. POLONE

Joi, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru 
Drăghici, a primit în audiență pro
tocolară pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. D. Ger
mane la București, Anton Ruh.

In aceeași zi, a fost primit în au
diență protocolară ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Polone la București, Wieslav Sobie- 
rajski.

(Agerpres)

Știri culturale
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CONFERINȚE ȚIHUTE DE MEMBRI 
Al DELEGAȚIEI CULTURALE RUMINE

IN FRANȚA
PARIS 28 (Agerpres). — Miercuri 

la amiază, acad. Tudor Vianu a 
făcut o vizită la Universitatea din 
Montpellier decanului facultății de 
litere și științe umanistice, prof. 
Pierre Jouda. în fata profesorilor 
și studenților Universității acad. 
Tudor Vianu a ținut o conferință 
despre „Mihail Eminescu“. A luat 
cuvîntul și Louis Michel, șeful cate
drei de limbă și literatură romînă, 
catedră recent înființată la Univer
sitatea din Montpellier. Universita
tea a oferit un cocteil în cinstea 
oaspetelui romîn.

Acad. prof. dr. Theodor Burghèîè 
a ținut o serie de conferințe la Fa
cultatea de medicină și là Societa
tea de chirurgie din Lyon.

Expunerile sale s-au bucurat de 
aprecierea profesorilor, medicilor 
specialiști și studenților care le-au 
urmărit cu un viu interes.

Referindu-se la „Zilele culturii 
romînești" deschise la 19 noiembrie 
la Paris, revista săptămînală „Arts“ 
scrie că expoziția „Scenografia ro- 
mînă“, organizată la Sorbona, repre
zintă un eveniment important.

„Expoziția, scrie publicația, ne re
levă că decorul teatrului în Romî- 
nia nu este „teatral“ în sensul pe
iorativ al cuvîntului. Ceea ce izbește 
în primul rînd este uluitoarea di
versitate de stiluri ale decoratorilor 
romîni“.

Elogiind decorurile prezentate de 
Ștefan Hablinschi, Jules Perahim, 
Mihai Tofan, Roland Laub și Ște
fan Norris, publicația subliniază că 
„la o privire atentă se descoperă că 
toate aceste decoruri au fost elabo
rate nu pentru a mobila frumos o 
cameră, ci pentru a servi acțiunea, 
a permite actorilor să evolueze și 
regizorului să aranjeze spectacolul“.

semnarea înțelegerii 
de colaDararc între uniunile 
scriitorilor romîni și Dulgari
SOFIA 28. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Sofia s-a 
semnat înțelegerea de colaborare pe 
anii 1964—1965 dintre Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă și U- 
niunea Scriitorilor bulgari. Din par
tea romînă, înțelegerea a fost sem
nată de Pop Simion, secretar al U- 
niunii Scriitorilor din R. P. Romînă, 
iar din partea bulgară de Kamen 
Kalcev, președintele Uniunii Scrii
torilor bulgari.

AME EXTERNE

Ziua eliberării Albaniei
Se împlinesc 19 ani de la cel mai 

de seamă' eveniment din istoria 
poporului albanez — eliberarea pa
triei sale de sub jugul fascist.

De-a lungul vremii, eroicul popor 
albanez a luptat cu curaj împotriva 
multisecularei stăpîniri otomane și 
a cotropitorilor străini, împotriva a- 
supririi sale de către beii feudali. 
La începutul secolului nostru, Alba
nia și-a proclamat independența na
țională, dar aceasta n-a dus la îm
plinirea năzuințelor fierbinți ale 
poporului — o independență reală și, 
o viață mai bună; el a continuat să 
fie asuprit de feudali și burghezia 
autohtonă.

însuflețit'de cauza eliberării na
ționale și sociale, în anii celui de-al 
doilea război mondial, poporul al
banez, în frunte ■ cu comuniștii, s-a 
ridicat cu abnegație și hotărîre la 
lupta pentru alungarea cotropitori
lor fasciști. Mulți dintre cei mai 
buni fii ai săi au căzut eroic la da
torie.

In condițiile favorabile create de 
înaintarea Armatèi Sovietice în Bal
cani, lupta forțelor patriotice alba
neze a căpătat un puternic avînt și 
a fost încununată de victorie.

După eliberarea patriei de sub 
ocupația fascistă, oamenii muncii 
din Albania și-au luat soarta în 
propriile lor mîini, au instaurat pu
terea populară și au trecut la con
struirea vieții noi.

Relațiile feudale la sate, lipsa 
industriei, la care se adăugaseră ră
nile lăsate de război — iată moște
nirea extrem de grea pe care a pri- 
mit-o poporul albanez de la vechiul 
regim. El a pornit însă cu încredere 
și hotărîre la lichidarea acestei grele 
moșteniri. In cele aproape două de
cenii de la eliberare, oamenii mun
cii din R. P. Albania au obținut 
realizări importante pe drumul 

Centrala hidroelectrică de pe Bistritsa (R.' P. Albania)

dezvoltării economiei și culturii so
cialiste. Au fost construite fabrici 
și alte obiective industriale, înzes
trate cu utilaj modern ; s-a dezvol
tat industria petrolieră, s-au pus 
bazele industriei energetice, au a- 
părut întreprinderi de prelucrare a 
lemnului și de materiale de con
strucții, s-au creat noi așezări mun
citorești. Colectivizarea agriculturii, 
folosirea în măsură crescîndă a 
mijloacelor mecanice de muncă au 
dus la sporirea producției agricole. 
A crescut nivelul de trai material 
și cultural al poporului albanez. O- 
dată cu acțiunea de lichidare a a- 
nalfabetismului, s-au deschis la ora
șe și sate școli și case de cultură ; 
s-a creat o universitate de stat.

Realizările obținute în construcția 
socialistă se datoresc muncii pline 
de abnegație a poporului albanez, 
ale cărui energii creatoare au fost 
descătușate o dată cu eliberarea ță
rii și instaurarea puterii populare. 
Un rol important în obținerea aces
tor succese l-a avut sprijinul pe care 
l-a primit R. P. Albania din partea 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste, colaborarea frățească cu 
acestea.

Popoarele romîn și albanez sînt 
legate printr-o veche prietenie, fău
rită în decursul luptelor pentru li
bertate și independență ; lupta pen
tru țelurile comune — socialismul 
și pacea — constituie, în anii puterii 
populare, temelia trainică a acestei 
prietenii.

