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(Foto :-GH. VINȚILĂ)Vedere nocturnă a rafinăriei Onești
In gospodăriile colective, ca și în celelalte uni

tăți agricole socialiste din întreaga țară se 
desfășoară în aceste zile de iarnă cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă. Manifestînd ztn 
deosebit interes pentru însușirea cunoștințelor ce 
le sînt necesare în munca pe care o desfășoară zi 
de zi, colectiviștii participă în număr mare la 
cursuri, seminarii și lucrări practice.

Succesul învățămîntului, eficacitatea lui depind 
de măsura în care lecțiile predate sint lega
te de condițiile și nevoile concrete ale fiecărei uni- ' 
tați și răspund- problemelor și preocupărilor

: pe care le au colectiviștii în legătură cu sporirea 
producției agricole, întărirea economică a gos
podăriilor lor colective. Pentru aceasta., lectorii,

conducerile unităților agricole socialiste au nevoie 
de o îndrumare și un sprijin permanent din partea 
organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor 
agricole: Urmărindu-se îndeaproape mersul învă
țămîntului, sint necesare măsuri pentru răspîndirea 
experienței cercurilor fruntașe și a .lectorilor, care 
țin lecții interesante, atractive, ca și pentru înlătu
rarea deficiențelor care se manifestă,- astfel ca peste 
tot, in toate gospodăriile colective, învățământul să 
se desfășoare în bune condiții, să se dea cursanților 
cunoștințele necesare care să-i ajute să obțină pro
ducții tot' mai mari, ‘
Jledăm mai jos constatările făcute de corespon

denții noștri la unele cercuri de învățământ agro
zootehnic din regiunile Bacău și Dobrogea:

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINII
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în acest an, în raionul 
Hîrșova urmează cursu
rile învățămîntului agro
zootehnic de masă peste 
4 500 de colectiviști. In 
numeroase unități au fost 
predate cite 6 lecții, iar 
în unele 7—8. Succese
le obținute în desfășu
rarea învățămîntului a- 
grozootehnic se datoresc 
îndrumării mai active din 
partea comitetului raio
nal de partid, a consiliu
lui agricol, muncii neobo
site a lectorilor, care se 
străduiesc să lege învăță- 
mintul de condițiile spe
cifice din fiecare gospodă
rie, să țină lecții intere
sante și atractive.

Inginerul agronom Du
mitru Năstăsoiu, lector la 
cercul de cultura plante
lor de cîmp de la G.A.C. 
Băltăgești, a predat de cu- 
rînd lecția privind cultu
ra griului, apoi a ieșit cu 
toți cursanții în cîmp și 
le-a vorbit despre fertili
zarea solului, executarea 
la timp a semănatului, a- 
sigurarea densității opti
me etc. Lectorul le-a dat 
exemple de ânul trecut, 
cînd o brigadă, reSpec- 
tînd indicațiile privind a- 
dincimèa și timpul de se
mănat, a obținut recolte 
mai mari. Reîntorși în sala 
de curs, colectiviștii con
tinuă să vorbească despre 
experiența lor. Voicu Bal
tag, șeful unei echipe de 
cîmp, a arătat că pe o 
solă griul a fost semănat 
la adîncimea de 5 cm, iar 
pe alta la 8 cm. Produc
țiile obținute au fost dife
rite. Griul semănat mai a- 
dînc a dat o recoltă mai 
mare cu 300 kg la ha, de
oarece a rezistat mai bine 
gerului din timpul iernii, 
în felul acesta, cursanții 
înțeleg că agrotehnica tre
buie aplicată diferențiat, 
în funcție de condițiile de 
climă și sol. Și alți lectori 
fac demonstrații practice, 
care ajută pe cursanți să 
înțeleagă mai bine-lecțiile 
•predate. Cînd a predat 
lecția despre organografia 
viței de vie, inginerul Au
rel Constantinescu de 
la G.A.C- Tichilești, a

arătat cursanților rolul 
fiecărei părți componen
te a viței etc. Medi
cul veterinar Nicolae Ca- 
ramihai predă la cercul 
de creștere a animalelor 
anul II de la G.A.C. 
Crucea. După lecția des
pre selecția animalelor, a 
mers în grajd și a arătat 
cursanților caracterele ti
pice fiecărei direcții de 
producție — lapte, carne 
etc. — ce condiții trebuie 
să îndeplinească 
mită specie pentru 
ție. Procedîndu-se 
cest fel, cursanții 
interes la lecții și 
sușesc cunoștințele 
date.

Deosebit de importantă 
în desfășurarea învăță- 
mîntului agrozootehnic de 
masă este asigurarea con
dițiilor materiale. Consi
liile de conducere din nu
meroase gospodării colec
tive s-au ocupat din 
timp de stabilirea sălilor 
pentru cursuri, aprovizio
narea cu manuale școlare, 
rechizite și alte mate
riale didactice. La gos
podăria colectivă din 
Sălcioara sînt asigurate 
sălile de cursuri chiar la 
sediul gospodăriei. La fel 
au procedat și gospodăriile 
colective din Hîrșova, Cru
cea și Topalu. Gospodă
riile colective din Horia, 
Casimcea și altele au ' or
ganizat case-laborator pe 
care le-au înzestrat cu di
ferite planșe, mulaje, co
lecții de semințe și plante, 
pregătite de lectori încă 
din vară și toamnă.

Nu aceeași preocupare 
există la gospodăria co
lectivă Vulturu. unde lec
țiile se țin de fiecare dată 
în altă sală. La gospodăria 
colectivă din Topologu, 
sala este neîncăpătoare și 
neîncălzită, deși există 
posibilitatea ca lecțiile să 
se țină în condiții cores
punzătoare.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii"
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(Continuare în pag. III-a)

însușirea de noi cunoș
tințe și metode înaintate 
la cursurile agrozootehni
ce și aplicarea lor în. prac
tică de către un număr tot 
mai mare de colectiviști 
are o deosebită însemnă
tate pentru sporirea pro
ducției agricole vegetale 
și animale. în această pri
vință există numeroase e- 
xemple concludente în 
gospodăriile colective din 
regiunea Bacău. în cursul 
iernii trecute un mare nu
măr de colectiviști de 
la G.A.C. Homocea, ra
ionul Adjud, au frecventat 
cursurile învățămîntului 
agrozootehnic, dobîndind 
cunoștințe prețioase pe 
care în cursul verii le-au 
aplicat în producție. La 
G.A.C. Adjudu-Vechi, în- 
vățămîntul agrozootehnic 
a fost mai slab organizat 
și nu s-a dat atenție apli
cării în producție a me

todelor înaintate. Toate a- 
cestea explică de ce colec
tiviștii din Homocea au 
recoltat cu 1 000 kg de po-

rumb boabe la hectar mai 
mult decît vecinii lor din 
Adjudu-Vechi, de care îi 
desparte doar Șiretul. 
Concludent este și exem
plul colectiviștilor din Ră- 
chițeni, raionul Roman, 
care au obținut cu 400 kg 

. porumb boabe și 3 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar 
mai mult decît vecinii lor 
din Tămășeni.

Ținînd seama de însem
nătatea pe care o are ri
dicarea nivelului de cu
noștințe al maselor largi 
de colectiviști, în acest an 
au fost luate în regiune 
un șir de măsuri pentru 
desfășurarea cursurilor a- 
grozootehnice de masă în 
condiții 
nele de 
siliile 
cordât 
tie stabilirii 
tirii lectorilor, creării con
dițiilor materiale necesa-

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

mai bune. Orga- 
partid și con- 

agricole au 
mai multă aten- 

și pregă-

a-

de 
de 
la 
producției de fontă pe
roasele îmbunătățiri 
tehnologic au permis 
acest an un indice mediu de utilizare a 
furnalelor mai mare cu 56 la sută decît în 
1959 ; ca o consecință, în aceeași perioadă 
producția zilnică pe fiecare metru cub de 
volum util de furnal a sporit cu 400 kg 
de fontă. In uzina din Călan și-au mai 
îndeplinit sarcinile anuale de plan și alte 
două colective de bază : uzina de semi- 
cocs și turnătoria nr. 1.

35 de întreprinderi 
din regiunea

Argeș
raportat îndeplinirea
de producție. întreprinderea 
raj din Rîmnicu Vîlcea, de exemplu, a în
deplinit planul anual de producție cu 15 
zile mai devreme. Petroliștii de aci au 
forat cu turbina și electroburul 55 la sută 
din metrajul planificat.

Valoarea 
în 11 luni 
mice din 
121 500 000

InfrumusețareaCapitalei 
in discuția de.putatilor

produselor peste plan realizate 
de către întreprinderile econo- 
regiunea Argeș se ridică la 
lei.

întreprinderile 
din industria 
maîerisieior 
de instalații

(Continuare în pag. III-a)

Largă
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în atelierele de reparații din S.M.T.
pentru funcționarea unor instalații, 
cum sînt cele de degresare și spălare a 
motoarelor. Pe lîngă acestea, S.M.T. au 
fost dotate cu un mare număr de gru
puri de sudură electrică, mașini de ale
zat, motoare electrice, prese hidraulice, 
strunguri, ciocane de forjă și alte utilaje. 
In 20 de S.M.T.-uri au fost instalate 
poduri rulante.

Toate acestea 
cu forțe proprii 
de lucrări decît
narea unui număr 
efectuarea de reparații de mai bună 

calitate.

In stațiunile de mașini și tractoare se 
lucrează din plin la repararea utilajelor 
agricole care vor fi folosite în campania 
din primăvara anului viitor. Pînă acum, 
ele au reparat mai mult de 14 la sută 
din numărul tractoarelor planificate, 
precum și un mare număr de pluguri, 
semănători și alte mașini agricole. In 
vederea efectuării acestor lucrări în con
diții superioare, S.M.T. și-au sporit anul 
acesta capacitatea. Prin reamenajări și 
construcții noi, în 18 unități a fost ex
tinsă suprafața atelierelor, iar în altele 
s-au făcut lucrări de alimentare cu apă, 
asigurîndu-se astfel condiții mai bune

La cursurile agrozootehnice din 
gospodăria colectivă din Cîndești, 
regiunea Ploiești, se fac demonstra
ții practice, proiecții de diafilme, 
care ajută pe cursanți să-și însu
șească mai bine cunoștințele pre
date la lecții.

O ’
vor permite efectuarea 
a unui volum mai mare 
anul trecut, recondițio- 

sporit de piese și

. In uzina de reparații Brașov a Consiliului Superior al Agriculturii se 
lucrează după metoda de flux continuu. Prin aceasta capacitatea de reparații a 
uzinei s-a dublat, folosindu-se același spațiu tehnologic. în fotografie — aspect 
de la montarea pe o linie specială a punților de tractor.

(Foto : A. CARTOJAN)

întreprinderile 
Direcției generale 
a industriei mate
rialelor de insta
lații din cadrul

Ministerului Industriei Construcțiilor au 
îndeplinit, cu 18 zile înainte de termen, 
planul la producția globală și marfă pe 
anul 1963. Pe 11 luni ale anului în curs 
unitățile din acest sector au realizat, pes
te prevederile planului, mai mult de 300 
tone utilaje pentru industria materialelor 
de construcții și refractare, 401 tone ma
șini și utilaje pentru construcții și între
prinderile rutiere, 63 tone articole sani
tare din porțelan și numeroase piese de 
schimb.

La realizarea înainte de termen a pla
nului un aport deosebit au adus colecti
vele întreprinderilor Confecții metalice 
și aparataje-București, întréprinderea 
..6 Martie“-Timișoara, Atelierele „9 Mai“- 
București și Uzinele ceramice Ploiești.

Și Fabrica de 
confecții și trico
taje, „București“ 
și-a îndeplinit pla

nul producției globale. De la începutul 
anului și pînă în prezent, colectivul acestei 
întreprinderi a obținut economii peste plan 
în valoare de 14 500 000 lei.

Depășirea sistematică, lună de lună, a 
planului, a creat posibilitatea realizării 
unei însemnate producții suplimentare. .

Fabrica de confecții 
ți tricotaje 

„București"

I

Patru direcții 
regionale 

ale economiei 
forestiere

-----------C- • ;

Pînă în prezent 
colectivele a 42 de 
întreprinderi din 
regiunea Oltenia 
de termen planul • 
Printre unitățile

42 de întreprinderi 
din regiunea 

Oltenia
și-au realizat înainte
anual de producție.
care și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
1963 se numără Fabrica de confecții din 
Tîrgu Jiu, Fabrica de ciment Gura Văii — 
Turnu Severin, întreprinderea de industrie 
locală „11 iunie“-Craiova și multe altele.

Direcțiile eco
nomiei forestiere 
din regiunile Plo
iești, Crișana, Su
ceava și Maramu

reș au îndeplinit planul anual de produc
ție. Succesele muncitorilor forestieri se 
datoresc unei mai bune organizări a mun
cii și sporirii gradului de mecanizare a 
lucrărilor. în toate exploatările forestiere 
din aceste regiuni s-a extins mult lucrul 
în brigăzi complexe cu plata în acord 
global.

Procentul de mecanizare a lucrărilor a 
crescut simțitor. Anul. acesta, exploatările 
din regiunea Crișana au fost dotate cu 
un număr dublu de fierăstraie, funiculare, 
autocamioane, tractoare și alte utilaje față 
de anul trecut.

Valorificarea superioară ,a masei lem
noase a stat mereu în atenția muncitori
lor forestieri. In regiunea Suceava s-a 
ajuns ca 86 la sută din masa lemnoasă 
exploatată să fie lemn bun pentru in
dustrie.

acțiune de modernizare 
mașinilora

întreprinderile
treaga țară obțin .. __
bune în acțiunea de modernizare a ma
șinilor și utilajelor. în regiunea Banat 
acțiunea amintită s-a concretizat în a- 
cest an prin ridicarea performanțelor 
tehnice de exploatare la un număr de 
peste 100’mașini și utilaje industriale, 
iar în regiunea Ploiești numai uzinele 
constructoare de utilaj petrolier au 
perfecționat mai mult de 120 mașini 
unelte și instalații.

La Uzinele metalurgice din Tîr- 
goviște, de pildă, a fost modernizat un 
lot de mașini-unelte care a asigurat 
mecanizarea proceselor de turnare, 
montare, vopsire și probare a vanelor

industriale 
rezultate

din în- 
tot mai

de presiune necesare în schelele petro
liere și o creștere a productivității 
muncii în 11 luni din acest an cu 2 la 
sută față de indicii planificați.

Grupele de modernizări, de la Com
binatul siderurgic Reșița și Uzinele 
„Oțelul Roșu“ au reușit să automati
zeze dirijarea regimului termic în cup
toarele Martin, iar la Uzinele de va
goane Arad prin perfecționarea unei 
prese de marș tonaj a fost mecanizată 
complet operația de îndreptare a lami
natelor ce se execută cu această presă.

La Uzinele „Tractorul“ din Brașov 
au fost modernizate 400 mașini și uti
laje care. aduc o economie de peste 
1 milion de lei. (Agerpres)

A

® Trei generații;., peste 1OO de ani în mină „Moște
nirea“ lui Eugen Bartha • 24 de oameni plus unul • De 
la un noiembrie la altui .» Nou record : 60r5 metri de puț 

săpat și betonat-
• ........................ ’ ■ v ' - : ir.

