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Cel mai tînăr cartier
al

CARTEA ROMÎNEASCĂ
PESTE HOTARE

Azi, în cartierul Berceni Foto : M. Andreescu
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Arături de toamnă la gospodăria de stat Segarcea, regiunea Oltenia

Zilele acestea a început săparea 
fundațiilor la blocul cu 590 de gar
soniere de pe șantierul Berceni. Nu 
au trecut decît șapte luni de la des
chiderea lucrărilor pe acest șantier 
șl proiectele au început să prindă 
viață, oferind panorama celui mai

Recent a fost expediată spre capi
tala R. D. Germane o expoziție de 
carte romînească cuprinzînd circa 1 200 
lucrări reprezentative din toate dome
niile activității editoriale. Printre ex
ponate se găsesc și cărți ale autorilor 
germani traduse în limba romînă și lu
crări tipărite în țara noastră în limba 
germană. O expoziție a cărții germane 
urmează să fie deschisă în aceeași pe
rioadă la București.

în această lună, cartea romînească 
mai este prezentă la al 9-lea tîrg in
ternațional de carte de la Belgrad și 
la cea de-a 6-a expoziție internațională 
de carte de la Tokio.

Capitalei
tinăr cartier al Capitalei. Blocuri de 
cîte 10 nivele au fost înălțate folo
sind coirajele glisante, iar construc
țiile de cinci nivele — din panouri 
mari prefabricate. Pînă acum au 
fost recepționate 320 apartamente ; 
pînă la sfîrșitul anului aici se vor 
mai da în folosință aproape 1 400 
apartamente.

Intr-un stadiu avansat se află șî 
construcția centralelor termice de 
mică capacitate, care vor furniza 
căldură și apă caldă pînă la racor
darea cartierului la rețeaua de ter- 
moflcare a orașului. Prima a Intrat 
în funcțiune'. Recent, a fost dată în 
folosință o cantină pentru circa 
2 500 muncitori.

Valoarea unor rezerve
(Agerpres)

Prin cîteva întreprinderi din regiunea Cluj

Prin cîteva unifăji din trustul Gostat Craiova
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Consiliile gospodăriilor de stat, 
organe în componența cărora intră 
cele mai bune cadre de specialiști și 
activiști din unități, oameni cu o te
meinică pregătire profesională și o 
îndelungată practică, au un rol im
portant în conducerea treburilor de 
zi cu zi și de perspectivă ale gospo
dăriilor de stat, în îmbunătățirea ac
tivității lor de producție și economi- 
co-financiare. Acolo unde ele se a- 
chită conștiincios, cu răspundere de 
sarcinile ce le revin aduc o contri
buție însemnată la planificarea pro
ducției, sporirea cantităților de pro
duse agricole livrate statului, redu
cerea prețului de cost al producției, 
în cei cîțiva ani care au trecut de 
la crearea lor, consiliile G.A.S. au 
acumulat o experiență bogată, și-au 
demonstrat eficiența. Iată ce ne-au 
relatat în legătură cu aceasta, într-o 
recentă convorbire, unii lucrători 
din gospodăriile de stat aparținînd 
trustului Gostat Craiova.

CE PROBLEMS SE PUN ÎN DISCUȚIE
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Activitatea de perspectivă și cea 
de zi cu zi într-o gospodărie de stat 
ridică probleme numeroase și com
plexe. Rezolvarea lor la timp și cu 
competență constituie principala 
preocupare a consiliilor G.A.S.

— în ședințele pe care le ține con
siliul — a arătat tov. Ion Drăghici, 
directorul gospodăriei de stat 
bega — sînt dezbătute numai 
blemele care condiționează 
măsură hotărîtoare rezultatele 
nomice ale unității și necesită
suitarea largă a tuturor membrilor 
consiliului.

Discuțiile purtate au scos în evi
dență că o primă grupă de probleme, 
de rezolvarea cărora consiliile celor 
mai multe gospodării se ocupă cu 
grijă și competență, o constituie cele 
legate de sporirea producției agri
cole. Că așa stau lucrurile rezultă 
de altfel și din planurile de muncă 
ale acestor organe, în care sînt în
scrise deseori teme ca : profilarea și 
specializarea producției ; amplasarea 
culturilor ; stabilirea soiurilor și 
numărului de plante la hectar pe 
brigăzi și tarlale; discutarea planu
lui de fertilizare ; analiza rezultate
lor obținute în sectorul taurin, por
cin sau ovin ; alcătuirea planului de 
lucru în campanii etc. Dezbaterea 
cu regularitate a acestor probleme 
în ședințele consiliilor G.A.S. și mai 
ales măsurile luate au dus la 
nerea unor rezultate bune în 
ducție.

în 1963, la gospodăria de stat 
bega au existat unele deficiențe în 
ramura creșterii animalelor. îndeo
sebi la fermele de taurine, realizările 
erau cu mult sub posibilități ; la nici 
o categorie de animale nu se reali
zaseră sporurile stabilite de creștere 
în greutate. Consiliul 
convocat o ședință în 
discuția membrilor, 
invitaților (brigadieri 
de animale, muncitori 
problema îmbunătățirii activității de 
producție în zootehnie. Cu acest pri
lej s-a analizat cauza neîndeplinirii 
planului și s-au făcut propuneri con
crete pentru înlăturarea deficiențe
lor. Planul de măsuri întocmit cu a- 
cest prilej prevedea între altele : lo
tizarea animalelor, repartizarea lor 
mai rațională pe îngrijitori, prepa
rarea, prin tocare și saramurare, a 
tuturor furajelor fibroase înainte de 
administrare, revizuirea programului 
de grajd, organizarea mai temeinică 
a cursurilor zootehnice. Aplicarea 
acestor măsuri a făcut cu putință ca 
anul acesta să se realizeze sarcinile 
de plan privind creșterea producției 
zootehnice și reducerea prețului de 
cost.

Obținerea unor randamente spo
rite la hectar și pe animal constituie
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veriga de bază în realizarea produ
selor agricole la un preț de cost scă
zut. Experiența dobîndită de-a lun
gul anilor a arătat însă că înregis
trarea în bilanț a unor costuri mici 
și, deci, încheierea activității econo
mice cu beneficii depind și de chel
tuirea cu grijă a fondurilor prevă
zute, de valorificarea superioară a 
producției ete.

— în ultimii ani — a subliniat tov. 
Marin Leștaru, contabilul șef al gos
podăriei de stat Băilești — noi acor
dăm o atenție mai mare problemelor 
de ordin financiar. Ne interesea
ză în egală măsură obținerea unor 
producții sporite, costul lor, prețul 
de vînzare. Toate aceste probleme 
sînt analizate cu regularitate în 
cadrul consiliului gospodăriei. A- 
ceasta ne dă posibilitatea să cu
noaștem în permanentă dacă cheltu
ielile gospodăriei, volumul livrărilor 
și beneficiile, atît pe unitate cît și pe 
sectoare, se încadrează în limitele ci
frelor prevăzute și, pe această bază, 
să luăm măsuri operative pentru în
dreptarea situației. în luna martie 
am constatat că cheltuielile zilnice 
pentru întreținerea tineretului taurin 
depășiseră cifra planificată. Con
siliu] a analizat amănunțit cauzele 
acestei situații și a constatat că pen
tru o zi furajată au fost folosite mai 
multe unități nutritive decît e indi
cat, în principal din cauza consumu
lui exagerat de lapte integral. Măsu
rile luate (reducerea la normal a 
cantităților de lapte ce se adminis
trează vițeilor, înlocuirea unei bune 
părți din laptele integral cu lapte 
smîntînit etc), au fost aplicate înce- 
pînd de a doua zi și, în scurt timp, 
prețul de cost s-a micșorat. Datorită 
unor asemenea măsuri, în primele 
nouă luni ale anului cheltuielile de 
producție ale gospodăriei sînt sub 
plan, în vreme ce veniturile reali
zate depășesc prevederile cu circa 
716 000 de lei.

După cum se vede, consiliile gos
podăriilor de stat trebuie să pună în 
discuție și să. rezolve probleme din
tre cele mai variate. Alegerea lor, în 
vederea dezbaterii într-o ședință sau 
alta, nu este făcută la întîmpla- 
re, ci în funcție de oportunitatea lor. 
de importanța pe care o prezintă la 
un moment dat în ansamblul activi
tății de producție și financiare a gos
podăriei. în legătură cu aceasta, tov. 
Ion Bora, directorul G.A.S. Băilești, 
ne-a relatat următoarele :

— Excluzînd problemele legate de 
realizarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli, de îndeplinirea sarcinilor 
de producție și de valorificare a pro
duselor ne care le analizăm lună de 
lună, toate celelalte probleme sînt 
alese cu grijă, ținîndu-se seama de 
importanța lor în perioada respec
tivă, De fiecare dată, înainte de a 
convoca ședința consiliului, ne în
trebăm; care este sectorul unde re
zultatele nu sînt pe măsura posibi
lităților ? ; ce probleme sînt de re
zolvat în perioada imediat următoa
re ? ; ce măsuri trebuie întreprinse 
pentru ca gospodăria să-și depă
șească sarcinile de plan, să obțină 
beneficii mari ? Procedînd astfel 
efectul măsurilor stabilite în ședin
țele consiliului este mult sporit.

PARTICIPARE LARGĂ
LA DEZBATEREA ACTIVITĂȚII
DE PRODUCȚIE

Experiența a arătat că în anu
mite situații, pentru a lua cele mai 
potrivite hotărîri consiliul G.A.S. 
trebuie să consulte un număr cît mai 
mare de lucrători din gospodărie :

Radu ATANASESCU

(Continuare în pag. IlI-a)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Recent, în cadrul Uzinei „Rulmentul“ 
din Brașov s-a terminat construcția 
unei noi hale de forjă. în prezent se 
lucrează la montarea utilajelor și 
mașinilor de forjat care se caracte
rizează printr-un înalt nivel tehnic. 
Npi utilaje și mașini sînt în curs de 
montare și în hala veche. Acestea 
vor permite constructorilor de rul
menți să folosească cele mai avan
sate metode de forjare. Inelele de 
rulmenți vor fi forjate la dimensiuni 
foarte apropiate de cotele finale, a- 
sigurîndu-se totodată o productivi
tate de aproape 4 ori mai mare de- 
cît la presele orizontale. Prin darea

în funcțiune a viitoarei hale, întrea
ga cantitate de inele de rulmenți 
se va realiza în jizină. Sistemul de 
încălzire prin flacără va fi înlocuit 
treptat prin alte procedee mai mo
derne de încălzire și în primul rînd 
prin curenți de inducție. Se va înlo
cui complet și sistemul de recoacere 
a inelelor în cuptoare cu vatră mo
bilă, prin cuptoare tunel automate. 
Primele două cuptoare de acest fel 
care au fost montate, înlocuiesc 11 
cuptoare clasice. Alte cuptoare tunel 
automate vor fi montate în curînd. 
Transportul intern va fi complet 
mecanizat.

Turnee aie unor '"artiști* stràTinï
Pe scenele Capitalei și din întreaga 

tară vor apărea luna aceasta nume
roși artiști de peste hotare. Timp de 
patru săptămîni, Ansamblul artistic 
national din R. P. Chineză, care ne vi
zitează (ara, prezintă spectacole în Ca
pitală, la Brașov, Făgăraș, Siîntu Ghe
orghe, Tohan, Predeal, Ploiești, Mo- 
reni, Cîmpina, Sinaia, Breaza, Băicoi, 
Brăila, Galați, Oltenița. Filarmonica 
de stat din Poznan (R. P. Polonă), 
dirijată de 'Witold Krzemienski, va o- 
teri, în zilele imediat următoare, iubi
torilor de muzică concerte simfonice 
la Arad, Timișoara, Ploiești. La Ate-

Scrisori către „Scînteia“

TAIE FĂRĂ 
SĂ MĂSOARE

Realizarea de economii pre
ocupă nu numai pe cei care pro
duc bunuri materiale, ci și pe noi, 
funcționarii. Aș vrea să relev o 
sursă de economii, în aparență 
minoră. Este vorba de hîrtia co- 
piativă (indigo) la consumul că
reia se face o mare risipă. 
Din experiența mea (îndeplinesc 
funcția de șef al biroului conta
bilității la întreprinderea de po
duri, lucrări speciale, transpor
turi, șantierul Galați), am con
statat că la stabilirea dimensiu
nilor colilor de hîrtie copiativă 
nu se ține seama de mărimea 
colilor de hîrtie albă. Fabrica 
„Aurora“ din București produce 
hîrtie copiativă de două dimen
siuni : de 0,555 m X 0,350m și de 
0,480 m X 0,440 m ; în schimb, o 
coală normală de hîrtie simplă> 
indiferent de calitatea ei, are di
mensiunile de cca. 0,300 X 0,210 m, 
iar una dublă de cca. 0,300 X 0,420. 
Am căutat să îmbin cît mai ju
dicios aceste dimensiuni la tre
buințele serviciului dar n-am iz
butit, astfel că din fiecare coală 
de indigo sînt nevoit să
bucăți care nu mai pot fi între
buințate.

Dacă s-ar micșora coala 
digo la dimensiunile celei de hîr
tie nu s-ar mai arunca fîșii de 
indigo care, la o cutie de 100 de 
coli, totalizează o suprafață de 7 
metri pătrați. Ținînd seama de 
costul indigo-ului, rezultă că la 
fiecare cutie s-ar putea realiza e- 
conomii de circa 30 de lei. In afa
ră de aceasta, s-ar putea micșora 
și dimensiunile cutiei deci și pre
țul de cost al ambalajului s-ar 
reduce. Dat fiind că hîrtia 
copiativă se consumă în toate în
treprinderile și instituțiile, rezultă 
că se pot realiza însemnate eco
nomii. Propun conducerii între
prinderii care realizează acest 
produs și organelor care sta
bilesc STAS-ul să studieze po
sibilitățile de a valorifica mai e- 
conomicos hîrtia copiativă.

neul R. P. Romîne, 
un concert în ziua 
Violonistul bulgar Emil Kamilarov, 
laureat al Prerniului-.J)imitrôv și al 
Premiului Paganini, va susfine concer
te la Timișoara, Iași și București. A- 
companiamentul la pian va fi susținut 
de compatrioata sa Safca Popova. Din 
R.P. Ungară sosesc luna aceasta vio
lonista Vera Gyarmaty și soprana Ma
ria Matyas, artistă emerită a R.P. Un
gare. Vera Gyarmaty va da concerte 
la Brașov și Craiova, în timp ce Maria 
Matyas va apărea în „Faust" la Tea
trul de Operă și Balet al R.P. Romîne 
și în „Traviata" pe scena operei timișo
rene. Tenorul italian Salvatore Puma 
va interpreta roluri din „Aida", „Ot
hello", „Tosca", „Boema", „Turandot" 
și „Paiațe", pe scenele operelor din 
Capitală și din Cluj. Concertul or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii 
din 19 noiembrie va avea ca solist pe 
pianistul Raffi Petrossian (Franța). 
Și-au mai anunțat sosirea dirijorul 
Herbert Kegel (R. D. Germană) care 
va apărea la pupitrul orchestrei sim- 
ionice a Filarmonicii „George Enescu" 
și a orchestrelor din Cluj și Timișoa
ra. Este așteptat, de asemenea, diri
jorul austriac Gustav Koslik.

orchestra prezintă 
de Iß noiembrie.