Oamenii muncii din țara noastră 
se bucură de fiecare succes obținut 
de poporul albanez. Cu prilejul săr
bătorii sale naționale, poporul romîn 
urează poporului albanez mari suc
cese în lupta pentru înflorirea pa
triei, pentru construirea socialis
mului.

a

OM

Echipa olimpică de fotbal a R. P. 
Romîne a obținut ieri o frumoasq. 
victorie, întîlnind pe stadionul „Fi
ladelfia" din Torino puternica selec
ționată a Danemarcei — într-un 
meci decisiv din cadrul preliminarii
lor olimpice —, fotbaliștii romîni au 
ciștigat cu 2—1, ceea ce le asigură 
calificarea în faza următoare a tur
neului preolimpic. (După cum i

Danemarca 2-1
11 m. Emoționat, se pare, pentru 
cazia neașteptată ce i s-a oferit, mij
locașul Petersen, care .execută pe- 
naltiul, trage în afara porții lui 
Mîndru. In ultimul minut al primei 
reprize n-a lipsit mult ca echipa ro
mînă să înscrie un nou gol. Deși cu 
spatele la poarta adversă, Constan
tin, printr-o foarfecă, trimite mingea 

.... ..... _____..... se spre Soerensen. Acesta respinge în 
știe, în cele .două partide anterioare , picioarele lui Sasu, aflat-în. aprople- 
— la Copenhaga și București — vie- re. Un șut puternic, dar portarul da
toriile au fost împărțite, fiecare e- nez apără iarăși,- 
chipă cîștigînd în deplasare cu a- Echipa Danemarcei începe repriza 
celași scor : 3—2). a doua prin atacuri repetate: Thorst

In partida decisiva; disputată ieri, este p? punctul de a egala în miiu 
formația romînă a luptat așa cum ™ .........
am dori. să lupte în toate întîlnirile 
viitoare. Fiecare jucător a muncit 
fără a-și cruța forțele în 
puțin obișnuit, de 120 
Echipa romînă a format 
dată un tot închegat, un 
ganism și merită toate 
pentru jocul prestat, pentru dîrzenia 
dovedită.

Succesul fotbaliștilor noștri este 
cu atit mai valoros, cu cît el a fost 
obținut la capătul Unui adevărat 
maraton fotbalistic, în fața unui ad
versar bine pregătit, care s-a apărat 
cu hotărîre.

După cum este cunoscut din rela
tarea crainicului radiodifuziunii ro
mîne, echipa noastră a condus cu 1-0 
pînă aproape de terminarea reprizei 
secunde, cînd a fost egalată. Mal de
parte, în prelungirile regulamentare, 
inițiativa a aparținut tot romînilor. 
Danezii au fost obligați să se apere 
cu disperare (comițînd uneori faul
turi grosolane). Este adevărat că in 
cîteva rînduri, aceștia au contraata
cat puternic, creînd faze periculoase gea trece — ca pe sfoară— la 
la poarta lui Mîndru. Dar și în așț- Kozka, Voinea și Pîrcălab. De pe ex- ■ 
fel de perioade critice, echipa romi- trema dreaptă., Pîrcălab. centrează, 
nă-a jucat bine, cu clarviziune, apă- Atent la fază, Sasu marchează, 
rarea aducînd o contribuție deose- In 
bită.

Revedem notițele din timpul jocu
lui. Prima repriză aparține net ro
mînilor. Au dese ocazii de a marca. 
Pîrcălab, Sasu, Constantin produc 
panică printre apărătorii danezi. In 
minutul 34 Crăiniceanu, pătrunzînd 
impetuos pînă în careul advers, șu- 
tează imparabil. Luke Soerensen, 
portarul echipei Danemarcei, deza
măgit, ia mingea din plasă și o tri
mite la centrul terenului, de unde 
coechipierii săi o repun în joc. Se
lecționata daneză pare decidă să ega
leze. Profitînd de unele clipe de ră
gaz ale înaintării romînilor, danezii 
atacă insistent. La un astfel de a- 
tac, Greavu, prin alunecare, îl de
posedează de minge pe un înaintaș 
danez. Arbitrul Campanati aprecia
ză că fundașul romîn a comis prin 
aceasta un fault. Faza petreeîndu-se 
în careu, se dictează lovitura de la

acest meci 
de minute, 
de această 
singur or- 
felicitările

w
O frumoasă și meritată victorie

O-

dinamice, cînd într-o parte, cînd 
cealaltă a terenului. Se remarcă, 
acest timp, apărarea romînilor și 
special Mîndru. Aproape de ter-

60. Mîndru nu ezită și-i plonjează 
la picioare. O situație similară — 
singur în fața porții — o are apoi 
Pîrcălab, însă nici aceasta nu se sol
dează cu gol. Jocul continuă cu fa
ze 
în 
în 
în _ 
minarea meciului, cinci victoria echi
pei romîne părea ca și sigură, la un 
contraatac, Danielsen centrează de 
pe extremă, „găsindu-l" bine plasat 
pe Thorst. Acesta înscrie, scorul de
venind egal (1—1).

Prelungirile regulamentare au o 
desfășurare la fel de pasionantă. 
Ambele echipe luptă mult, caută po
zițiile cele mai bune de a șuta în 
plasă. Cînd formațiile au schimbat 
terenul, după 15 minute, scorul nu 
se modificase. Cu un finiș excelent, 
deși oboseala ar fi fost poate firesc 
să fie resimțită, fotbaliștii romîni 
trec și mai deciși la ofensivă. Golul 
victoriei culorilor romînești, în acest 
palpitant meci, se însene în minutul 
111. Pornind de la Constantin, mân

ca pe - sfoară — la

această partidă de mare luptă, IONT DUMITRIU

la poarta echipei daneze. Minutul 117. Golul victoriei !
(Telefoto AGERPRES)

w_ uw.«

care a consemnat în final victoria 
pè deplih meritată a echipei romîne, 
s-au remarcat din echipa noastră 
interul dreapta Sasu (de la Minerul 
Baia Mare) al cărui debut interna
țional a fost strălucit, Constantin, 
Mîndru,- Crăiniceanu, Caricaș. Din 
selecționata Danemarcei au ieșit în 
evidență J. și O. Madsen, Danielsen, 
Thorst și portarul Soerensen.

Intr-o convorbire telefonică avută 
aseară cu corespondentul din Italia 
al „Agerpres", Giorgio Pastore, a- 
cesta ne-a relatat : „Echipa romînă 
a dovedit o mare voință de a în
vinge. A înjghebat atacuri susținu
te, mai ales prin Pîrcălab, Constan
tin, -Sasu, Crăiniceanu și; în. mih. 
117 al partidei, a înscris prin Sasu 
un splendid gol, golul victoriei.

Meciul, încheiat cu victoria romî
nilor: a fost primit cu simpatie de 
publicul spectator. Este o victorie 
meritată, întrucît echipa romînă a 
practicat un joc valoros, mai bun și 
a știut să se descurce în momentele 
dificile".

Arbitrul italian Campanati — 
ne-a transmis corespondentul — a 
subliniat în mod deosebit faptul că 
fotbaliștii romîni au demonstrat 
capacitate tehnică și putere de luptă 
și au confirmat încă odată că, în 
fotbal, atacînd se învinge. Paul 
Petersen, antrenorul danez, a decla.- 
rat : „Meciul a fost bun, atit pe plan 
tehnic cît și din punct de vedere al 
luptei sportive". ,

în emisiunile de aseară, radioul 
și televiziunea italiană au comentat 
meciul Romînia—Danemarca, subli
niind, de asemenea, superioritatea 
tehnică și fizică a romînilor.

Echipa olimpică a R. P. Romîne 
urmează să întîlnească, în turneul 
preolimpic, formația olimpică a R.P. 
Bulgaria. Meciurile (tur-retur) vor 
avea loc în primăvara anului viitor.

