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Combinatul de fire artificiale din Brăila Foto : Gh. Vințilă

PE ȘANTIERELE CHIMIEI
In diferite regiuni ale țării se află în plină construcție noi obiec

tive ale industriei petrolului și chimiei. Ce se întîmplă pe aceste șan
tiere, în ce stadiu au ajuns construcțiile?
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SI CADRELE DE SPECIALIST!
’ ?

Sporirea conti
nuă a producției 
vegetale și anima
le necesită intro
ducerea în practică 
a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii agrico
le. In această privință un rol mare 
îl .au cadrele de specialiști. în pri
mul rînd ei trebuie să cunoască și 
să-și însușească metodele noi de 
lucrare a pămîntului și de creștere 
a animalelor, să lupte pentru extin
derea lor. Consiliile agricole regio
nal și raionale din regiune folosesc 
cu succes diferite forme și mijloace 
pentru înarmarea specialiștilor cu 
cele mai noi cuceriri ale științei a- 
gricole și practicii înaintate.

O formă deosebit de eficace ini
țiată de consiliul agricol regional o 
constituie schimburile de experiență, 
consfătuirile și vizitele la unitățile 
agricole fruntașe, urmate de de
monstrații practice. în acest sens, se 
pot aminti : schimbul de experiență 
organizat în raionul Cehu-Silvaniei 
pe tema combaterii eroziunii solu
lui, valorificarea terenurilor nisi
poase prin plantări de pomi fructi
feri și viță de vie la gospodăriile 
colective din Sanislău, Ciumești, Ur
ziceni, cultura căpșunilor la gospo
dăriile colective din Halmeu și Po- 
rumbești și altele.

S-a urmărit ca aceste schimburi 
de experiență și consfătuiri să fie 
în așa fel pregătite și organizate în- 
cît participanții — ingineri și teh
nicieni agronomi și alte cadre de 
specialitate din agricultura regiunii 
— să poată cunoaște pînă în cele 
mai mici amănunte în ce constau 
metodele folosite și cum le pot a- 
plica în gospodăriile lor.

în activitatea ce se desfășoară în 
regiunea noastră pentru răspîndirea 
cuceririlor științei în domeniul agri
culturii, un rol hotărîtor îl are 
sprijinul pe care îl primesc u- 
nitățile agricole din partea stațiunii 
experimentale agricole Livada. în 
cadrul plenarelor consiliilor agri
cole regional și raionale, cercetăto
rii din această stațiune expun refe
rate care cuprind rezultatele expe
riențelor întreprinse. încă de la în
ființarea acestei stațiuni sarcina 
principală a fost ridicarea fertili
tății podzolurilor care ocupă supra
fețe însemnate în regiunea noastră. 
Pentru a extinde cît mai rapid re
zultatele bune obținute în stațiune 
au fost create în gospodăriile de 
stat și colective puncte de sprijin 
ale stațiunii unde sînt verificate în 
producție unele soiuri de plante 
cultivate, eficacitatea aplicării în
grășămintelor și amendamentelor 
calcaroase etc. în acest fel s-a ridi
cat pe o treaptă tot mai înaltă cola
borarea între cercetători și specia
liști din unitățile de producție. Prin 
cele 63 loturi demonstrative organi
zate în gospodăriile colective din 
regiune cu sprijinul consiliilor agri
cole raionale și îndrumate de către 
stațiune se pot prezenta în mod 
concret colectiviștilor efectul unei 
metode agrotehnice sau al unui com
plex de măsuri agrotehnice asupra 
producției și să-i convingă de avan
tajele aplicării pe suprafețe tot mai 
mari a măsurilor care s-au dovedit 
mai eficace în condițiile specifice 
ale unității respective.

Consiliul agricol regional Mara
mureș acordă o mare atenție orga
nizării unor acțiuni eficiente în 
scopul înarmării specialiștilor cu 
cele mai noi cuceriri ale științei a- 
gricole. S-au organizat periodic in
structaje. La un curs ținut la Casa 
agronomului din Petin unde au ți
nut lecții specialiști de înaltă cali
ficare de la Institutul Central de 
Cercetări Agricole, Institutul Agro
nomic din Cluj, Inginerii au luat 
cunoștință de anumite metode pri
vind cultura cerealelor, mecani
zarea și chimizarea agriculturii, 
dezvoltarea legumiculturii și pomi
cultură, îngrijirea și furajarea ra
țională a animalelor, precum și pro-

ARĂTURI DE TOAMNĂ
PE TOATE SUPRAFEȚELE INSTANTANEE
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„Scin- 
gospo- 
arătu-

TÎRGU MUREȘ (coresp. 
teii“). — Pînă în prezent, în 
dăriile colective din regiune 
rile de toamnă au fost executate pe 
o suprafață de 72 000 hectare din 
cele 100 000 de hectare prevăzute în 
plan. Cele mai bune rezultate s-au 
obținut în raioanele Ciuc și Luduș 
unde această lucrare este pe termi
nate. Mecanizatorii 
pricepere fiecare zi bună de lucru, 
au organizat schimburile doi la un 
număr însemnat de tractoare.

în alte raioane, arăturile de toam-

au folosit cu

Lucrări in
CLUJ (coresp. „Scînteii’). — In 

gospodăriile colective din regiunea 
Cluj se desfășoară din plin lucrările 
de toamnă în vil și livezi. Se execută 
terasări, plantări de pomi, legarea 
pomilor împotriva rozătoarelor. In 
vii se fac tăieri de ușurare, se apli
că îngrășăminte chimice, se îngroa
pă viile etc. Pînă acum s-au săpat

Regională j.- 
Hun<“doana-Deva I

cultura 
timpurii

gospodă- 
și Urzi-

bleme ale activită
ții economico-fi- 
nanciare din gos
podăriile colective.

Un rol deose
bit în răspîndirea 

tehnicii noi îl are însușirea de către 
inginerii agronomi din gospodăriile 
colective a metodelor bune de lucru 
folosite pe scară largă în gospodă
riile de stat. Sînt dese cazuri cînd 
între gospodăriile de stat și cele co
lective se organizează schimburi de 
experiență care au ca scop extin
derea metodelor bune de muncă, 
în numeroase gospodării colec
tive ca cele din 1 Remeti sau 
Mocira s-au extins tăierile de fruc
tificare prin care se evită periodici
tatea de rodire a pomilor fructiferi. 
La G.A.C. Ardusat s-a aplicat pen
tru prima dată metoda compostului 
de gunoi pentru fertilizarea unor 
suprafețe cît mai mari de teren.

Specialiștii din agricultură își în
sușesc și aplică în practică și noile 
metode de cultivare a legumelor. 
Folosindu-se metoda cultivării ro
șiilor timpurii pe șpalier, în gospo
dăria colectivă din Urziceni, raio
nul Carei, s-a obținut o producție de 
peste 20 000 kg roșii la ha. în urma 
schimburilor de experiență organi
zate la cîteva unități din regiunea 
Banat s-a extins mult 
forțată a castraveților 
și folosirea foliilor1 de polietilenă 
în legumicultură. La 
riile colective din Pir , 
ceni a dat rezultate bune cultura ce
pei pentru sămînță obținîndu-se de 
la fiecare hectar un venit de 70 000 
lei. Căpșunul reprezintă pentru re
giunea noastră o plantă cu mari 
perspective. La consfătuirea or
ganizată de către Consiliul Supe
rior al Agriculturii la Viile-Satu 
Nou și Ulmeni, specialiștii din regi
une au aprofundat metodele de cul
tivare a acestei plante. Paralel cu 
extinderea în cultură a soiurilor va
loroase. specialiștii sprijină pe co
lectiviști să mărească suprafețele 
irigate, ceea ce s-a și realizat la gos
podăriile colective din Păulești, Ti- 
ream, Oar și altele.

Ținînd seama de specificul regi
unii noastre, se dezvoltă cultura 
pomilor fructiferi și a coacăzului 
negru. Pentru ca noile plantații să 
fie create pe baze științifice, spe
cialiștii din unitățile agricole au 
fost îndrumați, cu ocazia diferitelor 
schimburi de experiență și consfă
tuiri, să asigure înființarea planta
țiilor de pomi fructiferi în sistem 
agro-pomicol pe terenuri în pantă. 
Pentru valorificarea terenurilor ni
sipoase din raionul Carei, s-au fă
cut plantații intensive de pomi 
fructiferi pe mai bine de 400 ha.

O atenție deosebită se acordă răs- 
pîndirii metodelor înaintate în do
meniul zootehniei. Specialiștii care 
lucrează în acest sector au fost 
sprijiniți să-și aprofundeze cunoș
tințele privind extinderea însămîn- 
țării artificiale la oi și taurine, creș
terea porcilor în complexe cu flux 
continuu, lotizarea vacilor, furaja
rea animalelor și altele.

în prezent în .toate unitățile se 
desfășoară învătămîntul agrozooteh
nic de masă. Pentru asigurarea unor 
lecții interesante și instructive spe
cialiștii se pregătesc temeinic. Un 
rol important în această privință îl 
au instructajele cu specialiștii și cu 
ceilalți lectori, care predau la 
cursurile agrozootehnice, analizele 
și schimburile de experiență orga
nizate între ei de către consiliile a- 
gricole raionale.

în continuare, Consiliul agricol 
regional Maramureș, precum și con
siliile agricole raionale vor căuta 
noi forme de răspîndire a cuceriri
lor științei agricole, pentru a înar
ma pe specialiștii și pe ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură, cu 
cele mai noi și eficiente metode a 
căror aplicare diferențiată vor duce 
la sporirea continuă a producției în 
unitățile agricole socialiste.

nă se desfășoară mai anevoios. Deși 
în ultima perioadă timpul a fost plo
ios, totuși, prin folosirea* zilelor și 
orelor bune de lucru, s-ar fi putut 
ara mai mult în special în raioane
le Reghin și Tîrgu Mureș. Analizînd 
această situație, consiliile agricole 
regional și raionale au luat măsuri 
pentru intensificarea ritmului la a- 
rături. în acest scop, s-a trecut la 
concentrarea tractoarelor în acele 
unități unde sînt suprafețe mai mari 
nearate.

vii și livezi
gropi pe o suprafață de 450 ha, din 
care aproape 200 ha au și fost plan
tate cu pomi din soiuri valoroase. 
S-au făcut desfundări pentru vii pe 
250 ha. De asemenea, au fost prote
jați contra rozătoarelor circa 150 000 
pomi. In executarea acestor lucrări, 
fruntașe sînt raioanele Bistrița, Hue
din, Gherla.

Pe mon-bulevardele Capitalei se 
tează noi becuri fluorescente

Un nou complex 
de locuințe

In zona sudică a orașului Constan
ța, în apropierea portului, se înalță 
un nou complex de locuințe pentru 
muncitorii constructori din portul ma
ritim. Primele blocuri, însumînd a- 
proape 200 de apartamente șl 100 de 
garsoniere au și fost date în folosin
ță. Alte 5 blocuri cu cîte 4 etaje sînt 
în diferite stadii de lucru, uimind ca 
anul viitor, cînd întregul complex va 
fi terminat, să poată găzdui 618 fami
lii de constructori care vor partici
pa la lucrările de extindere a por
tului. In cadrul acestui complex a 
început, de asemenea, construcția 
unei cantine cu 2 000 de locuri, a 
unui complex comercial și a unui 
dispensar medical.
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Modernizări aduse
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Noi blocuri de locuințe pe bulevardul Tomis din Constanța
Foto : A. Cartojan
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Colectivul uzinei „Autobuzul“ aa- 
dus îmbunătățiri constructive auto
buzului T.V.-2 din producția de serie. 
Acest autobuz se realizează în mai 
multe variante pentru exploatările 
urbane, rutiere și turistice. Astfel, 
autobuzele folosite la transporturile 
rutiere și turistice dispun de un 
motor cu benzină de 140 CP, cu 8 
cilindri dispuși în V și pot circula 
cu o viteză de peste 80 km/oră. Ele

In legătură cu desemnarea 
succesorului președintelui Segni 
pentru miercuri s-a anunțat o

Hala de montaj final a uzinei „Autobuzul Foto : R. Costin

Schröder. 
călătoriei 

avea

STAGIUNE PERMANENTĂ
Există tradiții care se măsoară 

cu deceniile și cu secolele. Dar 
există și tradiții a căror vîrstă 
abia dacă însumează cîțiva ani. 
La Păncești, comună cu peste o 
mie o sută de familii, așezată pe 
drumul dintre Adjud și Tg. Ocna, 
pînă nu de mult se juca teatru 
doar de către copiii de școală cu 
prilejul serbărilor de sfîrșit de an. 
Primul gong care marca începe
rea unui spectacol teatral „ade
vărat”, cu interpreți adulți, a ră
sunat în 1960. Pentru a respecta 
adevărul, trebuie spus că la acest 
prim spectacol sala n-a fost chiar 
arhiplină. în schimb, cu 
„turneului” într-o comună 
nată, cei din Păncești s-au 
vadă dacă artiștii lor au 
sau nu Și incredințîndu-se 
le-a crescut inima. Conducerea 
căminului cultural s-a pus pe trea- 

ocazia 
inven
dus sä 
succes 
că au,

Organizația de partid și via
ța școlii : In sprijinul învăță
turii șl al muncii de educație, 
(pag. 2-a).
M. Vescan : Spectacolul An
samblului artistic național din 
R, P. Chineză — Solia unei 
arte milenare (pag- 2-a). 
Sport, (pag. 3-a).
Lucrările Adunării Generale a 
O.N.U. (pag. 4-a).

/AT V."
sînt înzestrate cu instalații speciale 
de încălzit, portbagaje. Printre mo
dernizările aduse se numără și îm
bunătățirea suspensiei, protecția in
stalației electrice împotriva înghe
țului. Parbrizele panoramice asigură 
șoferului un cîmp de vizibilitate mai 
mare. Scaunele, tapisate cu mate
riale plastice, sînt mai comode, con
tribuind la mărirea confortului.

bă și au lost descoperite ade
vărate talente : Gheorghe Zetu, 
Alexandru Galețchi, Ioana Pavel, 
Costică Crăciun, Maria Sumanaru, 
Aurel Teirău — în total vreo trei
zeci de oameni înzestrați și pasio
nați de teatru. S-au format două 
colective cu două instructoare — 
învățătoarele Maria Aanei și Ma
ria Barbu, care poartă girul pen
tru calitatea fiecărui spectacol. 
Treptat, teatrul a prins asemenea ' 
rădăcini incit cele 500 de locuri 
ale căminului cultural s-au dove
dit insuficiente. Marea majoritate 
a spectatorilor nu lipsesc de la 
nici o premieră, socotindu-se un 
lei de abonați. Iar asemenea pre
miere nu sînt puține. De pildă, în 
acest an șapte piese, plus trei re
luări la cererea publicului — deci 
în total zece spectacole. Să nu 
uităm că este vorba de un colec-

* V». ttt.