în aula Facultății de științe juridice s-au desfășurat 
marți lucrările celei de-a X-a sesiuni a Sfatului popu
lar al Capitalei. La lucrări au luat parte, în afară de 
deputați, invitați din partea unor instituții centrale 
de stat, activiști de partid, oameni de artă, știință și 
cultură.

Deputatul Constantin Livezeanu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv,, a prezentat planul privind, ac
țiunile de înfrumusețare a orașului București în anul 
1964.

S-a prezentat o informare asupra modului cum au 
fost îndeplinite hotărîrile cu privire la buna gospodă
rire a fondului de locuințe. De asemenea, au fost 
luate unele măsuri organizatorice pentru îmbunătăți
rea activității comitetului executiv.

Pe marginea punctelor de pe ordinea 
cuvîntul numeroși participanți.

Stație 
de încercare 

a anvelopelor
La Uzinele chi

mice „Victoria" 
din Florești a fost 
pusă în funcțiu
ne o stație de în
cercare a anvelo
pelor auto-moto 
la rulaj forțat. 
Stația este echi
pată cu aparate și 
dispozitive auto
mate care indică 
cu precizie gradul 
de rezistență al 
anvelopelor, cali
tatea și durata de 
funcționare a a- 
cestora.

de :zi au luat
(Agerpres)

Vișeul racordat la sistemul 
energetic național

VIȘEU (coresp. „Scînteii“). — La 
Vișeu a fost dată în exploatare o 
stație de transformare de 110 kv. 
Alimeiitîndu-se dintr-o altă nouă li
nie de înaltă tensiune recent cons
truită, noua Stație a permis racorda
rea Orașului Vișeu la sistemul ener
getic național. Lucrarea va contribui 
la îmbunătățirea iluminatului public 
și la alimentarea în mai bune con
diții a întreprinderilor din oraș cu 
energie electrică. Numărul localități
lor din regiunea Maramureș racor
date în anul 1963 la sistemul energe
tic național se ridică la aproape 30.

11 ;

Premii de vechime
La sfîrșitul fiecărui an 

oamenii muncii din nume
roase • ramuri industriale 
primesc, ca urmare a grijii 
partidului și guvernului, 
premii de vechime pentru 
îndelungată și rodnică ac
tivitate în producție.

Suma totală care se plă
tește drept premii de ve
chime pe anul 1963 mi-

nerilor, tehnicienilor și 
inginerilor din exploatările 
miniere aparținind Minis
terului Minelor și Energiei 
Electrice se ridică la apro
ximativ 65 milioane lei. 
Valoarea acestor premii, 
numai în industria carbo
niferă, va depăși cu peste 
2 milioane lei pe cea din 
1962.

Intîlnești adesea 
încrustat pe fa
țadele multor clă-

- diri lucrate cu 
gust numele ar
hitectului. Omul 
vede clădirea și 
dacă-i place citeș
te cu respect numele aceluia care a 
conceput-o în toate detaliile ei. Sint 
însă oameni care, potrivit ' speci
ficului meseriei, sapă și zidesc de 
„la ziuă“ spre adîncuri. Aceștia sînt 
minerii constructori de: puțuri.': In- 
chlpuiți-vă un turn cu un'diametru 
de 4—6 metri, înalt de '300—400 
metri sau chiar mai mult, împun- 
gînd cerul ca un pinten. O adevăra
tă lucrare de artă. Numai că acest. 
turn este înfipt adînc în pămînt, nu 
se vede. „Arhitecții" sau construc
torii acestor edificii ascunse privi
rilor nu și-au încrustat nicicînd 
numele pe opera lor veșnic întu
necată.

Există în Valea Jiului o dinastie 
a unor asemenea constructori 
puțuri.

Dionisie sau Nicolae nu l-au 
noscut pe acela care le-a fost 
nie. Au aflat însă că el s-a oprit 
la Lupeni înaintea secolului nos
tru. Mina de astăzi de abia se în
firipa. Bartha, bunicul, a fost o 
vreme cărăuș. „Debutul“ în mese
ria de miner l-a făcut la săparea 
puțurilor „Centru“ și „Ștefan". Eu
gen Bartha, tatăl lui Dionisie și 
al lui Nicolae, a preluat din mâi
nile părintelui său, sub ochii că
ruia a învățat meseria, sfredelul

■manual ■■și .tradiția. 37-.de ani- în-- 
cheiați nu .a.făcut altceva decît șă f 
'sape1'puțuri, să cbboare mereu în' 
adine, uneori pentru'14 ore neîn- 

’trerupte, și să vadă deasupra creș-

DIONISIE BARTHA

tar, cu multă su
doare.

In 1957, mine
rul Eugen Bartha 
era socotit la

■ . . Lupeni-asul săpă-
; ===== . torilor de pu-

■ țuri. Lucra la a-
clîncir.ea puțului S.-Il avea ca -ajutor 
pe fiul său Dionisie. Cu o-lună mai 
înainte de a se.retrage la vatra li
niștită a casei, ca pensionar, încer
catul miner- și-a adunat, împreună 
cu brigada pe care o conducea, 
tpate.’forțele, toată priceperea.-Do
rea să lase minei,-fiilor săi, ca moș- . 
tenire,. -o , tradiție . glorioasă. S-a 
întrecut atunci pe sine. Ieșirea la J 
pensie a minerului comunist'Eugen /” 
Bartha a, coincis cu un răsunător 
succes al brigăzii, sale : la puțul 8 
a fost obținută',, după metode, clasi
ce de armare în inele, o'viteză re

în spațiul din fața secției de topire de 
la Uzina „1 Mai”-Baia Mare stăteau nefo
losite multe tone de deșeuri din metal. Ini
țiativa recuperării metalului a aparținut 
schimbului condus de comunistul 
Pop. Deșeurile au 
timp pe vanele cuptoarelor 
put să curgă mai bine do 100 tone de metal 
nou. în fotografie (de la stingă la dreap
ta) : topitorii Emeric Boată, Simion Fînă- 
țan, Vasile Socotinschi și Gheorghe Tătar 
avînd în mijlocul lor pe maistrul Ilarion 
Pop — o parte din cei care au contribuit 
la recuperarea metalului.

dispărut și la
au

Uarion 
puțin 
înce-

Cititorii scriu „Scînteii“

tetului doar cît un ochi, fărîmă din 
lumina sclipitoare a zilei. Puțurile 
„Ileana“, „Victoria“, 3, 6, 7 și S, 
ca și altele de la Lupeni, îi poartă 
amintiri. Au fost săpate rudimen-

nisie Bartha s-au prezentat aici 
cu întregul lor efectiv: 24 + 1. Au 
acum adrese noi: 16 familii dintre 
care Ion Nistor, Lazăr Madarasz, 
Iosif Szekely, Gheorghe Bivolaru, 
Gheza Doja, Andrei Nemeș, Viorel 
Curt locuiesc în blocul 22, scara 
I, cartierul „Aeroport“. Aceeași 
scară, din același bloc. O familie : 
acasă și în mină. Dionisie Bartha, 

. cel însemnat în formula de orga
nizarea brigăzii cu „+1“, locuiește 
în blocul B, scara-a 3-a,.aparta
mentul 8, clădire > din centrul ora
lului, mai apropiată de locul de

' inUfică. Și e firesc să fie așa. Dio
nisie nu pregetă ca în afara orelor 
de muncă din zi să fie alături de 
ortacii lui oricînd interesele pro
ducției o cer. De cîte ori n-a sunat 
la ore liniștite din noapte soneria 
care îl chema la datorie?

‘ ...Vreme de 11 ani Dionisie a în
vățat la înalta școală a tatălui său 
meșteșugul, arta lucrărilor de să
pare și betonare a puțurilor. I-a 
simțit acolo, în locurile răcoroase, 
umede, din puț, umărul, sfatul pă- 

cord: 30 metri-de puț săpat într-o' 
lună. „ , "" n "" " "mr' "

Lucrarea următoare, săparea pu
țului 21 de la mina Lupeni, a fost, 
preluată de aceeași brigadă. A in
tervenit o singură schimbare : în 
fruntea ei nu mai era Eugen ci 
Dionisie Bartha — fiul. Tot un co
munist. Steaua săpătorilor de pu
țuri nu pălea, ea își preda strălu
cirea unui urmaș. Minerii din fa
milia Bartha împlineau atunci mai 
bine de o sută de ani lucrați la 
săparea de puțuri.

La Petroșeni, în sectorul Dil- 
ja, săpătorii de puțuri erau aș
teptați cu brațele deschise. Mi
nerii din brigada lui Dio-

luată era ca o cotă înaltă spre țăr
mul îndepărtat al unui pisc. Ea nu 
putea fi întrecută urmînd calea 
înaintașilor. La îndemîna lui Dio
nisie stăteau tehnica nouă, meto
dele noi de organizare a muncii. In 
mare parte ele trebuiau căutate cu 
răbdare, adaptate condițiilor speci
fice ale lucrării.

In anul 1962 brigada condusă de 
Dionisie a experimentat pentru pri
ma dată la noi în țară metoda mo
dernă de săpare a puțurilor cu co- 
fraj mobil. Se lucra pe atunci la

C. MORARU

(Continuare în pag. III-a)

In tovărășia cărților
Mulți colectiviști din satele raio

nului Orăștie, regiunea Hunedoara, 
își petrec o parte din timpul liber 
citind. în fișele bibliotecilor comu
nale și sătești apar mereu nume noi 
de ’cititori. La aceasta contribuie și 
acțiunile întreprinse pentru popu
larizarea cărții. în fiecare comună 
bibliotecarii participă la adunările 
generale ale. colectiviștilor, pentru a 
cunoaște mai bine preocupările lor 
și ă putea organiza diferite ac
țiuni strîns legate de munca în gos
podăriile colective. Colectiviștii din 
comuna Vinerea au sporit în ul
timul timp efectivul de animale. Se 
punea problema asigurării bazei fu
rajere corespunzătoare. La bibliote
că, cu ajutorul unor specialiști, s-a 
organizat pe această temă o seară 
de întrebări și răspunsuri. La bi
bliotecile din comunele Gioa- 
giu și Cioara se organizează și pre
zentări ale unor lucrări agrozooteh
nice, expoziții tematice.

De la începutul anului, bibliotecile 
din raion au fost frecventate de 
peste 15 000 de cititori, care au îm
prumutat 135.800 de volume.

SIDONIA MUREȘAN 
coresp. voluntar
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PROPAGANDA DE PARTID

STRÎNS LEGATA
DE PROBLEMELE ECONOMICE

In acest an, în regiunea Bacău au fost predate oameni
lor muncii mai bine de 2 000 de apartamente. In prezent, 
pe șantiere se lucrează intens la finisarea altor blocuri din 
Bacău, Onești și Piatra Neamț. în fotografie : Noile con
strucții din parcul Libertății, orașul Bacău.

lărgirii continue a sferei de cuprin
dere și creșterii eficienței propa
gandei tehnico-economice.

Insemnăn de la conferința raionala de partid „1 Mai“
Recent a avut loc conferința de 

dare de seamă și alegeri a raionu
lui „1 Mai“ din Capitală. Ea a pri
lejuit trecerea în revistă a succeselor 
obținute de oamenii muncii sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
în toate domeniile de activitate. In 
primele 11 Juni ale acestui an, pla
nul producției globale a fost îndepli
nit în întreprinderile raionului în 
proporție de 102,3 la sută, iar al pro- 
ducției-marfă în proporție de 102 

, la sută. Organizațiile de partid și-au 
concentrat atenția asupra sarcinilor 
de plan privind productivitatea 
muncii, îndeplinindu-le, pe primele 
10 luni ale anului, în proporție de 
102,1 la sută ; în aceeași perioadă 
s-au obținut economii peste plan în 
valoare de 18 566 000 lei.

Conferința a dezbătut sarcinile ce 
stau în fața colectivelor de munci
tori, tehnicieni, ingineri pentru anul 
1964. îndeplinirea în bune condiții 
a acestor sarcini necesită conti
nua îmbunătățire a metodelor și 
stilului de muncă ale comitatului 
raional și ale organizațiilor de 
partid. Pe bună dreptate în con
ferință s-a acordat o mare a- 
tenție problemelor conducerii de 
către partid a economiei. în cele ce 
urmează ne propunem să desprin
dem din multele probleme discuta
te, preocuparea comitetului raional 
și a organizațiilor de bază pentru 
ridicarea nivelului de cunoștințe 'e- 
conomice și tehnice al cadrelor de 
partid, ca și al tuturor membrilor 
de partid, al maselor largi ale 
lor ce munçesc.

ce-

CONFERINȚE,
DEMONSTRAȚII PRACTICE

Conferința a apreciat ca pozitive 
măsurile luate de comitetul raional 
privind pregătirea economică a apa
ratului de partid. Pentru activiștii 
comitetului raional au fost organi
zate expuneri, seminarii și demon
strații practice în întreprinderi. A 
fost expusă de exemplu tema: „Gos
podărirea socialistă și rentabilitatea 
întreprinderii“, de către un secretar 
al comitetului raional. Pentru o cît 
mai bună înțelegere a problemei s-a 
organizat apoi și o expunere prac
tică pregătită de inginerul șef al 
uzinei „Electronica".

Grija comitetului raional pentru 
pregătirea economică a aparatului 
reiese și dintr-un alt fapt : în ca
drul instruirilor lunare, o parte din 
timp a fost folosită pentru studierea 
unor probleme în organizațiile de 
partid. Instructorii raionali au fost 
repartizați pe organizații de bază 
la o întreprindere, ca de pildă C.I.L. 
Pipera, unde au studiat munca poli
tică desfășurată în vederea îndepli
nirii planului la toți indicii, ridicării 
calității produselor etc. După ter
minarea studiului, fiecare instructor 
a discutat cu biroul organizației de 
bază respective asupra concluziilor 
ce le-a desprins, informînd biroul 
comitetului raional despre cele 
constatate. La comitetul raional a 
avut loc apoi o discuție cu apara
tul de partid și cu birourile organi
zațiilor de bază din întreprinderi 
în legătură cu problemele ridicate 
în informările 
nali, discuție 
rodnic schimb

Delegații la
niât că această măsură contribuie 
la o mai strînsă îmbinare a muncii 
politice cu sarcinile economice. Ea 
ar putea da rezultate și mai bune, 
dacă temele ce se dau instructorilor 
pentru a fi studiate în întreprinderi 
ar fi limitate la una sau două pro
bleme ale luptei pentru îndeplini
rea planului. în felul acesta s-ar

instructorilor raio- 
care a prilejuit un 
de experiență, 
conferință au subli-

crea posibilitatea unei analize mai 
profunde și multilaterale a fenome
nului studiat.

Comitetul raional de partid s-a 
ocupat și de pregătirea economică a 
membrilor birourilor organizațiilor 
de bază. Cu prilejul instruirii secre
tarilor organizațiilor de bază, mem
bri ai comitetului raional, cadre 
din economie au făcut expuneri pri
vind secțiunile planului tehnic in
dustrial și financiar al întreprin
derii și corelarea principalilor indici 
de plan, căile de reducere a prețului 
de cost etc. Astfel de expuneri s-au 
dovedit a fi ce un real folos cadre
lor de partid din întreprinderi în 
rezolvarea problemelor majore eco
nomice și tehnice ce se ridică în 
procesul realizării planului.

