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Adunării Generale

20 BANI

Instalarea noului

Ieri s-a deschis la New York 
cea de-a 19-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite. Ca președinte al sesiu
nii a fost ales Alex Quaison Sa- 
ckey (Ghana). Adunarea Genera
lă a hotărît prin aclamații admi
terea în O.N.U. a tinerelor state 
independente Malta, Zambia și 
Malawi. In cursul zilei de azi va 
începe dezbaterea generală. 
(Amănunte în pag. a IVa).

Deschiderea sesiunii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂi
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în zilele de 30 noiembrie-1 decembrie 
1964 a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, mem
brii guvernului și șefii unor instituții 
centrale de stat, primii secretari ai comi
tetelor regionale P.M.R., șefii și adjuncții 
șefilor de secții ale C.C. al P.M.R., pre
ședinții comitetelor executive ale sfatu
rilor populare regionale, conducători ai 
unor organizații de masă, redactori șefi 
ai ziarelor centrale și alte cadre de 
partid și de stat.

Plenara a examinat proiectul planului 
de dezvoltare a economiei naționale pe

anul 1965. în urma dezbaterilor, plenara 
a aprobat în unanimitate prevederile 
proiectului, precum și măsurile preconi
zate în vederea realizării acestuia.

Plenara a aprobat propunerile Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
activitatea pe care urmează s-o desfă
șoare partidul în legătură cu apropiatele 
alegeri pentru Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare.

Plenara a aprobat în unanimitate acti
vitatea Biroului Politic în domeniul re
lațiilor internaționale ale Partidului 
Muncitoresc Romîn, precum și activita
tea delegațiilor P.M.R. în convorbirile 
și întrevederile avute cu delegații ale 
unor partide frățești.
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Raid-ancbetă Am pășit în luna decembrie, 
cînd colectivul fiecărei întreprin
deri se pregătește să încheie acest 
an cu rezultate cît mai bune în în

deplinirea sarcinilor de plan. Este perioada cînd constructorii de pe șan
tierele de construcții de locuințe trebuie să dea în folosință „la cheie" 
ultimele apartamente prevăzute în planul anual. Care este stadiul pre
dării locuințelor din planul pe acest an ? — este întrebarea pe care co
respondenții ziarului nostru au adresat-o conducerilor trusturilor, mai 
multor cadre tehnice, muncitori și maiștri de pe șantiere de construcții 
de locuințe din regiunile Iași, Banat și Suceava, cu prilejul unui raid- 
anchetă. Iată constatările și relatările făcute.

blocuri în gra
Pentru anul în curs, constructorii 

de la grupul de șantiere nr. 1 din 
orașul Iași au sarcina să execute 
1 925 de apartamente. Ce realizări 
au obținut pînă acum ? Vizitînd șan
tierele, am discutat cu mai mulți 
muncitori și maiștri, cu șefi de șan
tier și cu conducerea grupului de 
șantiere. Tovarășul Mircea Dumi
trescu, inginerul șef al grupului de 
șantiere, ne-a relatat că, pînă în pre
zent, s-au executat 1 610 apartamente, 
într-o sută din acestea nu s-au mu
tat încă locatarii. Pînă la încheierea 
anului, constructorii au de executat 
încă 315 apartamente. Stadiul execu
ției acestora se încadrează în grafic, 
iar al unor lucrări este avansat. în 
momentul de față, la aproape 100 de 
apartamente s-a ajuns la montarea 
parchetelor, la zugrăveli. Peste cîte- 
va zile, acestea vor fi prezentate la 
recepție. Restul, însumînd 215 apar
tamente, la care se execută ultimele 
lucrări de tencuieli și mozaicuri, vor 
fi terminate înainte de sfîrșitul anu
lui. Certitudinea o dau măsurile de 
organizare a locurilor de muncă, hăr
nicia cu care lucrează constructorii.

Inginerii Mircea Romașcanu și Ion 
Crețu, șefii șantierelor 11 și 12, nu

sînt tot atît de optimiști. Lucrările 
la. unele loturi nu se desfășoară sa
tisfăcător — arată interlocutorii — 
din cauza unor întîrzieri în livrarea 
de parchet de stejar, țevi și radiatoa
re pentru instalațiile de încălzire. 
U.I.L. Ciurea este în restanță cu li
vrarea a peste 10 000 m p parchet de 
stejar. Foarte important este, de ase
menea, ca constructorii acestor două 
șantiere să primească cît mai repede 
cantitățile de carton gudronat și bi
tum așteptate de ei, pentru ca lucră
rile de hidroizolații la terasele unor 
blocuri să poată fi încheiate la timp.

Proiectanții, constructorii de pe 
șantierele de locuințe din orașul Iași, 
beneficiarul au depus în acest an o 
muncă stăruitoare, rodnică pentru 
scurtarea duratei de execuție a noi
lor blocuri. Acum, cînd ultimele din
tre acestea au ajuns într-un stadiu 
avansat, este necesară o mai bună co
laborare între trust, beneficiar și în
treprinderile cărora le revin sar
cini legate de bunul mers al lucră
rilor — pentru ca toate apartamen
tele prevăzute în planul pe 1964 să 
fie terminate și date la timp în folo
sință.
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Unul dintre noile blocuri construite 
la Arad

ihm Lia a Ritm
dar și calitate

SUCEAVA în ansamblu

Din 1147 apartamente, cite tre
buie să realizeze în acest an șantie
rele Trustului regional de construc
ții Suceava, 358 de apartamen
te urmează a fi date în folo
sință în luna decembrie. Rezulta
tele cele mai bune au fost obținute 
la grupul de șantiere nr. 4 Suceava, 
în zece luni, colectivul acestei uni
tăți a dat în folosință 482 aparta
mente, cu 28 mai multe față de plan. 
Acum, la 68 de apartamente se fac 
pregătiri pentru recepție ; 95 sînt în 
ultima fază de finisaj, iar la alte 62 
aceste lucrări sînt în curs. Muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la acest 
grup ne-au încredințat că, pînă la 
20 decembrie, vor da în folosință 
toate apartamentele planificate pen
tru anul 1964.

— Cum ați reușit să( obțineți acest 
rezultat bun ? — l-am întrebat pe 
tovarășul ing. Aurel Moldovanu, di
rectorul grupului de șantiere.

— Față de alți ani, de data acea
sta am asigurat frontul de lucru 
încă din toamna anului 1963. întru- 
cît beneficiarul ne-a pus din timp 
la dispoziție documentația tehnică, 
organizarea muncii pe șantiere, a- 
provizionarea cu materiale, reparti
zarea utilajelor în raport cu volumul 
și specificul lucrărilor s-au făcut mai 
judicios. Avînd creat front de lucru 
am reușit ca în lunile de iarnă, cînd

nu se putea executa un volum mare 
de lucrări exterioare, să lucrăm mai 
ales la interioarele noilor blocuri. 
Cînd timpul a permis, am pornit la 
lucru din plin.

Acum, iată-ne la grupul de șantie
re nr. 2 Suceava. El are sarcina să 
dea în folosință, în luna decembrie,

Solicitând cîtorva constructori, be
neficiari de investiții și locatari pă
rerea despre noile locuințe executate 
anul acesta în orașele și centrele 
muncitorești din regiunea Banat, 
ne-au sugerat să scriem despre 
aspectul lor arhitectonic plăcut, 
despre calitatea din ce în ce mai 
bună a finisajelor. Proiectanții și 
constructorii au vădit preocupări 
sporite pentru extinderea aplicării 
unor materiale și soluții tehnice noi. 
Este vorba, între altele, despre ma
teriale plastice, zugrăveală cu vina- 
cet, instalații de încălzit și sanitare 
ascunse, executarea scheletului din 
beton armat monolit cu structură 
celulară.

La blocurile de locuințe Podgoria 
din Arad, șeful de șantier Nicolae 
Hartman tocmai urmărea graficul 
de lucru. întrebîndu-1 despre sta
diul lucrărilor, despre calitatea aces
tora, ne-a răspuns : „Stăm bine, nu 
însă așa cum am dori“. Vizităm apoi 
șantierul. Lucrările ' sînt în grafic, 
unele — blocurile G și D — sînt cu

Colectivul Fabricii de zahăr din Lu
duș obține rezultate bune în realizarea 
unei producții sporite de zahăr de ca
litate superioară. Datorită îndeosebi 
desfășurării ritmice a producției, folo
sirii depline a capacității agregatelor și 
ridicării calificării profesionale a mun
citorilor, zilnic se prelucrează, în me
die, o cantitate de 2178 tone de sfeclă 
de zahăr, cu 178 tone mai mult decît 
se prevăzuse. De la începutul campa
niei de fabricație, colectivul întreprin
derii a fabricat peste plan mai mult de 
700 tone de zahăr. In fotografia de 
Fabrica de zahăr din Luduș.

Lectorate
tehnice

SUS :

aleDin inițiativa consiliilor locale 
sindicatelor, în principalele centre 
industriale au luat ființă în această 
toamnă lectorate tehnice în vederea 
informării operative a cadrelor de 
specialiști cu cele mai recente și mai 
valoroase realizări științifice și teh
nice din țară și de peste hotare. 
Lectorii, recrutați din rîndurile aca
demicienilor, profesorilor din insti
tutele politehnice, țin prelegeri, 
conduc discuții, dirijează experiențe 
și aplicații practice, sugerează căile 
de aplicare, pe plan local, a proce
deelor și metodelor tehnice avansa
te, de folosire a celor mai moderne 
mașini din țară și de peste hotare. 
La încheierea anului, participanții 
la cursuri vor prezenta lucrări ȘT 
referate pe anumite teme legate de 
progresul tehnic continuu în între
prinderea respectivă. în afară de 
lectoratele pentru ingineri, pe lingă 
fabricile și uzinele din țară funcțio
nează peste 1 500 lectorate tehnico- 
economice, unde cîteva zeci de mii 
de muncitori și tehnicieni audiază 
prelegeri ținute de ingineri și eco
nomiști din întreprinderile respecti
ve despre metode și procedee mo
derne de organizare a procesului de 
producție.

Corn plexul avicol Uri câni
IAȘI (coresp. „Scinteii"). In apropiere 

de lași s-a construit un complex avicol 
pentru 72 000 găini ouătoare. Constructo
rii acestui obiectiv au reușit ca, printr-o 
bună organizare a muncii pe șantier, să 
grăbească lucrările cîștigînd un avans de 
aproape o lună și jumătate față de ter
menul planificat. Aceasta a permis ca, încă 
de la începutul lunii noiembrie, să fie 
aduse aici primele loturi de găini.

Complexul este format din 6 blocuri 
mari cu o capacitate de 12 000 păsări fie
care, un pavilion de dezinfecfie, sortare

și expediție a ouălor și o centrală termi
că. Blocurile, fiecare cu parter și etaj, sînt 
construite din elemente prefabricate de 
beton armat, stîlpi, grinzi și chesoane, iar 
zidăria este din cărămidă, așezată între 
cadrele de susținere. Halele sînt prevă
zute cu paturi și cuibare, instalafii cu 
jgheaburi pentru alimentarea continuă cu 
apă, precum și benzi rulante pentru hra
nă. In acest fel, fiecare bloc va putea fi 
deservit de numai doi oameni, cite unul 
pe nivel la circa 6 000 găini.

Mărfi, în capitala Mexicului a avui 
loc ceremonia instalării noului pre
ședinte al fării, Gustavo Diaz Ordaz, 
ales în luna iulie a.c. Ceremonia a 
fost urmată de o paradă militară. Noul 
președinte este lider al partidului 
revolufionar institutional din care face 
parte și predecesorul său, Adolfo Lo
pez Mateos. A fost anunfat, de ase
menea, noul guvern mexican care, 
sub conducerea lui Gustavo Diaz 
Ordaz, se va afla la. putere pină la 
1 decembrie 1970. In funcfia de mi
nistru el afacerilor externe a fost nu
mit Antonio Carrillo Flores, fost am
basador al Mexicului la Washington.

Intr-una din halele complexului

Un m tip ds
La Uzinele de mașini-unelte 

„Strungul“ din Arad a început pro
ducția de serie a noului tip de 
strung S.N.-250 destinat prelucrării 
pieselor mici. Realizat la un înalt

a ambasadorului Uniunii Sovietice
Populare Romîne, a primit în au
diență, la cererea sa, pe tovarășul

In ziua de 30 noiembrie, tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se-
cretar al C.C. al P.M.R., președintele I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. 
Consiliului de Stat al Republicii ‘ -----

LUCRĂRI DE MODERNIZARE
ÎN PORTUL GALAȚI

GALAȚI (coresp. „Scinteii"). — 
în portul Galați se execută lucrări 
de modernizare în vederea sporirii 
traficului de mărfuri. Recent au fost 
date în funcțiune două noi dane 
pentru încărcarea și descărcarea 
vaselor de mare tonaj. Pe aceste 
dane se află în curs de montaj 4 
macarale puternice. Au fost, de a- 
semenea, construite drumuri, plat
forme, s-au dat în folosință instala
ții de forță etc. Pentru sporirea pro
ductivității muncii în docuri, portul 
a fost dotat de curînd cu alte 12 
tractoare rutiere, 3 autostivuitoare, 
benzi transportoare și alte mașini și 
utilaje moderne.