Turnu Măgurele Prima
cele 11

din 
fa

brici ce se. construiesc aici — cea 
de acid sulfuric — a intrat în pro
ducție cu aproape o jumătate de an 
mai devreme. în prezent se mun
cește intens pe șantierul fabricii de 
îngrășăminte complexe. Aici se a- 
propie de terminare montajul în 
secțiile de acid fosforic și de îngră
șăminte fosfatice. Pe șantier s-au 
luat măsuri care “să permită conti
nuitatea tuturor lucrărilor de con- 
strucții-montaj și pe timp friguros, 
în acest scop s-au realizat închide
rile definitive la secția de acid fos
foric și s-au montat instalațiile de 
încălzire care să asigure o tempe
ratură corespunzătoare operațiilor 
de cauciucare la utilajele tehnolo
gice. Continuă, de asemenea, lucră
rile de construcții1 la liniile tehno
logice ale grupului de azot, cu fa
bricile de amoniac, acid azotic și 
azotat de amoniu. în primele zile 
ale anului 1965, la fabrica de amo
niac începe montajul utilajelor — 
compresoare verticale, coloane etc.

CraiOVa Constructorii combina- 
tului chimic au pus în 

funcțiune primul agregat al fabricii 
de oxigen, al doilea urmînd să fie 
gata pînă la sfîrșitul lunii. Se fac 
probe tehnologice și la secția de 
conversie a fabricii de amoniac 
(care va produce anual 100 000 tone). 
Prima șarjă de amoniac va fi e-

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In în
treprinderile și instituțiile din ora
șul și regiunea Iași, în unitățile a- 
gricole socialiste, au loc manifestări 
cultural-educative organizate de 
U.T.M. în cinstea tinerilor care îm
plinesc 18 ani. Cu acest prilej tine
rilor li se vorbește despre marile 
realizări obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului în cei 20 
de ani de la eliberare, despre pro
filul moral al drumului societății 
socialiste. Au fost organizate, tot
odată, concursuri „Cine știe, răspun
de" pe probleme profesionale, seri 
literare ș.a.

I s ...
g

tiv de amatori nici măcar ai unei 
case raionale sau orășenești de 
cultură. Teatrul de stat din Bacău 
îi dă ajutor „confratelui“ său din 
Păncești Și cînd băcăoanii au ve
nit aci să reprezinte „Năpasta”, 
de Caragiale, jucată și de actorii 
din Păncești, intre interpreta lui 
Ion, artistul emerit 1. Niculescu- 
Brună și Alexandru Galețchi, a a- 
vut loc o discuție prietenească și 
un „schimb de experiență", desi
gur in folosul amatorului. La Păn
cești există o regulă statornicită : 
debutanții nu joacă în piesele 
mari pînă ce nu Ii se verifică apti
tudinile în cele intr-un act.

‘La cămin, în cel puțin trei seri 
pe săptămînă se țin repetiții pen
tru că din acest an la Păncești s-a 
declarat stagiune permanentă și 
asta impune o muncă sistematică 
depusă cu exigență și pasiune. In 
această comună teatrele poposesc 
adeseori și Întotdeauna se bucură 
de săli pline. Dar colectiviștii nu 
se mulțumesc să guste arta din 
fotoliul de spectator ci s-o și cre
eze ei, cu talentul lor, pe scenă.

Gheorghe VLAD 

laborată în următoarele zile. In 
probe tehnologice se află și fabri
cile de acid azotic și azotat de amo
niu care — conform planului — vor 
intra în producție încă la sfîrșitul 
acestui an. Intr-un stadiu avansat, 
avînd create condiții pentru o bună 
desfășurare a activității pe perioa
da de iarnă, se află lucrările de 
construcții-montaj prevăzute pen
tru etapa a doua la grupul anor
ganic și la grupul organic.

Slatina ce privește volumul 
______ lucrărilor, cel mai mare 
șantier este cel al Uzinei de alu
miniu. In prezent se fac ultimele 
finisaje în vederea începerii pro
belor tehnologice la fabrica de 
anozi, la turnul de pastă, la secția 
de electroliză, iar secția de redre
sori cu siliciu a fost pusă parțial 
sub tensiune. S-au luat măsurile 
necesare pentru a fi adusă la sta
diul de punere în funcțiune secția 
de turnătorie și stația de alimentare 
cu apă. Luna trecută constructorii 
au predat beneficiarului magazia 
generală și atelierul mecanic. Cen
trala termică, stația de compresoa- 
re și garajul de electrocare sînt în 
curs de predare.

Brăila Anul acesta au intrat 
în 

de celofibră și 
bon și celofan, 
sfîrșit lucrările

funcțiune fabricile 
de sulfura de car- 

Acum se apropie de 
de construcții-mon-

ședință a conducerii Partidului 
socialist și o întrunire a deputa- 
ților partidului democrat-creștin. 
Joi se va întruni grupul parla
mentar al partidului comunist.

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
OCCIDENTALĂ

După a doua zi de întrevederi în
tre președintele S.U.A. și premierul 
britanic, mărfi a fost dat publicității 
un comunicat redactat în termeni ge
nerali, în care se menjionează că nu 
a fost luată nici o hotărîre asupra 
problemelor discutate și că aceste în- 
frevederi au avut ca scop o primă 
confruntare a punctelor de vedere a 
celor două guverne în probleme in- 
teresînd cele două țări. Tot marți 
și-a început călătoria în cîteva capi
tale vest-europene ministrul de ex
terne al R.F.G., Gerhard 
La Roma, prima etapă a 
sale, ministrul vest-german va 
convorbiri cu ministrul de externe ita
lian, Giuseppe Saragat, asupra pro
blemelor ridicate de planul creării 
forței nucleare multilaterale și de in
tegrarea Europei occidentale.

Consultări în problema 
succesiunii prezkknțide 
m Italia

TELEGRAMĂ

Tovarășului- GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAGRER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

■J

București
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole și al întregului popor mongol vă expri
măm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne și întregului popor romîn, mulțumirile noa
stre sincere pentru felicitările cordiale transmise cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole.

Noi împărtășim convingerea dumneavoastră că prietenia frățească 
și colaborarea dintre țările noastre se vor întări și pe mai departe și se 
vor dezvolta spre binele construirii socialismului in țările noastre, în in
teresul întăririi unității comunității socialiste, în interesul păcii și socia
lismului.

Vă dorim din suflet dumneavoastră și întregului popor frate romîn 
mari succese în munca creatoare de construire a societății socialiste, în 
lupta pentru asigurarea păcii și securității popoarelor.

J. TEDENBAL
Prim-secretar

al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole 

taj la fabrica de rețele cord de 
mare rezistență, unde vor începe în 
curînd probele tehnologice. In plină 
construcție este și fabrica de celu
loză și hîrtie din stuf — etapa a 
doua — unde s-a început montajul 
utilajului tehnologic. Pentru perioa
da de iarnă s-au luat din vreme 
măsuri ca pe șantier activitatea să 
decurgă conform planului calenda
ristic de execuție.

Baia Mare Pe șantierul combi- 
....................... natului chimico-me- 
talurgic sînt în plină desfășurare 
lucrările de construcții și montaje 
la fabrica de acid sulfuric. Tot aci 
— la uzina de cupru — se execută 
lucrări de 
stalații la 
versie.

construcții, montaje, in- 
secțiile de topire și con-

Onești La rafinărie este în 
curs de execuție un 

complex de reformare catalitică cu 
o producție anuală de 500 000 tone 
benzină cu cifră octanică ridicată, 
în aceste zile, pe șantier se lucrea
ză la montajul utilajelor — coloane, 
răcitoare, pompe etc. — la con
strucțiile metalice pentru estacade, 
la cablurile electrice subterane și 
altele. 60 la sută din volumul a- 
cestor lucrări de montaj sînt gata. 
Se execută și operațiile de torcre- 
tare (protejare cu cimenturi spe
ciale) a reactoarelor și cuptoarelor, 
utilaje în care procesul tehnologic 
se va desfășura la temperatură ri
dicată.

t

Un nou proiect

pentru Arabia de sud

Comunicatul dat publicității la 
Aden în urma călătoriei de 10 
zile a ministrului britanic al co
loniilor, Anthony Greenwood, a- 
nunță că s-a ajuns la un acord 
privind „crearea unui stat suve
ran unitar", care să includă sul
tanatele și șeicatele din Federa
ția Arabiei de sud. Primele co
mentarii ale cercurilor politice 
din lumea arabă subliniază că a- 
cordul anunțat nu poate fi soco
tit satisfăcător atîta vreme cit 
este ignorată poziția reprezen
tanților forțelor patriotice din 
acest teritoriu. (Amănunte. în co
respondența publicată in pag. a 
IV-a).
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J. SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui 

Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole
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ORGANIZAȚIA DE PARTID Șl VIATA ȘCOLII Spectacolul Ansamblului artistic național din R. P, Chineză

In muîle țcoli din regiunea Ploiești, organizațiile de bază au 
acumulat o bogată experienjă în munca politică, sprijinind con
ducerile de școli în buna desrățurare a procesului complex de 
pregătire pentru viață a elevilor, de educare comunistă a tinere
tului. Cu scopul de a cunoaște mai îndeaproape această expe
riență, redacfia ziarului „Scînteia" a organizat, cu ajutorul birou
lui Comitetului regions! de partid și ai biroului Comitetului orășe
nesc de partid Ploiești, o consfătuire în orașul Ploiești, la care 
au luat parte secretari al birourilor organizaților de bază și di
rectori de școli, secretari ai organizaților U.T.M., activiști ai co
mitetului regional și orășenesc de partid. In cuvîntul lor, parficl- 
panfll ia consfătuire au relevat diferite aspecte ale muncii orga
nizaților de bază din care fac parte, au expus unele păreri șl 
sugestii cu privire la perfecționarea muncii de partid din școli. 
Redăm, în cele ce urmează, probleme ridicate la această con
sfătuire.

SPRIJINUL ÎNVĂȚĂTURII Solia unei arte milenare

Șl AL MUNCII

DE EDUCAȚIE
Schimbul de experiență, de 

păreri a pornit, după cum era 
și firesc, de la una din sarcinile 
principale ale organizațiilor de 
partid din 
procesului

școli — sprijinirea 
ins tructiv - educativ.

Trebuie să 
în primul 

a spus pro- 
TRAIAN

arăt, 
rînd. 
fesorul 
COMÄNICIU, di
rectorul Școlii me
dii nr. 2 din Plo
iești. că noi, învă
țătorii și profeso
rii, știm prea bine 
că succesele obți
nute în pregătirea 
multilaterală a ti
neretului sînt de 

nedespărțit de grija permanentă a 
partidului și statului nostru pentru 
bunul mers al școlii, de sprijinul 
acordat de organele și organizațiile 
de partid cadrelor didactice.

In școala unde lucrez, ca și în alte 
părți, avem o organizație de bază 
puternică, în care membrii și candi
dați de partid stau în fruntea acțiu
nilor pentru perfecționarea procesu
lui instructiv-educativ. După mine, 
aceasta este condiția de bază pen
tru ca organizația de partid să-și 
exercite roiul de conducător politic 
în școală. Totodată, ea este sprijinul 
principal al conducerii școlii

Noi primim în permanență spri
jinul biroului organizației de bază 
chiar de la stabilirea planu
rilor noastre de muncă, De e- 
xemplu, în toamna aceasta, pla
nul de muncă general anual al șco
lii, înainte de a fi prezentat în con
siliul pedagogic, a fost discutat cu 
biroul organizației de bază. Membrii 
lui ne-au sprijinit activ în reparti
zarea sarcinilor, în stabilirea diri- 
ginților, ne-au făcut sugestii în fixa
rea ordinei de zi a ședințelor consi
liului pedagogic, în alcătuirea pla
nului comun de acțiuni cultural-edu- rașul 
cative cu organizațiile de tineret.

La ședințele săptămînale 
lectivului 
invităm 
tar sau . 
lui organizației de bază, le cerem 
părerea în legătură cu pregătirea di
feritelor măsuri și hotărîri privitoa
re la îmbunătățirea procesului in
structiv-educativ. Biroul ne invită, 
de asemenea, la unele ședințe ale 
sale. Cu alte cuvinte, conducerea 
școlii și biroul organizației de bază 
conlucrează strîns în toate probleme
le pe care le ridică viața în fața co
lectivului nostru. De exemplu, în- 
tr-o ședință comună de lucru am a- 
juns la concluzia că e mai bine 
să discutăm într-o adunare de 
partid deschisă și nu în con
siliul pedagogic despre pregătirea 
politico-ideologică a cadrelor didac
tice. Am procedat în consecință, con- 
lucrînd cu biroul organizației de 
bază în pregătirea acestei dezbateri, 
în inițierea unui schimb de expe
riență, care au avut ca rezultat mai 
buna desfășurare a seminariilor, per
fecționarea pregătirii marxist-leni- 
niste a cadrelor didactice. Altă dată, 
biroul organizației de bază ne-a pro
pus să analizăm cauzele pentru care 
un număr mare de elevi aveau note 
slabe la fizică și să adoptăm 
măsurile corespunzătoare. Profe
sorii membri și candidați de par
tid, recomandați de birou, ne-au 
ajutat în studierea acestei probleme, 
în elaborarea unui referat, iar în 
discuția comisiei metodice a profe
sorilor de fizică și-au spus părerea. 
Aceste măsuri s-au reflectat în rezul
tatele bune pe care le-au obținut e- 
levii la finele anului de învățămînt 
la această disciplină.

în întocmirea planurilor sale de 
muncă, organizația de bază are 
în vedere planul general al șco
lii, acționează în vederea tradu
cerii în viață a sarcinilor școlii. în 
acest fel, se evită o serie de parale
lisme inutile, se concentrează toate 
eforturile pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii instructiv-educative.

— Mi se pare că 
principalul în a- 
cest schimb de 
păreri, a spus în
vățătoarea VALE
RIA ȘENCI1EA, 
secretarul organi
zației de bază de la 
Școala medie 
din orașul 
iești, nu este i 
directorul dă 
nu rapoarte, 
cum anume se pot 
delimita, în cadrul 
lă, atribuțiile conducerii școlii și ale 
organizației de bază, pentru a se 
evita, așa cum s-a amintit aici, pa
ralelismele. Am să vă relatez cîteva 
exemple din activitatea organizației 
noastre de bază. Membrii biroului 
organizației de bază au constatat, în 
primele luni ale anului școlar trecut, 
unele deficiențe în notarea elevilor : 
notarea se făcea inegal, uneori cu 
prea multă indulgență. De aceea 
și-au propus să analizeze care sînt 
cauzele acestei situații. S-a dat sar
cină unor membri și candidați de 
partid să asiste la diferite ore de 
curs ; cîțiva dintre ei au alcătuit un 
material care a fost apoi prezentat în 
cadrul adunării generale de partid. 
S-a stabilit acolo ca directorul școlii 
să îndrume activitatea comisiilor 
metodice pe această linie, iar orga
nizația sindicală să mobilizeze ca
drele didactice, prezentînd, în fața 
lor, un referat cu tema „înțelegere 
și exigență“ în același fel ne-am 
propus să studiem conținutul ore
lor educative,
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Plo- 
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sau 
. ci

muncii din școa-

de conducere 
întotdeauna pe 
pe membri ai

ale co- 
școlii 

secre- 
birou-

a

Dar vi se cere să dați raport de 
adunarea de partid ?
în școală s-a obișnuit 
mult ca directorul. în 
care o are, să prezinte

activitate în
— La noi 

pînă nu de 
calitatea pe 
raport de activitate în adunarea ge
nerală, ba chiar s-a cerut ca acesta 
să fie scris, denumindu-1 nu „ra
port“, ci „informare“.