Subliniind răspunderea qrganiza- 
țiilor de partid în promovarea și 
popularizarea tehnicii noi, delegații 
Diaconescu Ilie, Manole Marin și 
alții, care au luat cuvîntul în con
ferință, au relevat experiența bună 
a unor organizații de partid din 
raion în îndrumarea propagandei 
tehnice. Exemplul uzinelor „Electro
nica“, al „Fabricii de țevi sudate“, 
poate să dea o imagine asupra aces
tor preocupări. La „Electronica“, sub 
conducerea organizației de partid, 
comitetul sindicatului, comisia ingi
nerilor și tehnicienilor folosesc o 
gamă variată de forme. în ultima 
vreme muncitorii au ascultat confe
rințe pe probleme cum sînt : „Mașini 
folosite la prelucrarea maselor plas
tice“, „Introducerea circuitelor im
primate la radiorelee și televizoare 
— mijloc de creștere a productivi
tății muncii și a siguranței în func
ționare“ etc.

Folosind o largă documentație, 
cadrele tehnice din uzină sînt pre
ocupate de rezolvarea unor probleme 
pe care le ridică producția. O formă 
eficace de atragere a celor mai bune 
cadre la munca de cercetare, de gă
sire a soluțiilor optime menite să 
ducă la introducerea în producție a 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, s-a dovedit a fi organi
zarea de sesiuni tehnico-științifice. 
Pentru ultima sesiune tehnico-știin- 
țifică, care a avut loc în uzină, au 
fost pregătite 13 referate de conclu
zii asupra unor cercetări privind 
probleme ca : siguranța în funcțio
nare a aparaturii radioelectronice, 
problema feritelor utilizate în radio- 
tehnică, electronica aplicată în do
meniul realizării noilor aparate. 
Această activitate s-a materializat 
în unele rezultate bune obținute de 
colectivul uzinei. în același timp 
însă, conferința a atras atenția asu
pra faptului că în fața organizației 
de partid de aci stau încă o serie de 
probleme, de rezolvarea cărora de
pinde realizarea calității produselor 
la nivelul ' exigențelor mereu cres- 
cînde ale consumatorilor.

O interesantă inițiativă o repre
zintă concursul „Cine știe meserie, 
cîștigă“ organizat la „Fabrica de țevi 
sudate“. Cînd la operația de sudură 
s-au ivit unele greutăți, concursului 
i s-a fixat tema : „Sudura sub flux“. 
Această formă a muncii de propa
gare a cunoștințelor tehnice a sti
mulat interesul muncitorilor și teh
nicienilor din fabrică pentru găsirea 
celor mai bune soluții de îndepărta
re a neajunsurilor de la locul lor de 
muncă. Asemenea inițiative se pot 
întîlni și în alte fabrici ale raio
nului.

Lucrările conferinței raionale au 
subliniat necesitatea ca organele șl 
organizațiile de partid din raion să 
perfecționeze și să generalizeze ast
fel de metode care și-au dovedit 
eficiența, să găsească forme mai 
variate, care să creeze posibilitatea

Analizînd desfășurarea învăță- 
mîntului de partid, conferința a re
levat creșterea interesului pentru 
studierea problemelor economice și, 
ca urmare, porțderea tot mai mare 
pe care au căpătat-o formele de în- 
vățămînt cu caracter economic. O 
mare extindere au luat cercurile 
de economie concretă, în care stu
diază peste 35 la sută din numărul 
total al cursanților. Sprijinit de co
mitetul orășenesc de partid, comi
tetul raional a îndrumat organiza
țiile de bază în care există astfel de 
cercuri să se îngrijească de lega
rea strînsă a programelor acestora 
de problemele care se ridică la lo
cul de muncă al cursanților. Așa, 
spre exemplu, în cercul de economie 
concretă de la secția piese radio a 
uzinei „Electronica“ s-a stabilit ca 
la tema privind specializarea și 
cooperarea în industrie să se dis
cute despre modul cum se reflectă 
îndeplinirea planului de cooperare 
al uzinei în ritmicitatea producției 
secției respective.

Pentru a asigura succesul activi
tății cercurilor de economie con
cretă, comitetul raional s-a îngrijit 
să selecționeze propagandiști califi
cați din rîndul celor mai buni in
gineri, tehnicieni și economiști. A- 
ceștia sînt pregătiți sistematic la 
cabinetul de partid, atît asupra pro
blemelor generale privind politica 
economică a partidului, cît și asupra 
problemelor și sarcinilor specifice 
întreprinderilor din raion.

Pozitiv este faptul arătat în con
ferință, că un număr mai mare de 
organizații de partid, ca de exemplu 
cele de la : Atelierele Centrale 
I.T.B., Quadrat, Suveica, Stela și 
altele informează periodic propa
gandiștii asupra stadiului în care se 
află realizarea planului de produc
ție, asupra sarcinilor muncii politi
co-educative în întreprinderi.

Astfel de măsuri contribuie la 
creșterea eficacității învățămîntu- 
lui. Discutînd problema tehnicii noi 
și căile introducerii ei în strînsă le
gătură cu situația existentă la lo
cul de muncă, cursanții cercului de 
economie concretă din sectorul auto 
al Atelierelor Centrale I.T.B. au 
propus mecanizarea operației de 
spălare a pieselor. Propunerea este 
studiată de conducerea administra
tivă. Ar mai putea fi date nenumă
rate asemenea exemple.

★

Din lucrările Conferinței raionale 
de partid „1 Mai“ s-a conturat faptul 
că explicarea temeinică a politicii 
economice 
continuă a 
conomică 
membrilor
pe în viitor un loc și mai mare în 
preocupările comitetului raional și 
ale organizațiilor de partid. Hotărî- 
rea aprobată de conferință reflectă 
această cerință. Urmează ca 
comitet raional ales să lupte 
tru traducerea ei în fapte.

a partidului, creșterea 
nivelului de pregătire e- 
a cadrelor și a masei 
de partid trebuie să ocu-

noul 
pen-

Iată cîteva dintre noile filme de știin
ță popularizată realizate de studioùl 
„Al. Sahia“.

„Prefață la un poem“ (regia M. Po
pescu ; imaginea Constantin Teodores- 
cu) este un film închinat proiectanților, 
cercetătorilor geologi, hidrologilor, ar- 
hitecților, constructorilor, scafandrilor 
și marinarilor care au muncit la pre
gătirea documentației tehnice necesare 
construcției sistemului hidroenergetic 
de la Porțile de Fier.

Filmul „Așa facem noi“ (regia Con
stantin Budișteanu ; imaginea Victor 
Popescu) redă experiența G.A.C.-Stoi- 
cănești, regiunea Argeș, în asigurarea 
de furaje variate prin valorificarea re
surselor locale.

„Cultura grîului“ (regia Lucian Dur- 
deu ; imaginea Liviu Nițu) prezintă 
munca cercetătorilor pe cîmpurile ex
perimentale unde se cultivă diferite 
soiuri de grîu. Filmul urmărește cultu
ra grîului de la pregătirea semințelor și 
solului și pînă la recoltare.

Utilitatea îngrășămintelor chimice în 
agricultură (regia : Paul Cojocaru ; 
imaginea Dumitru Predeanu) arată con
tribuția administrării îngrășămintelor 
chimice în sporirea producției agricole.

„Energia nucleară în medicină“ (re
gia Ladislau Karda ; imaginea Fran
cise Patalcfalvi) este un film despre fo
losirea izotopilor radioactivi în diag
nosticarea și tratamentul unor boli.

„Pămînturi smulse apelor“ (regia Du
mitru Done ; imaginea George Geor
gescu). Imaginile filmului prezintă lu
crările ce se efectuează în lunca Dunării, 
pentru a reda agriculturii terenurile su
puse inundării.

Au fost realizate și filme documen
tare printre care: „Apusenii“ (regia 
Ervin Szekler ; imaginea Tiberiu Olasz) 
prezintă frumusețile acestor munți.

Filmul „Muzeul Satului“ (regia Nina 
Behar, imaginea Dorian Segal) face cu
noștință spectatorilor cu acest original 
și interesant muzeu.

Se lucrează, de asemenea, la alte do
cumentare și filme de știință popu
larizată, printre care : „Mihail Sado- 
veanu“ (regia Gheorghe Horvat ; ima
ginea Petre Gheorghe) ; „O noapte la 
Casa Seînteii“, (regia Erich Nuss.- 
baum ; imaginea Costea Ionescu-Ton- 
ciu) ; „Rădăcinile orașului“ (regia Jean 
Petrovici, imaginea Dorian Segal) — un 
film despre Bucureștiul subteran ; re
țeaua de canalizare, telecomunicații, 
termoficare și iluminare ; „Comoara“ 
(regia Petre Sirin ; imaginea Liviu 
Nițu) — o istorie a monezilor pe teri
toriul țării,

Avioanele sînt gata de 
decolare. Așezați în foto
liile prea mari pentru ei, 
pasagerii, toți în unifor
me școlare, așteaptă ple
carea. Emoția le-a îmbu
jorat chipurile. Printre ei 
se află numai doi oameni 
în vîrslă — profesorii.

Ușor, două păsări ar
gintii părăsesc pămîntul, 
avîntîndu-se spre înălți
mi. In jur totul e frumos : 
limpezimea cerului, poli
cromia toamnei tîrzii, mo- 
gîldețele acelea care, de 
undeva, de jos, flutură 
parcă batiste. Cît de mici 
și de ireale par toate !

— Ceea ce vedeți co
pii...

Ochii se întorc o clipă 
spre profesor, apoi țintesc 
iar avizi depărtările. Ele
vii ascultă totuși cu aten
ție. Ascultă și privesc. 
Căci acolo, jos, văd în
truchiparea vie a cuvinte
lor. Ceea ce fac ei azi nu 
e pur și simplu o excursie 
ca toate celelalte. Este și 
o minunată lecție de geo
grafie. La ea participă a- 
proape 
clasele 
a V-a.

prin firicele albastre, 
orașele se transformă în 
poligoane neregulate cînd, 
de fapt, arată altfel. Alt
ceva ar fi fost dacă ar fi 
putut să le vadă... Ex
cursiile „pe jos" au deve
nit o tradiție. De ce nu 
s-ar face și pe sus, din 
cînd în cînd ?

Atunci 
cu 
lor 
mele 
avionul, 
tîmplat în urmă cu 
ani. De atunci, elevii 
dani au participat la 
te zboruri care i-au 
lat să înțeleagă mai 
unele noțiuni de geogra
fie. Aceste zboruri pe dea
supra a trei regiuni — Ba
nat, Hunedoara, Crișana 
— au dezvăluit totodată 
copiilor frumusețile aces
tor „părți 
țării, au 
excursii.

s-au organizat, 
ajutorul comitete- 
de părinți, pri- 

excursii-lecții cu 
Aceasta s-a în- 

trei 
ară- 
mul- 
aju- 
bine

de relief“ ale 
devenit minunate

★

două avioane se 
înălțime

80
a

de elevi din
Hl-a, a IV-a și

*

organizării ex- 
cu avionul apar-

Ideea 
cursiilor 
ține profesorului Filip Ma- 
noliu din Arad. De obicei, 
cînd explica copiilor no
țiunile de plan, hartă, 
semne convenționale etc., 
începea cam așa ; „Dacă 
am fi undeva, sus, și am 
privi pămîntul, orașele, 
satele, rîurile ni s-ar în
fățișa...“ In asemenea cli
pe imaginația își lua cu 
adevărat zborul. Dar îți 
poți închipui oare, cu 
una, cu două, cum arată 
pămîntul văzut din înăl
țimi, așa cum îl descrie 
profesorul ? E drept, copiii 
își însușeau noțiunile pre
date, învățau că rîurile 

înfățișate pe hartă

pe

...Cele 
rotesc la mică 
pe deasupra Timișoarei. 
Se văd străzile, casele, 
curțile... Avioanele urcă 
mai sus. Detaliile se es
tompează... 1 500 ...2 000
...2 500 de metri. Din Ti
mișoara n-a mai rămas 
decît un uriaș poligon.

— Intr-adevăr, ca 
hartă, constată elevii.

Piloții cunosc planul ex
cursiei și zborul se desfă
șoară conform planului. 
Iată munții Poiana Ruscă, 
Zarandului, ' pădurile. Pan
glica aceea argintie e 
Mureșul... Avioanele zboa
ră pe deasupra lui și se 
apropie de Arad. Pămin- 
tul se apropie vertiginos 
și păsările argintii ateri
zează lin. Copiii coboară. 
Pentru multă vreme le va 
rămîne în minte imaginea 
panoramică a țării, văzu
tă din înălțimi.

VASILE TINCU

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romîne : Că
lărețul de aramă — (orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Național „I. L Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Nevestele vesele din Windsor — (orele 
19,30) ; (Sala Studio) : Mașina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara* 
(Sala Magheru) : Act venețian — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul Kettle și doamna Moon
— (orele 20). Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paharul 
cu apă — (orele 19.30). Teatrul pentru tineret și copil (Sala 
C. Miile) : Logodnicul de profesie se însoară — (orele 20) ; 
(la Sala din str. Eremia Grigorescu, fost cinema „V. Alecsan- 
dri“) : Descoperiți-1 pe „N“ — (premieră) : — (orele 9,30) ; 
Salut voios — (orele 16). Teatrul satiric muzical ,,C Tănase" 
(Sala Savoy) : Pagini aleso din Revista de altădată — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara 
“ea — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Năz- 
bîtiile Iui Țăndărică — (orele 16). Circul de stat : Aventurile 
lui Don Quijote în arenă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Judecata nebunilor (film pentru e- 
cran panoramic) : Patria (9,30; 12,15; 15; 18; 21) Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
București (10; 12; 14; 16; 18; 20), Excelsior (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
•Feroviar (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Seara prietenilor filmului : 
Carpați (orele 19). Primul reportaj — cinemascop : Carpațl 
(10; 12; 14; 1G), Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21). Grivița (10; 12,15; 
16; 18; 20). Aghata, lasă-te de crime ! : Capitol (9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30; 21,30), Miorița (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Melodia 
(10; 12; 13;. 17; <9; 21), Flamura (10; 12, 14; 16; 18.15; 20,30). Tudor
— cinemascop : (ambele serii) : Tineretului (9,45; 13.15; 16.45; 
20), Lumina (9; 12,15; 15,30; 19), Giulești (9,30; 12,45; 16,45; 20), 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), Aurora (10; 13,30; 17; 20,30). Ucigașul 
și fata : Victoria (10; 12,15; 14,30; 10,30; 18,30; 20,30), Buzestl 
(16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21) Legea e lege : ’ 
Central (10; 12, 14; 16; 18.15; 20.30). Valsul nemuritor : Union 
(15; 17: 19; 21). Program de filme pentru copii (orele 10), A 
dispărut o navă : Doina (11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30). Un ciclu 
de filme documentare : Timpuri Noi (de la orele 10—21 în 
cont’nuare). Ultimul meu tango : înfrățirea între popoare 
(14,30; 17,15; 20). Rosemarie : Cultural (11; 15; 17; 19; 21). Trei 
zile după nemurire: Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19: 21), Arta 
(15: 17; 19; 21). La vîrsta dragostei : Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Carmen de Ia Ronda : BUcegi (10: 12,15; 16; 18.15; 20.30). De la 
Apenini la Anzi — cinemascop : Unirea (15: 17; 19; 21). Pom
pierul atomic : Flacăra (14,30; 16,30; 18.30; 20,30) Electra : vi- 
tan (15: 17: 19; 21). Elena din Troia — cinemascon : Munca 
(14; 16,15: 18,30; 20,45). La răspîntie : Popular (16; 18,15; 20,30). 
Vară și fum — cinemascop : Moșilor (15,30: 18; 20,30). Mi-am 
cumpărat un tată — cinemascop : Cosmos (16: 18: 20). Trei 
plus două — cinemascop; Viitorul (10; 18,15; 20,30). Mamelu- 
cul : Colentina (14,30: 16,30; 18,30; 20.30). Ucigașul plătit — ci
nemascop : Volga (10; 12; 14; 16.15: 18,30; 20.45). Cînd vine pi
sica — cinemascop : Floreasca (16,- 18.15; 20,30). Misterele Pa
risului — cinemascop : Luceafărul (15; 17: 19; 21). Codin : 
Progresul (15,30: 18; 20,15). Frumoasa aventură : Lira (15; 17; 
19; 20,45). Taxiul morții : Drumul Sării (16; 18; 20). Camelia : 
Pacea (16: 18; 20). Marile speranțe : Ferentari (16; 18,15; 20.30). 
Rocco și frații săi (ambele serii) : Cotroceni (15; 18; 20,45).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele trei zile : 19. 20 și 21 

►’.K- Vreme rece, cu cer variabil mai mult acoperit. Vor că
dea precipitații sub formă de ninsoare în cea mal mare par
te a țării Vîntul va sufla potrivit, temporar tare, din secto
rul nordic. Temperatura în scădere la început, apoi stațio
nară.

