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• Viafa de partid : C. Căpraru, 
L. Deaky — Principala preo
cupare : pregătirea producției 
anului 1965 — Conferința or- 
ganizație'i de partid de la 
Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni ; M. Corcaci — Calita
tea produselor în centrul dez
baterilor — Conferinfa orga
nizației de partid de la fabrica 
„Țesătura"-lași. (pag. 2-a).

• Raid-anchetă : Prin căminele 
și cantinele studențești (pag.
2- a).

• Răsfoind presa străină (pag.
3- a).

Naționale

PE TEMELE ZILEI

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări

In temeiul articolului 37 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne decretează:

Art. unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a șaptea sesiune a celei de-a 
patra legislaturi, în ziua de 26 decembrie 1964, ora 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Na
ționale.

' • Președintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București, 11 decembrie 1964

MĂRFURI

DE SEZON
IN MAGAZINE
■Zilele friguroase de iarnă pun pe 

primul plan aprovizionarea unități
lor comerciale de la orașe și sate cu 
articole de sezon cerute de cumpă
rători. întreprinderile comerciale cu 
ridicata și organizațiile comerțului 
cu amănuntul s-au pregătit din timp, 
în depozite și în rafturile magazine
lor se găsesc cantități suficiente de 
mărfuri. Față de același semestru al 
anului trecut, a crescut sorti
mentul de paltoane pentru, bărbați 
și femei pus la dispoziția comerțului; 
în raioanele de confecții pentru fe
mei se găsesc 40 de modele noi de 
rochii din stofă, fuste de tergal, 
pantaloni de stofă. S-a pus în vîn- 
zare un sortiment variat de șoșoni, 
ghete îmblănite etc. Și în sectorul 
tricotajelor gama produselor e mai 
larga.

Magazinele și raioanele cu artico
le de sport sînt vizitate iarna de 
mulți schiori, patinatori sau amatori 
de excursii în munți. în rafturi, pe 
lîngă articolele cunoscute, ei au re
marcat prezența unor mărfuri noi. 
Fabricile de specialitate au pre
gătit, între altele, cinci modele 
de bocanci de schi, iar fabricile de 
confecții au creat cîteva modele 
deosebite de hanorace din țesături 
de relon, căptușite, sau din țesături 
impermeabile de bumbac, căptușite 
cu tricot. întreprinderea de tricota
je „Drapelul roșu“-Sibiu produce 
pulovere pentru sport din fire p.n.a., 
majoritatea în combinații coloristi- 
ce reușite. Din păcate, comerțul se 
află doar în posesia mostrelor noi
lor modele, cînd ar fi fost firesc ca 
ele să se găsească în magazine de 
la începutul sezonului de iarnă și nu 
abia în lunile viitoare, cum s-a pre
văzut. La capitolul tricotaje, între
prinderile producătoare rămîn to
tuși datoare cumpărătorilor ; ar fi 
apreciate, între altele, garniturile 
sport formate din căciuli, mănuși și 
fulare sau alte obiecte de acest fel, 
care să îmbogățească gama sorti
mentelor existente.

Deși zăpada n-a căzut încă, schiu- 
rile, săniuțele și patinele și-au găsit 
loc’-l în magazine. „Turist“, „Super“ 
și „Campion“ — iată trei din noile 
mărci de schiuri fabricate de C.I.L. 
Reghin; întreprinderile comerciale 
au contractat 45 000 de săniuțe de 
diferite tipuri și de trei ori mai mul
te patine cu cheie decît anul trecut.

Și copiilor le-au fost rezervate 
surprize : două modele de ghete de 
patinaj, pe care se pot monta pa
tine cu cheie și patine fixe, patine- 
săniuță, două noi tipuri de bocanci 
de schi.

Este evident că s-au făcut efor
turi pentru o mai bună aprovizio
nare cu mărfurile de sezon cele mai 
solicitate. Totuși, în unele unități 
comerciale sau ale cooperației de con
sum, aceste mărfuri n-au ajuns încă, 
în scrisori adresate ziarului de co
respondenți din Buzău, Rădăuți, se 
arată că îri magazinele din locali
tate nu se găsesc unele articole atît 
de căutate cum sînt ciorapi groși 
pentru femei și bărbați, mănuși, 
unele tricotaje pentru copii, șoșoni. 
O scrisoare asemănătoare am primit 
și de la un corespondent din raio
nul Oltețu. care ne relatează că în 
unele unități ale cooperației de con
sum se resimte lipsa unor articole 
de îmbrăcăminte călduroase, deși 
s-au făcut comenzi din timp.