— Este ceva rău în aceasta ? — 
replică profesoara DUMITRA PO- 
POVICI, secretarul organizației de 
bază de la Școala medie nr. 2 din 
Ploiești. Eu cred că directorului, ca 
membru de partid, i se poate cere 
să dea informări în adunarea gene
rală despre activitatea sa.

— Eu rămîn la părerea pe care am 
expus-o înainte. Cred că nu intră în 
atribuțiile biroului organizației de 
bază să ceară rapoarte directorului 
despre activitatea sa de conducător 
^1 școlii. Ce părere aveți ?

— Procedeul fo
losit de dv. nu mi 
se pare potrivit — 
a spus profesoara 
ILINCA RADU, 
secretarul birou
lui organizației de 
bază de la Școala 
medie nr. 3 din o- 

Tîrgoviște 
Problema notării 
elevilor intră ne
mijlocit în sfera 
de atribuții a con ducerii școlii 
locul nimerit pentru dezbaterea 
ar fi fost consiliul pedagogic sau 
comisiile metodice. Dacă în momen
tul respectiv felul în care se făcea 
notarea era într-adevăr o „proble
mă“ a școlii sau a unor clase, cred 
că proceda bine atunci biroul 
dacă se gîndea cum să sprijine mai 
eficient conducerea școlii în buna 
organizare a unei ședințe a consiliu
lui pedagogic și în soluționarea pro
blemelor concrete care s-au ivit în 
acel moment.

Intr-o situație asemănătoare noi 
am procedat altminteri. De exemplu, 
în timpul unei ședințe a consiliului 
pedagogic, avînd la ordinea de zi 
situația la învățătură a elevilor, s-a 
făcut constatarea că una dintre cau
zele rezultatelor mai slabe este și 
aceea că nu întotdeauna profesorii 
acordă atenția cuvenită legării teo
riei cu practica, realizării scopului e- 
ducativ al lecțiilor. Cu acel prilej, au 
fost adoptate și unele măsuri pentru 
remedierea acestui neajuns. Socotind 
problema deosebit de importan
tă pentru buna pregătire a elevi
lor noștri, am reluat-o într-o adu
nare deschisă de partid, în care am 
dezbătut tema „Cum se realizează 
formarea concepției științifice a ele
vilor în cadrul diferitelor discipline 
de studiu“; printre altele, s-a discu
tat și modul cum trebuie să contri
buie cadrele didactice la aplicarea 
în munca lor la catedră a hotărîri- 
lor adoptate în consiliul pedagogic 
anterior.

In ceea ce privește problema a- 
dusă în dezbatere de tovarășul Co- 
măniciu, dacă directorul trebuie sau 
nu să dea rapoarte în fața organiza
ției de partid, după părerea mea, lu
crurile stau astfel: fiind conducăto
rul unic al școlii, directorul conduce 
școala sub controlul organelor loca
le de stat și de partid și cu spriji
nul permanent al organizației P.M.R. 
din școală. Ca oricare membru de 
partid, el poate să fie criticat dacă 
dă dovadă de delăsare în muncă, dar 
nu poate să fie tras la răspundere 
de organizația de bază pentru ho- 
tărîrile și dispozițiile adoptate în 
colectivul de conducere al șco
lii, în consiliul profesoral, In ca
zul cînd biroul organizației de bază 
consideră că o anumită hotărîre 
luată de director nu este bună, poa
te să-i atragă atenția, să-l sfătuias
că și, dacă este cazul, să sesizeze or
ganele competente care vor putea 
hotărî. în ultimă instanță.

dere organizatoric, noi aparținem de 
comitetul de partid din uzină. Sar
cina principală a organizației noas
tre de bază este însă aceeași ca în 
toate școlile — sprijinirea desfășu
rării procesului de pregătire și edu
care a elevilor.

Ce acțiuni mai importante am în
treprins în această direcție ? Cu doi- 
trei ani în urmă, colectivul nostru 
a fost sesizat de faptul că, după 
terminarea cursurilor, unii absol
venți nu aveau toate cunoștințele 
necesare unui muncitor pentru a mî- 
nui tehnica nouă cu care este înzes
trată uzina noastră. Biroul organiza
ției de bază, cu sprijinul comitetu
lui de partid din uzină, a analizat 
cauzele acestei situații și a ajuns la 
concluzia că elevii din anii mari 
sînt lipsiți de o îndrumare atentă în 
timpul practicii. Pe baza ce
lor constatate, am propus con
ducerii școlii și conducerii în
treprinderii să formeze, cu elevii, 
brigăzi de producție în secțiile strun- 
gărie, turnătorie, cazangerie, con
strucții metalice, am recomandat 
pentru conducerea acestor brigăzi 
maiștri instructori cu o înaltă cali
ficare profesională, apropiați de ti
neri, cu înclinații pedagogice. Rezul
tatul aplicării propunerilor noastre 
e că după absolvire, elevii obțin 
rezultate mulțumitoare în producție, 
încă din primele luni ale încadrării 
lor ca muncitori calificați.

Comitetul de partid al uzinei ne-a 
ajutat și în soluționarea altor pro
bleme. Iată un exemplu. Se obser
vase, anul trecut, că la secția sape- 
foraj elevii sudori nu-și desfășurau 
reglementar programul de practică. 
Atunci, secretarul comitetului de 
partid al uzinei a discutat cu biroul 
organizației de partid din secția res
pectivă, recomandîndu-i să analizeze 
și șă soluționeze această problemă. 
La secția construcții metalice a 
sprijinit inițiativa de a se crea, din 
rîndul elevilor, o brigadă de lăcă
tuși constructori și de sudori, care 
să lucreze independent, avînd în
drumarea calificată necesară.

și 
ei

— Organizația 
noastră de bază 
este tînără — a 
spus învățătorul 
IORGU TOMA, 
directorul Școlii 
de opt ani din 
comuna Păulești. 
Pînă nu de mult, 
noi, cadrele di
dactice, făceam 
parte din orga
nizația de partid 
a gospodăriei co
lective din comună. Crearea organi
zației de bază din cadrul școlii con
stituie un mare sprijin în munca
noastră de fiecare zi. Am simțit un 
ajutor direct din partea organizației 
noastre de bază prin dezbaterea în 
adunări de partid a problemelor
întăririi legăturii cunoștințelor știin
țifice cu practica, cu viața, perfec
ționării predării obiectului „Agri
cultura“. Organizația noastră de 
bază a stabilit legături cu comite
tele de partid din unitățile agricole 
socialiste. înlesnind desfășurarea lu
crărilor practice cu elevii în cadrul 
gospodăriei colective, al S.M.T. Tot
odată, organizația noastră de bază 
a vegheat la respectarea indicațiilor 
privitoare la evitarea supraîncărcă
rii cu sarcini obștești a învățătorilor 
și profesorilor.

bleme, în adoptarea unor hotărîri 
corespunzătoare. Periodic, în fața 
biroului sau a adunării generale a 
comuniștilor, informăm despre felul 
cum ne realizăm sarcinile ce ne re
vin din planul de activități cultural- 
educative al școlii.

— Ați putea să ne prezentați mai 
pe larg cîteva asemenea acțiuni ?

— Desigur. Iată tematica unora 
dintre adunările generale; „Cum mă 
pregătesc pentru lecții“ — la clasele 
a VIII-a, „A fi utemist, înseamnă a 
fi fruntaș la învățătură“ la clasele 
a IX-a etc. în mod deosebit ne stră
duim ca în adunări să nu copiem 
mecanic modul cum se desfășoară 
adunările la care participă oamenii 
maturi. Căutăm să organizăm ac
țiuni vii, interesante, care să răs
pundă în cea mai mare măsu
ră preocupărilor și dorințelor ti
nerilor, care să le dezvolte spiritul 
de răspundere față de îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor de elevi.

Un alt domeniu, în care biroul 
organizației de bază ne-a ajutat 
foarte mult, a fost acela al educației 
politice a elevilor. împreună am 
stabilit propagandiștii, tematica con
ferințelor pentru clasele a IX-a și a 
X-a ; periodic s-a analizat, în adu
narea de partid, modul cum se des
fășoară studiul politic al tinerilor și, 
cînd a fost cazul, au fost luate mă
suri. De exemplu, ni s-a recomandat 
să pregătim mai cu grijă informă
rile politice, ca acestea să fie mai 
viu prezentate și comentate, să nu 
se rezume la „buletine de știri“ seci, 
neatractive. Cred că ar trebui să 
atragem mai activ în munca noas
tră cît mai mulți elevi, să nu lucrăm 
mereu numai cu aceiași și aceiași 
utemiști din birourile pe clase.

•

— Foarte adevărat — spune prof. 
MARIA ONOFREI, secretarul or
ganizației de partid de la Școala 
medie nr. 1 din orașul Buzău — să 
avem grijă ca să nu facă toate tre-' 
burile numai cei mai activi utemiști. 
Doar au și ei nevoie de timp pentru 
studiu individual, odihnă, recreație, 
și li șe cere, în mod firesc, să fie 
fruntași la învățătură.

Organizația noastră de bază se 
ocupă îndeaproape de munca orga
nizației U.T.M., de felul cum sînt re
partizate sarcinile, avînd grijă ca 
fiecare tînăr să îndeplinească o anu
mită sarcină concretă, să nu existe 
supraîncărcare. Secretarul, membrii 
biroului, cunosc și îndrumă perma
nent activitatea comitetului U.T.M. 
pe școală, a birourilor de clase. Am 
repartizat cîte un profesor, membru 
sau candidat de partid, cu bogată 
experiență, să ajute pe utemiștii 
dintr-o clasă : în pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale, în a- 
legerea tematicii dezbaterilor, în ini
țierea unor activități cultural-edu
cative. într-o adunare deschisă de 
partid am analizat activitatea aces
tora, discutînd pe marginea refera
tului „Cum muncesc membrii și can- 
didații de partid în cadrul organi
zației U.T.M. pentru mobilizarea ele
vilor la învățătură și disciplină“. 
Altă dată, în cadrul biroului, am a- 
nahzat, cu utemiștii din organele 
conducătoare, felul cum își duc la 
îndeplinire îndatoririle de elevi și 
sarcinile obștești, luînd măsuri pen
tru înlăturarea cazurilor de supra
încărcare cu sarcini.

•

— în prezent, s-au constituit or
ganizații de partid în toate școlile de 
opt ani din raza orașului, s-au în
tărit cele din școlile medii și profe
sionale — a arătat, în cadrul con
sfătuirii, tovarășul MIHAI GRI- 
GORE, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Ploiești. O preocu
pare permanentă a acestor organi
zații este de a primi în rîndurile lor 
cadre didactice care obțin bune re
zultate în pregătirea și educarea ele
vilor. Biroul comitetului orășenesc 
de partid a îndrumat îndeaproape 
pe comuniștii aleși ca secretari și 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază din școli. Periodic, la comi
tetul orășenesc au loc ședințe de 
instructaj și consfătuiri, în cadrul 
cărora aceștia sînt îndrumați asupra 
metodelor muncii de partid, spre 
problemele de conținut ale procesu
lui instructiv-educativ, fac schimb 
de experiență, urmăresc expuneri a- 
supra principalelor aspecte ale poli
ticii interne și internaționale a par
tidului nostru. Membrii biroului co
mitetului orășenesc de partid parti
cipă la adunările organizațiilor de 
bază, poartă discuții cu cadre di
dactice. țin expuneri în școli. Toate 
acestea au o mare importanță pen
tru îndrumarea concretă, directă, a 
comuniștilor din școli. Un rol im
portant au în îndrumarea organi
zațiilor de bază și instructorii comi
tetului orășenesc de partid și acti
vul nesalariat, din care fac parte 7 
profesori cu experiență din oraș. Se 
află aici, în consfătuire, unul dintre 
acești instructori, cred că ar fi bine 
să ne relateze cum lucrează.

®

în continuare, 
ia cuvîntul prof. 
SUZETA CIOCO- 
DEÜCÄ, director 
adjunct al Școlii 
medii nr. 3, in
structor din acti
vul neșalariat al 
Comitetului oră
șenesc de partid 
Ploiești.

— Din acest ac
tiv fac parte co
muniști, cadre di
dactice, care activează sub con
ducerea comitetului orășenesc de 
partid. Fiecare dintre noi avem 
repartizate cîteva organizații de 
bază din școli. Potrivit recoman
dărilor făcute în instructajele de la 
comitetul orășenesc de partid, mă 
duc de cîteva ori pe lună în aceste 
organizații, particip la adunările ge
nerale sau la ședințele de birou, îi 
ajut concret pe comuniștii de acolo 
în munca de sprijinire a procesului 
instructiv-educativ. Pe lîngă ajutorul 
pe care-1 dau acestor organizații, 
munca pe care o îndeplinesc îmi este 
de folos și pentru propria noastră 
organizație, prin schimbul de expe
riență pe care-1 fac, cunoscînd și ac
tivitatea politică din alte școli. Din 
discuțiile care s-au purtat și la a- 
cest schimb de experiență am re
ținut o seamă de păreri pe care le 
voi aplica în activitatea mea vii
toare.

•
învățătoarea MARIA ALEXAN

DRU, secretarul organizației de bază 
de la Școala de 8 ani nr. 5 din ora
șul Ploiești, a relatat cum a fost aju
tată în muncă de instructorul comi
tetului orășenesc de partid.

Mai multe cadre didactice 
participante la consfătuire s-au 
referit, în cuvîntul lor, la rolul 
și sarcinile importante ale or
ganizațiilor U.T.M. și de pio
nieri din școli, subliniind răs
punderea pe care o au comu
niștii de a-i ajuta îndeaproape, 
concret, pe tineri pentru a găsi 
cele mai potrivite și eficiente 
metode de activitate educativă 
în rîndul elevilor. Iată cîteva 
dintre problemele abordate.

și pionierești. De

Profesoara eme
rită CLOTILDA 
CONSTANTINES- 
CU, directorul 
Școlii medii nr. 2 
din orașul Buzău: 

Problema la 
mai trebuie 
să medităm 

aceea a tema- 
și a modului 

Și 
a-

I
 Cîțiva participanți la consfă

tuire au adus, în dezbatere 
unele aspecte interesante din 
activitatea organizațiilor di 
partid din școlile profesionali: 
locale și din școlile de 8 ani d< 
la sate.