In București : Vrerpe în răcire, cu cerul mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații temporare, la început sub formă 
de lapoviță, apoi și sub formă de ninsoare. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

Biblioteca uzinelor „Republica“ din Capitală cuprinde peste 36 000 de 
cărți și reviste — literatură politică, tehnică, științifică și beletristică. Pen
tru copiii muncitorilor și tehnicienilor a fost amenajată o secție specială, 
în fotografie : cîțiva dintre tinerii cititori cercetează ultimele noutăți.

C. GĂUCA

5 ori

dife- 
făcut

Consfătuirea științifică 
internațională de la Leipzig

S-ar putea spune ca, pentru dez
voltarea cercetărilor științifice în- 
tr-un domeniu de activitate, întîlni- 
rea oamenilor de știință într-o 
consfătuire internațională este în 
același timp un examen și o confrun
tare. Se pun față în față rezultatele, 
uneori neașteptate, ideile noi, inge
niozitatea metodelor de lucru, adică 
ceea ce constituie în fond componen
tele progresului științific. în acest 
sens se poate vorbi și despre confe
rința asupra izotopilor stabili ținută 
recent la Leipzig, în R. D. Germană.

în ultimele două decenii știința 
izotopilor a înregistrat progrese re
marcabile. Reactorii nucleari au pus 
la dispoziția cercetătoriloi’ o bogată 
serie de substanțe noi, neîntîlnite în 
natură, atomi cu proprietăți radioac
tive creați pe cale artificială — izoto
pii radioactivi. în acest timp studiul 
lor a făcut mari progrese, s-a dezvol
tat o tehnică specială de lucru cu ei 
și, ceea ce este deosebit de important, 
au fost aplicați în cele mai diferite 
domenii. în tehnică, biologie, medi
cină, agricultură etc. Astăzi cu greu 
se mai întîlnește un domeniu în care 
izotopii radioactivi să nu-și fi găsit 
aplicații, ei contribuind la rezolvarea 
multor probleme tehnico-științifice, 
la ușurarea muncii omului.

Curînd însă noul domeniu și-a ară
tat unele limite inevitabile : radiația 
— uneori un prețios ajutor — poate 
deveni neplăcută, ba chiar primejdi
oasă. de exemplu, în unele cercetări 
biologice pe organisme vii și mai ales 
pe om. Pe de altă parte cercetările și 
mai ales tehnica modernă cer sub
stanțe speciale, foarte pure, atomi 
cu anumite proprietăți bine defini
te, cum sînt apa grea și borul ușor, 
fără de care funcționarea reactori- 
lor nucleari este de neconceput. A- 
ceste substanțe au fost căutate în 
rîndul izotopilor stabili. Ei se gă
sesc în elementele chimice natu
rale și, pentru a fi obținuți, sînt fo
losite metode rafinate de separare, 
analiza abundenței lor se face cu 
aparate speciale, cu spectrometre de 
masă.

Paralel cu izotopii radioactivi, do
meniul izotopilor stabili a cunoscut, 
mai ales în ultimii ani, o dezvoltare 
rapidă și o aplicare tot mai largă. 
Conferința de la Leipzig marchează 
o etapă importantă în această dez
voltare. E semnificativ că de la pri-

ma conferința ținuta cu patru ani in 
urmă și pînă la cea actuală, numărul 
lucrărilor prezentate a crescut de 4 
ori, iar participanții — din U.R.S.S., 
alte țări socialiste, din S.U.A., Fran
ța, R.F.G., etc. — au fost de 
mai mulți.

Obținerea Izotopilor prin 
rite procedee de separare a 
mari progrese. E clar în prezent că 
anumite reacții chimice cu izotopi 
stabili, pot fi folosite cu mult 
succes pentru obținerea acestor 
prețioase substanțe, în cantități 
chiar industriale. Asistăm la în
ceputurile unei noi ramuri indus
triale, legate de producția izotopilor 
stabili.

La conferință au suscitat un in-

teres deosebit comunicările despre 
noile metode de detectare a izotopi
lor stabili, folosindu-se o gamă 
foarte largă de fenomene și în ge
neral o aparatură de laborator pu
țin pretențioasă, accesibilă chiar și 
celor care lucrează în domenii cu 
totul diferite — biologi, geologi, me
dici. O expoziție de aparatură de 
analiză, deschisă în timpul conferin
ței, a arătat că producția în serie a 
analizoarelor de izotopi stabili de 
diferite tipuri e pe cale să se înfăp
tuiască. De asemenea, se încearcă - 
soluții noi și îndrăznețe care tind 
mai ales la o automatizare avansată 
a măsurătorilor. Două aparate de 
analiză, un cromatograf automat 
pentru izotopi și un interferometru 
înregistrator, prezentate de delega
ția noastră au fost mult apreciate.

Lucrările conferinței au arătat că 
în primul rînd cercetările chimice, 
mai ales cele care privesc stăpînirea 
mecanismelor intime ale reacțiilor 
chimice, problemele legate de struc
tura moleculelor organice se studi
ază în prezent cu ajutorul izotopilor 
stabili. Un domeniu nou este cel al 
aplicațiilor la studiul catalizei, unde 
izotopii stabili înlesnesc mult înțe
legerea acestor fenomene complexe, 
atît de importante pentru industria 
chimică. Delegația noastră a adus în 
acest domeniu o contribuție apreci-

ata. O larga raspindire și-au găsit 
aplicațiile în medicină, biologie, a- 
gricultură. Procese complicate, ob
servate chiar pe organismul viu, au 
putut fi clarificate cu ajutorul azo
tului, oxigenului și carbonului greu, 
folosindu-se metoda marcării. In
structivă a fost prezentarea unui ci
clu de lucrări în legătură cu nutri
ția animalelor producătoare de 
lapte ; izotopii stabili au permis sta
bilirea unui regim de alimentare 
optim pentru obținerea unor canti
tăți sporite de lapte. Faptul că în 
prezent s-a reușit să se sintetizeze 
peste 300 de substanțe marcate cu 
izotopi stabili ușurează mult această 
muncă.

Lista aplicațiilor nu se oprește 
aici : au fost bogat reprezentate a- 
plicațiile izotopilor stabili în geolo
gia cărbunelui și a petrolului. Se 
întrevede posibilitatea folosirii ana- 
lizelor izotopice la hidrogenul, car
bonul și oxigenul greu ça metodă 
eficientă de prospectare. Și în acest 
domeniu lucrările efectuate în țara 
noastră se situează pe loc de frunte. 
Totodată, lucrările conferinței au a- 
rătat că izotopii stabili pot fi utili
zați și în meteorologie, de exemplu 
la studiul formării norilor, al grin- 
dinei și la lămurirea proceselor 
care au loc în interiorul acestora.

Delegația țării noastre a prezentat 
14 comunicări în domeniul analizei 
și aplicațiilor izotopilor stabili ; de 
asemenea, a ținut un referat gene
ral în legătură cu noile direcții în 
domeniul analizei izotopilor stabili. 
Pentru prima dată prezențî peste 
hotare cu realizări în acest dome
niu, rezultatele noastre se situează 
la nivelul celor din străinătate, con
tribuția specialiștilor romîni fiind 
apreciată.

Primiți cu multă căldură de gaz
de, stabilind contacte cu cercetători 
din alte țări și cîștigînd o experi
ență utilă, credem că am contribuit 
în același timp la afirmarea știin
ței noastre peste hotare. Conferința 
a constituit un prilej de întărire a 
colaborării internaționale a specia
liștilor în acest domeniu, pentru ca 
știința izotopilor să contribuie din 
plin la progresul tehnicii, să fie cît 
mai folositoare omului.

Dr. VICTOR MERCEA 
membru corespondent 

al Academiei R.P. Romîne

In laboratorul de metalografie electronică al Institutului de cercetări me
talurgice. Se analizează structura unei piese de metal, ai cărei grăunți apar la 
microscopul electronic de 25 000—30 000 ori mai mari.

(Foto : M. CIOC)

Experimentările efectuate de Insti
tutul de cercetări miniere la exploa
tarea minieră Filipeștii de Pădure au 
scos în evidență noi posibilități de 
reducere a consumului de lemn în a- 
bataje, prin utilizarea de ștîlpi me
talici și grinzi tubuläre. De la pri
mele experimentări s-a realizat o re
ducere a consumului de lemn de 
mină de peste 70 la sută.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent, relatează „Revista minelor“, 
creează premize favorabile pentru 
extinderea metodei la alte strate de 
lignit și bazine carbonifere.

Paralel cu activitatea desfășurată 
la catedră, cadrele didactice de la 
facultatea de industrializare a lem
nului a Institutului politehnic din 
Brașov efectuează diferite lucrări de 
cercetare. Una dintre teme a fost 
studierea posibilității folosirii lem
nului de duglas la fabricarea pla
cajului. Pe baza cercetărilor între
prinse au fost indicate speciile care 
corespund mai bine condițiilor cli
matice din țara noastră. Totodată, 
s-a stabilit tehnologia de fabricație 
a placajelor de uz general, determi- 
nîndu-se proprietățile fizice și meca
nice ale acestora. Pentru asigurarea 
unui tratament termic corespunzător 
în procesul de prelucrare a lemnu
lui au fost construite aparate care 
măsoară, controlează și reglează au
tomat, de la distanță, parametrii teh
nologici.
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Deschiderea celei de-a IO-a ședințe
a. Comitetului Executiv al QA.E.R.

Lia 17 decembrie s-a deschis la 
București cea de-a 10-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, care 
va examina o serie de probleme im
portante ale colaborării economice și 
tehnico-științifice.

în portul Galați, iarna începe, 
de fapt, din momentul cînd va
poarele nu mai pot naviga. Cită 
vreme nu îngheață Dunărea, na
vele de transport continuă să 
urce dinspre mare spre Galați 
și Brăila, iar vasele de pasageri 
să coboare spre Tulcea și Suli
na. în port sînt acum la ordinea 
zilei pregătirile pentru iernat. 
Un accent deosebit s-a pus pe 
activitatea productivă a portului 
pe timp de iarnă. Serviciul tehnic 
a prevăzut, pînă în cele mai mici 
amănunte, reparațiile vaselor an
corate în radă.

Navele „Istria" și „Sulina“ au 
și fost echipate pentru sparge
rea gheței pe Dunăre. Cele două 
nave vor fi conduse de echipaje 
instruite de specialiști ai Direc

Pentru sporirea producției de in 
de ulei și ricin

, Recent au fost stabilite noi mă
suri pentru mărirea suprafețelor 
cultivate cu in de ulei și ricin, pen
tru sporirea producției medii la 
hectar, precum și pentru îmbunătă
țirea activității de contractare. în 
scopul cointeresării gospodăriilor co
lective in extinderea culturilor și 
mărirea producției, începînd din a- 
nul viitor se majorează prețul de 
contractare a semințelor de in pen
tru ulei livrate de gospodăriile agri
cole colective. Gospodăriile care cul
tivă cel puțin 50 de hectare și pre
dau minimum 20 tone de semințe de

(Urmare din pag. I-a)

în raionul Hîrșova rezultatele sînt 
diferite și în ce privește numărul 
lecțiilor ținute. Dacă unele cercuri se 
află la lecția a 8-a, la cele din Run- 
cu, Ghindărești, s-au ținut numai 4. 
Cauza : în primul rînd lipsa de preo
cupare a consiliilor de conducere ale

Măsm duse piuă la capăt
(Urmare din pag. I-a)

re etc. Comitetul regional de par
tid a întocmit din timp un plan 
de măsuri privind pregătirea și 
buna desfășurare a învățămîntu- 
lùi agrozootehnic. Cu prilejul șe
dințelor de instruire, secretari ai 
comitetelor raionale de partid au 
dat îndrumări lectorilor cu privire 
Ia orientarea tematicii, astfel ca ea 
să cuprindă lecțiile cele mai po
trivite condițiilor fiecărei unități 
agricole. Instructorii comitetelor ra
ionale de partid și specialiști ai 
consiliilor agricole raionale au luat 
parte la predarea primelor lecții.

Pentru a face lecțiile mai intere
sante, lectorii folosesc un bogat ma
terial didactic : semințe, probe de 

, sol, plante, planșe etc. în afara lec
țiilor prevăzute în programa anali
tică, unii lectori au introdus lecții im
portante privind sporirea producției 
de cereale la hectar ca : folosirea 
mașinii de semănat porumb 2 SPC-2, 
organizarea muncii în brigadă și 
echipă etc. Alții au pus un accent 
mai mare pe unele lecții care tra
tează probleme specifice unităților 
respective. De exemplu, în cîteva 
gospodării colective din raionul Ro
man — principal raion producător 
de cartofi al regiunii — lectorii au 
accentuat mai mult asupra culturii 
cartofului. Lectorii și-au întocmit 
grafice privind desfășurarea învă- 
țămintului în care sînt specificate 
zilele, orele și locul unde se țin lec
țiile Comitetele de partid din nu
meroase gospodării colective ca 
Păunești, raionul Adjud, Răcătău, 
raionul Bacău, Ion Creangă și Dol- 
jești, raionul Roman, au analizat 
după primele lecții modul în care 
se desfășoară învățămîntul agrozoo
tehnic, luînd măsuri pentru lichida
rea deficiențelor semnalate, ceea ce 
a făcut ca în aceste unități să se 
prezinte lecții interesante, atractive.

Din păcate, nu peste tot cursurile 
se desfășoară în condiții corespun

Ședința Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. este prezidată de reprezen
tantul Republicii Populare Romine, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Rcmîne.

ției regionale a navigației civile. 
Au loc pregătiri pe navele la 
bordul cărora se va desfășura, 
în timpul iernatului, activitatea 
cultural-educativă și de ridicare 
a nivelului profesional al navi
gatorilor. Vapoarele „16 Februa
rie" și „Anghel Saligny", anco
rate. în port, își vor pune saloa
nele la dispoziția navigatorilor. 
La bordul lor vor funcționa 
cursuri de ridicare a pregătirii 
profesionale, lecții, conferințe, 
întreceri sportive. De asemenea, 
marinarii vor vedea spectacole 
de teatru, vor vizita muzee și în
treprinderi industriale din Ga
lați, gospodării colective din re
giune. Un nou club va fi ame
najat în gara fluvială. în foto
grafie : Aspect din dana portului 
Galați.

in pentru ulei vor primi un spor de 
preț.

