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La invitația președintelui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, o delegație de 
stat a Republicii Populare Romîne, condusă de pre
ședintele Consiliului de Stat, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a făcut o vizită oficială în 
Iugoslavia, între 22 și 30 noiembrie 1963.

Delegația Republicii Populare Romîne a vizitat ca
pitala Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — 
Belgrad, orașele Sarajevo, Mostar, Zenița, Zagreb, Liu- 
bliana, întreprinderi industriale, gospodării agricole, 
instituții științifice și culturale, a avut întîlniri cu re
prezentanți ai organelor republicane și locale, ai orga
nizațiilor obștești, cu oameni ai muncii și a luat cuno
ștință de realizări ale construcției socialiste în Iugo
slavia.

în timpul vizitei delegațiile de stat ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia au purtat discuții cu privire la relațiile ac
tuale dintre cele două țări vecine și la perspectivele 
dezvoltării colaborării lor viitoare. Cu acest prilej a 
fost semnat între Republica Populară Romînă și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, acordul privind 
construirea Sistemului hidroenergetic și de navigație —r 
Porțile de Fier. De asemenea, delegațiile au avut un 
schimb de păreri cu privire Ia situația internațională 
și Ia cele mai actuale probleme ale contemporaneității, 
precum și cu privire Ia problemele mișcării muncito
rești internaționale.

Delegația de stat a Republicii Populare Romîne a 
fost compusă din : Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Emil Bod
năraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Aurel Mălnășan, ambasadorul- Republicii Popu
lare Romîne în Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia.

Delegația de stat a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia a fost compusă din: Iosip Broz Tito, pre
ședintele republicii, secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Edvard Kardeli, președintele 
Skupștinei Federative, Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federative, Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Federative, Kocea Popovici, 
secretar de stat pentru afacerile externe, Marin Țeti
nici, secretar federativ pentru transporturi și teleco
municații, Kiro Gligorov, secretar federativ pentru fi
nanțe, Bogdan Țrnobrnia, secretar general al președin
telui republicii, Mirko Tepavaț, adjunct al secretaru
lui de stat pentru afacerile externe, Arso Milatovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia în Republica Populară Romînă.

Convorbirile au fost purtate într-o atmosferă tovă
rășească de cordialitate și înțelegere reciprocă.

I

Cele două delegații au constatat cu satisfacție că re
lațiile dintre Republica Populară Romînă și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia se dezvoltă cu succes 
în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două po
poare. O importantă contribuție Ia dezvoltarea colabo
rării rodnice romîno-iugoslave au adus hotărîrile 
adoptate cu ocazia întîlnirilor din anul 1956 dintre 
conducătorii celor două state.

Apreciind rezultatele însemnate obținute de 
două țări în construirea socialismului, delegațiile și-au 
exprimat părerea că dezvoltarea relațiilor bilaterale 
corespunde intereselor celor două țări socialiste și că 
vecinătatea lor imediată oferă mari posibilități pentru 
lărgirea acestei colaborări.

Cele două delegații au examinat multilateral rela
țiile economice reciproce și, constatînd rezultatele fa
vorabile obținute în ultimul timp, au convenit asupra 
necesității de a se lua o serie de măsuri care să con
ducă la lărgirea acestor relații, corespunzător dezvol
tării economiilor naționale ale celor două țări.

Ele au căzut de acord ca ambele părți să depună 
eforturi pentru mărirea volumului și îmbunătățirea 
structurii schimbului de mărfuri, a colaborării econo
mice în producția industrială, a colaborării în dome
niul transporturilor și telecomunicațiilor, precum și 
pentru lărgirea și adîncirea colaborării tehnico-știin- 
țifice.

Cele două delegații au constatat, de asemenea, că și 
creditarea reciprocă trebuie să-și găsească locul în re
lațiile economice ale celor două țări ca o formă im
portantă de colaborare economică.

De asemenea, cele două delegații au convenit să fie' 
examinate măsurile necesare pentru interconectarea 
sistemelor energetice ale celor două țări.

Delegațiile au căzut de acord că vor lua măsurile 
necesare pentru a se crea condiții și a se asigura me
tode corespunzătoare care să stimuleze legături eco
nomice bilaterale mai strînse și mai trainice. O astfel 
de orientare, corespunzătoare intereselor economice 
reciproce, va contribui la dezvoltarea colaborării eco
nomice curente și de lungă durată.

în vederea realizării acestor scopuri, cele două gu
verne au hotărît să înființeze, ca organ permanent, o 
comisie mixtă de colaborare economică.

Delegațiile au subliniat în mod deosebit marea în
semnătate a acordului semnat privind construirea în 
comun a Sistemului hidroenergetic și de navigație — 
Porțile de Fier — și au exprimat convingerea că re
alizarea acestui mare obiectiv va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea economică a ambelor țări. 
Construirea acestui obiectiv creează noi posibilități 
pentru cooperarea industrială și colaborarea econo
mică mai strînsă dintre cele două țări.

Delegațiile au constatat, de asemenea, că construi
rea Sistemului Porțile de Fier va crea condiții favo
rabile pentru dezvoltarea navigației pe Dunăre, im
portant mijloc de circulație internațională, spre folo
sul tuturor țărilor interesate. în legătură cu această 
îmbunătățire .și cu lichidarea radicală a greutăților 
de navigație existente în acest sector, guvernele celor 
două țări se află în contact cu guvernele celorlalte țări 
dunărene.

Cele două delegații apreciază pozitiv rezultatele ob
ținute în dezvoltarea schimburilor culturale și știin
țifice, în lărgirea contactelor dintre organizațiile ob- 
ștești, care contribuie la o mai bună cunoaștere a re
alizărilor celor două țări și Ia apropierea între cele 
două popoare prietene. în scopul lărgirii în continuare 
a acestor schimburi și contacte, delegațiile Republicii 
Populare Romîne și Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia au convenit să sprijine prin încheierea de 
convenții, înțelegeri și alte măsuri, colaborarea dintre 
organele și organizațiile competente în domeniul ști
ințific, radioteleviziunii, agențiilor de presă, turismu
lui etc.

BELGRAD 30 (Agerpres). Sîm
bătă la amiază, în clădirea 
Executive Federative a R. 
Iugoslavia a avut loc semnarea A-
cordului între Republica Populară 
Romînă și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia privind realiza
rea și exploatarea Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier pe fluviul Dunărea și a Comu
nicatului comun cu privire la vizita 
delegației Republicii Populare Ro
mîne în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia.

Acordul privind Sistemul Porțile 
de Fier și Comunicatul comun au 
fost semnate din partea romînă de 
tovarășul Gheorghe. Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al Co
mitetului Central al 
Muncitoresc Romîn, iar 
iugoslavă de tovarășul 
Tito, președintele R. S.
via, secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Din partea romînă au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlă
deanu, Corneliu Mănescu, Aurel 
Mălnășan, consilieri și experți ai de
legației.

Partidului 
din partea 
Iosip Broz 

F. Iugosla-

Din partea iugoslavă au asistat to
varășii Edvard Kardeli, pre
ședintele Șkupștiriei Federative, 
Petar Stambolici, ’președintele Ve
cei Executive Federative, Mialko 
Todorovici, vicepreședinte al Skup
știnei Federative, Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federative, Kocea Popovici, secretar 
de stat pentru afacerile externe, 
Slobodan Penezici, președintele Ve
cei Executive a R.S. Serbia, Iakov 
Blajevici, președintele Camerei Eco
nomice Federative, Marin Țetinici, 
secretar federativ pentru transpor
turi și telecomunicații, Kiro Gligo- 
rov, secretar federativ pentru fi
nanțe, dr. Ioje Brilei, membru al 
Vecei Executive Federative, Filip 
Baikovici, secretar federativ pen
tru industrie, Bogdan Țrnobrnia, 
secretar general al președintelui, 
Mirko Tepavaț, adjunct al secreta
rului de stat pentru afacerile ex
terne, Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă, 
și alte persoane oficiale.

După semnare, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Iosip Broz Tito 
și-au strîns călduros mîinile. 
Membrii delegației romîne s-au în
treținut apoi cordial cu conducătorii 
iugoslavi.

Colectivul secției de 6 țoii de la uzinele „Republica" din Capitală își 
cu regularitate sarcinile de producție. în primele 10 luni ale 

a dat mai mult de 4 090 tone țeava finită peste sarcinile de plan, 
bune s-au obținut și în utilizarea agregatelor de laminare ; aici 
la un indice de 14,15 tone/oră efectivă față de 14 tone/oră cît

depășește 
anului el
Rezultate
s-a ajuns
era planificat. în fotografie : Un nou lot de țevi finisate.

Sortimente noi de oțeluri 
și laminate

Au terminat arăturile 
de toamnă

(Continuare în pag. III-a)

BELGRAD 30. De la trimișii

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, în colaborare cu institutele de 
specialitate, au obținut anul acesta 
realizări impartante în lărgirea sor
timentelor de oteluri și laminate, ne
cesare industriei constructoare de 
mașini.

S'-au asimilat patru noi mărci de 
oțeluri cu calități superioare. Ele 
sînt destinate îndeosebi producției 
de utilaje petroliere. A crescut de 
asemenea producția otelurilor de 
înaltă calitate. La oțelăria electrică, 
unde numărul 
juns la aproape 
oteluri pentru
mare iață de anul trecut cu 11,5 la 
sută. La oțelăriile Martin s-a trecut 
cu bune rezultate la fabricarea unor 
oteluri speciale, care se elaborau 
pînă nu de mult numai în cuptoare 
electrice.

S-a îmbogățit de asemenea sorti
mentul de laminate. Complexul la- 
minoarelor de la Hunedoara pro
duce 30 de sortimente noi: țagle de 
relaminare și pentru țevi, profile e- 
conomice, șine de tractoare și armă
turi de mină, oțeluri beton și benzi 
etc — toate într-o largă gamă di

mensională.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Gospodăriile de stat din regiunea 
Banat, precum și gospodăriile co
lective din raioanele Deta, Sînnico- 
lau Mare, Timișoara și Făget au 
terminat de arat ultimele suprafețe 
planificate. Pe întreaga regiune au 
fost efectuate arături de toamnă pe 
o suprafață de peste 260 000 ha, 
ceea 
plan.

ce reprezintă 92 la sută din

sortimentelor a a-
60, producția de 

rulmenți este mai
O nouă uzină

BELGRAD 30 (Agerpres). — Președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
a oferit sîmbătă la amiază la Palatul Alb un dejun 
în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, 
Aurel Mălnășan, precum și consilierii delegației.

Din partea iugoslavă au luat parte tovarășii Edvard 
Kardeli, Aleksandar Rankovici, Petar Stambolici, Io- 
van Veselinov, Veliko Vlahovici, Ivan Goșniak, Boris 
Kraiger, Miloș Minici, Kocea Popovici și alte persoane 
oficiale.

în cursul dejunului, care a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Iosip Broz Tito au rostit cuvinte de apreciere a 
rezultatelor fructuoase ale vizitei, de salut la adresa 
celor două popoare și de urări de succes în construcția 
socialistă, exprimînd convingerea că prietenia și co
laborarea dintre ele se vor întări și dezvolta tot mai 
mult 
păcii.

spre binele cauzei comune a socialismului și

BELGRAD 30 (Agerpres). — Președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit sîmbătă seara în saloanele 
Hotelului Metropol din Belgrad o recepție cu prile
jul vizitei în R. S. F. Iugoslavia a delegației de stat 
a Republicii Populare Romîne.

La sosire, președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, împreu
nă cu soția sa Iovanka, au fost întîmpinați de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu, Cor
neliu Mănescu, Aurel Mălnășan. La intrarea în sală a 
conducătorilor iugoslavi și a delegației romîne se in
tonează imnul de stat al R.S.F. Iugoslavia și imnul de 
stat al R. P. Romîne, asistența aplaudă îndelung.

La recepție au luat parte tovarășii Edvard Kardeli, 
Aleksandar Rankovici, Petar Stambolici, Blaj o Iova- 
novici, Lazar Kolișevski, Svetozar Vukmanovici- 
Tempo, Iovan Veselinov, Ivan Goșniak, Miloș Minici, 
Kocea Popovici, membri ai Skupștinei și ai Vecei 
Executive Federative, ai C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, conducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, cultură și artă, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice și atașați militari acreditați la Belgrad.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă călduroasă.

spe
ciali Agerpres S. Strujan și P. Popa:

Sîmbătă seara a părăsit Belgra
dul, îndreptîndu-se spre patrie, de
legația de stat a R. P. Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care la invitația 
președintelui Iosip Broz Tito a fă
cut o vizită în R.S.F. Iugoslavia.

De la Hotelul Metropol, unde a a- 
vut loc recepția, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți membri ai 
delegației romîne au fost conduși la 
gară de președintele R.S.F. Iugo
slavia, tovarășul Iosip Broz Tito, de 
tovarășii Edvard Kardeli, președin
tele Skupștinei Federative, Aleksan
dar Rankovici, vicepreședintele re
publicii, Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federative, 
Blajo Iovanovici, președintele Tri
bunalului Constituțional al R.S.F. 
Iugoslavia, Lazar Kolișevski, pre
ședintele Comitetului Federativ al 
Uniunii socialiste a poporului mun
citor din Iugoslavia, Svetozar Vuk- 
manovici. președintele Consiliului 
central al Uniunii sindicatelor din 
Iugoslavia, Kocea Popovici, secre
tar de stat pentru afacerile externe, 
Iovan Veselinov, secretar al C.C. al 
U.C. din Serbia, Ivan Goșniak, se
cretar de stat pentru problemele a- 
părării naționale, și alte persoane o- 
ficiale.

tovarășii Gheorghe 
și Iosip Broz Tito 

garda de onoare, ră- 
salut. Membrii dele-

își iau 
la to- 
ceilalți

însoțiți

Plecarea spre patrie a delegației 
de stat a R. P. Romîne

Peronul gării centrale din Bel
grad era împodobit cu drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și R.S.F. Iu
goslavia. Pe peron era aliniată o 
gardă de onoare. La sosirea în gară 
au fost intonate imnurile de stat ale 
R. P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia.

In timp ce 
Gheorghiu-Dej 
trec în revistă 
sună salve de
gației romîne își iau rămas bun de 
la personalitățile iugoslave care 
i-au condus la gară, de la șefii mi
siunilor diplomatice, de la membrii 
ambasadei R. P. Romîne la Belgrad, 

înainte de urcarea în tren tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
membrii delegației romîne 
un călduros rămas bun de 
varășul Iosip Broz Tito și 
conducători iugoslavi.

Oaspeții romîni au fost
pînă la frontieră de tovarășii Miloș 
Minici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, Bogoliub Stoiano- 
vici, membru al Vecei Executive a 
R. S. Serbia, Arso Milatovici, amba
sadorul R. S. F. Iugoslavia în R. P. 
Romînă, Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Skupștinei din regiunea 
autonomă Voivodina, dr. Serghie Ma- 
kiedo, șeful protocolului din secre
tariatul de stat pentru afacerile ex
terne, și alte persoane oficiale iugo
slave.

de alimentare cu apă
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — La 

Oradea a intrat parțial în funcțiune o 
nouă uzină de alimentare cu apă. Ea a- 
sigură o mai bună aprovizionare a popu
lației și întreprinderilor din oraș cu apă 
potabilă. Constructorii de la T.R.C. Cri- 
șana au amenajat în acest scop un dren 
de captare a apei în lungime de 2,5 
km, o stație de pompare dotată cu 
pompe care au o capacitate de 500 mc 
pe oră și conducte din beton precom- 
primat.