•
— In munca sa, organizația noas

tră de partid are în vedere spriji
nirea realizării scopului principal al 
întregii activități din școală — acela 
de a pregăti și educa pe muncitorii 
de mîine pentru industria socialistă 
a patriei noastre — a spus maistrul 
VASILE MOCANU, secretarul or
ganizației de bază de la Școala pro
fesională a uzinei „1 Mai“-Ploiești. 
Am să vă împărtășesc cîte ceva din 
experiența noastră. Din punct de ve-

Prof, LILIANA LUNGULESCU, 
secretarul Comitetului U.T.M. de la 
Școala medie nr. 4 din orașul 
Ploiești :

— După cum se știe, organizațiile 
U.T.M., de pionieri din școli sînt fac
tori de mare importanță în sistemul 
nostru de educație. întreaga lor ac
tivitate se subordonează scopului in
structiv-educativ urmărit de școală 
și se desfășoară pe baza statutului 
U.T.M. și a regulamentului organi
zației de pionieri, sub conducerea 
organizației de partid. Biroul organi
zației de bază din școala noastră 
ne-a ajutat în permanență să înde
plinim sarcinile ce ne sînt încredin
țate, ne-a cerut să coordonăm acti
vitățile pionierești și U.T.M. din 
școală și din afara ei cu celelalte ac
tivități școlare și să solicităm acor
dul directorului școlii în organizarea 
tuturor acțiunilor noastre. La în
ceputul anului școlar sau al fiecărui 
trimestru, cînd comitetul își planifi
că munca, secretarul biroului orga
nizației de bază și directorul ne a- 
rată sarcinile mai importante ce 
stau în fața colectivului școlii, 
sugerîndu-ne acțiuni care să spri
jine îndéplinirea acestora. La fie
care adunare generală sau ședință 
de comitet participă un membru al 
biroului, împreună cu profesori di- 
riginți, cu tovarăși din conducerea 
școlii, care ne ajută să orientăm pe 
tineri în dezbaterea diferitelor pro

care 
încă 
este 
ticii 
de organizare 
desfășurare a 
dunărilor U.T.M. 
multe ori — aici 

este și vina noastră — ei preiau 
mecanic metodele și formele de 
muncă ale organizației de partid, 
care nu se potrivesc întotdeauna cu 
vîrsta și cu gradul de maturizare ale 
elevilor. La noi, în școală, ne stră
duim să stimulăm inițiativa tineri
lor, îi îndrumăm să-și aleagă temele 
acțiunilor din problemele specifice 
izvorîte din viața claselor respecti
ve, să caute forme cît mai atractive 
și cu eficiență educativă mai mare. 
Dintre acestea, după părerea mea, 
nu trebuie să lipsească întîlniri cu 
muncitori și specialiști din diferite 
domenii ale economiei și culturii, 
care le pot vorbi mai concret despre 
viață, despre viitorul lor, întîlniri cu 
comuniști cu îndelungată activitate, 
vizite și excursii, reuniuni cu mu
zică și dans, diferite spectacole vi
zionate și discutate în comun etc. 
I Aplicarea în viață a hotărî- 

rilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1962 a avut drept 
rezultat, și în regiunea Ploiești, 
întărirea organizațiilor de par
tid din instituțiile de învăță
mînt prin primirea în rîndul 
membrilor și candidaților de 
partid a celor mai buni învăță
tori și profesori, cu o bogată 
activitate didactică-educativă, 
participanți activi la viața po
litică și ideologică a școlii, a 
satului colectivizat.

— Sîntem o organizație tînără, 
înființată abia de doi ani, iar eu, ca 
secretară, nu am încă multă expe
riență. Tovarășul instructor a venit în 
școală înainte de adunarea de dare 
de seamă și alegeri din anul trecut 
și din anul acesta, ne-a dat sfaturi 
prețioase, cum să alcătuim darea de 
seamă, proiectul dé hotărîri, ne-a 
ajutat să ne orientăm • activitatea 
spre problemele principale izvorîte 
din viața școlii, să punem în ordine 
documentele de partid. Am fost spri
jiniți și în munca desfășurată pen
tru primirea de noi membri și can
didați de partid, în întocmirea și 
discutarea dosarelor.

— Dar în alte împrejurări decît 
alegerile și primirea de candidați sau 
membri de partid, cum v-a îndrumat 
tovarășul instructor ?

— De cîte ori am cerut sprijin, 
am primit ; aceasta s-a întîmplat cu 
ocaziile amintite, adică o dată sau 
de două ori pe an.

®
— După cîte se pare, cel puțin pe 

la școala dv., instructorul comitetu
lui orășenesc de partid trece cam rar 
— a adăugat tovarășul STELIAN 
ALEXANDRU, șeful secției de pro
pagandă și agitație a Comitetului re
gional de partid Ploiești. Desigur, 
în oraș sînt multe organizații care 
trebuie îndrumate, iar aceasta ne
cesită timp. Vom ajuta pe acti
viștii./ comitetului orășenesc de 
partid să-și planifice munca în așa 
fel îneît să poată sta, periodic, în 

l fiecare școală, 2—3 zile, să studieze 
. aspectele specifice ale activității ca- 
• drelor didactice respective ca să 

poată da — în cunoștință de cauză 
' — îndrumări birourilor organizații-
: lor de bază, secretarilor acestora. 

Din acest punct de vedere, mi se 
; pare interesantă experiența comite- 
, tului orășenesc de partid, care se 
■ folosește pentru munca de îndru- 
; mare a organizațiilor de partid din [ 

școli și de un activ nesalariat. (

Am mai avut prilejul să aplaudăm 
în sălile noastre de concert măies
tria unor artiști din China populară. 
Ansamblul artistic național din R. P. 
Chineză ne aduce din nou solia a- 
cestei arte străvechi, cultivată și 
împrospătată cu talent și fantezie de 
slujitorii ei de astăzi.

Spectacolul prezentat luni seara 
la Teatrul de Operă și Balet a cu
prins creații muzicale și coregrafice 
care pun în lumină virtuozitatea in- 
terpreților, omogenitatea unui colec
tiv artistic ale cărui evoluții sînt ci
zelate pînă în cele mai mici de
talii Programul, variat ca' alcă
tuire, a înmănuncheat dansuri și 
cîntece tradiționale din diferite 
regiuni ale R. P. Chineze, expri- 
mînd bogăția folclorului, reflectînd 
aspecte ale vieții de azi a poporu
lui chinez. Dintre momentele de mare 
frumusețe ale spectacolului mențio
nez dansurile „Cucerirea podului Lu 
Ting", „Prin ploaie" și dansul 
popular tibetan, adevărate ta
blouri coregrafice, traducînd plastic 
— în mișcări ce nu exclud uneori 
figurile de virtuozitate acrobatică — 
aspecte din trecutul de luptă și din 
realitățile de azi. Remarcabil inter
pretat de dansatorii Li Goang 
și Si Vei și de o formație bărbă
tească de balet, primul dintre aces- 
té dansuri, deosebit de dinamic, 
evocă un episod din timpul marelui 
marș revoluționar. în dansul „Prin 
ploaie", predominantă este gingă
șia ; limbajul mișcărilor grupului de 
fete (solistă Liu-Siang-Jung) este 
atît de expresiv încît se dispensează 
de orice explicații literare. Deo
sebit de reușit ni s-a părut și 
dansul .Intrarea în post", în 
care doi dansatori, (Wang Tung- 
Tai și Tu Tai-Iuan) evoluează în 
mișcări simetrice de o precizie mi
limetrică, închipuind un singur per
sonaj și imaginea sa reflectată în 
oglindă. Numeroase alte dansuri 
(„al lampioanelor roșii", „al ceșcu- 
ței", „al pelerinei", „Culesul, recol
tei" etc.) ne-au încîntat și emoționat 
de asemenea. Impresionant a fost 
tabloul coregrafic intitulat „Ani
versarea Republicii", care, fo
losind ca mijloc de expresie e- 
feclul de lumini și eșarfele lumina
te, a creat o Vie și pregnantă ima
gine a serbărilor populare și jocuri
lor de artificii din seara zilei în care 
poporul chinez sărbătorește Repu
blica (coregrafia este semnată de 
Li Cuang).

Cîntecul vocal și cel instrumental, 
amplu reprezentate în spectacol, 
ne-au îmbogățit cu noi aspecte ale 
muzicii chineze. Cîntăreții ansam
blului au interpretat lucrări în care 
stilul artei populare cunoaște pre
lucrări artistice expresive. în piesa 
„Se duce zeul molimei", cîntăreața 
Clang Ing-Giă a demonstrat calită
țile unei voci cultivate, cu un timbru 
cald și expresiv. „Drumul spre Pe
kin" (o îmbinare reușită între stilul 
popular și arta vocală cultă) ne-a 
dezvăluit însușirile sopranei Ciang 
Ing, iar cîntăreții Fang Ing-Siuan și 
Cin Wan-Than au cucerit publi
cul interpretînd melodiile populare 
„Muntele înalt" (cîntec al naționali
tății He Ge) și „Cîntecul păstorului*.

în ce privește muzica instrumenta
lă, solistul Tung Te-Lin a desfășurat 
o întreagă gamă de posibilități teh
nice interpretative la fluier în piesa 
„Cîntecul păsărelelor" (ale cărei 
efecte imitative amintesc de „Ciocîr- 
lia" noastră), acompaniat de Hu Țo- 
Tung la vechiul instrument popular 
Seng. Un alt instrument tradițional, 
Cu Geăng, (asemănător țambalului) 
ne-a fost prezentat de solistul Wang 
Sî-Huang în „Cîntecul recoltei".

La instrumentul popular Ban Hu 
și acompaniat de orchestră, Cuo Fu- 
Tuan (totodată și dirijor, al ansam
blului) a executat o prelucrare mu
zicală proprie intitulată „Cin Cean". 
în afară de virtuozitatea artistului 
trebuie remarcată în mod deosebit 
factura orchestrală de prelucrare a 
materialului muzical pentru instru
mentele populare.

Programul a cuprins mai multe 
piese vocale șl instrumentale romî- 
nești. Răsplătiți cu aplauze căldu
roase, interpreții au știut să redea, 
cu grijă și finețe, în omagiul lor ar
tistic adresat publicului romînesc, 
conținutul expresiv al pieselor cîn- 
tate.

Fiecare piesă din program, fiecare 
interpret în parte, ca și orches
tra condusă de dirijorul Cuo Fu- 
Tuan, ' au contribuit la succesul 
binemeritat pe care-1 repurtează, 
în cursul turneului său în țara 
noastră, Ansamblul artistic național 
din R. P. Chineză. Adevărată revăr
sare de grație și frumusețe, specta
colul (aplaudat adesea la scenă 
deschisă) lasă o amintire trainică.

M. VESCAN
Laureat al Premiului 
de Stat

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă: Tîrgul 
de fete — (orele 19,30), Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 19,30), (sala Studio): O 
femeie cu bani — (orele 15,30), Patima 
de sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera do trei 
parale — (orele 19,30), (sala Studio — 
str. Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Crlstofor — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie: Umbra — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (sala Magheru): Hipnoza 
— (orele 19,30), (sala Studio): Sonet pen
tru o păpușă — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești: Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul evre
iesc de stat: Finita la commedia — (o- 
rele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale'' (str. 30 Decembrie nr. 9) : In lu
mea apelor — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică": Punguța cu doi bani (spectacol 
pentru copii — orele 16), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru adulți — orele
20.30) . Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Revista de altădată — 
(orele 20), (sala Victoria): Aventurile 
unei umbrele — (orele 20). Circul de 
stat: Spectacol prezentat de ansamblu) 
circului italian Medrano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Șapte ani de căs
nicie — cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete 1 189 — o- 
rele 17,15 și seria 1 257 — orele 20,15).
București (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Fla
mura (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic : Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
Climate — cinemascop : Republica (8; 
10,45; 13.30; 16,15; 19; 21,40). Maria : Fes
tival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Casa neterminată : Luceafărul (9,30. 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Frumoasele 
nopții : Carpați (10; 12; 14; 16). Ziua fe
ricirii — cinemascop : Tomis (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (9,45; 12 
14,15; 1G.30; 18,45; 21). Ghinionistul : Ca 
pltol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Ex 
celsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Fio 
reasca (16; 18,15; 20,30). Ivailo : Buzeșt: 
(15,30; 18; 20,30). Hamlet — cinemascop 
Victoria (10; 14,30; 17,30; 20,30), Miorița 
(10,30; 14,30; 17,30; 20,30). Vii și morțl — 
cinemascop (ambele serii) : Centrai 
(10,30; 15; 19). Haine aproape noi — cine
mascop : Lumina (10,15; 12,45; 15,30; 18; 
20,30). 1944 — XX — 1964 — Raid prin
cinematografie : Union (15,30; 17,15; 19; 
20,45). Program pentru copii : Doina (o- 
rele 10). Ioana în atac : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Baronul Münchau- 
sen — Căciulița cu ciuc roșu : Timpuri 
Noi (10—17,15 în continuare ; 19; 21).
30 de ani de veselie : Giulești (10; 12; 14;

16; 18; 20), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Arta (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Sedusă și abandonată : înfrățirea între 
popoare (10; 15; 17,30; 20). Există un ase
menea flăcău : Cultural (15,30; 13; 20,30). 
Viață particulară : Dacia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). încurcătură blestemată : 
Crîngași (15; 17,45; 20,30). Teama : Bucegl 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Popular (16;
18,15; 20,30), Drumul Sării (15,45; 18; 20,15). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : Unirea (16; 18,15; 20,30). Dragoste 
la zero grade: Flacăra (15,30; 17,45: 20). 
Comoara din Vadul Vechi : Vitan (16; 
18,15; 20,30). Străinul — cinemascop (am
bele serii) : Munca (16; 19,30). Lumea co
mică a lui Harold Lloyd : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Veselie la Acapulco : Aurora 
(9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Ciociara : 
Cosmos (16; 18,15; 20,30). In viitoare : Vii
torul (14; 16,15; 18,30; 20,45). Șoferii fadu
lui : Colentina (16; 18,15; 20,30). Hatari 
(ambele serii) : Volga (10; 13,30; 16,45; 20). 
S-a întîmplat la miliție — cinemascop : 
Rahova (16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 18; 
20,30). Comisarul : Progresul (15,30; 18; 
20,15). Comisarul Maigret se înfurie ; Fe
rentari (16; 18,15; 20,30). Poveste de pe 
Don : Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Pacea (10,30; 16; 19,15),

TELEVIZIUNE: în jurul orei 13,00 — 
Transmisie de la stadionul „23 August": 
Repriza a Il-a a întîlnirii de fotbal din
tre echipele Rapid — Minerul Baia Mare 
și întîlnirea dintre echipele Steaua — 
Dinamo Zagreb.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece cu 

cerul variabil, mai mult senin în Banat. 
Izolat în nordul țării a nins slab. Vîntul 
a suflat în general slab, dar a prezentat 
Intensificări în sud-estul tării, predomi- 
nînd din sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 4 
grade la Banloc și Cîmpina și minus 10 
grade la Toplița. Ceață locală, mal frec
ventă în Oltenia și Moldova. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cer va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit din sectorul sud-vest. Temperatura 
maximă a atins 0 grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 șl 12 de
cembrie : In țară : Vreme în general în
chisă, cu cer mai mult acoperit, Tempo
rar vor cădea precipitații. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura va crește mal 
ales în vestul șl sud-estul țării. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, iar maximele între minus 
2 și plus 8 grade. Ceață locală, seara și 
dimineața. In București : Vreme în ge
neral închisă, cu cer mal mult acoperit, 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară. Ceață locală.
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INTILNIREA 
REPREZENTANȚILOR 
ACADEMÎILOR DE ȘTIINȚE 
DIN ȚĂRI SOCIALISTE

Marți au început în Capitală lu
crările întîlnirii reprezentanților 
academiilor de științe din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă. R. P. Ungară și U.R.S.S., con
sacrată unui schimb de idei în 
problema planificării cercetărilor 
științifice. în ședința de deschidere, 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romine, salutînd 
prezența oaspeților de peste hotare, 
a relevat importanța schimbului de 
idei în domeniul planificării cerce
tărilor științifice.