în întreprinderile industriale din 
regiunea Cluj se desfășoară o muncă 
susținută pentru îndeplinirea planu
lui pe acest an la toți indicatorii. 
Inițiativa creatoare pentru folosirea 
mai bună a capacităților de produc
ție existente, promovarea tehnicii și 
tehnologiei avansate, pentru utiliza
rea rațională a materiilor prime și a 
materialelor se manifestă în nu
meroase fabrici și uzine. Pînă la sfîr- 
șitul trimestrului III, colectivele în
treprinderilor din regiune au reali
zat, peste prevederile planului, pro
duse în valoare de 171 milioane lei. 
Productivitatea muncii a crescut, 
față de plan, cu 3,3 la sută. Impor
tant de relevat este faptul că aproape 
73 la sută din sporul producției a 
fost realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Care sînt izvoarele creșterii pro
ductivității muncii, cum au fost ele 
fructificate și ce măsuri se întreprind 

. .aciup. .pentru., valorificarea în conti
nuare a rezervelor existente

în trei trimestre, colectivul uzine
lor „Industria Sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii a dat peste plan 15 100 tone 
de produse metalurgice, din care 
3 100 tone de oțel și 6 700 tone de 
laminate. Am stat de vorbă cu mai 
mulți muncitori, tehnicieni și ingi
neri de aici. Cu toții au arătat că 
buna folosire a capacității mașinilor 
și utilajelor a constituit principala 
sursă de creștere a productivității 
muncii. Concludent este faptul că 
indicii de utilizare la cuptoarele 
Martin și electrice, ca și la lami
noare, au fost depășiți.

— Cuptoarele sînt aceleași, spunea 
inginerul Traian Cristea de la oțelă- 
rie, dar în fiecare an găsim soluții 
noi pentru ca ele să producă 
oțel mai mult și de calitate superi
oară. Cuptorul electric nr. 4 a fost 
perfecționat, mărindu-i-se capacita
tea cu 300 kg. La cuptorul nr. 2 s-a 
instalat un transportor mai mare, 
capacitatea lui de încărcare crescînd 
astfel cu 150 kg. Dar eite alte mo
dernizări nu s-au făcut pentru a se 
obține, cu aceleași utilaje, o produc
ție mereu crescîndă ? în anul viitor 
ne revin sarcini mai mari. Concomi
tent cu creșterea producției de oțel, 
sporește mult ponderea oțelurilor a- 
liate. Pentru acesta ne pregătim

metodă

arunc

de in-

Mihal BOTEZ
Galați

de 
de

ne

intens. Sînt în curs de mecani
zare diferite operații de lucru. La 
unul dintre cuptoare se vor elabora 
numai oțeluri pentru rulmenți. în 
acest scop i s-au adus îmbună
tățiri constructive ; un grup 
oțelari au fost trimiși în schimb 
experiență la Hunedoara.

Specialiștii de aici au ținut să
vorbească și despre alte măsuri teh
nice care se iau în uzină pentru 
creșterea productivității muncii. 
Preocuparea pentru îndeplinirea 
planului pe anul în curs se împle
tește strîns cu grija pentru buna 
pregătire a producției anului 1965 ; 
potrivit prevederilor planului, pro
ductivitatea muncii în această uzi
nă fruntașă pe ramură urmează 
să crească cu 7,3 la sută. Pregăti
rile ce se fac acum în toate sec
țiile urmăresc ca acest spor să fie 
realizat în bună măsură prin folo
sirea cu indici mai înalți a capaci- 

Pll"w. tătitor <de producție..
La întreprinderea „Electrocerami

ca“ din Turda se produc izolatori 
electrici de joasă și de înaltă ten
siune. în acest an, în fabrică au 
fost valorificate mai bine avantaje
le introducerii micii mecanizări. 
Fabrica ' a avut sarcina să 
ducă o cantitate importantă de con- 
tactoare. “ 
presiune. 
300—400 
periențe, 
turna pe 
mecanizate. Productivitatea 
a crescut de aproape 
Au fost mecanizate și alte operații 
care necesitau un volum mare de 
muncă. în primele trei trimestre, o 
bună parte din sporul de producti
vitate de peste 6 la sută a fost ob
ținut pe această cale. Planul de mă
suri tehnico-organizatorice pe anul 
1965 prevede noi măsuri de meca
nizare a unor munci manuale. Po
zitiv este faptul că aproape toate 
acestea sînt în curs de realizare 
pentru ca ele să-și poată ..spune

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

pro-

sub 
doar

Prin turnarea lor 
se realizau zilnic 

bucăți. După diferite ex- 
s-a găsit soluția de a le 
cale umedă în matrițe 

muncii 
zece ori.

(Continuare în pag. IlI-a)

efi ci en tă
PETROȘENI (coresp. „Scînteii"). — 

Brigada minerului Constantin Sorescu 
de la Uricani aplică în subteran o 
nouă metodă de exploatare a căr
bunelui. El a pregătit 6 abataje ca
meră deservite de o singură brigadă 
In loc de 6 brigăzi cîte lucrau îna
inte. Întreaga producfie este con
centrată pe un singur ax colector, 
ceea ce permite exploatarea rafiona- 
lă a stratului, folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, a mecanismelor și 
îmbunătățirea calității cărbunelui coc- 
silicabil. Chiar de la săparea preaba- 
fajelor, brigada a obținut o înaltă 
productivitate a muncii — 11 tone 
de cărbune pe post. Zilnic, fiecare 
miner din brigadă trimite la supra
față cite un vagon de cărbune.

Stimulate de realizările brigăzii 
lui Constantin Sorescu, numeroase 
brigăzi din Valea Jiului și-au propus 
să aplice noua metodă de lucru. Prin 
extinderea inițiativei „Două cîmpuri 
de cărbune pe schimb din fiecare a- 
ripă de abataj", brigăzile conduse de 
Constantin Rudic și Alexandru Pin- 
zaru de la Uricani, Ștefan Laszlo și 
Ion Cîșlaru de la Petrila, Ștefan Gantz 
de la Vulcan, Aurel Cristea, Pavel 
Dediu și Victor lancu de la Aninoasa, 
realizează zilnic randamente de 8—10 
tone de cărbune pe fiecare post. Ge
neralizarea în viitor a metodei de 
muncă, aplicate la Uricani și în alte 
abataje din minele Văii Jiului, va per
mite obținerea unei însemnate creș
teri a productivității muncii mineri
lor,

In legătură cu cea de-a 45-a aniversare < » ♦

a creării P. C. din Danemarca
Cu prilejul împlinirii, la 9 noiembrie 1964, a 45 de ani de la crearea 

Partidului Comunist din Danemarca, C.C. al P.M.R. a trimis C.C. al 
P.C. din Danemarca o telegramă în-care își exprimă salutările și urările 
sale cordiale.

La întreprinderea Optică Romînă din Capitală se fabrică peste o sută 
de produse — microscoape, utilaj medical, aparate de mărit fotografii, 
de proiecție cinematografică, diferite bunuri de larg consum. Recent, 120 
aparate de proiecție de tipul APS-35-6 au fost expediate unor cinemato

grafe din Capitală șl din alte orașe.

Dezbaterile
din Camera Comunelor

comunist din Bolivia și Partidul li
beral. Au subscris, de asemenea, la 
declarație diferite organizații mun
citorești și studențești.

Ieri, în Camera Comunelor au a- 
vut loc dezbateri vii asupra moțiu
nii de cenzură depuse de opoziția 
conservatoare împotriva guvernului 
laburist, în legătură cu proiectul de 
naționalizare a industriei siderurgi
ce. (Amănunte în pag. a IV-a).

Arestări in Sudan

Bolivia Cereri
de a se pune capăt 
stării de urgenjă

Partidele politice din Bolivia, con
stituite în „Comitetul revoluționar 
al poporului“, au hotărît să sprijine 
junta militară condusă de generalul 
Barrientos care a fost instalată după 
înlăturarea fostului președinte Vic
tor Paz Estenssoro. într-o declara
ție prezentată juntei și care a fost 
dată publicității în capitala Boliviei 
sînt enumerate 13 puncte pentru a 
se pune capăt stării de urgență pe 
teritoriul național. Programul „Co
mitetului revoluționar al poporului“ 
prevede menținerea naționalizării 
minelor, realizarea reformei agrare, 
respectarea libertăților democratice. 
Documentul a fost semnat de Par
tidul național revoluționar de 
stingă, condus de Juan Lechin, Pa
langa socialistă boliviană, condusă 
de Valter Guevara Arce, Partidul

Postul de radio Omdurman a anunțat 
că, duminică, au fost arestați șapte ge
nerali ai armatei sudaneze care au făcut 
parte din fostul Consiliu suprem al for
țelor armate din timpul precedentului re
gim. Intr-un comunicat oficial se spune 
că arestarea acestor ofițeri a avut loc în 
baza unei hotărîri a guvernului. Trei 
personalități civile, între care fostul mi
nistru de externe, Ahmed Kheir, au fost 
puse în stare de arest preventiv. Luni au 
avut loc, la Khartum, mari demonstrații 
în sprijinul noului guvern.

DECLARAȚIILE
PREȘEDINTELUI TURCIEI

Președintele Turciei, Cemal Gürsel, 
a făcut o declarație luni la Izmir, în 
cursul căreia a subliniat că Turcia 
este hotărîtă 
amicale, 
de altfel 
să fie 
N.A.T.O. 
cipriotă, 
se constată o îmbunătățire a situa
ției. Trecînd la unele probleme in
terne ale țării, președintele Turciei 
a respins afirmațiile partidelor de 
opoziție, potrivit cărora actualul gu
vern turc este minoritar.

să stabilească relații 
cu Uniunea Sovietică, ca 
cu toți vecinii săi, fără ca 
nevoită să părăsească 

Referindu-se la problema 
el a relevat că în insulă
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LA ÎNCEPUT DE AN FORESTIE
o Pregătiri pentru noua campanie de 
tăiere a pădurilor ® Indici superiori de 
folosire a mecanismelor © Mai mult 
sprijin în asigurarea pieselor de schimb

Muncitorii forestieri din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară fac pre
gătiri pentru buna desfășurare a lu
crului în campania de tăiere a pă
durilor din toamnă și iarnă. Se iau 
măsuri privind extinderea celor mai 
potrivite forme de organizare a mun
cii, verificarea și repararea meca
nismelor, repartizarea lor potrivit 
necesităților.

Una din problemele care au preo
cupat conducerile întreprinderilor 
forestiere din regiune a fost pregă
tirea din timp a parchetelor noi ce 
vor fi puse în valoare în anul 1965. 
în fiecare parchet s-au deplasat in
gineri și tehnicieni, muncitori cu o 
înaltă calificare, stabilind procesele 
tehnologice care să asigure exploata
rea rațională a lemnului. Au 
fost prevăzute pentru fiecare parchet 
cantitățile de material ce urmează a 
fi fasonate cu fierăstraie, instalațiile 
și mijloacele de scos-apropiat meca
nic (funiculare, tractoare, trolii), in
stalațiile șl căile de scos-apropiat cu 
alte mijloace, locul unde se vor am
plasa depozitele intermediare etc.

O bună pregătire a deschiderii noi
lor parchete s-a făcut la întreprin
derea forestieră Toplița. în parche
tul Topilea, din cadrul sectorului de 
exploatare Răstolița, au fost stabili
te drumurile pentru tractoare și de 
tras, amplasamentul unui funicular 
de tip „Mîneciu“, în lungime de 2,4 
km, locul rampei de . descărcare a 
funicularului și altele. Unele lucrări 
sînt în curs de execuție, iar altele 
sint terminate.

învățînd din experiența anilor tre- 
cuți, conducerea întreprinderii a a- 
cordat o importanță deosebită am
plasării și montării funicularelor. E- 
chipele de trasare a funicularului din 
Topilea au studiat mai multe varian
te de montare. Față de prima va

ACTIVITATEA CURENTĂ 
MUNCA IN PERSPECTIVĂ-UN SINGUR TOT

Munca de partid este o muncă vie, 
creatoare, care presupune cuprinde
rea celor mai variate domenii, o 
activitate metodică, sistematică, în
dreptată spre obiective bine deter
minate. Fie că este vorba de proble
me esențiale, privind perspectiva 
construcției socialiste, fie de sarcini 
curente, organizațiile de partid își 
îndreaptă privirea asupra tuturor, 
găsind pentru fiecare soluțiile cele 
mai eficace.

în condițiile cînd întreaga activi
tate economică și social-culturală își 
găsește o orientare clară, științific 
fundamentată, în programul de desă- 
vîrșire a construcției socialiste ela
borat de Congresul al III-lea al 
partidului, organele și organizațiile 
de partid au posibilitatea să chibzu- 
iască și mai temeinic asupra măsu
rilor și acțiunilor pe care le iniția
ză, să lucreze în așa fel încît să 
închege, într-un singur tot, munca 
pentru rezolvarea problemelor de zi 
cu zi cu a celor de perspectivă. Re- 
ferindu-se la însemnătatea unui ase
menea stil de conducere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat în 
cuvîntarea rostită la Conferința or
ganizației de partid a orașului Bucu
rești că organele și organizațiile de 
partid trebuie să „îmbine preocu
parea pentru sarcinile economice 
concrete, imediate, cu orientarea sis
tematică spre rezolvarea obiective
lor de perspectivă“.

Viitorițl are rădăcini
m prezent

Prin modul în care se desfășoară, 
adunările de dare de seamă și ale
geri în organizațiile de partid consti
tuie o expresie a îmbinării muncii 
curente cu cea de perspectivă. Co
muniștii analizează cu spirit de răs
pundere ce s-a făcut și ce mai este 
de făcut pentru anul acesta, dar tot
odată cumpănesc asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru ca sarcinile 
pe ultimul an al șesenalului să fie 
îndeplinite în cele mai bune condiții. 
Dovadă că organizațiile de partid țin 
seama că viitorul are rădăcini în 
prezent.

Ceea ce a caracterizat lucrările a- 
dunării de alegeri din organizația de 
bază de la atelierul de formare al 

riantă propusă, la care lungimea 
traseului era mai mare, terenul ac
cidentat și o deschidere între doi pi
loni de peste 800 de metri, soluția 
finală prezintă avantaje economice 
— reducerea costului construcțiilor, 
ușurarea transportului ; calculele a- 
rată că se vor obține astfel la acest 
parchet economii în valoare de 
140 000 lei pe an.

în lunile de iarnă, cu multă ză
padă în pădure, sînt perioade cînd 
unele operații din procesul de ex
ploatare a lemnului nu se pot des
fășura în condiții bune. Experiența 
anilor trecuți a dovedit că, fără asi
gurarea unor stocuri suficiente de 
material lemnos, mecanismele nu 
pot fi folosite ore și zile întregi. 
Pentru prevenirea unor asemenea 
situații, în majoritatea întreprinde
rilor forestiere din regiune s-a pre
văzut să se asigure din timp stocuri 
de lemn la punctele de lucru.

Ca urmare a investițiilor făcute, 
în exploatările forestiere din regi
une au crescut capacitățile de pro
ducție, iar dotarea cu utilaje și 
mecanisme este mult mai bună. Ele 
dispun în prezent de peste 600 uti
laje fixe și mobile, la care sé adau
gă aproape 300 autovehicule, folo
site la transportul lemnului.