(Continuare în pag. III-a)(Continuare în pag. III-a)

In centrul de azi al Sucevei

în R. P. Romînă.

nivel tehnic, noul strung are o tu
rație a arborelui principal de 2 800 
rotații pe minut și diametrul maxim 
de prelucrare de 250 mm. Comenzile 
cutiei de avans și a căruciorului sînt 
centralizate. Construcția modernă 
a acestei mașini de așchiat se ca
racterizează printr-un gabarit și o 
greutate reduse, ceea ce permite u- 
tilizarea ei și în ateliere mobile. Cu 
aceasta, gama strungurilor realizate 
de Uzinele de mașini-unelte din A- 
rad a ajuns la 15. , Printre strungu
rile realizate în ultimii ani se nu
mără strungul S.N.-400, S.N.-630— 
800, strunguri revolver, strunguri 
de copiat etc.

(Agerpres)

La contractări

Complot 
antiguvernamental 
în Tailanda?

Poliția tailandeză a arestat marți 
mai mulți ofițeri din armata tailan
deză acuzați de a fi participat la or
ganizarea unui complot în vederea 
răsturnării actualului guvern condus 
de Kittikachorn. Din surse bine in
formate s-a aflat că printre arestați 
sînt două oficialități din antura
jul primului ministru. Armata și po
liția se află în stare de alarmă de 
aproape trei săptămîni, cînd au în
ceput să circule zvonurile referitoare 
la pregătirea unui complot antigu
vernamental.

După demonstrabile 
de la Saigon

Agențiile de presă anunță că 
încordarea între guvernul lui 
Tran Van Huong și mișcarea bu
distă continuă să se adîncească. 
După reprimarea demonstrațiilor 
antiguvernamentale de săptămî- 
na trecută. Institutul budist a ho- , 
tărît să-și închidă porțile pe o 
durată nelimitată, în semn de 
protest împotriva declarațiilor ca
lomnioase ale guvernului.

Zăpezi abundente 
in Europa occidentală

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, asupra Europei occi
dentale au căzut în ultimele 48 
de ore zăpezi abundente, iar 
temperatura aerului a scăzut în 
mod brusc. în Norvegia, termo
metrul a înregistrat minus 30 de 
grade, iar în Franța temperatura 
se menține sub zero grade. în 
Italia, în regiunea Sondrio, ter
mometrul a înregistrat minus 
zece grade. A nins și în regiu
nile nordice ale Spaniei, precum 
și în R. F. Germană.

© Colecții variate și 
gazine © In pas cu 
țele tinărului 7746

interesante ® 1965 în ma- 
moda masculină ® Suferin- 

© Promisiuni care obligă
con-

Ce
La Poiana Brașov s-au desfășurat 

tractările de confecții și tricotaje, 
ne promit ele pentru prima jumătate a 
lui 1965 ?

Ca și în atîtea alte rînduri — la di
verse prezentări, parăzi ale modei și 
congrese internaționale, la omologări — 
creatorii din fabricile de confecții și 
tricotaje au dovedit și fantezie, și 
promptitudine în adaptarea liniei mo
dei. Reunite într-o colecție unică a tu
turor fabricilor de confecții din țară, 
propunerile de modele prezentate co
merțului se ridică la cifra de 2 700. 
Foarte multe inedite și iarăși foarte 
multe din cele care s-au aflat la Expo
ziția realizărilor economiei naționale. In
dustria de tricotaje a prezentat 2 500 
de modele. Să mai adăugăm că 
la această colecție unică s-a mun
cit mult și din vreme, că fie
care fabrică a fost stimulată în crea
ția de modele, că numeroase 
produse au fost realizate din țesăturile 
anului 1965 și că ea e rodul unei ana
lize și trieri serioase înfăptuite și cu a- 
jutorul unor colective de consultanți — 
oameni de artă, specialiști ai comerțu
lui și industriei. Industria de resort 
și-a demonstrat deci din nou capacita
tea de creație. Numai că de astă dată nu 
mai e vorba de o simplă demonstrație, 
ci de angajamente concrete, în care fie
care model prezentat implică și obliga
ția de a-1 putea furniza comerțului.

Să ne oprim acum la ceea ce aduce 
industria nou și remarcabil în colecția 
anului 1965. Mai întîi, confecțiile pen-

tru copii. Sectorul acesta, căruia nu o 
dată i s-au adus reproșuri justificate, 
dă, după cît mi se pare, măsura unor 
vădite posibilități. Din numeroasele 
modele prezentate, multe sînt rezolvate 
cu gust, cu vioiciune, promițînd tot
odată realizarea unor produse de cali
tate superioară. Depășindu-și funcția 
strict utilitară (și se.cuvine aici a men
ționa meritele creatorilor de la F.C.T.- 
,,București“, „Artă modei“ și „Mondia- 
la“-Satu Mare), aceste modele au me
nirea să contribuie și la deprinderea 
celor mici cu armonia formelor și cu
lorilor.

întrebarea de rigoare : „Cînd le vom 
găsi în magazine ?“. Comerțul răspun
de : s-a solicitat întreaga colecție și s-a 
contraotat aproape integral. Să sperăm 
că și industria își va ține cuvîntul dat.

★
Moda actuală avantajează producția 

de confecții : linia rochiilor e foarte 
simplă și lejeră, nu are croieli compli
cate. Dar prin înseși aceste trăsături ale 
sale, ea pretinde foarte mult producției 
de țesături. O rochie simplă cere un 
material interesant ca desen, contextu- 
ră, gamă cromatică. Colecția de confec
ții pentru femei (mai ales cea a rochii
lor de vară) a satisfăcut tocmai prin 
faptul că a întrunit cerințele modei și 
din acest punct de vedere. Nu toate 
țesăturile au mulțumit însă ; s-a făcut 
simțită o insuficientă varietate de de
sene, o gamă cromatică nu întrutotul 
corespunzătoare coloritului modern. în 
imperiul raglanelor și canadienelor, de

exemplu, „Tomisul“ continuă să dicte
ze ca suveran absolut. Și poate că s-ar 
fi cuvenit un gînd mai atent la adresa 
țesăturilor speciale pentru adolescenți 
și copii. După cum creatorii din con
fecții ar fi trebuit să-și amintească mai 
insistent de persoanele trecute de 40 
de ani și să le creeze modele adecvate. 
Precizăm : nu bătrânești, ci doar de o 
anumită eleganță mai sobră.

Cu cîțiva ani în urmă, unii reprezen
tanți ai comerțului dovedeau un atașa
ment plin de credință față de paltoane
le bărbătești lungi ca niște sutane și de 
sacourile cu gulere late, „serioase“. Ase
menea lucruri învechite nu se mai cer 
astăzi. Drept care, fabricile de confecții 
au prezentat sacoul -1965 — mai lung, 
ușor cambrat, închis la un rînd, cu 
reverele mai prelungi și nu exage
rat de înguste; au propus, de ase
menea, paltoane și imprimeuri cu o li
nie sport sau elegantă foarte bine re
zolvată. Dar dacă modelele au fost pri
mite cu interes, nu toate confecțiile s-au 
bucurat de întreg succesul scontat din 
cauza stofelor : unele țesături din fire 
groase — ca și cele de la confecțiile 
pentru femei, de altfel — sînt încă ne
corespunzătoare. După părerea mea, 
multe au desene plicticoase, culori în
tunecate, contexturi demodate. Se 
poartă mult sacourile din țesături fan- 
tezi ; unde sînt tweed-urile cu nopeuri 
mari, albe sau colorate, unde sînt stofe
le cu diferite fire de efect strecurate 
în țesătura în relief, unde sînt dungile 
și carourile atît de cerute de moda ac
tuală ? Ele ar trebui să completeze cît 
mai curînd actualul sortiment.

Se pare că cele mai multe sufragii

(Continuare în pag. Il-a)
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ORGANIZAȚIA DE PARTID Șl VIATA ȘCOLII SCRISORI«
CASĂ-MUZEU
„MIHAIL SADOVEANU"

Autoritatea 
directorului

Școala are o misiune nobilă și de 
răspundere — aceea de a forma și 
educa tînăra generație, de a pregăti 
oameni de nădejde, care să parti
cipe activ, competent, la desăvîrși- 
rea construcției socialismului. în
treaga activitate din școală se află 
sub conducerea unică a directorului. 
El răspunde direct, în fața organe
lor de partid și de stat, de felul 
cum conduce școala, de metodele 
folosite și rezultatele obținute în 
instruirea și educația comunistă a 
tineretului.

în munca de zi cu zi, directorului 
școlii îi revine sarcina de a .rezolva 
un întreg complex de probleme : 
eficiența instructivă a lecțiilor, va
lorificată în cunoștințele elevi
lor, combaterea rămînerii în urmă 
la învățătură a unor elevi, în
drumarea muncii metodice, întă- 
riréa legăturii școlii cu familia 
etc. Desigur, el nu rezolvă singur a- 
ceste probleme, este ajutat de di
rectorii adjuncți, de consiliul profe
soral. Principalul- său sprijin este 
organizația de partid, căreia nu-i 
poate fi și nu-i este indiferentă nici 
una din aceste probleme care pri
vesc direct pregătirea pentru viață 
a elevilor.

Noi știm că organizația de partid 
își poate îndeplini rolul său de con
ducător politic în școală numai stu
diind multilateral problemele pe 
care le ridică procesul instructiv- 
educativ, numai dacă este mereu 
prezentă în miezul activității co
lectivului didactic. Tocmai de a- 
ceea organizația noastră de par
tid sprijină cadrele didactice și 
în principal pe director în desfă
șurarea procesului instructiv-educa- 
tiv. Sîntem preocupați de întărirea 
autorității conducerii școlii în rîn- 
dul cadrelor didactice, de asigura
rea unui climat favorabil realizării 
importantelor sarcini ale școlii. Se
cretarul și membrii biroului organi
zației de bază țin o strînsă legătură 
cu conducerea școlii. Participarea 
reciprocă la ședințele și consfătui
rile colectivului de conducere sau 
ale biroului ne asigură fiecăruia o 
bună cunoaștere a problemelor 
principale, de conținut, ale vieții 
școlii și ale organizației de partid, 
evitarea unor acțiuni paralele, a- 
doptarea unor măsuri bine gîndite 
pentru perfecționarea activității în
tregului colectiv. Ajutăm îndea
proape conducerea școlii, semnalîn- 
du-i unele deficiențe observate de 
birou sau de membrii organizației 
de partid în procesul de învățămînt 
și de educație. Așa s-a întîmplat, 
anul trecut, cînd am constatat că 

.unele clase a Xî-a aveau rezultate 
mai slabe la învățătură, iar pregă
tirea pentru examenul de maturi
tate era insuficientă, sau că la u- 
nele discipline — matematică, fizi
că, chimie — noțiunile teoretice 
predate la lecții nu erau legate te
meinic de viață, de practică. Biroul 
organizației de bază a sprijinit con
ducerea școlii în pregătirea unor re
ferate privitoare la aceste proble
me, pentru a fi discutate în 'consi
liul pedagogic, a recomandat mem
brilor și candidaților de partid să 
participe la dezbateri, să-șl spună 
părerea cu principialitate, în mod 
concret, să facă propuneri. După a- 
ceea, în adunări de partid am dis
cutat modul cum comuniștii pot 
contribui la transpunerea în prac
tică a măsurilor adoptate de condu
cerea școlii. Astfel, organizația 
noastră de bază sprijină permanent 
bunul mers al școlii.

Prof. ELENA MUNTEANU 
secretarul organizației de 
bază de la Școala medie nr. 8 
„Emil Racoviță" din București

Repartizarea judicioasă 
a sarcinilor obștești

Urmărind cu interes schimbul de 
experiență privind activitatea orga
nizațiilor'' de partid din școli, aș 
vrea să subliniez importanța pe care 
o au repartizarea judicioasă a sar
cinilor, precum și controlul îndepli
nirii lor. După părerea mea, rezul
tatele bune ale multora dintre ac
țiunile inițiate de organizațiile de 
bază într-o serie de școli din raio
nul Șimleu se datoresc tocmai a- 
cestui lucru. Prin repartizarea judi
cioasă a sarcinilor la școala gene
rală de 8 ani și la școala medie din 
Șimleu, s-a asigurat în primul rînd 
participarea activă a tuturor mem
brilor și candidaților de partid la 
munca și viața organizațiilor de 
bază. Totodată, ținîndu-se seama de 
posibilitățile și chiar de preferințele 
fiecăruia, s-au putut evita situații 
cînd unele cadre didactice primeau 
prea multe sarcini, iar altele nu pri
meau de loc. în cadrul adunărilor 
generale ale acestor organizații de 
bază, membrii și candidații de par
tid prezintă scurte informări des
pre îndeplinirea sarcinilor primite.

în alte organizații de bază din 
școli nu se acordă însă atenția cu
venită acestei probleme. Unor mem
bri de partid li se încredințează 
cîte 5—6 sarcini obștești pe care, 
firește, nu le pot duce la îndepli
nire în condiții bune, în timp ce 
alții n-au nici una. în plus, nici în 
cadrul biroului și nici în adunările 
generale nu se analizează acest im
portant aspect al muncii de partid. 
Astfel de practici duc la slăbirea 
simțului de răspundere al unor 
membri de partid, nu contribuie la 
întărirea disciplinei de partid. Așa 
stau lucrurile, de pildă, în organi
zațiile de bază de la școlile din 
Nușfalău și Bobota.