Existența în depozite a căciulilor, 
fularelor, obiectelor sportive etc. nu 
încălzește iarna cu nimic pe cum
părătorul pornit în căutarea lor. Este 
nevoie ca direcțiile comerciale, or
ganizațiile comerciale locale să se 
ocupe cu spirit de răspundere de 
buna aprovizionare a populației cu 
articole de sezon, organizînd reasor- 
tarea continuă, operativă a maga

LA HIDROCENTRALA COSTIȘA

A intrat în funcțiune 
al doilea hidroagregat

Constructorii și montorii de pe 
șantierul de amenajare hidroener
getică a rîului Bistrița au pus în 
funcțiune cel de-al doilea hidro
agregat de 7 500 kW al hidrocen
tralei de la Costișa, care produce 
acum energie electrică cu întreaga

Cu planul anual 
îndeplinit
Brașov (coresp. „Scîn- 
_______ 1____  teii"). — Mun

citorii, ingine
rii și tehnicienii de la Uzi
nele „Tractorul" din Brașov au 
îndeplinit cu 21 de zile mai de
vreme planul pe 1964. Volumul 
producției globale realizate în a- 
cest an este cu 16,5 la sută mai 
mare decît în anul precedent. 
Cea mai mare parte din sporul 
de producție a fost realizată pe 
baza creșterii productivității 
muncii. In ultimele zile au mai 
realizat planul anual și colective
le Uzinei chimice Râșnov, Fabri
cii „Emailul roșu“ Mediaș. Fabri
cii de hîrtie și celuloză Zărnești 
și ale altor întreprinderi din re
giune.

Baia Mare îndeplinind 
____________ înainte de ter

men sarcina de 
plan pe anul în curs, construc
torii de d/rumùri din regiunea Ma
ramureș au încheiat lucrările de 
modernizare a șoselei Baia Maire- 
Negrești, lungă de peste 50 km, 
precum și cele prevăzute a se 
executa în prima etapă pe drumul 
Cavnic-Baia Sprie. In acest fel, 
se îmbunătățesc considerabil le
găturile rutiere ale regiunii cu 
restul țării și transporturile de 
materii prime la uzina centrală 
de preparare a minereurilor din 
Baia Mare.

Suceava

și hîrtie 
de-a 
regiune 
planul anual

Pe marile șantiere industriale

ACOLO UNDE LEMNUL
VA FI ÎNNOBILAT

din
10-a

care

(coresp. „Scîn- 
teii“). Combi
natul de celu- 

Suceava este 
întreprindere 

și-a reali- 
înainte de

loză 
cea 
din 
zat 
termen. Concomitent, colectivul 
combinatului raportează și reali
zarea angajamentelor anuale luate 
în întrecerea socialistă. In pe
rioada care a trecut din acest an 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de aici au sporit productivitatea 
muncii cu 8,4 la sută, față de 4 
la sută cît prevedea angajamentul.

zinelor.

Se reaiortează vitrina M. ClooFoto

capacitate prevăzută. în prezent, a- 
pele riului Bistrița pun în mișcare, 
mai jos de Bicaz, turbinele de la 
șase hidrocentrale conectate la sis
temul energetic național. Construc
torii lucrează într-un ritm susținut și 
la celelalte unități energetice. Ei au 
terminat lucrările conductei pentru 
alimentarea cu apă a hidrocentralei 
de la Buhuși, unde se execută ulti
mele lucrări de montaj. La centrala 
de la Piatra Neamț se fac probele 
de funcționare a primului hidro
agregat.

In dimineața aceea de sfîrșit de apri
lie 1963, orașul nu bănuia că un simplu 
gest va fi rememorat peste șase sute de 
zile. De altfel, lucrurile păreau foarte 
firești. Forfota citadină începuse la obiș
nuita oră' matinală, ofițerul stării civile 
consemnase în registru încă trei căsăto
rii, iar crainicul buletinului hidrologic 
avea să anunțe, către amiază, o creștere 
cu un centimetru a cotelor apelor Du
nării. Turnu Severin, vechi de, poate, 
două mii de ani, se sculase așadar cu 
nimbul său de liniște, nițel molatic, pre- 
gătindu-se să mai petreacă o zi în tovă
rășia fluviului și mai bătrîn.