O sarcină de mare însemnătate 
este, în aceste condiții, sporirea in
dicilor de utilizare a acestor utilaje 
în vederea creșterii productivității 
muncii. Printr-o bună întreținere a 
utilajelor și manevrarea lor atentă, 
la I. F. Reghin, la exploatarea fores
tieră Cupaș din cadrul I. F. Gheor- 
ghieni, Valea-Lungă de la I. F. To
plița și în multe altele s-au putut 
transporta în plus mii de metri cubi 
de lemn. Utilizarea cu grijă a me
canismelor a avut un rol important 
anul acesta în realizarea sarcinilor 
de plan. în primele 10 luni ale a-

Uzinei „23 August“-București, este 
că membrii și candidați! de partid 
nu s-au oprit numai asupra sarcini
lor care le revin pe anul în curs, ci 
au examinat sub toate aspectele pro
blemele pe care le ridică planul pe 
1965. în cadrul dezbaterilor, mai 
mulți comuniști au arătat că, deși 
s-au obținut rezultate mulțumitoare, 
este necesar ca și în lunile viitoare 
productivitatea muncii să se afle în 
centrul atenției, astfel ca sfîrșitul 
anului să găsească atelierul cu acest 
indicator important realizat. Adu
narea de dare de seamă și alegeri a 
privit însă mai departe. „Dacă în 
1964 treburile n-au mers ușor, apoi 
sarcinile pe anul viitor, cînd produc
tivitatea muncii urmează să crească 
la noi în atelier cu 20 la sută, 
ne vor da și mai mult de 
furcă“, a spus unul dintre vorbi
tori. Propunerea ca un grup de spe
cialiști să studieze, încă înainte de 
intrarea în fabricație a noilor pro
duse, posibilitățile de perfecționare 
a tehnologiei și de îmbunătățire a 
organizării muncii a întrunit adeziu
nea întregii organizații. De la adu
narea de alegeri au trecut doar două 
săptămîni, dar de pe acum se între
văd rezultatele pozitive ale unei ase
menea activități. Prin îmbunătățirea 
tehnologiei s-au creat condiții ca 
productivitatea muncii să crească cu 
30 la sută la un grup de repere ; se 
extinde suprafața de formare, s-au 
luat măsuri pentru a se asigura 
stocurile normate.

Viața ridică mereu noi probleme. 
Tocmai de aceea, în practica muncii 
de partid e foarte important să cu
noști temeinic starea de lucruri de 
pe teren și, în concordanță cu reali
tățile, să scrutezi timpul, să mani- 
fești spirit de prevedere, pentru ca 
odată cu rezolvarea sarcinilor curen
te să creezi condiții favorabile pen
tru ca și treburile din luna sau anul 
viitor să fie realizate în condiții 
bune.

Să ne gîndim, bunăoară, la aspec
tele multiple pe care le implică 
realizarea planului de investiții, o- 
biectiv de importanță majoră pentru 
îndeplinirea planului de stat. Aceas
ta impune organelor și organizațiilor 
de partid să se ocupe cu spirit de 
răspundere nu numai de sarcinile 
la ordinea zilei, de executarea grafi

Foto : M. Andreescu
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nului, în cadrul Direcției regionale 
a economiei forestiere s-a înregis
trat o depășire a planului la pro
ducția globală de 9,1 la sută, iar la 
productivitatea muncii un spor de 
1,2 la sută.

în cadrul lucrărilor pregătitoare 
pentru noul an forestier vor trebui 
luate măsuri în scopul înlăturării 
unor deficiențe manifestate în folo
sirea mecanismelor. La I. F. Reghin, 
la I. F. Toplița anul acesta au avut 
loc numeroase opriri în timpul 
funcționării unor utilaje. Același lu
cru s-a întîmplat și în alte între
prinderi forestiere, îndeosebi din 
cauza lipsei pieselor de schimb sau 
a unor defecțiuni organizatorice pri
vind asigurarea stocului de mate
rial lemnos la rampele funicularelor. 
Se simte necesitatea unui sprijin 
mai mare din partea direcției regio
nale și a Ministerului Economiei Fo
restiere în asigurarea pieselor nece
sare pentru întreținerea mecanis
melor.

Fenomenele atmosferice din ulti
mele săptămîni au provocat în cîteva 
masive forestiere din regiune dobo- 
rîrea arborilor pe suprafețe însem
nate, îndeosebi în raza de activitate 
a întreprinderilor Miercurea-Ciuc și 
Gheorghieni. La indicația biroului 
comitetului regional de partid, s-au 
luat măsuri pentru scoaterea și va
lorificarea materialului lemnos din 
aceste zone. în prezent se construiesc 
aici drumuri de acces, se instalează 
funiculare. Este necesară urgenta
rea acestor lucrări.

★
Noul an forestier pune în fața 

muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din întreprinderile economiei 
forestiere ale regiunii sarcini impor
tante. Conducerile acestor întreprin
deri au datoria să asigure terminarea 
cît mai grabnică a tuturor lucrărilor 
pregătitoare, condiție hotărîtoare 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe 1965.

L. DEAKY
coresp. „Scînteli“

cului de lucrări curente, ci să se în
grijească, în același timp, de asigu
rarea cadrelor calificate, care ur
mează să lucreze în noile fronturi de 
lucru, de pregătirea condițiilor pen
tru ca munca pe șantiere să se des
fășoare din plin. în fața Comitetului 
regional de partid Oltenia s-au ridi
cat numeroase probleme, în primul 
rînd, privind creșterea capacității de 
producție a întreprinderilor de con
strucții, buna organizare a muncii pe 
șantiere, astfel încît să se asigure în
deplinirea integrală a planului de 
investiții, realizarea în termenele fi
xate a noilor obiective industriale șl 
social-culturale. în 1965, urmează 
să intre în funcțiune unele instala
ții ale Combinatului chimic Craiova. 
Comitetul regional de partid a spri
jinit îndeaproape grupele de proiec- 
tanți trimise de organele centrale 
pentru definitivarea și aplicarea so
luțiilor tehnice prevăzute în pro
iecte și acordarea unei asistențe ca
lificate constructorilor. In urma 
unei analize la fața locului, s-au 
luat măsuri pentru asigurarea fron
tului de lucru necesar montării uti
lajelor, astfel încît rodajul tehnolo
gic să poată începe la timp.

Cu toate progresele realizate în 
îmbinarea muncii curente cu cea de 
perspectivă, mai există cazuri cînd 
organele și organizațiile de partid se 
lasă pînă într-atît furate de sarcinile 
zilnice, încît pierd din vedere pe 
cele de viitor. Vreme îndelungată, 
Comitetul raional de partid Găiești 
n-a exercitat un control exigent a- 
supra modului cum își îndeplinesc 
întreprinderile industriale sarcinile 
de plan, limitîndu-se la rezolvarea 
problemelor ridicate de diversele 
campanii. Numai după ce a fost cri
ticat pentru un asemenea stil de 
muncă, comitetul raional de partid 
și-a îndreptat, în mai mare măsură, 
atenția spre dezvoltarea în perspec
tivă a economiei raionului.

Este știut că în timpul campanii
lor agricole, sub presiunea timpului, 
o sumedenie de sarcini se cer înde
plinite de urgență. In astfel de si
tuații, dacă organizația de partid nu 
știe să-și organizeze bine activitatea, 
să-și împartă judicios forțele, preo
cupările de moment, de campanie, o 
fac să piardă din vedere sarcinile zi
lei de mîine. Iată un exemplu con-

MIHU DRAGOMIR

„INELUL LUI SATURN“
Atras do literatura de anticipație, 

poetul Mlhu Dragomir i-a cercetat 
izvoarele șl l-a dedicat unele stu
dii ; a tradus „Operele alese' ale 
lui Wells și a scris el însuși „Poves
tiri deocamdată fantastice”. Iată 
motive pentru care, în ultima sa cu
legere de versuri, „Inelul lui Sa
turn”, adresată purtătorilor cravatei 
roșii, preferă să înceapă dialogul 
cu copilăria pe tema atît de fami
liară poeților și copiilor, a zboru
rilor spre și printre stele.

Poeziile primului ciclu sînt prilej 
de evocare și confesiune : univer
sul plin de mistere al astrelor, poe
tul l-a colindat încă din copilărie 
îmbarcat pe nava îndrăzneață a 
fanteziei. Scînteind printre crengi, 
stelele îl invitau să le culeagă, 
pentru a-1 ademeni apoi din oglin
da Dunării. Adolescentul „leagă în 
versuri stea de stea”, încredințînd 
modestului caiet de școală, libretul 
unui fantastic „recital cosmic”.

Cu mijloace simple, accesibile 
celor mici, slujindu-se fie de ele
mente descriptive, fie de scurte dra
matizări cu dialoguri în termeni fa
miliari, cotidieni, scriitorul transmite 
copiilor o idee generoasă : înseși 
elementele cosmice se pregătesc,

ANTONIO MACHADO

„POEZII ȘI POEME“
R.șa cum îl putem cunoaște din 

culegerea de poezii și poeme, apă
rută în Editura pentru literatură uni
versală, Antonio Machado a fost un 
om de o rară delicatețe sufletească, 
un fin intelectual, teoretician al ar
tei poetice, șl un fiu al Spaniei, le
gat pînă la sfîrșitul vieții, prin toa
tă ființa lui, de pămîntul, de oamenii, 
de istoria patriei sale ; — „...unde 
curge Duero / printre mari stînci și 
printre / fantome de bătrîni stejari, 
sub cerul / războinicei și misticei 
Castilii, / Castilia umilă și vitează, / 
Castilia disprețului și a forței — et
ici în cîmpurile andaluze, / Oh, țara 
mea natală ! vreau un cîntec / să 
cînt...“. Structural deci, era chemat 
să comunice prin poezia lui un fluid 
sufletesc continuu. N-a privit nicio
dată poezia ca o „activitate secun
dară’ a omului, șl a Intuit, plastlci- 
zînd în Imagini uneori derutante prin 
discreția și simplitatea lor, raportu
rile intime, vibrante, dintre biografia 
lui și epoca în care a trăit. Născut 
în 1875 și mort în exil, în orașul 
francez Colliure la 22 februarie 193S, 
aparținînd la începuturile poeziei 
sale „generației lui „98", care avea 
să spargă orizonturile încețoșate ale 
romantismului întîrziat la sfîrșit de 
secol, Antonio Machado a afirmat cu 
intensitate lirică o conștiință poetică 
a vremii sale. Aceste dimensiuni ale 
scrisului său au culminat în accen
tele cetățenești și patriotice din anii 
dureroși ai războiului civil, cînd, nu 
cu mult înaintea morții, a cunoscut 
refugiul forțat, alături de coloanele 
de răniți, de bătrîni, femei și copii, 
care plecau, fără s-o uite, din Spa
nia trădată șl înfrîntă.

Machado s-a contopit sufletește cu 
oamenii simpli ai pămîntulul, des- 

cludent în această privință. Comite
tul de partid al gospodăriei colective 
„9 Mai“, din raionul Călărași, știa 
de multă vreme că anul acesta sec
torul avicol se va dezvolta considera
bil. Cu toate acestea, deși lucrările 
de construire a puiernițelor au în
ceput de mult, ele au rămas netermi
nate. Abia cînd s-a ivit pericolul ca 
iarna să găsească păsările fără adă
posturi, comitetul de partid a cerut 
consiliului de conducere să trimită 
echipe în bălțile Dunării, de unde 
s-a procurat lemnul necesar termi
nării construcțiilor.

Planuri judicioase, 
măsuri concrete

Coordonarea întregii activități cu
rente și de viitor, stabilirea unor so
luții eficace sînt posibile numai pe 
baza unei planificări judicioase, iar 
aceasta este condiționată în bună 

‘ măsură de capacitatea organizațiilor 
de partid de a-și concentra eforturile 
spre domeniile esențiale, de modul 
în care birourile consultă membrii 
și candidați! de partid, activul fără 
de partid, ceilalți oameni ai muncii, 
pun în dezbaterea comuniștilor pro
blemele principale. Acolo unde se 
procedează astfel, planurile sînt ju
dicios întocmite, ceea ce permite să 
se traseze din timp jaloanele acti
vității curente și de perspectivă, să 
se îndrepte forțele în direcțiile ho
tărîtoare.

Elaborarea planului constituie 
însă abia începutul. Esențialul îl 
constituie munca politică și organi
zatorică vie pentru înfăptuirea, 
punct cu punct, a măsurilor stabili
te. Organizația de bază de la Școala 
medie nr. 2 din Galați a dis
cutat pe larg, cu prilejul recentei 
adunări de alegeri, despre aportul 
comuniștilor la pregătirea temei
nică a elevilor din clasa a Xl-a. 
Toți membrii de partid au fost de 
acord că trebuie acționat cu perse
verență în această direcție, întrucît 
anul trecut o parte dintre absolven
ții școlii s-au prezentat nesatisfă
cător la examenul de maturitate și 
apoi la concursul de admitere în îh- 
vățămîntul superior. Măsurile stabi
lite de adunarea de alegeri au în
ceput să fie înfăptuite. Membrii și 
candidații de partid sprijină activ ac
țiunea întreprinsă de conducerea 
școlii pentru a începe de pe acum 
pregătirea elevilor în vederea exa
menelor de la” sfîrșitul anului.

Unii secretari și membri ai birou
rilor organizațiilor de bază consideră 
că a lucra în perspectivă înseamnă 

așteaptă clipa întîlniril cu pămînte- 
nli : „Foșnind de nerăbdare / Ce- 
ru-ar vrea să mai coboare" / „Ve
nus, în găteli de nori / iese mai de- 
vreme-n zori, / întrebînd necontenit: 
/ — Cum ? Nici astăzi n-ați venit ?"

După suita dedicată minunilor 
cosmosului, chiar dacă scriitorul se 
hotărăște să atragă atenția copiilor 
că înainte de a se face cosmonauți, 
mai au ceva treburi de făcut și pe 
pămînt („Gînduri de pionier”), com
plicitatea cu cei mici îl determină 
să-și încheie astfel poezia despre 
frumusețea meseriei de agronom : 
„Iubesc imensul lan de pline, / de- 
aici nici cînd n-aș vrea să plec. / 
Dar bineînțeles, concediul / eu tot 
pe Marte-am să-l petrec..." O ima
gine creionată cu grație . și umor 
încheie poezia care dă și titlul vo
lumului : „Dar chiar de nu e dru
mul neted / — așa cum nu e nică- 
irea — / inelul lui Saturn, pe deget, 
/ tot și-l va pune omenirea !".

Poeziile strînse în ciclul „într-o zi 
cît într-un an”, simple, alerte, își 
trag substanța din istoria eroică a 
zilelor noastre noi, deslușindu-le co
piilor cui datorează dragostea și 
recunoștința.

In versuri cu vibrația dulce șl 

cifrînd în viața lor desfășurată după 
legile anotimpurilor înțelesurile a- 
dînci ale unei filozofii a muncii și 
a cinstei, surprinzînd în același timp 
dramele unei aspre realități sociale. 
„Intre o Spanie care moare / și-o 
altă Spanie care cască", dincolo 
de cîmpurile Castiliei, de peisajele 
Soriei, Machado nu ocolește piața 
Abedei, cu „copii și cerșetori: urgie 
de zdrențe“, pune față în față rea
litatea unui mediu bigot și mizera
bil și realitatea „cîmpiilor fertile”: 
„Pămîntu-și dă obolul. Caldul soare 
/ desțelenește, seamănă și strînge / 
și leagă astfel cerul cu pămîntul. / 
Noi tulburăm / fîntina vieții, soarele 
dinții, / cu ochii noștri triști, / cu ru
găciunea, / cu trîndăvia, / și gîndi- 
rea noastră...“ în felul acesta, anilor 
copilăriei evocați nostalgic, poeme
lor de dragoste, proverbelor și cîn- 
tărilor, călătoriilor, visurilor dialo
gate, notațiilor, li se adaugă și 
un rechizitoriu necruțător al rea
lităților Spaniei, în al cărei vii
tor a crezut întotdeauna cu ar
doare : „Spanie neînduplecată și re
velatoare. / Spanie ce răsare / pur- 
tînd secure în mina răzbunătoare, / 
Spanie a furiei și-a ideii“.