Au fost stabilite măsuri menite să 
asigure cultivarea inului și ricinului 
în zonele cele mai favorabile și pen
tru concentrarea acestor culturi în 
gospodării pe suprafețe cît mai mari 
în scopul aplicării tuturor regulilor 
agrotehnice și obținerii de recolte 
sporite. Vor fi luate măsuri pentru 
ameliorarea soiurilor existente și 
crearea de soiuri mai productive, 
precum și pentru asigurarea unită
ților cultivatoare cu semințe de ca
litate și în cantitățile necesare.

(Agerpres)

gospodăriilor și a organizațiilor de 
partid, care lasă totul pe seama lec
torilor.

Comitetul raional de partid și con
siliul agricol raional vor trebui să ia 
neîntîrziat măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor care se mai manifestă în 
desfășurarea învățămîntului agro
zootehnic de masă.

zătoare, După cum a reieșit din 
ședința de birou a comitetului re
gional de partid ținută zilele trecu
te, în desfășurarea învățămîntului 
agrozootehnic se manifestă unele de
ficiențe, ceea ce arată că măsurile 
inițiate nu sînt duse pînă la capăt, 
în raionul Roman, de exemplu, sînt 
cercuri la care lecțiile sînt mereu 
amînate în ciuda interesului ma
nifestat de colectiviști pentru însu
șirea noilor cunoștințe agrozooteh
nice. în unele gospodării, orga
nizarea cercurilor s-a făcut su
perficial, iar lecțiile nu sînt legate 
de specificul gospodăriei, nu cuprind 
temele cele mai adecvate profilului 
producției unității respective. Te
matica întocmită de lectorul Gheor
ghe Potolea de la unul din cercu
rile ce funcționează în cadrul gos
podăriei colective din Bîra prevede 
lecții ca : cultura bobului sau cul
tura lintei — plante care nu se 
întîlnesc prin partea locului. Aici 
nu sînt prevăzute orele de re
capitulare după fiecare capitol, 
ci la sfirșitul anului. Deseori lecțiile 
sînt transformate în expuneri teo
retice, lipsite de exemple concrete 
din gospodăria colectivă. La această 
gospodărie, ca și la altele, nu se fo
losesc planșe, mostre de semințe și 
de plante, diafilme. în raionul Ro
man, filmele documentare pentru 
cercurile agrozootehnice s-au expe
diat în comune abia la data de 5 
decembrie. De asemenea, în unele 
unități manualele nu au ajuns încă 
în mîna cursanților.

Măsurile luate de biroul comitetu
lui regional de partid în urma ședin
ței amintite sînt menite să ducă la 
lichidarea lipsurilor existente și la 
asigurarea desfășurării învățămîn
tului agrozootehnic în cele mai bune 
condiții. Pentru aceasta se cere 
ca organele de partid și consiliile 
agricole să întărească controlul și 
îndrumarea asupra felului cum se 
desfășoară acest învățămînt.

Ridscarea legaților 
de la Pads și București 
ia rang de ambasadă
Guvernul Republicii Populare Ro

mine și guvernul Republicii Fran
ceze au convenit să ridice la rangul 
de ambasadă legațiile lor respective 
de la Paris și București.

Prezentare de filme
Cu prilejul celei de-a III-a ani

versări a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al R.D. Viet
nam, Le Van Chat, a organizat 
marți după-amiază în localul am
basadei prezentarea unor filme do
cumentare la care au luat parte 
ziariști romîni, corespondenți ai 
presei străine și atașați de presă.

(Agerpres)

săparea puțului central de la Dîlja. 
Au apărut destule obstacole nepre
văzute. Cu ajutorul tehnicienilor, 
inginerilor, ele au fost înlăturate pe 
rînd.

în noiembrie 1962, în Valea Jiului 
a făcut ocolul vestea că brigada con
dusă de Dionisie a obținut cea mai 
frumoasă viteză de săpare și betona- 
re de puțuri din cite erau cunoscute 
pînă atunci. Tehnica nouă, metodele 
superioare de organizare a muncii, 
experiența bogată a brigăzii au fost 
principalii factori care au dus la sta
bilirea recordului. S-au săpat și s-au 
betonat atunci într-o singură lună 
51 de metri de puț.

A mai trecut un an. Doar un an. 
Lucrările de la puțul central au fost 
terminate. Brigada lui Dionisie a tre
cut să sape puțul auxiliar nr. 1 de 
la Dîlja.

In dimineața primei zile din luna 
decembrie a acestui an, la gura pu
țului auxiliar era mare animație. 
Era o dimineață răcoroasă. Pri
mirea făcută bravilor mineri ai lui 
Dionisie era însă deosebit de caldă: 
muzică, flori, îmbrățișări puternice, 
tovărășești. Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani a trimis brigăzii o 
telegramă de felicitare pentru reali
zarea sa deosebită. Măsurătorile au 
arătat că în luna noiembrie au fost 
săpați și betonați 60,5 m l de puț. 
Nou record! Productivitatea muncii 
a crescut de la 1,54 m c pe post, cît 
era planificat, la 3,97 m c pe post.

In clipele acelea de sărbătoare gîn- 
dul lui Dionisie, al lui Nicolae — 
„mezinul" familiei Bartha care lu
crează și el alături de fratele său — 
și al altora s-a îndreptat spre bătrî- 
nul Eugen: cum va primi el vestea? 
Lui i-au trebuit 37 de ani de muncă 
pentru a atinge cifra record de 30 de 
metri de puț săpat și betonat intr-o 
lună. In numai 6 ani generația cres
cută de el a dublat recordul. Tradi
ția lăsată se îmbogățește...

Cîte nu s-au petrecut de la un no
iembrie la altul! Realizarea din 1962 
a fost o „școală“ care a îmbogățit 
experiența oamenilor. La puțul auxi
liar nr. 1 minerii au venit cu gîn- 
duri noi, îndrăznețe. Munca a fost 
organizată pe baza unei ciclograme.

Astăzi 
peste hotare

Sportivii romîrn susțin 
importée întiim internaționale

Romînia-Franța Ia handbal
Echipele selecționate de handbal 

ale R. P. Romîne își continuă tur
neul peste hotare. Astăzi, la Lyon, 
selecționatele noastre vor întîlni 
echipele naționale ale Franței. For
mațiile masculine ale celor două țări 
s-au mai întîlnit o dată (în 1961, la 
Paris, cînd handbaliștii romîni au 
obținut victoria cu 25—6), în timp ce 
handbalistele romîne și franceze 
susțin acum prima lor confruntare 
directă.

în e i t e v a
ȘAH. în cea de-a 16-a rundă a campio

natului republican masculin de șah, desfă
șurată aseară, Ghitescu și Ciocîltea au jucat 
prudent, convenind la remiză în partidele 
cu Șuteu și respectiv Gunsberger. Același 
rezultat a fost consemnat în alte trei par
tide : Mititelu-Vaisman ; Radovici-Botez și 
Neamțu-G. Alexandrescu. Cu piesele albe, 
Nacu l-a învins pe Șutiman.

înaintea ultimelor trei runde, în clasa
ment continuă să conducă Ghițescu cu

Micii înotători bucureșteni au participat zilele trecute la tradiționalul con
curs dotat cu „Cupa 30 Decembrie“. Iată, în fotografia din stînga, pe Geor- 
geta Cerbeanu (Clubul sportiv școlar), cîștigătoare într-una din seriile probei 
de 33 m fluture; în dreapta — un grup de suporteri.
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Știri culturale
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Consiliul regional al sindicatelor 
și Comitetul regional pentru eultură 
și artă Maramureș au organizat o 
consfătuire a colectivelor de condu
cere ale universităților muncitorești 
din regiune, în cadrul căreia a fost 
analizat felul cum s-au desfășurat 
pregătirea și deschiderea acestor 
forme de învățămînt în anul școlar 
1963—1964. La consfătuire s-a rele
vat faptul că cele 20 de universități 
muncitorești, organizate anul acesta 
în marile întreprinderi maramure
șene, sînt frecventate de aproape 
3 500 de muncitori, tehnicieni și in
gineri. Au fost, printre altele, luate 
în discuție probleme privind stabili
rea unor discipline cît mai apropiate 
de preocupările și specificul muncii 
cursanților.

•Ar
La Casa de cultură a studenților 

din Cluj au luat sfîrșit spectacolele 
cultural-arțistice prilejuite de trece
rea în revistă a formațiilor artistice 
studențești din acest centru univer
sitar. Timp de două săptămîni, pe 
scena concursului s-au prezentat an
sambluri folclorice, formații de mu
zică ușoară, brigăzi artistice de agi
tație etc., cuprinzîpd 600 de studenți.

întinerită
Brigada formată din 24+1 oameni a 
fost împărțită în 4 schimburi de cite 
6 ore. La locul de muncă au apărut 
2 încărcătoare pneumatice (greifere) 
în loc de unul. Operațiile de încărca
re cu cele de betonare se executau 
simultan. A fost ales cel mai bun 
sistem de pușcare, în sîmbure cilin
dric. Intr-un singur eiclu, 58 de 
găuri adinei de 2,5 metri afinau va
tra puțului. Trei vase de puț (chible) 
asigurau transportul neîntrerupt spre 
suprafață al materialului rezultat din 
pușcare. S-au adus îmbunătățiri 
cofrajului mobil, manevrării lui cu 
troliile de la suprafață.

...Obrajii le erau încă îmbujorați 
de emoțiile victoriei cînd. brigăzii 
conduse de Dionisie Bartha i s-a ce
rut să-și aducă o nouă contribuție. 
La mina Aninoasa începuse cu cît- 
va tinip în urmă săparea puțului 
„Sud"; o lucrare pe cît de grea, pe 
atît de urgentă. „Puțul este un ade
vărat izvor. Brigada care lucrează 
acolo avansează lunar 15—17 me
tri. Puțin. Puțul va trebui săpat 
la o adîncime de aproape 400 de 
metri". S-a apelat la experiența bri
găzii, la puterea ei de muncă. Lucră
rile din Aninoasa trebuiau îndrepta
te pe «n alt făgaș. Termen de exe
cuție : 30 august 1964.

Brigada a hotărît ca efectivul ei 
să se împartă în două: o parte să 
continue lucrarea în Dîlja, iar altă 
parte, împreună cu Dionisie, să ia în 
primire puțul „Sud". Tot atunci, la 
acea scurtă și neprevăzută consfă
tuire, minerii au aflat încă un amă
nunt : dacă vor termina lucrarea în 
termenul stabilit vor fi recompen
sați, printre altele, și cu o excursie 
gratuită de 30 de zile, cu familiile.

...Aflînd despre noua hotărîre a 
brigăzii, Eugen Bartha și-a frecat 
palmele.

— Cît 77-aș da să pot trăi 200 de 
ani! Și să fiu tînăr, în puteri, ca voi. 
Vezi tu, Dionisie, ai apucat vremuri 
tinere. Ce zici, m-ai primi în briga
da ta ? — l-a întrebat el pe Dioni
sie, învăluindu-și amărăciunea cu 
bucuria și mîndria omului care nu 
și-a încrustat numele pe nici unul 
din puțurile săpate, dar care a lăsat 
în urmă o tradiție ce întinerește 
mereu.

»

Dinamo București — 
Real Madrid la fotbal

Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești a sosit luni la Madrid în ve
derea meciului de astăzi cu echipa 
Real din cadrul „Cupei campionilor 
europeni“.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în întregime desfășurarea 
acestui joc. Transmisia se va face pe 
programul I în jurul orei 21,30 (ora 
Bucureștiului).

f î si d a f i
11,5 puncte, urmat de Ciocîltea — 11 punc
te, Radovici — 10,5 puncte.

HOCHEI. — Pe patinoarul artificial din 
Capitală s-a încheiat mărfi seara competi
ția internațională de hochei pe gheată 
„Cupa Dunării“. Locul întîi a revenit se
lecționatei orașului București, care a învins 
în ultimul meci cu 10—0 (2—0 ; 5—0 ; 
3—0) reprezentativa orașului Belgrad.

în deschidere, selecționata de tineret a 
Bucureștiului a întrecut cu 5—3 (2—1 ; 
2—1 ; 1—1) formația elvețiană Le Locle.

(Agerpres)
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Agravarea situației din Aden
CAIRO 17 (Agerpres). — Situația 

din Aden s-a agravat tot mai mult 
în ultimele zile, relatează agenția 
M.E.N. Autoritățile, scrie agenția, îi 
supun pe liderii Partidului Popular 
Socialist și ai Congresului Sindica
telor din Aden la torturi inumane. 
După eum se știe, ei au fost ares
tați în urma incidentului din 10 de
cembrie, de la aeroportul din Aden, 
çînd un necunoscut a aruncat o 
grenadă, provocînd rănirea mai 
multor persoane oficiale. în urma 
acestui incident, al cărui vino
vat este încă necunoscut, auto
ritățile colonialiste, sub pretextul 
„măsurilor de securitate“, operează 
arestări în masă în rîndul activiști
lor progresiști din Aden. Liderul

Protest comun împotriva măsurilor 
discriminatorii în transporturile maritime

LONDRA 17 (Agerpres). Potri
vit relatărilor agenției Associated 
Press, conferința miniștrilor în a 
căror competență intră transportu
rile navale din Marea Britanie, Bel
gia, Danemarca, Franța, R. F, Ger
mană, Grecia, Italia, Olanda, Norve
gia și Suedia, conferință care și-a 
ținut lucrările la Londra, a hotărît 
la 16 decembrie să prezinte un pro
test comun guvernului S.U.A. împo
triva măsurilor discriminatorii în
treprinse de acesta în transpor
turile maritime. După cum sè 
știe, pe baza noii legi maritime 
americane „Bonner Act“, comisia 
federală maritimă a S.U.A. este îm
puternicită să ceară tuturor arma-'

Poetul polonez Broniewski nu
mise odinioară Lodz-ul „oraș al 
tristețelor profunde". Realitățile de 
pe atunci justificau cu prisosință a- 
semenea cuvinte. în jurul fabricilor 
erau aglomerate o puzderie de căsu
țe mizere, sub ale căror acope
rișuri își duceau viața întunecată 
mii și mii de familii. Și astăzi, pe 
alocuri, alături de noile blocuri con
fortabile, colorate plăcut, se văd 
unele .vestigii urbanistice ale trecu
tului.

Am revăzut de curînd vechiul oraș 
al textiliștilor care numără acuma, 
conform datelor statistice, peste 
700 000 de locuitori. El oferă în pre
zent nu numai imaginea unui centru 
industrial, ci și pe aceea a unui front 
al noilor construcții.

Despre transformarea Lodz-ului 
într-un oraș cu înfățișare modernă 
vorbesc realizările. Mulți din
tre locuitorii orașului s-au mu
tat în locuință nouă. în construc
ții se introduc tot mai multe metode 
industriale. în acest an, procentul de 
folosire- a prefabricatelor s-a ridicat 
la peste 63 la sută. Organele puterii 
locale înlătură treptat și o altă moș
tenire grea a trecutului : lipsa de 
apă și canalizare. Nu de mult, a fost 
inaugurată a doua mare conductă 
de apă, Pilica—Lodz, lungă de cîte- 
va zeci de kilometri.