TELEGRAMA
Primului secretar al C.C. al P.M.R, 

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne 
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
București

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., guvernului sovie
tic și al întregului popor sovietic vă exprimăm dv. și prin persoana dv. 
întregului popor al Republicii Populare Romîne frățești sincere mulțu
miri pentru caldele felicitări și bunele urări trimise cu prilejul celei 
de-a 46-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Poporul sovietic se bucură sincer de minunatele realizări obținute 
de poporul frate romîn, care sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn desăvîrșește cu succes construirea socialismului în țara sa șl 
aduce o contribuție însemnată la întărirea forței marii comunități so
cialiste, păcii și prieteniei între popoare.

Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie frățească și de cola
borare rodnică, multilaterală, între popoarele noastre, bazate pe princi
piile marxism-leninismului, se vor dezvolta și se vor întări necontenit.

Vă dorim din toată inima dv. și întregului popor romîn noi și mari 
victorii în lupta pentru socialism și pace.

N. S. HRUȘCIOV L. BREJNEV

Ms

Semnarea Acordului privind realizarea și exploatarea Sistemului hidroenergetic ți de navigație Porțile de Fier 
și a Comunicatului comnn. (Telefot® AGERPRES)
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Reducerea sis- /TTI
tematică a prețu- fl ' | S
lui de cost con- s , | 8 1i
stituie una dintre 
principalele căi 
de sporire a acumulărilor so
cialiste, fiind legată în mod ne
mijlocit de îmbunătățirea continuă a 
activității economice în fiecare în
treprindere în parte. Creșterea pro
ducției industriale, ca urmare a dă
rii în funcțiune a unor noi obiective 
industriale și a dezvoltării și reuti- 
lării unor întreprinderi existente, 
face ca reducerea prețului de cost 
să se concretizeze, an de an, într-un 
volum sporit de economii. Dacă în 
anul 1955 un procent de reducere a 
prețului de cost se exprima în eco
nomii de 315 milioane de lei, iar în 
anul 1959 de 490 milioane de lei, în 
anul 1965 această sumă va ajunge 
la 890 milioane de lei. Tocmai de 
aceea, îndeplinirea de către toate 
întreprinderile din industria repu
blicană a sarcinii de reducere con
tinuă a prețului de cost capătă o 
mare însemnătate.

în fiecare ramură și întreprindere 
industrială este necesar să fie 
noscută structura prețului de 
descoperite și analizate acele
mente care au greutatea specifică 
cea mai mare, eforturile colectivelor 
trebuind să fie îndreptate, în pri
mul rînd, în direcția reducerii chel
tuielilor principale, fără a fi negli
jate. bineînțeles, elementele cu o 
pondere mai mică.

Iată, de pildă, în industria meta
lurgică, electrotehnică, industria 
ușoară, alimentară și în alte ramuri 
industriale, elementul esențial al

Căi și posibilități de economisire a materialelor 
și materiilor prime

cu- 
cost, 
ele-

prețului de cost îl constituie chel- zinelor ,,Electroprecizia“ din Săcele, 
tuielile privind materiile prime și care prin modernizarea și reproiec- 
materialele. Aceste cheltuieli repre- tarea motorului de 4,5 kW și 1 500 de 
zintă mai bine de două treimi din 
costul total al producției. De aici re
zultă că o cale importantă pentru 
reducerea prețului de cost este folo
sirea cu economie a materiilor pri
me, a materialelor, energiei electri
ce etc Reducerea prețului de cost 
pe această cale creează posibilități 
pentru ca din aceeași cantitate de 
materii prime și materiale să se ob
țină un volum sporit de produse. Cu 
alte cuvinte, economia de materii 
prime și materiale este echivalentă 
cu o creștere corespunzătoare a pro
ducției, creștere care are loc fără 
cheltuieli suplimentare cu extracția, 
prelucrarea și transportul lor.

în economisirea materiilor prime 
și materialelor consumate în produc
ție contribuie o serie de factori. în
semnate economii se pot obține prin 
reproiectarea produselor, introduce
rea tehnologiei moderne, îmbunătă
țirea normării tehnice a consumuri
lor specifice, în special în vederea 
economisirii metalului. Succese im
portante în economisirea metalului 
șl reducerea, pe această cale, a pre
țului de cost a obținut colectivul u-

rotații pe minut a redus greutatea 
acestuia de la 70 kg la 44 kg. La în
tregul sortiment de motoare din se
ria nouă de 0,8—13 kW, aici s-au 
realizat în primul semestru al anu
lui 1963 economii importante : s-a 
redus cu 23 la sută consumul la ta
blă silicioasă și cu peste 4 la sută la 
metale neferoase. Acțiunea de repro- 
iectare a motoarelor, de asimilare în 
fabricație a unor noi tipuri cu ga
barite mai mici, se împletește în a- 
ceastă întreprindere cu preocuparea 
pentru înlocuirea unor repere me
talice cu piese realizate din mase 
plastice. Pînă acum s-au înlocuit 112 
asemenea repere.

Problema economisirii metalului 
are o mare însemnătate mai ales 
în ceea ce privește metalele nefe
roase. întreprinderile industriale 
sînt chemate să depună toate efor
turile în înlocuirea bronzurilor, a 
compozițiilor pentru lagăre și a al
tor aliaje pe bază de staniu, prin 
aliaje fără staniu sau cu un conți
nut mic de staniu, precum și prin 
mase plastice. Industria țării noas
tre a obținut succese importante în

Ä nr £ domeniul folosi-
w » n materialelor
ijLacjri înlocuitoare. Fo- 

losirea maselor 
plastice în indus

tria constructoare de mașini duce 
la o mare economie de metale și, 
totodată, la reducerea prețului de 
cost.

Studierea și introducerea în pro
ducție a unor procedee tehnologice 
noi constituie un însemnat factor de 
economisire a materiei prime și a 
materialelor. De pildă, practica tur
nării în coji de bachelită, în forme 
ușor fuzibile, în cochile. a turnării’ 
centrifugale, turnării și călirii prin 
curenți de înaltă frecvență, forjării 
în matrițe, folosirii planurilor rațio- • 
nale de croire combinată, prelucră
rii prin electrocoroziune și ultrasu
nete, contribuie la o ridicare a pro
ducției în turnătorii și la eliberarea 
a numeroase mașini folosite azi pen
tru prelucrarea produselor turnate.

Mari economii de materii prime și- 
materiale, deci posibilități de redu
cere a consumurilor specifice, pot fi 
obținute prin folosirea planurilor 
raționale combinate de croire. Prin 
utilizarea acestora Ta piesele de 
schimb trimise beneficiarilor, la u- 
zina „Semănătoarea“ s-a obținut în 
semestrul I al anului 1963 o econo
mie de

Unul 
factori

circa 70 de tone de metal, 
dintre cei mai importanți 
de economisire a resurselor
univ. PARASCHIV VAGUConf.

candidat în științe economice

(Continuare în pag. III-a)
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Din activitatea noilor birouri ale organizațiilor de bază

ÎNCEPUT DE
La serviciul mecanicului-șef de 

la Laminorul de tablă Galați lu
crează aproape 300 de muncitori și 
tehnicieni. De munca lor, care se 
desfășoară asemenea pieselor unui 
ceasornic, depinde activitatea între
gii uzine. Iar „cheia“ acestui cea
sornic este organizația de bază.

I-am cunoscut recent pe cei șapte 
tovarăși aleși în noul birou al or
ganizației de bază. Cum au pornit 
la lucru, spre ce probleme și-au în
dreptat atenția ?

Biroul și-a concentrat eforturile 
în primul rînd spre realizarea ace
lei sarcini de care depinde în mă
sură hotărîtoare îndeplinirea planu
lui de producție de către lamina
tori. Este vorba de mobilizarea co
muniștilor, a întregului colectiv, în 
vederea reparării laminoarelor la 
un înalt nivel calitativ și în terme
nele prevăzute. O sarcină cu atît 
mai importantă cu cit la începutul 
lunii noiembrie a intrat în repara
ție generală unul din cele patru la
minoare ale uzinei.

Considerînd pe drept cuvînt a- 
ceastă problemă esențială pentru 
întreaga activitate a serviciului me- 
canicul-șef, biroul a dezbătut-o în 
cadrul unei ședințe deschise. Au 
fost invitați toți șefii de echipă și 
maiștrii care urmau să răspundă de 
repararea agregatului. In urma dis
cuțiilor, a numeroaselor propuneri 
făcute în ședință, biroul organiza
ției de bază și conducerea tehnică 
au întocmit un plan de măsuri pri
vind asigurarea calității reparații
lor, procurarea pieselor de schimb 
necesare, folosirea rațională a 
timpului de lucru ; munca politică 
de masă a fost orientată spre a- 
ceste obiective. Teodor Stolniceanu,

secretarul organizației de bază, îm
preună cu maistrul Iancu Zamfir, 
membru al biroului, au urmărit sis
tematic realizarea măsurilor pro
puse în plan. Reparația generală a 
laminorului 1 a fost executată în 
termenul prevăzut și la un nivel ca
litativ superior.

Biroul, apreciind în mod deosebit 
concluziile desprinse în cursul aces
tei acțiuni, le-a pus în discuția pri
mei adunări de partid ținute după 
alegeri. Faptul a avut un puternic 
efect educativ, contribuind la dez
voltarea inițiativei comuniștilor 
care, după însuflețite discuții în a- 
dunarea generală, au propus con
ducerii tehnice scurtarea timpului 
de reparație cu cîte 1—2 zile pe fie
care laminor și reducerea costului 
lucrărilor cu aproape 80 000 lei.

Biroul a dezbătut cu mecanicul- 
șef, maiștri, șefii de echipă, comi
tetul sindicatului probleme legate 
de organizarea producției și desfă
șurarea întrecerii socialiste, sta
diul aplicării în practică a propu
nerilor făcute de muncitori în cons
fătuirile de producție. Aceasta i-a 
permis să orienteze în condiții mai 
bune munca de partid spre realiza
rea integrală a indicatorilor de plan 
și spre o pregătire temeinică a pro
ducției în anul 1964.

De la bun început biroul a pus în 
centrul preocupărilor sale proble
mele muncii politico-educative. Din 
cele patru cercuri ale învățămîntu- 
lui de partid, două au ca propagan
diști membri ai biroului ; celelalte 
cercuri și învățămîntul politic 
U.T.M. sînt îndrumate și controlate 
de alți membri ai biroului.

Constatînd că unii strungari și lă
cătuși mecanici au executat piese de

DRUM
schimb și lucrări respinse la recep
ție, biroul a instruit pe agitatori în 
luna noiembrie pe tema îmbunătă
țirii calității produselor. Cu acest 
prilej, controlorul de calitate Petre 
Duca a expus un referat, bogat în 
exemple, despre metodele folosite 
de fruntașii calității.

în cadrul serviciului mecanic-șef 
lucrează mulți tineri. A procedat 
bine biroul organizației de bază a- 
jutînd organizația U.T.M. să întoc
mească un plan de muncă care pre
vede acțiuni interesante, variate.

Totul arată că noul birou a por
nit la muncă cu dreptul. Desigur, 
mai sînt multe de făcut : vor tre- 

,bui repartizate sarcini concrete fie
cărui membru și candidat de partid, 
încît toți să participe activ la viața 
organizației ; este necesar ca biroul 
să îmbine preocuparea pentru re
zolvarea operativă a sarcinilor cu
rente cu munca de perspectivă o- 
rientată spre problemele esențiale 
care se ridică la locul de muncă. în 
această privință biroul va trebui să 
primească o îndrumare mai eficien
tă din partea comitetului de partid.

Colectivul serviciului mecanicu- 
lui-șef și-a adus' din plin contribu
ția la succesele laminorului, care a 
dat, în primele 11 luni ale anului, 
mai mult de 3 400 tone tablă subțire 
peste plan, a sporit cu peste 2 la 
sută productivitatea muncii față de 
sarcina de plan și a realizat 9 000 000 
lei economii suplimentare la prețul 
de cost și'beneficii.

Nu încape îndoială că, în frunte 
cu comuniștii, laminatorii gălățeni 
vor obține în cel de-al cincilea an 
al șesenalului noi succese..

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii"

ACȚIUNI ALE COMISIILOR
DE FEMEI

Iată cîteva acțiuni ale comisiilor 
de femei în sprijinul bunei gospodă
riri a orașelor și satelor, al aprovi
zionării și deservirii populației, pre
cum și în domeniul cultural-educa- 
tiv :

• La întrecerea patriotică organi
zată de către sfaturile populare „Pen
tru cel mai frumos cartier“, „Pentru 
cea mai frumoasă stradă“, „Pentru 
blocul cel mai bine întreținut“, sau 
„Pentru cea mai frumoasă comună“, 
au luat parte în acest an peste 3 mi
lioane de femei. Prin activitatea lor 
obștească, ele au realizat 80 milioane 
lei economii.

® Peste 9 000 de gospodine fac 
parte din echipele de control ob
ștesc, organizate de către consiliile 
locale ale sindicatelor. In munca pe 
care o desfășoară în echipe, multe 
gospodine au făcut propuneri și Se
sizări care au contribuit la ridicarea 
nivelului de deservire în comerț. 
Așa, spre exemplu, în cîteva locali
tăți din regiunile Hunedoara și Ba
cău ele au sesizat lipsuri în ce pri
vește aprovizionarea unităților co
merciale cu mărfurile solicitate de 
cumpărători și în comportarea unor 
lucrători din comerț. Aceste sesizări 
au fost urmate de măsuri concrete.

• In colaborare cu celelalte orga
nizații de masă și instituții culturale, 
în regiunile Brașov, Galați, Banat, 
Cluj, Oltenia, Bacău s-au organizat 
pentru femei numeroase simpozioa
ne, seri de întrebări și răspunsuri, 
seri literare și conferințe cu subiecte 
ca : „Țara întreagă, un imens șan
tier“, „O călătorie pe harta patriei“, 
„Cum va arăta Republica Populară 
Romînă în anul 1965“, „Orașe noi 
pe harta patriei“, „Rolul femeilor în 
construcția socialismului“ și altele.După două săptămîni de la adunarea de alegeriAm ajuns la gos

podăria colectivă 
„Drumul belșugu
lui“ din comuna 
Piscu Vechi, raionul Calafat, la două
săptămîni după adunarea de dare 
de seamă și alegeri în organizația 
de baza din sectorul zootehnic. I-am 
găsit pe comuniști muncind pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite prin 
hotărîrea adunării de alegeri. încă 
din primele zile după adunare, tov. 
Nicolae Anghel, secretarul comitetu
lui de partid al gospodăriei, a ajutat 
noul birou să întocmească planul de 
muncă, să-și orienteze activitatea 
spre problemele cele mai importan
te și mai actuale.