Cu apariția cuprinzătoarei cule
geri prefațată de Rafael Alberti, în 
traducerea poetului Aurel Rău, care 
semnează și un foarte interesant și 
substanțial studiu, marele scriitor 
spaniol Antonio Machado poate fi 
cunoscut de cititorii noștri într-o se
lecție reprezentativă și într-o tălmă
cire de înalt nivel. Lectura acestei 
culegeri din opera lui Machado îți 
dă sentimentul că te întîlnești cu 
frumusețile marii poezii.

Ion HOREA

doar a gîndi la viitor, a schița pla
nuri. Desigur, este un lucru bun ca 
organizația de partid să aibă o ima
gine clară a sarcinilor pe care le va 
avea de rezolvat, dar aceasta nU asi
gură de la sine succesul. Este nece
sar să se ia din timp măsuri con
crete care să creeze condițiile pen
tru ca activitatea să se desfășoare 
cît mai bine. Comitetul de partid de 
la Uzina de tractoare din Brașov, a- 
nalizînd cum decurge acțiunea de 
ridicare a calificării profesionale a 
muncitorilor, nu s-a limitat să exa
mineze ce se predă și cum se predă 
pentru însușirea cunoștințelor nece
sare pe anul în curs, ci a avut în 
vedere și sarcinile de viitor. Tocmai 
ținînd seama de procedeele noi care 
urmează a fi introduse sau extinse, 
au fost incluse teme corespunzătoare 
în programa cursurilor de perfecțio
nare a cunoștințelor profesionale.

A conduce cu competență 
presupune spirit 
de prevedere

A privi înainte, a îmbina activi
tatea pentru îndeplinirea sarcini
lor de zi cu zi cu cele de per
spectivă presupune ca lucrurile să 
fie examinate din timp, metodic, pen
tru ca începutul unor noi acțiuni, 
trecerea la alte obiective să nu sur
prindă organizația de partid nepre
gătită. încă în luna iulie, comitetul 
de partid de la Combinatul chimic 
Tîmăveni a îndrumat conducerea 
tehnico-administrativă să elaboreze 
un plan de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care să asigure desfășura
rea în condiții bune a procesului de 
producție în timpul iernii. Organi
zațiile de bază din secții au anali
zat în luna octombrie cum se reali
zează măsurile stabilite. Dacă în pre
zent combinatul dispune de stocuri
le necesare de materii prime și ma
teriale, dacă instalațiile de gaz me
tan, apă și electrice sînt revizuite, 
iar acoperișurile, ușile și ferestrele 
au fost reparate, la aceasta a con
tribuit spiritul de prevedere al orga
nizației de partid, care a ținut trea
ză atenția conducerii combinatului a- 
supra sarcinilor de viitor.

A devenit un lucru obișnuit ca or
ganizațiile de partid să intervină cu 
promptitudine pentru înlăturarea de
ficiențelor. Dar a da dovadă de spi
rit de prevedere înseamnă a stabili 
măsuri care să ducă nu numai la 
descoperirea din timp a lipsurilor, ci 
mai ales la prevenirea lor.

In secția mecanizări și automati
zări a uzinei „Rulmentul“ Brașov, o 

gravă a coardelor de violoncel, 
poetul „la tîmple cu fulgii primelor 
omăturl' se adresează copiilor ce- 
rîndu-le să-i recunoască un loc în 
rîndul lor, tovarășului mic de altă
dată : „Porniți cîntînd, tovarășii mei 
mici. / In sunetul trompetelor e-o 
goană / de amintiri reînviind me
reu... / Priviți spre locul liber din 
coloană ? / Voi poate că nu știți. E 
locul meu". Lăsînd în urmă imagi
nea copilăriei sale triste, poetul a- 
duce celei mal tinere generații un 
mesaj invadat de lumină : „Și-n 
desprimăvărarea ce m-adie / cînd 
treceți iar, cu proaspătul șuvoi, l 
primiți — tovarăși de copilărie — / 
și versul meu, în rînd și-n pas cu 
voi".

Năzuința dăruirii pentru o cauză 
nobilă, setea de a-și apropia di
mensiunile vaste își află expresia 
într-un tablou de proporții. Poetul 
se dorește „om stea” lansat de pe 
pămînt „cu braț de discobol' zbu- 
rînd peste timp. Evocarea spațiului 
cosmic este tulburătoare, elemente 
vizuale, auditive, dinamice, colabo- 
rînd în a sublinia un gest fabulos : 
însoțit de melodia sintezelor, che
mat de dorul cunoașterii, eroul li
ric se avîntă în spațiile siderale. 
Regăsim în această plachetă dedi
cată copiilor aceeași caldă vibra
ție omenească, același suflu gene
ros șl întăritor care străbate creația 
poetică a lui Mlhu Dragomir.

Lucia OLTEANU

In Editura pentru literatură a a- 
părut volumul Vasile Alecsandri 
— „SCRISORI. ÎNSEMNĂRI”.

Din cronicile și articolele publi
cate de Paul Georgescu între anii 
1959—1964, Editura pentru litera
tură a tiDărit un volum intitulat 
„PĂRERI ‘LITERARE".

serie de meoanlsme executate nu dă
deau rezultatele scontate cînd erau 
introduse în producție, ceea ce du
cea la pierdere de timp și rebuturi. 
Darea de seamă prezentată în adu
narea de alegeri a organizației de 
bază a tratat amplu această proble
mă. în cadrul discuțiilor, comuniștii 
au cerut să se adopte uri stil de lu
cru care să peiȚnită prevenirea lip
surilor, nu constatarea lor tardivă. 
Acum, proiectanții din serviciul con- 
structor-șef vin în secția mecanizări 
și automatizări spre a cerceta, la 
fața locului, modificările ce trebuie 
aduse proiectelor, corectează „din 
mers“ nepotrivirile care apar; s-au 
creat astfel condiții să fie evitate 
unele greșeli provenite din proiec
tare. Biroul organizației de partid 
și-a îmbunătățit activitatea de în
drumare și control. în același timp, 
aplicînd hotărîrea adunării de ale
geri, biroul urmărește, într-o mai 
mare măsură, calitatea agregatelor 
executate.

Conducerea competentă este ne
mijlocit legată de întărirea spiritu
lui colectiv, a disciplinei de partid 
și a răspunderii personale. Pregăti
rea și ținerea cu regularitate a a- 
dunărilor de partid, a ședințelor 
de birou și comitet, atragerea unor 
colective largi la studierea stărilor 
de lucruri, la elaborarea și analiza
rea soluțiilor, examinarea atentă a 
propunerilor și sugestiilor oameni
lor muncii, permit adoptarea unor 
hotărîri bine fundamentate.

Varietatea și complexitatea cres- 
cîndă a sarcinilor economice și so
cial-culturale impun dezvolta
rea spiritului de inițiativă și a o- 
perativității, paralel cu capacitatea 
de a prevedea cum vor fi în
făptuite obiectivele pe viitor. A- 
ceasta cere cadrelor de partid 
eforturi perseverente pentru cu
noașterea temeinică a bazelor știin
țifice ale politicii partidului, largi 
cunoștințe de specialitate. Alegînd 
în organele de conducere comuniști 
cu o experiență bogată în produc
ție, oameni cu o bună pregătire po
litică și care se preocupă continuu 
de ridicarea nivelului lor ideologic, 
organizațiile de partid conduc cu 
tot mai multă competență activita
tea economică și social-culturală.

Alcătuind un singur tot, munca de 
partid pentru îndeplinirea sarcini
lor curente și activitatea pentru rea
lizarea obiectivelor de perspectivă 
sînt aspecte esențiale ale stilului le
ninist de conducere. îmbinarea lor 
armonioasă chezășuiește realizarea 
unei conduceri eficiente.

Paul RADOVAN

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR
o în „Biblioteca pentru toți“ (Edi

tura pentru literatură): „MOAR
TEA CĂPRIOAREI“, o nouă edi
ție din versurile lui Nicolae 
Labiș.

o Nuvele șl schițe : Fănuș 
Neagu — „CANTONUL PĂRĂ
SIT“ și Bajor Andor — „CURCU
BEUL“ (Editura pentru litera
tură) ; Dimos Rendis — ETAJUL 
8 (Editura tineretului).

© în Editura pentru literatură 
universală : „OPERE ALESE“, în 
două volume, de Kuprin și volu
mul al II-lea din „OPERE ALE
SE“ de Șalom Alehem în colec
ția „Clasicii literaturii univer
sale“ ; „NUVELE“ de Mao Dun ; 
„UN OM UMBLAT“, volum de 
nuvele de Karikas Frigyes (în ro- 
mînește de Rusalin Mureșanu) ; 
romanul „ADOLPHE“ de Benja
min Constant (traducere de Tu
dor Teodorescu-Braniște, prefața 
de Șerban Cioculescu).

In Editura științifică a apărut 
monograiia „Centenarul Casei de 
Economii șl Consemnațlunl"

{

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. 

Romîne : Simfonia fantastică, Bolero șl 
Seherezada (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Tîrgul de fete (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale“ (sala 
Comedia) : Vizita bătrînei doamne (orele
19.30) , (sala Studio) : Mașina de scris 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Studio — str. Al. Sahia nr. 
76 A): Dragă mincinosule (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților (orele 19,30), (sala 
Studio) : Zlzl șl... formula ei de viață 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gluleștl : Băiat bun dar cu lipsuri (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Omul 
care a văzut moartea (orele 20). Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase“ (sala „Sa
voy") : Revista de altădată (orele 20), 
(sala „Victoria") : Aventurile unei um
brele (orele 20). Teatrul „Țăndărică“ : 
Băiatul și vîntul (spectacol pentru copil 
— orele 16), Eu și materia moartă (spec
tacol pentru adulțl — orele 20,30). An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. 
(str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Veselie la Acapulco : Sala Palatului 

R. P. Romîne (seria de bilete 1235 — 
orele 19,30), Luceafărul (8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (8,45; 11; 13,30 ; 
16; 18,30; 21), Melodia (8,30; 10,45; 13; 
15,15; 17,30; 19,45; 22). Cîntăreața sclavă — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Comoara din 
vadul vechi : Republica (10; 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15), Victoria (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), înfrățirea între popoare 
(15,45; 18; 20,15). încurcătură blestemată ; 
Capitol (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Feroviar 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Flamura
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Există un a- 
semenea flăcău : Festival (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18; 21), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) . Poveste de pe Don : Central (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Flacăra (16; 
18; 20), Rahova (16; 18,15; 20,30). In vii
toare : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Union 
(15,30; 18; 20,30). Omul care aduce ploaia: 
Carpațl (9,15; 11,30; 13,45; 16). Program 
pentrti copil : Doina (orele 10 dimineața). 
Sechestratul din Altona : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Zile de fior și rîs— 
Mitică : Timpuri Noi (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21). Viața particulară : Gluleștl 
(10; 12,15; 15; 17,30; 20). Galapagos : Cultu
ral (15,30; 18; 20,30). Jocuri întrerupto : 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Rebelul magnific : Buzești (15,30; 18;
20.30) . Două duminici : Crîngașl (16; 18;
20). Umbrelele din Cherbourg : Grlvlța 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Pășesc prin 
Moscova — cinemascop : Bucegl (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Douăsprezece scaune : 
Unirea (16; 18; 20). Hatarl (ambele serii): 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20). Brațul nedrept 
al legii : Vltan (16; 18,15; 20,30). Pagini 
de Istorie — Romînla, Orizont 64: Miorița 
(9; 14,30; 17; 20). Cloclara : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Vil șl morți — cinemascop 
(ambele serii) : Aurora (8,45; 12,30;
16,15; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune — Chimizarea metanului — de 
ing. Mihai Moldovan — director gene
ral în Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei. 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19.10 — Știți să desenați, copii 7 „Băiețe
lul strănută !" — povestire de Octav 
Fancu-Iașl. 19,30 — Șah. 19,40 — Muzică 
populară — Transmisiune de la Oradea.
20.10 — Emisiune de știință : Din viața
peștilor (II). 20,30 — Filmul artistic
„Popasul". 21,40 — Selecțiuni din ope
rete — Transmisiune de la Oradea. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea.

Ieri în țară : Vremea a fost umedă și 
rece, cu cerul mai mult acoperit. A 
plouat în toate regiunile țării, exceptînd 
Moldova. în regiunile de deal, de munte 
și local în Bărăgan a nins. Vîntul a su
flat potrivit din sectorul estic, cu inten
sificări în Muntenia și Oltenia. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între zero grade la întorsura Buzăului 
și 10 grade la Sf. Gheorghe-Deltă. In 
București: Vremea a fost umedă și rece 
cu cerul acoperit. A plouat intermitent. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul estic. Temperatura maximă a 
fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru 11, 12 și 13 no
iembrie. In țară : vreme rece, cu cer 
noros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie în sud-vestul țării și 
sub formă de lapoviță șl ninsoare în ce
lelalte regiuni. Vînt potrivit cu intensi
ficări temporare din sectorul estic. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
zero șl 10 grade. In București : Vreme 
rece, cu cerul noros. Temporar ploaie șl 
lapoviță. Vînt potrivit cu intensificări 
din est. Temperatura în scădere.
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INFOR
PRIMIREA LA CONSILIUL DE 

MINIȘTRI A AMBASADORULUI 
TURCIEI

La 9 noiembrie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Gogu Rădu- 
lescu a primit în audiență pe amba
sadorul Turciei la București, dl. 
Semsettin Arif Mardin, cu care a a- 
vut o convorbire în probleme privind 
relațiile dintre cele două țări. La 
convorbire a luat parte Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

PRIMIREA DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE 

AL R. P. ROMÎNE
A AMBASADORULUI ITALIEI

La 9 noiembrie a.c., ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu,

M A T I I
»

a primit în audiență pe Niccolo Mos
cato, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Italiei la București, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

LA AMBASADA R. P. POLONE

Ambasadorul R. P. Polone la 
București, Wieslaw Sobierajski, a 
organizat luni la amiază, în saloa
nele ambasadei, o întîlnire priete
nească în cinstea colectivului de ba
let al Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, care a întreprins un 
turneu în R. P. Polonă. Au partici
pat reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.

(Agerpres)

Olimpiada de șah
Echipa R. P. Romîne s-a calificat pentru turneul final

La șantierul naval Galați

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
KBasBBizsawEEBnnKHZBOsmsimsffiKaEKKBaiasuasraKrasasuazs^

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL 
AL PIEȚEI COMUNE

Azi se deschide la Bruxelles sesiunea Consiliului Ministerial al Pieței co
mune, Actualei reuniuni I se atribuie o Importanfă deosebită deoarece ea va 
aborda problemele agricole în lumina ultimatumului dat de guvernul francez 
la 21 octombrie că „Franja va înceta de a mai fi membră a C.E.E. dacă nu se 
va organiza o piajă agricolă, așa cum s-a convenit".