Consider că organizațiile de bază 
din școli trebuie să manifeste un 
interes permanent față de sarcinile 
obștești nu numai ale membrilor de 
partid, ci și ale celorlalți profesori 
și învățători. Timpul liber al cadre
lor didactice este un bun prețios al 
școlii și trebuie folosit ca atare. Mă
surile luate de către organele de 
partid și de stat pentru utilizarea 
rațională a timpului cadrelor didac
tice sînt menite să creeze învățăto
rilor și profesorilor condiții tot mai 
bune de muncă, astfel încît ei să-șl 
poată valorifica din plin talentul și 
cunoștințele în înfăptuirea misiunii 
lor de formare a tinerei generații. 
Cu toate măsurile luate pînă acum 

pentru evitarea supraîncărcării ca
drelor didactice cu diferite sarcini 
extrașcolare, cred că această pro
blemă trebuie să rămînă în aten
ția organizațiilor de bază din școli. 
Cînd se constată că unele cadre di
dactice au sarcini prea numeroase, 
este bine ca birourile organizațiilor 
de bază să sesizeze conducerea 
școlii ; la rîndul lor, directorii de 
școli sînt chemați să analizeze te
meinic asemenea situații și, dacă 
este cazul, să sesizeze secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare, 
care pot interveni pentru redistri
buirea sarcinilor extrașcolare încre
dințate învățătorilor și profesorilor 
dintr-o anumită școală.

Prof. Ilie MUȘTE 
instructor 
al Comitetului raional de partid 
Șimleu

Cîeid elevii [pășesc m viață
Se afirmă, de obicei, că ultimul 

an de școală are un ecou mai pu
ternic în viața tinerilor. Este fi
resc deci ca munca instructiv-edu- 
cativă în rîndul elevilor care se pre
gătesc să pășească în viață să se 
bucure de mai multă atenție din 
partea conducerii școlii, a tuturor 
cadrelor didactice. Ceea ce îi inte
resează mai mult pe acești elevi 
este orientarea lor spre viitoarea 
profesie. Biroul organizației de bază 
din școala noastră a îndrumat ,orga
nizația U.T.M. să organizeze pentru 
ei cîteva întîlniri cu activiști de 
partid, cadre de conducere din eco
nomie, muncitori fruntași în pro
ducție. Recent, au avut ca oaspete 
pe tov. Florea Dinu, prim-secretar 
al comitetului raional de partid. A- 
semenea acțiuni — nu multe la nu
măr, dar bine pregătite — sînt deo
sebit de utile pentru elevii din cla
sa a Xî-a, contribuind la justa lor 
orientare în alegerea drumului în 
viață.

Traian ENACHE, 
învățător
Școala medie din Măcin 
regiunea Dobrogea

Grijă pentru cadrel® 
didactice tinere

In ultimii ani, în școala noastră 
au venit mai multe cadre didactice 
tinere. Conducerea școlii, întregul 
corp profesoral i-au înconjurat cu 
multă dragoste. Avînd în vedere că 
începutul muncii la catedră consti

tuie un moment de o importanță 
deosebită pentru drumul ulterior 
parcus de fiecare din aceste cadre 
didactice, biroul organizației de 
bază a îndrumat pe membrii de par
tid, pe tovarășii din activul fără 
partid să le acorde cu toată căldura 
întregul sprijin.

Conducerea școlii, în cadrul preo
cupărilor pentru generalizarea me
todelor de predare cu mare efi
ciență în procesul instructiv-educa- 
tiv, acordă o atenție deosebită cu
noașterii și însușirii lor mai ales de 
către cadrele didactice tinere, care 
au mai puțină experiență. Acestea 
sînt invitate să asiste la lecții ținute 
de învățători și profesori bine pregă
tiți și cu vechime la catedră. Un 
rodnic schimb de experiență are loc 
nu numai în ședințele comisiilor 
metodice, ci și în discuțiile zilnice 
dintre profesorii membri și candi
dați de partid și noii lor colegi.

Prof. Maria ALEXE
Școala generală de 8 ani nr. 28 
Galați

Acțiuni eficiente 
și atractive

Aș dori să fac o propunere. în fie
care an am urmărit desfășurarea 
concursului „Viitorii tehnicieni ai 
agriculturii socialiste“ și mi-am dat 
seama că el,este un’țoarte bun mij
loc pentru stimularea pregătirii e- 
levilor din școlile profesionale și 
tehnice agricole. Anul trecut, elevii 
școlii noastre au obținut primul loc 
în cadrul fazei regionale a concur
sului. Aceasta se datorește și faptu
lui că organizațiile de partid și 
U.T.M. s-au îngrijit să cultive, pe 
diferite căi, în rîndul lor dragostea 
pentru meseria aleasă. Pornind de 
aici, socotesc că organizațiile de 
partid ar trebui să se îngrijească ca 
organizațiile U.T.M. 6ă inițieze în 
tot cursul anului — și nu numai cu 
prilejul unor date festive — diferite 
alte acțiuni, tot atît de eficiente și 
atractive, pentru stimularea dorin
ței, atît de firești la elevi, de a cu
noaște și a stăpîni bine tehnica mo
dernă. Mă gîndesc, bunăoară, că 
pentru elevii din școlile profesiona
le și tehnice agricole ar fi nimerită 
extinderea organizării unor expozi
ții cu obiecte făcute de ei, a con
cursurilor „Cine știe, cîștigă“ ș.a.

Ing. Ștefan DUMITRACHE 
directorul
Centrului școlar agricol 
din Roșiorii de Vede

ÎNCĂLȚĂMINTE DE TOATE 
MĂRIMILE

Din tonisoarea corespondentului vo
luntar V. Benea am aflat că magazinul 
de tncălfămlnfe din Sadu nu este apro
vizionat cu unele sortimente și numere 
de tncaljäminte. Din această cauză, 
muncitorii de la Uzina metalurgică 
Sadu sînt nevoiji să se deplaseze la 
Tg. Jiu pentru asemenea cumpărături.

Sesizarea a fost trimisă Sfatului popu
lar al orașului Tg. Jiu. Din răspunsul 
primit reiese că, în prezent, magazinul 
este aprovizionat cu un sortiment co
respunzător de încălțăminte.

CU TRENUL 3301
Din oauza geamurilor sparte, a ușilor 

defecte și a vagoanelor nemăturafe, 
trenul cursă 3301, care circulă pe ruta 
Ploiești — Predeal, nu asigură călăto
rilor condifil bune de transport, ni t-a 
semnalat într-o scrisoare trimisă de 
profesorul Gh. Gheorghiu,

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor ne-a răspuns că, în urma 
dispozițiilor date, revizia de vagoane 
Ploiești-Sud a reparat foaie vagoanele 
cursei despre care este vorba în se
sizare.

PENTRU JOC BRUTAL
La sesizarea tov. I. Mircea din lași, 

Uniunea de Cultură Fizică și Sport ne 
răspunde că „Incidentele petrecute la 
jocul de campionat C.S.M.S. lași — 
Dinamo Pitești au fost examinate de 
comisia centrală de disciplină a Fede
rației, care a sancfionat cu suspenda
rea pe 1 pînă la 4 etape un număr de 
jucători din ambele echipe. Pedepsele 
au fost date pentru joc brutal, lovirea 
adversarului și proteste nejustificate la 
deciziile arbitrului".

ÎN AJUTORUL ABONAȚSLOR
Ca să po)i vorbi la telefon prin cen

trala Bălceșfi cu una dintre comunele 
raionului, trebuie să te înarmezi cu 

multă răbdare. Trec de multe ori 2—3 
ore pînă primești legătura — ne-a scris 
un corespondent voluntar din comuna 
Bălceșfi, reședinfa raionului Oltefu.

Direcfia regională P.T.T.R. Oltenia 
răspunde că „sesizarea trimisă de re
dacție a fost discutată cu loji lucră
torii oficiului P.T.T.R. Bălceșfi. Telefo
nistele vor fi îndrumate și controlate 
îndeaproape pentru a efectua operativ 
legăturile telefonice solicitate.

LA CĂMINUL CULTURAL
Ar fi bine ca și la căminul cultural 

din comuna noastră să avem la înde- 
mînă mai multe mijloace spre a putea 
petrece plăcut și util timpul liber —■ 
ne-au scris mai multi tineri din comu
na Creteni.

Sfatul popular al raionului Drăgășani 
ne-a Informat asupra măsurilor luate 
după cercetarea sesizării. Printre altele, 
aflăm că noul director a organizat 
munca pe baza unui plan la a cărui în
tocmire și-a dat concursul și un grup de 
tineri. Acum, la căminul cultural au loc 
interesante manifestări cultural-educa
tive la care participă mulji colectiviști.

ODIHNA BOLNAVILOR

Intr-o scrisoare adresată redacției, un 
grup de bolnavi din sanatoriul Bîrnova- 
lași ne-au scris că nu se pot odihni 
din pricina zgomotului produs de mo
toarele uzinei electrice, de ventilato
rul de la bucătărie, claxoanele mașini
lor și motocicletelor ; în saloane pă
trunde fum de la coșul caloriferului.

Ministerul Sănăfă)ii și Prevederilor 
Sociale ne informează că sesizarea 
este justă și s-au luat măsuri pentru 
înlăturarea deficientelor semnalate. In 
momentul de fată, în saloane nu mai 
pătrunde fum, se execută lucrări în ve
derea atenuării zgomotului produs de 
ventilatoare etc.

în comuna Vînătorl 
Tg. Neamț a început 
casei-muzeu „Mihail

din raionul 
amenajarea 

Sadoveanu“.
Aici vor fi expuse numeroase o- 
biecte care au aparținut marelui 
scriitor. în rafturile bibliotecii sînt 
rînduite, lingă operele clasicului ro- 
mîn, editate în zeci de limbi, nu
meroase cărți din literatura noastră 
și din alte literaturi. Au fost re
constituite dormitorul, sufrageria, 
bucătăria. Casa-muzeu „Mihail Sa
doveanu“ din Vînători va fi comple
tată cu alte obiecte aflate în locuința 
din București a maestrului.

Expoziție de etnografie 
și artă plastică

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
La Muzeul regional din Suceava s-a 
deschis ieri o expoziție de etnogra
fie și artă plastică. Obiectele etno
grafice ilustrează arta localnicilor 
de-a lungul veacurilor și întrebuin
țarea multilaterală a lemnului în a- 
ceastă parte a țării. Sala rezervată 
picturii, graficii și sculpturii cu
prinde 130 de exponate, în mare 
parte lucrări ale artiștilor din re
giune.

Colecția „Studii 
si documente“

Colecția de „Studii și documente* 
care apare în Editura pentru lite
ratură este destinată îndeosebi cer
cetătorilor în domeniul istoriei lite
raturii romînești, profesorilor, stu
denților. Ea oferă cititorilor texte, în 
bună parte inedite, referitoare la ac
tivitatea celor mai de seamă scrii
tori : ciorne, variante, documente. în 
această colecție au fost tipărite 
„Documente literare inedite" de Va
sile Alecsandri, „Scrieri și acte" de 
I. L. Caragiale, „Comentariu la Divi
na Comedie" de George Coșbuc și 
„Documente literare inedite" de Ion 
Ghica. Pînă la sfîrșitul anului vor 
apărea în cadrul colecției „Docu
mente" — Ion Creangă, ediție în
grijită de Gh. Ungureanu, și „Pagini 
regăsite" — vol. I — de Al. I. Odo- 
bescu, ediție îngrijită de Geo Șer- 
ban.

La contractări

Confecțiile și tricotajele
(Urmare din pag. I-a)

le-au întrunit produsele fabricilor de 
tricotaje. Frumoasa colecție din lînă 
pură prezentată de „Tînăra gardă“ (țe
săturile tip jaguard, tricotajele din lînă 
în amestec cu mătase, puloverele din 
lînă tratată contra împîslirii) ; tricota
jele pentru copii, în culori și contexturi 
foarte variate, produse de „Someșul“- 
Cluj ; articolele din P.N.A. pentru spor
turi de iarnă, create de „Drapelul roșu“- 
Sibiu sau cele prezentate de „Miorița“. 
Oradea și „Unitatea"-Sighet, cămășile 
din bumbac mercerizat și pantalonii su- 
praelastioi produși de F.C.T. „Bucu
rești“ vor fi, fără îndoială, primite cu 
interes de cumpărători. Și, totuși, se 
constată, cred, un ritm prea lent de 
adaptare la cerințele modei. Bunăoară, 
se prevede abia acum „lansarea“ masivă 
a tricotajelor cu fir metalic în țesătură.