La adunarea de alegeri, comuniș-

tii au cerut biroului organizației de 
bază să analizeze periodic cum se 
desfășoară acțiunea inițiată de con
siliul de conducere în ce privește 
folosirea deplină a resurselor fura
jere. în scurt timp se va ține o adu
nare de partid, care va avea pe or
dinea de zi problemele legate de 
asigurarea unei furajări raționale a 
animalelor în timpul iernii. In pre
gătirea adunării, membrii biroului 
stau de vorbă cu brigadierii, care 
urmează să prezinte informări pe 

■ această temă (fotografia din stingă). 
prin fermele gospodă-Peste tot,

Festivalul filmului la sate
Desigur Festivalul filmului la sate 

trebuie să constituie nu o manifes
tare unilaterală, ci un prilej de în- 
mănunchiere a diferitelor forme ale 
activității culturale în perioada de 
iarnă. Ținînd seama de conținutul 
filmelor programate, directorii că
minelor culturale vor organiza ac
țiuni variate (simpozioane, călătorii 
pe hartă, seri de întrebări și răs

punsuri, concursuri etc). Pe 
întreaga durată a festivalu
lui se vor organiza expoziții 
agricole, ștanduri de cărți, 
panouri cu colectiviști 
fruntași.

O mare importanță pen
tru reușita festivalului o 
are popularizarea lui și a 
filmelor programate. Ea se 
va face prin materiale tipă
rite pe plan central și re
gional, prin presa loca
lă, prin stațiile de ra- 
dioficare locale. Este, de a- 
semenea, important ca pre- 

, tutindeni instalațiile cine
matografice să fie revizuite 
în vederea asigurării unei 
proiecții și audiții, de cali
tate, să se asigure condiții
le materiale necesare, repa
rarea și completarea mo
bilierului, mijloacele de 
transport pentru deplasa
rea aparatelor în satele a- 
propiate necineficate ș.a.

în edițiile trecute Festi
valul filmului la sate s-a 
bucurat de o bună primire 
din partea spectatorilor. 
Organizatorii lui s-au pre
ocupat ca în acest an nu
mărul celor ce vor vizio
na spectacolele 
festivalului să 
mai mult ; e de așteptat ca 
organele locale 
bună muncă de populariza
re, astfel încît milioane de 
oameni ai muncii din agri
cultură să poată participa 

la această importantă manifestare 
culturală de masă.

Atingîndu-și scopurile propuse — 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
țăranilor colectiviști, ridicarea nive
lului lor de pregătire agrozootehni
că, lărgirea cunoștințelor de cultură 
generală — festivalul va contribui 
la întărirea continuă a agriculturii 
noastre socialiste.

începînd de azi, jumătate din lo
calitățile sătești ale țării noastre vor 
fi cuprinse într-o amplă manifesta
re de cultură, Festivalul filmului la 
sate, cealaltă jumătate urmînd să ia 
parte la etapa a doua (5 ianuarie — 
31 ianuarie 1964) a festivalului. E 
vorba de o tradiție frumoasă pe care 
ultimii ani au adus-o satelor noas
tre.

Festivalul filmului la 
sate este organizat sub e- 
gida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și 
a Consiliului Superior al 
Agriculturii. Principalul o- 
biectiv urmărit este spori
rea contribuției filmului, 
alături de celelalte forme 
ale activității culturale, la 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste a colectiviștilor, 
întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, răspîn- 
direa cunoștințelor agro
zootehnice și de cultură 
generală.

Acțiune de mare am
ploare, festivalul oglindeș
te succesele de seamă ob
ținute de regimul nostru 
în domeniul răspîndirii 
artei cinematografice la 
sate. La sfîrșitul acestui 
an, rețeaua cinematografi
că din mediul rural numă
ră peste 4 500 unități (la 
care trebuie adăugate și 
cele aproape 100 de cara
vane cinematografice). în
tr-o singură regiune, în 
Oltenia, există la ora ac
tuală mai multe cinemato
grafe decît se aflau în 
1948 în întreaga țară.

Pe mii de ecrane vor 
rula în cadrul festivalului 
aproximativ 350 filme ar
tistice de lung metraj, atît 
din producția națională 
(„Lupeni 29“, „A fost prie
tenul meu“, „Codin” etc.), 
de peste hotare. Alături de acestea, 
spectacolele din cadrul festivalului 
vor cuprinde peste 320 de filme 
documentare pe teme politice, agri
cole, de știință popularizată, jurnale 
de actualități și altele.

în cadrul festivalului se vor or
ganiza cicluri de filme în sprijinul 
învățămîntului agricol de masă și 
conferințelor pentru cei necuprinși 
în aceste cursuri. în toate regiunile,

Consiliile agricole regionale împreu
nă cu întreprinderile cinematografi
ce regionale au alcătuit programe 
din filme documentare agrozooteh
nice legate de tematica învățămîn- 
tului agricol și a ciclurilor de con
ferințe. în sprijinul întăririi econo- 
mico-organizatorice a gospodăriilor 
colective, pe ecranele festivalului 
vor rula documentare care populari-
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cît și zează metodele avansate de muncă 
în agricultură și rezultatele bune 
obținute de gospodării fruntașe. Alte 
cicluri de filme vor sprijini acțiu
nile organizate de către comisiile de 
femei și organizațiile U.T.M. în pe
rioada de iarnă la sate, vor veni în 
ajutorul procesului de învățămîntîn 
școlile de cultură generală. Nume
roase filme popularizează realizările 
regimului nostru pe tărîm economic, 
social și cultural.

riei, se vădește preocuparea de a 
imprima muncii politice de masă un 
caracter concret, viu, urmărind mo
bilizarea colectiviștilor la lupta pen
tru întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriei colective. în 
fotografia din dreapta, tov. Ilie Fiiip, 
secretarul organizației de bază, in
struiește pe agitatori în vederea dis
cuțiilor pe care le vor purta cu 
colectiviștii 
intate de 
Gazeta de 
panourile și alte forme ale agitației 
vizuale popularizează realizările în
grijitorilor de animale fruntași și 
metodele lor de lucru ; graficele a- 
fișate în grajduri prezintă la zi re
zultatele întrecerii dintre mulgători.

Comuniștii sprijină îndeaproape 
buna desfășurare a învățămîntu-

pe tema 
îngrijire 

perete

lui agrozootehnic, 
considerîndu-1 pe 
drept cuvînt unul 
dintre cele mai 

importante mijloace menite să asi
gure creșterea continuă a producției 
agricole. I-am găsit pe membrii bi
roului asistînd la una din primele 
lecții ale cercului agrozootehnic.

în ultimul an, organizația de bază 
s-a întărit prin primirea de noi 
membri și candidați de partid din 
rîndurile colectiviștilor fruntași, oa
meni care se bucură de stima și 
prețuirea tuturor. Aceasta a făcutmetodelor îna-

a animalelor, să crească și mai mult însemnătatea 
„Zootehnistul“,

ILIE CONSTANTIN

muncii de educare politică a tineri
lor comuniști. Rezultate bune dă, în 
această privință, practica încetățe
nită aici de a încredința unor comu
niști cu experiență și cu autoritate • 
sarcina de a ajuta cîte 2—3 candi
dați de partid să-și îmbogățească 
cunoștințele politice, să fie mereu 

în primele rîn- 
duri ale luptei 
pentru dezvolta
rea gospodăriei 
colective.

Pe măsura creș
terii activității or
ganizației de bază 
și a rolului ei con
ducător în viața 
brigăzii, rezulta
tele ce se vor ob
ține în dezvoltarea 
sectorului zooteh
nic vor fi mereu 
mal bune.

In regiunea Crișana

Fotoreportaj de 
N. BIVOLU 
R. COSTIN

din str. Antim
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DEZVOLTĂ
Ș8 SE MODERNIZËAZÂ

REȚEAUA CINEMATOGRAFICĂ

(coresp. „Scînteii").

Serile prietenilor filmului

Caracteristic numeroaselor 
blocuri noi care se construiesc în 
țara noastră este nu numai colo
ritul viu- și linia modernă a fața
dei, ci și extinderea ei pe toate 
laturile clădirii, înlăturarea con
trastului care exista altădată între 
intrarea „principală“ și cea „dos
nică“. Executarea detaliilor, 
a acelor elemente folosite direct 
și zilnic de 
exterioare și 
trare, casa 
fiecărui etaj 
și fantezie, 
vedere apare important modul în 
care sînt realizate spațiile de fo
losință comună, în special cele de 
circulație. Acestea nu servesc nü- 
mai ca locuri de trecere ; aici se 
înșiruie cutiile de scrisori ale a- 
partamentelor, aici poți lăsa că
ruciorul copilului și tot în aces
te spații se strecoară, nevăzute, 
instalațiile electrice, de încălzi
re, cele - de prevenire a incen
diilor, ■> de evacuare a resturilor 
menajere.

în amenajarea acestor spații 
s-au găsit unele

locatari — treptele 
vestibulul de la in- 
scării, coridoarele 

— solicită interes 
Din acest punct de

s-au găsit unele soluții bune, 
demne de menționat. La blocul 
nr. 2 din cartierul Drumul Tabe
rei, intrarea este marcată de o 
copertină simplă, solidă, cu de
sen și colorit pe potriva unei 
construcții metalice. Vestibulul 
este finisat cu multă grijă. Par
doseala-lui — îmbinare de plăci 
de mozaic în carouri — se armo
nizează' în culoare cu zugrăveala 
pereților ; în finisajul tavanului se 
remarcă profile delicate de ipsos, 
iar în plafon se .deschid cupe 
speciale pentru becuri,.„Np. ace
lași lucru se poate, spune însă 
despre o parte din,.-construcțiile 
cu puține nivele din același car
tier sau din Ciulești. Aici, intră
rile în bloc par „lipite“, nu se 
integrează în ansamblul cons
trucției. De la clistâriță, ele creea
ză impresia unor iîiici anexe gos
podărești. în Giulești, acest as
pect este subliniat dé un finisaj

deloc îmbietor, cît și de degrada
rea pereților exteriori din lipsa 
unui soclu rezistent.

Pentru obținerea unei varietăți 
corespunzătoare aspectului in
trărilor, s-ar putea folosi în mai 
mare măsură elemente decora
tive și arhitecturale. De efect ar 
fi — acolo unde sînt mai multe 
trepte la intrare, în exteriorul 
blocului, străjuirea lor, cu pa
rapete decorative din metal și 
sticlă sau numai metalice, ame
najarea unor jardiniere pentru 
flori la intrare sau folosirea 
unor materiale 
cum este ceramica smălțuită.

Holul blocului, casa scării ri
dică alte probleme. Aici are o 
importanță deosebită modul cum 
sînt proporționale spațiile și de
taliile de tot felul. în majorita
tea blocurilor, ele sînt bine pro
iectate și executate. La cele 
amintite se adaugă preocuparea 
pentru o bună iluminare cu tub 
fluorescent, care este de altfel și 
mai economicos. Din holurile de 
primire s-au eliminat, în gene
ral, dulapurile inestetice desti
nate instalațiilor electrice ; ele 
au fost amplasate în locuri as
cunse. în unele clădiri, deși ase
menea dulapuri au fost menți
nute, ele sînt mascate prin 
vopsirea în aceeași culoare și 
manieră cu pereții.

Am sugera, cu acest prilej, și 
cîteva posibilități de îmbunătă
țire a aspectului acestor spații. 
La finisarea pereților scării s-ar 
putea folosi materiale mai trai
nice ; tencuielile obișnuite și 
fragilele zugrăveli calcio ar pu
tea fi înlocuite cu plăci fibro- 
lemnoase înnobilate. De aseme
nea, credem că ar fi necesar să 
se producă în serie cutii de scri
sori, care lipsesc în multe 
blocuri, iar pentru amplasarea 
lor să se prevadă nișe în perete. 
Cofretele electrice de palier sînt 
doar pe alocuri mascate ; de 
multe ori ele sînt neglijent

sau folosirea 
mai trainice,

montate, iar în exploatare 'Silit 
repede deteriorate. Un aspect 
inestetic prezintă și rama nișei 
hidrantului de incendiu, care 
s-ar putea amplasa mai curind 
pe un palier intermediar. Nu se 
produc și nu se montează o se
rie de dispozitive mărunte, strict 
necesare : aparate cu pîrghie 
pentru închiderea ușilor de la 
intrare ; numere și broaște de 
siguranță pentru ușile aparta
mentelor ; panouri-avizier pentru 
anunțuri și comunicări etc.. De
oarece acestea nu sînt prevăzute 
în proiecte, secțiile de gospodă
rie locativă ar putea organiza 
montarea lor în contul locatarilor, 
înainte de darea în folosință a 
apartamentelor. Lăsată la lati
tudinea fiecăruia, montarea a- 
cestor detalii poate împestrița și 
chiar deteriora ușile sau vesti
bulul. Cît despre ascensoare, 
nu ne vom ocupa aici de ele 
decît pentru a sugera că lâ 
eforturile ce se fac pentru 
organizarea modernă a unei ase
menea producții, ar fi bine să se 
adauge și preocuparea pentru în
locuirea actualelor uși interioare 
batante cu un alt sistem care să 
ușureze accesul în cabină, eli- 
minînd totodată o sursă de zgo
mot.

în realizarea unor spații co
mune aspectuoase și, totodată, 
potrivite necesităților, proiectan- 
ții primesc un sprijin din partea 
organelor de avizare și în spe
cial din partea Comitetului de 
stat pentru construcții, arhitectu
ră și sistematizare (C.S.C.A,S.). 
Mai este necesară lărgirea sorti
mentului materialelor și elemen
telor amintite, la nivelul cerințe
lor actuale, pentru a contribui 
la ridicarea confortului și aspec
tului clădirilor de locuit.

> la 
și broaște de

Arh. E. VERNESCU 
Institutul de proiectare 

a construcțlllor-tip

® în magazinele de spe
cialitate a sosit un nou tip 
de mobilier, produs de 
I.P.R.O.F.I.L.-Dej : camera 
combinată „Ilva“, cuprin- 
zînd un dulap cu 2 sau 3 
uși, vitrină-bar și comodă, 
divan cu capacul lăzii tapi
sat, toaletă, masă, furniruite 
cu nuc și lustruite cu lacuri 
poliesterice.

® Cooperativa „Tehno- 
metalica" din Capitală a în
ființat noi centre de deser
vire a populației : unitatea 
de reparat obiecte de uz 
casnic din str. Filaret nr. 
16, cea de întreținere a in
stalațiilor electrice din Ca
lea Ferentari nr. 15, cea de

tinichigerie din Calea Văcă
rești nr. 193, unitatea de re
parat garnituri și suspensii 
auto-moto 
nr. 72.

® Unitatea din Splaiul 
Unirii nr. 7 a cooperativei 
„Dactilografia“ din Capita
lă execută, pentru locuințe, 
tăblițe indicatoare din mase 
plastice.

® Lucrări de coșerit, cu
rățat cazâne de calorifer, 
canale de fum, mici repara
ții la sobe, execută între
prinderea prestări servicii 
manuale, secția coșari, din 
Calea Rahovei 3, telefon 
15.63.82, prin unitățile sale 
raionale.

ORADEA
La Oradea, au fost terminate lucră
rile de renovare și modernizare a 
cinematografului „Oradea“, cel mai 
mare din localitate. Au fost efectu
ate lucrări de construcții și instalații 
interioare, s-a revizuit sistemul de 
încălzire centrală și instalația de aer 
condiționat' etc. Cinematograful a 
fost înzestrat cu mobilier nou, tapi
sat și aparate de proiecție moderne, 
adaptate pentru sunet stereofonic.

