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PE TEMELE ZILEI

Mecanizatorii iarna

preocupărilor mecani-

Unul dintre noile complexe comerciale ale Capitalei — cel din cartierul Balta Albăsezon, efectuarea 
și la un înalt ni-

Care este stadiul pregătirii 
manualelor necesare pentru a- 
nul școlar 1965—1966 ?

un „anotimp activ“ și 
propagandei de partid

nostru

cum se pregătesc 
se îngrijească de

Vineri 11 decembrie 1964

Manuale
ș^r^lare 1965

Nu e deloc prematur să vorbim astăzi despre manualele școlare care 
vor ajunge în școli sau în rafturile librăriilor abia în septembrie 1965. 
Pregătirea cărților școlare pentru viitorul an de învățămînt se desfă
șoară de pe acum din plin. în legătură cu editarea acestora un redac
tor al ziarului nostru a adresat cîteva întrebări tovarășului Emil Bîldescu, 
directorul Editurii didactice și pedagogice.

Iarna este un anotimp deosebit 
de prielnic muncii politico-educati
ve în rîndurile mecanizatorilor. Ac
tivitatea desfășurată de mecaniza
torii comuniști vara în cadrul orga
nizațiilor de partid din gospodăriile 
colective deservite va fi continuată 
de ei acum în organizațiile de partid 
din stațiuni ; prin exemplul per
sonal și folosirea diferitelor forme 
ale muncii politice de masă, ei an
trenează masa largă a mecanizato
rilor la pregătirea în bune condiții 
a lucrărilor agricole de primăvară.

în centrul muncii politice se află 
în această perioadă problemele le
gate de revizuirea și repararea trac
toarelor și a celorlalte mașini agri
cole, astfel ca să se asigure func
ționarea lor neîntreruptă în perioa
da lucrărilor de 
acestora la timp 
vel agrotehnic.

Pretutindeni se 
țiile de partid să 
spiritul de răspundere pentru o 
bună calitate a reparațiilor, să- spri
jine schimburile de experiență me
nite să contribuie la generalizarea 
metodei de reparații în flux conti
nuu, pe posturi specializate, să ur
mărească îndeaproape efectuarea 
controlului interfazic al suban- 
sambîelor. Merită semnalată iniția
tivă Consiliului agricol regional 
București de a organiza, Ia uzina de 
treparații Ciuinița, un schimb de ex
periență cu delegați din toate 
S.M.T.-urile din regiune pentru ex
tinderea reparațiilor de bună cali
tate în flux continuu. Cu prilejul 
ședințelor de analiză în stațiunile 
de mașini și tractoare a îndeplinirii 
planului pe anul 1964 este impor
tant ca problemele să nu fie dezbă
tute numai prin prisma hantrilor 
realizați, ci pornind în primul rînd 
de la producția obținută în gospo
dăriile pe care le deservesc.

Lunile de iarnă reprezintă „sezo
nul de vîrf“ al măsurilor întreprin
se în scopul perfecționării pregăti
rii mecanizatorilor. Desfășurarea 
cursurilor dé ridicare a califi
cării profesionale trebuie să se afle 
permanent 
de partid.

cere ca organiza- 
cultive grija și

în atenția 
Ele sînt

organizațiilor
chemate să

se intereseze 
cursanții, să 
calitatea predării, de caracterul a- 
trăgător, bogat și concret al lec
țiilor, de orientarea acestora ca și 
a discuțiilor din seminarii spre pro
blemele esențiale, de dezbaterea lor 
în strînsă legătură cu condițiile pe
doclimatice specifice, astfel încît să 
dea răspuns 
zatorilor.

Iarna este 
în domeniul 
și al muncii politico-culturale de 
masă la sate. Acum se cer intens 
folosite de către organizațiile de 
partid, sindicale și de U.T.M. largi
le posibilități de desfășurare a unei 
activități interesante și multilate
rale de îmbogățire a cunoștințelor 
politice și culturale ale mecaniza
torilor. Este necesară în această pe
rioadă o mai frecventă deplasare în 
S.M.T.-uri a lectorilor din centrele 
orășenești și raionale, atît pentru a 
acorda un ajutor calificat cercurilor 
de economie agrară și altor cercuri' 
din învățămîntul de partid, cît și 
pentru a prezenta în adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid 
expuneri-și informări pe probleme 
de bază ale politicii interne și ex
terne a partidului.

în același timp, comitetele de cul
tură și artă, consiliile locale ale sin
dicatelor. căminele culturale sînt 
chemate să asigure masei largi a 
mecanizatorilor posibilitatea de a 
audia periodic conferințe și expu
neri pe teme actuale, de a asista la 
spectacole ale formațiilor artistice 
de amatori. „Luna cărții la sate“, 
„Festivalul filmului la sate“, pre
cum și „Al IV-lea festival bienal 
al teatrului de amatori I. L. Cara- 
giale“ constituie mijloace prețioase 
pentru ridicarea la un nivel mai 
înalt a muncii cultural-artistice la 
sate.

Organizațiile de partid au datoria 
să acționeze cu inițiativă și operati
vitate pentru ca lunile de iarnă să 
fie folosite din plin în cadrul acțiu
nii de dezvoltare a conștiinței socia
liste a mecanizatorilor și de pregăti
re a S.M.T.-urilor pentru viitoarea 
campanie agricolă.

WaIs

Noi complexe comerciale

și de deservire

în cartierul Balta Albă din Capitală s-a 
construit un nou complex comercial. A- 
cesta ocupă o elegantă și spațioasă clă
dire de pe șoseaua Căjelu, coif cu strada 
Caporal Ruică. Începînd de' săptămîna 
aceasta, noul complex comercial func
ționează cu toate cele cinci unități ale 
sale : de legume-fructe, de piine, carne, 
răcoritoare și tutungerie. Un complex co
mercial s-a deschis zilele trecute și pe 
Bd. Mărășești.

★
Zilele acestea, în cartierul Tudor Vla- 

dimirescu din lași și-a început activitatea 
un nou complex de deservire. El cuprinde

unități de reparat radio și televizoare, 
ceasuri, ochelari și stilouri, unități de croi
torie pentru femei și bărbați, tricotaje și 
lenjerie, de încălfăminfe după comandă 
și reparații, frizerie și coafură, precum și 
un centru de spălătorie-boiangerie.

★
In centrele muncitorești Vlăhița și Fîn- 

fînele din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară au fost date în folosință în acesf 
an două complexe de deservire a popu
lației. De asemenea, în noile cartiere ale 
orașului Tg. Mureș au început să func
ționeze alte patru complexe.

Tip perfecționat de vagon-cisternă
La Uzinele „23 August“ din Capi

tală s-a realizat de curînd un tip 
nou de vagon-cisternă cu capacita
te de 60 mc. El este destinat trans-

Foto : R. CostinRepararea tractoarelor la S.M.T. Barcanești — Ploiești

porturilor de produse petrolifere, iar 
prin adaptarea unor garnituri inte
rioare — cauciucare, metalizare etc 
— se poate folosi și la diverse pro
duse chimice. Caracteristica boghiu- 
lui permite noului vagon să fie uti
lizat pe linii cu ecartament nor
mai și larg. Prin perfecționarea e- 
chipamentelor de rulare și ’ frînare 
s-a obținut și o viteză sporită pînă 
la 120 km pe oră. Deși are o capaci
tate mai mare decît vagonul-cister- 
nă realizat pînă acum, noul produs 
este cu 2 tone mai ușor. La con
strucția lui s-au folosit pentru pri
ma dată în țară oțeluri aliate cu re
zistențe sporite și table superioare 
îmbinate prin sudură automată și 
semiautomată. Noile vagoane pot fi 
prevăzute pe timpul iernii cu insta
lații speciale de încălzire a produ
selor. Vagonul-cisternă este realizat 
la nivelul tehnicii înaintate, fiind 
comparabil cu vagoane similare pro
duse în țări cu experiență în 
acest domeniu.

(Agerpres)

sosit
primii brazi!

Pentru a vă da o imagine mal cu
prinzătoare, vă voi cita cîteva cifre 
globale din planul editorial pe anul 
1965 : s-a prevăzut tipărirea a 716 
manuale, din oare 423 pentru învă
țămîntul de cultură generală, 93 
pentru învățămîntul profesional și 
tehnic și 200 pentru învățămîntul 
superior cu un tiraj total de apro
ximativ 25 milioane exemplare.

O atenție deosebită se acordă ela
borării unor manuale noi, conforme 
noului plan de învățămînt. După 
cum se știe, din toamnă s-a genera
lizat învățămîntul de opt ani. Pen
tru acest eveniment important în 
viața noastră culturală s-au făcut 
intense pregătiri, printre care se 
numără și editarea manualelor pen
tru clasa a VIII-a, elaborate pe baza 
noului plan de învățămînt, și care în 
prima zi de școală au fost distri
buite gratuit elevilor de la orașe și 
sate în prezent editura noastră pre
gătește noile cărți școlare pentru e- 
levii din clasa a IX-a, deoarece din 
anul școlar 1965—1966 se aplică e- 
șalonat, începînd cu clasa amintită, 
noul plan de învățămînt al școlii de 
cultură generală de 12 ani. Astfel, 
se lucrează la manuale noi de limba 
romînă, algebră, fizică, chimie, lim
bile rusă, engleză, franceză, muzică 
și desen. Totodată, ne preocupăm de 
pregătirea în perspectivă a cărților 
pentru clasele X—XII. Dintre 
nualele necesare 
de învățămînt 80 
iar peste 120 se 
faze tipografice.

S-au luat, de asemenea, o seamă 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
prezentării artistico-grafice a ma
nualelor. Circa 100 dintre cele ce 
se tipăresc pentru următorul an de 
învățămînt vor apărea în două, pa
tru și șase culori, printre acestea nu- 
mărîndu-se manualul de geografie 
a R. P. Romîne pentru clasa a IV-a, 
manualele de geografie a regiunilor, 
manualele de științe naturale, agri
cultură etc. Unele ilustrații vor fi 
realizate pe bază de 
după fotografii care au 
cutate în diferite părți 
Totodată, se va mări la 
rul cărților cu coperți cartonate și 
de vinilin. Cu scopul de a perfec
ționa ilustrația cărții școlare vom 
organiza, împreună cu „Gazeta în- 
vățămîntului“, un concurs cu pre
mii pentru cea mai bună copertă de 
manual.

ma- 
pentru viitorul an 
au și fost tipărite, 
găsesc în diferite

diapozitive, 
fost exe- 
ale țării. 

223 numă-

Cum se asigură îmbunătăți
rea mai departe a conținutu
lui manualelor ?

Mai sînt puține zile pînă cînd 
piii vor sta din nou Ungă pomii 
iarnă strălucitori de lumini, încărcați 
cu Jucării și bunătăți. Primii 80 000, 
expediați de Întreprinderea forestie
ră Miercurea-Ciuc, au poposit în Ca
pitală. In curînd vor mai sosi alți o 
sută de mii. Ei vor fi puși în vînzare 
prin unități „Aprozar". Podoabele 
pentru pomi : sute de mii de globuri, 
vîrfuri, clame, 
duzini de artificii 
poței, 
se găsesc de vînzare 'în aproape 250 
de unități comerciale din Capitală. 
In fotografie : Primii brazi sosiți în 
Capitală.

co
de

clame, zeci de mii de 
și steluțe, clo- 

lumînări, beteală etc. —

întrebarea dv. se referă la princi
pala preocupare a editurii. în ulti
mii ani au fost tipărite manuale cu 
o valoare științifică, didactică și e- 
ducativă sporită ; ele constituie un 
important sprijin în pregătirea pen
tru viață a elevilor la nivelul cerin
țelor actuale. Discuțiile care s-au 
purtat în coloanele presei centrale 
ne-au fost de un mare sprijin pen
tru perfecționarea cărților școlare 
de fizică, chimie, matematică, istorie 
etc. Bunăoară, pe baza sugestiilor 
care s-au făcut, autorii manualelor 
de fizică’ au completat unele capitole 
importante cum ar fi „Structura ma
teriei“ sau „Structura atomului“.

în elaborarea noilor manuale am 
ținut seama de necesitatea de a se 
asigura însușirea de către elevi 
a unui sistem închegat și accesibil 
de cunoștințe din tezaurul științei și 
culturii contemporane. Am urmărit, 
de asemenea, educarea tineretului 
în spiritul dragostei față de mun
că, față de patria noastră socia
listă ~ și Partidul Muncitoresc 
Romîn, necesitatea gradării mai ju-

CALITATEA PRODUSELOR

Utilaje
cu performanțe

superioare
Aplicînd noi măsuri tehnico-orga- 

nizatorice menite să ridice calitatea 
și caracteristicile tehnice ale produ
selor, metalurgiștii de la Uzina de 
utilaj greu „Progresul“ din Brăila au 

cu performanțe su- 
compresor de 12

Intrate în. producție în 1959, U- 
zinele de produse sodice din Go
vora se situează astăzi printre 
principalele unități ale industriei 
noastre chimice ; 34 la sută din vo
lumul produselor sodice ale țării 
se realizează la această uzină. 
Folosind soluții tehnice moder
ne de fabricație, perfecționînd 
utilajele, chimiștii de aici au reu
șit să depășească cu 15,5 la sută 
capacitatea proiectată a uzinei. In 
același timp, merită relevată stră
dania pentru ridicarea nivelului 
calitativ al produselor. Pentru a 
cunoaște mai îndeaproape preocu
pările colectivului uzinei în îmbu
nătățirea calității produselor, co
respondentul nostru pentru regiu
nea Argeș, Gheorghe Cîrstea, 
adresat cîteva 
lui ing. Bujor 
uzinei.