In dimineața aceea, o imperceptibilă 
însuflețire domnea doar în marginea 
de, est a orașului, unde se adunase nu
cleul unui viitor șantier. Cineva înfipse 
un țăruș în pămîntul umed. Altul se apu
că să măsoare niște distanțe. Un flăcău 
de douăzeci și cinci de ani își aruncă 
întîmplător privirile spre Dunăre. De 
acolo, din locul acela, se vedeau 'foarte 
bine două din picioarele podului lui 
Traian.

— Tovarășe Botofei, 
chiar în vecinătatea 
el surprins.

Inginerul îi răspunse
— Tu ești unul din 

lodor I
— Poate I Și ce dacă ?...
Băiatul se cam fîstîci. El, urmașul ves

titului Apollodor din Damasc ? I Avea 
haz inginerul I Și ca să-și ascundă cum
va necazul că n-a putut da un răspuns 
mai izbutit, lovi puternic în țărușul ce 
marca locul unde urma să înceapă con
strucția celui mai mare combinat de in
dustrializare a lemnului din țara noastră. 
Gheorghe Lăzăreanu nu-și dădea seama'

că gestul său pecetluia de fapt 
care intra în istoria socialistă a 
Severinului.

PROFILUL COMBINATULUI

un aci
Cetății

I
Șantierul Complexului de industriali

zare a lemnului se întinde în imediata 
vecinătate a Dunării. Această unitate in
dustrială modernă a sectorului economiei 
forestiere va cuprinde fabrici de mobilă, 
de placaje și furnire estetice, de plăci 
fibro-lemnoase ș.a.

Combinatul va fi deservit de o cen
trală termoelectrică, care, în faza finală, 
va aproviziona cu apă supraîncălzită și 
o parte a orașului. Apa industrială nece
sară va fi furnizată de o stație de cap
tare — o adevărată uzină — prevăzută 
cu două decantoare radiale de 3 500 
metri cubi fiecare și un rezervor de o 
mie'metri cubi, îri care se va-scurge apa 

de 
vor 
fri-

ARGEȘ MICRORAIOANE 
ÎN CONSTRUCȚIE 

în zona de sud a orașului Pitești au 
început lucrările de construcție a unui 
nou microraion, care va cuprinde 2 570 
de apartamente, unități comerciale și 
de deservire a populației, dispensar, 
școală, un cinematograf, oficiu poștal 
etc. Alte microraioane se află în con
strucție în același oraș pe oalea Bucu
rești (cu 1 700 de apartamente), la Sla
tina cu 1120 de. apartamente, la Rm, 
Vîlcea cu peste 600 apartamente etc. 
în același timp au fost ridicate sau se 
află în diferite stadii de construcție noi 
blocuri de locuințe și construcții social- 
culturale și în alte localități ale regiunii 
Argeș. In acest an au fost date în fo-, 
losință oamenilor muncii din regiune 
1 005 apartamente, cărora li se vor a- 
dăuga alte 406 apartamente în luna, de
cembrie, cu 246 mai multe decît preve
dea planul anual.

vom construi 
podului I exclamă

amuzat : 
urmașii lui Apol-

decantafă. In halele fabricilor 
mobilă și placaj-furnire — care 
intra în producție în primul 
mestru al anului viitor — a început mon
tarea mașinilor și utilajelor (cele mai 
multe de proveniență romînească), ce vor 
înnobila lemnul cu 
util. și confort.

„ÎNCREDEREA MEA
E UN CONT

o simetrie nouă, de

DESCHIS"
Inginerul Ion Botofei a preluat condu

cerea șantierului într-un moment esențial : 
perioada de organizare. O fire deschisă 
—• încearcă să rni-l descrie Florian Mi- 
hăescu, șeful contabil. „Umbra" lui plu
tește pretutindeni, domină pur și simplu. 
S-a impus ca o autoritate, în primul rînd 
prin competența sa profesională. El de-

Turnu Severin : șantierul Complexului pentru industrializarea lemnului
Foto : M. Andreescu

Experienfa gospodăriilor colective din regiunea București

Aprovizionarea cy apă 
in sectoroi zootehnic

Pe lîngă asigurarea unei hrăniri 
raționale și a unor adăposturi cores
punzătoare, aprovizionarea cu apă a 
vitelor, îndeosebi pe timp de iarnă, 
constituie o preocupare de seamă 
pentru gospodăriile colective din re
giunea București. Colectiviștii, cu 
sprijinul consiliilor agricole, au în
treprins o serie de acțiuni menite să 
rezolve problema alimentării cu 
apă a fermelor de animale. în a- 
ceastă direcție s-au obținut rezul
tate bune.