Recent a fost reconstruit și mo
dernizat și cinematograful din co
muna Buteni, raionul Gurahonț. S-a 
reamenajat sala de spectacole care 
a fost dotată cu mobilier conforta
bil, s-a construit O cabină nouă pen
tru aparate de proiecție. Asemenea 
lucrări se fac în prezent și la cine
matografele cu bandă normală din 
Marghita și Valea lui Mihai. Paralel 
cu lucrările de modernizare a rețe
lei cinematografice, în regiune au 
luat ființă în acest an 23 cinemato
grafe sătești noi, la Bilghez și Bădă- 
cin, raionul Șimleu, Bonțești, raionul 
Gurahonț, Drăgești și Cotiglet, raio
nul Oradea etc. Raionul Criș este 
complet cineficat, iar în raionul Sa- 
lonta, această acțiune sè află în sta
diu de încheiere. In prezent sînt în 
curs de deschidere alte 7 cinemato
grafe în satele Craiova, raionul 
Ineu, Bobota, raionul Șimleu, Resi- 
ghea, raionul Marghita și altele.

Cu acestea, numărul cinematogra
felor din orașele și satele regiunii 
Crișana se ridică la 226, față de 
196 cîte au existat în anul trecut.

Eficientă formă de educație cinema
tografică, serile prietenilor filmului sus
cită un interes deosebit în rîndul iubi
torilor celei de-a 7-a arte. Folosind ex
periența anului trecut și sugestiile pri
mite din partea spectatorilor, Asociația 
cineaștilor din1 R. P. Romînă și Arhiva 
națională de filme organizează, începînd 
cu luna decembrie, la cinematograful 
„Carpați“, un nou ciclu de seri ale 
prietenilor filmului.

Prima seară, în ciclul „Mari cineaști“ 
e închinată personalității lui Eisenstein. 
Cu acest prilej sînt prezentate realizările 
sale : „Crucișătorul Potemkin" și „Ivan 
cel groaznic" — cu secvențe color. In ă-

Fla

pre- 
Ga-

celași ciclu vor mai fi dedicate seri, lui 
A. Dovțenko, I. Fratozanov și 1. R. 
herty.

In ciclul „Mari actori" vor fi 
zentați Charles Laughton și Jean
bin. Alte seri vor fi consacrate trecu
tului filmului romînesc, neorealismului 
în cinematografie, tradițiilor filmului is
toric italian, istoriei filmului mut în Ita
lia și Danemarca. Temele expuse de re
gizori, scenariști, critici și alți oameni 
de artă vor fi ilustrate cu filme din fon
dul Arhivei naționale.

Seri ale prietenilor filmului mai sînt 
organizate la Timișoara și Cluj.

(Agerpres)

ta Muzeul de arfă populară
Ultimul trimestru ai 

anulai coincide cu în
cheierea unei etape 
din munca de cerceta
re și achiziții a co
lectivului Muzeului de 
artă populară al R. P. 
Romine. De curind s-a 
întors din regiunea 
Maramureș o echipă 
de cercetători care a 
cercetat zonele etno
grafice de aici și a 
achiziționat obiecte de 
artă populară pentru 
colecțiile muzeului.

Colectivul muzeului, 
cu sprijinul și sub în-

drumarea Comitetului ■ 
de Stat pentru Cultură 
și Artă, se deplasează 
în echipe în fiecare 
regiune în cadrul unei 
acțiuni sistematice. 
Începută de 2 ani, 
ceasta acțiune 
desfășurat pînă

Mobilier metalic de comandă
Cooperativa „Metalo-cas- 

nica“ din Capitală a început 
să producă diferite piese de 
mobilier metalic la comandă. 
Se remarcă biblioteca din 
tub metalic, cu polițe din 
lemn în mai multe tonuri, 
așezate asimetric, uncie își 
pot găsi loc, pe lîngă cărți, 
un aparat de radio, un pi- 
cup sau un televizor. Im
presionează plăcut și linia 
fotoliilor tip scoică, a cana
pelelor și a măsuțelor fan
tezii cu picioare de metal și 
tăblia din cristal imitînd 
marmura sau mozaicul. So
cotim însă că din punct de 
vedere al comodității și eins-

ticității, fotoliilor li s-ar mai 
putea aduce unele îmbună
tățiri. Aceeași cooperativă, 
prezintă publicului mai 
multe modele de corpuri de 
iluminat, printre care reușite 
lampadare cu două brațe și 
abajururi conice.

Piesele amintite (dintre 
care unele pot fi văzute în 
fotografia de mai jos) sînt 
prezentate în cadrul unei ex
poziții în Calea Victoriei nr. 
1-3. Cooperativa primește co
menzi pentru piese de mo
bilier metalic și corpuri de 
iluminat și după desene sau 
schițe prezentate de clienți.

.....

Mobilier din țeavă metalică executat de cooperativa
„Metalo-casnica“ din București. (Foto i M. CIOC)
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TKATRE-INSTITUȚII MUZICALE : Fi

larmonica de stat „George Enescu* 
• (în Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii) : Concert simfonic —
(orele 11) ; (în Sala Palatului R.P.R.) : 
Concert de muzică populară dat de or
chestra ,,Barbu Läutaru“
(îh Sala Dalles) :
duete din opera .Trubadurul'
— (orele 20,30) ,- - • •
Balet al R.P.R. ; Coppelia — (orele 11) ; 
Carmen — (orele 19,30) ; Teatrul de stat 
de operetă : Paganini — (orele 10,30) ; 
Sărutul Cianitei — (orele 19,30) ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) ; Nevestele vesele din Windsor — 
(orele 10) ; Vizita bătrînei doamne — 
(orele 15) ; O scrisoare pierdută — (orele 
20) ; (Sala Studio) : Matineu 
,,M. Eminescu“ — (orele 10) ;
costă un milion — (orele 15,30) ; Nora — 
(orele 19,30) ; Teatrul „Lucia " 
Bulandra* (bd Schitu Măgureanu nr. 
1) : Război și pace — (orele 10) ; Come
dia erorilor — (orele 15) ; Taina — ta
rele 19,30) ; Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : Peer Gÿnt — (orele 10) ; 
Vlaicu Vodă — (orele 15,30); Ciocîrlia — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 10,30) ; Băieții ve
seli — (orele 16) ; Scandaloasa legătură 
dintre domnul Kettle și doamna Moon
— (orele 20) : Teatrul de Comedie : 
Sve.jk în al doilea război mondial — (o- 
rele 10,30) ; Celebrul 702 — (orele 15,30) ; 
Umbra — (orele 19,30) ; Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giulești : Ascensiunea Iui 
Arturo Ui poate fi oprită — (orele 19,30); 
Teatrul pentru tineret și copil (Saia C. 
Miile) : O felie de lună — (orele 11) ; 
Ocolul pămîntultii în 80 de zile — (orele 
20) ; Teatrul evreiesc de stat : Matineu 
dedicat împlinirii a 15 ani de la înfiin
țarea Teatrului evreiesc de stat-Bucu- 
rești — (orele 11) ; Firul de aur — (orele 
20) ; Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(Sala Savoy) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Palatul melodiilor — (o- 
rele 20) ; Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — 
(orele 20) : Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Năzbîtiiie Iul Țăndărică — 
(orele 11) ; Circul de stat ; Aventurile 
lui Don Quijote în arenă — (orele 16 
și orele 20).

(orele 20) ;
Recital de arii și 

' de Verdi 
Teatrul de Operă și

poetic
Stinsul

■Sturdza

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele 
serii) — cinemascop : Patria (10, 13,30, 
17; 20,30) ; București (9,30; 13; 16,30; 20) i

a- 
s-a 

acum 
în regiunile Hunedoa
ra și Banat. In prezent 
e în curs de încheiere 
clasificarea materialu
lui oferit de cercetă
rile din regiunea Ma
ramureș. Din primele 
zile ale lunii noiem-

brie, cercetările au în
ceput în regiunea Su
ceava. Ele vor conti
nua și în anul 1964. 
Semnificativ este fap
tul că, tla sfîrșitul a- 
ceslei acțiuni, colec
țiile muzeului care cu
prind peste 35 000 de 
obiecte se vor dubla, 
iar rezultatele cercetă
rilor vor contribui la 
elucidated unor impor
tante probleme legate 
de istoria 
nostru, de 
culturii sale 
și spirituale.

poporului 
evoluția 

materiale

Excelsior (9; 12,30; 16; 19 30). Minna von 
Barnhelm : Republica (9,45; 12;
IG,30; 18,45; 21) ; Festival (9,45; 12; 
16,30; 18,45; 21) ; Grivița (10; 12;
16,30; 18,45; 21). Ali, acest tineret : 
vlar (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21) • Au
rora (10; 12; 14; 10; 18,15; 20.30) ; Modern 
(10; 12; 14; 16.15; 18,30; 20,45). A dispărut 
o navă : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30) ; Bücegi (10; 12; 14; 10; 18.15; 20,30); 
Flacăra (11; 15; 17,15; 19,30; 21,30) ; Mio
rița (9,45; 12; 14; 16; 13,30; 21) ; Floreasca 
(10,30; 12; 10; 18,15; 20,30) ; Flamura (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Jurămîntul sol
datului Pooley : Capitol (10; 12; 14; 10; 
18,15; 20,30) ; Tomis (10; 12; 15; 17; 10; 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 nemuri
tor 1 Central (10; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) ; Lira (11,30; 15;. 17; 19; 21) ; Cultu
ral (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). Mi-am
cumpărat un tată — cinemascop : Lu
mina (de Ia 10—14 în continuare ; 16;
18,15; 20,30) ; Arta (16; 18,15; 20,30). Élëc- 
tra ; Union (11; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Program pentru copii : Doina (ora 10). 
Taxiul morțil : Doina (II30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). F-----
țara < "' -
vie ; Timpuri 
în continuare).
Giulești (10,30; iz,öu; itna
20.30) . Harakiri — cinemascop ; _____
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21) ; Luceafărul 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). Printre oameni 
buni : Buzești (11,30; 16; 18,15; 20,30) ; A- 
desgo (10,30; 15.30; 18; 20,15) ; Pacea (11; 
16; 18; 20). Vară și fum — cinemascop : 
Crîngași (12; 16; 10,15; 20,30). Babette
pleacă Ia război — cinemascop ; Feren
tari (15; 17; 19; 21) ; Unirea (10; 18; 20). 
Codin : Munca (15; 17; 19; 21). La vîrsta 
dragostei : Vitan (15; 17; 19; 20,45) ;
Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). Trei zile 
după nemurire ; Carpați (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Hamlet: înfrățirea între popoare 
(11; 14,45; 17,30; 20). Elena din Troia — 
cinemascop : C'olentina (10; 12,15). Con
tele de Monte Cristo (ambele serii) — 
cinemascop ; Moșilor (16; 19,30). Ucigașul 
plătit — cinemascop : Viitorul (11,30; 15; 
17; 19; 21), Oameni de afaceri: Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Roeco șl frații săi (am
bele serii) : Progresul (11; 15,30; 19). Cel 
mai mare spectacol : Drumul Sării (11; 
15; 17.45; 20,30). Bate toba — cinemascop: 
Ferentari (10; 13,30). Ultimul tren din

14,15,
14,15;
14,15; 
Fero-

Imagini din Grecia ; Sn 
canibalilor ; Cearta ; Baricada 

Noi (de la 10—21 
Carmen de la Ronda : 

12,30; 14,30; 16,30; 18,30,
i Dacia

Gun Hill ; Cotroceni (15; 17; 19; 21). Ti
nerii — cinemascop : Cosmos (14; 16; 
1Ö; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,oo
— Emisiune pentru sate. In jurul orei 
14,15 — Transmisiune de la stadionul 
..Republicii“ ; Intîlnlrea de fotbal între 
echipele ,,Dinamo“-Bucureștl și „Știința" 
Timișoara. 18,00 - Varietăți — Trans
misiune din Studioul de concerte al Ra- 
dloteieviziunii. 10,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15— Partea a doua a emisiunii 
de varietăți. 20,30 — Telemagazin. 21,30
— Comici vestiți ai ecranului (IV). în 
încheiere ; Buletin de știri, sport și bu
letin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 

cu cer variabil în Oltenia și mai mult 
senin în rëst. Vîntul a continuat să 
sufle tare și în rafale In Dobrogea și 
local in Bărăgan din sectorul nord-est. 
în celelalte regiuni,- vîntul a slăbit trep
tat din intensitate. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse în
tre 12 grade la Bistrița și zero grade în 
jumătatea de nord a Moldovei. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu cer 
mai mult Senin, Vîntul a prezentat in
tensificări la început, apoi a slăbit trep
tat din intensitate. Temperatura maxi
mă a atins 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 decembrie. în țară : după o încăl
zire ușoară și trecătoare, vremea se va 
răci din nou. Cerul va fi variabil la 
început, apoi mal mult noros. Vor că
dea precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare în Vestul și sudul țării. Vint 
potrivit din sectorul estic Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
10 grade și zero grade, iar maximele în
tre zero grade și plus 10 grade. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă Ia în
ceput, cu cer variabil mai mult senin 
noaptea șl dimineața. La sfîrșitul inter
valului cerul va deveni mai rrttdt noros. 
Temperatura în creștere ușoară.
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COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I-a)

Ele au subliniat în mod deosebit că sînt gata ca, 
prin schimburi de delegații și prin contacte între re
prezentanții celor două țări în toate domeniile de ac
tivitate economică și socială, să colaboreze la analiza
rea tuturor problemelor a căror rezolvare poate con
tribui la adîncirea relațiilor de bună vecinătate și la 
lărgirea colaborării prietenești multilaterale dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

II

Analizînd situația internațională, delegațiile au 
constatat cu satisfacție identitatea sau asemănarea 
punctelor de vedere ale celor două țări cu privire la 
principalele probleme internaționale, cum sini proble
mele asigurării păcii și realizării coexistenței pașnice, 
dezarmării generale și totale, lichidării colonialismu
lui, eliminării focarelor de încordare, rezolvarea pro
blemei germane etc.

Pornind de la faptul că în lumea actuală coexistența 
pașnică este singura alternativă a războiului nucleari 
cele două delegații au reafirmat că lupta pentru pace 
și rezolvarea pe cale pașnică a problemelor internațio
nale litigioase este cea mai importantă sarcină a tutu
ror forțelor progresiste și iubitoare de pace din lume, 
în primul rînd a țărilor socialiste.

Ele au constatat cu satisfacție că în relațiile interna
ționale au survenit schimbări pozitive, înregistrîndu-se 
anumite progrese către o destindere a încordării inter
naționale. Guvernele celor două țări au salutat înche
ierea Tratatului de la Moscova cu privire Ia interzi
cerea experiențelor nucleare în atmosferă, Cosmos și sub 
apă și l-au apreciat ca un succes al politicii de pace și 
coexistență, un pas pe calea rezolvării problemei de
zarmării. Conștiente că în lumea actuală mai există 
încă forțe puternice care se opun unei astfel de evo
luții a relațiilor internaționale, cele două dele
gații au căzut de acord că trebuie să se depună în con
tinuare toate eforturile pentru ca acest început să fie 
nu numai menținut, ci și consolidat, pentru ca metoda 
tratativelor să se afirme pe deplin ca unicul mod de 
rezolvare a problemelor internaționale litigioase.