Articolul de mai jos, apărut in ziarul elvefian „St. Galier Tagblatt" sub titlul 
„Comunitatea fragilă (C.E.E.)", cuprinde o analiză a pozifiilor care se confruntă la 
sesiune.

în penultima rundă a preliminarii
lor Olimpiadei de șah de la Tel 
Aviv, echipa R. P. Romîne a învins 
cu scorul de 3,5—0,5 puncte echipa 
Columbiei. Ghițescu a cîștigat la 
Guellar, Gheorghiu la Quartas și 
Ciocîltea la Tejada. Radovici șl Ro
driguez au făcut remiză. Tot în gru
pa a V-a, R. S. Cehoslovacă a învins 
cu 2,5—1,5 puncte echipa Cubei, iar 
Porto Rico a terminat la egalitate 
(2—2) cu Australia.

Luni seara, în ultima rundă a pre
liminariilor, echipa R. P. Romîne a 
terminat la egalitate (2—2) cu echi
pa Cubei (au fost înregistrate 4 re
zultate de remiză). Din grupa a V-a 
s-au calificat pentru turneul final e- 
chipele R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace. După cum se știe, la turneul 
final vor participa în total 14 echipe. 
Celelalte 12 echipe vor fi cunoscute 
astăzi, după desfășurarea partidelor 
întrerupte.

Din sportul internațional

în toate șantierele de construcții 
navale din țara noastră s-a trecut 
la executarea corpurilor de nave 
complet sudate, în care. ponderea 
mare o are sudura automată și se
miautomată. Constructorii navali fo
losesc acum acest procedeu modern 
într-o proporție de circa 6 ori mai 
mare decît în anul 1958. Pentru eli
minarea efortului fizic și al zgomo
tului, la crăițuirea cu ciocane pneu
matice a tablelor s-a introdus, în 
special la tablele de grosimi mari, 
crăițuirea electropneumatică. Se fo
losește, de asemenea, controlul ca
lității unor lucrări cu ajutorul apa

ratelor Roentgen, al izotopilor radio
activi și a defectoscopiei ultrasonice. 
La șantierul naval din Galați a fost 
pusă de curînd la punct debitarea 
automată a tablelor pe baza clișee
lor foto. îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație și introducerea metodelor 
moderne de lucru au dus la reduce
rea ciclurilor de fabricație și de 
montaj pe cală. Manopera la con
struirea unui cargou de 4 500 tone a 
fost redusă cu aproape 30 la sută 
față de cea necesară primului vas 
de acest fel construit la Galați.

(Agerpres)
• Do 20 do ore, la Milano plouă și 

Vremea este friguroasă. Echipa de fot
bal Dinamo București, care va juca 
mierouri cu Intemazionale în turul doi 
al „Cupei campionilor europeni“, nu 
»-a putut antrena luni pe stadionul 
Jkin Siro“, unde va avea loc jocul. 
Fotbaliștii romîni s-au antrenat la „Are
na“, sub îndrumarea lui Angelo Nicu- 
lescu. După antrenament, echipa bucu- 
reșteană a vizitat stadionul „San Siro“, 
Jocul va avea loo la lumina reflectoa
relor.

o într-un meci oontînd pentru „Cupa 
bampionilor europeni“ la tenis de masă, 
echipa iugoslavă G.S.T.K. Zagreb a în
vins cu scorul de 5—2 echipa bulgară 
Spartak Plovdiv. în turul următor, 
G.S.T.K. Zagreb va juca cu Progresul 
București.

e Peste 80 000 de spectatori au urmă
rit la Melbourne concursul de atletism 
cu participarea unora dintre cei mai 
valoroși atleți din S.U.A. și Australia, 
în proba de 5 000 m plat, australianul 
Ronald Clarck a reușit să-l învingă pe 
campionul olimpic Bob Schul (S.U.A.). 
Clarck a realizat timpul de 13’42’’4/10. 
Ralph Boston (S.U.A.) a cîștigat două 
probe : lungimea cu 7,71 m și 110 m 
garduri cu 14”4/10.

• Campionatul unional de fotbal a 
luat sfîrșit, dar campioana încă nu se 
cunoaște. Așa cum era de așteptat, Di
namo Tbilisi a cîștigat partida cu Șinnik 
Iaroslav. Dinamovistii au învins cu sco
rul de 3—1 (1—0) și au realizat ace
lași număr de puncte ca și Torpedo 
Moscova : 46. Acum, oonform regula
mentului. campionatului unional, nu se 
ia în considerație golaverajul, urmînd 
ca Torpedo și Dinamo să se întîlnească 
într-un meci suplimentar pentru desem
narea campioanei pe anul 1964. Me
ciul va avea loo la 18 noiembrie la Taș- 
kent.

• Duminică s-a disputat la Buda
pesta finala „Cupei R. P. Ungare“ la 
fotbal, în care s-au întîlnit echipele 
Honved Budapesta și Vasas Gyoer. Fot
baliștii de la Honved au obținut victo
ria cu scorul de 1—0.

© Campionul olimpio de marș, italia
nul Abdon Pamich, a cîștigat cea de-a 
33-a ediție a competiției internaționale 
„Turul Romei“. El a parcurs 20 km în 
lh 34T2”6/10. în proba de cros, dispu
tată tot pe un traseu în lungime de 20 
km, victoria a revenit alergătorului ita
lian Ambu în lh 04’50’’.

Rezultate remarcabile în domeniul asistențe 
medicale acordate copiilor

.Declarația dir. Robert Debré, președinte 
ai Centrului internațional al copilului

Dr. Robert Debré, membru al A- 
cademiei franceze de medicină și 
președinte al Centrului internațional 
al copilului, ne-a vizitat țara la in
vitația Uniunii Societăților de Știin
țe Medicale din R. P. Romînă. în ca
drul unei ședințe festive, oaspetele a 
fost ales membru de onoare al 
U.S.S.M. — Societatea de pediatrie. 
El a fost primit de Voinea Marines
cu, ministrul sănătății și prevederi
lor sociale.

înainte de plecare, dr. Robert 
Debré și-a împărtășit impresiile des
pre această vizită unor redactori ai 
Radiodifuziunii și Agenției „Ager
pres“. „Instituțiile medicale pe care 
le-am vizitat în aceste zile mi-au 
făcut o impresie excelentă — a de

clarat el. Spitalele de copii, celelalte 
construcții sanitare, laboratoarele 
moderne sînt remarcabile. Cunosc 
situația asistenței medicale acordate 
în trecut copiilor din țara dv. care 
nu era deloc bună. în prezent, re
zultatele deosebite obținute în Romî- 
nia într-o perioadă atît de scurtă 
au dus la o scădere de-a dreptul sen
zațională a mortalității infantile.

Referindu-se la întîlnirile pe care 
le-a avut cu cadre medicale de spe
cialitate, oaspetele a spus : Contac
tele pe care le-am avut cu mai mulți 
specialiști romîni în diferite domenii 
ale medicinei au contribuit la reîn
noirea legăturilor de prietenie exis
tente și vor duce la o colaborare 
fructuoasă și în viitor.

„încă în anul trecut, generalul de Gaulle 
s-a arătat ameninfător fajă de partenerii 
Pieței comune, pentru a-i stimula în difi
cila coordonare a politicii agrare — scrie 
ziarul. Atunci era vorba de lapte, orez și 
carne de vacă, iar zăngănitul săbiilor a 
marcat încă înaintea încheierii discuțiilor 
un succes parțial pentru Franja. Acum 
însă dificultățile se repetă, în special de
oarece Germania federală se codește să 
întindă mîna spre realizarea unui com
promis asupra prețului cerealelor. Și, din 
nou, de Gaulle avertizează că fara sa va 
întoarce spatele Comunităjii Economice Eu
ropene (C.E.E. = Piața comună — n.r.) dacă 
problemele agricole vor fi și mai departe 
tărăgănate. Europa occidentală se găsește 
deci din nou într-o stare de criză. Aceasta 
este agravată prin alți doi factori, prin 
măsurile luate de guvernul laburist pentru 
învingerea dificultăților financiare britanice 
și prin proiectul privind forja nucleară 
multilaterală, pe care vrea să-l realizeze 
Washingtonul.

Franja se simte în drept să ceară Pie
fei comune să desfacă în sfîrșit nodul po
liticii agrare — se spune în continuare 
în articol. Punctul de vedere că nu poate 
exista nici o reglementare economică co
mună fără a include agricultura este ac
ceptat în principiu de toate statele mem
bre ale C.E.E., iar în privinja accelerării 
temporare nici adversarii interni ai lui de 
Gaulle nu se situează pe o altă pozijie.

Desigur că se poate avea înfelegere 
pentru grijile pe care Erhard le are cu 
propriii săi jărani, după cum, pe de altă 
parte, nemuijumirea jăranilor francezi nu 
este străină de iritarea generalului. Dar se 
consideră că de data aceasta Bonnul exa
gerează cu refuzul său de a ajunge la o 
înfelegere... înclinarea generalului de a 
proceda prin presiuni este condamnată, 
desigur, și în Franja de către cercuri 
largi. Este răspîndită părerea că într-o a- 
semenea comunitate nu trebuie să se dis
cute pe un astfel de fon. Dar metodele 
trădează concepțiile din care decurg. Ele 
dovedesc, fără putință de tăgadă, că pre
ședintele francez nu se simte deloc bine 
în această uniune, în care el a trebuit să 
intre silit de împrejurări, căci comunităfile 
europene au luat naștere fără participarea 
sa, ba chiar în pofida dezaprobării sale. 
Deoarece el nu poate iubi copiii care nu 
sînt ai lui, nu ar fi greu pentru el să a-

lunge din casă pe fata sa vitregă — 
C.E.E., pe care Franja i-a adus-o în căs
nicie.

Datorită măsurilor luate de Wilson, ge
neralul s-ar putea simfi întărit în dorinja 
sa spre o schimbare. Mai mult însă decît 
prin dezavantajele provocate economiei 
franceze ca urmare a măsurilor protecjio- 
niste ale laburiștilor, Parisul se simte atins 
de cotitura deziluzionantă în afacerea 
„Concorde". Prin renunjarea de către par
tea engleză la construirea (în comun cu 
partea franceză) a avionului „Concorde", 
ii s-ar da americanilor în mînă, fără con
curentă, monopolul construcfiei de avioa-

ne din viitor ; în Franja se mai pune 
însă problema ce se va întîmpla cu ze
cile de mii de muncitori devenifi șomeri, 
în special din împrejurimile orașului 
Toulouse. Desigur că au fost întinse deja 
antene franțuzești spre Bonn”.

Totodată, în articol se arată că la Pa
ris se iau în considerafie și perspectivele 
dezvoltării relațiilor cu Răsăritul, menfio- 
nîndu-se „inifierea unor relafii mai strîn- 
se între Franja. și jările socialiste și a 
unei reînvieri a comerjului reciproc" 
și cifîndu-se „noul acord comercial în
cheiat cu Uniunea Sovietică".

Mai departe, în articol se arată : „Forfa 
nucleară multilaterală, oricît ar împovăra 
ea unitatea europeană, n-a trecut de sta
diul tratativelor preliminare. De Gaulle 
ar vedea în participarea la acest proiect 
a Germaniei federale un act antieuropean 
și o deplină supunere la „hegemonia” a- 
mericană.

Pentru Europa (se are în vedere „Mica 
Europă" a „celor șase"), care este greu 
bolnavă, medicii depun eforturi, Un alt
fel de medic încearcă să fie ministrul de 
externe belgian, Spaak, care a fost zilele 
acestea la de Gaulle (șl se află acum la 
Washington — n, r.). El caută înainte de 
toate să înlăture criza din Piaja co
mună".

MADRSDUL Șl RELAJHLE 
FRANCO-AMERICANE

Avînd ca titlu „întărirea prieteniei spa- 
niolo-americane“ și ca subtitlu „Este 
vorba de un avertisment dat Franței?“, 
ziarul francez „LE FIGARO” publică o 
corespondentă din Madrid, in care se 
spune, între altele :

„Intensificarea schimburilor și a con
tactelor de bunăvoinjă s-a accelerat în 
mod spectaculos în ultimele săptămîni 
între Washington și Madrid. Fraga Iri- 
barne, ministrul spaniol al informațiilor, 
a efectuat un turneu de nouăsprezece 
zile în Statele Unite, în cursul căruia a 
parcurs unsprezece mii de kilometri, a 
jinut cinci conferinje, a întîlnit numeroa
se personalităji din lumea artelor, uni
versitară și politică, printre care și pe 
Dean Rusk.

Unul din punctele culminante ale a- 
cestei călătorii contra cronometru trebuia 
să fie „Columbus Day”, aniversare din 
care americanii au făcut anul acesta o 
mare sărbătoare, pentru a marca desco
perirea continentului lor de către cele
brul navigator Cristofor Columb.

Paralel, în sudul Spaniei, douăzeci și 
opt de mii de marinari americani, susți
nuți de două mii de fantasini spanioli, 
porneau la asaltul Rabidei, de unde au 
plecat acum patru secole și jumătate 
cele trei caravele ale lui Cristofor Co

dumb. (Recent în Spania au avut loc Im 
portante manevre militare americane — 
n. r.). După ce a subliniat că Pentagonul 
nu putea alege un teren mai bun decît 
Spania pentru a efectua manevre de o 
asemenea anvergură, unul din observa
torii trimiși cu această ocazie de parla
mentul american, senatorul democrat 
Mendel, afirma : „Spania și-a respectat 
cu scrupulozitate angajamentele. De a- 
ceea ea merită tot ajutorul nostru. Ea 
rămîne de altfel unul din cei mai buni 
și mai siguri aliaji ai noștri".

Manevrele aeriene „Big lift" spre Ger
mania federală în 1963, manevra amfi- 
bie „Steel Pike I" de-a lungul coastelor 
atlantice din sudul Spaniei ilustrează, 
fără îndoială, dubla intenjie americană 
de a lansa un avertisment indirect și de 
a schija marile linii ale unei politici mi
litare de înlocuire în Europa pentru ca
zul în care Franja s-ar despărți de 
N.A.T.O.

In acest cadru, nu este deloc uimitor 
că se fac pregătiri în vederea vizi
tei lui Schroeder, ministrul de externa 
al R.F.G., la Madrid. Ce este mai natu
ral, într-adevăr, decît faptul că Bonnul 
și Madridul, devenite astăzi punctele 
din care se exercită efortul maxim al 
Statelor Unife pe continentul european, 
au la rîndul lor preocupări comune ?

Pe de altă parte, nu este o întîm- 
plare dacă, cu ocazia dejunului de adio 
pe care îl oferea acum cîteva zile con
telui de Motrico la Elysée, generalul de 
Gaulle a toastat în cinstea «marii, scum
pei și nobilei Spânii».

Pe un traseu situat în împrejurimile G.A.S. Roșia a avut loc duminică 
întrecerea de ciclocros din cadrul campionatului Capitalei. Concursul 
seniorilor a revenit Iul Constantin Dumitrescu (Olimpia). In fotografie: 
Doi dintre alergătorii consacrațl (Gh. Moldoveanu și I. Braharu) pe 

traseul întrecerii

Valoarea unor rezerve
(Urmare din pag. I-a)

cuvîntul“ în producție încă din pri
ma zi a noului an.