Despre viitorul orașului vorbesc 
proiectele, planurile și machetele 
realizate. în primul rînd, se prevede 
dezvoltarea pe mai departe a cons
trucției de locuințe. în cincinalul ur
mător vor fi date în folosință oa
menilor muncii noi cartiere de lo
cuințe. Canalizarea se va extinde, vor 
fi ridicate peste 100 de obiective șco

edALtiiùi
Este știut că munca 

de educație constituie o 
parte inseparabilă a ac
tivității sportive, face 
parte din preocupările 
curente ale antrenorilor 
și ale celorlalți activiști 
pe tărîmul culturii fizi
ce și al sportului. A- 
ceștia se îngrijesc ca, 
paralel cu dezvolta
rea calităților tehni
ce și a măiestriei, să 
dezvolte în rîndurile ti
nerilor sportivi o atitu
dine ireproșabilă atît pe 
terenul de sport, cît și 
în muncă, în viața ob
ștească și personală. 
Roadele acestei munci 
sînt evidente. Majorita
tea sportivilor fruntași, 
ca și imensa masă a ti
nerilor care practică 
sportul, constituie exem
ple de urmat în această 
privință.

Din păcate însă, la 
unele cluburi șj asociații 
sportive munca educati
vă nu se bucură de a- 
tenția cuvenită. Așa se 
explică unele cazuri de 
indisciplină, abaterile 
de la conduita spor
tivă care se mai ivesc. 
Un corespondent volun
tar din Tîrgoviște ne-a 
relatat faptul că unii 
fotbaliști din echipa de 
juniori din localitate — 
de altfel jucători talen- 
tați — s-au înfumurat, 
au atitudini vedetiste. 
Tinerii H. Becheanu, M. 
Buciumeanu absentează 
cu regularitate de la an
trenamente, desconsi
deră indicațiile antre
norilor. Suciu Cristian a 
lipsit atît de des de la 
școală, îneît a fost ex- 
matricu’ut. Gh. Simio- 
nescu, H. Olteanu sînt 
indisciplinați, se com
plac în anturajul unor 

elemente certate cu 
morala. Absențele lor de 
la antrenamente și de la 
serviciu sînt nenumă
rate. Se pare că în ul
tima vreme conducerea 
secției de fotbal a aso
ciației sportive Metalul- 
Tîrgoviște, organul local 
U.C.F.S. și organizația 
U.T.M. din Uzina de 
utilaj petrolier — unde 
lucrează acești fotbaliști 
— neglijează munca de 
educare a sportivilor. 
Cei care iubesc sportul

NOTĂ

și țin să urce cît mai 
sus pe treptele măies
triei trebuie să în
țeleagă că succesul le 
poate fi asigurat doar 
printr-un regim de viață 
ordonată, că timpul li
ber trebuie să fie folo
sit într-un mod plăcut 
și instructiv.

Tratarea cu ușurință 
a problemei educației 
sportivilor, mai ales cînd 
ei se află încă la cei 
dintîi pași în această 
activitate, poate avea 
urmări care mai tîrziu 
cu greu vor fi înlătu
rate. Este concludent 
în această privință și 
cazul petrecut la clubul 
Rapid-București. Antre
norii și membrii condu
cerii clubului și ai sec
ției de fotbal au trecut 
cu vederea ani de-a 
rîndul abaterile săvîr- 
șite de portarul Todor. 
Așa se și explică de^ ce 
acesta a continuat să-și 
încalce cu regularitate 
îndatoririle de sportiv 
fruntaș, să se abată de 
la normele unei com

Partidului Popular Socialist din A- 
den, Basendva, care, în prezent se 
află la Cairo, a declarat la 17 de
cembrie că autoritățile se folosesc 
de incidentul de la aeroportul din 
Aden pentru a intensifica acțiunile 
menite să ducă la înăbușirea miș
cării de eliberare națională din a- 
cest teritoriu.

★

Luni au avut loc la Londra între
vederi între ministrul coloniilor al 
Angliei, Duncan Sandys, și oficiali
tăți guvernamentale din Aden și Fe
derația Arabiei de Sud, în centrul 
cărora s-a aflat situația politică din 
aceste teritorii.

lorilor străini, care efectuează 
transporturi navale în porturile 
americane, să declare beneficiile 
realizate de pe urma acestor trans
porturi. Ernest Marples, ministrul 
britanic al transporturilor, a dat 
instrucțiuni armatorilor britanici să 
refuze categoric să se supună cere
rilor formulate de Comisia Federală 
maritimă a Statelor Unite.

Agenția France Presse adaugă că, 
în cursul zilei de 17 decembrie, 
ambasadorul Japoniei la Londra va 
avea convorbiri cu ministrul brita
nic al transporturilor, care îi va 
propune ca Japonia să se asocieze 
la protestul comun al celor 10 state 
menționate.

lare (școli elementare, medii, inter
nate), noi magazine și centre de 
deservire, unități sanitare, biblioteci 
publice etc.

■Ar

O știre apărută în ziare sub titlul 
„Fibre în retorte" mi-a sugerat 
ideea să vizitez Institutul textil, în
ființat aici încă din 1946.

Depășind începuturile modeste din 
primii ani, acest institut, în care lu
crează astăzi 130 de ingineri și cer-

Corespondență 
din R. P. Polonă

cetători științifici, are legături strîn- 
se cu 8 întreprinderi, unde prind 
viață ideile oamenilor de știință.

Profesorul losef Majzner, director 
adjunct al institutului, nu-și precu
pețește timpul pentru a-mi explica 
mai ales noile procedee folosite în 
crearea de țesături care nu sînt țe
sute, ci „încleiate", așa-numitele 
produse „laminate". Noua metodă 
capătă o tot mai largă răspîndire și 
aduce o economie în procesul de pro
ducție al țesăturilor de circa 30—40 
la sută

Dar nu numai procedeele de în
locuire a țesăturilor „clasice" preo
cupă institutul, ci și crearea agrega
telor necesare. Inginerul Zbigniew 
Wawrzaszek îmi arată o frumoasă 
colecție de eșantioane de diferite 
pînzeturi, stofe, imitații de blană etc., 
unele din fibre artificiale amestecate 
cu lină sau bumbac, altele numai 
din fibre sintetice și artificiale. Ma
terialele sînt fine, ușoare. Un par
desiu bărbătesc, confecționat din

portări demne. Clubul 
Rapid a fost nevoit, în 
cele din urmă, să-l în
depărteze din rîndul 
membrilor săi și să pro
pună U. C. F. S. să fie 
exclus din viața spor
tivă. Trebuie spus că la 
clubul Rapid și alți 
sportivi din diferite 
secții au manifestat, în 
ultima vreme, abateri de 
la conduita sportivă, au 
neglijat serviciul și 
școala. Este regretabil 
că astfel de lucruri se 
întîmplă la un club atît 
de cunoscut, unde exis
tă, în general, o atmos
feră de seriozitate, de 
disciplină, de colegiali
tate între sportivi, majo
ritatea acestora avînd o 
ținută corespunzătoare 
pe terenurile de sport și 
în muncă.

Cazuri de felul celor 
amintite vin în con
trast cu atitudinea 
marii majorități a spor
tivilor noștri și sînt con
damnate de opinia pu
blică a acestora. Antre
norii au obligația să fie, 
în același timp, adevă- 
rați pedagogi, sfătuitori 
apropiați ai sportivilor. 
Ei sînt chemați să con
tribuie, cu simț de 
răspundere, la dezvolta
rea calităților tehnice 
ale tinerilor și, totodată, 
la modelarea trăsături
lor lor morale. în a- 
ceastă activitate multi
laterală, antrenorii tre
buie să se bucure în 
permanență de sprijinul 
conducerilor cluburilor 
și asociațiilor sportive, 
al federațiilor de spe
cialitate, ca și al orga
nelor U.C.F.S.

I. DUMITRIU

Expoziție a cărții romînești 
la Roma

ROMA 17. — Corespondentul A- 
gerpreș transmite : La Roma s-a în
chis Expoziția cărții romînești în 
Italia, organizată în cadrul progra
mului de schimburi cultural-științi- 
fice și tehnice între Italia și R. P. 
Romînă.

Cu acest prilej, Giorgio Finoaltea, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Instrucțiunii Publice, a vorbit despre 
importanța expoziției și a mulțumit 
pentru reușita ei organizare.

Un succes al minerilor 
bolivieni

LA PAZ 17 (Agerpres).-- Aduna
rea generală a minerilor greviști 
din regiunea boliviană Catavi a a- 
probat luni acordul încheiat în sco
pul reglementării conflictului, care 
opune pe cei 7 000 de mineri gu
vernului președintelui Victor Paz 
Estensoro. Acordul prevede retrage
rea trupelor trimise împotriva gre
viștilor. eliberarea ostaticilor luați 
de mineri din rîndurile conducăto
rilor și tehnicienilor minelor și ga
rantarea de către guvern a impar
țialității în procesul intentat unor 
fruntași sindicali bolivieni, trimiși 
în judecată pentru că au protestat 
împotriva planurilor guvernului de 
a „reorganiza“ minele de cositor din 
regiunea Catavi într-un mod care ar 
duce la concedierea cîtorva mii de 
mineri.

stofă obișnuită, cîntărește circa 3 kg, 
pe cînd același' pardesiu fabricat din 
stofa „laminată" cîntărește doar 1,800 
kg.

Pe lingă agregatele existente pen
tru fabricarea de stofe și țesături 
„laminate", anul viitor se vor mai 
instala altele, ceea ce va permite ri
dicarea producției la 13 800 000 m de 
asemenea țesături. în 1965 se vor 
produce 20 milioane m țesături la
minate, toate agregatele fiind de 
construcție poloneză.

Aceeași preocupare o are Institutul 
de fibre artificiale și sintetice din 
Lodz, creat cu zece ani în urmă, pe 
care l-am vizitat de curînd. Un per
sonal numeros — profesori, lucrători 
științifici, ingineri și tehnicieni — 
cercetează atît probleme din dome
niul chimiei industriale legate de 
producția fibrelor sintetice și artifi
ciale, cît și de ordin tehnic, privind 
planurile agregatelor necesare reali
zării acestor fibre. în prezent s-a pus 
la punct tehnologia ținui nou agre
gat, „Kord-super 2“. menit să dea 
un înalt randament în producția fi
brelor sintetice. Se obțin realizări și 
în ce privește îmbunătățirea calită
ții fibrelor din care se fabrică stofa 
numită „Elana“, ca și alte țesături.

Vorbindu-mi despre legăturile cu 
institutele similare de peste hotare, 
directorul institutului — inginerul 
Waclaw Sopiela — a subliniat con
tactul tot mai strîns cu Institutul de 
cercetări chimice din București.

„Fibrele din retorte“ își cîștigă 
drum tot mai larg Pe măsura mo
dernizării sale, Lodz-ul dezvoltă tot 
mai mult producția diverselor fibre 
născute în retorte.

GH. GHEORGHIȚA

De pretutindeni

EXPERIENȚELE PROFESORULUI

ITALIAN D. PETRUCCI

Proiesorul italian Daniele Pe
trucci, cunoscut pentru realizarea 
unor experiențe privind fecundația 
artificială în eprubetă, a prezentat 
în cursul lucrărilor primului congres 
de microcirculație (circulația capi
larelor sanguine), care se ține în 
prezent la Neapole, un film în care 
se arată nașterea inimii umane în 
embrion. Filmul reprezintă primele 
momente cînd inima începe sa 
bată. Profesorul Petrucci a in
dicat că această tehnică de filmare 
va putea avea o mare utilitate în 
precizarea diagnosticului în bolile 
circulatorii. El a arătat că studiul 
vieții în eprubetă, care a fost privit 
cu scepticism în unele țări, va pu
tea permite să se cultive virusuri în 
scopul fabricării de vaccinuri pen 
tru a studia evoluția bolilor și efec 
luarea de cercetări privind distru 
gerea celulelor cancerigene.

DUPĂ ERUPȚIA VULCANULUI

IRAZU

în urma erupției de săptătnîna 
trecută a vulcanului Irazu (Costa- 
Rica) un număi de 14 persoane 
și-au pierdut viața. Victimele au 
fost găsite acoperite de lavă.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

în satul Letnița din regiunea 
Loveci din fi. P. Bulgaria a fost 
descoperit un interesant tezaur de 
pe vremea tracilor, care datează de 
peste 2 300 ani. Tezaurul cuprinde 
basoreliefuri și ornamente din ar
gint aurit. Au fost descoperite 164 
de obiecte, printre care un frîu da- 
tînd probabil din secolele V—III 
înaintea erei noastre.



Pag- 4 S C î N T E I A Nr. 61 fö

manevra colonialistă a

La închiderea sesiunii O. N. U

autorităților franchiste
în favoarea proiectului spaniol de 
proclamare a „autonomiei“. în insu
la Fernando Po, circa 7 000 de vo-Criza de guvern.

m
Revoluții adoptate de Adunarea Generală

Finlanda
17 (Agerpres). — Pri
ai Finlandei, A. Karia-

în scopul elaborării 
principiilor privind 

cooperarea între state
NEW YORK 17 (Agerpres). — La 

16 decembrie, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat un număr de rezo
luții în diferite probleme aflate pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni. Ast
fel a fost adoptată în unanimitate 
rezoluția Comitetului pentru proble
mele juridice cu privire la crearea 
unei comisii speciale însărcinate cu 
elaborarea principiilor de drept in
ternațional referitoare la relațiile 
prietenești și de cooperare între 
state.

într-o altă rezoluție, Adunarea 
Generală a cerut guvernului Marii 
Britanii să ia măsuri urgente pentru 
a asigura eliberarea imediată a con
ducătorilor politici și sindicali din 
Aden și să pună capăt acțiunilor re
presive în acest teritoriu.

Rezoluții de condamnare 
a politicii de apartheid 

din R.S.A.
Cu 100 voturi pentru și 2 voturi 

contra (Republica Sud-Africană și 
Portugalia) a fost adoptată o rezolu
ție care cheamă statele să adopte 
toate măsurile posibile pentru a des
curaja Republica Sud-Africană în 
promovarea politicii de apartheid. 
Ea jnvită toate statele să aplice re-

zoluția Consiliului de Securitate din 
4 decembrie 1963 privind încetarea 
tuturor livrărilor de arme către Re
publica Sud-Africană. O altă rezo
luție, adoptată cu 99 voturi pentru 
și 2 voturi contra (Republica Sud- 
Africană și Portugalia), cere 
tarului general al O.N.U. să 
măsurile necesare pentru a 
ajutor familiilor persoanelor 
cutate pentru opoziția lor față de 
politica de apartheid.

La 17 decembrie Adunarea gene
rală a adoptat o rezoluție în care 
cere Consiliului de Securitate să ia 
în discuție problema Africii de sud- 
vest.

Condamnînd guvernul R. S. Afri
cane pentru refuzul său de a 
colabora cu Națiunile Unite în a- 
ceastă problemă, rezoluția declară că 
„situația din Africa de sud-vest a- 
menință în mod serios pacea și secu
ritatea internațională“ și cheamă 
Consiliul de securitate „să exami
neze situația critică“ din această co
lonie.