Receptivi la nou, reprezentanții co
merțului l-au încurajat, alegînd și 
contraotînd, de cele mai multe ori, cu 
discernămînt. Firește, au existat și de 
astă dată „timizii“, care au preferat mo
delele mai cuminți, „sigur vandabile“. 
Timiditatea aceasta pare a fi reparti
zată geografic : întreprinderile comer
ciale din Botoșani, Iași, Galați, Oltenia 
mai privesc cu rezervă linia nouă și se 
întorc la ceea ce știu ei că a „prins“ 
anul trecut, dacă nu și acum doi ani. 
Și ni s-a părut curios că și I.C.R.T.I. 
Constanța s-a instalat în rîndul acestor 
conservatori ; o întreprindere comercială 
dintr-o regiune atît de mult vizitată de 
vilegiaturiști din toată țara și de peste 
hotare și care are obligația de a oferi 
mărfuri variate și „la zi“, trebuia să răs
pundă de la început, nu abia după in
sistențele direcției de resort din Minis
terul Comerțului Interior, cu mai mult 
curaj la imperativele modeL Sa para că, 

uneori, rezerva e contagioasă : atunci 
cînd s-au prezentat în fața comerțului, 
pe manechine, confecțiile de vară, un a- 
nume model cu numărul 7746 a fost mai 
întîi respins de reprezentanții unei re
giuni, cei dintr-o a doua au ezitat să-și 
spună cuvîntul, iar următorii, molipsiți 
de rezervele precedenților, l-au refuzat 
și ei. Și astfel, modelul nr. 7746 — o 
foarte tinerească rochie din poplin roz 
cu buline negre, bordisită cu negru — 
a murit înainte de a face primii pași în 
viață. Păcat 1

★
Acum e rîndul industriei să răspundă 

așteptărilor : ale comerțului, ale cumpă
rătorilor. Merceologii s-au străduit, de 
astă dată, să obțină serii mici. Se pare 
însă că reprezentanții unor fabrici nu 
sînt întotdeauna de acord cu asemenea 
cereri : de dovedit au dovedit ei ce 
pot în materie de creație, dar cînd e 
vorba de contractări, ar dori mai 
curînd să se realizeze serii mari 
și fixe, într-un sortiment limitat. Dar a- 
ceasta ar însemna ca unele confecții să 
se uniformizeze, iar de aici se poate a- 
junge la ocolirea lor de către cumpă
rători. Unde ar mai fi atunci acea efi
ciență economică, în numele căreia se 
pledează pentru serie mare la toate ar
ticolele de îmbrăcăminte ?

Problema rămîne deschisă. în mo
mentul cînd contractele vor fi perfec
tate, e însă absolut necesară respectarea 
lor riguroasă. Cererile repetate de de
calări de la termenele stabilite prin con
tracte, furnizarea altor mărfuri decît 
cele solicitate fac ca magazinele 
să nu poată fi întotdeauna prompte în 
ce privește punerea în vînzare a unor 
mărfuri de sezon. Și cine poate fi inte
resa.! într-o asemenea situație ?

Sanda FAUR

A apărut

Calendarul de perete

„&euttet(L

pe anul 1965

De vtnzare la unlfă|ile coope
rației de consuni, librării șl 

debitele O-C.L.

ACȚIUNI PROFILACTICE
IN ÎNTREPRINDERI

Secția sanitară și de prevederi 
sociale a Sfatului popular al Capita
lei organizează periodic brigăzi de 
medici specialiști care se deplasează 
în întreprinderi pentru a efectua un 
control preventiv asupra stării de 
sănătate a muncitorilor. Examenul 
medical se efectuează pe ramuri de 
producție, specialiștii urmărind spe
cificul de muncă, morbiditatea, in
fluența condițiilor de mediu etc. O 
atenție deosebită se acordă exame
nelor de laborator, efectuîndu-se 
mii de analize biochimice, hemato
logice etc. Controlul periodic este 
urmat de indicații terapeutice și 
acțiuni profilactice cum sînt : re
comandări de cură balneară, reco
mandări tehnice și igienico-sanitare. 
Au fost pregătiți și specialiști care 
vor deservi cabinetele da. medicină 
a muncii înființate în unele între
prinderi,

TEATRE-CINEMATOGRAFE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne: Lacul lebedelor (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă: Prin
țesa circului (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : D-ra 
Nastasia (orele 19,30), (sala Studio): Patima 
de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 10,30), (sala Studio — str. Al. Sahia 
nr. 70 A): Jocul de-a vacanța (orele 19,30), 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Oedip (orele 19,30), (sala Studio) : Zizi 
șl... formula ei de viață (orele 20). Tea
trul muncitoresc C.F.R. Giulești : Băiat 
bun dar cu lipsuri (orele 19,30), Gaițele 
(în sala Teatrului de Comedie — orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Omul 
care a văzut moartea (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ (str. 30 Decem
brie nr. 9) : Năzdrăvanul Occidentului 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista de altădată 
(orele 20), (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică'1 : Punguța cu doi bani (spectacol 
pentru copii — orele 16), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru adulți — orele
20.30) . Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59): Tinerețe (orele 20). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
ansamblul circului italian Medrano 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can (film 
pentru ecran panoramic) : Patria (9,30; 
12,30 ; 15,30 ; 18,30 ; 21,15). Hamlet —
cinemascop : Republica (9,30 ; 12,15 ;
15,15 ; 18,15 ; 21), Grlvița (10,30 ; 13,45 ;
17; 20,15), Melodia (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). 
Ziua fericirii — cinemascop : București 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Ivailo : 
Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30),
Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
S-a întîmplat la miliție — cinemascop : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Feroviar (9,30; 11,45; 14; 10,15; 18,30;
20.45) . Ghinionistul : Capitol (9,30; 11,45:
14; 16,30; 18,45; 21). Marile manevre :
Carpați (0,30; 11,45; 14; 16,15). Veselie la 
Acapulco : Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45: 
19; 21,15). 30 de ani do veselie : Tomis 
(9; 11; 13,15; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Sedusă și abando
nată : Flamura (10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Drumul Sării (15; 17,45; 20,30). Comoara 
din lacul dc argint : Victoria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). 1044 — XX — 1964 — 
Raid prin cinematografie : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Viața particulară : 
Union (16; 18,15; 20,30). Program pentru 
copil : Doina (orele 10 dimineața). Comi
sarul Maigret se înfurie : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Oameni de afaceri — 

Ilustrate la un album : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Teama : Giulești 
(10; 12,30; 15; 17,30; 20), Volga (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15; 20,30). 
Vii și morți — cinemascop (ambele serii): 
înfrățirea între popoare (16; 20), Arta (16;
19.30) . Moral 63 : Cultural (15,30; 18; 20,30).
Străinul — cinemascop (ambele serii): 
Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), Moșilor (16;
19.30) , Umbrelele din Cherbourg : Bu-
zești (15; 17,30; 20)), Flacăra (11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Legenda din tren : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). încurcătură blestemată : 
Bucegi (9,30; 12,15; 15; 18; 21). Colabora
torul Ccka : Unirea (16; 18,15; 20,30).
Șoferii iadului : Vitan (16; 18,15; 20,30). 
Ctoclara : Munca (14; 16; 18,15; 20,30).
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Popular 
(16; 18,15; 20,30). Există un asemenea
flăcău : Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21). Ioana în atac : Cosmos (16; 18; 
20). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Viitorul (15,30; 19). Dragoste la 
zero grade : Colentina (15; 17; 19; 21). 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Comisarul: 
Rahova (16; 18,15; 20,30). In viitoare :
Progresul (15,30; 18; 20,30). Ilatari (ambele 
serii) : Lira (10; 13,30; 16,45; 20). Pagini de 
istorie — Romînia, Orizont 64 : Cotroceni 
(9; 16; 19). Comoara din Vadul Vechi . 
Pacea (16; 18; 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit în ge

neral umedă șl s-a răcit în vestul țării, 
menținîndu-se călduroasă în rest. Cerul 
a fost mai mult noros, mai ales în Ar
deal, Banat, Oltenia și Muntenia, undo 
a plouat temporar. Vîntul a suflat în 
general slab, prezentînd intensificări în 
Dobrogea. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 
19 grade la Giurgiu și 4 grade la Miercu
rea Ciuc. In București : Vremea a deve
nit umedă, cu cerul mai mult noros. A 
plouat temporar. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, l 
șl 5 decembrie. In țară : Vremea conti
nuă să se răcească. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit din sectorul nordic. Tempera
tura în scădere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 7 și 3 grade, iar maxi
mele între minus 1 și 9 grade. Ceață lo
cală, mai frecventă în Ardeal. In Bucu
rești : Vreme umedă, cu cer mai mult 
noros. Vor cădea ploi temporare. Vînt 
moderat din sectorul nordic. Tempera
tura în scădere ușoară.
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Reuniunea Asociației internationale
» 5

de studii sud-est europene
Marți s-a deschis la Casa Uni

versitarilor din Capitală reuniunea 
de lucru a Asociației internaționale 
de studii sud-est europene. în afara 
membrilor Biroului internațional al 
asociației, la reuniune participă ca 
invitați alți oameini de știință din 
aproape 20 de țări — membri ai Co
mitetului internațional al asociației, 
ai comitetelor naționale de studii 
sud-est europene, specialiști în acest 
domeniu. Lucrările au fost conduse 
de Denis Zakythinos, președintele 
asociației, care, în cuvîfatul de des
chidere, a relevat importanța acti
vității desfășurate pînă acum de a- 
sociație și rolul țării noastre în cre
area acestei organizații științifice. 
Piero Sanavio, reprezentant al di
rectorului general al U.N.E.S.C.O., 
René Maheu, a transmis din partea 
acesteia urări de succes lucrărilor 
reuniunii, asigurînd asociația care 
contribuie la dezvoltarea colaboră
rii între oamenii de știință și la 
dezvoltarea unui climat favorabil 
înțelegerii între popoare, de spriji
nul permanent al U.N.E.S.C.O.

în continuare, acad. Em. Condu- 
rachi, secretar general al asociației, 
a făcut o expunere asupra activită
ții desfășurate de această instituție 
cu caracter internațional de la ul
tima reuniulne din aprilie 1964 de la 
Sofia și pînă acum și a prezentat 
programul actualei reuniuni care 
are ca obiect principal pregătirea 
primului congres internațional de 
studii sud-est europene, convocat 
la Sofia, în 1966.

★
Prof. André Mirambel, director al 

Institutului de studii neo-elenice din 
Paris, vicepreședinte al Asociației 
internaționale de studii sud-est eu
ropene, a conferențiat marți după- 
amiază în sala mică a Palatului R.P. 
Romîne despre „Literaturile orale 
sud-est europene și literatura gene
rală“. In continuare a fost prezen
tat un concert de muzică de came
ră, în cinstea participanților la Reu
niunea de lucru a Asociației inter
naționale de studii sud-est europene.

(Agerpres)

în cadrul stațiunii experimentale stuficole „Delta Dunării"-Maliuc func
ționează laboratoare de biologie, fiziologie, chimie șl hidrologie, în care 
stuful este studiat multilateral. în fotografie : sala de documentare a 

stațiunii

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Corespondența din Varșovia

aramei

Spartachiada de iarnă a tineretu
lui, competiție sportivă de masă, care 
atrage anual în întreceri mii și mii 
de concurenți, a fost inaugurată ieri 
în orașele și satele țării. Participan- 
ții la spartachiadă se vor întrece în 
cadrul a zece discipline: gimnastică, 
schi, patinaj, șah, tenis de masă, tir, 
orientare turistică, săniuțe (pentru 
băieți și fete), trînte și haltere^ E- 
tapa I, pe asociații, se va desfășura 
între 1 decembrie și 10 februarie 
1965; etapa a Il-a, pe grupe de aso
ciații — între 10 februarie și 10 
martie 1965, iar etapa a III-a, raio
nală, între 10 șl 25 martie 1965.

La gimnastică, în prima etapă se

va efectua exercițiul tip de învio
rare, iar în etapele II și III se vor 
adăuga piramide și exerciții de gim
nastică artistică cu sau fără obiec
te. La trînte, participanții vor fi îm- 
părțiți în șase categorii (pînă la 55, 
61, 68, 76, 84 și peste 84 kg). La
patinaj figurează probe de viteză în
tre 300 și 500 metri în funcție de 
vîrsta concurenților. La tenis de 
masă se vor organiza întreceri la 
toate probele, sistem turneu în prima 
etapă și eliminatoriu în celelalte. La 
tir figurează arma sport poziția cul
cat, 5 focuri în prima etapă șl 10 
focuri în etapele celelalte, iar la hal
tere sînt prevăzute șapte' categorii.

Deschiderea Spariachiadei tinerelului în raionul Grivița Roșie. în foto
grafie : demonstrație la haltere a sportivilor din cadrul clubului Rapid

„hternazionale" Milano 
a sosit ieri în București

Echipa de fotbal Intemazionale 
Milano, care va juca joi meciul re
tur din cadrul „Cupei campionilor 
europeni“ cu formația Dinamo 
București, a sosit aseară în Capitală.

C ompetiții 
rezultate

BASCHET. Selecționata feminină 
de tineret a orașului București a 
susținut la Budapesta a doua întîl- 
nire în cadrul turneului în R. P. Un
gară. Echipa noastră a învins se
lecționata de tineret a R. P. Ungare 
cu 50—48 (21—22).

FOTBAL. Astăzi se dispută la Plovdiv 
meciul retur din cadrul „Cupei orașelor 
tlrguri" dintre echipa Petrolul Ploiești și 
formafia Lokomotiv Plovdiv, După cum 
se știe, prima întilnire, disputată la Plo
iești, a fost cîștigată de Petrolul cu 1—0.