Lucrările reuniunii Asociației 
internaționale de studii 
sud-est europene

Reuniunea Asociației internațio
nale de studii sud-est europene și-a 
continuat la Suceava lucrările 
începute la București. Biroul asocia
ției a definitivat forma de organi
zare, rapoartele generale și temele 
ce vor figura în programul primului 
Congres internațional de studii sud- 
est europene convocat la Sofia pen
tru anul 1966. De asemenea, au fost 
stabilite planurile de activitate și 
componența comisiilor de studii ale 
asociației. De la Suceava participan
tă la reuniune au întreprins o călă
torie de studii în regiune și au ple
cat apoi la Iași.

Sesiune științifica 
festivă

La Muzeul de istorie a orașului 
București a început marți dimineața 
o sesiune științifică festivă organi
zată de ' Asociația slavlștilor din 
R. P. Romînă cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la nașterea marelui 
savant și filolog romîn loan Bogdan. 
La lucrările sesiunii participă aca
demicieni, cadre didactice de specia
litate din învățămîntul superior, 
cercetători din domeniul istoriei și 
filologiei, precum și oaspeți de peste 
hotare. ■

(Agerpres)

Campionatele repubhcane de șah

Florm Gheorghiu șî Alexandra Nicolau 
continuă să fie lideri

Runda a IV-a a turneului final al 
campionatului republican masculin 
de șah a adus prima surpriză din 
actuala ediție : fosiul campion al 
țării, Ciocîltea, a pierdut la Szabo, 
datorită subaprecierii adversarului, 
care în prima parte a partidei a- 
vusese o evoluție mai slabă. Confir- 
mînd din nou forma bună, Florin 
Gheorghiu a cîștigat la Naco și păs
trează în acest fel locul întîi în cla
sament. Celelalte meciuri s-au în
cheiat ou următoarele rezultate : 
Neamțu — Partoș 1—0 ; Mititelu — 
Gavrilă remiză ; Șuta — Șuteu re
miză ; Günsberger — Reicher remi
ză ; Soos — Bozdoghină 1—0 ; Stan- 
ciu — Voiculescu remiză ; Pavlov — 
Radovici 0—1. Partida Alexandres- 
cu — Pușcașu a fost amînată, Puș- 
cașu fiind bolnav. în clasament con
duce Gheorghiu cu 3 puncte și jumă
tate, urmat de Soos — 3 puncte, Ra
dovici și Voiculescu cîte 2 puncte și 
jumătate.

în turneul de baraj pentru titlul 
de campioană de șah a țării s-a ju
cat partida Nicolau —• Teodorescu, 
care s-a terminat la egalitate după 
35 de mutări. Polihroniade și Teo
dorescu au căzut de acord asupra 
remizei în meciul întrerupt din run

In sala de sport a asociației „Agricola" (Centrul școlar agricol) din co
muna Fierbinți, raionul Urziceni, s-au desfășurat primele întreceri ale 
Spartachladei de iarnă. Cu acest prilej au avut Ioc concursuri atractive 
de gimnastică, trîntă, haltere, tenis de masă și șah. în fotografie : primul 

cișiigător Ia trîntă

La patinoarul artificial Floreasca
Sîmbătă, de la ora 18, va avea loc 

la patinoarul artificial Floreasca un 
program, la care-și vor da concursul 
cei mai valoroși patinatori din țară. 
După defilarea participanților, se 
vor disputa întreceri de patinaj vi
teză ji două demonstrații de patinaj

N-a căzut încă zăpada dar pregătirile sînt de rigoare. O instalație hi
dromecanică montată pe malul Dîmboviței va putea descărca rapid

autocamioanele cu zăpada strînsă de pe străzile Capitalei
Foto : M. Cioc

ȘTIRI CU
EXPOZIȚII DE PESTE HOTARE
La Galeriile de artă ale Fondului 

plastic din Capitală s-a deschis 
ieri o expoziție de artă grafică con
temporană daneză, La vernisaj au 
luat cuvîntul Eugen Popa, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici 
din R. P. Romînă, și W. Winther 
Schmidt, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la București.

★

în cadrul acordului de colaborare 
dintre asociațiile artiștilor fotografi 
din R. P. Romînă și R. P. Polonă, 
marți s-a deschis, la sediul Asocia
ției artiștilor fotografi din str. Bre- 
zoianu nr. 23, Expoziția de fotogra
fii artistice din R. P. Polonă.

CONFERINȚE CONSACRATE 
COMEMORĂRII LUI CREANGĂ
în cadrul manifestărilor culturale 

consacrate comemorării a 75 de ani 
de la moartea lui I. Creangă, în am
fiteatrul mare al Universității din 
Timișoara numeroși studenți și ca
dre didactice au participat la des
chiderea ciclului de conferințe în
chinat marelui povestitor romîn, 
organizat de universitatea timișo
reană. Cu acest prilej, conf. univ.

da a Il-a. Nicolau conduce acum 
în clasament cu 2 puncte, urmată 
de Teodorescu cU 1 punct și jumă
tate.

Mîine se dispută partidele din 
runda a 5-a.

Astăzi

CUPLAJ FOTBALISTIC
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală, începînd de la ora 13,45, are 
loc primul meci al formațiilor Steaua 
București și Dinamo Zagreb în com
petiția internațională „Cupa cupe
lor". Oaspeții au sosit ieri diminea
ță, iar la amiază au făcut un antre
nament pe terenul de joc. întîlnirea 
va fi condusă de arbitrul cehoslovac 
Zdenek Valeș. în deschidere, de la 
ora 12, se desfășoară partida Rapid 
— Minerul Baia Mare, restanță din 
campionatul categoriei A.

Pe ecranele televizoarelor vor pu
tea fi urmărite repriza secundă a în
tîlnirii Rapid—Minerul și meciul 
Steaua București—Dinamo Zagreb în 
întregime. Transmisia începe în ju
rul orei 13.

artistic cu participarea unor cunos- 
cuți sportivi. In încheierea progra
mului se va desfășura un Carnaval 
pe gheață la care pot participa toți 
amatorii de patinaj. In timpul Car
navalului se poate patina între orele 
19,45 și 24,

LTURALE
Eugen Todoranu a vorbit despre 
„Ion Creangă între umoriștii lumii",

PREMIERĂ TEATRALA
Colectivul Teatrului „C. I. Notta

ra“ a prezentat marți seara, în pre
mieră, comedia „Sonet pentru o pă
pușă“ de Sergiu Fărcășan. Piesa este 
pusă în scenă de Lucian Giur- 
cnescu în cadrul scenografic re
alizat de Dan Nemțeanu. Rolurile 
sînt interpretate de Constantin 
Brezeanu, Mihai Fotino, Elena Ca- 
ragiu, Dinu Lucian, Gh. Trestian, 
C. Guriță, Nucu Păunescu, Nicules- 
cu-Cadet, Mihai Heroveanu, Petru 
Popa, Al. Drăgan, George Negoescu, 
Natașa Nicolescu, Gh. Colceag.

Un număr a! revistei „Le Théâtre dans 
le monde“ consacrat scenei romînești

Ultimul număr al revistei „Le Théâ
tre dans le monde", editată de Institu
tul internațional de teatru, este consa
crat în întregime artei scenice romî- 
nești contemporane. în editorialul aces
tui număr, René Hainaux, redactorul 
șef al revistei, subliniind faptul că tea
trul romînesc se situează astăzi la un 
înalț nivel artistic, scrie printre altele: 
„Actualele realizări ale teatrului romî
nesc impresionează prin omogenitatea

Campionatele europene 
de baschet masculin
Intre 14 și 27 mai, anul viitor, vor avea 

loc la Moscova campionatele europene 
de baschet masculin. Printre echipele 
calificate direct în turneul final se 
află și reprezentativa R. P. Romîne care 
a obținut acest drept în urma rezulta
tului obținut la Balcaniadă. Echipele 
care urmează să completeze numărul 
participantelor la turneul final vor sus
ține meciuri preliminarii. Astfel, într-una 
din grupele preliminare programate la 
Paris vor juca, începînd de la 28 ianua
rie, echipele Angliei, Izraelului, Franței 
și Luxemburgului. Programul jocurilor 
este următorul : 28 ianuarie : Luxem
burg—Izrael; Anglia—Franța; 29 ia
nuarie: Anglia—Luxemburg; Izrael—
Franța; 30 ianuarie: Anglia—Izrael și 
F ranța—Luxemburg.

SPORTUL PESTE HOTARE
• Echipa selecționată de hochei pe 

gheață a Suediei și-a început turneul în 
U.R.S.S. jucînd la Moscova cu repre
zentativa țării. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 4—0. Au 
înscris Almetov, Starșinov, Maiorov și 
Ragulin.

• Intr-un meci contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin, formația 
Maccabi Tel Aviv a învins cu 74—67 
pe Aek Atena. Returul se va desfășura 
la 17 decembrie la Atena,

• Numeroase surprize au marcat 
campionatele de tenis de masă ale Ja
poniei. La simplu masculin, Koji Kimu
ra, în vîrstă de 23 ani, a devenit cam
pion întrecîndu-1 cu 3—2 pe Ken Ko- 
naka. Campionul de anul trecut, Miki, 
a fost eliminat din primul tur. La fe
minin, a cîștigat Noriko Yamanaka în
vingătoare cu 3—2 în fața jucătoarei 
Sunao Isomura. Masako Seki, dețină
toarea titlului de anul trecut, a fost eli
minată cu 3—2 de Yamanaka în sfer
turile de finglă. La campionate au par
ticipat 158 de jucători.

• în turneul internațional de șah de 
la Baku, după 7 runde conduce Rașid 
Nejmetdinov (U.R.S.S.) cu 5,5 puncte, 
în runda a 7-a el l-a învins pe iugosla
vul Rabar, Țvetkov a cîștigat la Hos- 
kings, iar Antoșin a remizat cu Gufeld. 
Rezultate din runda a 6-a : Antoșin — 
Lilienthal 1—0 ; Capello — Nejmetdi
nov 0—1 ; Rabar — Bagirov remiză;; 
Hoskings — ludovici 0—1 ; Gufeld — 
Halibeili remiză.

• Prima jumătate a campionatului 
de fotbal al B. S. Cehoslovace a luat 
sfîrșit cu succesul echipei Spartak Fra
ga Sokolovo, care a totalizat în cele 
13 etape 22 puncte cu un golaveraj de 
34—13. Pe locurile următoare se află 
Dukla Praga și Tatran Presov 17 puncte, 
Banik Ostrava, Slovan Bratislava cu 
cîte 15 puncte.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Mangalîn Dughersuren, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole, a mulțu
mit tovarășului Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Romîne, pentru 
felicitările și urările ce i-au fost a- 
dresate cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, la 26 noiembrie 
1964.

La Monumentul Eroilor 
Patriei

Marți la amiază noul ministru al 
Izraelului în R. P. Romînă, Zvi 
Ayalon, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei. Au 
fost prezenți reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Forțelor Armate și ai 
Sfatului popular al Capitalei.

(Agerpres)

Soprana Arta Florescu, artistă a 
poporului, prim-solistă a Teatrului 
de operă și balet al R. P. Romîne, 
a plecat marți într-un turneu în 
Uniunea Sovietică. Pînă la sfîrșitul 
lunii, artista noastră își va da con
cursul în operele „Othello“, „Tosca“ 
și „Trubadurul“ și va susține o serie 
de recitaluri cu arii din opere și li- 
duri la Moscova, Leningrad, Vil
nius și Kiev.

★

A apărut „Almanahul femeii 
1965“. în sumar : reportaje, foto
reportaje, corespondențe specia
le din străinătate, anchete, literatu
ră romînă și străină, știință, teatru, 
cinema, sport, sfaturi practice, modă, 
curiozități. Almanahul conține 208 
pagini bogat ilustrate color.

calității lor, ele constituind, în același 
timp, premisele unui viitor luminos. E- 
fortul efectuat în ultimii 20 de ani pen
tru a se crea un învățămînt teatral 
complet își arată de pe acum rezulta
tele. Un spectacol din două, la Bucu
rești, este montat de regizori avînd 
vîrsta de la 25 la 30 ani. 27 de autori 
dramatici romîm contemporani, din cei 
53 prezenți în repertoriu, n-au împlinit, 
de asemenea, 40 de ani".

TELEGRAME EXTERNE

Pe 640 km 
in regiunea polară

Zilele acestea, pe traseul conduc
tei de gaze siberiene din regiunea 
polară au fost terminate lucrările 
de prospectare. întregul traseu al 
noii conducte, cu o lungime de 640 
km, trece printr-o regiune de în
ghețuri veșnice și de mlaștini vas
te. El începe în bazinul cursului 
inferior al fluviului Obi, străbate 
tundra, traversează fluviul Enisei, 
care se revarsă primăvara pe su
prafețe de zeci de km. Deși în a- 
ceste regiuni siberiene temperatura 
scade uneori pînă la minus 60 gra
de, magistrala va fi construită în
deosebi în timpul iernii, deoarece 
vara tundra și bălțile sînt inacce
sibile transrporturilor. Specialiștii 
urmează să rezolve acum numeroa
se probleme tehnice. Conducta de 
gaze are menirea să transporte 
gazele naturale de la zăcămintele 
din Siberia occidentală la Norilsk, 
centru al metalurgiei neferoase 
sovietice.

Cu prilejul celei de a 20-a 
aniversări a Partidului 
Muncii din Elveția

GENEVA 8 (Agerpres). — La Pa
latul expozițiilor din Geneva a avut 
loc o reuniune festivă consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a înteme
ierii Partidului Muncii din Elveția. 
La reuniune au luat cuvîntul Edgar 
Woog, secretar general al Partidu
lui Muncii din Elveția, și André 
Muret, membru al Comitetului de 
conducere al partidului, deputat în 
parlament. Ei au vorbit despre ac
tivitatea desfășurată de Partidul 
Muncii din Elveția în cei 20 de ani 
de existență.

In pregătirea conferinței 
latino-americane 
pentru eliberarea 
deținuților politici

BOGOTA 8 (Agerpres). — In Co
lumbia au loc pregătiri în vederea 
apropiatei conferințe latino-ameri- 

. carte pentru eliberarea deținuților 
politici care va avea loc în curînd la 

■Santiago, capitala Republicii Chile. 
Confederația oamenilor muncii din 
Columbia, Asociația juriștilor de- 
mocrați, Uniunea femeilor democra
te și o serie de alte organizații ale 
țării au creat un comitet de pregă
tire în vederea conferinței.