Despre metodele folosite în intro
ducerea apei în ferme am avut o 
discuție cu unii specialiști de la 
consiliile agricole.

Ing. Ion Toma, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional Bucu
rești, ne-a spus :

Aprovizionarea cu apă a fermelor 
zootehnice a constituit obiectul mul- 

: tor discuții în ședințele de lucru ale 
I secției de creștere a animalelor. Pe 
! baza planurilor de muncă ale con

siliului au fost organizate mai multe 
schimburi de experiență pe această 
temă. Cu acest prilej, gospodăriile 
colective au fost îndrumate să folo
sească soluțiile cele mai avanta
joase, în funcție de situația econo
mică a fiecărei unități în parte. Gos
podăriile mai consolidate din punct 
de vedere economic fac foraje la a- 
dîncime după proiectele întocmite 
de institutele de specialitate. Lucră
rile se efectuează în mai multe eta
pe, în funcție de dezvoltarea secto
rului zootehnic. Astfel, se asigură 
apa potabilă pentru toate nevoile 
gospodăriilor. La gospodăriile colec
tive cu posibilități economice mai 
mici s-a mers pe linia săpării de 
fîntîni iar pentru transportul apei 
— a folosirii materialelor mai eco
nomice. A luat o mare extindere 
metoda scoaterii apei cu ajutorul

pompelor ce funcționează pe princi
piul adeziunii (pompe cu curea), 
care este foarte avantajoasă. Re
zultate bune în această privință au 
gospodăriile colective din raionul 
Titu. Pentru răspîndirea lor în 
primăvara anului 1963 a avut loc, 
în acest raion, o consfătuire la care 
au participat colectiviști din toată 
regiunea București.

Din primăvara acestui an a în
ceput să se extindă alimentarea me
canizată cu apă în zootehnie. La ce
rerea gospodăriilor au fost întoc
mite 230 de proiecte de alimentare 
cu apă. în 148 gospodării au 
fost executate lucrările de foraj. 
Pînă la sfîrșitul acestui an vor mai 
fi gata încă 17 puțuri de mare a- 
dîncime. La 55 gospodării colective 
au fost montate pompele și s-a in
trodus apa în grajduri, iar la încă 
50 se lucrează la bazinele de depo
zitare a apei.

Lucrări de aprovizionare cu apă 
după metode mai simple și cu chel
tuieli mai reduse au fost executate 
în 175 de gospodării colective. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
în gospodăriile colective din raioa
nele Titu, Giurgiu, Zimnicea etc.

Considerînd deosebit de valoroasă 
experiența raionului Titu, l-am ru
gat pe tov. Gheorghe Leluțiu, vice
președinte al Consiliului agricol ra
ional, să ne vorbească despre avan
tajele metodelor aplicate în gospo
dăriile colective.

încă din toamna anului trecut, în 
cele 36 de gospodării din raion, 
folosindu-se posibilități loçale, s-a 
introdus apa în grajduri. Prin aceas
ta au fost înlăturate o seamă de ano
malii. îngrijitorii de animale erau 
nevoiți să scoată zilnic zeci de mii 
de litri de apă din fîntîni — unele 
cu o adîncime de 30 m. Din această

cauză, în timpul iernii, la unii 
exista tendința să dea mai pu
țină apă animalelor. Cum este și 
firesc, producția de lapte era 
scăzută. O dată cu introducerea 
apei în grajduri, animalele au 
început să aibă apă la discreție, iar 
producția de lapte a crescut sim
țitor. Gospodăriile colective din 
Braniștea. Crovu, Pitaru, Bolintin 
Deal, Potlogi au depășit producția 
de lapte pe care au prevăzut-o în 
planul anual, în medie cu 200 1 de 
la fiecare vacă, încă de la începutul 
lunii noiembrie. Prin folosirea 
posibilităților locale la alimen
tarea cu apă a animalelor s-au fă
cut economii de peste 5 milioane de 
lei și s-a rezolvat o problemă ur
gentă, de primă necesitate.