Republica Populară Romînă și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia acordă o deosebită importanță 
creării unor zone ale păcii, fără arme nucleare și ra
chete, în diferite regiuni ale globului și constată cu 
satisfacție că această idee este însușită de un număr 
tot mâi mare de state. Cele două delegații au apreciat 
că transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, bunei 
vecinătăți și colaborării multilaterale corespunde in
tereselor tuturor țărilor și popoarelor din această parte 
a lumii și au căzut de acord să depună în continuare
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toate eforturile pentru realizarea unei asemenea înțe
legeri.

Subliniind că realizarea unei colaborări economice 
bazate pe egalitate și interes reciproc și asigurarea 
unui progres nestingherit pentru toate țările și popoa
rele reprezintă o cerință imperioasă a contemporanei
tății, ambele delegații au scos în evidență necesitatea 
adoptării unor măsuri care să favorizeze dezvoltarea 
multilaterală, pe aceste baze, a relațiilor economice in
ternaționale. în acest sens, ele au constatat că există 
obligații și interese internaționale generale ca țările 
slab dezvoltate să fie ajutate să-și dezvolte cît mai 
rapid forțele lor economice potențiale. Din partea lor, 
Republica Populară Romînă și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia sînt hotărîte ca, în conformitate 
cu posibilitățile lor, să contribuie la progresul econo
mic al țărilor în curs de dezvoltare. Ambele delegații 
subliniază, în legătură cu aceasta, însemnătatea viitoa
rei conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare și și-au afirmat hotărîrea lor de a contribui 
activ la desfășurarea cît mai reușită a acesteia.

Pornind de la ideea că în zilele noastre cauza inde
pendenței și suveranității naționale este indisolubil le
gată de cauza păcii, Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia se pronunță 
cu hotărîre pentru lichidarea cît mai grabnică, în spi
ritul rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite, ä tutu
ror formelor de colonialism și neocolonialism.

Delegațiile au efectuat un schimb tovărășesc de pă
reri privind problemele mișcării muncitorești interna
ționale în lupta pentru pace și socialism. In legătură 
cu aceasta, ele au subliniat necesitatea depunerii unor 
eforturi continue pentru întărirea unității acesteia, a 
unității tuturor forțelor socialismului și progresului pe 
baza egalității în drepturi și a examinării principiale 
a deosebirilor de păreri care pot apărea în anumite 
probleme.

Avînd în vedere complexitatea fenomenelor sociale 
din lumea contemporană, faptul că fiecare țară socia
listă își aduce propria contribuție la îmbogățirea ex
perienței comune a construcției socialiste, cele două 
delegații au subliniat utilitatea și necesitatea unor a- 
semenea schimburi prietenești și deschise de păreri.

Exprimîndu-și hotărîrea de a dezvolta multilateral 
relațiile reciproce dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, cele 
două guverne sînt convinse că prin aceasta contribuie 
la întărirea cauzei păcii și socialismului.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a invitat pe președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, losip Broz Tito, să viziteze Re
publica Populară Romînă. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

INFORMAȚII
PLECAREA

DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI
AI P.S.U.G.

In ziua de 28 noiembrie a.c. de
legația de activiști ai P.S.U.G. con
dusă de töv. Lothar Oppermann, 
ful Secției învățămînt a C.C. 
P.S.U.G., a fost primită la C.C. 
P.M.R. de tovarășii Vasile Dinu, 
de secție la C.C. al P.M.R., Traian 
Pop, șef adjunct de secție la C.C. al 
P.M.R., și de activiști cu munci de 
răspundere ai C.C. al P.M.R. Au fost 
de față tovarășii Jean Livescu și 
Costin Nădejde, adjuncți ai minis
trului învățămîntului.

în dimineața zilei de 29 noiembrie 
a.c. delegația de activiști ai P.S.U.G. 
a plecat spre patrie.

La aeroport au fost conduși de 
tovarășii Vasile Dinu, Jean Livescu, 
Costin Nădejde, de activiști ai C.C. 
al P.M.R., precum și de ambasadorul 
R.D.G. la București, Anton Ruh.

PRIMIREA DE CĂTRE 
VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
GOGU RĂDULESCU, 

A AMBASADORULUI INDIEI 
ȘI A SENATORULUI ITALIAN 

GINO ZANNINI

șe- 
al 
al 

șef

Sîmbătă 30 noiembrie 1963, vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Gogu Rădulescu, a primit în audien
ță de prezentare pé noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al In
diei la București, K. R. F. Khilnäni.

Sîmbătă dimineața Gogu Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit în audiență pe 
senatorul Gino Zannini, care se află 
în țara noastră în fruntea unei mi
siuni economice italiene.

A fost de față dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu
rești.

La întrevedere a participat Victor 
lonescu, ministrul comerțului exte
rior.

A 'avut loc o convorbire asupra 
relațiilor economice dintre R. P. Ro
mînă și Italia și perspectivele lor de 
dezvoltare pe 0 perioadă mai lungă.

★

Sîmbătă seara ău plecat în Italia 
prof. Nicolae Giosan, prim vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, directorul Institutului 
central de cercetări agricole, și prof. 
David Davidescu, șeful secției învă- 
țămînt și propagandă a Consiliului 
Superior al Agriculturii, pentru a 
participa la cel de-al II-lea Con
gres Mondial al cercetărilor agrico
le, care vă avea loc la Roma între 
2—5 decembrie.

★
Sîmbătă dimineață a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Belgrad, 
o delegație a U.A.S.R. condusă de 
secretarul Consiliului, Ignat Alexan
dru, care lă invitația Uniunii Stu
denților Iugoslavi va face o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia.

★

Soprana Maria Tauberova, 
ciată solistă a primei scene 
din R. S. Cehoslovacă, care 
prinde un nou turneu în țara
tră, și-a dat concursul sîmbătă la 
spectacolul cu opera „Rigoletto“ la 
Teatrul'de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, intetpretînd rolul Gildei. 
Ea a avut oa parteneri pe IOn PisO 
(ducele de Mantua), Petre Ștefă- 
nescu-Goangă (Rigoletto), Nicolae 
Rafael (Sparafucile), Mihaela Botez 
(Madalena), Nicolae Florei (Monte- 
rone).

Conducerea muzicală a spectaco
lului a aparținut dirijorului Cornel 
Trăilesou.

apre- 
lirice 
între- 
nogs-

(Agérpres)

TELEGRAME EXTERNE
Ședința Comisiei permanente C. Ä. E. R.

pentru statistică
MOSCOVA 30 (Agerpres). — In

tre 26 și 30 noiembrie -a avut loc la 
Moscova cea de-a treia ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru statistică.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale Consiliului: 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R.P.. Romînă, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. In calitate de observatori

la ședință au asistat reprezentanți 
din partea R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam.

Comisia a analizat rezultatele ac
tivității în anul 1963, a discutat sar
cinile în domeniul statisticii și a a- 
probat planul activității sale pe anul 
viitor.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de unanimitate, prie
tenie și colaborare frățească.

Proteste in Maroc împotriva arestării 
conducătorilor partidului comunist

RABAT 30 (Agerpres). — Aresta
rea de către autoritățile marocane a 
conducătorilor C.C. al Partidului 
Comunist. din Maroc, Ali Yata, Ab
del Salam Burgia și Abdallah Laya- 
chi, care se află de peste o lună în 
închisoare, stârnește protestele opi
niei publice din Maroc. Se cere i- 
mediata lor eliberare.

Ziarul „Al-Mokafih" continuă să

BAGDAD 30 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad a transmis un 
comunicat al guvernatorului militar 
general al Irakului, Rașid El Mos- 
Ieh, prin care se acordă membrilor 
Gărzii naționale baasiste, dizolvată 
de către actualul regim, un nou ter
men de predare a armelor. Potrivit 
comunicatului, orice persoană care 
pînă la 5 decembrie nu va preda 
armele autorităților este pasibilă 
de pedeapsa cu moartea.

Totodată, autoritățile irakiene au 
deschis o serie de anchete asupra 
activității membrilor Gărzii națio
nale. După cum anunță agenția

carepublice telegrame și scrisori în . .
reprezentanții clasei muncitoare din ' 
Maroc, studenți, cititori ai ziarului 
protestează împotriva arestării și~' ’ 
deținerii ilegale a conducătorilor'’ 
Partidului Comunist din Maroc.

Ziarul cheamă poporul „să-și mo
bilizeze forțele pentru ä pune capăt 
ofensivei reacționare a autorități-, 
lor“.

din 1rak
France Presse, refërindu-se la surse ■■ 
oficiale, comitetele speciale de an
chetă au primit împuterniciri de
pline pentru a înainta tribunalelor; 
pe toți acei care s-au făcut vinovați 
de încălcarea legilor.

Agenția M.E.N. anunță că la ’29 
noiembrie și-au reluat apariția 
7 ziare irakiene. După cum se știe, 
în urma evenimentelor din 18 no
iembrie, cînd actuala conducere a 
preluat puterea în Irak, guvernato
rul militar a emis un decret prin 
care a fost suspendată apariția zia
relor și revistelor.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 

secretar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

IOSIP BROZ TITO

Ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne 
va face o vizită în Austria

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, va face o vizită în Austria 
între 10—15 decembrie 1963. Vizita

un răspuns la
la

constituie 
cută în R. P. Romînă 
lunii iulie a. c. de către
afacerilor externe al Austriei.

(Agerpres)

vizita fă- 
începutul 
ministrul

Mtelerea lucrărilor Comitetului G. Æ T. T,

Crește numărul 
depunătorilor la C. E. C.

la

BELGRAD 30 (Agerpres). — Sîm
bătă dimineața la Vecea Executivă 
Federativă a R.S.F. Iugoslavia a a- 
vut loc semnarea convențiilor ro- 
mînO-iugoslăve privind Sistemul hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier. Convențiile se referă la e- 
laborarea proiectului, . execuția lu
crărilor, stabilirea valorii investiții
lor și decontarea reciprocă, exploa
tarea sistemului Porțile de Fier și la 
alte probleme în legătură cu reali
zarea și exploatarea sistemului.

Din partea romînă convențiile au 
fost semnate de Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului minelor și e- 
nergiei electrice, iar din partea iu
goslavă de Bogoliub Stoianovicî, 
membru al Vecei Executive a R. S 
Serbia.
, La semnare au fost de față Aurel 

Mălnășan, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Belgrad, Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, consilieri ai celor două 
părți, ziariști.

Cu ce consumuri specifice
(Urmare din pag. I-a) întreprinderilor. In 

există mari rezerve

în „Săptămîna economiei“, Unită
țile C.E.C, au înregistrat un număr 
sporit de depunători. în numai 
cîteva zile, Oamenii muncii din Ca- 
pitală au depus la unitățile C.E.C. 
economii în sumă de peste 8 milioa
ne lei. Unitatea din Calea Șerban 
Vodă a înregistrat pe libretele de 
economii și obligațiuni C.E.C. peste 
300 000 lei.

★
La ghișeul C.E.C. din gospodăria 

agricolă de stat Roșia, 90 la sută 
din totalul salariaților economisesc 
cu regularitate o parte din venitu
rile lor. în a patra zi a „Săptămînii 
economiei" ei au depus 11 000 lei.

se lucrează

în

materiale este normarea tehnico- 
științifică a consumului lor, în așa 
fel îneît .să corespundă cît mai mult 
posibilităților reale ale întreprinde
rilor. Stabilirea unor norme de coh- 
sum juste, care să țină seama de 
experiența înaintată obținută în 
lupta pentru economii, are o mare 
însemnătate, Căci numai astfel se 
pot folosi mai bine materialele, se 
poate înlătura risipa. Numai aseme
nea norme pot mobiliza colectivele 
de muncitori și tehnicieni la folosi
rea celor mai chibzuite metode de 
prelucrare a materiei prime. între
prinderile noastre au obținut succe
de însemnate în această direcție, în 
special la produsele de serie, dar 
este necesar ca acțiunea începută să 
fie dusă cu mai multă hotărîre, să 
cuprindă și materiile prime și mate
rialele la care nu sînt stabilite nor
me de consum prin planurile de 
dezvoltare a economiei naționale 
sau departamentale.

O importantă premisă în îmbună
tățirea folosirii resurselor de mate
rii prime și materiale, în reducerea 
consumurilor specifice este justa or
ganizare a aprovizionării tehnico- 
materiale. în întreprinderile cons
tructoare de mașini, lipsa unor la
minate dé anumite dimensiuni obli
gă să se folosească altele, de dimen
siuni mai mari, ceea ce duce la 
creșterea consumului de metal, la o 
rațională încărcare a utilajului și 

la cheltuieli de forță de muncă de 
prisos etc. Tot pentru buna gospo
dărire și economisire a metalelor 
este nevoie să se dea atenția cuve
nită organizării judicioase a opera
țiilor de debitare, extinzîndu-se me
todele avansate de croire complexă 
și redueîndu-se la minimum de- 
șeurile.

Un alt factor de reducere a consu
murilor specifice îl constituie îm
bunătățirea calității materiilor pri
me, materialelor și semifabricatelor, 
elaborarea unor tehnologii optime 
de fabricație. Eforturile muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor . tre
buie îndreptate spre elaborarea de 
tehnologii optime de fabricație a 
diferitelor produse, avîndu-se în ve
dere atît cerințele sporite de materii 
prime ale economiei naționale, cît și 
politica economică a statului privind 
atragerea în circuitul economic si 
valorificarea rațională a tuturor re
surselor materiale ale țării. Mari re
zerve de reducere a consumurilor 
specifice există în întreprinderile 
industriale prin reducerea procentu
lui de rebuturi.

Problema economisirii
electrice ocupă un loc central în ca- dînd atenție folosirii raționale a

drul activității 
acest domeniu 
și posibilități care se cer mai larg 
valorificate. La uzinele „Republica“ 
din București consumul specific de 
energie electrică s-a redus în ulti
mii ani cu 17,5 la sută. Limitarea 
mersului în gol la mașini, reducerea 
puterii motoarelor supradimensiona
te, micșorarea pierderilor de energie 
în cabluri, instalarea unor motoare 
electrice care au pierderi proprii 
mai mici, buna întreținere și repa
rare a agregatelor etc — sînt doar 
cîteva căi folosite aici pentru uti
lizarea cu spirit gospodăresc a ener
giei electrice.

Un alt domeniu în care există re
zerve mari de reducere a consumu
rilor specifice este cel al utilizării 
raționale a lemnului. Pe șantierele 
de cdnstrucții de locuințe, prin folo
sirea covoarelor din policlorură de 
vinii, a pardoselilor din dale PVC 

/se economisesc însemnate cantități 
de parchet lamelar. Prin turnarea 
betoanelor în cofraje din placaje 
bachelitizate, care prezintă avanta
jul că pot fi utilizate de mai multe 
ori, și înlocuirea materialului lemnos 
folosit la susținerea cofrajelor de la 
planșee cu schelete metalice, con
structorii din regiunea Brașov au 
redus consumul de material lemnos 
la mai puțin de jumătate pe fiecare 
apartament. Economiile realizate 
astfel, de la începutul acestui an și 
pînă acum, se ridică la 1 300 mc de 
lemn. Acțiunea de economisire 
a lemnului în combinatele de indus
trializare, în mine, la liniile de cale 
ferată, în construcții, este deosebit 
de însemnată pentru întreaga noas
tră economie națională.