In declarația dată publicității de 
aceste organizații se subliniază că în 
Columbia sînt deținuți numeroși re
prezentanți ai țăranilor, muncitori
lor, «tudenților, activiști poditici.

Raportul prezentat de I. B. Tito 
a Congresul al VIII-lea al U. C. I.

BELGRAD — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprică transmite :

După cum s-a anunțat, în cadrul 
lucrărilor celui de-al VIII-lea Con
gres al U.C.I., Iosip Broz Tito, se
cretar general al U.C.I., a prezen
tat un raport cu privire la „Rolul 
Uniunii Comuniștilor în făurirea pe 
mai departe a relațiilor sociale so
cialiste, problemele actuale din miș
carea muncitorească internațională 
și lupta pentru pace și socialism“.

Perioada care a trecut de la cel 
de-al VII-lea Congres al U.C.I. — 
a arătat raportorul — a fost bogată 
în evenimente sociale și politice 
foarte importante atît în întreaga 
lume, cît și în Iugoslavia. Mari 
succese au fost obținute în indus
trializarea și transformarea Iugo
slaviei, în modelarea fizionomiei 
sale. „Baza materială a societății 
noastre s-a lărgit considerabil. A- 
ceasta permite acum o înaintare mai 
rapidă pe calea perfecționării sis
temului nostru economic, care pre
zintă încă destule lacune pe care 
noi trebuie să le corijăm mai re
pede în interesul fiecărui individ și 
în acela al întregii noastre comu
nități“.

Referindu-se la problemele poli
ticii externe, raportorul a arătat că 
situația internațională între Congre
sele VII și VIII ale U.C.I. s-a des
fășurat în direcția unei serioase 
schimbări a raportului de forțe în 
favoarea forțelor păcii și politicii 
pașnice și constructive, a politicii 
de coexistență activă și pașnică“. 
Iugoslavia a dus o politică de pace 
Si colaborare internațională pașnică. 
Ea s-a străduit și a luptat hotărît 
în favoarea principiilor enunțate în 
declarațiile conferințelor șăfilor de 
state și de guverne de la Belgrad 
si de la Cairo. Raportul mențio
nează că politica de forță, la care 
nu au renunțat încă cele mai reac
ționare cercuri imperialiste, pierde 
tot mai mult orice sprijin. Vorbito
rul a declarat că „un mare rol în 
împiedicarea conflictelor armate 
l-au avut Organizația Națiunilor 
Unite și țările numite neangajate, 
majoritatea țărilor socialiste, Uniu
nea Sovietică și celelalte forțe ale 
păcii“.

Ocupîndu-se, în continuare, de 
problema dezarmării generale și to
tale, I. B. Tito a arătat că, în acest 
domeniu, nu s-a realizat un progres 
cît de cît substanțial, deși, potrivit 
convingerii noqstre ferme, este po
sibil să se apropie punctele de ve
dere și să se ajungă la soluții mai 
realiste, chiar dacă, inițial, nu sînt 
decît soluții parțiale. In acest dome
niu, marile puteri occidentale nu au 
dat încă dovadă de voință suficien
tă ca să se ajungă la acorduri în 
probleme de fond. De aceea este din 
ce în ce mai necesar ca „toate for
țele progresiste din lume și, în pri
mul rînd, țările neangajate și țările 
socialismului să-și aducă aportul în 
mai mare măsură, mai hotărît și cu 
mai mare unitate de acțiune la gă
sirea de soluții realiste“. Raportul se 
pronunță, de asemenea, pentru lichi
darea bazelor militare străine, pen
tru crearea zonelor denuclearizate în 
Europa centrală, Africa, Aăia de sud- 
est și în alte regiuni din Asia, Ame
rica Latină etc.

întreaga dezvoltare contemporană 
și, în acest cadru, destinderea trep
tată a încordării — a spus vorbito
rul — au oferit popoarelor și state
lor condițiile necesare pentru ca ele 
să-și poată consolida suveranitatea 
și acționa mai liber în treburile in
ternaționale. In acest proces, un loc 
important revine țărilor de curînd 
eliberate, care au devenit o forță 
morală și politică reală, capabilă de 
a influența considerabil asupra e- 
voluției evenimentelor internațio
nale.

In raport se arată că o cauză 
principală a faptului că situația in
ternațională continuă să fie nesigu
ră o constituie tendințele imperia
liștilor de a recurge la forță, precum 
și colonialismul și neocolonialismul. 
Raportorul a subliniat că neocolonia
lismul, care a devenit o formă prin
cipală a relațiilor unor puteri im
perialiste și a capitalului monopolist 
cu țările insuficient dezvoltate, nu 
este mai puțin periculos pentru pa
cea lumii decît colonialismul clasic.

Pentru a consolida situația inter
națională — a spus vorbitorul — 
este necesar să se acorde ajutor ță
rilor în curs de dezvoltare, să se 
instaureze relații economice mai e- 
chitabile în lume și să se sprijine 
noile țări independente și țările a- 
flate sub dominație străină pentru 
a se elibera de colonialism și neoco
lonialism.

Raportorul a subliniat, în conti
nuare, rolul mare pe care îl au în 
prezent pe arena mondială statele 
neangajate. El a pus în expunerea 
sa un puternic accent pe politica de

Corespondență din Budapesta

Șantierul de la Szazhalombata
La 30 de km spre sud de Buda

pesta, pe șantierul termocentralei 
de la Szazhalombata, se fac ultimele 
pregătiri pentru darea în funcțiune 
a celei de-a treia turbine.

Am vizitat de curînd șantierul a- 
cestei întreprinderi. Construcția ei 
a început cu 4 ani în urmă, pe 
malul drept al Dunării. Proiectele 
de construcție au stîrnit multe 
discuții- Părerile erau împărțite : 
unii opinau să se ridice o termocen
trală obișnuită, în genul celei de la 
Tiszapalkony sau al celei de la Pécs, 
create în anii puterii populare. Alții, 
mai îndrăzneți, au susținut ideea 
construirii unei termocentrale cu 
instalațiile în aer liber care a și fost 
acceptată. După cum afirmă specia
liștii șantierului, o astfel de con
strucție prezintă multiple avantaje 
mai ales prin faptul că timpul de 

neangajare, declarînd că „Iugosla
via, în calitate de țară socialistă, se 
încadrează în această politică“ și a 
afirmat că politica de neangajare 
„este progresistă, sub ambele aspec
te ale sale — intern și extern. Iată 
de ce, ea are o semnificație interna
țională și națională trainică și pro
fundă“.

Iugoslavia se străduiește, a arătat 
el, să stabilească, în practică, cu 
toate țările relații de colaborare și 
prietenie reciproc avantajoase. în 
mod deosebit de simțitor s-au îmbu
nătățit relațiile R.S.F. Iugoslavia cu 
țările socialiste. „Relațiile noastre 
se bazează pe o temelie sănătoasă, 
pe egalitate în drepturi, interes re
ciproc și prietenie, ceea ce cores
punde pe deplin aspirațiilor popoare
lor noastre. Sîntem convinși că tre
buie să continuăm să ne unim efor
turile pentru a progresa pe această 
cale, fără să ne oprim, deoarece a- 
ceasta nu ar putea decît să dăuneze 
intereselor țărilor noastre și aspira
țiilor comune".

I. B. Tito a arătat că autonomia și 
egalitatea in drepturi trebuie să stea 
la baza colaborării tuturor mișcări
lor progresiste și a partidelor comu
niste. „Creșterea forțelor socialis
mului în lume, diversitatea de forme 
în care se manifestă ele și complexi
tatea condițiilor din care rezultă au 
făcut să fie dăunătoare existența 
unui centru oarecare al tuturor ac
țiunilor și al întregii activități a 
mișcării muncitorești internațio
nale”.

Internaționalismul nu contrazice 
diversitatea care există în condiții
le interne specifice pe baza cărora, 
de altfel, trebuie să acționeze fie
care partid. „Azi, mai mult ca ori- 
cînd, a spus el în continuare, miș
carea muncitorească internațională 
are nevoie de o unitate care nu va 
ascunde deosebirile ci, dimpotrivă, 
va ține seama de ele“. Vorbitorul 
s-a pronunțat împotriva adoptării 
unei declarații colective prin care 
un partid ar putea fi exclus sau ad
mis în mișcarea muncitorească.

Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia — a spus el — se va strădui 
și pe viitor să lărgească cît mai mult 
colaborarea și să-și întărească rela
țiile cu celelalte partide frăț.ești, de
oarece schimburile internaționale de 
păreri cu privire la diferite proble
me s-au dovedit a fi foarte utile 
și deoarece schimburile de grupuri 
de studii — ca forme ale acestei co
laborări —- s-au dovedit deosebit de 
eficace. „Colaborarea noastră cu 
partidele comuniste din țările socia
liste este foarte importantă pentru 
schimbul de experiență și noi dorim 
ca această colaborare să se dezvol
te cît mai mult. Iugoslavia va con
tinua să depună eforturi pentru 
strîngerea colaborării cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste, fiind conștientă de faptul că 
dezvoltarea înțelegerii pe baza ega
lității și respectului reciproc este un 
element esențial al luptei pentru so
lidaritatea tuturor forțelor progre
siste în lume“,

Referindu-se la relațiile între na
țiuni în societatea iugoslavă, I. B. 
Tito a declarat că în prezent este 
vorba de dezvoltarea în continuare 
a acestora și conținutul lor trebuie 
„să fie de așa natură încît ele să 
poată consolida tot mai mult unita
tea și fraternitatea popoarelor noas
tre“.

în a doua parte a raportului sînt 
expuse unele probleme economice 
ale Iugoslaviei. „Principala trăsătu
ră caracteristică a dezvoltării noas
tre economice în perioada care a 
trecut — a spus I. B. Tito — con
stă în puternica întărire a sectorului 
socialist al economiei, în primul rînd 
al industriei, apoi al agriculturii și 
al tuturor domeniilor economice“. 
Marile rezultate care au fost obți
nute pe această linie sînt, în ace
lași timp, o bună bază care oferă 
posibilități reale de a perfecționa

LUCRĂRILE
CONGRESULUI U. C. I.

BELGRAD 8 (Agerpres). — Marți 
au continuat lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

în cadrul ședinței de dimineață, pri
mul a luat cuvîntul Zvonko Brkici, 
care a prezentat raportul Comisiei 
de validare. In continuare, AJeksan- 
dăr Rankovici, secretar al C.C. al 
U.C.I., a prezentat raportul: „Pro
blemele actuale ale muncii de viitor 
și rolul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.“

In ședința de după-amiază, Ve- 
liko Vlahovici, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al U.C.I., a 

execuție se scurtează considerabil, 
iar costul e mai scăzut.

Prima turbină de 50 megawați a 
intrat în funcțiune în noiembrie 
anul trecut. A doua, cu o capacitate 
de 40 megawați, și-a încheiat pro
bele tehnologice în urmă cu vreo 
trei luni, iar cea de-a treia, de 
50 megawați, va începe să producă 
curent acum. Pentru viitor se pre
vede darea în funcțiune a altor trei 
turbine, de cîte 150 megawați fie
care.

Însoțit de inginerul șef Vérle 
Gyözö, am parcurs șantierul. Tre
cem pe lingă coșul din beton, a că
rui mărime atrage atenția de depar
te; e înalt de 200 metri și are la ex
tremitatea de sus un diametru de 
9 metri. In preajma lui, diferitele 
instalații sînt amplasate în aer li
ber ; doar cazanele se află în hale 

sistemul economic și de a realiza o 
dezvoltare economică și mai rapidă^ 
„Astăzi, posibilitățile noastre de pro
ducție au crescut mult. Nivelul ge
neral al dezvoltării noastre economi
ce e mult mai ridicat decît în urmă 
cu șapte ani. între cele două con
grese, produsul social și venitul na
țional al întregii economii au cres
cut cu mai mult de 80 la sută, 
venitul național al economiei so
cialiste este mai mult decît du
blu, în timp ce venitul națio
nal pe cap de locuitor a crescut, în 
această perioadă, cu 7 la sută anual. 
Producția globală a perioadei trecu
te a înregistrat un progres, cu toate 
că creșterea sa a fost mai slabă în 
unii ani, ceea ce s-a datorat oscila
țiilor din producția agricolă și al
tor factori“. în perioada 1958—1964, 
producția industrială a crescut mai 
mult de 2 ori, crescînd anual cu 
peste 12 la sută. Astăzi, industria 
este ramura cea mai importantă a 
economiei și ea influențează cel mal 
puternic asupra dezvoltării tuturor 
celorlalte sectoare economice și a 
întregii societăți iugoslave. Cu toa
te acestea, în industrie, a remarcat 
raportorul, pot fi întîlnite probleme 
și lipsuri care trebuie să fie regle
mentate de urgență. Aceste proble
me sînt legate de productivitatea 
insuficient de înaltă a muncii, de 
diferite disproporții de structură etc,, 

„Dezvoltarea mai intensivă a sec
torului socialist al agriculturii este 
principala caracteristică a evoluției 
agriculturii noastre în perioada din
tre cele două congrese“ — a arătat 
raportorul. Aceasta este schimbarea 
cea mai calitativă care a contribuit 
cel mai mult la creșterea producției 
agricole. Cel de-al doilea factor care 
a influențat, de asemenea, pozitiv 
asupra creșterii producției agricole 
constă în diversele forme de coope-’ 
rare din sectorul socialist cu produ
cătorii individuali. în perioada care 
a trecut au sporit investițiile capi
tale în agricultură, datorită cărora a 
crescut nivelul înzestrării ei mate
riale și tehnice. în prezent, în agri
cultură lucrează aproape 43 000 de 
tractoare, aproximativ 10 000 com
bine ; consumul îngrășămintelor 
artificiale a crescut la peste 2 
milioane tone. Ca rezultat al mă
surilor luate, volumul producției 
agricole a sporit în acești ani 
cu peste 40 la sută. „Totuși, a 
spus I. B. Tito, în ciuda aces
tor succese, agricultura nu este 
încă în măsură să acopere nevoile 
crescînde ale consumului național și 
ale industriei prelucrătoare ș’. cu 
atît mai mult, ea nu poate să joace, 
în exporturile noastre, rolul pe care 
l-ar putea juca și ar trebui să-1 joa
ce normal“.

în cursul celor șapte ani trecuți, 
schimburile comerciale, în ansam
blul lor, au crescut mai repede de
cît producția, și creșterea relativă 
a exporturilor a depășit pe cea a 
importurilor. Tot în cursul celor 
șapte ani, exporturile au crescut, în 
ansamblu, cu 121 la sută și impor
turile — cu 98 la sută. Toate aceste 
rezultate au permis creșterea con
sumului și a nivelului de trai. Con
sumul personal, în medie, pe lo
cuitor a crescut, în cei șapte ani, 
cu 70 la sută, adică o creștere a- 
nuală de 7 la sută.