Antrenorii și fotbaliștii au datoria 
ca, în .continuare, să acorde atenție 
pregătirii tehnice și fizice, pentru ca 
și'. în. viitoarele întîlniri internațio
nale fotbalul romînesc să obțină 
succese de prestigiu.

o

șahistului Florin Gheorghiu,

Joi dimineața, la sediul U.C.F.S. a 
avut loc festivitatea decernării ti
tlului de maestru emerit al sportu
lui 
care recent a cucerit titlul de cam
pion mondial de juniori. înmînîn- 
du-i înalta distincție sportivă, tov. 
Aurel Duma, președintele consiliu
lui general al U.C.F.S., l-a felicitat 
pe campionul mondial, maestrul in
ternațional Florin Gheorghiu, și i-a 
urat noi succese.

La sfîrșitul festivității campionul 
lumii Florin Gheorghiu a declarat : 
„M-am pregătit temeinic pentru 
meciul de baraj cu cehoslovacul 

‘Jahața care s-a disputat în Iugor 
sl'avia'.'Sînt fericit că am reușit să- 
mi înscriu numele pé lista învingă
torilor acestei mari întreceri șahi- 
ste. In viitor voi depune toate stră
duințele pentru a mă comporta la 
înălțime. Mulțumesc pentru distinc
ția ce mi-a fost conferită“-.

(Agerpres)

In cîteva rînduri
de handbal Știința 
în R. F. Germană,

Echipa bucureșteană 
și-a continuat turneul 
întîlnind la Duisburg o selecționată locală. 
Handbaliștii romîni au obținut victoria • cu 
scorul de 22—14 (8—5). Astăzi, echipa Ști
ința va evolua la Essen.

Duminică, la orele 15,80 școala sportivă 
de elevi nr. 2 București 
bazinul acoperit Floreasca 
înot pentru elevii școlilor 
Scopul concursului este de 
lementele valoroase pentru

organizează la 
un concurs de 
din Capitală, 
a selecționa e- 
acest sport. Se 

pot prezenta elevi din clasele I—IV care
știu să înoate și nu sînt legitimați la nici un 
club sau asociație sportivă

Ziarul varșovian „Przeglad Sportowy" 
publică un bilanț detaliat al rezultatelor 
obținute de sportivii din diferite țări la 
campionatele mondiale desfășurate în anul 
preolimpic. în clasamentul alcătuit pe baza 
medaliilor de aur, argint și bronz cucerite 
la aceste campionate, sportivii din R. P. 
Romînă ocupă locul 5 în lume — cu 6 me
dalii de aur, 7 de argint și 2 de bronz (cîș- 
tigate la caiac-canoe, tenis de masă și lupte 
clasice).

Declarația președintelui Sukarno
DJAKARTA 28 (Agerpres). — In

donezia continuă ;să se opună creării 
Federației Malayeze și sprijină lupta 
patrioților.din Kalimantanul de nord, 
a declarat președintele Sukarno cu 
prilejul depunerii scrisorilor de a- 
creditare de către primul ambasador 
al Republicii Guineea în Indonezia. 
Popoarele afro-asiatice, a adăugat el, 
luptă unite împotriva colonialismu
lui și imperialismului, și Indonezia 
este hotărîtă să ajute popoarele din 
Kalimantanul de nord „să-și obțină 
adevărata independență“.

Referindu-se la politica de apar
theid promovată de guvernul Repu
blicii Sud-Africane, președintele Su
karno a declarat că Indonezia spri

Soarfa ziarului „Daily Herald"din nou în discufie
LONDRA 28 (Agerpres). — In ca

pitala Angliei au fost reluate dis
cuțiile dintre Consiliul genera) al 
Congresului sindicateloi’ britanice 
(T.U.C.) și Trustul de presă „Inter
national Publishing Corporation“ 
condus de Cecil King, cu privire la 
viitorul ziarului „Daily Herald“.

După cum se știe. Trustul de pre
să condus de Cecil King, care edi
tează în prezent ziarul „Daily 
Herald“, a hotărît sub motivul „ne- 
rentabilității“ să cedeze acțiunile a- 
cestui ziar celuilalt trust de presă 
britanic „Odhams Press Ltd“.

■ TIEAXTRIE* *

Simpozion: „Arfa plasiică 
și viaja contemporană"

In sala mică a Palatului R.P.R. a 
avut loc joi seara un simpozion cu 
tema „Arta plastică și viața contem
porană“, organizat de Consiliul pen
tru rășpîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice în Colaborare cu Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului Corneliu 
Baba, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R., vicepreședinte al 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii. Despre realizările din do
meniul picturii și sculpturii romî- 
nești din ultimii ani, precum și 
despre propriile lor creații au vor
bit acad. Ion Jalea, artist al po
porului, și Alexandru Ciucurencu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., maestru emerit al ar
tei.

★

Joi a sosit în Capitală la invitația 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă, o delegație de scriitori sovie
tici condusă de Petr Brovka, secre
tar al conducerii Uniunii Scriitori
lor din U.R.S.S. Din delegație fac 
parte Alexandr Dementiev, critic li
terar, Iustinas Marținkiavicius, vi
cepreședinte. al Uniunii Scriitorilor 
din R.S.S. Lituaniană, și Liudmila 
Hitrova.

(Agerpres)

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P.R. : Năpasta — (orele 19.30) , Tea
trul dé stat de operetă : Sărutul Ciani- 
tei — (orele 19,30) i Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): Orfeu 
în infern — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30) , Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele
19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări — 
(orele 20) ; Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 19,30) ; Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paha
rul cu apă — (orele 19,30) ; Teatrul pen
tru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 20) ; Teatrul 
evreiesc de stat: Opera de trei parale — 
(orele 20) ; Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Expoziția de mu
zică ușoară — (orele 20) , (Sala din Ca- 
lea Victoriei 174) : Palatul melodiilor 
— (orele 20) , Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : Cîntă țara mea — 
(orele 20) i Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Năzbîtiile lui Țăndărică — (o- 
reler 16) ; Circul de stat : Aventurile Iul 
Don Quijote în arenă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop ; Patria (10; 13,30; 
17; 20,30) ! București (9,30; 13; 16,30; 20) i 
Excelsior (9> 12,30; 16, 19,30). Minna von 
Barnhelm : Republica (9,45, 12; 14,15;
16,30, 18,45; 21) ; Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) i Grlvița (10; 12; 14.15, 
16,30; 18,45; 21). Ah, acest tineret : Fero
viar (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21) ; Au
rora (10; 12i 14; 16; 18,15, 20,30) ; Modern 

jină acțiunile întreprinse de statele 
africane pentru a determina guver
nul Republicii Sud Africane să re
nunțe la o astfel de politică.

★

La 27 noiembrie cosmonauții so
vietici Valentina Nikolaevna-Tereș- 
kova, Andrian Nikolaev și Valerii 
Bîkovski cu soția, care vizitează 
Indonezia, au fost primiți de preșe
dintele Sukarno.

V. Tereșkova și V. Bîkovski au 
fost decorați cu ordinul Steaua Re
publicii Indonezia gradul doi, deco
rație pe care A. Nikolaev a primit-o 
cu prilejul primei sale vizite în In
donezia.