TENIS. în zilele de 2, 3 și 4 decem
brie vor avea loc campionatele interna
tionale de tenis de masă ale R. P. Polo
ne. La aceste întreceri va participa și un 
lot de sportivi romîni alcătuit din Viorica 
Ivan, Doina Zaharia, Lidia Sălăgeanu, Sil
viu Dumilriu și Gelu Coman.

CICLISM. Congresul anual al Uniu
nii internaționale de ciclism a definitivat 
calendarul competițional rezervat ama
torilor pe anul 1965. Prima cursă im
portantă a anului va fi Turul ciclist al 
Tunisiei, între 21 martie—4 aprilie. 
Tradiționala „Cursă a Păcii“ se va des
fășura de la 8 la 23 mai pe traseul 
Berlin-Praga-Varșovia. La începutul 
lunii iunie vor avea loc tururile cicliste 
ale Angliei, Olandei și Austriei. A 5-a 
ediție a Turului ciclist al Franței va a- 
vea loc între 20 iunie—3 iulie. Campio
natul mondial pe echipe contra crono
metru — la 2 septembrie la St. Sebas
tian (Spania), iar proba individuală de 
fond, la 4 septembrie. Sezonul ciclist in
ternațional se va încheia cu Turul ciclist 
al R. P. Romîne, programat în luna sep
tembrie.

informații
Marți dimineața, delegația de 

energeticieni americani, condusă de 
Walker Cisler, președintele Consi
liului Companiei de electricitate 
Detroit Edison și președinte al In
stitutului electric Edison, care a fă
cut o vizită în R. P. Romînă în ca
drul programului de schimburi cul- 
tural-științifice cu Statele Unite ale 
Americii, a părăsit țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost conduși de Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice, de spe
cialiști, precum și de William 
A. Crawford, ministrul S.U.A. în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

Consfătuire pe țară privind 
controlul semințelor»

La casa agronomului dinMerișanl, 
regiunea Argeș, a avut loc timp de 2 
zile o consfătuire pe țară, pe tema 
„Probleme actuale în controlul se
mințelor“. Șefii laboratoarelor de 
control al semințelor din toate re
giunile țării, precum și alți specia
liști prezenți au audiat în cadrul a- 
cestei consfătuiri referate pe teme 
privind ridicarea nivelului tehnico- 
profesional al cadrelor care lucrea
ză în laboratoarele regionale de 
control al semințelor, recunoașterea 
culturilor ca un moment important 
în obținerea semințelor de calitate 
și mijloacele de lucru actuale și de 
perspectivă ale laboratoarelor pen
tru controlul semințelor. Participan
ții au vizitat laboratorul regional 
de control al semințelor din Pitești 
și loturi semincere din regiunea 
Argeș.

Știri sosite din modesta locali
tate Lubin, aflată în apropiere de 
Wroclaw, relatează că lucrările de 
la mina ce se construiește acolo în
registrează progrese substanțiale.

Sînt doar cîțiva ani de cînd un 
grup de geologi care lucrau în a- 
ceastă zonă anunțau că au desco
perit întinse zăcăminte de aramă. 
De fapt, ei căutau acolo petrol. 
Intr-o zi, pe vîrful unei sape 
de foraj a apărut o masă cenușie, 
care nu semăna de loc cu pămîn- 
tul scos pînă atunci. Analizele, con
tinuarea forării în ' alte puncte, au 
confirmat că ținutul ascunde o mare 
bogăție : minereu de cupru.

în urma descoperirii, locurile 
s-au schimbat brusc. A apărut 
primul turn al minei de cupru 
și în locul sunetelor de tălăngi 
în apus de soare a început să 
răsune zgomotul trepidant al mo
toarelor, scrîșnetul metalic al sape
lor care răscolesc pămîntul către a- 
dînc. Nu rezistă nici cremenea ce 
zace de milenii prin aceste locuri și 
nici revărsarea izvoarelor de apă 
subterane nu poate împiedica voin
ța omului de a pune avuțiile subso
lului în slujba sa. Nu o dată apa a 
inundat galeria pînă la nivelul el 
superior, obligîndu-i pe mineri să 
lucreze de-a dreptul în nămol. A- 
cest obstacol a fost înlăturat prin 
încercuirea puțului minei cu un inel 
de țevi în care s-a introdus sare la 
o temperatură de minus 30 grade, 
formîndu-se astfel un blindaj de a- 
părare împotriva Inundației.

„Pentru prima oară în minerit s-a 
lucrat la noi în asemenea condiții. 
Dar experiența s-a îmbogățit conti
nuu. Am învățat să săpăm mai bine 
șl mai repede chiar în condiții deo
sebite decît cele normale“ — spune 
inginerul Tadeusz Zastawnik, direc
torul general al Combinatului mi
nier de aramă din Lubin.

în martie anul trecut, minerii de

la Lubin au reușit să extragă pri
mele zece tone de minereu de cu
pru — care au luat drumul institu
telor științifice, unde a început o 
minuțioasă cercetare spre a se des
coperi și alte metale care de obicei 
întovărășesc cuprul, cum sînt niche
lul, argintul, cobaltul etc.

Mina de la Lubin va intra din 
plin în producție peste trei ani. 
Dar munca cunoaște progrese vizi
bile ; ritmul de înaintare in adine 
este azi de 40 metri pe lună, față de 
25 metri cît se înregistra la început.

...De cînd a început mineritul a- 
ramei, populația micului orășel Lu
bin, care număra 3 500 locuitori, ma
joritatea fiind ocupați în agricul
tură, s-a ridicat în numai cîțiva ani 
la 15 000. Au fost construite blocuri 
de locuințe, două școli de minerit. 
Se vor înființa magazine, instituții 
sanitare, așezăminte culturale.

In cadrul uzinelor „Teforma" 
din Berlin a fost construită o fa
brică pentru produse din cauciuc 
de silicon, care este deosebit de 
rezistent la temperaturi și pre
siuni înalte. Fabrica, intrată re
cent în funcțiune, livrează dife
rite piese speciale pentru con
strucția de locomotive electrice, 
pentru agregate și mașini ale in
dustriei chimice.

In munții Rodopi, din sudul 
R. P. Bulgaria, se desfășoară lu
crările de construcție a cascadei 
de hidrocentrale „Vîcea“. Recent, 
s-a trecut la construirea la o al
titudine de 1 300 m a noului nod 
hidroenergetic „Cricim“. Prin 
construirea acestor hidrocentrale 
va fi creat în munții Rodopi un 
mare lac de acumulare cu o ca
pacitate de 860 milioane mc, care 
va servi șl la irigarea a mii de 
hectare.Gh. GHEORGH1ȚĂ

Lucrările de construcție a Uzinei de locomotive Tatung, din provincia 
Șansi (nordul Chinei) sînt în curs de terminare. în fotografie: într-una 

din secțiile uzinei se asamblează un boiler

Peste lacul Orlik din sudul Boemie! (R. S. Cehoslovacă) se construiește un pod de oțel lung de 380 m

(Urmare din pag, I-a)

zidăria în avans față de grafic. Fi
nisajele blocurilor în curs de predare 
sînt executate îngrijit, iar holurile 
apartamentelor și bucătăriile sînt 
pardosite cu mozaic executat chiar 
pe șantier. Culoarea mozaicului nu 
se repetă de la un nivel la altul, ca
merele apartamentelor sînt zugrăvi
te în culori diferite, oferind o ambi
anță plăcută.

— Spuneam că lucrările nu merg 
așa de bine cum am dori, a reluat 
discuția șeful șantierului, pentru că 
facem prea multă muncă de birou. 
Și asta pe seama timpului care ar 
trebui să-l afectăm asistenței tehni
ce. Un exemplu. Serviciul relații al 
trustului nostru nu verifică atent de
vizele de construcție. Ajungînd pe 
șantier, constatăm că în aceste de
vize sînt omise unele materiale in
dispensabile. De aceea trebuie să în
tocmim fel de fel de referate statis
tice, care ne răpesc mult timp.

— Locuința este corespunzătoare, 
ne-a spus gospodina Daniela Maxim, 
mutată de curînd într-unul din noile 
blocuri. Finisajul, zugrăveala și chiar 
armăturile metalice sînt bune. Aș 
vrea să dau însă cîteva sugestii. Po
sibilitățile de aerisire a băii sînt in
suficiente pentru a se putea evacua 
aburii ; trebuie să țin ușile deschise, 
altfel pereții băii se udă și — cu 
timpul — se pot degrada. Ar fi bine 
ca proiectanții să țină seama în vii
tor de acest neajuns. Bine s-au gîn- 
dit cei care au preconizat amplasa
rea uscătoriei la casa scării. Au scă
pat însă din vedere un amănunt 
care atinge estetica, frumosul. Dacă 
privești din exterior casa scărilor, se 
văd toate rufele agățate. Acest as
pect putea fi evitat dacă geamurile 
casei scărilor erau mate. Este ceva 
ce se poate remedia.

...Din Arad, am plecat spre șantie
rele de construcție de locuințe din 
Timișoara. Și aici auzim cuvinte de 
apreciere adresate proiectanților, 
constructorilor. Pînă acum, peste 80 
la sută din numărul apartamentelor 
prevăzute a se da în folosință în 
acest an sînt executate. Este un lu
cru bun. Dar, vlzitînd cîteva blocuri, 
constatăm că unor lucruri „de amă- 
nun?‘ li s-au dat mai puțină atenție.

Inginerul Cornel Ciocîrlan, proas
păt locatar al blocului B-5 din zona 
tipografilor, ne-a spus ;

— Cînd am deschis ușa aparta
mentului, totul era frumos și părea 
trainic. După cîtva timp au apărut 
însă unele neajunsuri. Uneori la 
tîmplărie, alteori la instalații. în 
apartamentul meu s-a omis monta
rea balamalelor la o ușă și a unei 
piulițe la chiuvetă, un radiator de 
calorifer e defect. Sînt lucruri mă
runte, dar remedierea lor e tergiver
sată. Constructorii sînt ocupați cu 
terminarea altor blocuri, iar repre
zentantul sfatului popular se mulțu
mește numai... să-și noteze defecțiu
nile sesizate de locatari.

Asemenea exemple, semnalate și 
de locatarii altor apartamente cons
truite în zona tipografilor, conduc la 
întrebarea : ce fac dirigințil de șan
tier, ca reprezentanți ai beneficiaru

lui ? Din păcate, pe unii îi 
preocupă mai mult verificarea 
scriptelor decît controlul preventiv 
permanent asupra calității, colabo
rarea activă cu constructorii. Chiar 
și comisiile de recepție a apartamen
telor fac uneori rabat calității, con
trolează insuficient dacă deficiențele 
constatate anterior au fost reme
diate.

Din constatările făcute pe șantier 
se poate spune că există o preocu
pare susținută pentru darea în fo
losință la termen a apartamentelor 
planificate pe acest an. Este necesar 
însă ca în aceeași măsură să se dea 
atenție și calității lucrărilor, mai a- 
les că pe șantiere cum sînt cele din 
Arad și Reșița, aparținînd aceluiași 
trust, există o experiență bună. Se 
cere doar ca această experiență să 
fie extinsă și pe șantierele de con
strucții de locuințe din Timișoara.

Bra ansamblu
și pe fiecare lucrare
(Urmare din pag. I-a)

la Fălticeni și Rădăuți, aproape 70 
de apartamente din cele 102 prevă
zute în planul anual. Dintr-o simplă 
privire a graficului, reiese că el a 
fost conceput defectuos de la bun 
început. Dacă în zece luni au fost 
date în folosință numai 32 de apar
tamente, pe ce posibilități s-a contat 
— l-am întrebat pe tovarășul ing. 
Alexandru Manoliu, directorul 
T.R.C. Suceava — cînd s-a stabilit 
ca în ultima lună a anului să fie 
predate de peste două ori mai multe? 
Firește — a fost răspunsul primit — 
e vorba, înainte de toate, de modul 
de eșalonare a lucrărilor pe care le 
execută trustul nostru. Acum, cînd 
ne apropiem de sfîrșitul anului, ne 
este mai clar că, în cazul acestor lo
cuințe, graficul de dare a lor în fo
losință nu a ținut seama întrutotul 
de posibilitățile reale. Dacă le a- 
veam în vedere din capul locului, 
toate cele 102 apartamente puteau fi 
gata pînă acum. Făcîndu-i cunoscută 
inginerului șef al grupului, Teodor 
■Pleșca, părerea de mai sus, acesta 
ne-a spus : „Aș vrea să adaug că un 
mai eficient sprijin din partea con
ducerii trustului ar fi contribuit la 
reducerea duratei de execuție a lu
crărilor șl n-am fi ajuns să facem 
tocmai acum finisajele. Vom depu

ne însă toate strădaniile pentru ca 
în cel mai scurt timp să predăm in
tegral locuințele planificate“.

Și grupul de șantiere nr. 3 — 
Cîmpulung Moldovenesc (director — 
tehnicianul Emanoil Găină) a întîr- 
ziat cu mai bine de o lună lucrările 
de construire a locuințelor din orașul 
Vatra Dornei. Abia în ultimul timp, 
pe șantiere au fost concentrate echi
pe de muncitori care execută lucrări 
de finisaj pe tronsoane și s-au luat 
măsuri de respectare cu strictețe a 
succesiunii fazelor tehnologice.

Adică, amintindu-și o veche zicală, 
șefii acestor două șantiere vor să ne 
încredințeze că nu aduce amil ce 
aduce... ultima lui lună.