Mari rezerve de creștere a produc
tivității muncii au fost puse în va
loare și la fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujana". Cele 43 000 pe
rechi de încălțăminte fabricate aici 
peste prevederile planului s-au reali
zat pe seama creșterii productivității 
muncii. Tovarășul Ștefan Nylgesz, di
rectorul fabricii, ne-a relatat : „Pen
tru anul viitor se prevede o creștere 
a productivității muncii de 12 la sută. 
La început am pus în cumpănă po
sibilitatea realizării acestui indicator. 
Dar, analizînd mai aprofundat rezer
vele interne de care dispunem, am 
ajuns la concluzia că sarcina este pe 
deplin realizabilă. Noi legăm strîns 
productivitatea de calitate. Cele trei 
linii tehnologice moderne cu care va 
fi dotat sectorul încălțăminte — com
puse din circa 200 de mașini — vor 
înlocui pe cele vechi, precum și unele 
operații ce se mai execută manual. 
Lucrînd la mașini perfecționate, 
muncitorii își vor putea concentra a- 
tenția asupra executării corecte a 
fiecărei operații. Mai organizăm un 
atelier pentru producerea încălță
mintei de cauciuc în care vor fi fo
losite prese de vulcanizare moderne. 
Aceste modernizări vor avea o influ
ență pozitivă asupra productivității 
și calității".

Dar pentru calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor ce se între
prinde ?

Un răspuns l-am aflat la fabrica 
de mobilă IPROFIL-Dej. înzestrată 
cu utilaje moderne, ea a intrat în

funcțiune la sfîrșitul anului trecut. 
E justificată preocuparea conducerii 
întreprinderii și a organizației de 
partid de aici pentru lărgirea ori
zontului de cunoștințe profesionale 
ale muncitorilor. în anul 1965, pro
ductivitatea muncii va trebui să 
crească cu 20 la sută, urmînd ca pe 
această cale să se atingă capacitatea 
de producție proiectată. Recent a 
luat ființă un curs de specializare 
pentru 20 de muncitori care deservesc 
agregate de înaltă productivitate; alți 
muncitori au fost trimiși pentru spe
cializare la IPROFIL-Arad ; 36 de 
muncitori își completează cunoștin
țele tehnice la un curs organizat în 
întreprindere. Tot în acest scop a fost 
inițiat un ciclu de conferințe pe teme 
tehnice.

Sînt însă în regiune întreprinderi 
care, deși au realizat sarcinile de 
creștere a productivității muncii, 
dispun de numeroase posibilități și 
rezerve nevalorificate suficient. în 
unitățile Trustului minier și ale Di
recției regionale a economiei fores
tiere, unele utilaje nu sînt folosite la 
întreaga capacitate ; la întreprinde
rile „Armătura" și „Metalul roșu“ 
se acordă puțină atenție mecanizării 
transportului intern. Realizările a- 
cestor întreprinderi ar fi mult mai în
semnate dacă rezervele existente ar 
fi fost mobilizate mai intens și în mod 
permanent. O asemenea cerință se 
pune cu atît mai mult acum, cînd 
colectivele întreprinderilor se pre
gătesc să încheie cu succes planul pe 
acest an, să creeze toate condițiile 
pentru bunul mers al producției în 
anul viitor.

Corn lucrează consiliile 
gospodăriilor de stat

PROBLEMELE SUBDEZVOLTĂRII
ÎN AMERICA LATINA

REFLECTATE ÎN RAPORTUL C.E.P.A.L.

(Urmare din pag. I-a)

brigadieri, muncitori evidențiațl, eco
nomiști etc.

— Acești tovarăși — a subliniat 
directorul gospodăriei de stat Segar- 
cea, Constantin Biță — datorită ex
perienței practice pe care o au, cu
noașterii temeinice a specificului sec
toarelor în care lucrează, fac 
propuneri prețioase, care ajută 
consiliul G.A.S. să rezolve în cele 
mai bune condiții problemele puse în 
discuție. Iată de ce, înainte de șe
dințele consiliului, precum și în ca
drul acestora, membrii consiliului 
consultă pe muncitori, brigadieri etc. 
pentru a le cunoaște părerea asupra 
temelor înscrise pe ordinea de 
zi. Dacă în ultimii cinci ani 
gospodăria noastră a reușit să 
obțină în medie la hectar 2 450 
kg de grîu și 1750 kg de floa
rea soarelui, să realizeze producții 
bune de la animale și să dea benefi
cii de peste 22 000 000 de lei, aceasta 
6e datorează și faptului că noi am 
știut să antrenăm pe muncitori, bri
gadieri etc la rezolvarea diferitelor 
probleme ale activității de zi cu zi a 
gospodăriei.

La G.A.S. Segarcea există o bună 
experiență și în ce privește activita
tea operativă desfășurată de consiliul 
gospodăriei. Aici, la începutul fiecă
rei ședințe de consiliu se prezintă 
scurte informări asupra înfăptuirii 
hotărîrilor luate în luna ante
rioară. Principalul mijloc prin 
care se asigură realizarea măsu
rilor stabilite îl constituie însă con
trolul exercitat la fața locului de că
tre membrii consiliului. Aceștia răs
pund permanent de 1-2 brigăzi. Ei 
merg zilnic în brigăzi, observă cum 
se muncește, cum se aplică indicațiile 
date. Seara, la sediul gospodăriei, fie
care relatează despre constatările fă
cute pe teren. Pe această bază, se 
hotărăște ce trebuie întreprins a 
doua zi, ce sector trebuie sprijinit 
mai mult. Cu cîtva timp în urmă, 
controlînd activitatea brigăzilor viti
cole, membrii consiliului au consta
tat că în unele locuri nu s-a realizat 
viteza zilnică stabilită la recoltatul 
strugurilor. Ca urmare, presele nu au 
putut funcționa cu întreaga capaci
tate, procesul de vinificație a fost 
stînjenit. Seara, la ședința de lucru, 
au fost chemați și șeful secției viti
cole și brigadierii respectivi. Anali
zînd împreună situația, s-a constatat 
că, din cauza calității mai slabe a 
producției din parcelele respective, 
culesul s-a desfășurat anevoie, can
titățile prevăzute a fi recoltate nu 
s-au realizat. S-a hotărît ca a doua zi 
pe parcelele respective să fie concen
trate mai multe forțe decît fuseseră 
prevăzute Inițial, astfel încît cantită

țile prevăzute să fie recoltate neapă
rat. Rezultatul : lucrările au fost in
tensificate, iar vinificația a început 
să se desfășoare în ritmul stabilit.

Succesele obținute în ultima vre
me de gospodăriile de stat din Trus
tul Craiova, pe linia sporirii produc
ției și reducerii prețului de cost, de
monstrează că în cele mai multe uni
tăți consiliile G.A.S. lucrează bine. 
Aceasta nu înseamnă însă că peste 
tot se acordă atenția cuvenită multi
plelor probleme pe care le ridică ac
tivitatea de producție în G.A.S. și în
deosebi cea financiară. Iată ce ne 
spunea referitor la aceasta tov. Va
sile Cojocaru, directorul trustului 
Gostat Craiova :

— In ce privește rezolvarea sarci
nilor de sporire a producției agricole 
vegetale și animale, consiliile gospo
dăriilor de stat au dobîndit o expe
riență valoroasă, ceea ce le permite 
să la măsuri corespunzătoare, să a- 
sigure îndeplinirea cifrelor de plan. 
Nu se poate spune același lucru 
despre felul cum se ocupă unele 
consilii G.A.S. de chestiunile finan
ciare, economice ale unităților res
pective. Membrilor consiliilor G.A.S. 
li se cere să se intereseze de pro
blemele de ordin financiar cu aceeași 
grijă și competență cu care se preo
cupă de cele legate de creșterea 
producției, să privească activitatea 
gospodăriilor de stat nu numai prin 
prisma specialistului agricol, ci și a 
economistului.

Pe teren întîlnești aspecte care 
confirmă cele relatate de tov. Cojo
caru. La G.A.S. Robănești, în primele 
9 luni ale anului cheltuielile de pro
ducție făcute în sectorul zootehnic au 
fost mai mari decît cele planificate 
cu 7 la sută. Din această cauză, deși 
gospodăria a realizat, în medie, de 
la fiecare vacă furajată 2 160 litri de 
lapte, față de 1 910 litri, cît era plani
ficat, iar de la animalele puse la în
grășat sporuri de creștere în greu
tate apropiate de cele prevăzute, cos
tul acestor produse depășește pe cel 
trecut în plan. Sînt și cazuri cînd, 
dintr-un motiv sau altul, planul de 
livrări al unor gospodării nu se reali
zează la timp,' cînd consiliile G.A.S. 
nu urmăresc în suficientă măsură ca 
grîul, porumbul, produsele de origine 
animală etc să fie valorificate la o 
calitate superioară, pentru a putea 
obține venituri cît mai mari.

Un ajutor mai substanțial acordat 
unităților unde se semnalează defi
ciențe asemănătoare, o răspîndire 
mai largă a experienței bune exis
tente la unele consilii de gospodării 
ar fi binevenite, ar face ca gospo
dăriile de stat să înregistreze în vii
tor succese și mai însemnate, pe mă
sura sarcinilor care le stau în față 
și a condițiilor materiale de care 
dispun.

Ziarul „EPOCA', care apare la Monte
video, analizează într-un articol un amplu 
raport al Comisiei Economice O.N.U, pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.) :

„încă o dată se repetă (deși cu o termi
nologie prin care unii experji încearcă să 
ascundă esența faptelor) aceleași noțiuni: 
înapoierea, sărăcia a milioane de latino- 
americani. Ele au drept cauze funda
mentale exploatarea de către monopolu
rile străine și sugrumarea celor mai bune 
posibilităji economice ale țărilor noastre 
în folosul cîtorva mii de uzufructuari lo
cali atotputernici.

Raportul C.E.P.A.L. începe arătînd că 
fenomenul de lentă dezvoltare a Americii 
Latine — manifestat pe plan intern prin- 
tr-un ritm încet de creștere, prin 
marele decalaj ce există între realități și

aspirații, prin slabul dinamism al pro
cesului economic ce menține resursele in
terne neutilizate — capătă o mai mare 
pregnanfă cînd se ia în conside
rare cu cit s-a mărit diferența, în com
parație cu jările industrializate, a venitului 
mediu pe cap de locuitor,

Studiul arată că fenomenul de sub
dezvoltare continuă în ultimii ani să fie 
trăsătura predominantă a evoluției în 
America Latină și că produsul national și 
venitul real pe cap de locuitor nu au un 
ritm de dezvoltare nici cel pujin de 2 la 
sută anual — între anii 1960—1963, mai 
precis, de 1,5 la sută — la produs și de 
1 la sută — pentru venit ca medie a ce
lor 3 ani. Examinînd producjia și venitul 
real pe cap de locuitor pe perioada 1960- 
1963 în majoritatea jărilor latino-ameri- 
cane, studiul întocmit de C.E.P.A.L. no
tează că „tendinjele pe termen lung 
arată că Brazilia, Mexic, Panama, Peru și 
Venezuela sînt țările care au avut, în pe
rioada analizată, ritmurile relativ cele mai 
înalte de creștere a producjiei și venitu
lui, în timp ce Bolivia, Paraguay și Uru

guay fac parte din grupul țărilor în care 
venitul pe cap de locuitor a coborît sau 
a stagnat".

Slabul dinamism relativ a| economiei 
latino-americane în comparajie cu cel al 
economiei mondiale, atît la comerțul ex
terior cît și la ritmul de dezvoltare eco
nomică, se daforește — arată raportul — 
în mare măsură încetinelii cu care se dez
voltă comerful cu produse principale și 
înrăutățirii prețurilor la materii prime, ceea 
ce a anulat în mare parte efectele dina
mice ce ar fi putut să le aibă o creștere 
a exporturilor în ultimii am, asupra dez
voltării jărilor Americii Latine.

Referindu-se la acest proces, „Epoca" 
scrie: „Fiecare din jările noastre tre
buie să plătească de fiecare dată 
mai scump produsele industriale pe care 
le cumpără, în timp ce se vede obligată 
să vîndă, pe un preț de nimic, produsele 
sale de export. Astfel a fost prejudiciat 
ritmul de creștere a producjiei, în timp 
ce a fost favorizată economia țărilor in
dustrializate".

„Raportul C.E.P.A.L. — scrie în conti
nuare „Epoca" — arată totodată că țăr le 
Americii Latine nu numai că nu și-au 
mărit posibilitățile de corner}, dar că ele 
au pierdut considerabil din importanjă pe 
piejele lor obișnuite. Experiența Uru- 
guayului (cu șeptelul de anul trecut a- 
proape total nevîndut) care a fost înlătu
rat de pe piețele europene de carne da
torită «dumpingului» nord-american nu 
mai necesită alte comentarii".

IN DRUM SPRE ANTARCTICA

Spărgătorul de gheață argentinean 
„Generalul San Martin" a părăsit du
minică portul Buenos Aires, plecînd 
într-o călătorie de explorare a Antarc
ticei, pentru o perioadă de cinci luni. 
Spărgătorul este însoțit de nava de 
transport „Bahia Aguirre“, purtătoare 
de avioane și elicoptere. Scopul ex
pediției este efectuarea de cercetări 
geologice, biologice, biochimice, eco
logice și vegetale sub conducerea 
Institutului de cercetări arctice ar
gentinean.

RADIO-DEȘTEPTĂTOR

Fabrica „Eitra“ din Bydgoszcz 
(R. P. Polonă), specializată în pro
ducția de aparate de radio portative 
cu tranzistori, a produs un nou mo
del — „Koliber-3“. Noul aparat are 
două lungimi de undă — medii și 
lungi. El este prevăzut, de asemenea, 
cu un regulator de ceasornic deștep
tător care poate emite la ora indi
cată o melodie plăcută.

DUBLAREA POPULAȚIEI
TN 20 DE ANI

Populația Mexicului va crește în 
următorii 16 ani cu mai mult de 50 la

sută și va ajunge la 64,4 milioane 
oameni, se arată într-un raport publi
cat duminică la Washington. Popu
lația actuală a Mexicului este de a- 
proape 40 de milioane oameni. Dacă 
se menține actualul ritm de creștere, 
populația Mexicului se va dubla în 
următorii 20 de ani, iar peste 100 de 
ani va depăși cifra de 800 milioane 
locuitori.

PISTĂ DE ATERIZARE 
ÎN HIMALAIA

După cum anunță agenția ReuteT, 
în apropiere de Lukkla (Nepal) 
s-a deschis, la o altitudine de 
2743 m, o pistă de decolare și ateri
zare pentru avioane. Ea se află la o 
distanță de numai trei zile de Everest 
și oferă expedițiilor posibilitatea să 
evite o călătorie de 14 zile pe jos 
de la Katmandu la Everest. Pista are 
o lungime de 355 m. Misiunea elve
țiană de ajutoi din Nepal, precum și 
aviația civilă de aci au întreprins 
zboruri de încercare cu avioane mici. 
In fotografie : în timpul lucrărilor de 
amenajare.