Care sînt
bleme privind îmbunătățirea ca
lității produselor realizate de 
uzină ?
Mai întîi, socotesc că nu este 

lipsit de interes să mă refer suc
cint la importanța economică a 
produselor sodice. De reținut este 
că aceste produse au utilizări ex
trem de variate : la elaborarea 

■ fontei, la fabricarea mătăsii arti
ficiale, sticlei, hîrtiei, săpunurilor, 
coloranților etc. Așadar, calitatea

a 
întrebări tovarășu- 
Roșca, directorul

principalele pro-

sodei caustice și a sodei calcinate 
condiționează calitatea unei game 
largi de produse. De aici rezultă și 
răspunderea colectivului nostru în 
realizarea de produse de cea mai 
bună calitate. Luînd în conside
rare cerințele înalte puse de bene
ficiarii din țară și de peste hotare, 
nu ne-a satisfăcut numai crește
rea cantitativă a producției, ne-am 
concentrat atenția în primul rînd 
asupra calității ei. Această pro
blemă a devenit, de cîțiva ani, 
preocuparea centrală a întregului 
colectiv.
Fiind vorba de o uzină nouă, înzes

trată cu utilaje moderne, am con
siderat că hărnicia și' elanul tînă- 
rului colectiv trebuie împletite 
strîns cu ridicarea nivelului de cu
noștințe al tuturor lucrătorilor. An 
de an, în uzină au fost organizate 
cursuri de ridicare a calificării pe 
diferite profesii. în 1964 au func
ționat 15 asemenea cursuri la care 
au participat 736 de tovarăși. Ca
drele tehnice au fost antrenate și 
ele în diferite forme de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. 14 
dintre ingineri se află acum la 
cursuri de specializare în di
ferite uzine chimice ale țării 
pentru a-și îmbogăți cunoștințe
le în probleme de întreținere și 
exploatare a utilajelor, protecția

(Continuare în pag. Il-a)

obținut utilaje 
perioare. Ruloul 
tone întrunește în prezent calități 
deosebite. Printre altele, el a fost do
tat cu scarificator și instalație de ni
velat pietriș acționată hidraulic, cu 
tamburi de diametri mai mari și in
stalații de încălzire, cabină cu un 
sistem modern de acționare a direc
ției și cu o nouă viteză de înaintare, 
a 4-a, care asigură o deplasare mai 
rapidă. Acum inginerii și proiectanții 
uzinei pregătesc pentru producția 
anului 1965 documentația de execu
ție a unui rulou compresor unificat 
(care să întrunească cele mai perfec
ționate caracteristici tehnice obținute 
pînă în prezent la cele 3 variante de 
rulouri produse în uzină). Aici se 
realizează, de asemenea, în condiții 
tehnice superioare, excavatoare de 
0,3 mc pe pneuri echipate cu două 
cupe, macara, draglină și greifer a- 
vînd întregul sistem de comenzi ac
ționate pneumatic, diverse utilaje 
pentru industria chimică, utilaje com
plexe de cazangerie etc. (Agerpres)

Matrițerul Constantin Papuc, de la Uzinele de mașini 
electrice din Capitală, este fruntaș în lupta pentru 
calitate. Datorită bunei sale pregătiri profesionale, 
a experienței dobîndite în producție, el a contribuit 
la îmbunătățirea matrițelor, atît în ce privește gra
dul de precizie, cît și durata de folosire a acestora 
între două ascuțiri. Matrițele pentru ștanțarea tole- 
lor rotorului, pe care le lucrează în prezent, vor pu
tea fi folosite la un număr dublu de ștanțări față de 
cîte puteau fi utilizate pînă acum. El se numără tot
odată printre muncitorii uzinei care-și depășesc lună 

de lună sarcinile de producție.

Tehnicianul Gheorghe Țuțuianu, din secția analize și 
rebuturi a serviciului control tehnic al uzinei, ma
nifestă o înaltă exigență față de calitatea produse
lor, verifică minuțios nivelul calitativ al produselor. 
El este prețuit și datorită propunerilor sale de îm
bunătățire a calității unor motoare. Pe baza unei 
asemenea propuneri s-a ajuns la ridicarea calității 
grupului electrogen 4 kVA, înlăturîndu-se posibili

tățile de scurtcircuitare a colectorului.

t Foto : M. Andreescu

dicloase și aprofundării unor teme 
și lecții, paralel cu evitarea supra
încărcării. Solicltînd ca autori pe 
cei mai buni profesori, sprijinul u- 
nor referenți cu o înaltă pregătire, 
consultînd înainte de tipărirea ma
nualelor cadre didactice cu o vastă 
experiență, ne vom strădui să înlă
turăm unele neajunsuri ce se mal 
manifestă, cum ar fi : supraîncărca
rea unor cărți de școală cu amă
nunte puțin utile, prezentarea prea 
succintă a unor probleme de actua
litate, caracterul greoi al unor capi
tole etc. Ne vom strădui să asigu
răm noilor manuale un asemenea 
conținut și ținută pedagogică, în- 
cît să nu mai fie nevoie de inter
venții la retipărire decît după mai 
mult timp sau atunci cînd știința și 
tehnica contemporană aduc în aten
ție realizări care trebuie incluse 
neapărat în manuale.

în prezent, cînd sînt asigurate ma
nuale la toate materiile pentru elevij, 
din toate clasele învățământului de 
cultură generală, avem posibilitatea 
să perfecționăm și concursul ppntru 
elaborarea cărților școlare. Consider 
că rezultatele obținute pînă în pre
zent în cadrul acestiii concurs 
nu au fost cele scontate datorită fap
tului că în anii trecuți nu s-a făcut 
o pregătire temeinică a concursului, 
în multe cazuri, nu au existat 
din vreme program«, iar autorilor li 
s-au impus termene foarte scurte 
pentru elaborarea manualelor. După 
unele păreri, întemeiate cred, efica
citatea concursului poate fi asigura
tă numai dacă se anunță cu doi ani 
înainte. Din aceste considerente, pen
tru anul școlar 1965—1966 nici nu 
s-a organizat concursul. în prezent, 
pe baza noului plan, de învățămînt, 
avînd majoritatea programelor (și 
sperăm că în scurt timp le vom a- 
vea pe toate I) vom lua toate măsu
rile pentru lansarea concursului de 
elaborare a manualelor școlare pen
tru anul școlar 1966—1967.

!Ce lucrări de pedagogie se vor 
tipări ?

Un loc principal în planurile noas
tre îl ocupă metodicile, lucrări de 
mult așteptate de învățători și pro
fesori, în special de cei cu mai puți
nă experiență la catedră. în anul 
1965 ne-am propus să edităm 15 me
todici, din care 11 pentru predarea 
unor discipline în învățămîntul ge
neral de 8 ani : metodici ale pre
dării matematicii, istoriei, biologiei, 
agriculturii, metodici ale predării 
limbilor rusă, franceză, germană și 
engleză. Pentru îmbunătățirea aces
tor lucrări vom organiza un con
curs.

Ca o noutate aș vrea să semnalez 
și faptul că în editură se lucrează în 
prezent la cîteva broșuri care cu
prind lecturi ușoare în limbile fran
ceză, germană, engleză, rusă, des
tinate elevilor din clasele V—XI.

Cu un conținut bogăt și interesant 
și în condiții grafice deosebite va a- 
părea în anul 1965 Atlasul geografic 
al R. P. Romîne pentru școlari și 
atlasul de plante din flora țării 
noastre.

ß

Potrivit agențiilor de presă, 
cercurile autorizate londoneze ex
clud eventualitatea unei întîlniri 
apropiate între primul ministru 
britanic, Harold Wilson, și pre
ședintele Franței, generalul de 
Gaulle. Din aceleași surse se pre
cizează că premierul englez nu va 
pleca în următoarele saptămîni 
nici la Bonn, nici la Paris. Con
sultațiile cu reprezentanții vest- 
europeni, dorite de guvernul bri
tanic, după recentele întrevederi 
Wilson-Johnson, vor fi la nivel 
ministerial, avînd drept scop dis
cutarea unor probleme privind 
reorganizarea N.A.T.O. și proiec
tul britanic al forțelor nucleare 
atlantice.

Sentința în procesul 
de ța Madrid

Condamnările pronunțate de tribu
nalul „ordinii publice“ din Madrid în 
orocesul unui număr de 13 comuniști 
variază între 10 și 23 ani de închi
soare, fiind însoțite de amenzi pînă 
la 100 000 pesetas. José Sandoval Mo
ris, membru al C.C. al Partidului Co
munist din Spania, a fost condamnat 
la 23 ani și trei luni închisoare, Luis 
Antonio Lopez și Justo Lopez, la cite 
23 ani, Jesus Martines Velasco și An
tonio Montoya, la cite 18 ani, iar José 
Daniel 
lui in

Lacallo (fiul ministrului aeru- 
guvernul franchist) la opt ani.

Nici un acord privind
conferința yemenită

Ambasadele de la Cairo 
Republicii Arabe Yemen și 
rabiei Saudite au anunțat joi 
nu s-a ajuns la nici un acord 
privind data ținerii conferinței de 
reconciliere națională, care urma 
să găsească căile unei so
luționări pașnice a conflictului 
dintre forțele regaliste și forțele 
republicane yemenite.

ale 
A- 
că
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TEHNOLOGIA DE GRUP
Pe ecranele
cinematografelor

în tehnica modernă a mijloacelor 
de producție pentru prelucrări me
canice se impun din ce în ce mai 
mult mașinile și utilajele de înaltă 
productivitate, care satisfac criterii
le fabricației de serie sau de masai 
în vederea îmbunătățirii calității, 
produselor și reducerii prețului lor 
de cost. Dacă în acest scop utili
zarea unor linii automate, a mașini
lor agregate și a mașinilor specia
lizate cu comandă după program, 
este eficientă și direct aplicabilă îrx 
condițiile unor serii mari, nu același, 
lucru se poate spune în cazul se
riilor mijlocii și mici cu o diversi
tate mare de repere. Datorită fap
tului că unele piese sînt realizate în 
asemenea serii, proiectanții și con
structorii de mașini au căutat mij
loace și metode adecuate pentru ra
ționalizarea producției. A fost dez
voltată, pe de o parte, o nouă gamă 
de utilaje — mașinile-unelte univer
sale cu comandă după program — 
iar, pe .de altă parte, s-a impus: 
organizarea fluxului tehnologic pe 
Ârupe de repere care satisfac anu- 
rh.ite condiții de similitudine con
structivă, realizîndu-se în acest mod 
serii' 4e fabricație mari. Ambele căi, 
care de fapt sînt strîns legate între 
ele, au &"ept scop micșorarea sub
stanțială à timpului auxiliar și de 
pregătire a lilerului — sursă prin
cipală de reducere a prețului de cost 
— și ridicarea preqiziei de prelu
crare a reperelor.

Prin tehnologia de grup se înțe
lege tendința nouă de proiectare și 
elaborare a unei tehnologii caracte
rizată prin aceea că are drept obiect, 
o grupă de piese și nu o piesă lua
tă individual. în aceste condiții 
este posibilă eliminarea varietății 
nejustificate a proceselor tehnologi
ce individuale, care sînt înlocuite — 
în marea lor majoritate — cu altele 
noi, specifice producției de serie 
mare. Avantajele sînt concretizate 
prin posibilitatea utilizării unor echi
pamente tehnologice moderne, me
canizării și automatizării multilate
rale a utilajelor, organizării fabri
cației pe linii și în flux,, reducerii 
ciclului și costului pregătirii tehno
logice în asimilarea unor produse 
noi.

Nu de mult, la uzina „Unirea“ din 
Cluj a avut loc un schimb de ex
periență la care au luat parte peste 
50 de specialiști din mai bine de 30 
de uzine și institute din industria 
noastră constructoare de mașini, în 
cadrul căruia s-au dezbătut o serie 
de probleme actuale ale tehnologiei 
de grup. Lucrările acestei consfă
tuiri au scos la iveală aspecte și 
date importante asupra unor reali
zări valoroase, oglindind experiența 
acumulată și preocupările unor co

Urinele „Semănătoarea" din Capitală. Muncitorul Nicolae Oae, lucrînd la un strung paralel de copiat cu 
comandă program Foto : A. Cartojan

lective de specialiști din institute și 
uzine. Consfătuirea a reliefat tot
odată necesitatea unei mai intense 
preocupări a cadrelor tehnice din 
unele uzine în vederea punerii în 
valoare a posibilităților de raționa
lizare a proceselor de producție pe 
care le oferă tehnologia de grup. Un 
exemplu pozitiv în această privință 
l-a dat uzina „Unirea“. Prin organi
zarea judicioasă a conducerii și ur
măririi procesului de producție pe 
liniile tehnologice, s-a delimitat 
responsabilitatea uzinării inte
grale a reperelor, creîndu-se maiș
trilor și reglorilor posibilitatea 
să se ocupe, în majoritatea timpu
lui, de problemele tehnologice. în 
acest fel s-au realizat condițiile a- 
plicării tehnologiei de grup într-o 
formă organizatorică superioară ve
chilor metode. De altfel, economiile 
realizate în uzină prin complexul de 
măsuri aplicate — ca urmare a mun
cii cadrelor tehnice de concepție, sti
mulată de conducerea tehnico-ad- 
minisfcrativă — sînt edificatoare. în 
1963 s-au economisit în proiectarea 
tehnologică peste 20 000 de ore prin 
proiectarea și realizarea S.D.V.-uri- 
lor de grup, iar sculăria, cu o capa
citate aproape neschimbată, asigură 
astăzi necesarul de scule, dispozi
tive și verificatoare pentru un nu
măr de repere cu 40—45 la sută mai 
mare. în același timp, clasa de pre
cizie a pieselor s-a ridicat de la 4 
la 3—2. în trei ani de la introduce
rea tehnologiei de grup, prețul de 
cost al războaielor de țesut fabri
cate de uzină s-a redus cu 48 la 
sută.