Problemele economice și alte pro
bleme pe care le vom discuta aici, 
a spus în încheiere I. Broz Tito, sînt 
cunoscute de întreaga noastră opi
nie publică socialistă. Ele au fost 
dezbătute mult în adunări în cursul 
pregătirii în vederea congresului. 
„Oamenii muncii așteaptă, pe drept 
cuvînt, ca acest congres să marche
ze o cotitură în sensul unui efort 
mai hotărît al comuniștilor, pentru ■ 
a elimina tot ceea ce împiedică îm
bunătățirea mai rapidă a condiții
lor existenței oamenilor muncii de 
la noi și dezvoltarea mai accelerată 
a relațiilor socialiste în țara noas
tră“.

prezentat raportul: „Procesele ideo
logice în stadiul actual al dezvoltă
rii noastre și sarcinile pe mai de
parte ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia“.

Congresul a fost salutat de către 
șefii delegațiilor partidelor comunis
te din U.R.S.S., Austria, Belgia și 
Bulgaria, de către șeful delegației 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria și șeful delegației Partidului 
Socialist Italian. S-a dat, de aseme
nea, citire telegramelor de salut a- 
dresate congresului de diferite par
tide comuniste.

Lucrările congresului continuă.

acoperite, pentru a fi ferite de in
temperii, iar deasupra turbinelor, 
în același scop, s-au făcut acoperi
șuri din plăci de oțel, care printr-o 
simplă apăsare pe buton se pot da 
la o parte. Nu departe de turbine, 
într-o încăpere bine luminată, se a- 
flă punctul de comandă al turbi
nelor.

In 1967, cînd termocentrala va 
produce cu întreaga sa capacitate, 
ea va consuma anual 1 200 000 tone 
de reziduuri de la rafinăria care se 
construiește în vecinătate. In ace
lași timp, o parte din energia elec
trică produsă aici va fi furnizată 
rafinăriei de petrol, iar cealaltă 
parte va fi racordată la sistemul 
energetic național. Aburul care priso
sește rafinăriei va fi folosit la în
călzirea orașului care se ridică în 
jurul acestor întreprinderi.

Constructorii sînt hotărîți ca și în 
lunile de iarnă să desfășoare munca 
în ritm susținut, pentru a scurta 
termenul de dare în funcțiune a 
noilor obiective industriale.

Aurel POR
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„Maratonul agricol“ 

de la Bruxelles

REAPAR
CONTROVERSELE

După cum s-a mai anunfat, la Bruxel
les se desfășoară începînd de luni „ma
ratonul agricol", noua etapă de nego
cieri între reprezentanții celor șase țări 
membre ale Piejei comune (C.E.E.) cu 
privire la mult disputata problemă a 
stabilirii unui pre) unic la cereale. Mi
niștrii agriculturii s-au regăsit în fafa vo
luminoaselor lor dosare, amplificate 
încă de elementele ivite după ac
ceptarea recentă, de către Bonn, a unui 
nou pre) la tona de grîu. Dar 
dacă acest nou pre) este mai scăzut de
cît cel vechi, ceea ce reprezintă o con
cesie fafă de cererile Franfei (sim)itor 
inferioară însă acestor cereri), dira com
pensațiilor financiare, pe care le pretinde 
în schimb Bonn-ul, i-a determinat pe par
tenerii R.F.G. să se neliniștească.

In acest cadru, unul dintre primii care 
a atacat — termenii sportivi revin me
reu în comentariile presei occiden
tale — a fost ministrul francez al agri
culturii, Edgar Pisani. După cum relatează 
presa franceză, el a explicat colegilor 
săi că propunerile formulate de curînd 
de către vest-germani pentru armoniza
rea prejului cerealelor sînt în contradic
ție cu art. 110 al Tratatului de la Roma. 
Acest articol prevede că „statele mem
bre înțeleg să contribuie, conform inte
resului comun, la dezvoltarea armonioasă 
a comerțului mondial".

Dosarul de la Bruxelles mai cuprinde, 
după cum am amintit, și elementele gru
pate sub numele de compensație. 
Chiar principiul, în realitate o subvenție 
scoasă din casa comună, nu e de loc a- 
preciat de ceilalji membri ai C.E.E. Mărfi 
dimineață; arată știrile din Bruxelles, re
prezentanții Olandei, Italiei și Franfei au 
spus-o răspicat delegafiei Bonn-ului. Nu
mai Luxemburgul susține pozifia acestuia. 
Deci, ne aflăm din nou într-o situafie de 
imobilism dar, ca deobicei, la un aseme
nea maraton, finalul programat pentru azi 
nu poate fi prevăzut cu certitudine, iar 
posibilitățile de prelungire a discuțiilor 
nu trebuie excluse. Dealtminteri, referin- 
du-se la stadiul actual al tratativelor, un 
comentariu al agenției „Reuter" mențio
nează ; „Miniștrii, care au început luni o 
sesiune maraton ce va continua, cu scurte 
întreruperi, pînă la 19 decembrie, au 
eșuat din nou în încercarea de a realiza 
un progres real pe calea stabilirii unor 
prefuri unice la cereale".

Paris, 8 dec, prin telefon

Tudor VORNICU

Bonn. Numeroși locuitori ai capitalei R.F.G. au organizat o demonstrație împotriva proiectului „torțelor nu
cleare multilaterale", ale N.A.T.O. Telefoto : Agerpres

CONGO După „operația Stanleyville“
La cererea formulată de 20 de state, 

dintre care 17 africane,- Consiliul de Secu
ritate se va întruni probabil astăzi pen
tru a examina situația din Congo. In seri-, 
soarea semnată de aceste state se arată 
că operațiunea de la Stanleyville „con
stituie o intervenție în afacerile interne 
africane și o violare a Cartei O.N.U.“ față 
de care Consiliul de Securitate tre
buie să ia măsuri. Cele 20 de state apre
ciază că s'tuația din Congo „este sus
ceptibilă să pună în pericol pacea și 
securitatea în Africa“.

In numeroase comentarii publicate 
după intervenția militară străină de la 
Stanleyville se emite părerea că această 
acțiune nu a adus rezultatele scontate 
de inițiatorii ei. Răscoala din Congo are 
rădăcini mult prea adinei pentru a pu
tea fi înăbușită chiar cu superioritatea 
vădită 'a armamentului modern pus la 
dispoziție de unele țări ale N.A.T.O. A- 
precierea a fost făcuta cu cîfeva zile in 
urmă chiar de șeful mercenarilor con
golezi. Ea rămîne valabilă cu toate că, 
pentru moment, pe cîmpul de luptă ba
lanța înclină de partea mercenarilor și 
trupelor guvernamentale de la Leopold
ville, care au reușit să cucerească orașul 
Stanleyville. Agențiile de presă transmH 
însă știri potrivit cărora luptele continuă, 
iar situația rămîne, în continuare, con
fuză. „Succesele mercenarilor, scrie săp- 
tămînalul- parizian „L'Express“, se expli
că cu ușurință. împotriva unor soldați 
înarmați ca în Evul Mediu, ei folosesc 
cunoștințele războiului modern. Este _ o 
luptă inegală între două secole. Cu aju
torul trupelor belgiene, transportate pe 
avioane americane, ei au reocupat o par
te din estul Congoului. Dar nu este ni
mic ma, efemer decît aceste victorii ale 
mercenarilor. Pe măsură ce avansează, 
trupele lui Chombe văd reapărînd în spa

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NEW YORK 8 (Agerpres). — Șe

dința de luni după-amiază a Adu
nării Generale a O.N.U. s-a desfă
șurat sub semnul criticilor adresate 
de delegații unor țări africane in
tervenției străine în Congo. în cu- 
vîntarea sa, ministrul de stat al 
Kenyei, Joseph Murumbi, a declarat 
că „nici un pretins pericol în care 
s-ar găsi o minoritate nu conferă 
cuiva dreptul de a interveni în afa
cerile interne ale unui stat african. 
Pare mai curînd, a adăugat el, că 
Statele Unite nu au fost atît de 
mult preocupate de viețile ostateci- 
lor, cît de căderea orașului Stanley
ville“.

S. M. Odaka, ministrul afacerilor 
externe al Ugandei, a denunțat la 
rîndul lui „intervenția marilor pu
teri în favoarea unui șef de guvern 
congolez care nu se bucură de spri
jinul populației“. El a cerut apoi să 
fie acordat R. P. Chineze locul care 
i se cuvine de fapt în O.N.U.

Ministrul ad-interim al afacerilor 
externe al Etiopiei, Ato Ketema 
YifrU, a criticat, de asemenea, 
„noua intervenție străină în aface
rile Congoului“. El a recomandat 
apoi Marii Britanii să obțină o re
glementare a situației din Rhodesia

întrevederile ministrului 
de externe al R.P. Romîne

NEW YORK 8 Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite : 
Ministrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Cofneliu Mănescu, a avut 
luni o' întîlnire cu ministrul aface
rilor externe ăl Greciei, Stavros 
Costopulos. Au fost discutate pro
bleme de interes comun pentru 
cele două țări.

în aceeași zi, Corneliu’ Mănescu a 
avut o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Canadei, Paul 
Martin. La discuțiile care au avut 
loc cu acest prilej a participat re
prezentantul permanent al Canadei 
la O.N.U., Paul Tremblay, precum 
și Mihail Hașeganu, reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., și Vasile Pungan, director 
în M.A.E., membru al delegației 
Romîne la O.N.U.

în cursul serii, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne a luat parte 
la un dineu oferit de ministrul de 
externe al Braziliei, de Cunha.

tele lor autoritățile lumumbisfe, care le-au 
scăpat. Ar trebui înmulțit cu o mie sau 
chiar cu zece mii numărul mercenarilor 
albi pentru a putea instala o autoritate 
guvernamentală pe tot cuprinsul Congo
ului. Cu alte cuvinte, ar fi nevoie de un 
război de recucerire pentru a recoloniza 
Congoul. In afară de această neverosi
milă eventualitate, nu există salvare pen
tru Chombe".

Declarația făcută luni de Chombe co
tidianului madrilen „Al Alcazar“ și anume 
că, peste o lună, guvernul va controla în
tregul Congo, nu este luată în serios de
oarece de cînd a preluat fotoliul ministe
rial de la Leopoldville, el a făcut o mul
țime de promisiuni fără însă a le putea 
îndeplini.

Căutînd să înfrîngă răscoala, guvernul 
de la Leopoldville acționează pe două 
planuri. Pe de o parte, ca o completare 
a operațiunilor militare, sînt sem
nalate masive arestări în întreaga 
țară în rîndul personalităților po
litice din opoziție. Președintele Kasa- 
vubu a declarat că toți arestații vor fi 
deferiți unui tribunal militar special. Pe 
de altă parte, Chombe a anunțat un 
„contraatac diplomatic“. După vizita sa 
la Paris, Chombe a declarat că azi va 
pleca la Roma, unde speră să aibă o în
trevedere cu Papa, apoi la O.N.U. Agen
ția „France Presse“ a anunțat că primul 
ministru congolez intenționează să pre
zinte Consiliului de Securitate o plîngere 
împotriva Sudanului, Algeriei și R.A.U. 
pentru că sprijină pe răsculați.

In cadrul turneului său diplomatic, 
Chombe va vizita și Bruxellesul, pentru 
a reglementa cu autoritățile belgiene 
modalitățile de executare a decretului 
din 29 noiembrie 1964, care a anulat con
cesiile miniere (în marea lor majoritate 
belgiene) acordate în trecut și a stabilit 

de sud, astfel încît în Rhodesia in
dependentă să poată veni la putere 
un guvern african.

Pronunțîndu-se în favoarea lichi
dării totale a colonialismului în ac
tualul deceniu, reprezentantul Re
publicii Jamaica, Hugh Shearer, s-a 
ocupat de problema insulelor Anti- 
lele Mici. El a cerut ca puterile ad
ministrative răspunzătoare de aceste 
mici colonii să colaboreze cu O.N.U. 
pentru a elabora planurile și a 
finanța dezvoltarea lor.

Delegatul peruvian, Victor Andres 
Beiaunde, a subliniat necesitatea 
adoptării de noi măsuri pentru a se 
asigura menținerea păcii mondiale. 
„O lume care să nu trăiască sub 
groaza posibilității distrugerii ato
mice — a spus el — aceasta este 
sarcina căreia trebuie să ne dedi
căm cu toții“.

★

In cadrul ședinței de marți dimi
neața a Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile generale.

In cuvîntul său ministrul aface
rilor externe al Canadei, Paul Mar
tin, și-a exprimat speranța că se 
vor găsi mijloacele necesare pentru 
rezolvarea divergențelor actuale în

Memorandomnl gavemalai sovietic
NEW YORK 8 (Agerpres).— TASS 

transmite :
Luînd cuvîntul la 7 decembrie la 

ședința plenară a celei de-a 19-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.Ș., a pre
zentat spre examinare Adunării me
morandumul guvernului sovietic cu 
.privire la măsurile în vederea des
tinderii continue a încordării inter
naționale și limitării cursei înarmă
rilor.

Călăuzindu-se în politica sa exter
nă după principiile coexistenței paș
nice, se spune în memorandum, gu
vernul sovietic propune să se ajun
gă la o înțelegere asupra traducerii 
în viață, în timpul cel mai scurt, 
a unui șir de măsuri, a căror înfăp
tuire ar permite statelor să facă noi 
pași în lupta pentru o pace trainică 
și indestructibilă. Memorandumul 
propune să se reducă cu 10—15 la 
sută bugetele militare ale statelor, 
să se lichideze bazele militare de pe 
teritorii străine, să se încheie un

că ele trebuie renegociate cu guvernul 
de la Leopoldville. După cum s-a anun
țat, măsura, care seamănă cu o încer
care de redistribuire a intereselor miniere 
în Congo, a fost primită la Bruxelles cu 
o evidentă nemulțumire. Ministrul de ex
terne belgian, Spaak, a declarat ieri că 
Chombe i-ar fi dat asigurări că provizo
riu nu va lua nici un fel de măsuri de 
executare a amintitului decret înainte de 
a avea explicații cu el la Bruxelles.

Toate acestea nu fac decît să com
plice și mai mult situația din Congo, și 
așa sfîșiaf de numeroase contradicții. In
tre timp, fapt este că izolarea internă și 
externă (îndeosebi africană) a regimului 
de la Leopoldville se menține și chiar 
crește. Totodată, lupta patrioților congo
lezi se bucură în tot mai mare măsură 
de solidaritate și sprijin. Revista tuni
siană „Jeune Afrique" relatează că mai 
multe țări africane, printre care R.A.Ü., 
Algeria, Tanzania, Kenya, Mali, Guineea, 
Sudanul au adoptat măsuri în vederea a- 
jutorării răsculaților congolezi, ultima 
țară pronunțîndu-se și pentru , recu
noașterea guvernului răsculaților condus 
de Gbenye. Agenția algeriană de presă 
A.P.S. anunță că „trei avioane, transpor
ted alimente și medicamente, au pleca) 
din Alger spre Congo pentru a ajuta 
populația martirizată de mercenarii lui 
Chombe”.