Economii însemnate se pöt obține 
și prin buna gospodărire a combus
tibilului și lubrifianților, micșorarea 
pe toate căile a pierderilor de orice 
fel. în primele 7 luni ale anu
lui 1963, prin perfecționarea proce
selor tehnologice, captarea tuturor 
scurgerilor de produse petroliere, 
pierderile de țiței și produse pe
troliere au fost reduse la rafinăria 
Brazi-Ploiești cu mai bine de 3 300 
de tone. într-o singură lună la De
poul C.F.R.-Tecuci, prin remorcarea 
trenurilor cu tonaj sporit și întreți
nerea termotehnică a 
s-au economisit peste 
combustibil.

In industria ușoară,
există posibilități pentru economisi
rea bumbacului, a lînei fine și se- 

energiei mifine. Textiliștii din Buhuși, acor-

materiei prime și a semifabricatelor, 
au economisit, 
peste 
fină,
5 000 kg de fire cardate și pieptă
nate.
textile există încă mari posibilități 
de folosire cu spirit gospodăresc a 
materiei prime, mai ales prin redu
cerea procentului de cupoane.

Ridicarea permanentă a calificării 
și specializării cadrelor, precum și 
extinderea inițiativelor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor contri
buie, în mod substanțial, la creșterea 
volumului și îmbunătățirea calității 
producției, la reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale și combustibil. Prin aceasta 
se creează condiții din ce în ce mai 
bune pentru economisirea resurselor 
materiale, în vederea reducerii con
tinue și sistematice a prețului de 
cost al produselor industriale.

în ultimele 3 luni,
2 500 kg de lînă fină și semi- 
1100 kg de lînă groasă, peste

într-o serie de întreprindeți

LISTA DE CÎȘTIGURI
depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
TRAGEREA DE BAZĂ DIN'

30 NOIEMBRIE 1963

Ciștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 
lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 
1/8 din ciștigurile de mai sus, în care 
este cuprinsă și valoarea nominală a o- 
bligațiunllor cîștigătoare.

N
um

ăr
ul

 
câ

ști
gu


ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală-

1 57.954 34 75.000 75.000
1 13.735 19 50.000 50.000
1 12.287 08 25.000 25.000
1 39,844 24 10.000 10.000
1 
I

04.408 40 5.000
10.901 37 5.0001 14.442 19 5.0001 18*284 37 5.0001 30.882 14 5.000

1 34.363 27 5.0001 46.812 11 5.0001 58.480 02 5.000 40.000
Termi-
natfa 
serial

60 568 49 2.000
60 779 28 2.000
60 902 05 2.000 380.000

600 20 50 800
600 57 08 800
600 67 19 800 1.440.000
1.992 TOTAL 2.000.000

Talon nr. 10
Jumătate

Salvarea echipajului 
unui vas Jure

Marea Neagră a fost răscolită 
ultimele zile de un vînt puternic. La
29 noiembrie, furtuna atinsese gra
dul 7. La stația radio-coastă a por
tului Constanța s-au recepționat 
semnale Ș.O.S. Cargobotul turc 
„Abdulah“ nemaiputînd rezista fu
riei valurilor și vîntului à eștiat pe 
litoralul romanesc la cîteva zeci de 
kilometri nord de portul Constanța 
și circa 300 metri de uscat în drep
tul satului Vadu. Căpitănia portu
lui Constanța și grupul de salvare 
din port' au hotărît imediat salvarea 
echipajului.

în dimineața zilei de 30 noiem
brie, cu ajutorul grupului de salvare 
de pe uscat, un elicopter al 
T.A.R.O.M.-Ului a început salvarea 
echipajului de pe vasul turc. Cei 22 
membri ai echipajului, după o scurtă 
găzduire în satul Vadu, aU fost 
transportați la Constanța.

(Agerpres)

GENEVA 30 (Agerpres). — La 29 
noiembrie s-au încheiat la Geneva 
lucrările Comitetului G.A.T.T. (A- 
cordul general asupra tarifelor va
male și comerțului) consacrate pre
gătirii viitoarei Conferințe a G.A.T.T. 
ce se va deschide la 4 mai 1964 
pentru a discuta propunerea ameri
cană privind o reducere generală a 
tarifelor vamale dintre S. U. A. și 
Piața comună.

La sfîrșitul reuniunii a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
subliniază că „anumite chestiuni, în 
special cele privind diferențierile 
tarifare, nu au fost soluționate“.

Comitetul a adoptat doar un volu
minos document în care sînt rezu
mate cele' două posflții. divergente 
privind eventuala reducere a tarife
lor vamale dintre S.U.A. și țările 
Pieței comune. Potrivit agenției 
France Presse, acest document va 
înaintat guvernelor participante 
negocieri și Consiliului ministerial 
celor „șase“ care se întrunește
Bruxelles la începutul lunii decem
brie.

După cum reiese din documentul a- 
doptat, divergențele se exprimă prin 
două puncte de vedere esențiale : 
poziția americană care preconizează 
o reducere tarifară „liniară“ în pro-

porție de 50 la sută vizind aproape 
90 la sută din mărfuri, și punctul 
de vedere al celor „șase“ care pre
conizează o reducere tarifară „dife
rențiată“.

O altă problemă care nu a fosfr 
soluționată este acéea a includerii îri'- ;■ 
viitoarele tratative a problemei prb^=:;i 
duselor agrare. Potrivit agenției- 
France Presse, această problemă' 
rămîne încă foarte „complexă“. „Cei 
șase, relevă France Pressé, nu au 
căzut de acord asupra reglementării 
unei politici agrare comune, mei- ; -' 
asupra calendarului care să permită 
instaurarea gradată de acum încolo 
în cadrul comunității a unor prețuri 
unice pentru cereale“.

locomotivelor
280 tone de

de asemenea,

—*----------

_______ ,w.W„

La tragerea de amortizare a asigurărilor 
mixte de persoane ADAS, din 30 noiembrie 
1963, au ieșit următoarele opt oombinații 
de litere :

Azi în Capitală
GIMNASTICĂ. Sala Dinamo, 

între orele 10—13 și 17,30—19,30, 
întreceri în cadrul campionatelor 
republicane.

ȘAH. — Prima rundă a campi
onatului
Sala din str. Mihai Vodă hr. 2, 
de la ora 16,30.

BASCHET. — Primele meciuri 
ale campionatelor republicane : 
de la ora 8 în sala 
Voința — Voința Brașov 
Știința — Știința Cluj 
Dinamo — Dinamo 
(mase.).

VOLEI. — Meciuri în 
„Cupei F.R.V.“, în sala 
de la ora 8,30 : Dinamo — 
Craiova (fem.) ; Știința — 
Sibiu (fem.) ; Rapid — Farul 
Constanța (fèm.) ; Steaua — Mi
nerul Bihor (mase.).

republican masculin.

Floreasca ; 
(fern.) ; 
(fem.) ; 
Oradea

cadrul 
Giulești
- Voința
- C.S.M,

CICLISM. — Ultimul ciclocros 
al anului. Startul la 
fața întreprinderii 
„13 Decembrie“.

RUGBI. — Știința
— Precizia Săcele ; Farul 
stanță — Ancora Galați ; Cuplaj 
pe stadionul Progresul ora 9,30.

ora 9, din 
poligrafice

Timișoara 
Con-

1)
2)
3)
4)

G. I. L.
H. P. R.
Y. L. O.
Y. I. H.

5) I. W. F.
6) S. C. N.
7) Z. M. Z.
8) J. M. Z.

fi 
la 
al 
la ERNESTO LECUONA 

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

La Santa Cruz de Tenerife, în 
insulele Canare, a încetat din viață 
cunoscutul compozitor cubanez de 
muzică ușoară Ernesto Lecuona, în 
vîrstă de 68 de ani. Printre cele 
mai cunoscute compoziții ale lui 
Lecuona se numără „Malaguena“ și 
„Siboney“. Lecuona a fost un copil- 
minune. El a dat primul său con
cert de pian la vîrsta de cinci ani, 
a scris 
cală la 11 ani și a absolvit conser
vatorul 
vîrsta de 15 ani.

K-

în 1962.

FOT BAL

congresUlui 
internațio- 

scrimă a hotărlt 
viitor Criteriul 

să

In sala Dinamo din 
Capitală a început ieri 
concursul de gimnas
tică în cadrul căruia 
vor fi atribuite titlu
rile campionilor indi
viduali ai tării și se 
vor desemna echipele 
campioane pe anul 
1963. După exercițiile 
impuse, la feminin 
conduco Sonia Iovan 
—■ 37,55 puncte. In 
concursul masculin, 
primul loc este ocu
pat de Anton Kadar 
— 55,85 puncte. Pe 
echipe, în frunte se 
află Știinfa București 
la feminin ți Dinamo 
București la masculin, 
în fotografie t Unul 
dintre finalițti, tn pli
nă evoluție la pa
ralele.

(Foto : 
A. CARTOJAN)

PARIS 30 (Agerpres). — 
Congresul jubiliar al Fe
derației internationale de 
scrimă, înfiinfată cu 50 de 
ani în urma, s-a încheiat 
la Paris cu o interesantă 
competiție, în care s-au 
întîlnit campionii mondiali 
din ultimii ani. Asalturile 
disputate în prezența unui 
public numeros au prilejuit 
un spectacol sportiv de 
înaltă clasă, aplaudat la 
scenă deschisă.

La tloretă femei și-au 
disputat victoria Olga Sza
bo (R.P. Romînă), cam
pioană mondială în 1962, 
și Ildiko Rejto (R:P. Unga
ră), campioană mondială 
pe 1963. A învins Olga 
Szabo cu 8 tușe la 6. 
După întrecere, sportiva 
romînă a fost felicitată de 
Maurice Herzog, înalt co
misar pentru problemele 
tineretului și sportului din 
Franța, cate a asistat la 
concurs.

In celelalte probe au

cîștigat următorii : floretă 
bărbați — Jean Claude 
Magnan (Franță), Campion 
în 1963 ; spadă — Istvan 
Kausz (R.P. Ungară), cam
pion în 1962 ; sabie — 
Zoltan Horvath (R. P. Un
gară), campion

★
cadrul 

Federafia 
de 
pe

In 
său, 
nală 
ca
mondial al tineretului 
poarte denumirea de Cam
pionatul mondial al tine
retului. Sub 
nume viitoarea
a tinerilor scrimeri 
avea loc la Budapesta 
tre 27—30 martie 1964, 
asemenea, Congresul

noul său 
întrecere 

va 
în- 
De 

a
atribuit federației sovieti
ce Cupa șalanj „Albert 
Feyerck" pentru efortul 
depus în ultimii 10 ani în 
scopul dezvoltării scrimei 
în U.R.S.S., cît și pentru 
succesele repurtate 7â 
campionatele mondiale.

Etapa a 12-a a campio
natului categoriei A la 
fotbal programează astăzi 
în Capitală meciul Dina
mo București — Știința- 
Timișoara, care se dis
pută cu începere de la ora 
14,15, pe stadionul Repu
blicii.

în țară au loc' următoa
rele întîlniri : Farul Con
stanta — Progresul Bucu
rești ; Dinamo Pitești — 
Steagul Roșu Brașov ;

Galati.;
Petrolul

de radio 
alterna-

C.S.M.S. Iași — Rapid 
București ; Crișul Oradea 
- SiderUrgistul 
Știința Cluj — 
Ploiești.

Stațiile noastre 
vor transmite,
tiv, de la Constanța și 
Iași repriza a doua a me
ciurilor Farul—Progresul 
și C.S.M.S.—Rapid. Trans
misia se va face pe pro
gramul I, începînd din 
jurul orei 15.

prima sa compoziție muzi-

de muzică din I-Iavana la

CROCODILI PROTEJAȚI DE
LEGE

Numărul crocodililor în fluviile 
din Malaya a scăzut așa de rapid, 
în special pe coasta occidental 
îneît crocodilii au fost incluși 
lista animalelor sub protecție, 
nu pot fi vînate fără permis.

ÎNZĂPEZIRI IN ALPI

pe 
cale

tre->15 din cele mai importante 
cători din Alpi, între care St. Got
thard și St. Bernard, au fost complet 
închise din cauza zăpezilor abun
dente. în munții Jura, în trecătorile 
dintre Elveția și Franța circulația 
întîmpină, de asemenea, dificultăți.

EXPEDIȚIE PE SCHIURI 
LA POLUL NORD

12 norvegieni, însoțiți dc 100 de 
cîini eschimoși, organizează în pre
zent o expediție pe schiuri la roiul 
Nord. Conducătorul expediției este 
Bjorn Slaib, student la facultatea 
de științe economice din Oslo. A- 
ceastă expediție va fi prima care va 
încerca traversarea acestei suprafețe, 
glaciale pe uscat. Pînă în prezent 
în regiunea respectivă s-a ajuns nu-, 
mai cu submarine nucleare sau 
avioane. Expediția va pleca de la 
Èllesmere Land, coasta arctică a- 
Canadei, și va avea ca punct ter
minus Spitzbergen sau coasta Sibe
riei, în regiunea Severnaia Zemlia. 
Ea va străbate 1 500 de mile și va 
dura 100 de zile. Nu va fi folosit 
nici un vehicul motorizat, cei 12, 
oameni ducînclu-și echipamentul fie 
în rucsacuri, fie în sănii trase de 
cîini.

S-A FURAT ÎNCĂ UN „RENOIR"

Agenția Reuter anunță.ca la 28. 
noiembrie un alt tablou, celebru —-, 
„Cap de copil“—al lui Renoir a fost, 
furat din „Tooth’s Gallery“.“ din May- , 
fair (cartier londonez). Tabloul ale 
cărui dimensiuni sînt de aproxima
tiv 15/13 cm a fost sustras dintr-o 
expoziție, după ce fusese • achizițio
nat la un preț de 3 600 de lire ster
line. După cum relevă- agenția, 
furtul s-a produs în ciuda măsurilor 
excepționale de ptecatiție luate de 
poliția londoneză pentru apărarea 
operelor de artă.

3,
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de delegația R. P. Romine
NEW YORK 30. Trimisul special 

Ägerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Vineri după-amiază Comite
tul nr. 2 (pentru problemele econo
mice și financiare) al O.N.U. a 
continuat discutarea proiectului de 
rezoluție inițiat de delegația R. P. 
Romine, care cere accelerarea lu
crărilor în vederea elaborării unei 
declarații cu privire la principiile 
de cooperare economică între state.

Pînă în prezent comitetul a abor
dat acest punct în cadrul a trei șe
dințe. Este semnificativ faptul că 
cu fiecare ședință numărul coauto
rilor proiectului de rezoluție inițiat 
de R. P. Romînă a crescut. In pre
zent, la acest proiect s-au alăturat 
în calitate de coautori încă 9 state.

Marea majoritate a celor 14 dele
gați care au luat cuvîntul pînă în 
prezent au sprijinit proiectul în re
dactarea prezentată comitetului, do
vedind ecoul favorabil de care el se 
bucură. Delegații Statelor Unite și 
Angliei, care au luat cuvîntul în șe
dința de vineri după-amiază, recu- 
noscînd importanța ideii conținute 
în proiectul de rezoluție, s-au pro
nunțat însă .în favoarea unora din
tre amendamentele formulate de 
delegația Australiei în ședința tre
cută, care, după aprecierile coauto
rilor, au drept scop de a slăbi pro
iectul de rezoluție.