în unele uzine există însă anu
mite carențe în aplicarea acestei 
metode. La uzina „înfrățirea“ din 
Oradea — una dintre primele în
treprinderi care au manifestat ini
țiativă în introducerea acestei me
tode — deși există cadre tehnice cu 
experiență în problemele organiză
rii tehnologiei de grup, lucrările în
cepute au fost sistate vreme înde
lungată, fiind reluate abia în ulti
mul timp și într-un ritm sub posi
bilitățile reale ale uzinei. Printr-o 
colaborare mai strînsă între servi
ciile tehnologului șef și al con
structorului șef cu cele ale pla
nificării și contabilității se pot găsi 
și aici soluțiile corespunzătoare 
pentru corelarea înlesnirilor tehnice 
ou cerințele evidenței primare. Po
sibilități multiple de aplicare a a- 
cestei metode există și la uzina 
„Tehnofrig“ din Cluj. Deși uzina 
are amplasate mașinile-unelte po
trivit fluxului tehnologic elaborat 
de colectivul ei tehnic după o mun
că laborioasă, ea nu aplică tehnolo
gia de grup din cauză că lansarea 
în fabricație a pieselor se face încă 

pe produse și pe genuri de mașini, 
iar activitatea cadrelor tehnice din 
producție și a maiștrilor este or
ganizată pe specificuri de prelucra
re și nu- pe liniile tehnologice.

Un început bun în aplicarea me
todei a fost făcut la uzinele „23 Au
gust“ în fabricarea lagărelor, roți
lor dințate, șuruburilor melcate, la 
„Steagul roșu“ în fabricarea roților 
dințate. De posibilități largi de apli
care dispun Uzina de mecanică fină- 
București, Uzinele mecanice-Timi- 
șoara, Uzina mecanică din Topleț, 
„Independența“-Sibiu, „Strungul“- 
Arad, „Hidromecanica“-Brașov, U- 
zina de pompe-București, „Progre- 
sul“-Brăila ș.a.

Procedeul tehnologic de prelucra
re pe grupe de repere, constituind o 
formă organizatorică superioară a 
procesului de producție, implică re
zolvarea unor probleme complexe 
de ordin tehnic și administrativ. 
Pentru găsirea celor mai bune so
luții, este necesară, după părerea 
mea, o bună documentare a cadrelor 
tehnice și efectuarea unei munci de 
concepție aprofundate atît pe an
samblul uzinelor constructoare de 
mașini, cît și în fiecare uzină în 
parte. în această privință s-a ela
borat un program de lucru menit să 
ajute și să coreleze activitatea co
lectivelor de specialitate din insti
tutele și uzinele ministerului.

Institutul de proiectări pentru 
construcția de mașini și Institu
tul de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini vor în
tocmi, în colaborare cu uzinele, 
un studiu general, care să con
cretizeze etapele de extindere a 
aplicării procedeului, în raport cu 
ponderea fabricației și condițiile 
specifice acesteia. O deosebită aten
ție se va acorda finalizării acțiuni
lor inițiate de unele uzine prin in
cluderea anumitor sarcini în planul 
tehnic. Pentru documentarea cadre
lor tehnice de concepție din între
prinderi se vor organiza cicluri de 
conferințe în cadrul institutelor mi
nisterului și schimburi de experien
ță la unele uzine, se vor elabora și 
difuza materialele necesare în ve
derea unei largi propagande tehni
ce. Un rol hotărî tor în desfășura
rea acestei acțiuni, inițiată de mi
nisterul nostru, revine cadrelor de 
tehnicieni și ingineri din uzine care, 
printr-o muncă perseverentă, vor 
reuși să pună în valoare noi posi
bilități de extindere a tehnologiei de 
grup.

Ing. Silviu CODREANU
din Direcția generală tehnică 
a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini

Cu schiurile pe Muntele Mic

RĂSPUNDEM cititorilor

Vasile A. IONESCU Ce facultăți — cursuri serale — pot urma 

București fochiștii autorizați ?

Muncitorii calificați care au ab
solvit școala medie de cultură ge
nerală și au o vechime de cel pu
țin 3 ani în specialitate pot fi re
comandați de întreprindere pentru 
învățămîntul superior seral dacă 
obțin rezultate bune în mun
că și participă activ la viața 
obștească. Ținîndu-se seama că în- 
vățămîntul superior seral se orga

Gheorghe V. CĂLIN Cenîribî;îia voluntară a cetățenilor
Găești

Contribuția voluntară reprezintă 
hotărîrea liber consimțită a locuito
rilor de a contribui cu bani la efec
tuarea unor lucrări de interes ob? 
ștesc și cu caracter local : construc
ții sau reparații de școli, cămine 
culturale, case de citit, dispensare, 
creșe, cămine de zi, grădinițe de 
copii, case de naștere, staționare, 
drumuri și poduri din comune, fîn- 
tîni, îndiguiri, canalizări, electrifi
cări, radioficări, terenuri de sport și 
alte lucrări cu caracter gospodăresc 
sau social-culturale de natura celor 
de mai sus. Fondurile realizate prin 
contribuția voluntară mai pot fi fo
losite și pentru procurarea de in
ventar (scaune, bănci, aparate de 
radio, biblioteci etc.), necesar func
ționării localurilor construite din 
contribuția voluntară.

Vasile CATANĂ
Iași

în urma pierderii temporare a 
capacității de muncă, comisia de 
expertiză medicală a capacității de 
muncă v-a încadrat în gradul II de 
invaliditate, recomandîndu-vă o 
muncă cu caracter reconfortant. Vă 
interesează condițiile în care se

Al. SECIOREANU
Craiova

înregistrarea vechimii in carnetul

de muncă

în carnetul de muncă se înre
gistrează atît activitatea angajați- 
lor încadrați cu o normă întreagă, 

nizează pentru oamenii muncii care 
doresc să obțină o calificare supe
rioară în specialitatea activității lor 
sau într-o specialitate înrudită, fără 
a părăsi locul de muncă, pot primi 
fochiști autorizați Ia cursurile serale 
Facultatea de mecanică, secția de 
mașini termice sau Facultatea de 
transporturi.

Sfatul popular hotărăște ce anume 
propuneri pot fi supuse aprobării 
adunării populare. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular con
voacă adunarea populară supunîn- 
du-i spre aprobare atît lucrarea ce 
urmează a se executa cît și suma 
necesară acelei lucrări, partea ce re
vine fiecărui cap de gospodărie și 
termenele de plată. Adunarea popu
lară aprobă prin vot deschis, cu 
majoritate de voturi, propunerile co
mitetului executiv. Repartizarea su
melor pe gospodării se face de că
tre adunarea populară în raport cu 
costul lucrării care urmează a fi 
executate și cu puterea economică 
a fiecărei gospodării. în anumite 
cazuri (invaliditate, bătrânețe etc.), 
adunarea populară poate hotărî scu
tiri de plata contribuției.

Plinea de reconfortară a pensionarilor 
de invaliditate

poate cumula pensia și salariul în 
această situație.

Pensionarii invalizi de gradul I și 
II care prestează muncă de recon- 
fortare la recomandarea organelor 
de expertiză medicală a capacității 
de muncă primesc în întregime atît 
pensia cît și salariul.

cît și a celor încadrați cu o jumă
tate de normă.

Un nou scurt-metraj

romînesc

TEA L IEI“
„Pe drumul Thaliei“ — scurt-metrajul 

realizat recent de autorul filmultri „Străi
nul“, regizorul Mihai lacob, la Studioul 
„Alexandru Sahia” — amintește adevă
rul că universul poate fi reflectat și în- 
tr-o picătură de apă dacă artistul știe să 
descifreze și să redea concis semnifica
ția profundă a faptelor.

Conceput modern, inmănunchind ima
gini remarcabile ca autenticitate, acest 
documentar închinat activității institutului 
care pregătește cadre de artiști pentru 
teatru și cinematografie reușește să par
curgă, în 20 de minute, etapele cele mai 
semnificative ale muncii viitorului actor 
cu sine însuși, ale activității de pregătire 
a regizorilor de teatru și film; el dez
văluie contribujia determinantă a pedago
gilor institutului — între care se află ar
tiști de frunte ai scenei romînești — în 
formarea tinerelor talente.

Necesitatea permanentei perfecționări 
a tehnicii și mijloacelor de expresie pe 
care le folosește actorul este una dintre 
cele mai prețioase idei ale filmului. în 
episoade care au naturalefea imaginei 
prinse „pe viu“, filmul te introduce în 
intimitatea uceniciei artistice, care recla
mă o strădanie perseverentă de zi cu zi, 
o muncă clină de dăruire; mi s-a părut 
semnificativ în acest sens momentul re
petiției din camera dușurilor, sau cel de 
la ora de diefie .— dintre cele mai iz
butite ale acestei realizări.

Filmul are multă prospețime, sponta
neitate. Spectatorul se simte parcă, ne
mijlocit, martor la activitatea laborioasă

„ZIUA 
FERICIRII11

O pasiune statornică îl leagă pe re
gizorul losif Heifij de temele cu rezo
nantă actuală, de ideile și sentimentele 
oamenilor vremii noastre. Chiar atunci 
cînd tratează un subiect plasat în altă 
epocă, realizatorul e preocupat să pri
vească întîmplările de altădată cu ochii 
artistului de azi. In această lumină îl re
descoperă bunăoară pe Cehov (în exce
lentul film „Doamna cu cățelul“). Cel 
mai adesea însă, filmele lui Heifiț se 
inspiră din realitățile imediate. Iar eroii 
săi — savantul Polejaev din „Deputatul 
de Baltica“ (film devenit clasic, realizat 
în urmă cu aproape 30 de ani împreună 
cu A. Zarhi), șoferul din „Cazul Rumean- 
țev”, viguroasa familie de muncitori din 
„Neamul Jurbinilor" sau doctorul din 
„Omul meu drag“ — aparțin nemijlocit 
orînduirii socialiste. Conflictul și tipurile 
din „Ziua fericirii" continuă astfel o li
nie creatoare căreia cineastul i-a fost și 
i-a rămas credincios.

Cum să trăim ? Cum să iubim ? Acestor 
întrebări filmul țintește să le dea un răs
puns viu, născut din confruntările reve
latorii la care sînt supuși eroii. Un răs
puns care exclude „rețete ale fericirii“ 
universal valabile și care echivalează cu 
o invitație la meditație asupra vieții, în 
spiritul unei superioare înțelegeri a lu
crurilor din perspectiva moralei socia
liste.

Interesează mai puțin împrejurările 
care duc la impas căsnicia soților Orlov 
și, în același timp, înlesnesc înfiriparea 
dragostei dintre Șura Orlova și doctorul 
Beriozkin Cu atît mai puțin cu cît calea 
parcursă de geofizicianul Fedia Orlov 
pînă la prăbușirea sa morală ni s-a pă
rut forțat dirijată în scenariu, subiectul 
cuprinzînd unele situații „confecționate" 
anume pentru a-l compromite și pentru 
a justifica, în consecință, drumul pe 
care apucă Șura. In schimb calitățile fil
mului rezidă în ascuțimea problematicii 
de ordin etic propuse spre dezbatere. 
Pe acest plan se distinge, în primul 
rînd, figura lui Beriozkin, întruchipat de 
Alexei Batalov cu o tulburătoare intuiție 
a adevărului psihologic, nuanțînd fiecare 
atitudine, fiecare replică, fiecare gînd 
sau gest, în interpretarea lui Batalov, 
farmecul eroului înseamnă mai mult 
deeft atributele exterioare : privirea

și atît de diversă a studenților Institutu
lui de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“. De aceea, atenjia sa 
este cucerită din prima clipă și rămîne 
definitiv cîștigată pînă la ultimul cadru. 
La aceasta contribuie — cu excepfia cî- 
torva momente, în care vrînd să fie de
gajat, face exces de familiaritate — sti
lul viu al comentariului. Decupajul bine 
conceput și> imaginea (operator Mihai Di- 
mitriu, secund A. Kostrachievici) întărește 
impresia de adevăr al vieții pe care o 
dă filmul „Pe drumul Thaliei".

Succesul acestei noi producții romî
nești — care pledează pentru schimbul, 
fie el temporar, de cadre de creație în
tre cele două studiouri „București“ și 
„Alexandru Sahia“ — se explică desigur 
și prin faptul că autorii, nu de mult stu- 
denfi ai institutului, astăzi ei înșiși cadre 
didactice, cunosc îndeaproape această 
realitate vie. Și, cunoscînd-o, au adus — 
pornind din interiorul acestei realităfi 
concrete — un elogiu convingător înal
tei școli de artă din fara noastră, su
bliniind implicit condițiile asigurate as
tăzi dezvoltării talentelor.

Titus MESAROȘ

pătrunzătoare, zîmbetul sincer. Beriozkin 
e un caracter integru, care nu suportă 
compromisurile sau jumătățile de măsură 
(atitudinea față de cumnatul lui e conclu
dentă). Dar mai ales are o sinceritate, 
poate puțin brutală, o luciditate, poate 
puțin aspră, o dezinvoltură, poate puțin 
șocantă, toate izvorind dintr-o deplină 
libertate interioară, din conștiința tonică 
a faptului că omul are dreptul la fericire 
cum are dreptul la aer. Lui Batalov îi dă 
replica o foarte bună actriță de film — 
Tatiana Siomina — care îi conferă Șurei 
o remarcabilă autenticitate.

Plimbările lui Beriozkin cu Șura, prin 
Leningrad (prima cunoștință în forfota 
orașului, în plină zi ; explicațiile de pe 
șalupa care parcurge Neva, cu puștiul 
obraznic amuzîndu-se să-i sîcîie ; apoi 
clarificările definitive cînd străbat stră
zile pustii) relevă capacitatea regi
zorului de a proiecta prezența persona
jelor sale pe fundalul realităților coti
diene. Și totodată îi dă prilej să învăluie 
într-un nimb de poezie peisajul citadin. 
Eroii filmului nu sînt izolați, analizați în 
ramele unui conflict personal, ci 
evoluează în miezul vieții. De aceea se 
și rețin — pe lîngă figurile protagoniști
lor Alexei Batalov, Tamara Siomina, Va
lentin Zubkov — o serie de apariții epi
sodice, schițate convingător : mama lui 
Beriozkin, croitorul care vrea să-și căpă- 
tuiască fata, bîrfitoarea de la înmormîn- 
tare și altele. De aceea se și impun 
atenției, în afara firului principal al ac
țiunii, cîteva episoade secundare care 
susțin și îmbogățesc pe planuri compli
mentare desfășurarea filmului.