Tratativele dintre reprezentanții
T.U.C., care posedă aproape 40 la 
sută din acțiunile lui „Daily He
rald“, și cele două trusturi de presă 
nu au dat rezultate.

Cu toate că în prezent „Daily 
Herald” este editat de „Internatio
nal Publishing Corporation“, o 
clauză din contract acordă dreptul 
Consiliului T.U.C. de a publica ar
ticole de propagandă laburistă. Or, 
>,Odhams Press L.T.D.“ refuză să 
respecte această clauză.

(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) ; Tomis (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). Mi-am cumpărat un 
tată — cinemascop : Lumina (de la 19— 
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 : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; Cultural 
(10 30; 12,30). Imagini din Grecia; Cear
ta ; Baricada vie : în țara canibalilor : 
Timpuri Noi (de la 10—21 în continuare). 
Carmen de la Ronda: Giulești (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). 
Printre oameni buni : Buzeștl (16, 18,15;
20,30) ; Pacea (16;' 18; 20). Vară și fum — 
cinemascop: Crîngași (16, 18,15; 20 30).
Babette pleacă Ia război — cinemascop: 
Ferentari (15; 17, 19, 21) , Unirea (16; 18;
20) . Codin : Munca (15, 17; )9; 21). La
vîrsta dragostei: Vltan (15; 17; 19, 20,45); 
Popular (16; 18,15, 20.30), Trei Zile după 
nemurire: Carpațl (10,-12, 15; 17; 19;
21) . Hamlet : înfrățirea între popoare 
(10, 14,45; 17,30, 20). Elena din Troia — 
cinemascop : Cosmos (14,30; 16,30; 18,30,

In sprijinul luptei drepte 
a populației 

sud-vietnameze
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Re

cent a avut loc la Hanoi, sub egida 
F.S.M., Conferința constitutivă a Co
mitetului sindical internațional de 
solidaritate cu oamenii muncii și cu 
populația din Vietnamul de sud. 
Participanții la conferință au cerut 
copreședinților Conferinței de la 
Geneva din 1954 — U.R.S.S. și An
glia — să ia măsurile necesare pen
tru asigurarea „îndeplinirii cu stric
tețe a acordurilor de la Geneva pri
vitoare la Vietnam“. în legătură cu 
aceasta, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a adre
sat o scrisoare de răspuns președin
telui F.S.M., R. Bitossi.

Andrei Gromîko subliniază că gu
vernul sovietic împărtășește neliniș
tea participanților la conferință în 
legătură cu evenimentele care au loc 
în Vietnamul de sud. în calitate de 
copreședinte al Conferinței de la 
Geneva, guvernul U.R.S.S. ia toate 
măsurile care depind de el pentru a 
se asigura respectarea întocmai și 
deplină a acordurilor de la Geneva 
și se pronunță în sprijinul cererilor 
legitime ale poporului vietnamez 
privind rezolvarea cît mai grabnică 
a problemei unificării pașnice a 
Vietnamului.

„Uniunea Sovietică, a subliniat 
Gromîko, va apăra și pe viitor inte
resele populației sud-vietnameze 
care duce o luptă dreaptă de elibe
rare națională“.

20,30) ; Colentlna (10; 12,15) Contele do 
Monte Cristo (ambele serii) — cinema
scop : Moșiloi (16; 19.30). Ucigașul plătit 
— cinemascop : Viitorul (15; 17, 19, 21). 
Oameni de afaceri : Colentina (16, 10.15;
20.30) Rocco și frații săi (ambele serii) :
Progresul (15 30, 19). Ce) mai maro
spectacol : Drumul Sării (15, 17,45; 20.30). 
Bate toba — cinemascop : Ferentari (10;
13.30) . Ultimul tien din Gun HUI : Co- 
trocenl (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Circuite 
cuplate și transformatoare — de cont, 
univ. ing. Nicolae Luncescu. 19.00 —
Jurnalul televiziunii. 19.10 — Emisiune
pentru tineretul școlar : . Drumul spre
calificare. 19 49 — Cînd munții cîntă. 
20,00 — Săptămîna. 21.00 — Filmul ..Vio
lență în piață' In încheiere : Buletin 
de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 30 

noiembrie. 1 și 2 decembrie a c. In 
ța;ă : vreme în general umedă, cu ce
rul schimbător. mal mult noros Vor 
cădea precipitații mai frecvente în ves
tul țării. Vînt potrivit cu unele Intensi
ficări din sud-est. Temperatura în scă
dere : minimele vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade Iar maximele 
între 1 și 11 grade. In București : Vre
me umedă, cu cerul variabil, mal mult 
noros la începutul intervalului. Vînt po
trivit cu intensificări din nord-est. 
Temperatura în scădere.
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Dezbateri în Comitetul nr. 2 asupra proiectului 
de rezoluție inițiat de delegația R. P. Romîne

NEW YORK 28 (Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te) : Miercuri, în Comitetul nr. 2 
au continuat dezbaterile asupra 
proiectului de rezoluție inițiat de 
delegația R. P. Romîne și prezentat 
comitetului împreună cu alte șapte 
delegații. In esență proiectul de re
zoluție cere ca atît comitetul pregă
titor al Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, cît și conferin
ța însăși să contribuie la accelerarea 
lucrărilor de elaborare a unei decla
rații de principii ale colaborării e- 
conomice internaționale.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Australiei, care la început a 
recunoscut că „toate statele sînt de 
acord că stabilirea unor principii de 
cooperare economică între state ar 
stimula extinderea relațiilor comer
ciale internaționale" și că „inițiativa 
romînă este folositoare“. Apoi, în to
tală contradicție cu aceste aprecieri, 
el a prezentat opt amendamente la 
proiectul de rezoluție „pentru a-1 îm
bunătăți“, dar care în esență inten
ționează să-l golească de conținut.

„Este absolut necesar, a spus re
prezentantul U.R.S.S., Arkadiev, care 
a urmat la cuvînt, ca O.N.U. 
să formuleze o declarație de 
principii. Delegația Australiei do
rește să se elimine din proiectul de 
rezoluție tocmai cuvîntul declarație. 
Trebuie subliniat, a continuat vorbi
torul, că pentru prima dată într-un 
comitet al O.N.U. avem concentra
tă această idee sub forma unui pro
iect de rezoluție. Adoptîndu-1, vom 
avea certitudinea că conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
va dezbate problema grăbirii lucră
rilor pentru elaborarea principiilor 
colaborării economice. Sperăm ca 
proiectul de rezoluție inițiat de de
legația romînă să fie adoptat în una
nimitate“.

In calitate de coautor, reprezen
tantul Ceylonului a făcut unele a- 
precieri asupra proiectului de rezo
luție, arătînd că el concentrează a- 
tenția asupra grăbirii lucrărilor de 
elabdrare a principiilor atît de ne-

cesare extinderii relațiilor de colabo
rare dintre toate statele. Aceste 
principii sînt noi, ele izvorînd din 
schimbările care au avut loc în 
lume. Delegatul Ceylonului a cerut 
ca proiectul de rezoluție să fie adop
tat în unanimitate.