Tov. ing. Rodica Blidaru de la 
G.A.C. din Odobești, raionul Titu, 
ne-a vorbit despre felul cum s-a 
rezolvat problema alimentării cu 
apă în zootehnie în această unitate. 
Colectiviștii de aici au mai adîncit 
fîntîna, au procurat un bazin, con
ducte din material plastic și o pom
pă. Pînă în toamna anului 1963 au 
efectuat toate lucrările de construc
ție. în afară de bazinul metalic, au 
construit la capătul grajdurilor cîte 
un bazin din beton pentru colecta
rea apei. După toate calculele, lu
crarea a costat doar 20 000 lei. De
sigur treptat sectorul zootehnic se 
va dezvolta și situația economică 
a gospodăriei va permite să se trea
că la forarea unei fîntîni care șă 
asigure apa pentru toate nevoile 
gospodăriei.

Experiența obținută în regiunea 
București și îndeosebi în raionul 
Titu în ce privește aprovizionarea 
cu apă a fermelor de animale meri
tă extinsă.

FI. CEÂUȘESCU

Gheorghe Lăzăreanu, unul dintre 
șefii de echipă cu înaltă calificare 

de pe șantier

fine toate secretele construcțiilor indus
triale.

Totuși i se reproșează uneori că își 
dădăcește prea mult oamenii. Ar trebui 
să coordoneze în mare, amănuntele sînt 
de competenta celorlalți ingineri, a maiș
trilor și a șefilor de echipe.

— Nu pot lăsa oamenii singuri I ri
postează el.

Șeful șantierului a urmărit, fără nici o 
exagerare, montarea’ a peste 300 de 
stîlpi de beton la fabricile de mobilă și 
placaj-furnire, a dirijat spre fronturile de 
lucru circa 35 000 metri cubi de beton 
„moale", a ajutat la prinderea unor fer
me de 9—10 tone fiecare, ia bazinul de 
depozifare a buștenilor. Ca să poată da 
dispoziții precise, exacte, trebuie să știe 
ce se întîmplă în fiecare sector. Nu cum
va sîrguinfa lui torpilează inițiativele per
sonale ? Nu, nici vorbă de așa ceva I 
Dimpotrivă, le stimulează. Caz concret : 
la centrala termoelectrică lucrările rămă
seseră în urmă ; lipsea adesea betonul 
din cauză că nu fuseseră asigurate mij
loace de transport.

— Noi avem justificare — a motivat 
sectorul auto. Mașinile au fost trimise la 
șantierele fabricilor de mobilă și plăci fi- 
bro-lemnoase conform indicațiilor dum
neavoastră.

— Singurul • meu dușman sînt Justifi
cările I a ameninfat Botofei. Să nu aud 
de ele I încrederea mea e un cont des-

Mîine încep „Zilele Ion Creangă", 
organizate între 13—20 decembrie a.c. 
de Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Academia R. P. Romîne și Uniu
nea scriitorilor, în colaborare cu alte 
instituții culturale. In această perioadă, 
în întreaga țară vor avea loc conferințe, 
simpozioane, spectacole cu dramatizări 
după unele din lucrările scriitorului, e- 
misiuni speciale la radio și televiziune 
etc, menite să contribuie la adîncirea 
cunoașterii operei lui Ion Creangă, la 
răspîndirea ei în masele largi.

Manole AUNEANU

(Continuare în pag. II-a)
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Conferința partidului 
laburist englez

In zilele de 12 și 13 decembrie 
are loc la Brighton cea de-a 63-a 
Conferință anuală a partidului laburist 
din Marea Britanie. Actuala confe
rință capătă o importantă deosebită, 
fiind prima de la venirea partidului 
laburist la putere în Anglia.

Parlamentari din Kuweit 
cer demisia guvernului

: s. ' V. X/A A.- .._>XWv>..
■

■
au anunțat că ei vor boicota desfășu

rarea lucrărilor Adunării Nationale pină 
cînd guvernul nu va fi înlocuit.

Congresmeni americani 
se opun planului F.N.M.

Ziarul american „San Fran
cisco Chronicle“ scrie că peste 40 
de congresmeni americani s-au 
exprimat împotriva planului de 
creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. El' mențio
nează că acestora li s-a alăturat 
și congresmenul democrat Chet 
Holifield, care — în sesiunea 
congresului ce se va deschide în 
ianuarie — va ocupa funcția de 
președinte al comisiei mixte a 
Congresului pentru problemele 
energiei atomice. Holifield, arată 
ziarul, se bucură de o puternică 

'influență în congres.