Const. DOGARU

După orele de clasă, numeroși șco
lari au posibilitatea să-și dezvolte 
aptitudinile în domeniile științei, teh
nicii, artei, participînd la programul 
de manifestări al caselor de pio
nieri. în fotografie, cîțiva din mem
brii cercului de sculptură — unul 
din numeroasele puncte de atracție 
alo Casei pionierilor din Craiova — k 
tnvătînd „alfabetul" modelării lem-

* nulul I

Prestigiul uzinei
(Urmare din pag. I-a)

anticorosivă, epurarea apelor in
dustriale.

Un rol esențial l-au avut schim
burile de experiență cu alte între
prinderi, colaborarea strînsă cu in
stitutele de cercetări științifice. 
Am mers în schimb de experien
ță la uzinele chimice din Tg. Mu
reș și Ocna Mureșului (în proble
ma producerii silicatului de so
diu), colaborăm cu IPROCHIM în 
realizarea unui nou produs, silica- 
gelul. Dobîndind o anumită „doză“ 
de pregătire și calificare, colecti
vul uzinei s-a avîntat, îndrăzneț, 
spre punerea în valoare a rezer
velor de ridicare a nivelului teh
nic al producției. Specialiști din 
serviciile tehnice și din secțiile pro
ductive au soluționat cu com
petentă o serie de probleme 
legate de perfectionarea pro
ceselor tehnologice și tehnolo
giei de fabricație. Concret, enu
măr cîteva : prin perfectionarea 
constructivă a instalației de con
densare a aburului la evaporarea 
leșiilor caustice s-a creat posibi
litatea ca, pe lîngă realizarea unui 
spor de 8 la sută al producției, să 
se asigure o bună separare a im
purităților din leșiile caustice ; s-a 
adoptat tehnologia de ardere a 
calcarului și cocsului în cuptoare
le de var în raport cu dimensiu
nile granuläre ale acestora ; spe
cialiștii uzinei au reușit ca în 1964 
să realizeze primele cantități de 
sodă caustică superioară prin pro
cedeul caustificării, produs obținut 
pentru prima oară prin această 
metodă,

Aceste căutări creatoare au con
tribuit ca, în primele 11 luni, pro
porția de sodă calcinată superioară 
să se ridice la 76,4 Ta sută față de 
9,9 la sută în 1960. Nu mai puțin 
concludentă este dinamica produc
ției de sodă caustică de calitatea 
întîi și superioară : de la 1,9 la 
sută în 1961, aceasta a ajuns la 85,6 
la sută. La ambele produse s-au 
realizat însemnate cantități peste 
plan. Planul anual de livrări pen
tru export a fost depășit cu 5 000 
de tone.

V-am ruga să vă referiți și la 
preocupările privind ridicarea, 
în continuare, a calității produ
selor.
Cert este că avem încă mari 

posibilități de a îmbunătăți ca
litatea produselor. Aceasta de
pinde în mare măsură de modul 
cum ne organizăm munca, de pri
ceperea și strădaniile pentru a 
pune mai deplin în valoare rezer
vele de producție existente. Pen
tru anul viitor ne-am propus să 
realizăm produse cu o valoare e- 
conomică mult mai ridicată. Pro
porția de sodă calcinată superioa
ră va crește la aproximativ 80 la 
sută, iar cea de sodă caustică de 
calitatea întîi și superioară va 
depăși 90 la sută din totalul pro
ducției. în principal vom pune 
accent pe cîteva măsuri, și anu
me : introducerea unor tehnologii 
care să facă posibilă creșterea 
proporției de sodă caustică de ca
litate superioară, perfectionarea 

tehnologiei de schimbare a coloa
nelor în vederea reducerii conți
nutului de fier al sodei fabricate 
și obținerea produsului de calitate 
extra. La indicația comitetului de 
partid din uzină, ■ în afara celor 
trei comisii de descoperire și va
lorificare a rezervelor producției 
au fost create alte șase, pe secții.

Este știut că buna întreținere și 
funcționare a utilajelor influen
țează direct asupra calității pro
duselor. De aceea atenția noastră 
este consecvent îndreptată spre 
executarea la timp și în cele mai 
bune condiții a reviziilor și repa
rațiilor generale. Ne preocupă în
deaproape măsurile privind asigu
rarea pieselor de schimb necesare 
reviziei generale a uzinei în anul 
viitor. în vederea fabricării de 
produse superioare calitativ, vom 
ridica și mai mult răspunderea 
controlului tehnic. De aceea am 
și trecut la organizarea mai ju
dicioasă a acestuia pe schimburi, 
atît în ce privește controlul inter- 
fazic, cît și al produsului finit. Tot
odată, au fost înzestrate cu apa- 
rataj modern toate laboratoarele 
secțiilor și s-au creat laboratoare 
de control la magaziile de livrară.

în cdrînd încheiem un an dé ac
tivitate rodnică. Faptul că în acest 
răstimp nu am primit din partea 
beneficiarilor din țară și de peste 
hotare nici un reproș, ne îndeam
nă să facem în continuare din 
„marca fabricii“ o chestiune de 
prestigiu. Ansamblul de măsuri 
tehnice și organizatorice prin care 
punem bazele producției din 1965 
ne dă certitudinea că în anul viitor 
avem posibilitatea să nu admitem 
nici un fel de rabat la calitatea 
produselor pe oare le realizăm.

TEATRE © CINEMA •TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. p. Romi

ne : Toamna se numără... varietățile 
(spectacol prezentat de Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase" orele 19,30). Teatrul 
de Operă și Balet al R. P. Romine : Tosca 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Inșir-te mărgărite (orele 19,30), (sala 
Studio) : Patima de sub ulmi (orele
19,30).  Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Casa inimilor sfărîmate (orele 
20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Luna dezmoșteniților (orele 19,30), 
(sala Studio) : Scandaloasa legătură (o- 
rele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giu- 
lești : N-avem centru înaintaș (orele
19,30).  Teatrul evreiesc de stat : Finita la 
Commedia (orele 20). Studioul Institutu
lui de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" (str. 30 Decembrie nr. 
9) : In lumea apelor (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Povestea porcului (spec
tacol pentru copii — orele 16), Micul 
prinț (spectacol pentru adulți — orele 
20;30). Ansamblul artistic al C.C.S. (str. 
Lipscani nr. 59) : Tinerețe (orele 20). Cir
cul de stat : Spectacol prezentat de an
samblul circului italian Medrano (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Șapte ani de căs
nicie — cinemascop : 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), Flamura (9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Can-can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30 ; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Climate — cine
mascop : Republica (8; 10,45; 13,30; 16,15; 
19; 21,40). Maria : Festival (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Casa neterminată : Lu
ceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Frumoasele nopții : Carpați (10; 12; 14; 
16). Ziua fericirii — cinemascop : Tomis 
(9,15; 11,30; 13,46; 18; 18,16; 20,30), Modern

(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Ghinionis
tul : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Excelsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). Ivailo : 
Buzești (15,30; 18; 20,30). Hamlet — cine
mascop : Victoria (10; 14,30; 17,30; 20,30), 
Miorița (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). Vii și 
morți — cinemascop (ambele serii) : Cen
tral (10,30; 15; 19). Haine aproape noi — 
cinemascop : 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 Münchausen — 
Căciulița cu ciuc roșu: Timpuri Noi (10— 
17,15 în continuare ; 19, 21). 30 de ani de 
veselie : Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Arta (16: 18; 20). Sedusă și abandonată : 
înfrățirea între popoare (10; 15; 17,30;
20) . Există un asemenea flăcău : Cultu
ral (15,30; 18; 20,30). Viața particulară : 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . încurcătură blestemată : Crîngași 
(15 ; 17,45; 20,30). Teama : Bucegi (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30), Popular (16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (15,45; 18; 20,15). Co
moara din lacul de argint — cinemascop: 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Dragoste la zero 
grade : Flacăra (15,30; 17,45; 20), Adesgo 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). Comoara din Vadul 
Vechi : vitan (16; 18,15; 20.30). Străinul
— cinemascop (ambele serii) : Munca
(16; 19,30), Cosmos (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). In 
viitoare : viitorul (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Șoferii iadului : 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 : Progre
sul (15,30; 18; 20,15). Comisarul Maigret 
se înfurie : Ferentari (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 : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune — Dispozi
tivele regulatoare din procesele indus
triale automatizate (II) de ing. ilie Papa- 
dache, de la Institutul de proiectări de 
aparataj electrotehnic și instalații de au
tomatizare. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru tineretul școlar : Vă place 
muzica ? 20,00 — Săptămîna. 21,00 — O 
seară de balet cu Maia Plisețkaia. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost mai mult noros. Au căzut 
precipitații sub formă de burniță în 
Dobrogea. Local s-a semnalat ceață, mai 
persistentă în Oltenia și Moldova. Vîntul 
a suflat slab, exceptînd Dobrogea, unde 
a avut intensificări pînă la tare, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempera
tura aerului Ia ora 14 oscila între minus 
7 grade la Toplița și Joseni și 4 grade 
la Caransebeș, Oravița, Sulina și Sf. 
Gheorghe Deltă. In București : Vremea 
s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a atins 
3 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 decembrie. In țară : Vreme 
în încălzire ușoară și treptată, începînd 
din vestul țării. Cerul va fi mal mult 
noros. Vor cădea precipitații mai frec
vente în Banat și Transilvania. Vîntul 
va predomina din vest. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 grade și plus 5 grade, local 
mai coborîte, la începutul Intervalului, 
iar maximele între minus 2 grade și 
plus 8 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme în încălzire ușoară și treptată. 
Cerul va fi mai noros. Ninsoare slabă. 
Vînt potrivit. Ceață locală.
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Semnarea Acordului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1965 
intre R. P. Romînă si R. P. ChinezăJ

în urma tratativelor dintre dele
gația guvernamentală comercială a 
R. P. Romîne și delegația guverna
mentală comercială a R. P. Chineze, 
care au avut loc la București într-o 
atmosferă de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă, la 9 decembrie 
s-a semnat Acordul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1965 în
tre cele două țări. Documentul pre
vede o creștere importantă a volu
mului schimburilor față de anul 1964,

R. P, Romînă va livra : instalații 
de foraj, cargou maritim de 4 500 
tdw, autocamioane, piese de schimb 
pentru mașini, produse chimice și 
petroliere, burlane de foraj și alte 
mărfuri.

R. P. Chineză va livra : produse 
mineraliere, laminate de oțel, plăcu
țe de metal dur, produse chimice, 
produse textile, bunuri de consum 
și alte mărfuri.

Acordul a fost semnat din partea

romînă de Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, iar din partea chineză de Tzian 
Min, locțiitor al ministrului comer
țului exterior.

La semnare au participat V. Io- 
nescu, ministrul comerțului exterior, 
Ed. Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Au asistat Liu 
Fan, ambasadorul R. P. Chineze la 
București, precum și membrii celor 
două delegații la tratative.★

La 8 decembrie, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romî
ne, a primit pe președintele delega
ției guvernamentale comerciale a 
R. P. Chineze, Tzian Min, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Chineze, și pe Liu Fan, amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
la București, cu care a avut o con
vorbire prietenească. (Agerpres)

Comemorarea acad. Dimitrie Pompeiu
Joi după-amiază Facultatea de 

matematică-mecanică a Universită
ții din București și Societatea de 
științe matematice din R. P. Romînă 
au comemorat un deceniu de la 
moartea acad. Dimitrie Pompeiu. 
Au evocat personalitatea eminentu
lui om de știință acad. N. Teodo- 
rescu, decanul Facultății de mate
matică-mecanică, prof, emerit O.

Onicescu, acad. Gr. C. Moisil, prof, 
univ. D. V. Ionescu de la Facultatea 
de matematică-mecanică din Cluj, 
prof. univ. A. Haimovici de la Fa
cultatea de matematică-mecanică 
din Iași, prof. dr. Ion Curea, recto
rul Universității din Timișoara, și 
prof. univ. I. Sabac de la Institu
tul politehnic din București.

Comemorarea istoricului loan Bogdan
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea marelui istoric și sla
vist romîn loan Bogdan, la școala 
medie nr. 1 din Brașov a avut loc 
joi o sesiune științifică festivă. Au 
prezentat expuneri și comunicări : 
acad. Emil Petrovici, președintele 
Asociației slaviștilor din R. P. Romî
nă, conf. George Mihăilă, șeful ca

tedrei de limbi slave de la Univer
sitatea din București, și conf. Lucia 
Djamo. A mai luat cuvântul prof. 
Nulla Minissi, directorul Institutului 
de slavistică din Neapole — Italia, 
în încheiere, prof. Toma Leoveanu, 
directorul Școlii medii nr. 1, a evo
cat anii petrecuți de loan Bogdan la 
Brașov.

A VII-a Consfătuire pe țară 
de morfologie normală și patologică

La Institutul de medicină și far
macie din Tg. Mureș a început joi 
dimineața cea de-a Vil-a Consfătui
re pe țară de morfologie normală și 
patologică cu tema : „Reglarea ner
voasă și endocrină a activității me- 
zenchimului“. Participă academi
cieni,. profesori, conferențiari și doc

tori din întreaga țară. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. V. D. 
Mîrza, președintele Societății de 
morfologie normală și patologică.