■Ar
Recuperarea rămînerilor în urmă 

la unele lucrări de construcții, cum 
a reieșit și din constatările de mai 
sus, nu este un lucru ușor pentru 
șantiere și trusturi. Dar conducerile 
acestor unități, colectivele lor, știu 
bine că terminarea și darea în folo
sință a tuturor locuințelor prevăzu
te pentru acest an constituie o sar
cină de plan și trebuie ca în această 
lună să ia măsuri pentru a grăbi rit
mul de execuție. Este imperios ne- 
ceăar ca intensificarea ritmului de 
lucru pe șantiere să nu ducă nici
decum la slăbirea exigenței pentru 
calitatea noilor locuințe.

Sub titlul „Care este pozifia noastră ?" 
ziarul vesf-german „INDUSTRIEKURIER" 
publică un articol pe tema divergentelor 
interoccidenfale în jurul proiectului for
ței nucleare multilaterale.

La congresul de la Karlsruhe — 
se arată în articol — Partidul social 
democrat german a declarat că șl 
el va lupta pentru înființarea F.N.M. 
Acest lucru înseamnă că guvernul R.F.G., 
indiferent de rezultatul alegerilor de 
anul viitor, își va menfine mai departe 
punctul de vedere adoptaf acum. Se pune 
numai întrebarea dacă pînă atunci pro
blema F.N.M. va mai exisfa în forma ei 
actuală. De pe acum încurcătura este 
considerabilă.

Unui observator obiectiv, F.N.M. 11 
apare ca un carusel. Proprietarul între
prinderii, a cărei funcționare este foarte 
costisitoare, caută clienfi, copii care să 
se urce pe vaporașele ce se învîrfesc o 
dată cu caruselul. Copilul cel mai jucăuș 
dintre foji, R.F.G., se învîrtește un timp 
oarecare și este dispus să plătească pen
tru această plăcere. Cîfiva alji copii, al 
căror părinți nu au atîjia bani, copii furci, 
greci, doresc să ob(ină bilete gratuite. 
Alfi doi copii, de familie bună, se tin 
de-o parte. Unul din aceștia și-a făcut 
un mic carusel propriu. Celălalt a vrut 
să—| folosească, cîndva, pe urmă s-a răz- 
gîndit,"

După această introducere, analizînd 
diferite aspecte ale proiectului F.N.M., 
autorul subliniază că „pe lună ce trece, 
scade și valoarea asigurărilor și declara
țiilor” în legătură cu acest proiect. Ast
fel, „americanii spun că vor să acorde 
partenerilor din N.A.T.O., mai ales (vest) 
germanilor, dreptul de a participa la ho- 
tărîri, prin aceea că înființează F.N.M. 
Rezultatul este, însă, cel mult de a parti
cipa la hotărîrile privind executarea sar
cinilor ce revin flotei atomice multilate
rale. O asemenea reglementare este inu
tilă” — scrie ziarul. „Americanii nu se 
gîndesc la o participare la hofărîri. Ar 
fi, de asemenea, lipsit de sens să se re
glementeze, de pildă, numirea unei co
misii, să se încheie o înțelegere asupra 
modului de a vota și a raportului de 
forfe.”

tn continuare, referindu-se la recentele 
întrevederi din S.U.A, dintre miniștrii de 
externe vesf-german și american, ziarul 
scrie: „Nici comunicatul final asupra con
vorbirilor dintre Schröder și Rusk care

au avut loc la Washington nu arată alt
ceva decîf că, deocamdată, cele două 
guverne vor să aștepte propunerile lui 
Wilson în legătură cu viitoarea formă de 
participare la o forjă atomică a N.A.T.O. 
Acest lucru nu se schimbă nici prin con
statarea că cei doi miniștri și-au exprimat 
speranfa că în curînd se va ajunge la 
o înjelegere asupra proiectatei flote a- 
tomice și că la acest proiect vor parti
cipa cît mai multi aliaji. Pe cît de po
zitiv sună această propoziție, pe atîf de 
pufin ascunde ea temerea că întregul 
proiect va trebui pus la rece, în cazul 
cînd Belgia și Olanda, care l-au și re
fuzat, precum și alte state europene, 
cum ar fi Italia, l-ar respinge".

După ce amintește posibilitatea ca fie
care Jară participantă la N.A.T.O. să-șl 
întrefină o forjă atomică proprie și să 
decidă singură cînd anume trebuie s-o 
pună în funcțiune, autorul insistă asupra 
formulei ca unul din partenerii atlantici, 
șl anume cel mai puternic, să hotărască 
singur, tn numele tuturor membrilor a- 
lianfei, asupra folosirii armei atomice.

„Acest lucru este valabil pentru forja 
atomică atlantică ; el va fi la fel de va
labil pentru forja atomică europeană pe 
care vrea s-o înființeze de Gaulle, în 
alianță cu Washingtonul, dar în condiții 
în care Europa ar avea dreptul să ho
tărască singură folosirea armelor atomice 
(acest punct de vedere a fost recent ex
pus de președintele Franfei în discursul 
pe care l-a rostit la Strasbourg — n.r.). 
în ultimă instanfă, și în cadrul forjei 
atomice europene ar trebui să de
cidă unul singur, probabil cel mai pu
ternic din punct de vedere atomic, și 
anume de Gaulle.

Așadar, Franfa nu dorește în nici un 
caz F.N.M., dar este lupfătoarea de a- 
vangardă pentru ideea unei forje atomi
ce europene, la oare partenerii europeni 
nu ar avea, în mod practic, decît rolul 
de a contribui cu bani și mijloace teh
nice. Englezii, sub noul lor guvern, nu 
vor în momentul de fafă nici F.N.M. și 
nici forja atomică europeană. R.F.G. care 
nu vrea să-și strice relațiile cu nimeni, 
este Insă de părere că trebuie să satis
facă dorinja americanilor și să se alăture 
F.N.M.... După ce caruselul se va fi în- 
vîrtit o dată de jur-împrejur, fiecare se 
va afla Iarăși acolo de unde a plecat".

BE PESTE HÖTARE

C.A.EK. pentru statistică 
și construcții

MANEVRE 9N JURUL GIBRALTARS

Sub titlul „Preludii la o ofensivă spa
niolă”, ziarul „FIGARO" publică o cores
pondentă din Madrid în legătură cu pro
blema Gibraltarului.

Desigur nu întîmplăfor, anunfînd în
ceputul unor importante manevre navale 
în largul Gibraltarului, ministrul marinei, 
amiralul Nieto Antunez, i-a convocat pe 
ziariști pentru a le reaminti că «această 
zonă este capitală și hotărîtoare în stra
tegia, politica și istoria Spaniei» — 
transmite corespondentul. De fapt, inten
sa campanie dusă de presa spaniolă în 
cursul ultimelor săptămîni nu poate lăsa 
nici o îndoială în ce privește intențiile 
guvernului de la Madrid în această ches
tiune. Se știe, într-adevăr, că, contrar 
spiritului tratatului de la Utrecht, Anglia 
continuă procesul de «decolonizare» a 
Gibraltarului pentru ca acesta să objină 
o «independentă» totală. Guvernul spa
niol nu este, totuși, de acord, afirmă că 
este vorba de un abuz de putere și ob
servă, între altele, că nașterea unui «stat 
independent al Gibraltarului» nu poate fi 
tolerată de Lisabona și de Madrid. De 
aceea, recentele hofărîri luate de Spa-

nia cuprinzînd stabilirea unor taxe spo
rite asupra produselor manufacturate pro
venind de pe sfînca Gibraltarului și o 
înăsprire a formalităților vamale nu sînt 
decît preludiul unei ofensive progresive 
dar sistematice.

Dacă Londra — scrie mai departe co
respondentul — ar refuza să înfeleagă 
dorințele guvernului spaniol, acesta 
din urmă ar intenfiona să ia ur
mătoarele măsuri : 1. Să reclaseze în 

. industriile nou create în regiunea de gra
nite pe cei 10 000 de lucrători spanioli 
care se duc în fiecare zi în Gibraltar 
pentru a efectua lucrări esențiale; 2. Să 
închidă ermetic frontiera, obligînd astfel 
pe locuitorii citadelei, din care aproxima
tiv o treime trăiesc pe teritoriul spaniol, 
să transforme orașul într-un adevărat 
oraș-dormitor; 3. Să închidă apa, a că
rei distribuire depinde în mare parte de 
bunăvoință Madridului.

Este limpede că asemenea măsuri ar 
crea imediat o situajie de nesuportat în 
ce-i privește pe autohtoni și ar da naș
tere unor cheltuieli și unor probleme 
fără o solufie practică pentru un guvern 
laburist aflat în prada unui ansamblu de 
dificultăți ce nu pot fi neglijate. în a- 
cest gen de «război rece», Spania ar 
risca, desigur, să suporte represaliile bri
tanice.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — întră 
24 și 27 noiembrie 1964 a avut loc la 
Moscova cea de-a V-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
statistică. Au luat parte delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, R. P. 
Romînă, Ungaria și U.R.S.S. Au 
participat, de asemenea, reprezen
tanți ai Republicii Cuba și ai R.S.F, 
Iugoslavia. Comisia a examinat re
zultatele activității sale în anul 1964 
și a discutat unele probleme meto
dologice ale colaborării țărilor în 
domeniul statistic, adoptîndu-se re
comandările corespunzătoare.

Comisia a aprobat planul activi
tății sale pe anul 1965. Ședința s-a 
desfășurat într-o atmosferă de co
laborare și înțelegere reciprocă.

★
< BERLIN 1 (Agerpres). — între 23 
și 28 noiembrie s-au desfășurat la 
Berlin lucrările celei de-a 14-a șe
dințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții. La șe
dință au participat delegațiile Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Mongoliei, Poloniei, R. P. Ro- 
mîne, Ungariei și U.R.S.S. în cali
tate de observatori au participat re
prezentanți ai R. P. Chineze, R.P.D. 
Coreene, Republicii Cuba și R. D. 
Vietnam. Au fost discutate probleme 
ale colaborării țărilor membre în 
domeniul industriei materialelor da 
construcții, elaborării proiectelor tip 
de construcții ș.a. Comisia a exami
nat rezultatele activității sale în 
anul 1964 și a adoptat planul său de 
muncă pe 1965. Lucrările ședinței 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
colaborare și înțelegere reciprocă.

Primul ministru 
al Kuweitului a demisionat

DAMASC 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Kuweitului, Sabah Al 
Salim, și-a prezentat demisia la 29 
noiembrie. După cum transmite a- 
genția Associated Press, șeful sta
tului, emirul Abdullah al Salim al 
Sabah, „i-a cerut însă să rămînă în 
funcția sa și să formeze un nou 
guvern“. Pînă acum, Al Salim a 
promovat o politică de nealiniere și 
de solidaritate cu țările arabe.
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Deschiderea celei de-a 19-a sesiuni SITUAȚIA DIN CONGO

a Adunării Generale a O.ILU
• Puternice atacuri ale răsculaților @ Atroci
tățile săvîrșite de mercenari la Stanleyville

• Reprezentantul Gbanei ales președinte al sesiunii • Admiterea a trei noi 
state independente • Astăzi începe dezbaterea generală

NEW YORK 1. Trimisul special 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Marți la ora 15,30, ora New York-ului 
(22,30 ora Bucureștiului), s-a deschis 
cea de-a 19-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Pînă în ultimul 
moment, la New York au avut loc 
demersuri și convorbiri în legătură 
cu criza financiară a O.N.U. în a- 
cest cadru, unele țări occidentale 
consideră că statele membre ale 
O.N.U. sînt obligate să participe la

cheltuielile privind operațiunile 
O.N.U. în Congo și în Orientul Mij
lociu. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a propus sîmbătă ca la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
din acest an să nu se pună în discu
ție problema privării de dreptul la 
vot a țărilor care refuză să finanțeze 
operațiunile O.N.U. în Congo și în 
Orientul Mijlociu. S-au făcut și unele 
încercări de a lega deschiderea se
siunii de găsirea unor soluții în a-

a O.N.U. și-a început lucrările 
întîrziere de o 

de timpul
U Thant a

Adunării 
acord,

jumătate de oră 
prevăzut ini- 

anunțat de la 
prevederile u- 

pro-

La Bruxelles

Bonnul face propuneri
de compromis în problema
prețului la

Așa cum arătam în corespondența 
de ieri, ziua de marți a prezentat o 
importanță deosebită pentru tratati
vele agricole ale Pieței comune. De 
dimineață, miniștrii afacerilor ex
terne ai „celor șase" au întrerupt dis
cuția privind Nigeria și asocierea 
Austriei, luînd parte, la cererea dele
gației vest-germane, la o ședință co
mună cu miniștrii agriculturii, unde 
li s-au adus la cunoștință propune
rile Germaniei occidentale în privin
ța prețului grîului.

Mai întîi, ministrul federal al afa
cerilor economice, Schmuecker, a ți
nut să precizeze „contextul acordu
lui intervenit luni seara la Bonn". El 
a subliniat — după cum arată „Le 
Monde' — că este destul de rar să 
vezi un guvern cerînd unei catego
rii profesionale să renunțe la 10 la 
sută din veniturile sale (aluzie la 
faptul că veniturile agricultorilor 
vest-germani ar fi reduse în această 
proporție). Ca atare, reprezentantul 
Germaniei occidentale a solicitat în 
compensație ca o asemenea hotărîre 
din partea R.F.G. să determine un 
progres al „construcției europene în 
alte sectoare". El s-a referit și la 
„runda Kennedy" exprimînd speran
ța că aceasta va căpăta un interes 
mai mare după hotărîrea guvernu
lui său.