Aspect de Ja ședința de Ieri a Consiliului de Securitate al O.N.U. în 
problema congoleză. (Amănunte în pag. a IV-a)

Telefoto U.P.I.-Agerpres

Majoritatea 
din Kuweit 
demisia 
5 zile 
Sabah, 
din cei

parlamentului 
cerut la 9 decembrie 

format în urmă cu 
Sabah El Salem El 

presei kuweitiene, 31 
ai parlamentului



Nr. 6468Pag. 2 SCÎNTEIA

■

Kproducției anului 1965
Principala preocupare: pregătirea

Conferința organizației de partid de la Combinatul chimic din Tîrnăveni
Dintre problemele care au figurat 

pe agenda dezbaterilor conferinței 
de alegeri a organizației de partid 
de la Combinatul chimic din Tîrnă
veni, cele mai multe discuții le-a 
prilejuit pregătirea producției anu
lui viitor. Comuniștii au supus unei 
analize profunde întreaga activitate 
politico-organizatorică a comitetu
lui de partid, a birourilor organiza
țiilor de bază pentru îndeplinirea 
ritmică a prevederilor planului încă 
din primele săptămîni ale lunii 
nuarie.

Discuțiile au scos în evidență 
țiunea perseverentă desfășurată 
întreaga organizație pentru mobili
zarea colectivului la realizarea 
exemplară a sarcinilor de producție 
din acest an — condiție esențială 
pentru obținerea de rezultate bune 
în 1965. îndrumarea și controlul 
comitetului de partid asupra activi
tății organizațiilor de bază au de
venit mai concrete, mai eficiente. 
La nivelul combinatului și al sec
țiilor 
ficele 
dată 
urmă 
remediere, 
re și control, bazate pe o 
noaștere temeinică a situației de 
la fiecare loc de muncă și care dau 
posibilitatea unor intervenții opera
tive, a arătat ing. Ioan David, di
rectorul general al combinatului, au 
contribuit la cultivarea spiritului 
de răspundere pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție".

ia-

ac- 
de

sînt urmărite sistematic gra- 
îndeplinirii planului ; de în- 
ce se constată rămîneri în 
sînt analizate mijloacele de 

„Asemenea îndruma- 
cu-

Pe drept cuvînt, au subliniat mai 
mulți vorbitori în cadrul lucrărilor 
conferinței, este un merit al orga
nizației de partid de a fi știut să 
îmbine armonios preocuparea pentru 
problemele curente cu < 
perspectivă. în această 
eforturile comuniștilor sînt 
täte spre valorificarea de 
zerve interne, care să

cele de 
privință 
îndrep- 
noi re
asigure 

realizarea sporului de producție pre
văzut pe 1965, fără mari investiții 
și creșterea numărului de salariați. 
Pornind de la faptul că anul viitor 
productivitatea muncii va trebui să 
crească pe combinat cu 7,7 la sută, 
iar prețul de cost să se reducă cu 
3,65 la sută, organizația de partid 
și-a orientat munca politico-orga
nizatorică spre extinderea tehnolo
giei moderne de fabricație. Din ini
țiativa comitetului de partid a fost 
pornită, sub lozinca : „Cu aceleași 
utilaje, produse chimice mai multe 
și mai bune“, o largă acțiune pentru 
modernizarea utilajelor chimice, mai 
buna folosire a instalațiilor, respec
tarea prescripțiilor tehnologice, 

în cuvîntul lor, Vasile Moldovan 
și alți delegați la conferință au re
levat largul ecou stîrnit de dezba
terea în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază a sarcinilor ce 
revin comuniștilor în creșterea 
indicilor de utilizare la instalațiile 
de bază. Totodată, au fost aduse 
critici comitetului de partid pentru 
slabul control efectuat asupra acti
vității conducerilor tehnico-admi- 
nistrative de la cuptorul 4 carbid și

secția var, unde se manifestă defi
ciențe care se reflectă în întreaga 
activitate a combinatului. în scopul 
îmbunătățirii activității în aceste 
sectoare, s-a cerut comitetului de 
partid să vegheze la repartizarea în 
posturile-cheie ale producției a unor 
membri de partid cu înaltă califi
care și să îmbunătățească îndruma
rea birourilor organizațiilor de bază.