în cursul a trei zile de dezbateri 
vor fi prezentate peste 50 de comu
nicări științifice de specialitate.
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OASPEȚI FRANCEZI 
PRIMIȚI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI

întrë 7 și 10 decembrie, Marcel 
Jeanneney, profesor la Universita
tea din Paris, fost ministru al In
dustriei, membru în Consiliul Eco
nomic și Social francez și reprezen
tant al Franței în Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U., însoțit de 
Maurice Flamant, profesor la Uni
versitatea din Dijon, directorul Ser
viciului științific de activitate eco
nomică al Fundației Naționale de 
Științe Politice din Paris, au făcut 
o vizită în țara noastră.

La 8 decembrie, domnii M. Jean
neney și M. Flamant, însoțiți de 
ambasadorul Franței la București, 
Jean Louis Pons, și de consilierul 
ambasadei franceze, Jean François 
Noiville, au fost primiți la Consi
liul de Miniștri de tovarășul Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

în cinstea lor, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Gaston Marin, a oferit un dejun, iar 
ambasadorul Franței un dineu.

De asemenea, oaspeții francezi au 
vizitat în timpul șederii lor în R. P. 
Romînă, unele instituții și între
prinderi economice.

★

Cu prilejul încheierii turneului în 
țara noastră al Ansamblului artistic 
național al R. P. Chineze, Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
a oferit joi seara o masă în cinstea 
artiștilor chinezi. Au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, I.R.R.C.S., Sfatului 
popular al Capitalei, oameni de artă.

Au luat parte Liu Fan, ambasado
rul R. P. Chineze în R. P. Romînă, 
și membri ai Ambasadei.

Timp de aproape o lună, cît a du
rat turneul, Ansamblul artistic na
țional al R. P. Chineze a prezentat 
spectacole în Capitală și în diferite 
localități din regiunile București, 
Brașov, Galați și Ploiești.

Conducerea ansamblului a fost 
primită de Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S. La întrevederi au luat 
parte membri ai Ambasadei R. P. 
Chineze.

★

Joi la amiază ministrul Olandei în 
R. P. Romînă, Joost B. Haverkom 
Van Rijsewijk, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor Pa
triei. Au fost prezenți reprezentanți 

Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și 
Sfatului popular al Capitalei.★

Ambasadorul R. P. Polone în R.P. 
Romînă, Wieslaw Sobierajski, a ofe
rit joi la amiază un dejun în cinstea 
tovarășei Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, care a făcut o vi
zită în R. P. Polonă la invitația 
ministrului culturii din această țară.

Au participat Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

ai 
ai 
ai

Lucrări de renovare
la bojdeuca lui Ion Creanga

La Iași au fost terminate lucrările 
de renovare a bojdeucii lui Ion 
Creangă din cartierul Țicău și micul 
muzeu din curtea bisericii Golia, a- 
menajat in fosta locuință a marelui 
povestitor în timpul cînd era dia
con. Muzeul din curtea bisericii Go
lia a fost îmbogățit cu noi piese. 
Printre exponatele recente ale mu
zeului se află o lucrare sculpturală 
executată de Eftimie Bîrleanu, ar
tist emerit, reprezentînd pe învăță
torul Ion Creangă înconjurat de e- 
levi.

Joi s-a deschis la muzeul raional 
Tg. Neamț expoziția „Creangă în 
arta plastică“. Operele expuse fac 
parte din tezaurul Muzeului de artă 
al R. P. Romîne. (Agerpres)

De la I. T. B.

Terminîndu-se lucrările de reparații 
la linii pe șoseaua Mihai Bravu, 
începînd de azi 11 decembrie a.c. tram
vaiele liniilor 24, 26 și 27 își reiau tra
seul normal.
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Lucrările Congresului U.C.I.
BELGRAD 10. — Corespondentul rășul Nicolae Ceaușescu, membru al 

Agerpres, C. Oprică, transmite : La 
10 decembrie au continuat lucrările 
Congresului al VIII-lea al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. în șe
dința de dimineață au luat cuvîntul 
membri ai Comitetului Central al 
U.C.I. și delegați din diferite repu
blici ale R.S.F. Iugoslavia.

Congresul a fost salutat de tova-

Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., conducătorul delegației C.C. 
al P.M.R. la Congresul U.C.I.

Președintele ședinței din dimineața 
zilei de 10 decembrie, Aii Șukria, a 
mulțumit călduros pentru salutul a- 
dresat Congresului din partea Parti
dului Muncitoresc 
gului popor romîn 
rința ca relațiile

Romîn și a între- 
și a exprimat do- 
prietenești dintre

cele două partide și popoare să se 
dezvolte continuu.

Congresul a fost salutat, de ase
menea, de reprezentanți ai partide
lor comuniste și muncitorești din 
Maroc, Mongolia, R. D. Germană, 
Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, 
precum și de reprezentanții partidu
lui Uniunea Sudaneză din Mali, ai 
Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu

mele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al între
gului popor romîn, să transmit un 
călduros și frățesc salut celui de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, clasei mun
citoare, tuturor oamenilor muncii 
din Iugoslavia.

Instaurarea puterii populare în 
Iugoslavia — încununare a luptei 
eroice și pline de sacrificii, dusă îm
potriva ocupanților fasciști de for
țele patriotice, sub conducerea 
Partidului Comunist — _a deschis 
poporului iugoslav calea unor pro
funde prefaceri social-economice.

într-un timp istoric scurt, oame
nii muncii din Iugoslavia au dobîn- 
dit remarcabile succese în construi
rea socialismului ; volumul produc
ției industriale globale este în 
prezent de 5 ori mai mare față de 
perioada antebelică, au fost create 
noi ramuri industriale, s-au con
struit întreprinderi moderne, înzes
trate cu tehnică avansată ; s-au 
dezvoltat industria siderurgică, de 
prelucrare a metalelor, energetică 
și chimică ; succese însemnate au 
fost înregistrate în agricultură, în 
dezvoltarea învățămîntului și cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Oamenii muncii din Romînia se 
bucură din inimă de realizările im
portante ale poporului frate iugo
slav, rod al muncii pline de abne
gație, al eforturilor sale creatoare.

Dragi tovarăși,
Cu cîteva luni în urmă, poporul 

romîn a sărbătorit 20 de ani de la 
eliberarea patriei sale de sub jugul 
fascist. In acești ani, oamenii mun
cii din țara noastră au repurtat 
victorii istorice în opera de con
struire a socialismului.

Volumul producției 
este în prezent de peste 
mare față de anul 1938 
de energie electrică și
crescut, față de nivelul aceluiași an, 
de 22 de ori, de fontă de aproape 14 
ori, de oțel și metale neferoase de 
peste 10 ori, producția industriei 
constructoare de mașini de 17 ori și 
a industriei chimice de 23 ori.

De asemenea, agricultura țării 
noastre cunoaște o dezvoltare inten
sivă și multilaterală, asigură pe de
plin necesitățile de consum ale 
populației și materii prime pentru 
industrie.

Ca rezultat al dezvoltării ascen
dente a întregii economii naționale, 
a crescut venitul național și, pe a- 
ceastă bază, nivelul de trai al oame
nilor muncii ; se dezvoltă continuu 
învățămîntul, știința și cultura.

Republica Populară Romînă are 
la baza politicii sale externe rela
țiile de colaborare și prietenie fră
țească cu toate țările socialiste în 
spiritul principiilor internaționalis
mului socialist, al întrajutorării fră
țești, avantajului reciproc, egalității 
în drepturi și al respectării stricte 
a independenței și suveranității na
ționale.

industriale 
8 ori mai 

; producția 
termică a

• ALEXANDRA NICOLAU
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ PE 1964

• DISPUTE STRÎNSE ÎN RUNDA A VIA
LA MASCULIN

!

După primele mutări în partida decisivă. In stingă. Alexandra Nicolau, 
ciștigătoarea titlului de campioană

sfîrșif turneul de ba- 
campioană a țării, 
partida decisivă cu 

totalizat 2V2

Legia Varșovia- 
Balatasaray Istanbul 1-0

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală a-a disputat ieri cel 
treilea meci între echipele 
Varșovia și Galatasaray Istanbul, 
în cadrul „Cupei cupelor" la fot
bal. Cele două formații cîștigaseră 
fiecare la un punct diferență pe te
ren propriu și acest meci urma să 
desemneze echipa calificată în tu
rul trei al competiției. Deși avea în 
formație mulți internaționali cunos- 
cuți (Turgay, Kadri, Mustafa, Metin), 
echipa Galatasaray a părăsit tere
nul învinsă. Legia Varșovia, forma
ție tînără dar robustă, a știut să 
păstreze avantajul de un gol prin- 
tr-o apărare tenace și organizată. 
Scor final 1—0 (1—0) pentru Legia 
Varșovia, prin punctul marcat de A- 
postol în. minutul 14. Fotbaliștii turci 
au avut o mare ocazie în minutul 5, 
cînd mijlocașul Ceskowski 
de pe linia porții balonul 
de Mustafa.

de-al 
Legia

ci scos 
expediat

3-1
ieri par-

Și

eut un promițător debut tînărul Pîr- 
vuleț, autorul a două goluri. Diha- 
mo, fără Pîrcălab și Petru Emil, a 
jucat șters în acest meci, căruia gaz
dele, prin elanul lor, i-au imprimat 
totuși o notă de vioiciune și specta
culozitate. Scorul a fost deschis în 
minutul 20 de Pîrvuleț, noua extremă 
stînga a Științei, iar oaspeții au ega
lat în minutul 38, datorită lui Ene II. 
In minutul 54, Alexandru Vasile a 
transformat o lovitură de la 11 m și 
scorul a devenit 2—1 pentru Știința. 
Studenții au mai înscris în minutul 
78, cînd Pîrvuleț a reluat în plasă 
mingea centrată de Szabo.

Totodată, țara noastră, aplicînd în 
viață principiile coexistenței pașnice 
între statele cu orînduiri sociale di
ferite, dezvoltă relațiile și legăturile 
economice cu toate țările care do
resc acest lucru.

între poporul romîn și poporul 
iugoslav, care au 
prietenie și bună 
statornicit relații de colaborare fră
țească, întemeiate pe deplina egali
tate în drepturi și respectul mutual, 
pe țelul comun al construirii socia
lismului și apărării păcii. Relevăm 
cu satisfacție că, în ultimii ani, co
laborarea economică, schimburile de 
delegații între organizațiile obștești, 
contactele în domeniul științei, cul
turii, învățămîntului au cunoscut o 
dezvoltare continuă, contribuind la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări spre binele 
ambelor noastre popoare. Un rol im
portant în adîncirea relațiilor dintre 
Romînia și Iugoslavia l-au avut vi
zitele și întîlnirile tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Iosip 
Broz Tito. Un simbol viu al aceștei 
prietenii și o ilustrare concretă a 
colaborării frățești dintre cele două 
țări o constituie construcția în 
mun a sistemului energetic și 
navigație de la Porțile de Fier.

Dragi tovarăși,
Republica Populară Romînă, con

vinsă că orice stat, mare său mic, 
poate și trebuie să-și aducă contri
buția la normalizarea relațiilor in
ternaționale, militează, împreună cu 
celelalte țări socialiste și cu alte 
state iubitoare de pace, pentru 
triumful principiilor coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite. în acest spirit, țara 
noastră acționează în O.N.U. și în 
alte organizații internaționale, ma
nifestă inițiativă și susține orice 
propuneri menite să ducă la des
tindere în viața internațională.

Poporul romîn acordă o mare im
portanță faptului că R. S. F. Iugo
slavia sprijină propunerile guvernu
lui R. P. Romîne de transformare a 
Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării, aportului pe care țara 
dumneavoastră îl aduce la cauza 
păcii, promovării înțelegerii și cola
borării între statele lumii.

Provoacă o legitimă îngrijorare și

vechi tradiții de 
vecinătate, s-au

co
de

stîrnesc protestul opiniei publice 
mondiale acțiunile militare agresive 
împotriva R. D. Vietnam, interven
ția armată în Congo, planul de cre
are a forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. și altele asemănătoare. 
Acestea impun întărirea vigilenței 
din partea forțelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă pentru zădărnici
rea acțiunilor agresive ale imperia
lismului.-

împreună ou celelalte țări socia
liste și cu toate statele iubitoare de 
pace, Republica Populară Romînă se 
pronunță în mod consecvent pentru 
încetarea cursei înarmărilor, înlă
turarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial, desființarea 
blocurilor militare, interzicerea ar
melor nucleare și distrugerea stocu
rilor existente, înfăptuirea dezarmă
rii generale, pentru 
nitivă a dominației 
toate formele sale.

Chezășia apărării
succese ale cauzei socialismului 
zidă în unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste mondiale, în a- 
lianța acestora cu mișcarea de eli
berare națională, cu toate forțele 
progresiste ale contemporaneității, 
întărirea acestei unități constituie 
suprema îndatorire a fiecărui partid 
comunist și muncitoresc.

Partidul Muncitoresc Romîn va 
milita și în viitor pentru întărirea 
prieteniei, colaborării și unității ță
rilor socialiste, a unității partidelor 
comuniste și muncitorești, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, 
pectului reciproc, în spiritul
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar. (Aplauze).

Dragi tovarăși,

în încheiere, permiteți-mi să ex
prim din nou din partea comuniști
lor și poporului romîn cele mai bune 
urări Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, harnicului și talentatului 
popor iugoslav, dorindu-le să obțină 
noi și mari succese în construirea so
cialismului, în lupta pentru pace.

Să se întărească continuu priete
nia romîno-iugoslavă, unitatea țări
lor socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale ! (Aplauze).

Trăiască pacea și prietenia între 
popoare ! (Aplauze).

lichidarea defi- 
coloniale sub

păcii și a noi
re

res- 
mar-

Dineu în cinstea delegației C.C. al P.M.R
BELGRAD 10. — Coresponden

tul Agerpres, C. Oprică, transmite : 
Miercuri seara, Petar Stambolici, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., președintele Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, a oferit un dineu în cinstea 
delegației C.C. al P.M.R., condusă de 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., care participă la cel de-al 
VIII-lea Congres al U.C.I. La dineu 
au participat Gheorghe Stoica și 
Ilie Verdeț, membri ai C.C. al P.M.R., 
Aurel Mălnășan, ambasadorul R. P. 
Romîne în R.S.F. Iugoslavia.