Adoptînd proiectul de rezoluție 
inițiat de R. P. Romînă, a subliniat 
delegatul R. S. F. Iugoslavia, vom 
avea siguranța că apropiata confe
rință a O.N.U. pentru comerț și dez
voltare se va ocupa îndeaproape de 
grăbirea lucrărilor pentru elabora
rea declarației. Felicităm delega
ția romînă pentru această inițiativă 
inspirată tocmai de necesitatea dez
voltării continue a relațiilor comer
ciale bazate pe egalitate. Totodată, 
a spus el, sîntem surprinși de amen
damentele australiene cu care nu 
sînt de acord.

Dezbaterile continuă.
★

NEW YORK 30 (Ägerpres). — In 
cadrul ședinței plenare a Adunării 
Generale a O.N.U. din 29 noiembrie 
a fost discutat raportul Comitetului 
Special pentru aplicarea Declarați
ei cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloni
ale.

Delegatul Ceylonului, E. Cooma- 
raswami, a declarat în cuvîntarea 
sa că puterile coloniale nu pregă-

tesc popoarele și țările care nu 
și-au obținut încă independența în 
vederea autodeterminării. De aceea, 
a arătat delegatul ceylonez, este de 
datoria O.N.U. să se ocupe de a- 
ceastă problemă.

Delegatul sovietic S. A. Azimov a 
subliniat în cuvîntarea sa că O.N.U. 
trebuie să învingă rezistența puteri
lor coloniale și să traseze căi con
crete pentru lichidarea neîntîrziată 
a regimurilor coloniale.

WASHINGTON 30 (Ägerpres). — 
La 29 noiembrie, președintele John
son a început o serie de consultări 
cu consilierii săi în domeniul politi
cii externe, militare și în alte do
menii. Președintele s-a întîlnit cu 
grupul șefilor de stat major ai ar
matei americane cărora, după cum 
relevă agenția U.P.I., „le-a subliniat 
necesitatea economiilor în domeniul 
apărării“.

Johnson l-a primit, de asemenea, 
pe McGeorge Bundy, consilier spe
cial pentru problemele securității 
naționale. El a conferit totodată cu 
ministrul apărării, McNamara, și cu 
directorul C.I.A., McCone, precum și 
cu secretarul de stat Dean Rusk.

Programul noului guvern italian
ROMA 30 (Ägerpres). — In Italia 

continuă tratativele între reprezen
tanții celor patru partide — demo- 
crat-creștin, socialist, social-demo
crat și republican — în vederea dis
tribuirii portofoliilor în viitorul ca
binet. Totodată, la Roma a fost dat 
publicității textul programului nou
lui guvern, aprobat de reprezentan
ții celor patru partide.

In partea introductivă a progra
mului se precizează limitarea majo
rității guvernamentale la cele patru 
partide menționate. Celelalte parti
de au fost excluse din această ma
joritate sub motivul „deosebirilor 
programatice“.

In capitolul referitor la politica 
externă, documentul afirmă „nece
sitatea luării unor măsuri, fie chiar 
parțiale, de dezarmare echilibrată și 
controlată“. Totodată se afirmă „fi
delitatea față de Alianța atlantică“ 
și „față de obligațiile politice și mi
litare ce decurg din aceasta“. Se 
spune, de asemenea, că cele patru 
partide aprobă participarea Italiei 
la tratativele privind crearea forței 
nucleare multilaterale N.A.T.O.

In capitolul referitor la politica 
internă, guvernul își propune „în
vingerea dezechilibrului economic, 
de structură, zonal și social“. Docu
mentul recomandă o serie de măsuri 
împotriva oricăror simptome de in
flație „evidente sau ascunse“. Se 
prevede o restructurare a cheltuieli
lor publice. Programul mai prevede 
necesitatea „utilizării la maximum 
a capacității de producție existentă, 
stimularea investițiilor în vederea 
unor venituri imediate, controlul a- 
supra vînzării produselor alimenta-

re și stabilizarea prețurilor“. Se 
menționează posibilitatea planifică
rii pe termen lung a unor sectoare 
ale economiei naționale și a înființă
rii, în caz de necesitate, a unui mi
nister care să răspundă de această 
planificare.

In ceea ce privește agricultura, 
programul viitorului guvern nu pre
vede înfăptuirea reformei agrare, ci 
numai unele măsuri privind îmbu
nătățirea sistemului de distribuire a 
dijmelor. Se prevăd, de asemenea, 
anumite măsuri de control asupra 
suprafețelor și terenurilor de con
strucție, în vederea îngrădirii specu
lei cu astfel de terenuri.

Programul viitorului guvern nu 
prevede naționalizarea nici unui sec
tor al economiei, asigurînd . „iniția
tiva particulară și pe întreprinză
tori“ că „nu vor avea alte riscuri în 
afară de cele proprii unei economii 
a pieței libere“.

In cadrul ședinței plenare a Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Italian, fruntașii aripii de 
stingă au supus unei aspre critici a- 
cele părți din textul documentului 
aprobat de liderul partidului — Pie
tro Nenni, pe care ei le consideră ca 
depășind limitele acceptate de re
zoluția recentului congres al parti
dului socialist privind participarea 
socialiștilor la un guvern de centru- 
stînga.

în cursul aceleiași zile, președin
tele a avut convorbiri cu O’Brien, 
consilier special pentru problemele 
legislative, și cu Roy Wilkins, secre
tar executiv al Asociației naționale 
pentru propășirea populației de cu
loare din S.U.A.

★
După primirea sa de către pre

ședintele Johnson, Roy Wilkins a 
declarat că președintele și-a reafir
mat intenția de a cere Congresului 
să adopte legile referitoare la drep
turile civile, propuse de fostul pre
ședinte Kennedy. El a arătat că 
Congresul nu poate să nu țină sea
mă de asemenea acțiuni ca bomba 
explodată în Alabama sau asasina
rea președintelui Kennedy. El a sub
liniat că o atitudine negativă a 
Congresului în problema drepturilor 
civile ar putea servi drept pretext 
pentru intensificarea activității ex
tremiștilor rasiști.

Azi alegeri în Venezuela
CARACAS 30 (Ägerpres). — în

tr-un climat de teroare și violență 
în Venezuela au loc la 1 decembrie 
alegeri generale pentru desemna
rea președintelui, a membrilor Con
gresului național, Adunărilor le
gislative din cele 20 de state fede
rale și consiliilor municipale.

Pentru postul de președinte și-au 
depus candidatura șapte oameni 
politici printre care Raul Leoni, din 
partidul guvernamental Acțiunea 
democratică, Jovito Villalba din 
partea Uniunii democratice republi
cane, viceamiralul Wolfgang Larra- 
zabal, care a condus în 1958 junta 
instaurată după alungarea dictato
rului Perez Jimenez.

Partidul comunist și Mișcarea re
voluționară de stingă, aflate în ile
galitate, nu au avut voie să desem
neze candidați. Conducătorii și re
prezentanții în Congres ai acestor 
partide au fost aruncați în închisoa
re sau deportați.

Pentru ziua alegerilor a fost in
tensificată paza militară.

Continuarea anchetei asupra 
evenimentelor din Dallas

Măsuri anunțate de primul ministru al Greciei
ATENA 30 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Presa din Gre
cia relatează despre unele măsuri 
ale guvernului, anunțate de premie
rul Papandreu, menite să ușureze, 
într-o oarecare măsură, situația grea 
a țăranilor datornici. Principala mă
sură se referă la reglementarea da
toriilor țăranilor către Banca agri
colă. întrucît banca suspendase fi
nanțarea țăranilor care nu-și mai 
puteau achita datoriile, aceștia erau 
siliți să recurgă la cămătari. Primul 
ministru a subliniat că sub regimul 
E.R.E. nu s-au luat măsuri în favoa
rea. țăranilor datornici, în schimb 
s-au mărit dobînzile.

Măsurile guvernului grec prevăd 
că datoriile contractate de țărani 
pînă la sfîrșitul anului trecut sînt 
scutite de dobînzi suplimentare pen
tru depășirea termenului, iar dato
riile existente sînt considerate ca 
împrumuturi pe termen lung și vor 
fi eșalonate pe timp de opt ani pen
tru a fi restituite în rate anuale în- 
cepînd din anul viitor, cu dobînzi 
obișnuite.

Comentînd acest fapt, ziarul „Elef- 
theria", după ce subliniază că a- 
ceste măsuri nu rezolvă, firește, 
toate problemele satului grec, men
ționează că ele constituie totuși un 
pas spre ieșirea din mizerie.

Dezbaterile de politică externă 
în Camera Comunelor din Canada

OTTAWA 30 (Ägerpres). — în 
cadrul dezbaterilor pe marginea 
problemelor de politică externă din 
Camera Comunelor din Canada a 
fost acordată o însemnătate deose
bită problemei relațiilor Occidentu
lui cu țările socialiste. Deputății au 
subliniat cu satisfacție influența fa
vorabilă asupra îmbunătățirii aces
tor relații și asupra însănătoșirii 
climatului internațional exercitată 
de Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii. O dată 
cu semnarea Tratatului de la Mos
cova, a declarat în cadrul dezbate- 
.rilor P. Martin, ministrul afaceri
lor externe al Canadei, a fost înlă
turată o sursă serioasă de reziduuri 
radioactive. Semnarea acestui docu-

ment de peste 100 de state a de
monstrat că pot fi realizate acorduri 
care corespund atît intereselor Es
tului cit și Vestului.

Tratatul de la Moscova, a subli
niat la rîndul său R. Thompson, li
derul partidului încrederii sociale 
din Canada, ne orientează spre țe
luri către care tind toți oamenii ra
ționali — spre pace în lumea în
treagă.

Brewin, membru al Parlamentu
lui din partea „Noului partid demo
crat“, a propus, în numele fracțiunii 
sale, examinarea problemei privi
toare la crearea în Europa de zone 
denuclearizate și încheierea unui 
pact de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Numirea unei comisii speciale
WASHINGTON 30 (Ägerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a numit o comisie specială for
mată din șapte persoane pentru cer
cetarea împrejurărilor în care au 
fost asasinați John Kennedy și pre
zumtivul său asasin Oswald.

Președinte al comisiei este Earl 
Warren, președintele Tribunalului 
suprem al S.U.A.

în declarația Casei Albe se spune 
că comisia a primit instrucțiuni „să 
explice adevărul, în măsura în care 
acest lucru este posibil, și să rapor
teze președintelui 'S.U.A., poporului 
american și întregii lumi rezultatele 
cercetărilor și concluziile membri
lor ei“.

Un „comitet" instigator
WASHINGTON — Agenția Reuter 

transmite că doi membri ai Camerei 
Reprezentanților, Bernard Gra
bowski (democrat) și Silvio Conte 
(republican) au cerut ca F.B.I. să 
întreprindă o cercetare în legătură 
cu așa-numitul Comitet de anchetă 
american din Dallas, care a publi
cat în ziua asasinării președintelui 
un anunț ostil lui Kennedy în ziarul 
„Morning News“ din Dallas. Ei au 
subliniat că anunțul era „plin de 
ură, brutal și injurios, scris într-un 
limbaj răutăcios, de natură să-i ațîțe 
pe fanatici“. El era semnat de Ber
nard Weismann, președintele Comi
tetului de anchetă american, și cu
prindea 12 întrebări cu caracter 
provocator în ce privește atitudinea 
față de Cuba, în ce privește dreptu
rile și libertățile cetățenești etc.

Dezvăluirile 
unei stenodactilografe

DALLAS — Agenția Reuter trans
mite : în timp ce echipa de 50 ex- 
perți ai F.B.I. continuă să cerceteze 
toate aspectele asasinării președin
telui Kennedy, au apărut noi mărtu
rii cu privire la presupusul asasin 
Lee Harvey Oswald.

Pauline Bates» o stenodactilografă 
din Fort Worth, care a lucrat cu 
Oswald, a declarat vineri ziariștilor 
că Oswald începuse să scrie o carte 
cu caracter antisovietic și anticomu
nist. Stenodactilografa a relatat că 
Oswald i-a cerut să-i scrie la ma
șină notele. în speranța că va putea 
să publice o carte. Pauline Bates a 
afirmat că, după ce lucra, Oswald 
își lua notele, copiile și chiar car
bonul folosit.

Ce declară fabricantul de arme 
Beretta

PARIS 30 (Ägerpres). — Ziarul 
„Paris Presse l'intransigeant“ s-a 
adresat cunoscutului fabricant de 
arme, Beretta, în uzinele căruia a 
fost fabricată arma cu care se afir
mă că s-a tras asupra președintelui 
Kennedy, cerîndu-i să-și exprime 
părerea asupra concluziilor anche
tei polițienești. Beretta a declarat : 
„Aceasta este o armă pe care noi 
am vîndut-o ca surplus la prețuri 
foarte scăzute. Știm că a fost echi
pată cu lunete pentru a fi folosită 
la tirul de precizie și la vînătoare. 
Am urmărit cu atenție această 
chestiune. Este imposibil de tras 
trei focuri de armă într-un interval 
atît de scurt asupra unei ținte care 
se mișcă la o anumită depărtare. 
Chiar un trăgător de elită nu ar 
putea obține un asemenea rezultat, 
dacă nu are o armă cu repetiție“.

lui la Washington, prințul Khampan. 
Potrivit relatărilor agenției Associated 
Press, în cursul convorbirii Harriman 
l-a asigurat pe ambasador că guver
nul american, în frunte cu președin
tele Johnson, va continua să sprijine 
acordul de la Geneva care garantează 
neutralitatea Laosului. Harriman a 
relevat că nu va interveni nici o mo
dificare în politica S.U.A. față de 
Laos. Ambasadorul a remis lui Har
riman un mesaj din partea primului 
ministru al Laosului, prințul Suvan- 
na Ftimma.

capitala R.P.D. Coreene. Programul 
prezentat de ansamblul „Perinița“ 
s-a bucurat de mult succes.

ADDIS ABEBA. — La 2 decem
brie, la Abidjan se va întruni comisia 
de arbitraj în conflictul algero-maro- 
can creată la 18 noiembrie în cadrul 
conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale Organiza
ției unității africane. Comisia este for
mată din reprezentanți ai Etiopiei, 
Coastei de Fildeș, Republicii Mali, Ni
geriei, Senegalului, Sudanului și 
Tanganicăi. Ea este chemată, potrivit 
acordului de la Bamako cu privire 
la încetarea focului la frontiera al- 
gero-marocană, să stabilească respon
sabilitatea pentru începerea ostilități
lor și să facă propuneri concrete 
pentru reglementarea definitivă a 
conflictului de frontieră algero-maro- 
can.

MOSCOVA. La 30 noiembrie, pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
a sosit la Moscova într-o vizită neo
ficială la invitația lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S;S.