Rezultatele alegerilor 
din Tunisia

Dezbaterile din Camera Comunelor FORMAREA NOULUI CABINET AL JAPONIEI

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 9 
noiembrie, C.C. al P.C.U.S. și guver
nul sovietic au oferit, în Casa recep
țiilor, un prînz în cinstea delegații
lor de partid și guvernamentale ale 
țărilor socialiste și a oaspeților 
străini, care au participat la festivi
tățile cu prilejul celei de-a 47-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. La prînz au luat 
parte delegațiile de partid și gu
vernamentale ale : R. P. Bulgaria, 
condusă de T. Jivkov, R. S. Ceho
slovace, condusă de J. Hendrych, 
R. P. Chineze, condusă de Ciu En- 
lai, R.P.D. Coreene, condusă de Kim 
Ir, Republicii Cuba, condusă de E. 
Guevara, R. D. Germane, condusă 
de W. Ulbricht și W. Stoph, R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de V. Vlahovici, 
R. P. Mongole, condusă de J. Țe- 
denbal, R. P. Polone, condusă de 
W. Gomulka, R. P. Romîne, condusă 
de I. Gh. Maurer, R. P. Ungare, con
dusă de J. Kadar, și R. D. Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong.

La prînz au luat parte, de aseme
nea, Dolores Ibarruri, președintele 
P.C. din Spania, V. Codovilla, pre-

ședințele P.C. din Argentina, A. 
Cunhal, secretar general al C.C. al 
P.C. din Portugalia, Vikremasinghe, 
președintele P.C. din Ceylon, H. Bag- 
daș, secretar general al C.C. al P.C. 
din Siria, M. Monje, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Bolivia, A. 
Suarez, secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay. La prînz au participat de
legația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Algeriene, condusă 
de H. Ben Alia, și delegația guver
namentală a R.A.U., condusă de ma
reșalul A. H. Amer.

Din partea sovietică, la prînz au 
participat L. I. Brejnev, A. N. Ko- 
sîghin, A. I. Mikoian și alți conducă
tori ai P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic.

In timpul prînzului, L. I. Brejnev 
a rostit un toast pentru unitatea fa
miliei frățești a țărilor socialiste și a 
comuniștilor din întreaga lume, pen
tru coeziunea tuturor forțelor liber
tății și progresului pe pămînt, pen
tru noi victorii ale cauzei socialismu
lui, ale mărețelor idei marxist-le- 
niniste.

Prînzul a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

TUNIS 9 (Agerpres). — Alegerile 
prezidențiale și legislative care au 
avut loc duminică în Tunisia s-au 
soldat cu victoria masivă a candida- 
ților Partidului socialist desturian, 
de guvernămînt. în favoarea acestui 
partid au votat 1255 152 alegători, 
din 1 301 543 de participanți la scru
tin. La vot au participat pentru a 
doua oară în istoria țării și femeile. 
Habib Burghiba a fost reales în 
funcția de președinte al țării pe ur
mătoarea legislatură de cinci ani. A- 
gențiile de presă consideră că victo
ria categorică în alegeri a candida- 
ților din partea Partidului socialist 
desturian constituie o dovadă că tu- 
nisienii aprobă politica de indepen
dență națională și dezvoltare a eco
nomiei țării promovată de acest 
partid.

LONDRA 9 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au început în Camera 
Comunelor dezbaterile asupra mo
țiunii de cenzură depusă de opozi
ția conservatoare împotriva guver
nului laburist, în legătură cu pro
iectul de naționalizare a industriei 
siderurgice britanice. Moțiunea de 
cenzură a fost prezentată în Ca
mera Comunelor de fostul ministru 
conservator Macleod, care este con
siderat în capitala Marii Britanii 
drept unul din succesorii posibili ai 
lui Douglas Home la conducerea 
partidului conservator.

în cuvîntarea sa, el s-a opus pro
iectului laburist de naționalizare a 
industriei siderurgice și de creare a 
unei regii de stat, pretinzînd că a- 
ceasta „nu poate constitui o soluție 
acceptabilă“. Discursul lui Macleod 
a fost întrerupt de nenumărate ori 
de deputății laburiști. El a făcut to
tuși cunoscut că deputății conser-

vatori se vor opune prin toate mij
loacele naționalizării industriei si
derurgice britanice.

Cu 307 voturi pentru și 300 voturi 
contra, Camera Comunelor a acordat 
încredere guvernului Wilson în le
gătură cu proiectul de naționalizare 
a industriei siderurgice, anunță a- 
genția France Presse.

Semnificativ pentru condițiile în 
care a avut loc acest vot sînt afir
mațiile făcute ieri de postul de ra
dio Londra : „Majoritatea precară 
a laburiștilor a fost redusă, după ce 
un deputat laburist s-a îmbolnăvit 
aseară. Insă alți doi deputați care au 
fost și ei bolnavi au anunțat că vor 
veni totuși în Camera Comunelor 
pentru a vota, unul dintre ei în
tr-un scaun de invalid. E puțin pro
babil ca guvernul, în ciuda majori
tății sale reduse, să sufere o înfrîn- 
gere“.

TOKIO 9 (Agerpres). — Luni di
mineața, Eisaku Sato a fost desem
nat în funcția de șef al partidului 
de guvernămînt liberal-democrat și 
confirmat în postul de prim-ministru 
al Japoniei.

Desemnarea lui Sato a intervenit 
în ultimul moment, după ce, într-o 
scrisoare adresată partidului, fostul 
premier Ikeda și-a dat avizul pentru 
Sato.

Eisaku Sato este fratele fostului 
premier Kishi. El a deținut diverse 
posturi ministeriale în ramurile 
construcțiilor, industriei, comerțului 
exterior, iar pînă în luna iunie a

fost ministru de stat însărcinat cu 
organizarea Jocurilor Olimpice. A 
fost ales de patru ori în Camera re
prezentanților, iar în partid a avut 
o poziție influentă, fiind ales în 
două rînduri secretar general al 
partidului. La alegerea lui ca preșe
dinte al partidului, Sato s-a anga
jat să continue cu fidelitate politica 
predecesorului său, Hayato Ikeda.

Agenția France Presse relatează 
că în cursul unei ceremonii, care a 
avut loc ieri la palatul imperial, Ei
saku Sato a supus împăratului Ja
poniei lista membrilor cabinetului a 
cărei compoziție diferă puțin de a 
celui precedent.

La reuniunea A.E.L.S.

Măsurile economice
ale Angliei viu criticate

GENEVA’ 9 (Agerpres). — Luni 
s-a întrunit la Geneva Comitetul 
consultativ al Asociației europene a 
liberului schimb (A.E.L.S.), din care 
fac parte reprezentanți ai cercuri
lor patronale, sindicatelor, ai mari
lor organizații industriale și ai Ca
merelor de comerț din Anglia, Aus
tria, Elveția, Portugalia, Norvegia, 
Suedia, Danemarca șl din Fin
landa, ca țară asociată. Pe or
dinea de zi a ședinței figurea
ză următoarele probleme : acce
lerarea reducerilor tarifare va
male între partenerii acestei orga
nizații economice vest-europene, 
măsurile restrictive adoptate recent 
de guvernul laburist britanic în do
meniul importului, precum și o se
rie de probleme privind modifica
rea unor regulamente de organizare 
Internă a A.E.L.S. Potrivit relatări
lor agenției France Presse chiar de 
la deschiderea ședinței reprezentan
tul Marii Britanii la aceste dezba
teri, ministrul comerțului, Douglas 
Jay, a fost ținta unor puternice cri
tici din partea celorlalți participanți 
în legătură cu introducerea de că
tre guvernul englez a taxei de 15 
la sută la mărfurile de import.

Comitetul consultativ al Asocia
ției europene a liberului schimb a 
hotărît să creeze un grup de lucru 
al A.E.L.S. care să examineze 
periodic măsurile ce vor trebui I

Corespondență din Paris

VIZITA
In relatarea sa cotidiană asupra 

vieții politice franceze, agenția 
France Presse arăta astăzi diminea
ța: „Luni, privirile se vor îndrep
ta spre palatul Elysée, unde ge
neralul de Gaulle îl va primi pe fos
tul cancelar Adenauer. Nu este nici 
o îndoială că, deși dr. Adenauer nu 
mai ocupă o funcțiune oficială, con
vorbirea dintre cei doi va devia pe 
plan politic șl problemele Pieței co
mune vor fi îndelung evocate".

Deși, formal, scopul vizitei este 
primirea lui ca membru al Acade
miei de științe morale și politice, a- 
ceasta nu l-a împiedicat pe Ade
nauer să releve el însuși conținutul 
ei real. Duminică seara, la sosirea pe 
aeroportul Orly, el a făcut următoa
rea declarație : „Voi avea convor
biri politice aici și este bine că ase
menea convorbiri politice pot avea 
loc din nou între Franța și R.F.G. In 
ultima vreme toate eforturile mele 
au fost îndreptate spre întărirea re
lațiilor franco-(vest) germane și do
rința mea este ca astăzi să continui 
în aceeași direcție".

Ce evocă de fapt aceste declarații? 
De cîteva zile ziarele pariziene rea
mintesc, în comentariile lor, că vi
zita lui Adenauer se situează în 
dublul context al „crizei vest-euro- 
pene și atlantice", și al „deteriorării 
relațiilor dintre Paris și Bonn".

Intr-adevăr, în ultima vreme, ghe
mul problemelor divergente între 
Paris și Bonn, între Paris și alte ca
pitale ale unor țări din N.A.T.O. s-a 
încîlcit și mai mult. O recapitulare 
— desigur, sumară și incompletă — 
ar cuprinde cel puțin aceste mo
mente : ultimatumul dat de guver
nul francez partenerilor săi din 
Piața comună că se va retrage din 
acest organism dacă nu se va ajun
ge la un acord în problemele pieței 
agricole și reacția iritată a Bon
nului ; nemulțumirea provocată de 
măsurile economice anunțate de gu
vernul englez, printre care și in
tenția acestuia de a renunța la pro
iectul comun franco-englez „Con
corde" ; reafirmarea pozițiilor Fran
ței făcută de primul ministru, Geor-

După alegerile din S.U.À.

Om interviu al președintelui Johnson

adoptate în legătură cu această su
prataxă impusă de Anglia. Totoda
tă, Comitetul consultativ va pregăti 
un raport asupra acestei probleme 
care va fi înaintat Consiliului mi
nisterial al A.E.L.S. care va avea loc 
la 19 noiembrie.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat în exclusi
vitate revistei „U. S. News and 
World Report“, care a fost publicat 
luni, președintele Johnson a decla
rat că rezultatele alegerilor desfășu
rate săptămîna trecută „indică cu 
claritate faptul că va exista o con
tinuitate în politica Statelor Unite“. 
El a ținut însă să sublinieze că „a- 
legerile americane nu pot rezolva 
singure problemele complicate ale 
politicii externe“. Președintele a de
clarat că interpretează victoria obți
nută drept „un mandat pentru pro
grame responsabile, constructive și 
progresiste elaborate în scopul de a 
face față problemelor de pe agenda 
Americii“. „Este clar, a adăugat el, 
că intrăm în prezent într-o eră nouă 
a problemelor mondiale cu numeroși 
conducători noi, cu guverne noi și cu 
diferite forțe noi".

Johnson a spus că proporțiile vic
toriei obținute în alegerile de la 3 
noiembrie au fost apropiate de re
zultatele sondajelor efectuate în rîn- 
durile opiniei publice. Președintele 
a adus un omagiu contribuției per
sonalităților din Partidul republican 
care l-au sprijinit atît în sînul gu
vernului, cît și în cursul campaniei 
electorale. „Prevăd — a spus el — 
că unii dintre republicanii care 
ne-au sprijinit în cursul campaniei 
electorale vor relua un rol activ în 
a duce partidul republican pe o cale 
constructivă“.

★

Primul ministru al Angliei, Harold 
Wilson, a avut luni întrevederi se
parate cu vicecancelarul Austriei, 
Bruno Pitterman, și cu primul mi
nistru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, care au sosit la Londra pen
tru a participa la reuniunea lide
rilor partidelor social-democrate din 
Europa occidentală. Observatorii po
litici din Londra, scrie agenția Reu
ter, își exprimă părerea că în cen
trul acestor convorbiri au stat în 
primul rînd problemele legate de 
măsurile guvernului britanic privind 
redresarea situației economice a Ma
rii Britanii.

Din nou furtună la Saigon
SAIGON 9 (Agerpres). — După ce 

manifestațiile de stradă anunțate de 
cercurile religioase și politice pentru 
duminică au fost amînate datorită 
„puternicei demonstrații de forță a 
armatei și poliției“, agenția Associa
ted Press scrie că „guvernul de cinci 
zile al lui Huong a trecut prin prima 
furtună de la înființarea sa“. în di
verse puncte ale capitalei au avut 
loc mitinguri. Atenția cercurilor po
litice din Saigon a fost concentrată 
asupra sediului central al budiștilor, 
unde, în ciuda intervenției poliției, 
peste 20 000 de persoane au apro
bat duminică dimineața o petiție ce-

rînd demisia guvernului. Duminică 
seara, unul din liderii cercurilor bu
diste, Thic Ho Giac, a rostit 
un discurs în fața unei mulțimi 
imense arătînd că „singura condiție 
pentru ca Vietnamul (de sud — n.r.) 
să poată supraviețui este încetarea 
războiului“. Agenția France Presse 
menționează că este pentru prima 
oară cînd 
nunță în 
focului în 
ta indică,
„forța valului ce se îndreaptă spre 
palatul Gia Long“ (sediul guvernu
lui). Liderul budist a criticat meto
da de a crea disensiuni între comu
nitățile religioase din Vietnamul de 
sud, arătînd că ea este o variantă a 
politicii „divide et impera".

un lider budist se pro- 
public pentru încetarea 
Vietnamul de sud. Aceas- 
potrivit agenției Reuter,

Corespondență din Rio de Janeiro

Candidatura lui Lacerda

O demonstrație studențească la Khartum, în zilele care au precedat 
instaurarea noului regim din Sudan

Lucrările Colocviului 
romino-belgian

BRUXELLES 9 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor Colocviului romîno- 
belgian desfășurate în capitala Bel
giei, au fost prezentate comunicările: 
„Direcțiile principale ale dezvoltării 
industriei în Romînia“ de C. Mur- 
gescu, director adjunct al Institu
tului de Cercetări Economice, și 
„Participarea Romîniei la schimburi
le economice internaționale“ de T. 
Cristureanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a R. P. Romîne. 
Comunicările au fost urmate de am
ple discuții, care reflectă interesul 
cercurilor științifice belgiene față 
de problemele tratate. Profesorul 
René Dekkers, directorul Centru
lui de studiu al țărilor din 
Europa de est, a schițat concluziile 
acestei importante manifestări știin
țifice, subliniind că ea servește unei 
mai bune cunoașteri între țări cu re
gimuri social-politice diferite și prin 
aceasta cauzei păcii.

chom.be intenționează 
SĂ PARTICIPE la sesiunea

co-

ges Pompidou, în răspunsurile date 
la 5 noiembrie la întrebările ce i-au 
fost puse la Asociația ziariștilor par
lamentari. Esența declarațiilor pri
mului ministru francez a fost sin
tetizată astfel în subtitlurile
mentariului apărut în „Le Monde" : 
„Fără o piață comună agricolă, pia
ța comună industrială va pieri". 
„Alianța atlantică trebuie regîn- 
dită, retopită și reorganizată". 
„Forța nucleară multilaterală: nu 
este ea (dacă va fi redusă, așa după 
cum reiese din unele declarații fă
cute la Washington și la Bonn, la un 
acord bilateral S.U.A. — R.F.G.) des- 
tructivă pentru Europa, provocatoa
re și îndreptată contra Franței ?".