Au participat, de asemenea, Peko 
Dapcevici, Boșko Siliegovici, Milen- 
tie Popovici, Ivan Macek, Bogoliub 
Stoianovici, membri ai C.C. al U.C.I., 
și Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

★

BELGRAD 10 (Agerpres). ■— Joi 
după-amiază, delegația C.C. al 
P.M.R. care participă la lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres al U.C.L 
a vizitat Muzeul Militar din Bel
grad.

RUINELE UNUI TEMPLU GREC

în cunoscuta „Vale a templului“ 
din orașul sicilian Agrigento au fost 
descoperite ruinele unui templu 
grec. După toate probabilitățile el a 
fost construit în secolul VI î.e.n. Să
păturile au scos, de asemenea, la 
iveală ruine de locuințe și obiecte de 
uz casnic din perioada elenă a aces
tui oraș.

mai ușor. Acasă, elevul poate repeta 
cu ajutorul unui manual-ghid special 
întocmit.

INSTALAȚIE
DE STEREOTELEVIZIUNE

Ieri seară a luat 
raj pentru titlul de 
Objinînd remiză în 
Polihroniade, Nicolau a 
puncte, reușind în acest fel să cîșiige 
pentru a patra oară fitlul de campioană 
republicană. Pe locul doi s-a clasat Po
lihroniade — 2 puncte, iar pe locul trei 
Teodorescu cu 114 puncte. Turneul de 
baraj din acest an s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă strînsă între cele trei sportive, 
dovadă fiind rezultatele de egalitate în
registrate în majoritatea partidelor.

Turneul final masculin a continuat cu 
disputarea rundei a 6-a. Numai 5 din cele 
10 partide s-au încheiat în timpul regle
mentar de joc, restul fiind întrerupte. 
Günsberger ' a cîștigat la Șuteu, Stanciu 
la Bozdoghină, iar partidele Alexandres- 
cu — Gavrilă, Pavlovici — Reicher, Ra
dovici — Voiculescu s-au încheiat remi
ză. Restul partidelor, Nacu — Neamju, 
Mititelu — Gheorghiu, Ciocîltea — Par- 
toș, Șuta — Szabo, Soos — Pușcașu, s-au 
întrerupt. Ciocîltea are un pion în plus 
la Parfoș, Gheorghiu beneficiază de ca
litate la Mititelu, iar Neamju a întrerupt 
tn pozifie avantajoasă la Nacu. Clasa
ment: Gheorghiu 4 (1) p.; Neamju — 
32/s (1) p; Günsberger, Radovici și Stan
ciu 3V2 p. fiecare, Voiculescu și Reicher 
cîte 3 p., Ciocîltea 2V2 (2) p. Astăzi de di- 
[nineajă se vor desfășura partidele între-

rupte, iar după-amiază runda a 7-a a 
turneului final, în care ies în evidenjă 
partidele Gheorghiu — Ciocîltea, Neam- 
|u — Mititelu și Voiculescu — Nacu.

Știința Cluj« 
Dinamo București

La Cluj s-a desfășurat
tida dintre echipele Știința Cluj 
Dinamo București contînd ca restan
ță a campionatului categoriei A Ia 
fotbal. întîlnirea s-a terminat cu sco
rul de 3—1 (1—1) în favoarea echi
pei Știința, în rîndul căreia și-a fă-

SPORTUL PESTE HOTARE
„Cupa Dunării" la hochei

Tradiționala competiție internaționa
lă de hochei pe gheață „Cupa Dunării“ 
se va disputa între 17 și 20 decembrie 
la Sofia, cu participarea echipelor ora
șelor București, Belgrad, Budapesta și 
Sofia. Cele două ediții desfășurate pînă 
în prezent au fost cîștigate de echipa 
orașului București.

Pe terenurile de fotbal
In preliminariile campionatului mon

dial, la Atena, echipa Greciei a învins 
cu 2—0 selecționata Țării Galilor. Re
turul se va desfășura în martie la Car
diff. în grupa a 7-a a preliminariilor, 
fotbaliștii greci conduc acum în clasa
ment cu 4 puncte, urmați de cei din Da
nemarca și Țara Galilor. Din această 
grupă face parte și echipa U.R.S.S., care

nu a susținut pînă în prezent nici un 
meci.

Rezultate din Cupa orașelor tîrguri : 
F. C. Liège-D.O.S. Utrecht (Olanda) 
2—0 ; Liège s-a calificat pentru turul 
următor și va juca cu Atletico Madrid ; 
Atletico Bilbao-F. C. Antwerp 1—0 
(1—0). Bilbao va juca cu Dunfermline.

In Cupa campionilor europeni, Ben
fica Lisabona-Chaux a învins echipa 
Fonds cu 5—0.

HOCHEI. — în drum spre Canada, 
echipa reprezentativă a U.R.S.S. s-a 0- 
prit la Helsinki, unde a susținut un 
meci amical în compania selecționatei 
Finlandei. Hocheiștii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 8—1.

BOX. — La 14 decembrie la Filadel
fia, campionul mondial de box la cate
goria „mijlocie", Joey Giardello, își va 
pune titlul în joc în fața șalangerului 
său oficial, Rubin Carter Hurricane, ne
învins încă în carieră,

La Expoziția realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. din Moscova este 
prezentată o instalație de stereotele- 
viziune cu două canale. Datorită u- 
nor efecte speciale, telespectatorii de
vin parcă participanți nemijlociți la- 
acțiunea prezentată pe ecran. Dacă 
instalației i se adaugă un cinescop 
cu imagini în culori, se obține o in
stalație de televiziune care redă ima
ginea în culori naturale.

Noua instalație de stereoteleviziune în 
culori este de mare folos în multe sec
toare industriale, unde prezența omu
lui este imposibilă sau primejdioasă 
ca, de pildă, în „zona fierbinte“ a 
reactorului atomic sau în laboratoa
re chimice. Mari perspective se des
chid folosirii noii instalații în meta
lurgie.

me-

ÎNVĂȚAȚl LIMBA ENGLEZĂ... 
PE ÎNTUNERIC

în Franța a fost organizat un curs 
de limbă engleză, potrivit noii
tode „Audiovizion“ — o metodă ci
nematografică de învățare în colectiv. 
Cursurile se desfășoară într-o sală, 
obscură. Profesorul, pe care elevii 
nu-1 pot vedea, pronunță cuvinte care 
apar concomitent" scrise pe un ecran, 
în felul acesta, ele sînt însușite mult

INSULĂ DE OȚEL

In plină Mare a Nordului, la 53 km 
de insula Juist, a apărut de cîteva luni 
o insulă de oțel de 70 metri lungime 
și 40 lățime, solid instalată pe 12 
stîlpi, a căror greutate este de 6 200 
tone ; insula este prevăzută cu o pistă 
de aterizare pentru elicoptere. Din 
punctul central al insulei se înalță un 
turn de 45 metri, de pe care un per
forator sondează adîncurile submarine 
în căutarea unor zăcăminte de petrol. 
Echipajul insulei este format din 70 de 
oameni, dintre care însă numai 40 se 
găsesc simultan pe bord, deoarece în 
fiecare zi o treime se schimbă. Perfo
rarea a atins pînă în prezent 4100 
metri adîncime, fără însă să fi dat 
încă de petrol sau gaze naturale. 
Peste puțin timp sondajele vor începe 
în altă zonă, la 20 km nord de insula 
Borkum. între timp, la șantierele na
vale din Kiel se construiește o nouă 
platformă de oțel, de dimensiuni și 
mai mari.

străbată în următoarele două luni 
peste 1200 de mile, restul călătoriei 
urmînd să fie efectuat în viitoarele 
trei veri antarctice. Anul acesta ei se 
vor opri în apropierea Polului inacce- 
sibilității, anul viitor vor trece Polul 
Sud urmînd ca sfîrșitul călătoriei să 
aibă loc la începutul anului 1968.

DUPĂ 20 DE ANI DE CERCETĂRI

Savantul finlandez Olvai Eraemet- 
sae, profesor de chimie anorganică 
la colegiul tehnic din Helsinki, a 
anunțat că, după 20 de ani de stu
dii și cercetări, a reușit să extragă 
din 20 000 de kilograme de lanthani
des (pămînturi rare) o zecime de gram 
de Prometheum, cel de-al 61-lea ele-

ment al tabloului lui Mendeleev. 
Pînă acum, savanții considerau acest 
element instabil și erau de părere că 
el nu poate exista în natură.

ITALIA FĂRĂ ZIARE

Începînd de miercuri seara, în Italia 
nu vor apărea ziare timp de șapte 
zile, în urma grevei naționale decla
rate de ziariști. Greva afectează și ser
viciile de radio și televiziune, care nu 
vor difuza decît un program redus 
de informații. Greva a intervenit în 
urma eșecului tentativei de conciliere 
întreprinsă de ministrul muncii între 
Federația presei și Federația editori
lor de ziare.

LEGILE APARTHEID APLICATE 
LUI ARMSTRONG

Guvernul Republicii Sud-Africane 
a respins, fără nici o motivare, cere
rea de intrare în țară a cunoscutului 
trompetist Louis Armstrong, de ori
gine negru american.

CĂLĂTORIE TN REGIUNI 
NEEXPLORATE

Un grup de 10 savanți americani 
norvegieni și belgieni a părăsit sta
țiunea Amundsen-Scott în trei sănii 
într-o primă etapă a unei călătorii 
de 5 000 de mile prin regiuni neex
plorate ale Antarcticei. Ei speră să

Aspect din timpul incendiului de la gara de mărfuri Blshopsgate din 
Londra, calificat drept cel mai mare de la sfîrșitul războiului
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LA OTTAWA PARAFAREA ACORDULUI COMERCIAL Cu prilejul vizitei la Paris

Discuțiile Wilson-Pearson ROMÎNO-FRANCEZ PE TERMEN LUNG
a specialiștilor romini

I Corespondența telefonica La preluarea

OTTAWA 10 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută joi dimi
neața la Ottawa, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, a afir
mat că în cadrul conversațiilor cu 
conducătorii Canadei s-a procedat 
la un larg tur de orizont. După ce a 
răspuns unor întrebări cu privire la 
vizita sa în Statele Unite, Wilson a 
precizat că proiectul britanic cu pri
vire la forțele nucleare atlantice va 
fi prezentat în parlamentul britanic 
înainte de a fi supus Consiliului Mi
nisterial al N.A.T.O., de la 15 de
cembrie. întrebat dacă noile propu
neri britanice ar putea obține apro
barea Franței, Wilson a răspuns că 
nu știe, dar că „trebuie să 
se spere“. „în tot cazul, noi vom 
face tot ceea ce depinde de noi pen
tru a contribui la diminuarea peri
colelor de sciziune a Europei (occi
dentale) și a Comunității atlantice“. 
Wilson a precizat că „Marea Brita
nie a fost dispusă totdeauna să ade
re la Piața comună, dar cu condi- 
,ția să-și mențină comerțul liber cu

țările Commonwealth-ului“. Premie
rul Wilson a menționat că Marea 
Britanie a recunoscut R. P. Chineză 
încă de multă vreme și în prezent se 
pronunță pentru restabilirea dreptu
rilor legitime ale acesteia în O.N.U. 
In ceea ce privește problema Rhode- 
ziei de sud, Wilson a declarat că au 
loc discuții în legătură cu viitorul 
acestei țări și și-a exprimat speran
ța că, în cele din urmă, se va ajunge 
la o soluție rezonabilă și accepta
bilă.

Wilson a spuș că „industria brita
nică trebuie să devină mai competi
tivă, să facă dovadă de mai multă 
energie“. Este necesar, a subliniatei, 
să se dezvolte piața de export care 
constituie problema nr. 1 a Angliei. 
„Acest lucru, însă, nu înseamnă 
abandonarea politicii de naționaliza
re“, a spus Wilson. Premierul 
nie s-a pronunțat în favoarea 
cerii bugetelor militare ale 
cheltuieli grevează economia 
nală.

brita- 
redu- 
căror 

națio-

Corespondență din Paris

Nu merită comentarii"
//

La Paris — ținînd seama de deca
lajul orar —primul ziar care a ana
lizat comunicatul americano-englez 
publicat marți la Washington a fost 
cotidianul de după-amiază „Le 
Monde". în editorialul consacrat a- 
cestei probleme, ziarul scrie că 
textul comunicatului este „o capodo
peră de discreție", menționînd mai 
degrabă „o ordine de zi decît hotă- 
rîri". De altfel, după Consiliul de 
Miniștri de miercuri, purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez, Peyre
fitte, făcînd aluzie la turul de ori
zont prezentat colegilor săi de mi
nistrul de externe Couve de Mur- 
ville — în care desigur întrevederea 
Johnson-Wilson a ocupat un loc im
portant — aprecia, din punct de ve
dere francez, că „nu a intervenit 
nici un element nou care să merite 
comentarii".

în general, ziarele pariziene apre
ciază că rezultatul cel mai evident 
al întrevederilor de la Washington 
este o anumită temporizare a pro
iectului F.N.M. „Paris Presse" scrie 
că „Wilson a reușit să împingă pen
tru mai tîrziu punerea pe apă a es
cadrei multilaterale". „Le Monde" 
este, de asemenea, de părere că „cei 
doi oameni de stat și-au acordat un 
răgaz pentru a se înțelege cu celelal
te țări interesate asupra unui ase
menea acord. Ei vor relua — cre
de ziarul — examinarea problemelor 
în ianuarie, cu ocazia unei noi că
lătorii în America a primului 
nistru britanic care urmează să 
cuvîntul 
O.N.U.".