WASHINGTON. La 29 noiembrie 
a avut loc o întrevedere între secre
tarul de stat adjunct al S.U.A., Ave- 
rell Harriman, și ambasadorul Laosu-

PHENIAN. In seara zilei de 30 
noiembrie, artiștii ansamblului „Pe- 
rinița“ al Sfatului popular al Capi
talei R. P. Romîne, aflați în turneu în 
R.P.D. Coreeană, au dat primul spec
tacol la Teatrul Mare din Phenian. 
La spectacol au participat Pak Un 
Găl, ministrul culturii, Kim Iun Nam, 
ministru adjunct al afacerilor exter
ne, Ban Tai Riul, ministru adjunct al 
comerțului exterior, Su Hui, președin
tele Comitetului coreean pentru le
gături culturale cu străinătatea. Au 
fost de asemenea prezenți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Phenian și oaspeți străini aflați în

PARIS. La 29 noiembrie televiziu
nea franceză a consacrat o emisiune 
specială din programul cultural-artis
tic expoziției de scenografie romî- 
nească organizată la Sorbona cu pri
lejul „Zilelor culturii romînești“ în 
Franța. Cu acest prilej au fost pre
zentate telespectatorilor de către ar
hitectul Ștefan Noris machete, schițe 
de decor și costume.

HAVANA. După cum relatează a- 
genția Prensa Latina, secretariatul 
Comitetului de coordonare a sindica
telor oamenilor muncii din America 
Latină a anunțat că la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1964 în Brazilia va avea loc 
Congresul pentru unitate sindicală a 
oamenilor muncii latino-americani.

PRAGA. Președintele Republicii 
Socialiste- Cehoslovace, Antonin No
votny, a convocat pentru 4 decem
brie a. c. sesiunea Adunării Națio
nale a R. S. Cehoslovace. Agenția 
C.T.K. relatează că Adunarea Națio
nală va discuta protocolul privind 
prelungirea Tratatului de prietenie,

colaborare și asistență mutuală dintre 
R. S. Cehoslovacă și Uniunea Sovie
tică, precum și unele proiecte de legi.

PEKIN. La Pekin s-a semnat pla
nul de colaborare științifică pe anul 
1963—1964 între Academia de Știin
țe a R. P. Chineze și Academia de 
Științe a U.R.S.S.

LONDRA. La 29 noiembrie, la A- 
berdeen au avut loc alegeri pentru 
funcția de rector al universității cu 
același nume. Rector al Universității 
Aberdeen a fost ales sir Tohn Hunt, 
conducătorul recentei expediții brita
nice care a cucerit vîrful Everest. Li
derul adjunct al partidului laburist, 
George Brown, care a participat și el 
la alegeri, a obținut 551 de voturi, 
față de cele 885 ale lui Hunt.

DJAKARTA. In piața centrală a 
orașului Palembang — principalul 
oraș din Sumatra de sud, a avut loc 
o adunare în cinstea cosmonauților 
sovietici, Valentina Nikolaevna-Tereș- 
kova, Andrian Nikolaev și Valeri Bî- 
kovski, care se află în vizită în Indo
nezia. Cosmonauții sovietici au fost 
întîmpinați cu deosebită căldură.

CANBERRA. La 30 noiembrie în 
Australia au avut loc alegerile pen
tru Camera Reprezentanților a Parla
mentului federal. 6 milioane de ale
gători au desemnat un număr de 124 
de deputați ai Camerei Reprezentan
ților. Rezultatele finale oficiale vor 
fi cunoscute săptămîna viitoare.

Ziua de 1 decembrie este marcată în fiecare an ca 
zi de luptă pentru eliberarea Africii de sub domina
ția colonialismului. în condițiile actuale, cînd are loc 
prăbușirea sistemului colonial, această zi oferă pri
lejul de a face un bilanț al victoriilor obținute de po
poarele africane în această luptă, de exprimare a so
lidarității oamenilor iubitori de pace și progres din 
întreaga lume cu lupta popoarelor africane pentru 
înlăturarea ultimelor rămășițe ale colonialismului de 
pe acest continent.

In perioada postbelică harta politică a Africii a 
suferit modificări radicale. In timp ce la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial existau numai 3 state 
independente, în prezent pe hartă au apărut 32 de 
state independente, iar numărul lor crește continuu. 
Peste puține zile Zanzibarul și Kenya urmează să-și 
proclame independența, iar prin destrămarea „Fe
derației Rhodesia—Nyassaland“, care se va produce 
la sfîrșitul acestui an, alte trei țări vor deveni in
dependente.

Dar lupta anticolonialistă a popoarelor africane nu 
s-a terminat. Popoarele din Angola, Guineea portu
gheză, Mozambic duc o luptă hotărîtă pentru elibe
rarea lor de sub dominația colonialiștilor portughezi. 
O amploare deosebită a luat rezistența, populației 
negre din Republica Sud-Africană împotriva politicii 
de apartheid a guvernului Verwoerd. Se intensifică 
mișcarea de eliberare și în alte teritorii care nu și-au 
dobîndit independența politică.

Colonialiștii încearcă prin diferite mijloace să men
țină privilegiile în Africa recurgînd la metodele 
neocolonialismului. Drama poporului congolez ilus
trează elocvent disputa dintre monopoluri pentru 
menținerea pozițiilor sau acapararea de noi poziții 
în țările care s-au proclamat independente.

Popoarele acestor state africane depun eforturi 
susținute pentru a-și consolida independența do-

bîndită. în Republica Algeriană Democratică șl 
Populară, a cărei naștere a constituit o mare vic
torie a mișcării de eliberare națională, se înfăptuiește 
reforma agrară, s-au luat importante măsuri de na
ționalizare și alte măsuri îndreptate spre propășirea 
economică și socială a țării. în Republica Ghana, 
Mali și în alte republici s-au realizat, de asemenea, 
importante prefaceri înnoitoare.

Tinerele state africane joacă un rol din ce în ce 
mai activ în viața internațională. Conferința șefilor 
de state și de guverne ai țărilor africane, care a avut 
loc în luna mai la Addis Abeba, a constituit un mo
ment important în direcția întăririi unității popoare
lor africane în lupta pentru interesele lor vitale.

Lupta de eliberare a popoarelor care se mai află 
în robia colonială ca și eforturile popoarelor din ță
rile care și-au cucerit independența de a o apăra și 
întări se desfășoară în condițiile favorabile ale exis
tenței sistemului socialist mondial, ale sprijinului pu
ternic acordat de către țările socialiste mișcării de 
eliberare națională, ale solidarității clasei munci-/ 
toare și a tuturor forțelor progresiste din lume. Aș--, 
cum a arătat recent tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
„poporul romîn urmărește cu toată simpatia lupta 
dreaptă de eliberare națională a popoarelor din Asia, 
Africa, America Latină. Noile state precum și po
poarele încă subjugate de colonialism nu au prieteni 
mai buni, mai de nădejde decît țările socialiste care 
le acordă un puternic sprijin atît în lupta de elibe
rare, cit și în eforturile pentru consolidarea inde
pendenței. Solidaritatea dintre țările socialiste și 
forțele mișcării de eliberare națională este chezășia 
lichidării depline a colonialismului în toate mani
festările sale, chezășia libertății noilor state, a drep
tului popoarelor lor de a dispune de propria soartă, 
răspunde intereselor păcii și progresului social în 
lumea întreagă“.

Guvernul algerian a luat o serie de măsuri 
pentru lichidarea urmărilor colonialismului în domeniul 
invățămîntului. în noile școli înființate învață tinerele 
vlăstare ale republicii.

Din lupta poporului Guineei 
portugheze pentru independenjă

Sub semnătura lui Lloyd 
Garrison, care a vizitat Gui
neea portugheză, s-a publicat, 
în ziarul vest-german „DIE 
WELT“, o corespondență 
despre lupta forțelor patrio
tice pentru libertatea țării 
lor :

Doar 2 600 de europeni 
trăiesc în colonia portugheză 
Guineea situată pe coasta 
occidentală a Africii. Gu
vernul lui Salazar este ne
voit însă să concentreze a- 
colo circa 10 000 de soldați 
pentru a-și menține domina
ția asupra acestei țări — 
denumite oficial „provincie 
portugheză“ — împotriva 
luptei africanilor.

...Ținutul mlăștinos de a- 
colo este un teren ideal 
pentru războiul de guerila 
dus de forțele băștinașe, bine 
organizate. De peste un an 
grupuri ale acestor forțe a- 
tacă întărituri, liniile de a- 
provizionare, aruncă în aer 
instalațiile de telecomunica
ții ale portughezilor.

Răsculații fac parte din 
„Partidul african pentru in
dependența Guineei portu
gheze și a insulelor Capului 
Verde“.

în regiunile sudice, boga

te în plantații de orez și pă
duri, răsculații și-au început 
acțiunile acum 14 luni. Dar 
ei și-au lansat atacurile și 
în nordul țării, la numai 60 
km de portul și capitala 
țării — Bissau. După cum 
s-a putut constata în urma 
unor observații efectuate din 
aer, ei au ocupat în junglă 
o zonă lungă de 30 km 
între orașele Olossato și Man- 
saba, ocupate de trupele 
portugheze. Poduri distruse 
și arbori răsturnați barează 
drumul soldaților portughezi.

în zonele periclitate, tru
pele portugheze s-au retras 
în orașe întărite, cedînd jun
gla luptătorilor de guerilă, 
în sudul țării, multe din a- 
ceste orașe trebuie aprovi
zionate din aer sau cu bărci 
mici, care și ele sînt atacate, 
de pe mal, în locurile îngus
te de trecere ale rîurilor.

Băștinașii sprijină răscula
ții, ei le oferă adăpost, ali
mente și le furnizează infor
mații despre mișcările trupe
lor portugheze.

Datorită gcestui război de 
junglă, extrem de costisitor. 
Guineea a devenit o grea 
povară economică pentru 
Lisabona.

Cifre semnificative
® Africa reprezintă 8 la sută din 

populația lumii și 20,5 Ia sută din su
prafața terestră a globului ; acestui con
tinent îi revine însă numai 1 la sută din 
producția industrială mondială și apro
ximativ 3 la sută din venitul mondial.

Africa dispune de bogății uriașe 
— cele mai mari zăcăminte de uraniu 
din lumea capitalistă ; 34,4 la sută din 
rezervele de minereu de fier ale aces
tei lumi; 74,9 la sută din zăcămintele 
de minereu de crom; 51,4 la sută din 
cele de cobalt; 90,2 Ia sută din zăcămin
tele de diamante ; 47,3 la sută din ză
cămintele de cupru etc.

o în Africa se află peste 40 la sută 
din resursele energetice ale globului, 
adică de patru ori mai mult decît în 
Europa, dar se folosesc în proporție 
mai mică de 1 la sută.

© Din cauza îndelungatei dominații 
coloniale, durata medie a vieții în Afri
ca este de aproape două ori mai mică 
decît în fostele metropole, iar venitul 
pe cap de locuitor este mult inferior 
celui din țările colonialiste.

O în 1958, adică cu doi ani înainte 
de cucerirea independenței de către 
majoritatea coloniilor din Africa, por
țile școlilor elementare erau închise 
pentru 75 la sută dintre copiii de vîrstă 
școlară. 90 la sută din populația aces
tui continent este neștiutoare de carte. 
De la eliberare, în multe state africane 
s-au depus eforturi susținute pentru li
chidarea analfabetismului. S-a inițiat, 
de asemenea, un plan de dezvoltare a 
învățămîntului în Africa.

Drama Congoului
Au trecut mai bine de trei ani de 

cînd poporul congolez și-a cucerit 
independența, dar tînăra Republică 
Congo este departe de a se afla pe 
făgașul unei evoluții normale. A- 
mestecul monopolurilor străine în 
viața internă a țării, lupta lor acer
bă pentru acapararea marilor bogă
ții ale subsolului (cositor, diamante, 
cupru, aur, uraniu) creează o situa
ție de haos în economie și prelun
gește la nesfîrșit încordarea poli
tică. Oamenii monopolurilor, arăta 
ziarul american „New-York Herald

Tribune“, „nu numai că-și recapătă 
acum vechile posturi în economie, 
ale cărei chei nu le-au scăpat nicio
dată, dar revin și ca instructori ai 
armatei lui Mobutu“.

Forțele patriotice din Congo, cre
dincioase idealurilor în numele că
rora a luptat și s-a jertfit Patrice 
Lumumba, își unesc forțele pentru 
a zădărnici uneltirile reacțiunii și a 
asigura dezvoltarea țării, potrivit 
năzuințelor de libertate, indepen
dență și pace ale poporului congo
lez.

In Africa de
Sub titlul „Detențiunea sud- 

africană aruncă sute de oa
meni în uitare“, ziarul „THE 
NEW YORK TIMES“ a publi
cat un articol semnat de Ro
bert Conley, corespondentul 
său la Johannesburg, care 
scrie printre altele :

«Soțul Dv. trebuie să se pre
zinte în Caledon Square, la 7 
pm» — i s-a comunicat unei 
femei din Capetown. Soțul s-a 
dus la sediul central al poli
ției de siguranță din Caledon 
Square și nu s-a mai înapoiat. 
Puțini se înapoiază. Ei sînt de
ținuți în arest izolat pentru 
pretinsă activitate politică 
împotriva statului și a politi
cii sale rasiale. Acești «deți
nuți» au devenit «oamenii ui
tați» ai Africii de sud. Orice 
informație în legătură cu ei 
este interzisă. Unii au fost în
chiși în camere și celule izo
late timp de cinci luni și ju

mătate, dincolo de raza de ac
țiune a instanțelor judecăto
rești și în imposibilitate de a 
fi găsiți de avocații lor. Ni
meni nu știe, cu excepția gu
vernului, cîți au fost deținuți 
«pentru interogare» un timp 
atît de lung. Parcă ar fi dis
părut de pe fața pămîntului».

Arătînd că aceste măsuri re
presive se iau sub pretextul 
luptei împotriva comunismu
lui, ziarul arată că potrivit le
gii sud-africane, «comunism» 
poate însemna aproape orice 
este opus politicii guvernului 
de apartheid, care decretează 
că cei 3 250 000 albi trebuie să 
fie separați din punct de ve
dere rasial, fizic și geografic 
de cei 13 815 000 africani, asia
tici și oameni de culoare. «In 
ochii poliției, deținuții sînt 
neoameni», a observat un a- 
vocat sud-african. Pot fi ți
nuți fără judecată pînă cînd

sud
răspund la toate întrebările, 
în mod mulțumitor pentru 
poliția de siguranță. După 
cum a spus ministrul de jus
tiție al Africii de sud, Vorster, 
deținuții pot fi ținuți pentru 
interogare pînă la eternitatea 
pămîntească».

Nimeni nu știe cum a murit 
în închisoare dl. Ngudle și cel 
mai puțin știe soția sa, Beauty.

După cîte poate spune dîn- 
sa, soțul ei a murit la 4 sep
tembrie. îndată după asta, 
spune ea, un prieten s-a dus la 
închisoarea centrală din Pre
toria să-i ducă alimente și a 
fost sfătuit de un gardian să 
nu mai aducă, deoarece 
Ngudle a fost «transferat la 
Capetown». Se pare că dl. 
Ngudle era mort atunci. Soția 
lui spunea că n-a fost infor
mată despre deces decît la 11 
zile după aceea.

Lupta de eli
berare națională 
a populației din 
coloniile portu
gheze se inten
sifică. în ulti
mul timp, unită
țile Frontului de 
Eliberare din 
Angola au dat 
noi și puterni
ce lovituri tru
pelor coloniale.

provocîndu-le 
pierderi grele, 
în fotografie : O 
unitate a patrio- 
ților din Ango
la, care luptă 
pentru indepen
dența țării lor.
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