Un alt coautor al proiectului de 
rezoluție, reprezentantul Libiei, a 
subliniat faptul că cooperarea eco
nomică între state s-a dezvoltat con
tinuu după cel de-al doilea război 
mondial. Proiectul de rezoluție 
dezbatere este clar 
cumentul pe care îl 
clarat în încheiere 
reflectă noul spirit 
guverneze relațiile economice dintre 
state. Să lăsăm polemica și să tre
cem la votarea lui.

Reprezentantul Indiei, care a ur
mat la cuvînt, a sprijinit proiectul 
de rezoluție și ‘a salutat inițiativa 
pozitivă a delegației R. P. Romîne și 
a coautorilor, declarînd totodată că 
va vota în favoarea lui.

Acest proiect de rezoluție, a sub
liniat reprezentantul R. S. S. Ucrai
nene; aduce o contribuție însem
nată la cooperarea internațională pe 
care o vom sărbători în anul 1965 
— declarat la O.N.U. an al cooperă
rii. Adoptarea lui va impulsiona 
stabilirea unor forme noi de colabo
rare economică între state, din care 
țările în curs de dezvoltare nu au 
decît de cîștigaț

Intr-o foarte scurtă intervenție 
reprezentantul Japoniei a sprijinit 
amendamentele Australiei.

Sîntem pur și simplu nedumeriți, 
a declarat reprezentantul Tunisiei, 
că delegația Australiei a depus a- 
mendamente la un proiect de rezo
luție atît de clar și precis. Este vor
ba de un document foarte bun. Noi 
apărăm un principiu pe care îl îm
brățișăm și rugăm statele care au 
prezentat proiectul de rezoluție să 
accepte cererea noastră de a ne în
scrie printre coautorii lui.

Delegatul Arabiei Saudite s-a de
clarat de acord cu documentul în 
dezbatere.

în 
și simplu. Do- 
dezbatem, a de- 
delegatul Libiei, 
care trebuie să

Adoptarea unor rezoluții 
aprobate de Comitetul Politic

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat la 27 noiembrie patru rezoluții 
aprobate mai înainte 
Politic.

Rezoluția care cere 
gentă a tratativelor în 
tetului celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva, a fost adoptată 
de către Adunarea Generală, prin 
aclamații.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, de asemenea, cu 64 de vo
turi pentru. 18 contra și 25 de abți
neri rezoluția în legătură cu convo
carea unei conferințe pentru sem
narea unei convenții asupra inter
zicerii folosirii armei nucleare și 
termonucleare. Un număr de state 
occidentale au votat împotriva aces
tei rezoluții,

Adunarea Generală a votat apoi 
rezoluția care cere interzicerea ur
gentă a tuturor experiențelor nu
cleare și termonucleare. Rezoluția a 
fost adoptată cu 104 voturi pentru, 
un vot contra (R. P. Albania) și trei 
abțineri.

Cu 91 de voturi pentru, printre 
care și cel al R. P. Romîne, nici un 
vot contra și 15 abțineri a fost 
adoptată apoi rezoluția a .10 țări la
tino-americane privind denucleari- 
zarea Americii Latine.

de Comitetul

reluarea ur- 
cadrul Corni-

0 condamnare a colonialiștilor 
portughezi

In Comitetul nr. 4 proiectul de 
rezoluție prezentat de 65 de delega
ții, printre care și R. P. Romînă, la 
dezbaterile privind teritoriile portu
gheze, a fost adoptat cu o majorita
te covîrșitoare : 87 pentru, 3 împo
trivă (Spania. Portugalia și R.S.A.) 
și 12 abțineri (în majoritate țări 
membre ale blocului N.A.T.O.).

Rezoluția condamnă în termeni 
aspri politica dusă de Salazar în co
lonii, cere Portugaliei să recunoască 
dreptul acestor popoare la autodeter
minare și independență, să înceteze 
toate actele de represiune și să-și 
retragă forțele militare.

Declarațiile
lui A. I. Mikoian

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a părăsit capitala Statelor Unite pe 
calea aerului, îndreptîndu-se spre 
Moscova.

înainte de plecare, A, I. Mikoian 
a făcut reprezentanților presei o de
clarație, în care a spus printre al
tele : „Ne exprimăm speranța că 
noul guvern al S.U.A. va continua 
căutarea de soluții reciproc accepta
bile pentru problemele litigioase, 
precum și pentru destinderea încor
dării internaționale“.

Conferință de presă 
a premierului englez
MANCHESTER 28 (Agerpres). — 

Intr-o conferință de presă ținută pe 
aeroportul din Manchester, la îna
poierea sa din S.U.A., primul minis
tru al Marii Britanii, Sir Alec Dou
glas-Home a declarat : „Am încrede
re că președintele Johnson va conti
nua eforturile în vederea unor noi 
acorduri Est-Vest după Tratatul de 
interzicere a experiențelor nucleare 
în cele trei medii de la Moscova“. 
Premierul britanic a subliniat în 
continuare : „Trebuie să ne folosim 
de orice posibilitate pentru a avea 
contacte Est-Vest“.

în continuarea declarației sale 
primul ministru și-a reafirmat spri
jinul față de N.A.T.O., adăugind : 
„Atît eu cît și președintele S.U.A., 
Johnson, am căzut de acord ca con
tactele noastre să fie menținute și 
că va trebui să ne întîlnim în cursul' 
anului viitor pentru trecerea în re
vistă a principalelor probleme inter
naționale“.

Comentarii aie presei occidentale în 
cn discursul președintelui Johnson

Presa occidentală publică nu
meroase comentarii referitoare la 
cuvîntarea rostită de președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, în fața 
Congresului.

„Mesajul președintelui Johnson a 
fost mai degrabă un mesaj al conti
nuării decît al înnoirii, scrie „NEW 
YORK TIMES“. El a confirmat 
încă o dată și cu toată greutatea po
litica de principiu a defunctului pre
ședinte. El a cerut Congresului și 
tării să fie conștiente că nici timpul, 
nici lumea nu pot sta pe loc. El a 
repetat sprijinul pe care îl acordă 
majorității ideilor principale susți
nute de Kennedy atît pe plan extern 
cît și intern".

„Johnson s-a lansat cu totul în 
lupta pentru apărarea tuturor 
punctelor programului Kennedy, a- 
firmă ziarul englez „TIMES“. ...Eve
nimentele au exercitat presiuni a- 
supra noului președinte al S.U.A., 
obligîndu-1 să continue politica ex
ternă a defunctului președinte“.

„Dl. Lyndon Johnson a ales : el 
va merge pe urmele lui Kennedy, 
apreciază ziarul francez „COMBAT“. 
Prima sa cuvîntare rostită ca pre
ședinte, miercuri, în fața celor două 
Camere ale Congresului american, 
constituie, firește, în parte, elogiul 
predecesorului său. In rest însă ace
leași fraze ar fi putut fi rostite, 
fără a se schimba un singur cuvînt, 
de președintele defunct“. Ziarul ex
primă părerea că președintele John-

Reconstituirea
de la Dallasasasinatului

DALLAS 28 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I.
F.B.I.-ului au efectuat o repetare a 
scenei
Kennedy 
focuri de 
bănuiește 
Kennedy, 
fotofilmată.