„Paris 
„Harold 
gaz de 
scrie : 
pentru 
parteneri ai Americii, în special Ger
mania Federală și Franța, asupra 
problemei lărgirii strategiei nucleare 
a N.A.T.O." Corespondentul din Wa
shington al lui „Le Figaro" scrie 
însă : „Accentul a fost pus în comu
nicat pe caracterul colegial sau co
lectiv al alianței N.A.T.O. Fără în
doială, este vorba mai ales de cu
vinte liniștitoare : puterea și dreptu
rile de veto nu trec în alte mîini, 
și S.U.A. continuă să le dețină. 
Dar în ultimele 48 de ore nu s-a 
spus și nu s-a făcut nimic aci, care

ai constitui o prea brutală reaminti
re a acestui lucru". „In ce privește 
proiectul englez al F.N.A. (forța nu
cleară atlantică) — scrie „La Na
tion" — el nu este încă pe punc
tul de a se substitui F.N.M., cu atît 
mai mult cu cît Londra va trebui 
convingă mai întîi Bonnul, fără 
mai vorbi despre alți parteneri 
alianței". "

Ziarele franceze censideră că 
ziția comună privind amînarea creă
rii F.N.M. a fost realizată în schim
bul acceptării de către partea engle
ză a ideii de colaborare între cele 
două țări anglo-saxone în alt punct 
al globului : Asia de sud-est. 
„Le Monde" scrie : „Dacă în Europa 
clubul anglo-saxon pare să se dizol
ve, el continuă să existe în Asia". 
Este ceea ce crede și comentatorul 
lui „Paris Presse" : „Wilson a cîștigat 
în orice caz prima manșă, dar bri
tanicii au promis Statelor Unite co
laborarea lor în sud-estul asiatic".

sâ 
a 

ai

po-

PARIS 10. Corespondentul Ager- în ambele sensuri, atingînd în 1969 
preș transmite :

Joi au luat sfîrșit la Paris tratati
vele economice începute la jumăta
tea lunii noiembrie între delegația 
tării noastre, condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, și cea 
a Franței, în frunte cu Valery Gis
card D’Estaing, ministrul finanțelor 
și afacerilor economice.

Joi după-amiază, la Ministerul Fi
nanțelor și Afacerilor Economice, to
varășul Mihai Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
Jean Wahl, ministru plenipotențiar, 
șef de serviciu în Ministerul Finanțe
lor și Afacerilor Economice, au pa
rafat acordul.

Apoi, partea franceză a dat publici
tății un comunicat în care se spune : 
Un acord comercial pe termen lung, 
care va reglementa schimburile între 
Republica Populară Romînă și Fran
ța pentru perioada 1 ianuarie 1965 
pînă la 31 decembrie 1969, va fi sem
nat la începutul lunii ianuarie 1965, la 
București, de dl. Giscard D’Estaing, 
ministrul finanțelor și afacerilor e- 
conomice, și dl. Alexandru Bîrlădea
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Romîniéi. Acest acord a 
fost parafat astăzi după amiază la 
Paris de către Mihai Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, și 
Jean Wahl, șef de serviciu în Mi
nisterul Finanțelor și Afacerilor E- 
conomice.

Acest acord va permite dezvoltarea 
și diversificarea schimburilor între 
cele două țări, conform obiectivelor 
pe care și le-au fixat cele două gu
verne, de comun acord, în luna iu
lie 1964, cu prilejul vizitei la Paris 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Romîniei, Ion Gheorghe 
Maurer.

De-a lungul celor cinci ani de a- 
plicare a noului acord, schimburile 
comerciale între Romînia și Franța 
vor crește în medie cu 
60 la sută, în raport cu 
precedenți. Progresînd 
fiecare an, ele trebuie 
proximativ 300 milioane de franci

mai mult de 
cele din anii 

regulat în 
să atingă a-

aproape dublul nivelului actual.
în cadrul planului său de dezvol

tare industrială, Romînia va coman
da în Franța, în timpul perioadei de 
validitate a acestui acord, instalații 
și utilaje în valoare de un miliard 
de franci, adică dublul comenzilor 
făcute în cursul ultimilor cinci ani. 
Industria franceză va participa astfel 
la realizarea unor mari ansambluri 
industriale, în special în domeniul 
energiei electrice, al electronicii, al 
fabricării îngrășămintelor și celulo
zei.

într-o perspectivă de echilibru al 
unor schimburi la cel mai înalt ni
vel posibil, o creștere generală a 
importurilor franceze provenind din 
Romînia a fost prevăzută în acord. 
Ele cuprind în special produse chi
mice și produse din lemn ; importu
rile de produse petroliere rafinate 
vor trece de la 500 mii tone la 700 
mii tone pe an. Acordul marchează 
în sfîrșit o nouă etapă în diversifi
carea schimburilor între cele două 
țări. Ea va da industriei romîne po
sibilitatea de a dezvolta exporturi 
pînă în prezent puțin importante, ca 
cele privind produsele chimice, pro
dusele industriei mecanice și electri
ce și alte produse finite.

Paralel, s-au purtat tratative fi
nanciare, care au dus la încheierea 
a două protocoale parafate în aceeași 
zi de Mihai Petri, adjunct al minis
trului comerțului exterior al Romî- 
niei, și Tanguy de Courson de la 
Villeneuve, șef de serviciu însărci
nat cu acordurile bilaterale în Di
recția afacerilor economice și finan
ciare a Ministerului Afacerilor Ex
terne. Unul din aceste protocoale 
pune capăt regimului de plăți bi
laterale între cele două țări, de a- 
cum înainte relațiile financiare pla- 
sîndu-se într-un regim de conver
tibilitate ; celălalt, reglementînd de
finitiv toate problemele financiare 
în suspensie și în special problema 
datoriei romînești față de Casa Co
mună a deținătorilor de datorie pu
blică austriacă și ungară.

PARIS 10. — Corespondentul
Agerpres, T. Vornicu, transmite : 
Joi la prînz Jean Wahl, ministru 
plenipotențiar, șef de serviciu în 
Ministerul Finanțelor și Afacerilor 
Economice, a oferit un dejun în o- 
noarea tovarășului Mihai Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior al R. P. Romîne, și a experți- 
lor și specialiștilor care au făcut 
parte din delegația R- P. Romîne 
care a luat parte la tratativele eco
nomice de la Paris. Au fost, de ase
menea, prezenți la acest dejun și 
Tudor Matea, consilier, șeful secției 
economice a Ambasadei R. P. Ro
mîne la Paris, și Mihai Caraman, 
consilier comercial. Din partea fran
ceză au fost prezenți experții și spe
cialiștii care au luat parte la trata
tive.

SESIUNEA PREZIDIULUI

CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII
BERLIN 10 (Agerpres). — între 6 

și 9 decembrie s-au desfășurat la 
Berlin lucrările Sesiunii Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii. Sesiu
nea a adoptat un apel în care con
damnă proiectul de creare a forței 
nucleare multilaterale a N.A.T.O. 
Prezidiul a stabilit participarea miș
cării mondiale pentru pace la acțiu
nea de masă care va avea loc la 15 
decembrie la Paris cu prilejul Se
siunii Consiliului N.A.T.O., pentru a 
protesta împotriva punerii în apli
care a proiectului F.N.M. într-o de
clarație generală cu privire la lupta 
pentru independență a popoarelor 
se arată că agresiunile imperialiste 
din Vietnamul de sud, Cuba, Congo 
și Cipru constituie un pericol pen
tru pacb. ’

S-a adoptat hotărîrea ca între 1 și 
8 mai 1965, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a zdrobirii hitle- 
rismului, să aibă loc „Săptămîna 
Europei“, în cadrul căreia să fie or
ganizate acțiuni pentru dezarmare 
și pace. S-a stabilit convocarea Con
gresului mondial al păcii la Helsin
ki, între 10 și 17 iulie 1965.

Consiliul de Securitate

mi- 
ia 

în fața Adunării Generale a

Jour" după ce arată că 
Wilson a cîștigat un ră- 

6 săptămîni pentru F.N.M.", 
„El poate să-1 utilizeze 
a consulta pe ceilalți

TREI ORE DE CONVERSAȚII 
COUVE DE MURVILLE-SCHF.ÖDER

* Un alt eveniment diplomatic care 
reține astăzi atenția comentatorilor 
este vizita făcută miercuri de mi
nistrul de externe vest-german Schrö
der la Paris (după Roma) și întreve
derea sa cu ministrul de externe 
francez. Ținînd seama de situația, re
lațiilor dintre Paris și Bonn (cores
pondentul din capitala R.F.G. al lui 
„France Soir" 
relații că 
grabă 
mulți 
trei 
ar fi 
legul 
depților forței nucleare multilatera
le. „La Nation", după ce scrie : „Tre
buie să recunoaștem că, pentru mo
ment, relațiile între Bonn și Paris 
cunosc mai degrabă ploi reci decît 
raze de soare", adaugă : „Este di
ficil de afirmat că «turul» întreprins 
de Schröder a oprit deodată «dete
riorarea» relațiilor Paris-Bonn și, de 
aceea, calificarea de «informare» 
este cea care se potrivește acestei 
călătorii neobișnuite chiar în diplo
mația zilelor noastre".

Tudor VORNICU

Chombe recurge la

puterii supreme în Mexic
Acum cîteva zile în Mexic a avut 

loc transmiterea puterii supreme. La 
sfîrșitul unui mandat de șase ani, 
Adolfo Lopez Mateos a încredințat 
frînele puterii executive noului pre

ședinte, Gustavo Diaz Ordaz. Ales 
la 5 iulie cu o covîrșitoare majori
tate de voturi, Ordaz a fost candidat 
al partidului revoluționar instituțio
nal (P R.I.), care domină politica ță
rii d‘e cîteva decenii și nu a pierdut 
niciodată în alegeri de la înfiin
țarea sa.

Se știe că,' în ultima jumătate de 
veac, nu a existat nici un președinte 
mexican care să nu se fi declarat 
continuator al revoluției din 1910. In
diferent de măsura în care identifi
carea era sau nu reală, ecourile ace
lei .revoluții 
căci ea a 
descătușare 
în mediul 
pas hotărît, 
lui în timpul guvernării unor oa
meni politici clarvăzători, cum a 
fost, de pildă, președintele Lazaro 
Cardenas, Mexicul a reușit să obți
nă o accelerare a progresului econo- 
mico-social. Un șir de probleme pe 
care le. au de înfruntat și azi majo
ritatea țărilor latino-americane, în 
Mexic și-au pierdut mult din acui
tate. Aceasta se referă la numărul 
analfabeților (care a scăzut la jumă
tate), la creșterea numărului celor 
cu cunoștințe profesionale, la scă
derea indicelui de mortalitate, la ex
tinderea irigațiilor, la progresul ur
banistic, rutior și la altele.

Cu toate acestea, realitatea mexi
cană 
după 
drept, 
de familii au continuat 
lipsite de pămînt. De atunci, ți
nînd cont de creșterea demografică 
și de ruinarea multor împroprietă
riți lipsiți de mijloace pentru a-și 
cultiva lotul, numărul familiilor 
fără pămînt se apreciază ca fiind 
în jur de două milioane. Mulți ță-

această categorie caută po
ete cîștig ca argați la fer-

ntervenția în Congo

o manevră de
Agerpres, I. Gălățeanu, trans- 
Securitate au

ultimă oră

au străbătut deceniile, 
însemnat un act de 

a energiilor, mai ales 
rural. Datorită acelui 
precum și fortificării

are și o altă față. Astfel, 
distribuirea, masivă ce-i 
de pămînturi, un milion 

să fie

răni din 
sibilități 
mele din statele sudice ale S.U.A. 
Sînt așa numiții „espaldas mojadas" 
(spinările umede). Potrivit surse
lor O.N.U., rația medie alimentară 
a Mexicului suferă de un însemnat 
deficit de calorii.

Guvernarea lui Lopez Mateos a 
contribuit la grăbirea procesului de 
industrializare și la impulsionarea 
altor numeroase sectoare, mobili- 
zînd pe scară 
naționalizate ale 
electricitatea și altele). Există unele 
dispoziții care exclud accesul socie
tăților străine în importante sectoa
re economice. De numele fostului 
președinte sînt legate, de asemenea, 
o serie de inițiative de politică ex
ternă inspirate de realism. Guver
nul său s-a numărat printre autorii 
propunerii de denuclearizare a 
Americii Latine, a militat pentru 
pace și dezarmare în cadrul confe
rinței de la Geneva și în alte foruri 
internaționale, a întreprins contacte 
cu guverne europene, inclusiv cu 
unele țări mici, pentru stabilirea de 
norme care să protejeze interesele 
țărilor în curs de dezvoltare. „Nu
mai noi, mexicanii, avem dreptul 
inalienabil de a hotărî destinele 
Mexicului, după- cum respectăm 
și dreptul celorlalte popoare de a se 
guverna“, a declarat noul președinte 
în discursul rostit cu prilejul insta
lării sale. El a adăugat că „Mexicul 
nu poate înțelege pacea numai ca o 
absență a războiului, ci ca o coope
rare susținută și inteligentă pentru 
a rezolva atîtea și atîtea probleme 
care afectează popoarele, fără deose
bire de naționalitate, crediriță, rasă 
sau ideologie“. Din platforma expu
să de președintele Ordaz reiese că 
politica lui Mateos va fi continuată, 
diferențele de accent între cei doi 
președinți nefiind semnificative.

Vasile OROS

largă resursele 
țării (petrolul,

Lucrările Sovietului
Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 
Sesiunea 
U.R.S.S.; care se desfășoară la Krem
lin, au început dezbaterile pe mar
ginea proiectului planului de stat 
al U.R.S.S. prezentat de Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului
Miniștri, și planului bugetului de 
stat pe exercițiul financiar 1965, 
prezentat de-Vasili Garbuzov, minis
trul finanțelor.