Adunarea Generală a hotărît di
zolvarea Comitetului informărilor 
privind teritoriile care nu se auto
guvernează și transmiterea însărci
nărilor sale Comitetului special pen
tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor 
coloniale.

secre- 
adopte 
acorda 
perse-

și popoareloi-

HELSINKI 
mul ministru 
lainen, a prezentat marți demisia ca
binetului său președintelui Kekko
nen. Criza de guvern din Finlanda a 
fost provocată de divergențele dintre 
reprezentanții Uniunii agrare, pe de 
o parte, și reprezentanții altor trei 
partide — Partidul de coaliție, Parti
dul popular suedez și Partidul popu
lar finlandez, în legătură cu unele 
probleme legate de bugetul de stat 
pe anul 1964

!n vederea formării 
noului guvern ai Turciei
ANKARA 17 (Agerpres). — Fostul 

prim-ministru, Ismet Inönii, însărci
nat de președintele Turciei, Gürsel, 
să formeze un nou guvern, a în
ceput consultările cu principalii li
deri ai partidelor politice din Turcia, 
în cercurile politice din Ankara se 
exprimă părerea că Inönü are cele 
mai mari șanse să alcătuiască noua 
coaliție guvernamentală.

Cercetările Comisiei internaționale 
de supraveghere și contre! din fcambodgia
PNOM PENH 17 (Agerpres). — 

Comisia Internațională de Suprave
ghere și Control din Cambodgia, în
soțită de un grup de ziariști, a în
ceput luni ancheta sa în legătură cu 
atacul efectuat la 3 decembrie de că
tre avioane sud-vietnameze împotri-

va unei localități cambodgiene, în 
urma căruia doi cambodgieni au fost 
uciși, iar alți 15 răniți. Mărturiile 
culese arată că atacul a fost nepro
vocat și nejustificat și a fost pre
cedat de numeroase zboruri de recu
noaștere ale aviației sud-vietnameze.

BATA 17 (Agerpres). — Potrivit 
unor rezultate parțiale date publi
cității în numeroase centre din Gui
neea spaniolă*), populația africană a 
votat împotriva proiectului autorită
ților spaniole de a proclama la 1 ia
nuarie 1964 o așa-zisă „autonomie“.

După cum s-a mai anunțat, în a- 
cest teritoriu la 15 decembrie a avut 
loc un referendum pentru a stabili 
dacă populația „dorește autonomia 

Statutul de autonomie, e- 
de autoritățile franchiste, 
însă că viitorul guvern nu 
de fapt putere politică sau

Acțiuni ale patriciilor sud-vietnamezi
SAIGON 17 (Agerpres). — Cores

pondentul agenției U.P.I. la Saigon 
anunță că la 17 decembrie detașa
mente ale forțelor patriotice sud- 
vietnameze au pătruns în capitala 
provinciei Xuyen, Camau, unde au 
atacat și au provocat pagube serioa-

se forțelor militare guvernamentale, 
concentrate în acest centru.

Același corespondent relatează că, 
în ultimele două zile, în delta fluviu
lui Mekong, patrioții au lansat cîte- 
va atacuri, în urma cărora trupele 
guvernamentale au suferit mari 
pierderi în oameni.

Sesiunea Consiliului N. A. T. O,
— La Paris 
Consiliului

internă“ 
laborat 
prevede 
va avea 
juridică. El ar urma să fie condus și 
controlat de comisarul spaniol, iar 
membrii guvernului să fie numiți de 
guvernul spaniol.

Populația din acest teritoriu se 
pronunță însă împotriva acestei ma
nevre colonialiste. La Bata, capitala 
Guineei spaniole (Rio ■ Muni), din 
25 000 de voturi, numai 1 500 au fost

*) Guineea spaniolă, situată pe 
coasta de vest a Africii, este for
mată din teritoriile Rio Muni și 
insula Fernando Po, avînd o su
prafață de 28 000 km pătrați și 
o populație de 246 000 de locui
tori.

tre. Puternica opoziție față de 
planul propus de autoritățile fran- 
chiste a fost înregistrată, deși aces
tea au luat toate măsurile pentru 
a înăbuși glasul populației din Gui
neea spaniolă.

Cuvîntarea președintelui S.U./4., L
NEW YORK 17 (Agerpres). — La 

ședința plenară din 17 decembrie a 
celei de-a XVIII-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. a luat cuvîn
tul președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson. După cum relatează presa, 
pe aeroportul din New York și de-a 
lungul itinerariului și în sediul 
O.N.U., au fost luate măsuri deose
bit de riguroase de securitate. Zia
rul „New York Post“ scrie că aceste 
măsuri de securitate au fost asigu
rate de 5 000 de oameni.

în cuvîntarea sa rostită la O.N.U., 
Johnson a declarat că Statele Unite 
vor continua politica promovată de 
defunctul președinte Kennedy. 
Președintele S. U. A. a consacrat 
apoi o mare parte din cuvîntarea sa 
problemelor Organizației Națiuni
lor Unite și a arătat că „cea 
mai importantă problemă din toate 
problemele omenirii și cea mai în
semnată sarcină comună a noastră 
este să menținem pacea și să apărăm 
viitorul. Tot ceea ce s-a realizat pe 
linia bunăstării popoarelor' și tot ce 
intenționăm să facem pentru îmbu
nătățirea vieții tuturor, va fi zadar
nic dacă vom proceda greșit, dacă 
vigilența noastră va slăbi și dacă 
toate speranțele noastre se vor nărui 
într-un nou război mondial“. Preșe
dintele a mai afirmat apoi : „Dacă 
există vreo promisiune pe care aș 
dori șă v-o fac astăzi, mai mult de
cît ori care alta, este promisiunea 
neclintită de a menține și în
tări pacea“. El a susținut apoi

Johnson
dori ca răz-că Statele Unite ar

boiul rece să înceteze o dată pen
tru totdeauna, că ele vor să colabo
reze cu toți membrii O.N.U. în lupta 
împotriva . dușmanilor seculari ai 
omului — foametea, bolile și igno
ranța —. pentru rațiune, securitate 
și pace.

Hotărîrile Consiliului 
economic al Ligii arabe 
CAIRO 17 (Agerpres). — La 

17 decembrie au luat sfîrșit la Cairo 
lucrările Consiliului economic al 
Ligii arabe. în cadrul ședinței de 
închidere au fost adoptate mai 
multe rezoluții. O rezoluție prevede 
cearea unui comitet provizoriu al 
Uniunii economice arabe care va e- 
labora principiile Pieței comune 
arabe pe care urmează să le prezin
te la următoarea sesiune a Consi
liului economic al Ligii arabe.

în ceea ce privește atitudinea ță
rilor arabe față de Piața, comună 
a celor șase țări vest-europene, 
Consiliul economic al Ligii arabe 
invită statele membre „să nu stabi
lească nici o legătură economică in
compatibilă cu interesele pieței co
mune arabe sau ale Uniunii econo
mice arabe și să nu acorde vreun 
privilegiu țărilor din Piața comună 
a celor șase țări vest-europene.

PARIS 17 (Agerpres). 
s-au încheiat lucrările 
ministerial al N.A.T.O. Miniștrii de 
externe, care au luat cuvîntul luni, 
au abordat problema relațiilor est- 
vest. Deși a declarat că „Occidentul 
nu trebuie să scape prilejul de a 
studia toate posibilitățile în vederea 
încheierii de noi acorduri“, Dean 
Rusk, secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., s-a menținut pe ve
chea linie rigidă a politicii N.A.T.O. 
și a cerut să fie continuată cursa 
înarmărilor. El a reluat planul ame
rican de creare a forței nucleare 
multilaterale a N.A.T.O. Ministrul de 
externe francez, Couve de Murville, 
a vorbit cu mult scepticism despre

eforturile depuse în direcția unei 
destinderi. Ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Spaak, și-a expri
mat regretul în legătură cu faptul 
că N.A.T.O. „nu depune eforturi su
ficiente în vederea tratativelor cu 
Moscova".

Marți dimineața au fost dezbătute 
probleme militare, în cadrul cărora 
mai mulți vorbitori, pronunțîndu-se 
pentru continuarea cursei înarmări
lor, au reafirmat spiritul „războiului 
rece“. Din raportul dat publicității 
de Comitetul militar al N.A.T.O. 
iese că cheltuielile militare 
N.A.T.O au ajuns în anul 1963 
73 446 000 000 dolari față 
71 360 000 000 în anul 1962.

Deși inițial s-a anunțat că sesiu
nea va lua sfîrșit miercuri, ea s-a 
încheiat cu o zi mai devreme. Marți 
seara a fost dat publicității comuni
catul final în care nu e menționată 
vreo hotărîre concretă, ceea ce re
flectă neînțelegerile dintre partici- 
panți.

Portugalia cere spripul Spaniei în Supta 
împotriva mișcării de ehhgrare africane

A
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Anchefa asupra evenimenfelor de la Dallas
WASHINGTON ' 17 (Agerpres). — 

Comisia specială de anchetă asupra 
asasinării fostului președinte al 
S.U.A.. John Kennedy, s-a reunit 
din nou luni, pentru a treia oară 
de la înființarea ei. După termina
rea ședinței, președintele comisiei, 
judecătorul Earl Warren, care este 
și președintele Curții Supreme a 
S.U.A., a declarat reprezentanților 
presei că comisia se află în posesia 
unui rezumat al raportului Biroului 
Federal de Investigații (F.B.I.), pre
cum și a unui raport transmis de 
Departamentul de Stat. Warren a 
arătat că publicarea raportului nu 
este utilă, textul 
„osatura" raportului
F.B.l.-ului.

Judecătorul Warren 
asemenea, că comisia 
sesia armei cu care se presupune că 
a fost săvîrșită crima și a gloanțe
lor.

în legătură cu ancheta desfășurată 
de F.B.I., săptămînalul „Newsweek“ 
a publicat luni un articol în care 
subliniază că raportul Biroului Fe
deral de Investigații nu dă răspuns

nefiind decît 
complet al

a declarat, de 
se află în po-

la numeroase întrebări. După cum 
scrie „Newsweek“, printre altele, 
raportul nu spune dacă Lee Harwey 
Oswald este „neîndoielnic vinovat“ 
și nu dezvăluie identitatea agentului 
de poliție din Dallas, care a permis 
lui Jack Ruby să pătrundă în sub
solul clădirii poliției pentru a-1 uci
de pe Oswald.

★
Tom Howard, unul din avocații lui 

Jack Ruby, care l-a ucis pe Lee 
Oswald, a înaintat luni tribunalului 
din Dallas o cerere de punere în 
libertate provizorie a clientului său 
pe motiv că acesta „are nevoie de 
asistența unui medic psihiatru și de 
un examen psihiatric“.

După cum transmite agenția 
U.P.I., cei șase avocați ai lui Ruby 
se străduiesc să-l prezinte pe acesta 
ca avînd o sănătate șubredă. Procu
rorul districtual Henry Wade a de
clarat însă că Ruby este perfect să
nătos — fapt certificat de altfel și 
de un examen psihiatric căruia i-a 
fost supus acum cîtva timp — și că 
va fi judecat la 3 februarie pentru 
crima sa.

LONDRA 17 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „Observer“, 
știrile potrivit cărora Statele Unite 
ale Americii intenționează să disloce 
flota a 7-a americană în Oceanul In
dian sub pretextul că în această re
giune a lumii s-ar observa o „insta
bilitate“ politică au provocat uimi
rea guvernului englez. Anglia — 
subliniază ziarul — nu a fost infor
mată din. timp despre acest plan a- 
merican.

★
Luînd cuvîntul în Consiliul state

lor al Camerei superioare a parla
mentului indian, primul ministru, 
Nehru, a declarat că guvernul indian 
nu a fost consultat în legătură cu 
intenția S.U.A. de a trimite în Ocea
nul Indian nave aparținînd flotei a 
7-a americane. „Generalul Taylor, a 
declarat Nehru, mi-a comunicat că a- 
ceastă problemă se află în stadiul 
discuțiilor și, după cît înțeleg, êa nu 
a fost încă definitiv rezolvată 
guvernul S.U.A.“

Represiuni antidemocratice 
în Irak

BAGDAD 17 (Agerpres). — Ziarul 
irakian „Al Fajr al Jadid" anunță 
că Tribunalul militar din Bagdad a 
condamnat 28 de femei la închisoare 
pe termene cuprinse între 5 luni și 
2 ani și jumătate sub acuzația de a 
fi desfășurat „activitate comunistă“.

in Coreea de sud nu poate fi vorba de o stabilizare“
Ieri a avut loc la Seul instalarea afectat și materiile prime absolut 

lui Pak Cijan Hi în funcția de pre
ședinte al Coreei de sud. El a fost 
desemnat în această funcție în ale
gerile prezidențiale care au avut 
loc la 15 octombrie.

Situația internă a Coreei de sud 
formează obiectul unor comentarii 
în presa occidentală care scoate în 
evidență dificultățile crescînde în- 
tîmpinate de junta militară. Astfel 
ziarul „FRANKFURTER RUND
SCHAU“ a publicat un articol în 
care este analizată situația economi
că a țării după alegeri.

„Cei doi ani și jumătate de cînd 
Coreea de sud este guvernată de re
gimul militar nu au dus la o sta
bilizare a economiei sud-coreene“ 
—■ scrie autorul. Potrivit părerii a- 
cestuia, „ajutorul pompat de la răz
boiul coreean de către S.U.A. ar 
fi trebuit să împingă înainte dez
voltarea economică a unei țări cu 
numai 22 milioane de locuitori“. 
Dar — se arată în articol — aceasta 
nu s-a produs.

„în ultimii doi ani datorită proas
tei gospodăriri și planurilor greșite, 
industrializarea țării nu a evoluat 
mai deloc. Un deosebit efect ne
gativ asupra dezvoltării industriale 
a avut-o și lipsa unei conduceri co
respunzătoare. Ofițerii nu au nici 
cele mai elementare cunoștințe în 
domeniul economiei. Din aceleași 
motive, nici reforma agrară nu a 
fost încununată de' succes. împreu
nă cu recoltele proaste din ultimii 
doi ani, reforma monetară poartă și 
ea vina pentru creșterea prețurilor. 
Rezervele de devize s-au redus — de 
la 205 000 000 dolari în aprilie 1962 
la 103 000 000 dolari în septembrie 
1963".

„Creșterea exportului — scrie mai 
departe, autorul — a determinat gu
vernul militar să intensifice impor
tul, dar cu patru luni în urmă, re
ducerea îngrijorătoare a rezervelor 
de devize a constrîns guvernul să 
stranguleze importul. Acest lucru a

necesare industriei și, de aceea, în 
curînd cîteva întreprinderi vor 
trebui să-și înceteze activitatea“.

In ce privește situația politică internă 
a Coreei de sud, R. Guilain, specialist 
în problemele Extremului Orient, scrie 
în publicația „LE MONDE DIPLO
MATIQUE“ :

„O dată cu venirea generalului 
Pak Cijan Hi Ia președinția repu
blicii, agitata istorie politică a Co
reei de sud a intrat într-un nou ca
pitol care se anunță dificil. După 
căderea lui Li Sîn Man, răsturnat 
la 26 aprilie 1960, regimul care a ur
mat n-a avut decît o existență efe
meră. După un an — la 16 mai 1961 
— el a fost răsturnat printr-o lovi
tură de stat săvîrșită de tineri colo
nei în frunte cu generalul Pak.