Un funcționar al F.B.I-ului a de
clarat că probele materiale în a- 
ceastă crimă trebuie să fie „impe
cabile". „Trebuie să risipim orice 
bănuială sau îndoială, dacă este 
posibil“, a spus el. Se așteaptă ca 
raportul F.B.I-ului să fie gata săp- 
tămîna viitoare pentru a fi trans
mis noului președinte al S.U.A., 
Lyndon Johnson.

Curtea cu juri a districtului 
Dallas se va pronunța asupra cul
pabilității lui Jack Ruby. Pentru 
pronunțarea pedepsei capitale ju
riul trebuie să se pronunțe în una
nimitate. Tot poliției din Dallas îi 
revine sarcina să stabilească cum a 
putut asasinul Ruby să pătrundă' în 
închisoare și care au fost legăturile 
sale cu polițiștii.

★
Dr. James Beyer, unul din medi

cii legiști care au făcut autopsia lui 
John Kennedy, a 
unei conferințe

anunță că agenții

asasihării președintelui 
la locul crimei. S-au tras 
la fereastra de unde se 

că s-a tras asupra lui 
întreaga scenă a fost

gloanțe care l-au ucis pe 
președinte ar fi putut fi 

“ fabricate chiar

declarat în cadrul 
de presă, că cele

son a hotărît să urmeze riguros și 
în toate punctele linia urmată de 
predecesorul său. „După această 
cuvîntare se poate spera că opera 
președintelui Kennedy va avea mai 
puțin de suferit decît exista teama 
în primele ore ale dramei“.

Corespondentul agenției U.P.I. la 
Londra afirmă că „Marea Bri- 
tanie și aliații S.U.A. de pe con
tinentul european au primit cu căl
dură discursul considerîndu-1 drept 
o asigurare că S.U.A. nu își vor 
schimba politica și angajamentele“. 
Corespondentul apreciază că „pre
ședintele Johnson i-a liniștit ime
diat pe aliații săi, a declarat că va 
susține unitatea atlantică și a reafir
mat în același timp politica de redu
cere a încordării dintre Est și Vest“.

două 
fostul 
gloanțe „dum-dum 
de asasin. Aceasta explică, potrivit 
dr. Beyer, amploarea rănilor pro
vocate lui J. Kennedy. El a adăugat 
că eventual ar fi putut fi folosite și 
gloanțe de vînătoare, care provoacă 
și ele răni mari.

Agenția France Presse își expri
mă mirarea că acesté constatări 
sînt atît de imprecise, deoarece 
informații publicate anterior afir
mau că au fost găsite în creierul 
defunctului fragmente din gloanțe 
care ar fi fost expediate la Washin
gton pentru a fi examinate de 
experți.

Pe de altă parte, aceeași agenție 
transmite din Dallas că procurorul 
adjunct al districtului, Bill Alexan
der, a declarat că în pușca găsită 
la locul de unde se presupune că a 
tras asasinul se 'afla și un al 
patrulea glonte care nu a mai fost 
tras. Potrivit declarațiilor lui Bill 
Alexander, acest glonte este unul 
obișnuit și nu un glonte „dum-dum“.

★

United Press International re
latează că lui Jack Ruby, ucigașul 
lui Oswald, i s-a permis miercuri să 
aibă două convorbiri telefonice cu 
persoane aflate în afara închisorii.

Deschiderea sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii
VARȘOVIA 28. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 28 no
iembrie s-a deschis la Varșovia în 
sala Seimului R. P. Polone sesiunea 
ordinară a Consiliului Mondial al 
păcii. Participă 450 de delegați re- 
prezentînd toate continentele, nu
meroși fruntași ai vieții publice din 
diferite țări, precum și reprezen
tanți din partea a 18 organizații in
ternaționale. Din delegația Comite
tului național pentru apărarea pă
cii din R. P. Romînă, condusă de 
acad. Mihail Ralea, președintele 
Comitetului, fac parte acad. Geo 
Bogza, vicepreședinte al Comitetu
lui, prof. univ. Valter Roman, Geor
ge Ionescu, vicepreședinte al Comi
tetului de radiodifuziune și televi
ziune, și Sanda Rangheț, secretar al 
Comitetului Național pentru a- 
părarea păcii.

După alegerea prezidiului, Ostap 
Dluski, membru al Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, a declarat

deschisă sesiunea. 
(Franța) a rostit o 
erată comemorării 
moartea marelui 
pace Joliot Curie. Apoi, Oskar Lan
ge, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, a urat parti- 
cipanților la sesiune activitate rod
nică spre binele păcii generale.

A fost citit apoi raportul pre
ședintelui executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, prof. John Bernal, 
care din motive de sănătate nu poa
te participa la lucrările sesiunii. 
J. Madaule a prezentat raportul 
„Lupta peritru preîntîmpinarea pe
ricolului unui război termonuclear 
și pentru dezarmarea generală“.

După prezentarea celorlalte două 
rapoarte — cu privire la lupta pen
tru pace și independență națională 
și la dezvoltarea colaborării inter
naționale în domeniul economiei, 
științei și culturii — au început dis
cuțiile generale.

Eugénie Cotton 
cuvîntare consa- 
a cinci ani de la 
luptător pentru

După eliberare, poporul iugoslav a 
pornit cu elan la reconstrucția țării, 
obținînd realizări importante în do
meniul economiei și culturii. Indus
tria Iugoslaviei s-a dezvoltat în 

. ritm rapid ; au fost create ramuri 
noi, înzestrate . cu tehnică înaintată. 
De asemenea au fost dezvoltate și

Comunicatul sovieto-cehoslovac
MOSCOVA 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, la 
Moscova a fost dat publicității Co
municatul sovieto-cehoslovac cu 
privire la vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. Ceho
slovace în Uniunea Sovietică.

In .cadrul convorbirilor s-a rele
vat că „activitatea perseverentă și 
consecventă a Uniunii Sovietice, 
Cehoslovaciei și a altor state socia
liste pentru traducerea în viață a 
principiilor leniniste ale coexisten
ței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite dă rezultate rodnice 
care corespund intereselor vitale ale 
tuturor popoarelor“.

In comunicat se relevă însemnă
tatea încheierii tratatului privitor la 
interzicerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară, se reafirmă po
ziția fermă a celor două părți pen
tru încheierea cît mai grabnică a 
Tratatului de dezarmare generală și 
totală sub control internațional, a- 
cordul lor că la destinderea încor
dării internaționale ar contribui în
cheierea pactului de neagresiune în
tre țările N.A.T.O. și statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
crearea de zone 
diferite regiuni.

Părțile consideră necesar să se 
pună capăt cît mai repede rămășițe
lor celui de-al doilea război mondial 
în Europa pe calea reglementării 
pașnice a problemei germane și a 
normalizării pe această bază a situa
ției în Berlinul occidental.

In comunicat se constată că anu-

denuclearizäte în

mite cercuri din țările N.A.T.Q. cau
tă să pună în aplicare planurile pri
mejdioase de a permite accesul la 
arma nucleară a revanșarzilor și mi- 
litariștilor vest-germani în cadrul 
așa-numitelor „forțe nucleare multi
laterale ale N.A.T.O.“.