Astăzi este mai evident ca oricînd xă 
rezolvarea problemei congoleze nu poate 
fi obținută decît pe calea aplicării' și 
respectării hotărîrilor luate de O.N.U. 
și O.U.A. cu privire la retragerea mer
cenarilor și reconcilierea internă pe baza 
dreptului poporului congolez de a-și ho
tărî singur soarta.

Augustin BUMBAC 

problemele financiare ale O.N.U. Au 
luat cuvîntul, de asemenea, șefii de
legațiilor Laosului, Senegalului și 
Cehoslovaciei.

Vaclav David, ministrul afaceri
lor externe al R. S. Cehoslovace, 
după ce a expus poziția țării sale 
în problemele coexistenței pașnice 
a arătat că crearea proiectatelor 
forțe nucleare multilaterale consti
tuie un pericol pentru pace în Eu
ropa. Ministrul de externe cehoslo
vac a reafirmat dorința guvernului 
său pentru crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală. El a 
chemat la încetarea intervenției 
străine în Congo.

★
Șeful delegației Turciei la actuala 

sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., Orhan Erlap, a adresat o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U., U Thant. Această scrisoare 
este un răspuns la altă scrisoare 
adresată de șeful delegației cipriote, 
Zenon Rossides, cu privire la situa
ția din Cipru. In scrisoarea sa, Or
han Erlap acuză guvernul cipriot 
că din cauza tratamentului la care 
sînt supuși ciprioții turci mulți din
tre aceștia se tem să se mai întoarcă 
în satele lor.

acord cu privire la retragerea tutu
ror trupelor străine în limitele fron
tierelor lor naționale. Uniunea So
vietică, se spune în memorandum, 
este gata să reducă efectivul trupe
lor sale care staționează pe terito
riul R. D. Germane și al altor state 
europene, dacă puterile occidentale 
vor reduce, la rîndul lor, efectivul 
trupelor lor din R. F. Germană și 
din alte țări.

în memorandum se declară : „Ți- 
nînd seama de uriașa forță distruc
tivă a armei nucleare și de urmă
rile periculoase ale diseminării ei. 
inclusiv pe linia forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., guvernul 
sovietic propune să se încheie un 
acord internațional cu privire la 
nediseminarea armei nucleare și să 
se convoace o conferință internațio
nală pentru semnarea unei conven
ții cu privire la interzicerea folosirii 
armei nucleare și termonucleare“. 
Se propune, de asemenea, să se 
creeze zone denuclearizate, mai cu 
seamă în regiunile lumii unde este 
concentrată o cantitate însemnată de 
arme nucleare.

Memorandumul cuprinde, de ase
menea, propuneri de a se ajunge la 
o înțelegere cu privire la distruge
rea aviației de bombardament, la 
interzicerea experiențelor subterane 
cu arma nucleară, la încheierea 
unui pact de neagresiune în
tre statele participante la N.A.T.O. 
și la Tratatul de la Varșovia, cu pri
vire la adoptarea de măsuri în ve
derea preîntîmpinării unui atac prin 
surprindere și la reducerea efecti
vului total al trupelor statelor. In 
memorandum se spune, în încheiere, 
că înfăptuirea măsurilor sus-men- 
ționate ar aduce, potrivit convingerii 
guvernului sovietic, o contribuție 
simțitoare la cauza consolidării pă
cii generale și ar apropia rezolvarea 
problemei dezarmării generale și to
tale.

La Saigon

„CONSULTĂRI URGENTE“ 
SUB PAZA POLIȚIEI

SAIGON 8 (Agerpres) — Amba
sadorul Ș.U.A. la Saigon, Maxwell 
Taylor, a avut luni prima convor
bire din cadrul „consultărilor ur
gente“ cu guvernul sud-vietnamez, 
după discuțiile purtate la Washing
ton cu președintele Johnson și 
membrii guvernului american în le
gătură cu situația din această țară 
și în special cu politica S.U.A. în 
problema sud-vietnameză.

Corespondenții agențiilor ameri
cane de presă relevă că în timpul 
convorbirilor pe care Taylor le-a 
avut cu primul ministru, Tran Van 
Huong, și cu comandantul forțelor 
armate sud-vietnameze, generalul 
Nguyen Khanh, clădirea a fost pusă 
sub o severă pază polițienească, iar 
apropierea ziariștilor și fotoreporte
rilor a fost interzisă. La Saigon cir
culă informații, unele din surse ofi
ciale, potrivit cărora . ambasadorul 
american prezintă primului minis
tru sud-vietnamez „noile idei ale 
Washingtonului pentru continuarea 
războiului împotriva Vietcongului“.

LAOS

Piedici in calea fratativehr 
tripartite

XIENG KHUANG 8 (Agerpres). — 
; Intr-o declarație transmisă de postul 
de .radio al unităților Patet Lao, 
Fumi Vongvicit, ministru al informa
țiilor în guvernul național de coali
ție al Laosului și reprezentantul par
tidului Neo_.Lao Haksat la convor
birile tripartite de la Paris, a 
arătat că în, timp ce reprezentan
ții Neo Lao Haksat s-au reîntors la 
Paris pentru a continua convorbiri
le, partea neutralistă și cea de dreap
ta și-au rechemat reprezentanții la 
Vientiane. Prințul Suvanna Fumma 
a promis că se va reîntoarce în ca
pitala Franței, dar a revenit acum 
asupra acestei promisiuni.

Convorbire 

intre AL Bîrlădeanu 
și M. Bokanovski

PARIS 8 Corespondentul Ager
pres, Tudor Vornicu, transmite :

Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a avut marți o între
vedere cu ministrul francez al in
dustriei, Maurice Bokanovski. Au 
fost de fată ambasadorul R. P. Ro
mîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
și Mihai Caraman, consilier. Con
vorbirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

PREZENȚE 
ROMÎNE ȘTI

PARIS 8 (Agerpres). —
Sub patronajul d-lui Jean Roche, 

rectorul Universității din Paris, și 
în prezența ambasadorului R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
a avut loc în marea sală a Sorbo- 
nei, inaugurarea Expoziției „Ima
gini din Romînia“. Panouri cu foto
grafii și diagrame cuprinzînd date 
statistice dau o imagine despre Ro
mînia de azi.

★
In sesiunea sa solemnă de marți 8 

decembrie, în prezența ministrului 
sănătății, Raymond Marcellin, Aca
demia Națională de Medicină din 
Paris a atribuit premiile sale anuale 
unor medici francezi și străini care 
au contribuit la progresul medicinei 
în lume. Printre cei distinși se află 
dr. Gheorghe Marinescu, șef de la
borator la Institutul de Inframicro- 
biologie al Academiei R. P. Romîne 
și șef de serviciu la spitalul de boli 
infecțioase „Victor Babeș" din Bucu
rești, care a primit premiul „Jansen“ 
pentru lucrarea intitulată „Miocar- 
dita în cursul rujeolei“. A mai fost 
decernată o medalie doctorului M. 
Popescu-Buzău, secretar general al 
Uniunii medicale balcanice.

Corespondență telefonică

Misiunea lui
și rezultatele ei

Călătoria de 10 zile a lui Anthony 
Greenwood, ministrul britanic al co
loniilor, în Aden și celelalte teritorii 
incluse în așa-zisa Federație a Ara- 
biei de Sud s-a încheiat marți. Cu o 
seară înainte, la Aden fusese dat pu
blicității un comunicat în care se 
afirmă că, în urma discuțiilor avute 
de ministrul englez cu reprezentanții 
Arabiei de Sud și cu miniștrii Ade- 
nului, s-a căzut de acord asupra 
„creării unui stat suveran unitar" 
care să cuprindă toate sultanatele și 
șeicatele membre ale Federației 
Arabiei de Sud. Comunicatul preci
zează că în vederea constituirii 
noului stat va avea loc, în luna 
martie 1965, la Londra o conferință 
cu participarea conducătorilor aces
tor state și ai guvernului britanic 
care să definitiveze problema con
stituției noii republici. Potrivit decla
rațiilor ministrului englez făcute la 
Aden conferința constituțională va 
avea drept scop să stabilească data 
la care Federația Arabiei de Sud va 
deveni independentă. Coresponden
tul din Aden al ziarului „Sunday 
Times" își exprimă părerea că a- 
ceastă dată nu va fi fixată 
înainte de sfîrșitul anului 1967, în 
ciuda puternicelor presiuni din 
partea populației locale de a se 
grăbi acest proces.

Comentînd misiunea lui Green
wood și rezultatele ei, ziarele arabe 
amintesc de poziția exprimată de 
Harold Wilson înainte de venirea la 
putere a laburiștilor. „Am înjghebat 
o federație la discreția conducători
lor feudali, un protectorat și un gu
vern în Aden care sînt cu totul ne
reprezentative. Am întocmit și o con
stituție nu mai puțin formală". Wil
son a menționat totuși că „Ade- Nicolae PLOPEÂNU

La Alger a fost inaugurat sediul Comitetului de pregătire a celui de-al
9-lea Festival internațional al tineretului și studenților care se va des

fășura în august 1965 în Capitala Algeriei

Rezultatele preliminare
ale alegerilor din Guyana Britanică

GEORGETOWN 8 (Agerpres). — 
Primele rezultate ale alegerilor des
fășurate luni în Guyana Britanică 
pentru desemnarea celor 53 de de- 
putați ai Parlamentului ilustrează 
lupta strînsă dintre partidul popu
lar progresist, condus de primul mi
nistru Cheddi Jagan, și partidele de 
opoziție : Congresul național al po
porului și Forța unită, conduse de 
Forbes Burnham și, respectiv, Peter 
d’Aguiar. După despuierea scrutinu
lui, în 19 din cele 35 de circum
scripții electorale, candidații parti
dului Congresul național al poporu
lui au obținut 61 648 de voturi, can
didații partidului popular progre
sist — condus de Cheddi Jagan — 
55 761, iar candidații partidului For

La un centru de vot din Georgetown
Telefoto : Agerpres

Greenwood

nul trebuie să fie păstrat ca 
o bază importantă". De altfel, în pri
vința viitorului bazei militare engle
ze din Aden a fost întrebat și 
Greenwood în cursul unei con
ferințe de presă. El a spus că 
„din punctul de vedere al guvernu
lui britanic este preferabil ca a- 
ceastă bază să fie menținută. Cît 
privește condițiile menținerii ei -r- a 
adăugat Greenwood — acestea vor 
forma obiectul negocierilor".

In țările arabe, cercurile politice și 
de presă se declară în general de
cepționate de politica laburistă 
pentru Aden și declară că ea se 
aseamănă cu cea a conservatorilor. 
Greenwood, se spune în aceste 
cercuri, afirmă că va avea loc o 
nouă conferință. .Dar o asemenea 
conferință a mai avut loc chiar anul 
acesta șl ea a dus la constituirea 
federației criticate nu de mult chiar 
de laburiști. întrebarea este cine va 
lua parte la aceste tratative. Dacă 
la Londra vor fi prezenți numai 
membrii guvernului marionetă din 
Aden, sultanii și șeicii interesați în 
menținerea actualelor rînduieli, dacă 
vor lipsi reprezentanții Frontului de 
eliberare națională precum și cei ai 
Partidului socialist popular, gtunci 
viitoarea conferință nu va schimba 
cu nimic situația de azi. In ce-1 
privește, Partidul socialist popular 
din Aden a cerut, într-un memoran
dum, recunoașterea dreptului la 
autodeterminare, desființarea bazei 
militare din Aden și organizarea, în 
decurs de un an, sub controlul 
O.N.U., a unor alegeri generale.

Cairo, 8 decembrie. 

ța unită 15 760 voturi. Candidații 
celorlalte partide care s-au prezen
tat în alegeri au obținut în total 
1 365 voturi. Liderii celor două prin
cipale partide din Guyana Britani
că, Cheddi Jagan și Forbes Burn
ham, nu au făcut pînă în prezent 
nici o declarație publică în legă
tură cu șansele pe care le au în 
actualele alegeri. în ceea ce-1 pri
vește pe Peter d’Aguiar, lider al 
partidului de opoziție Forța unită, 
acesta a declarat că partidul de gu- 
vernămînt, Partidul popular progre
sist, nu va putea obține peste 50 la 
sută din voturile exprimate și, în 
consecință, victoria va reveni opo
ziției.

SCURTE ȘTIRI
BUENOS AIRES. A fost aprobată 

apariția legală a ziarului „Nuestra 
Palabra“ — organul central al Par
tidului Comunist din Argentina. Din 
anul 1959 ziarul a apărut ilegal.

VIENA. La Viena a sosit o delega
ție a Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare 
din R. P. Romînă, condusă de prof, 
ing. N. Drogeanu, vicepreședinte al 
C.S.C.A.S. Oaspeții romîni vor face o 
vizită de documentare în probleme 
privind construcția locuințelor din pa
nouri.

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit marți pe A, M. 
Kaissuny, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv al R.A.U., cu care a avut o 
convorbire prietenească.

WASHINGTON. John E. Grenier 
a demisionat din funcția de director 
executiv al Comitetului național al 
Partidului republican. Agenția Asso
ciated Press apreciază că această de
misie este un rezultat al atacurilor 
îndreptate împotriva lui deoarece à 
sprijinit campania prezidențială a se
natorului Barry Goldwater.

SOFIA. Cu prilejul zilei studenților, 
care se sărbătorește în R. P. Bulgaria la 
8 decembrie, luni a avut loc la Sofia 
o'adunare festivă la care au luat parte 
mii de studenți bulgari și participant 
la Congresul al VHI-lea al U.I.S. In 
numele C.C. al P.C.B. și al guvernului 
bulgar, Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.B., a rostit o cuvîn- 
tare.

BUENOS AIRES. In noaptea de 7 
spre 8 decembrie, în localitatea Ramos 
Mejia, la 15 kilometri de Buenos Aires, 
s-au produs ciocniri între polițiști și 
participanții la o manifestație pero- 
nistă. S-au înregistrat 80 de răniți. A- 
proximativ 20 de persoane au fost a- 
restate.

BONN. Bundestagul a aprobat cu 
168 voturi confia 120 proiectul de 
lege privitor la acordarea de „despă
gubiri“ membrilor fostei „Divizii al
bastre“ a generalului Franco, care în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial a luptat de partea Iui Hitler.

TOKIO. S-a deschis ccl de-al 
24-lea Congres ordinar al Partidului 
Socialist din Japonia — cel mai mare 
partid de opoziție din această țară. 
Congresul va discuta activitatea par
tidului pe anul 1964, va examina și 
aproba programul partidului pe anul 
1965 și va alege noua conducere a 
partidului.

RIO DE JANEIRO. Mauro Bor
ges, guvernatorul demis al statului 
Goias, a anunțat că nu va renunța la 
drepturile sale de guvernator și nu 
intenționează să părăsească țara. El a 
calificat ca ilegală intervenția trupe
lor guvernamentale în statul Goias.

PRETORIA. După Anglia, Statele 
Unite și Canada, Republica Sud-A- 
fricană a anunțat și ea, luni seara, 
mărirea taxei de scont de Ia 4 la 4,5 
la sută.
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