In comentariul său, intitulat „Un 
limbaj fără echivoc", „Le Monde" 
scrie: „Limbajul extrem de ferm, fo
losit joi de primul ministru în fața 
ziariștilor parlamentari, a surprins 
fără îndoială mai puțin pe cititorii 
ziarului nostru decît pe cei care se 
încăpățînează încă să nege, în di
ferite cercuri oficiale, gravitatea cri
zei europene și atlantice care apare 
la orizont". „Les Echos", organ al 
cercurilor financiare, scrie: „Primul 
ministru a pronunțat un rechizitoriu 
împotriva forței multilaterale, mai 
ales dacă aceasta capătă caracte
rul unei alianțe militare germano- 
americane. Este un nou avertisment 
dat Bonn-ului, dar și Londrei și 
Washingtonului". Un alt ziar pari
zian, „La Nation", arată că, mai ales 
după ce s-a conturat perspectiva ca 
și Anglia să adere cu anumite con
diții la proiectul F.N.M., „forța mul
tilaterală ia un aspect politic pe 
care nu îl avea la început și despre 
care se spune că ar fi îndreptat îm
potriva Franței". Referindu-se la 
faptul că Germania occidentală a 
aprobat acest proiect, ziarul „Le 
Figaro" scrie : 
a fost avertizată 
dezice. Franța i 
nici un interes 
cu ea".

Dacă aceasta i 
țlllor dintre Franța și R.F.G., în cercu
rile politice și de presă din Paris se

proiect, ziarul 
„Republica federală 

: că, dacă nu se 
nu va mai acorda 
tratatului semnat

este situația rela-

pune întrebarea în ce măsură Ade
nauer o va putea atenua. Ziarele 
amintesc că raporturile personale 
dintre președintele Franței și fostul 
cancelar vest-german sînt călduroa
se. „Dar, scrie „Combat", Adenauer 
nu este la putere. Șl nu numai atît.. 
El vine la Paris după o nouă și re
centă ieșire critică împotriva lui Er
hard, cancelarul în funcțiune, pe ca- 
ie-1 învinuiește pentru înrăutățirea 
relațiilor dintre Paris și Bonn", 
toate acestea, nu se întrevede 
Erhard să-și modifice poziția 
el personal, va avea prilejul, 
și-o susțină în mijlocul lunii ia
nuarie cînd va face, la rîndul Iui, o 
călătorie la Paris. In acest cadru, 
și-a prezentat guvernul vest-ger
man zilele trecute propunerile în ve
derea înfăptuirii unității politice a 
Europei occidentale, despre care 
„Le Monde" a arătat că nu au fost 
nici ele bine primite la Paris. „Pro
punerile Republicii federale de „re
lansare" a uniunii politice europene 
nu puteau să cadă într-un climat 
mai prost" — scrie ziarul.

Activitatea diplomatică interatlan- 
tică, determinată de deosebirile de 
poziții semnalate, se desfășoară și în 
alte capitale. La Washington, în a- 
ceste zile, au avut sau vor avea loc 
convorbiri între oficialitățile ameri
cane și miniștrii de externe ai Bel
giei, Spaak, Olandei, Luns, miniștrii 
de externe și ai apărării ai R.F.G., 
Schröder și von Hassel ; pe de altă 
parte, George Ball, adjunctul Secre
tarului de Stat al S.U.A., se va afla 
între 12-15 noiembrie în Europa, 
unde va avea întrevederi în R.F.G. 
și va lua parte la Consiliul Ministe
rial al O.C.D.E., — toate acestea în 
cadrul a ceea ce agenția Reuter 
numește „ofensiva S.U.A. în Europa 
occidentală".

Așa dar, vizita lui Adenauer este, 
potrivit aprecierii comentatorilor, 
numai una din mișcările ce se fac 
în prezent pe eșichierul neobișnuit 
de încărcat al contactelor și nego
cierilor interatlantice.

Tudor VORNICU
9 (prin telefon).

Cu 
ca 
Șt 
sâ

NEW YORK 9 (Agerpres). — Ști
rea că premierul congolez, Moise 
Chombe, intenționează să vină la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
pentru a lua cuvîntul în problema 
congoleză, îi preocupă pe delegații 
altor țări africane.

Potrivit unor știri din Leopold
ville, se pare că Chombe l-ar fi con
sultat în această problemă pe secre
tarul general al O.N.U., U Thant. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a de
clarat, însă, că nu are cunoștință de 
o asemenea corespondență între pre
mierul Chombe și U Thant, dar își 
exprimă părerea că, „în calitate de 
șef al guvernului unui stat membru 
al O.N.U., Chombe poate să vină să 
ia cuvîntul în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U., cu atît mai mult cu 
cît problema congoleză va fi discu
tată la această sesiune“.

S-a considerat și se mai consideră că 
partidul Uniunea democratică națională 
este principalul reazim politic al actualu
lui guvern brazilian nu numai prin rolul 
jucat de liderii săi în evenimentele de 
la 31 martie (înlăturarea președintelui 
Goulart), c' și judecînd după sprijinul ofe
rit de atunci inițiativelor guvernamentale 
în parlament și în afara lui. De aceea 
pulsul acestui partid pe cardiograma po
litică este urmărit cu atenție de observa
tori, examinîndu-i-se cele mai mici osci
lări.

O atenție deosebită a sfîrnit convenția 
extraordinară a U.D.N.-ului convoca
tă la Sao Paulo în vederea desemnării 
unui candidat pentru alegerile preziden
țiale care vor avea loc anul viitor. încă 
înainte de convocarea sa, într-un interviu 
publicat de revista „Manchete" sub titlul 
„De ce sînt candidat", Carlos Lacerda, 
guvernatorul statului Guanabara, aducînd 
o serie de critici politicii guvernului fe
deral (inclusiv în ceea ce privește refor
ma ‘agrară și administrația publică) decla
ra : „Pînă acum, 18 dintre cele 22 de 
conduceri statale ale U.D.N. au cerut un 
congres pentru a alege un candidat și 
16, cerîndu-l, l-au și ales. Sînt eu".

In perioada premergătoare convenției, 
viitorului candidat i s-au adus o serie 
de critici din partea unor colegi ai săi. 
Guvernatorul din Minas Gerais, Pinto, 
influentă personalitate politică braziliană, 
s-a opus candidaturii lui Lacerda, spu- 
nînd că aceasta l-ar putea transforma în
tr-un „catalizator al unui proces neîn
cheiat". La întîlnirea sa cu ziariștii, pre
ședintele Castello Branco a abordat între 
altele și problema congresului U.D.N. Răs- 
punzînd la o întrebare, el a spus că con
sideră inoportună precipitarea procesului 
electoral. „Dacă vor fi consecințe de na
tură să poată agita cadrul politic, a 
declarat în continuare președintele Bran
co, atunci responsabilitatea va cădea asu
pra partidului sau partidelor care au lansat 
candidați cu anticipare de mai mult de 
un an".

Duminică, seara, „în ovațiile frenetice 
ale participanților la convenția extraor
dinară a U.D.N.’, cum scriu unele ziare 
braziliene, s-a anunțat că guvernatorul din 
Guanabara, Carlos Lacerda, a fost desem
nat candidatul partidului pentru alegerile 
prezidențiale din anul 1966.

Agenția Prensa Latina subliniază dim
potrivă că lucrările congresului au de
monstrat criza în care se află în prezent 
acest partid. Guvernatorul statului Minas

Gerais, Magalhaes Pinfo, care s-a îm
potrivit candidaturii lui Lacerda, a refu
zat să participe la congres, ca și Pedro 
Weixo, liderul majorității partidului 
„Uniunea democratică națională" în 
Congresul federal. în același timp, fostul 
ministru al justiției, Milton Campos, a cri
ticat proclamarea prematură a candidați- 
lor prezidențiali cu 21 de luni înaintea 
alegerilor.

Potrivit agenției Prensa Latina, în 
cercurile politice braziliene se exprimă 
îndoieli în ce privește validitatea hotări- 
rii adoptate de Congresul partidului 
„Uniunea democratică națională", întrucît 
guvernul intenționează să prezinte Con
gresului federal un proiect de lege care 
va modifica actualul statut al partidelor 
și sistemul campaniilor electorale.

Acum celelalte două mari partide bra
ziliene — partidul social-democrat și par
tidul laburist — urmează să-și desemneze 
și ele candidații prezidențiali. . Social-de- 
mocrații au hotărît să convoace pentru 11 
noiembrie conducerea partidului spre a 
examina problema desemnării candidatu
lui. Cu o lună înaintea evenimentelor din 
31 martie, partidul social-democrat anun
țase oficial candidatura fostului președinte 
Juscelino Kubitschek. Dar, după cum se 
știe, ulterior guvernul Branco a ridicat 
drepturile civile ale acestuia pe o 
perioadă de 10 ani. Se pare însă că par
tidului îi este greu să găsească un înlo
cuitor cu prestigiul Iul Kubitschek. Unii li
deri social-democrați se gîndesc să pro
pună candidatura unui militar. Sînt citate, 
în acest sens, numele generalilor Cordei
ro de Farias, ministrul afacerilor interne, 
Amaury Kruel, comandantul garnizoanei 
din Sao Paulo, precum și al ministrului 
apărării, generalul Silva.

Observatorii sînt de părere că desem
narea unui ofițer superior ar pune însă 
partidul într-o situație delicată, căci a- 
ceasta ar însemna de fapt „ratificarea* 
sancțiunilor luate împotriva lui Kubitschek 
tocmai de conducătorii militari.

In ce privește partidul laburist, unii 
consideră că fostul guvernator al statului 
Sao Paulo, Carvalno Pinto, fost ministru 
în timpul guvernării lui Goulart și 
se bucură de aprecierea cercurilor 
nomice, are șanse de desemnare.

Șansele pe care le au fiecare din 
didafi rămîn însă să fie cunoscute 
peste cîteva zile.

Pentru stabilirea 
păcii în Indochina

PNOM PENH 9 (Agerpres). — Po
porul cambodgian a sărbătorit la 9 
noiembrie cea de-a 11-a aniversare 
a proclamării independenței țării. 
Cu acest prilej la Pnom Penh a 
avut loc o paradă militară și o de
monstrație a populației capitalei. în 
cuvîntarea rostită la festivități, 
prințul Norodom Sianuk a propus 
convocarea unei conferințe popu
lare indochineze la care să parti
cipe toate partidele și mișcările pa
triotice din R. D. Vietnam, Vietna
mul de sud, Laos și Cambodgia în 
scopul instaurării păcii în această 
regiune. El a subliniat că „acesta 
ar fi cel mai bun mijloc de a face 
Statele Unite să accepte o soluție 
pașnică în rezolvarea conflictului 
din această regiune și de a evita ca 
războiul din Vietnamul de sud să 
se transforme într-un conflict inter
național“. Prințul Sianuk a apre
ciat că „numai neutralizarea Viet
namului de sud sub controlul și 
garanția țărilor din Est și Vest va 
putea reinstaura pacea și va rezol
va în același timp problema cam- 
bodgiană“.

a unor tehnicieni
din R. S. Cehoslovacă

care 
eco-

can- 
abia

PRAGA 9. Corespondentul Ager
pres, Horia Liman, transmite : Un 
grup de tehnicieni de la combinatul 
„Vitkovice Zelezarny“ și „Nova Hut- 
Klement Gottwald“ din Ostrava, 
precum și de la turnătoriile din 
Trinec, au întreprins o vizită de 
două săptămîni în Statele Unite și 
Canada, pentru a studia metodele 
folosite în întreprinderile similare 
din aceste țări. Călătoria lucrătorilor 
din întreprinderile siderurgice și me
talurgice morave face parte dintr-un 
proiect mai vast de modernizare a 
tehnicii în întreprinderile cehoslova
ce, proiect a cărui traducere în viață 
a început recent.Vasile OROS

La invitația Comitetului 
Uniunii Tineretului Co- 
China, la Pekin a sosit 
a Uniunii Tineretului

PEKIN.
Central al 
munist din 
o delegație
Muncitor, condusă de Octavian Nis-
tor, secretar al C.C. al U.T.M. Pe ae
roport delegația a fost întîmpinată de 
Van Vei și Lu Țin-dun, membri ai 
secretariatului C.C. al U.T.C. din Chi
na, precum și de activiști ai U.T.C. 
A fost, de asemenea, de față Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R. P. Romî- 
ne în R. P. Chineză.

SANAA. într-o emisiune consacrată 
acordului cu privire la încetarea fo
cului dintre forțele republicane și 
forțele regaliste din Yemen, postul de 
radio Sanaa a subliniat că această ac
țiune nu înseamnă cîtuși de puțin o 
revenire la putere a monarhiei. Postul 
de radio a menționat că încetarea fo
cului este menită să faciliteze reve
nirea la munca pașnică a întregului 
popor yemenit sub steagul republican.

BELGRAD. Agenția Taniug anunță 
că la Belgrad a fost semnat acordul 
dintre guvernul R.S.F. Iugoslavia și 
guvernul S.U.A. cu privire la progra
mul de schimburi în domeniul învăță- 
mîntului.

BONN. Tntr-o conferință de presă 
ținută recent la Essen, președintele 
Federației proprietarilor de mine car
bonifere din Ruhr, Helmut Burck-

hardt, a declarat, potrivit agenției 
France Presse, că un număr de mine 
cu o capacitate totală de producție 
anuală de 40,6 milioane tone vor fi 
închise în vederea realizării progra
mului vest-german de raționalizare. 
Agenția adaugă că, de fapt, au și fost 
închise o serie de mine, iar alte 36 
urmează să fie închise, ceea ce 
va face ca peste 60 000 de mineri să 
fie nevoiți să-și schimbe profesia.

MOSCOVA. Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., l-a primit luni pe șeicul 
Jaber al Ahmed al Sabah, ministrul 
finanțelor și industriei al Kuweitului, 
cu oare a avut o convorbire referitoa
re la dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Kuweit.

BERLINUL OCCIDENTAL. Po
trivit relatărilor ziarului vest-berlinez

„BZ“, Willy Brandt, actualul primar 
al Berlinului occidental, intenționea
ză să renunțe în viitoarele luni la 
funcția de primar, pentru a prelua 
alte funcții la Bonn. Observatorii po
litici din Berlinul occidental relevă 
că această hotărîre este determinată 
de viitoarea campanie electorală pen
tru alegerea deputaților în Bundes
tag, care va avea loc în toamna anu
lui viitor.

întrunlre a muncitorilor constructori din Amsterdam (Olanda) In spri
jinul revendicărilor lor economice

DACCA. Președintele Ayub Khan a 
ținut o conferință de presă la Dacca, 
în care, referindu-se la actualele ale
geri din Pakistan, a arătat că, dacă nu 
va fi ales președinte, în țară va fi 
instaurată tirania, care „va provoca o 
revoluție sîngeroasă“. Vizita sa la 
Dacca a avut loc înainte de începerea 
— la 9 noiembrie — a etapei de de
semnare a celor 40 000 de electori care 
urmează să aleagă în luna martie pe 
președintele Pakistanului. După cum 
se știe, candidatul opoziției la pre
ședinție este d-na Fatima Jinnah.

TOKIO. La șantierele navale din 
Hiroșima a fost lansat la apă noul pe
trolier sovietic „Lenino“, cu un depla
sament de 35 000 tone. „Lenino“ este 
al cincilea petrolier din cele șase co
mandate de Uniunea Sovietică fir
mei japoneze „Mițubisi Dziukoghio“.
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