Părțile au subliniat din nou că în 
prezent războiul mondial poate fi 
preîntîmpinat cu eforturile unite ale 
țărilor socialiste, clasei munci
toare internaționale, mișcării de eli
berare națională, tuturor forțelor iu
bitoare de pace.

In comunicat se arată că guverne
le celor două țări au căzut de acord 
să prelungească valabilitatea Trata
tului de prietenie dintre U.R.S.S. și 
Cehoslovacia cu încă 20 de ani.

In cursul tratativelor s-a căzut de 
acord în problemele actuale ale dez
voltării colaborării economice în
tre U.R.S.S. și R. S. Cehoslovacă.

Reprezentanții P.C.U.S. și P.C. din 
Cehoslovacia au constatat adîncirea 
continuă a relațiilor multilaterale 
dintre partidele comuniste ale celor 
două țări.

Cele două partide și-au reafirmat 
atașamentul față de cele două decla
rații adoptate la consfătuirile de la 
Moscova ale partidelor comuniste și 
muncitorești din 1957 și 1960. Ele 
și-au exprimat hotărîrea fermă de 
a apăra puritatea ideilor marxism- 
leninismului, linia comună elaborată 
în colectiv a mișcării comuniste 
mondiale, de a lupta pentru întărirea 
unității și coeziunii sistemului so
cialist, mișcării comuniste interna
ționale.

Popoarele Iugoslaviei sărbătoresc 
astăzi o glorioasă aniversare : cu 20 
de ani în urmă, la 29 noiembrie 1943, 
în plin război de eliberare împotriva 
cotropitorilor hitleriști, în localitatea 
Iaițe, din Bosnia, s-a întrunit cea 
de-a doua sesiune a Vecei populare 
antifasciste. Această sesiune a ales 
„Comitetul național de eliberare a celelalte ramuri ale economiei națio- 
Iugoslaviei“ ca organ suprem al pu- ' ' " ‘
terii executive. După doi ani, la 29 
noiembrie 1945, Adunarea consti
tuantă a adoptat o declarație procla- 
mînd Iugoslavia republică populară 
federativă. în amintirea acestor e- 
venimente care au marcat nașterea 
noului stat iugoslav democrat-popu
lar, ziua de 29 noiembrie a devenit 
sărbătoarea națională a popoarelor 
Iugoslaviei.

Greu și lung a fost drumul spre 
eliberare al popoarelor Iugoslaviei. 
Decenii de-a rîndul ele au îndurat 
jugul regimului monarhic reacțio
nar. La începuturile celui de-al doi
lea război mondial. Iugoslavia, ca și 
atîtea alte țări europene, a fost 
cotropită de hitleriști și de aliații 
lor, iar apoi — dezmembrată. La 
chemarea Partidului Comunist din 
Iugoslavia, zeci de mii de patrioți 
din Serbia, Muntenegru, Croația, 
Slovenia, Bosnia și Herțegovina. Ma
cedonia s-au ridicat cu curaj și ho- 
tărîre la lupta pentru izgonirea o- 
cupantului fascist. Ei s-au înrolat 
în detașamentele de partizani, care 
apoi s-au unit și au format Armata 
Populară de Eliberare.

Deși trupele fasciste erau mult su
perioare din punct de vedere al nu
mărului și armamentului, luptătorii 
iugoslavi au dat inamicului puter- ....
nice lovituri. în această luptă și-au coexistenței pașnice, pentru soluțio- 
cîștigat mari merite comuniștii iu
goslavi, care, în frunte cu tovarășul 
Iosip Broz Tito și cu ceilalți colabo
ratori -apropiați' ai.săi, au însuflețit 
și mobilizat masele largi populare, 
au organizat forțele patriotice și le-au 
condus cu'bărbăție. în lupta de elibe
rare. In regiunile eliberate s-au for
mat organe ale puterii populare re
voluționare. La 26 septembrie 1942, 
reprezentanții Consiliului antifascist 
de eliberare națională s-au întrunit 
pe teritoriul eliberat la Bihaci, în 
Bosnia. Un an mai tîrziu, în condi
țiile dezvoltării continue a luptei pa
trioților iugoslavi, la Iaițe s-a con
stituit Comitetul Național de Elibe
rare al Iugoslaviei, adevărat guvern 
popular al noului stat iugoslav.

Victoriile repurtate de Armata 
Sovietică în zdrobirea mașinii de 
război hitleriste au însuflețit pe pa
trioții antifasciști din Iugoslavia ca 
și din celelalte țări. în octombrie 
1944, unitățile Armatei de eliberare 
iugoslave, împreună cu trupele so
vietice, au eliberat Belgradul. Răz
boiul a continuat pînă la eliberarea 
întregii țări la 15 mai 1945. Oamenii 
muncii din țara noastră au urmărit 
cu adîncă simpatie și solidaritate 
lupta eroică a poporului iugoslav.

nale, a sporit producția agricolă, a 
crescut nivelul de trai al populației. 
Pe întinsul țării se desfășoară o lar
gă construcție de locuințe, de noi a- 
șezăminte pentru cultură, știință, să
nătate.

Realizările 
muncii din 
voltarea și 
socialiste bucură din inimă poporul 
romîn.

Relațiile de prietenie cu vechi tra
diții dintre popoarele romîn și iugo
slav au dobîndit în anii care au tre
cut de la eliberare un fundament 
nou : lupta pentru țelul comun — 
construirea socialismului și apărarea 
păcii.

O vie expresie a acestor relații 
prietenești dintre țările noastre o 
constituie hotărîrea celor două gu
verne de a construi în comun im
portantul sistem hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, care 
va deveni un izvor bogat de energie 
electrică, de lumină și forță spre fo
losul ambelor noastre popoare.

Republica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia militează împreună cu ce
lelalte țări socialiste, cu toate forțele 
iubitoare de pace din lume, pentru 
întărirea păcii, pentru promovarea

obținute de oamenii 
Iugoslavia în dez- 

înflorirea patriei lor

narea prin tratative a celoi- mai ar
zătoare probleme ale relațiilor inter
naționale.

Sărbătoarea popoarelor Iugosla
viei coincide în acest an cu vizita 
pe care o întreprinde în țara vecină 
și prietenă delegația de stat, a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la invita
ția președintelui R.S.F.I., tovarășul 
I. B. Tito. Oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu viu interes 
desfășurarea acestei vizite, acordă o 
înaltă prețuire primirii călduroa
se făcute solilor poporului nos
tru de către poporul iugoslav 
și conducătorii săi, primire în care 
văd expresia prieteniei sincere din
tre cele două țări și popoare. 
Ei își exprimă convingerea că 
desfășurarea vizitei, schimburile 
de păreri, acordurile ce vor fi în
cheiate vor constitui o nouă contri
buție la dezvoltarea relațiilor fră
țești dintre popoarele și țările 
noastre în interesul cauzei păcii și 
socialismului.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, poporul romîn fe
licită călduros poporul iugoslav 
și îi urează să obțină succese tot 
mai mari în înflorirea patriei sale 
și în apărarea păcii.