10 (Agerpres). — La 
Sovietului Suprem al

de

A fost lansat
„Cosmos-51 a

— A- 
a fost 
satelit
„Cos-

" scrie despre aceste 
„vîntul bate mai de

spre pesimism") cei mai 
refuză să creadă că, în 

ore, musafirul vest-german 
reușit să-l apropie pe co- 
său francez de pozițiile a-

NEW YORK 10 — Trimisul special 
mite : Miercuri membrii Consiliului de 
rea memorandumului prezentat de 18 țări africane, 
turat în calitate de coautori Afganistanul, Cambodgia 

Belgiei, S.U.A. și Angliei 
erau ocupate pînă la refuz.

legătură cu intervenția 
rile destinate presei și publicului

început dezbate- 
la care s-au ală- 
și Iugoslavia, 
în Congo.

în 
Locu-

„0 conferință care a sees la lumină 

adindmea dezacordului franco-german"
Sub acest titlu, ziarul „LE MONDE" co

mentează cea de-a 8-a conferință franco- 
vest-germană care a avut loc la Paris la 
centrul de conferințe internaționale al Mi
nisterului Afacerilor Externe.

lntîlniréa — scrie ziarul — a permis 
un schimb de vederi asupra cauzelor și 
efectelor nemulțumirilor franco-vesf-ger- 
mane, dar ea s-a încheiat constatîridu-și 
doar neputința. Tratatul 
n-a obținut alt rezultat 
unui oficiu pentru tineret. Cooperarea 
europeană este blocată de ginduri as
cunse și de dezbaterile provocate de pre
gătirea forței atomice multilaterale. Coo- 
nerarea extraeurooeană rămîne doar o

franco-german 
decît crearea

perarea exlraeuropeană rămîne doar 
vorbă goală.

D. Rusk va conferi
cu
de

președintele 
Gau Sie

PARIS 10 (Agerpres). — Secreta
rul de stat al S.U.A., Dean Rusk, va 
sosi duminică la Paris unde va par
ticipa la lucrările sesiunii anuale a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
ce se va deschide la 15 decembrie. 
Potrivit agenției United Press In
ternational, Dean Rusk va conferi 
cu președintele de Gaulle și cu alți 
lideri occidentali „încercînd să gă
sească o rezolvare a neînțelegeri
lor cărora N.A.T.O. trebuie să le 
facă față în prezent“. Se așteaptăca 
aceste convorbiri să aibă o deosebită 
semnificație, datorită agravării re
lațiilor dintre Washington și Paris, 
scrie U.P.I.

au fost mai 
totodată, în

Schimburile de vederi 
mult decît deschise, luînd 
cuvîntul unor participanți francezi, un 
ton vecin cu punerea la punct, conside
rat ca descurajant pentru germanii dor
nici de a găsi un teren de înțelegere. 
Purtătorii de cuvin! ai U.N.R. n-au greșit 
afirmînd că, înainte de a coopera, ar 
conveni să se determine orientarea unei 
politici comune. Dar ei s-au dovedit in
capabili de a da cea mai mică asigurare 
precisă asupra mijloacelor și intervalului 
de timp pentru trecerea la o Europă 
federală . Singura sugestie pozitivă a fost 
cea a generalului Beaulre, care a preco
nizat construirea unor organisme inter
aliate, denumite de americani «crisis 
management», cu alte cuvinte chemate 
să ia atitudine în funcție de cutare sau 
cutare criză care ar putea să se producă.

înaintea începerii dezbaterilor în 
legătură cu memorandumul celor 21 
state, în care acțiunea de la Stan
leyville este calificată drept „o in
tervenție în treburile africane, o 
violare flagrantă a Cartei O.N.U., o 
amenințare la adresa păcii“, Con
siliului de Securitate i-a fost pre
zentată o scrisoare din partea lui 
Chombe, care cerea luarea de mă
suri împotriva țărilor africane care 
s-ar fi „amestecat“ în treburile in
terne ale Congoului, sprijinindu-i 
pe partizani. A urmat o dezbatere 
de procedură de două ore. Repre
zentanții Uniunii JSovietice și Ceho
slovaciei au subliniat că includerea 
acestei cereri urmărește să distragă 
atenția O.N.U. și a opiniei publice 
mondiale de la intervenția^ armată 
în Congo, 
și Coastei 
preună cu 
împotriva 
Chombe.
Angliei au reușit, împreună cu vo
turile favorabile ale Boliviei, Brazi
liei, Franței, Norvegiei și c.iankaișis- 
tului, să impună abordarea în Con
siliu a acestei probleme.

După aceea, reprezentanții Alge
riei, Belgiei, Congoului (Leopoldvil
le), Congoului (Brazzaville), Ghanei, 
Guineei, Nigeriei, Mali, R.A.U., Su
danului au fost invitați să participe 
la discuții fără drept de vot. Pri
mul a luat cuvîntul ministrul de ex
terne al Congoului (Brazzaville), 
Charles Ganao. Contestînd afirma
țiile că intervenția în Congo a 
constituit o operație de salvare în 
„scopuri umanitare“, el a subliniat 
că aceasta a fost o acțiune premedi
tată. S-a demonstrat, a spus el, re- 
ferindu-se la așa-numitul caracter 
umanitar al' acțiunii de la Stanley-

Reprezentanții Marocului 
de Fildeș au votat, îm- 
U.R.S.S. și Cehoslovacia, 
discutării scrisorii lui 

Reprezentanții S.U.A. și

există 
alt u- 

de 
a

viile, că un fel de umanism 
pentru oamenii de culoare și 
manism pentru albi. Ministrul 
externe al Ghanei, Kojo Botsio, 
arătat că debarcarea de la Stanley
ville constituie o încălcare flagrantă 
a rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate care chemau toate statele să 
se abțină de la orice acțiuni care ar 
submina independența Congoului. 
El și-a exprimat speranța că Con
siliul de Securitate va-lua măsuri 
pentru a evita repetarea unor ase
menea intervenții. Consiliul de Secu
ritate, a conchis el, trebuie să spri
jine eforturile Organizației Unității 
Africane în vederea instabrării păcii 

.și stabilității în această țară mult 
încercată. Ministrul de externe al 
Sudanului, Ahmed Mahgoub, a sub
liniat că cele întîmplate în Congo 
afectează întreaga Africă. El a res
pins afirmațiile potrivit cărora ae
roporturile sudaneze sînt folosite 
pentru transportul de armament des
tinat partizanilor din Congo. El a 
cerut ca Consiliul de Securitate să 
încurajeze și să sprijine eforturile 
O.U.A. pentru desfășurarea de con
vorbiri directe între fracțiunile con
goleze; aceasta înseamnă reconci
liere și apoi alegerea unui parla
ment pe baza unor alegeri libere.

Joi dimineața, Consiliul de Secu
ritate a continuat examinarea pro
blemei congoleze. Ministrul de ex
terne al Republicii Guineea, Louis 
Lansana Beavogui, a criticat puter
nic intervenția străină în Congo. „De 
ce țările așa-zise civilizate — a 
spus el — nu s-au arătat îngrijora
te atunci cînd mii de congolezi au 
fost masacrați de mercenarii aflați

în solda autorităților coloniale ale 
lui Moise Chombe?“. El a pro
pus Consiliului de Securitate să ia 
în considerație recomandările făcute 
de Comisia ad-hoc a O.U.A. pentru 
reglementarea crizei congoleze. Mi
nistrul de externe al Republicii 
Mali, Mammadou Ba, a cerut Con
siliului de Securitate să condamne 
cu energie folosirea de mercenari, 
precum și intervenția militară a pu
terilor străine în alte țări și să in
vite toate statele să se abțină de a 
interveni în treburile interne ale 
Congoului pentru a permite O.U.A. 
să ajungă la reconcilierea națională 
și la normalizarea relațiilor acestui 
stat cu țările vecine.

Nou! președinte 
al Confederației elvețiene

BERNA 10 (Agerpres). — La 10 
decembrie, cele două Camere ale 
Parlamentului elvețian — Consiliul 
național și Consiliul statelor — l-au 
ales pe Hans Peter Tschudi, pre
ședinte al Confederației elvețiene pe 
anul 1965. Hans Peter Tschudi a de
ținut pînă în prezent funcția de vi
cepreședinte al 
țiene. El își va 
1 ianuarie 1965.

Confederației elve- 
prelua noul post la

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
genția TASS anunță că joi 
lansat în U.R.S.S. un nou 
artificial al Pămîntului —
mos-51". La bord este instalată a- 
paratură științifică, destinată pen
tru continuarea explorării spa
țiului cosmic în cadrul programului 
anunțat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962. Satelitul s-a plasat pe o 
orbită cu următorii parametri : pe
rioada inițială de revoluție 91 mi
nute ; distanța maximă de la su
prafața Pămîntului (la apogeu) — 
554 kilometri ; distanța minimă de 
la suprafața Pămîntului (la peri- 
geu) — 264 kilometri ; unghiul de 
înclinație a orbitei față de planul 
Ecuatorului — 48,8 grade. Apara
tura funcționează normal.

MM '

„Planul Gul" de reformă a învățămîntuluî superior i-a nemulțumit pe 
studenții italieni, care au organizat în întreaga țară demonstrații de pro
test. In fotografie: La Palermo, studenții au ocupat Facultatea de arhi

tectură

Manifestații de pretest
In Italia la sosirea lui Chombe

ROMA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite: 
Joi dimineața a sosit la Roma pri
mul ministru al Congoului, Moise 
Chombe. Știrea sosirii sale în Ita
lia, în drum spre New York, unde 
va asista la lucrările O.N.U., a tre
zit o vie indignare în rîndul opiniei 
publice italiene. La Roma a avut loc 
o demonstrație împotriva sosirii lui 
Chombe la care au luat parte tineri 
muncitori și intelectuali. între de
monstranți și poliție s-au produs 
ciocniri. Poliția a reținut 70 de per
soane. Acțiuni de protest au avut 
loc și la Trapani, Mantova, Modena, 
Genova și în alte orașe.

După cum s-a anunțat. Ia sosirea pe 
aeroportul din Leopoldville, Louis 
Lumumba, (ratele fostului prim-mi- 
nistru congolez asasinat în 1960, a 
fost arestat de către forțele poliție

nești ale lui Chombe

încheierea lucrărilor
SOFIA 10. Corespondentul Ager

pres, C. Linte, transmite : La 10 
decembrie au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor. Au fost adoptate numeroase 
rezoluții cu privire la lupta studen
ților pentru reformă și democrati
zarea învățămîntului, pentru pace, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. O 
rezoluție specială este consacrată 
acțiunilor ce urmează a fi între
prinse de U.I.S. în vederéa dezvol
tării unității’ și cooperării în miș
carea studențească internațională.

A fost adoptată în unanimitate re
zoluția propusă de delegația romînă 
asupra necesității ca U.I.S. să or
ganizeze mai multe acțiuni interna
ționale ale studenților pe profesii și 
specialități, precum și propunerile 
cu privire la sprijinirea adoptării de 
către a XlX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a declarației ini
țiate de R. P. Romînă, împreună cu 
alte 25 de state, în legătură cu pro
movarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor păcii, respectului reciproc

Congresului U. I. S. 
și înțelegerii între popoare. Au fost 
adoptate și alte propuneri ale dele
gației romîne referitoare la diferite 
aspecte ale luptei tineretului univer
sitar de pretutindeni pentru înfăp
tuirea năzuințelor și intereselor sale 
vitale.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție prin'care sprijină organi
zarea celui de-al 9-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților 
care urmează să aibă loc la Alger 
în vara anului viitor. Cu prilejul a- 
cestui congres alte 19 uniuni națio
nale au fost primite în cadrul U.I.S,

A fost ales Comitetul Executiv al 
U.I.S., alcătuit din reprezentanți a 
45 organizații naționale studențești 
și Secretariatul din care fac parte 
reprezentanți a 21 organizații. Pre
ședinte al U.I.S. a fost reales Zbinek 
Vokruhlitzki.

Reprezentanți ai Uniunii Asociații
lor Studenților din R. P. Romînă au 
fost realeși în Comitetul Executiv și 
Secretariatul U.I.S. Tovarășul Vlad 
Vasile, membru al Consiliului 
U.A.S.R., a fost reales secretar al 
U.I.S.

SCURTiOIRI
CARACAS. Participanții la 

conferință a oamenilor muncii din ca
pitala venezueleană au adoptat un 
program de revendicări în care se su
bliniază necesitatea stabilirii de rela
ții diplomatice și comerciale cu țările 
socialiste. Totodată, participanții la 
conferință au cerut eliberarea ime
diată a deținuților politici, majorarea 
salariilor și adoptarea de măsuri efi
ciente împotriva creșterii costului 
vieții.

WASHINGTON. Ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko, a avut la 9 decembrie o întîl- 
nire la Casa Albă cu președintele Sta
telor Unite, Lyndon Johnson. După 
întîlnirea cu președintele S.U.A., mi-

prima nistru] de externe sovietic a declarat 
că a avut loc un schimb de păreri 
într-o serie de probleme care inte
resează Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. Schimbul de păreri, a spus 
el, a fost util, convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească.

OSLO. Miercuri a fost înmînat la 
Oslo pastorului 
Premiul Nobel 
cuvîntul după remiterea premiului, 
Martin Luther 
suma pe care a primit-o o va folosi 
în vederea finanțării luptei 
drepturile civile ale populației 
loare din S.U.A.

S.U.A., în după-amiaza zilei de 8 de
cembrie postul de televiziune educa
tivă din Washington a transmis fil
mul romînesc „Muzeul satului“. <

Martin Luther King 
pentru pace. Luînd

King a declarat că

WASHINGTON. In cadrul 
mentului cultural dintre

pentru 
de cu-

aranja-
R.P.R. și

TOKIO. Potrivit agenției Japan 
Press, primul ministru Eisaku Sato a 
declarat,joi că în-cursul întrevederilor 
pe care le va avea în S.U.A. va cere 
președintelui Lyndon Tohnson să resti
tuie insula Okinawa Japoniei.

PARIS. Senatul francez a respins 
miercuri cu 178-de voturi contra 45 
proiectul de lege cu privire la progra
mul militar al Franței, proiect adoptat 
săptămîna trecută de Adunarea Na
țională.
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