Apoi, ministrul agriculturii, 
Schwartz, a explicat în ce constau 
propunerile delegației sale. El a con
firmat că — așa cum se presupunea 
de ieri — țara sa este de acord să 
coboare prețul grîului de la 475 la 
440 de mărci tona. Dar aceasta nu
mai de la 1 iulie 1967, adică cu un 
an mai tîrziu decît termenul preco
nizat de Mansholt. în compensație, 
vest-germanii cer partenerilor lor din

Piața comună o sumă de 700 milioa
ne mărci anual (560 milioane mărci 
propunea Mansholt). De asemenea, 
el preciza că viitorul preț al grîului nu 
va putea să fie revizuit, în funcție de 
creșterea costului vieții. în același 
timp el a cerut ca hotărîrile privind 
prețul cerealelor să nu fie supuse 
votului majoritar, care urmează să 
intre în vigoare, începînd de la 1 ia
nuarie 1966. Despre acest ultim 
punct, „Le Monde" scrie : „Din cîte 
se vede, încrederea nu domnește 
deloc la Bruxelles".

Același ziar arată că în capitala 
Belgiei s-a înregistrat o reacție de 
ușurare în urma acestor propuneri 
vest-germane. De altfel, ministrul de 
externe francez Couve de Murville, 
după ce a luat cunoștință de ele, 
i-a consultat'pe ceilalți membri ai 
delegației și a cerut ca sesiunea 
extraordinară a Consiliului să aibă 
loc săptămîna viitoare. După păre
rea unor observatori aflați în capi
tala Belgiei, ca și a unor observatori 
de la Paris, se pare că partea fran
ceză ar accepta ca data de intrare 
în vigoare a prețului grîului să fie 
1 iulie 1967, dar vrea să negocieze 
în continuare asupra prețului, consi- 
derînd că vest-germanii sînt dispuși 
să mai cedeze. Agenția France 
Presse menționează că prelungirea 
pînă la 19 decembrie a tratativelor 
în această problemă dovedește că 
„data fatidică" de 15 decembrie sta
bilită de guvernul francez pentru 
luarea unei hotărîri privind stabilirea 
unui preț unic al cerealelor „a fost 
practic abandonată".

ceastă problemă. Adunarea Gene
rală 
cu o 
față 
țial.
tribuna 
nui acord, potrivit căruia, 
blemele care nu vor putea fi regle
mentate printr-o hotărîre adoptată 
cu consimțămîntul general (adică 
fără a fi supuse votului) nu vor fi 
ridicate în cursul dezbaterii gene
rale, care se prevede că va 
dura aproximativ trei săptămîni. 
Adunarea a adoptat apoi pro
gramul său de lucru. Au fost numiți 
membrii Comitetului de verificare 
a deplinelor puteri. După o scurtă 
cuvîntare a președintelui sesiunii 
precedente, Carlos Sosa Rodriguez, 
s-a trecut la alegerea președintelui 
actualei sesiuni. A fost ales în a- 
ceastă funcție Alex Quaison Sackey 
(Ghana). La propunerea Consiliu
lui de Securitate, Adunarea Genera
lă a hotărît prin aclamații admiterea 
în O.N.U. a tinerelor state indepen
dente Malta, Zambia și Malawi.

Președintele actualei sesiuni a 
rostit o cuvîntare subliniind sarci
nile care stau în fața O.N.U.

Viitoarea ședință a Adunării Ge
nerale va avea loc miercuri la ora 
15,30 (G.M.T.) cînd va începe dezba
terea generală.

LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). — 
Aprecierile că o dată cu. ocuparea 
orașului Stanleyville de către tru
pele guvernamentale congoleze miș
carea răsculaților nu va înceta s-au 
confirmat în cursul ultimelor zile 
prin atacurile viguroase întreprinse 
de răsculați în numeroase regiuni 
din Congo. Datorită unor operațiuni 
ale răsculaților încununate de suc
ces, orașul Kindu, situat la aproxi
mativ 250 de mile sud de Stanley
ville, este pe cale de a fi cucerit de 
răsculați. Agenția Associated Press 
relatează că în cercurile militare 
din Leopoldville domnește îngrijo
rarea în legătură cu această situație 
deoarece la Kindu se află mari can
tități de arme și muniție concentra
te în vederea sprijinirii operațiuni
lor din Stanleyville. Legătura pe ca
lea aerului cu orașul Stanleyville 
este practic imposibilă, datorită 
atacurilor pe care răsculații le pot 
întreprinde împotriva avioanelor.

Marți, președintele Kasavubu a 
emis un decret prin care-1 autori
zează pe ministrul de interne Mu-

nongo să dizolve toate grupările, 
asociațiile sau mișcările politice.

La Stanleyville a fost instituit un 
regim de teroare împotriva popu
lației civile. Corespondentul din a- 
cest oraș al revistei vest-germane 
„Der Spiegel“ publică un articol în 
care relatează cîteva scene ale ma
sacrelor la care a asistat : „într-una 
din locuințe se află cadavrele pe 
jumătate arse ale unor răsculați a- 
dolescenți“. Relatînd despre modul 
în care au fost asasinat'? rerii, au
torul redă cuvintele .sui ofițer 
mercen'ar : „Se baricadaseră în casă. 
I-am forțat să treacă dintr-o cameră 
în alta. Unii dintre ei au vrut să 
fugă, dar fără șanse. Au fost for
țați să ajungă pînă în bucătărie. 
Clădirea a fost stropită cu benzină 
și i s-a dat foc. Cei care au izbutit 
să iasă, încercînd să se salveze, au 
fost mitraliați".

în acest timp în numeroase țări 
continuă luările de poziție împotriva 
intervenției militare străine în 
Congo.

Dejun oferit de Al. Bîrlădeanu 
în onoarea lui G

PARIS 
Agerpres, 
Alexandru 
ședințe al Consiliului de Miniștri, a 
oferit marți, la ambasada R. P. Ro
mîne din Paris, un dejun în onoarea 
lui Gaston Palewski, ministru de 
stat al Franței .însărcinat cu cerce
tările științifice și cu problemele 
atomice și spațiale. Au participat 
Charles Lucet, ministru plenipoten
țiar în Ministerul Afacerilor Exter-

1. — Corespondentul
T. Vornicu, transmite : 

Bîrlădeanu, vicepre-

Corespondență din Atena

experți asupra

Tudor VORNICU
Paris, prin telefon.

RELAȚIILE INTEROCCIDENTALE
ÎN DISCUȚIA U.E.0

Răspunsul dat de
cauzelor exploziei de la Gorgopota- 
mos, care a costat duminică viața 
a 14 persoane și rănirea altor 53, 
este acum cunoscut. Explozia, pro
dusă, după cum s-a anunțat, în 
timpul unei adunări comemorative 
care a marcat aniversarea aruncării 
în aer de către partizani, în perioada 
ocupației hitleriste, a podului de 
cale ferată din această localitate, se 
datorește, potrivit experților, unui 
accident. Ar fi vorba, după aceste 
surse, de explozia unei mine vechi 
care a rămas îngropată în terenul 
respectiv. Raportul experților a fost 
adus la cunoștința parlamentului de 
primul ministru în cursul ședinței 
de marți seara. El a spus că la lo
cul exploziei nu s-au găsit urmele 
unor săpături recente.

Nu este însă mai puțin adevărat 
că explozia a tulburat climatul po
litic grec. In cercurile democratice 
s-a creat din primul moment suspi
ciunea că explozia constituie o nouă 
acțiune teroristă a elementelor ex
tremiste de dreapta. Semnalăm, de 
pildă, că fostul șef adjunct al deta
șamentelor de partizani din Grecia, 
Pyromaglu, care se află în prezent 
la Paris, a declarat luni seara că, 
după părerea sa, explozia constituie 
un veritabil atentat. In 1942 Pyro
maglu a comandat grupul de pa-

Stație automată lansată 
în direcția planetei Marte

MOSCOVA 1 (Agerpres). — în- ocupă cu dirijarea zborului stației 
tr-un comunicat transmis de agen- automate, cu determinarea parame- 
ția TASS, se anunță că în cadrul 
programului de explorare a spațiu
lui cosmic, la 30 noiembrie 1964, în 
Uniunea Sovietică a fost lansată în 
direcția planetei Marte o rachetă 
purtătoare cosmică cu mai multe 
trepte avînd la bord stația automa
tă „Sonda-2“. Ultima treaptă a ra
chetei purtătoare a plasat pe o or
bită intermediară un satelit artifi- 
f’ 1 greu al Pămîntului; apoi, la 
momentul stabilit prin calcule, de 
pe bordul satelitului și-au luat zborul 
o rachetă cosmică, care a comunicat 
stației automate „Sonda-2“ viteza 
necesară pentru plasarea pe o tra
iectorie de mișcare spre planeta 
Marte. Scopul lansării îl constituie 
verificarea sistemelor stației în con
dițiile reale ale unui zbor cosmic 
de lungă durată și acumularea ex
perienței practice. Concomitent se 
efectuează cercetări științifice în 
spațiul interplanetar. Un complex 
special de comandă și măsurători se

trilor traiectoriei ei și cu recepțio- 
narea informațiilor. Cu stația „Son
da-2“ au fost stabilite legături, în 
cursul cărora 
referitoare la 
stației și la 
lor de bord.
datele telemetrice obținute în cursul 
primelor legături cu stația, pentru 
alimentarea aparaturii de bord este 
necesară o cantitate de energie de 
aproximativ două ori mai mică de
cît era de așteptat. Potrivit datelor 
preliminare, stația automată se de
plasează pe o traiectorie apropiată 
de cea stabilită prin calcul. La 30 
noiembrie, ora 20,00 (ora Moscovei), 
stația s-a aflat la o distanță de 
40 000 kilometri de la Pămînt, dea
supra punctului suprafeței terestre 
cu coordonatele: 156 grade 09 mi
nute longitudine estică și 12 grade 
50 minute latitudine nordică. Cen
trul de coordonare și calcul prelu
crează informațiile recepționate.

s-au recepționat date 
traiectoria de zbor a 
funcționarea sisteme- 
După cum reiese din

Herlea din nou
pe scena Metropolitanului

ne, Pierre Jacquinot, director la Cen
trul național de cercetări științifice, 
Robert Courrier, secretar al Acade
miei de științe, și alte persoane ofi
ciale. La dejun au luat parte de 
asemenea Bujor Almășan, minis
trul minelor și energiei electrice, 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, dr. Victor Dimi- 
triu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Paris. Dejunul s-â desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Rh &

PARIS 1 (Agerpres). — Marți di
mineața au început la Paris lucră
rile celei de-a 10-a sesiuni a Adu
nării Uniunii Europei occidentale 
(U.E.O.), organism care grupează 
cele șase țări membre ale Pieței co
mune și Anglia. La sesiune partici
pă miniștri de externe, cu excepția 
lui Gerhard Schröder, înlocuit de 
Werner Dollinger, ministrul vest- 
german pentru problemele buge
tului.

în intervenția sa, Werner Dollinger 
a subliniat progresul înregistrat în 
schimburile comerciale ale Pieței 
comune cu terțe țări și, în special, 
cu Anglia, dar, în același timp, el a 
criticat măsurile restrictive adoptate 
de Marea Britanie la importurile 
sale și și-a exprimat speranța că 
ele vor fi cît mai curînd posibil des
ființate. în continuare, reprezentan
tul olandez, Duynstee, a prezentat 
raportul Comisiei pentru apărare și

armamente în care a pledat în fa
voarea unui proiect de forțe nu
cleare asemănător, după părerea 
agenției France Presse, cu va
rianta propusă de guvernul labu
rist. în raport sînt invitate guver
nele țărilor membre ale U.E.O. și ale 
N.A.T.O. să participe la această forță 
multilaterală cu condiția ca țările 
participante să exercite un control 
politic asupra forței nucleare și ca 
statutul acestei forțe multilaterale 
să fie compatibil cu rezoluția O.N.U. 
privind nerăspîndirea armelor nu
cleare. Ședința de după-amiază a 
fost deschisă de Manlio Brosio, se
cretarul general al N.A.T.O., care 
s-a pronunțat pentru o discuție 
deschisă, atît în cadrul N.A.T.O. cît 
și în U.E.O., a problemei forțelor 
multilaterale. El a subliniat perico
lul constituirii 
ței atlantice de 
grupuri de țări 
rerea sa, riscă să

Consfătuire la Casa Albă

•>

în sinul Alian- 
blocuri sau de 
care, după pă- 
scindeze alianța.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a avut marți 
la Casa Albă o consfătuire cu gene
ralul Maxwell Taylor, ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, și cu alte persona
lități guvernamentale consacrată 
examinării situației politice și mili
tare din Vietnamul de sud. într-un 
comunicat dat publicității se arată 
că președintele Johnson a cerut 
ambasadorului la Saigon „să între
prindă de urgență consultări cu gu
vernul sud-vietnamez în scopul de a 
se determina măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea situației din 
Vietnam în toate aspectele ei“. Co
municatul reafirmă, totodată, inten
ția guvernului S.U.A. de a acorda 
un ajutor masiv guvernului sud- 
vietnamez.

trioți care a aruncat în aer podul 
de la Gorgopotamos. El a arătat că 
in acest scop nu au fost folosite 
mine, ci 350 de kg de dinamită. In 
ultimii 20 de ani, a adăugat el, 
acest loc, care a fost declarat ofi
cial ca deminat încă din 1951, a 
fost vizitat de mii de persoane. Dacă 
ar fi fost aci mine, a precizat Pyro
maglu, ele ar fi explodat de mult.