Junta și șeful ei promiseseră să 
nu rămînă la putere decît doi ani. 
„Termenul acesta va fi suficient — 
asigurau ei — pentru o reformă a 
statului și punerea temeliilor unei 
reconstrucții economice, pregătind, 
în sfîrșit, revenirea la un regim de 
libertăți politice. Dar scadența se 
apropia și la începutul anului 1963

Sindicatele americane
• e

Pil

In legătură cu cel de-al V-lea 
Congres bienal al centralei 
le americane A.F.L.—C.I.O. 
avut loc la New York, 
„NEWSWEEK“ scrie că: ___
suprafață lucrurile au apărut cal
me, în discuțiile de culise ale oa
menilor care pun la cale cursul 
mișcării sindicale, s-a vorbit de o 
criză ca cea care a avut loc în fră- 
mîntatul deceniu 1930—1940“.

Elementele acestei crize constau, 
potrivit revistei, în procesele de au
tomatizare din industrie, în șoma
jul pe care aceasta îl generează și 
în scăderea numărului

re- 
ale 

la 
de

CONAKRY 17 (Agerpres). — 
Partidul african al independenței 
Guineei portugheze și insulelor 
Capului Verde a dat publicității un 
comunicat în care se arată că pa- 
trioții din Guineea portugheză au 
distrus recent o coloană de autoca
mioane portugheze pe șoseaua Man- 
saba-Bissora, capturînd importante 
cantități de arme și muniții. Un de
tașament al forțelor' patriotice a a- 
tacat la doi kilometri de Bissora 
subunități ale trupelor coloniale, 
provocîndu-le grele pierderi.

îngrijorate de pierderile suferite 
în Africa, cercurile colonialiste por
tugheze cer sprijin din partea Spa
niei franchiste. La 16 decembrie, 
Americo Tomas, președintele Portu
galiei, a avut o întrevedere cu Mu
noz Grandes, vicepreședinte al gu-

vernului și șef al marelui stat major 
al forțelor armate spaniole, în ca
drul căreia au fost studiate formele 
de „ajutor“ pe care Spania l-ar pu
tea acorda Portugaliei în lupta îm
potriva mișcării de eliberare națio
nală din Africa.

închiderea 
diplomatice 

în
NAIROBI 17 

mul ministru al Kenyei, Jomo Ke
nyatta, a convocat la 17 decembrie 
pe consulul Portugaliei la Nairobi, 
căruia i-a remis o notă în care gu
vernul Kenyei cere închiderea, în 
termen de o săptămînă, a reprezen
tanței diplomatice a Portugaliei.

în notă se subliniază că această 
măsură a fost luată în conformitate 
cu hotărîrile Conferinței de la Addis 
Abeba care consideră incompatibilă 
menținerea de relații „cu un stat: 
care încalcă într-un mod atît de 
flagrant, drepturile omului în terito
riile aflate sub dominația- sa colo
nială“.

reprezentanței 
a Portugaliei 

Kcnija
(Agerpres). — Pri-

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N., în urma tratativelor care 
au avut loc între un reprezentant al 
guvernului R.D.G. și un împuternicit 
al Senatului vest-berlinez, la 17 de
cembrie în Berlinul occidental a fost 
semnat un protocol comun privind a- 
cordarea de permise locuitorilor Ber
linului occidental în vederea vizitării 
rudelor lor din R.D.G. în timpul săr
bătorilor de iarnă.

de masă împotriva re-La Caracas (Venezuela) a avut loc o demonstrație f 
presiunilor antidemocratice. Poliția a intervenit pentru a împrăștia pe mani- 
festanți. în fotografie : un tînăr rănit în timpul ciocnirilor cu poliția este pur
tat pe brațe de un grup de manifesta nți.

s-a văzut că militarii au încercat să 
revină asupra promisiunilor făcute 
pentru a prelungi cu mai mulți ani 
menținerea la putere a juntei. In 
cele din urmă, după peripeții com
plicate, ei au ajuns ■ la următoarea 
soluție: sud-coreenii au fost che
mați să voteze în alegeri generale și 
a fost din nou îngăduită activitatea 
unor partide politice ; dar militarii 
aveau să creeze ei înșiși un partid 
puternic, care să instaleze pe oame
nii săi la guvern, prezentînd în ace
lași timp la președinția republicii 
pe omul lor, generalul Pak, care în
tre timp a devenit civil, demisio- 
nînd din armată.

Alegerile prezidențiale au cam 
dejucat calculele membrilor juntei. 
Generalul Pak a fost într-adevăr 
ales, dar cu o majoritate foarte re
dusă, adversarul său. Iun Bo Sun, 
fostul președinte al republicii în 
1960, obținînd doar cu 156 000 de 
voturi mai puțin decît generalul, la 
un total de peste 10 milioane de 
alegători. Deși învingător oficial a 
fost generalul, învingătorul moral a 
fost civilul.

După precara sa victorie, genera
lul Pak, ales președinte, nu este la 
capătul greutăților lui. Opoziția are 
sentimentul că vîntul suflă acum în 
pînzele sale“.

de automatizare. în primul rînd, da
torită progresului tehnic, funcțio
narii au depășit pentru prima oară 
numeric pe muncitori, care au format 
întotdeauna scheletul sindicalismu
lui. Acum nu mai este nevoie 
de ’ un număr atît de mare 
de muncitori. în 1947, de pildă, era 
nevoie de 14 700 de ore de muncă 
pentru a produce 1 000 de tone de 
oțel; astăzi este nevoie de 10 900 de 
ore. în trecut era nevoie de 310 ore 
pentru a construi un automobil ; 
astăzi este nevoie de 153 de ore. Ca 
rezultat direct al acestei stări de lu
cruri, numărul membrilor Sindica
tului unit al muncitorilor din indus
tria . siderurgică a scăzut de la 
1 000 000 la 805 000 în șase ani ; nu
mărul membrilor Sindicatului unit 
al muncitorilor din industria de au
tomobile a scăzut cu 183 000 
gînd la 1 000 000“.

«Nu există nici un motiv 
binecuvînta automatizarea, a
rat președintele Federației, George 
Meany. Ea devine în mod rapid un 
blestem pentru societatea noastră. 
(Este vorba de societatea capitalistă, 
unde automatizarea duce la șomaj ; 
în socialism, automatizarea, care 
duce la creșterea productivită
ții muncii, servește dezvoltării eco
nomiei, progresului societății n.r.).

ajun-

de a 
decla-

Automatizarea, a adăugat el, «ne-ar 
putea împinge la catastrofă națio
nală». El aproape că a cerut ca sin
dicatele să combată instalarea ori
cărei noi mașini care ar putea re
duce forța de muncă. Meany 
a cerut ca soluție împotriva șomaju
lui scurtarea săptămînii de lucru : 
«Mai tîrziu, numai dumnezeu știe cît 
de scurtă va trebui să fie».

Referindu-se în continuare la fap
tul că 5,5 la sută din forța de mun
că nu poate găsi slujbe, el. a arătat 
că și acest lucru reduce, de aseme
nea, puterea sindicatelor la masa 
tratativelor cu patronatul. Meany a 
arătat că 80 la sută din contractele 
A.F.L.-C.I.O. negociate anul trecut 
au determinat un spor mediu de sa
lariu de numai 3 la sută din care 
1 la sută a fost anihilat imediat de 
o creștere a costului vieții.

Articolul citează în continuare un 
raport întocmit de Consiliul execu
tiv al A.F.L.-C.I.O. în care se arată:

„Salariile au rămas în urma spo
rurilor de productivitate... Dacă pu
terea de cumpărare a salariilor nu 
va realiza progrese, o dată cu efi
ciența crescîndă a productivității e- 
conomiei, va fi tot mai greu să se 
realizeze folosirea deplină a brațe
lor de muncă și imposibil de a o 
menține“.

în fața problemelor 
și șomajului
sindicatelor, acest din urmă aspect 
fiind pus în 
cedente.

„în mod 
în articol — 
lor americani 
sindicală organizată este în scădere, 
în ultimii doi ani, numărul total al 
membrilor A.F.L. — C.I.O. a scă
zut cu 75 000 ajungînd la 12 400 000. 
într -un moment de vîrf, în 1957, Fe
derația avea cu 344 000 mai mulți 
membri cotizanți.

Pînă și cel mai simplu muncitor știe 
membrilor că acest fenomen este strîns legat

sindica- 
care a 
revista 

„deși la

corelație cu cele pre-

categoric — se spune 
procentajul muncitori- 

cuprinși în mișcarea
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Revista „NEW YORK TIMES MA
GAZINE" scrie următoarele despre si
tuația din Congo :

„Bulevardul Albert, care trece 
prin inima Leopoldville-ului, a fost 
numit recent bulevardul 30 iunie — 
data la care, în 1960, Congo și-a do- 
bîndit independența. Prin partea lo
cului circulă o glumă : că bulevar
dului i s-a schimbat numele de
oarece, la fel ca și independența 
Congoului, în ultima vreme nu duce 
nicăieri. Sentimentul unei ținte 
neprecise și al unui haos nesfîrșil 
este deprimant.

A doua țară ca mărime din Africa 
după Sudan, Congo se întinde pe o 
suprafață echivalentă cu cea a în
tregii Europe occidentale, fără Spa
nia și Portugalia. Congo se întinde 
din savanele uscate ale Katangăi. 
pînă la pădurile ecuatoriale mereu 
udate de ploi din est, pînă la mă
reția sălbatică a „munților Lunii“, 
în țară locuiesc 13 000 000 oameni și

congoleze
ei sînt împărțiți în peste 200 de tri
buri deosebite — de la pigmei pînă 
la watutși (oameni-giganți). Fiecare 
trib vorbește limba sa. Cu toate a- 
cestea, comunicarea este înlesnită 
prin mai multe graiuri comune.

Belgia a dominat Congo-ul, bazîn- 
du-se pe divizarea lui în șase 
provincii create artificial. După 
proclamarea independenței, guver
nul a creat 21 de noi provin
cii. Multe dintre ele, în spe
cial cele mai îndepărtate de Leo
poldville, .au devenit feude semiau
tonome. în nord și est unele au în
ceput un comerț ilegal cu Uganda 
și Sudan, refuzînd să dea guvernu
lui central cota-parte din valuta 
astfel' obținută.

Scindarea continuă și în cadrul 
noilor provincii. Provincia Sankuru 
este împărțită între două guverne 
rivale : «oamenii pădurii» și «oa
menii savanelor». Un despot al unui 
trib, care și acum își permite să

pedepsească pe supușii răzvrătiți în_ 
gropîndu-i. de vii, își menține un 
stat independent în cadrul provin
ciei centrale Kivu...

„Mișcarea Națională Congoleză 
— scrie mai departe revista — a 
fost singurul partid capabil să 
împace dorințele triburilor și ale 
regiunilor. Succesul s-a datorat în 
mare măsură popularității lui Lu
mumba și măsurilor 
ale partidului“.

„Acum, congolezii 
nați... Ei au văzut 
independenței au profitat numai a- 
numiți oameni politici“.

„P.N.P.-ul —. cunoscut sub numele 
de «partidul negrilor plătiți» — a fost 
atît de compromis pentru legăturile 
sale cu foștii stăpînitori, îneît a dis
părut. Premierul Adoula a făcut pu
țin pentru ca să încurajeze partidele 
politice. El călătorește mult la New 
York și Londra, dar rareori în inte
riorul Congo-ului“.

Culmea ironiei — scrie mai de
parte publicația americană — pute
rea pare că s-a întors în parte în 
aceleași mîini care erau folosite 
înainte pentru guvernarea Congou
lui. Acestea sînt așa-numita «sfînta 
treime a puterii» : marele business, 
birocrația și biserica catolică.

Marele business a reușit să ră
mînă aproape intact în timpul 
scurs de la eliberare. Mulți bu
sinessmen!
Congo-ul, 
mici negustori. Marile corporații, de 
exemplu, „Union Minière du Haut- 
Katanga“ și celelalte elemente din 
imperiul financiar-comercial-mi- 
nier-agricol «Société Générale» au 
rămas. Ele mai domină încă eco
nomia țării și de aceea au o mare 
influență politică.

Ca și marele business, biserica ca
tolică a revenit pe poziții și ea de
ține un rol dominant în dome
niul instrucțiunii, conducînd 75 
la sută din școlile primare și 
secundare, ca și cele mai impor
tante instituții de învățămînt su
perior, de exemplu. Universitatea 
Lovanium din Leopoldville“.

„O serie de probleme economice 
și sociale devin acum acute. Dar 
principala problemă feste că bene
ficiile unei economii în fond pro
ductive nu ajung pur și simplu la 
popor“.

organizatorice

sînt deziluzio- 
că de pe urma

au părăsit 
dar aceștia

în 1960 
au fost

PRAGA. La 17 decembrie s-a îna
poiat în patrie delegația de partid și 
guvernamentală cehoslovacă condusă 
de J. Hendrych, membru al prezidiu
lui și secretar al C. C. al P. C. din 
Cehoslovacia, care a luat parte la fes
tivitățile organizate la Moscova cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
semnării Tratatului sovieto-cehoslovac.

NAIROBI. Aproximativ 200 000 de 
persoane au întâmpinat luni în locali
tatea Nyeri pe membrii unor deta
șamente de patrioți, care timp de mai 
mulți ani au luptat în munți pentru 
eliberarea Kenyei. Proclamarea la 12 
decembrie a independenței Kenyei 
le-a dat posibilitatea să se reîntoarcă 
la casele lor. Membrii detașamentelor 
de patrioți au fost salutați cu căldură 
de primul ministru Jomo Kenyatta, 
miniștri ai guvernului central și mem
bri ai parlamentului.

RIO DE JANEIRO. Generalul 
Humberto Delgado, unul din condu
cătorii opoziției portugheze, care a 
căpătat azil politic în Brazilia, a 
anunțat că se va stabili în Algeria. 
Urmărit de autoritățile portugheze, 
generalul Delgado, adversar al dicta
torului Salazar, s-a refugiat în anul 
1959 la ambasada Braziliei din Lisa
bona.

1

NICOSIA. In Cipru au sosit șase 
avioane militare care au adus din An
glia o unitate militară ce va participa 
la viitoarele manevre denumite, „Tu* 
dor March“. Desele manevre și. apli-• 
cații ale trupelor staționate la' baza , 
militară din Cipru reprezintă/ o pri
mejdie pentru populația pașnică a 
acestei insule ; ea cere lichidarea ba
zelor militare străine de pe teritoriul 
Ciprului.

BAGDAD. O delegație militară ira
kiană a plecat la Cairo într-o vizită 
de o săptămînă la invitația Coman
damentului forțelor armate ale ft.A.U. 
în cadrul vizitei, scrie ziarul „Al Fajr 
Al Jadid“, membrii delegației vot 
studia probleme privind instruirea 
forțelor armate de uscat, navale și 
aeriene. Vor avea loc, de. asemenea, 
discuții în vederea strîngerii relațiilor 
militare între Irak si R.A.U.

TOKIO. Locuitorii orașelor Tokio. 
Santama, Siodzima, Otaku, Adatiku și 
Midzuho au prezentat o scrisoare de 
protest ambasadorului S.U.A. în Ja
ponia în legătură cu intenția S.U.A. 
de a amplasa avioane de vînătoare 
și bombardament F-105 la baza mili
tară americană Yokota din apropierea 
acestor orașe. Locuitorii orașelor ja
poneze cer evacuarea de pe terito
riul Japoniei a avioanelor F-105, li
chidarea bazelor militare și acordarea 
libertății locuitorilor insulelor japo
neze Okinawa și Ogasawara.
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