Uzina de produse azotoase do la Pancevo, în apropiere de Belgrad

ema dezvoltării comerțului mondial discutată 
de organizații

STRASBOURG 28 
La 28 noiembrie au 
crările sesiunii anuale mixte a or
ganelor de conducere ale Pieței 
comune, Euratomului și Comunită
ții cărbunelui și oțelului care au 
început la 26 noiembrie. Tema sesi
unii a fost „politica comunității eu
ropene față de problemele majore 
ale dezvoltării comerțului mondial“.

Luînd cuvîntul în ultima ședință,

(Agerpres). — 
luat sfîrșit lu-

vest=europene
Joseph Luns, 
externe al Olandei și 
Consiliului ministerial 
mune, a declarat că 
comune „se pronunță 
favoarea extinderii < 
țările răsăritene". De asemenea, 
Luns a subliniat importanța politi
că și economică a viitoarei confe
rințe GATT privitoare la reducerea 
tarifelor vamale.

ministrul de afaceri 
președintele 

1 al Pieței co- 
țările Pieței 
pe deplin în 

comerțului cu 
răsăritene“. De asemenea,

membrii parlamentului. Constituția 
include o serie de prevederi privind 
protecția drepturilor minorității, or
ganizarea judiciară și sistemul elec
toral. Ea poate fi modificată numai 
cu două treimi de voturi ale membri
lor Consiliului legislativ.

MOSCOVA. La Muzeul Marx-En
gels din Moscova s-a deschis o expo
ziție consacrată Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă. Vizitatorilor le este pre
zentată copia Tratatului în limbile 
rusă și engleză, parafat și semnat de 
către reprezentanții celor trei state. 
La expoziție sînt prezentate, de ase
menea, decretul ’Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire la rati
ficarea Tratatului și scrisori din dife
rite țări în care acest document este 
călduros sprijinit.

ZANZIBAR. Consiliul legislativ al 
Zanzibarului, acționînd ca adunare 
constituantă, a adoptat la 27 noiem
brie constituția țării, care urmează să 
intre în vigoare la 10 decembrie cînd 
Zanzibarul își va dobîndi indepen
dența.

SAIGON. Agențiile occidentale de 
presă au anunțat că forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au lansat 
miercuri un puternic atac împotriva 
unei tabere a forțelor annate specia
le sud-vietnameze situată în provin
cia An Giang la 150 km sud-vest de 
Saigon. în noaptea do miercuri spre 
joi patrioții sud-vietnamezi au atacat, 
de asemenea, avanpostul Binh Nhi în 
partea de sud a provinciei Ca Mau.

ES 

gȘffchaKe —

Potrivit noii constituții, Zanzibarul 
va deveni o monarhie constituțională 
condusă de un sultan. Acesta va de
semna ca prim-ministru pe unul din
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ZANZIBAR

vînd o suprafață de aproape 400 000 
de feddani (1 feddan egal 0,42 ha,) 
iar barajul înalt de la Assuan va per
mite valorificarea prin irigare a încă 
1 200 000 feddani.

COTONOU. Agențiile de presă a- 
nunță că în Republica Dahomey a 
fost descoperit un complot care ur
mărea răsturnarea guvernului provi
zoriu al țării. După cum se știe, acest 
guvern a venit la putere o lună în 
urmă, după o lovitură de stat. Parti- 
cipanții la complot, potrivit relatări
lor A.F.P., au încercat să organizeze 
asasinarea șefului guvernului provi
zoriu al Dahomeyului, colonelul 
Christophe Soglo, și a cîtorva mi
niștri.

Recepjie oferifă 
cu afaceri ad-interim

de însărcinatul
al R. S. F. Iugoslavia

SANTO DOMINGO. 
Dominicană a anunțat la 
brie Organizația Statelor 
că anul viitor vor începe 
cale care să pregătească 
prezidențiale din iulie 1965.

Republica 
27 noiem- 
Americane 
alegeri lo- 

alegerile

LONDRA. Cei 3 000 000 de meta- 
lurgiști din Anglia au obținut după 
o săptămînă de luptă satisfacerea re
vendicărilor lor materiale.

PRAGA. La Praga are loc primul 
simpozion internațional în problemele 
teoretice ale focarelor naturale de in
fecție. La simpozion participă spe
cialiști din 15 țări printre care și 
R. P. Romînă.

CARACAS. După cum anunță zia
rul „La Esfera", care apare la Cara
cas, în ultimii patru ani, în Venezue
la, puterea de cumpărare a monetei a 
scăzut cu 30 la sută.

MOSCOVA. în sala Coloanelor a 
Casei sindicatelor din Moscova se 
desfășoară lucrările celui de-al doilea 
congres al Asociației unionale a ra- 
ționalizatorilor și inventatorilor.

RABAT. In Maroc sînt în curs de 
elaborare dispoziții pentru restrînge- 
rea activității firmelor străine în co
merțul marocan. Potrivit ziarului „In
dustriekurier“, în prezent, societățile 
străine acoperă 80 la sută din activi
tatea comercială desfășurată în Maroc, 
atît în ce privește comerțul intern, cît 
și cel extern.

BAGDAD. Postul de radio Bag
dad a anunțat redeschiderea frontie
relor Irakului cu Siria, Iordania și 
Kuweit, închise la 18 noiembrie cu 
ocazia preluării puterii de către ac
tuala conducere. Agenția France 
Presse subliniază că, deși în conferin
țele de presă din ultimele zile, lide
rii irakieni au afirmat că „relațiile 
dintre Siria și Irak continuă să Tă- 
mînă strînss", presa arabă a anunțat

CAIRO. Luînd- cuvîntul cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la înființa
rea Ministerului Agriculturii al Egip
tului, Ali Sabri, președintele Consi- că batalionul de soldați sirieni, care 
liului Executiv al R.A.U., a declarat se afla în Irak pentru a participa la 
că după anul 1952, în Egipt au fost operațiunile împotriva kurzilor, a fost 
valorificate noi terenuri agricole a- retras.

I

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim, Ante Ciudina, a 
oferit joi seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Ștefan Voitec, 
Grigore Geamănu, secretar al Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale, condu
cători de organizații obștești, acade
micieni și alți oameni de cultură, 
generali și ofițeri superiori, ziariști 
romîni și străini.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P.

Romînă Și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Romîne, Cor
neliu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Kocéa Popovici.

. In apărarea patrioților din Ecuador

Un apel al lui Pablo Neruda
SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager

pres). — Agenția Prensa Latina a 
transmis un apel al cunoscutului 
poet chilian Pablo Neruda adresat 
popoarelor latino-americane în le
gătură cu situația din Ecuador.

După cum se arată în apel, junta 
militară care a acaparat puterea în 
urma loviturii de stat a aruncat în 
închisori sute de persoane care, fără 
a fi judecate, sînt ținute în cele mai 
grele condiții. De asemenea, junta 
militară închide în mod arbitrar u-

niversitățile, iar numeroși profesori 
sînt concediați sau persecutați.

Scriitorii și oamenii de artă din 
întregul continent, subliniază Pablo 
Neruda, nu pot rămîne indiferenți 
față de evenimentele care au loc în 
Ecuador, ei trebuie să protesteze 
împotriva încălcării demnității u- 
mane și înăbușirii culturii în această 
țară. In încheierea apelului său 
Pablo Neruda își exprimă speranța 
că drepturile și libertățile poporului 
din Ecuador vor fi restabilite.
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