La rîndul lor, cercurile de dreapta 
au încercat să exploateze tragica 
explozie. Liderul E. R. E., Kaue- 
lopulos, a declarat că răspunderea 
pentru cele întîmplate revine gu
vernului, care, după părerea sa, 
încurajează activitatea cercurilor de 
stînga. Aceste acuzații ale dreptei au 
fost reluate în parlament. Ele par să 
facă parte dintr-o campanie mai 
largă a dreptei, care învinuiește gu
vernul că ar ceda „cererilor stîngii 
în scopul dezvoltării democrației în 
Grecia“. Se știe însă că partidul 
E.D.A. și alte cercuri de stînga cri
tică guvernul pentru unele • „insufi
ciențe și balansări" în 
și aplicarea programului 
cratizare.

Presa guvernamentală 
atitudinea mai ofensivă pe 
dreapta o adoptă în ultima vreme 
împotriva guvernului este o reacție 
față de intențiile anunțate ale gu
vernului de a scoate la iveală o se
rie de nereguli, comise de pre
cedentul guvern al partidului E.R.E. 
In noile atacuri ale dreptei, unele 
ziare de centru văd și intenția 
subminării eforturilor pe care le 
depune guvernul in ce privește dis
cutarea la O.N.U. a problemei ci
priote. In ce o privește, E.D.A. 
păstrează o anumită rezervă despre 
concluziile experților și insistă asu
pra clarificării depline de către gu
vern a cauzelor acestei tragedii. 
E.D.A. cere guvernului „să lovească 
în cei ce uneltesc împotriva demo
crației, cît și împotriva autodetermi
nării poporului cipriot, spre a se 
asigura astfel evoluția democratică 
a țării".

elaborarea 
de demo-

susține că
care

AI. GHEORGHIU

NEW YORK 1 (Agerpres). — în 
continuarea spectacolelor pe care le 
dă la Opera Metropolitan din New 
York, artistul poporului Nicolae 
Herlea a interpretat la 27 noiembrie 
rolul Don Carlos din „Forța desti
nului“. Don Alvaro a fost interpre
tat de tenorul Carlo Berganzi, iar 
Leonora de soprana Gabriela Tucci. 
Spectacolul s-a bucurat de succes, 
artistul romîn fiind aplaudat de 
mai multe ori la scenă deschisă. Re- 
ferindu-se la interpretarea rolului 
de către artistul romîn, ziarul „New 
York Herald Tribune“ scrie: 
primul don Carlos al 
Herlea și el i-a dat 
dramatică. Partitura a 
cu suavitate bogată și
de conținut; jocul de scenă a fost 
plin de grație și inteligență“. La 
spectacol au participat și membrii 
delegației romîne la cea de-a XlX-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. condusă de Corneliu Măhes- 
cu, ministrul afacerilor externe.

„A fost 
lui Nicolae 

autenticitate 
fost cîntată 
caldă, plină

A
a
Cuvintarea lui À.

Frankfu. . pe Main, (R. F. Germană), cu prilejul procesului intentatLa Frankfu. . pe Main, (R. F. Germana), cu ț , .
unor membri că corpului de "ardien: ȚS de la Auschw.iiz, a fost deschisă 
o expoziție în care sînt •pJïz'Witïrfb objecte și documente provenite din 
Muzeul Auschwitz. 350 de fotografii de format mare dau o imagine asu

pra atrocităților din acest lagăr al morții

Corespondență din Cairo

O nouă zonă verde 
pe harta R.A.U.

Despre Sahara se spune că a fost 
cîndva o zonă plină de verdeață. Pe
ninsula Sinai însă a fost cunoscută 
din timpuri îndepărtate ca un pus
tiu străbătut doar de caravane, iar 
în ultimul timp de cercetători în 
căutare de petrol și alte bogății. Și 
totuși nu peste mult timp aici vor 
începe să fie cultivate cereale, le
gume și pomi fructiferi. Este vorba 
de unul din proiectele R.A.U. meni-

I. Mikoian
— La 30
Dușanbe

DUȘANBE 1 (Agerpres). 
noiembrie a avut loc la 
ședința festivă consacrată celei de-a 
40-a aniversări a R.S.S. Tadjice. La 
ședință a luat cuvîntul A. I. Miko
ian, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. El a ară
tat că dezvoltarea Tadjikistanului 
reprezintă o confirmare a justeței 
politicii leniniste urmate de partid. 
Subliniind succesele republicii, 
vorbitorul a spus : „Tadjikista- 
nul 
cum 
rile care se mai află în cătușele 
dependenței imperialiste deși au 
fost eliberate, și nici cu țările care

succesele
a spus :

nu mai este comparat a- 
cu țările coloniale, cu ță-

au parcurs o cale lungă și chinui
toare a dezvoltării capitaliste“. în 
continuare el a relevat că oamenii 
muncii din țările de curînd elibe
rate resping calea de dezvoltare ca
pitalistă, chinuitoare pentru popoa
re, și își îndreaptă privirile spre 
socialism.

în. încheiere, A. I. Mikoian a spus 
că sarcinile planului septenal ^or 
fi depășite. Sînt mărețe realizările 
țării noastre, a declarat el, dai’ noi 
știm că mai avem încă în față mul
te probleme nerezolvate. Cunoaș
tem căile de rezolvare a acestor 
probleme, de lichidare a lipsurilor. 
Partidul depune pentru aceasta 
eforturi neobosite.

te să sporească suprafețele destina
te agriculturii (în prezent se cultivă 
abia, patru la sută din cei un milion 
de kilometri pătrați cît este suprafa
ța țării).

In peninsula Sinai vor fi cîștigați 
douăzeci de mii de feddani (un fed- 
dan = 0,42 hectare). Privind harta 
R.A.U. îți pui întrebarea : cum va 
ajunge apa Nilului în peninsula Si
nai, știut fiind că este separată de 
restul țării prin Canalul de Suez. 
Specialiștii din R.A.U. au găsit o so
luție ingenioasă : ei vor săpa șase 
tunele la șapte metri sub Canalul 
de Suez și vor instala conducte cu 
un diametru de un metru și jumă
tate fiecare. De aici apa Nilului va 
fi împinsă de pompe puternice pînă 
în deșert făcînd să apară viața pe 
aceste terenuri nisipoase. Săparea 
tunetelor a început la 1 decembrie 
și va dura cîteva luni. In același 
timp, in deșert se fac lucrări de a- 
menajare a terenurilor, urmând ca 
totul să fie gata la sfîrșitul anului 
viitor. Atunci pe harta R.A.U. va a- 
pare o nouă zonă verde.

Nicolae PLOPEANU

Comunicat comun 
algeriano - coreean

SCURTE ȘTIRI

Dezbaterile din Adunarea 
Națională Franceză

PARIS 1 (Agerpres). — 
după-amiază a început în 
narea Națională Franceză 
mare dezbatere a sesiunii 
mentare : 
militare
— scrie „Figaro“ — vrea să dea un 
sens foarte precis votului în legătu
ră cu această lege program-milita- 
ră : sensul unei aprobări fără rezer
ve a opoziției franceze la forța nu
cleară multilaterală, din care gene
ralul de Gaulle a făcut unul din ele
mentele esențiale ale politicii sale 
europäne și atlantice“.

Ministrul armatelor al Franței, 
Pierre Messmer, a afirmat că gu- 
vernul francez se opune unui sistem 
integrat de apărare pe timp de pace, 
întrucît .acesta limitează indepen
dența aliaților din cadrul N.A.T.O. 
Messmer a cerut deputaților să apro
be proiectul de lege guvernamental.

Marți 
Adu- 

ultima 
parla- 

proiectul legii program- 
pe 1965—1970. „Guvernul

în capitala Angliei a avut loc o adunare a mișcării britanice pentru de
zarmare. Participanții au adoptat mai multe rezoluții în care se opun pro- 

iectu.ui de creare a forțelor nucleare multilaterale

NEW YORK. A avut loc o nouă 
ședință a Consiliului de Securitate 
consacrată examinării plîngerilor re- 
criproce de agresiune înaintate de Si
ria și Izrael. Majoritatea vorbitorilor, 
printre care reprezentanții Franței, 
Norvegiei și Cehoslovaciei, au cerut 
celor două părți să coopereze mai 
strîns cu Comisia de armistițiu a 
O.N.U. pentru Palestina. Data urmă
toarei ședințe a Consiliului de Secu
ritate va fi anunțată ulterior.

MOSCOVA. Guvernul U.R.S.S. a 
invitat pe primul ministru al Dane
marcei — Jens Otto Krag — pe pri
mul ministru al Suediei — Tage Er- 
lander — și 
Norvegiei — 
facă o vizită
Invitațiile au fost acceptate. Data vi
zitei în Uniunea Sovietică va fi 
bilită pe căi diplomatice.

VIENTIANE. Presa laoțiană a 
blicat o scrisoare adresată la 27 
iembrie de primul ministru, prințul 
Suvanna Fumma, vicepremierului gu-

pe primul ministru al 
Einar Gerhardsen — să 

în Uniunea Sovietică.

vernului laoțian și președinte al Par
tidului Neo Lao Haksat, prințul Su- 
fanuvong, în legătură cu reluarea tra
tativelor referitoare la soluționarea 
problemei laoțiene. în scrisoarea sa, 
prințul Suvanna Fumma propune ca 
convorbirile dintre cele trei părți din 
Laos să continue pe teritoriul lao
țian.

DJAKARTA. Agenția China Nouă 
anunță că președintele Indoneziei, dr. 
Sukarno, a primit luni pe mareșalul 
Cen I, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor externe 
al R. P. Chineze, cu care a avut 
vorbire prietenească.

LONDRA. S-a anunțat că la în
ceputul anului viitor vor avea loc în 
Marea Britanie alegeri parțiale pen
tru completarea locurilor rămase va
cante în Camera Comunelor în urma 
atribuirii titlului de lord unor depu- 
tați laburiști și conservatori.

DJAKARTA. La invitația Parlamen
tului indonezian, o delegație a Came
rei Populare a R.D.G., condusă de 
președintele Camerei Populare, Joha
nnes Dieckmann, a sosit la Djakarta. 
Timp de 12 zile delegația va vizita 
diferite regiuni ale Indoneziei.

o con-

sta-

pu- 
no-

TOKIO. Aci s-au desfășurat 
rile celui de-al 15-lea Congres 
ordinar al partidului de guvernămînt 
— liberal democrat din Japonia. Pri
mul ministru al Japoniei, Eisaku Sato, 
a fost ales președinte al partidului în 
locul lui Hayato Ikeda, care, după 
cum se știe, și-a dat demisia din mo
tive de sănătate.

lucră- 
extra-

LONDRA. Primul ministru al In
diei, Lal Bahadur Shastri, anunță a- 
genția Reuter, sosește la 2 decembrie 
la Londra într-o vizită ofioială de 10 
zile. El va avea cu acest prilej o se
rie de întrevederi cu primul ministru 
englez, Harold Wilson, și cu alți mem
bri ai cabinetului britanic. în timpul 
vizitei sale la Londra, primul ministru 
al Indiei va fi primit, de asemenea, de 
regina Elisabeta.

ALGER 1 (Agerpres). — La 30 
noiembrie, Țoi En Ghen, președin
tele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene, și-a 
încheiat vizita 
în Algeria. A fost dat publicității 
un comunicat 
spune între altele că cei doi pre
ședinți — Țoi En Ghen și Ben 
Bella — condamnă agresiunea în 
Congo, calificînd-o drept „o pro
vocare flagrantă nu numai la adresa 
poporului congolez, ci și la adresa 
întregii Africi“. Cele două părți se 
pronunță pentru menținerea păcii și 
neamestec în treburile altor țări. Ele 
își afirmă sprijinul față de lupta de 
eliberare națională a popoarelor din 
Africa, Asia și America Latină și 
se pronunță împotriva existenței 
bazelor militare străine pe terito
riul acestor țări. Cei doi președinți 
s-au angajat să depună eforturi 
pentru a asigura succesul conferin
ței afro-asiatice ce urmează să aibă 
loc anul viitor la Alger. Comunica
tul menționează că cele două părți 
sprijină propunerea guvernului R. P. 
Chineze cu privire la organizarea 
unei conferințe la nivel înalt a tu
turor țărilor lumii pentru a se dis
cuta interzicerea completă și distru
gerea totală a armelor nucleare. Pre
ședintele Ben Bella, se spune în co
municat, sprijină eforturile depuse 
de guvernul R. P. D. Coreene pen
tru unificarea țării. Ben Bella a ac
ceptat invitația de a vizita R. P. D. 
Coreeană.

de cinci zile făcută

comun în care se
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