Cu un înalt spirit de exigență 
partinică au fost analizate în cadrul 
conferinței diferite laturi ale activi
tății organizației de partid pentru 
mobilizarea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor la îmbunătățirea 
continuă a calității produselor. A- 
mintind de unele cazuri cînd organi
zațiile de bază urmăresc numai în
deplinirea sarcinilor de creștere a 
producției globale, de reducere a pre
țului de cost și realizare de econo
mii, mai mulți delegați au subliniat 
rezultatele pozitive obținute prin 
orientarea cu perseverență a tuturor 
mijloacelor de înrîurire ale muncii 
politico-educative desfășurate de 
organizațiile de partid, sindicale, de 
U.T.M., spre realizarea indicilor de 
calitate — obiectiv principal al în
trecerii socialiste. Printre acțiunile a 
căror eficiență a fost relevată în 
mod deosebit sînt convorbirile or
ganizate de ' comuniști la locul de 
muncă pe baza comparării unor 
produse, discuțiile în fața „vitri
nei calității“, „interviurile“ unor 
fruntași ai calității transmise prin 
stația de radioficare. S-a propus ca 
cei peste 200 de ingineri și alți spe-

cialiști, maiștri și muncitori cu bună 
pregătire profesională, care acti
vează în domeniul propagandei teh
nice, să sprijine în mai mare mă
sură acțiunea pentru introducerea în 
producție a sortimentelor cu cali
tăți tehnico-economice superioare.

în cadrul conferinței au fost dez
bătute temeinic problemele privind 
asigurarea unui înalt nivel calitativ 
al propagandei de partid. Tov. Nico
lae Nistor, loan Hasașiu, Anton Ga- 
neă au apreciat măsurile luate pen
tru înlăturarea paralelismului în 
Organizarea unor cercuri de în- 
vățămînt de partid, trecîndu-se 
la regruparea a cîte 2—3 cercuri mai 
mici de același fel într-un cerc mai 
mare, condus de un propagandist 
bine pregătit. în mod experimental, 
au fost grupate cercuri de același 
fel într-un singur curs, unde învă- 
țămîntul se desfășoară pe bază de 
expuneri, urmînd ca unele din a- 
cestea să fie urmate de seminarii. 
în scopul creșterii eficienței prac
tice a învățămîntului de partid, s-a 
cerut ca în diferite forme ale aces
tuia, mai ales în cercurile de eco
nomie concretă, studiul să fie mai 
strîns legat de sarcinile specifice 
ale locului de muncă, îndeosebi de 
problemele încă nerezolvate.

Hotărîrea adoptată de conferință 
a trasat comitetului de partid nou 
ales sarcini cuprinzătoare privind 
îmbunătățirea continuă a stilului și 
metodelor sale de muncă, îndeosebi 
în ce privește îndrumarea concretă, 
diferențiată a organizațiilor de bază, 
munca politică de masă, controlul 
îndeplinirii hotărîrilor. Ilustrând 
maturitatea politică a organiza
ției de partid de la Combinatul 
chimic din Tîrnăveni, conferința a 
exprimat hotărîrea comuniștilor de 
aci de a-și consacra toate forțele în
deplinirii exemplare a sarcinilor de 
răspundere ce revin acestei impor
tante unități a industriei noastre 
socialiste.

Constantin CÄPRARU 
Lorand DEÀKI

«
MM

Inginerul Dumitru Buhaș și șelul de echipă Șerbănică Gavrilă de pe șantierul fabricii de plăci fibro-lem- 
noase a Complexului de Industrializare a lemnului din Turnu Severin

Acolo unde lemnul
va fi înnobilat
(Urmare din pag. I-a)

în Capitală

Extinderi ale rețelei

CALITATEA PRODUSELOR că unele 
a cincea 
întîmpi- 
calității 
acordat

în centrul dezbaterilor
Conferința organizației de partid de la fabrica „Țesătura"-lași

într-o sală cu războaie automate, ca 
și la celelalte cursuri de ridicare a 
calificării și de specializare, au fost 
pregătiți la nivelul tehnicii noi ce se 
introduce în fabrica noastră peste 
660 muncitori și ajutori de maiștri 
și maiștri. Ip ultima vreme însă, 
sectorul țesătorie frecvența 
cursuri a fost doar de 
sută. Printre 
unii membri 
pe care însă 
nu i-a tras 
asemănătoare se petrec și la sectorul 
filatură, ceea ce face ca noi să mai 
trimitem țesătorilor fire de calitate 
necorespunzătoare. Cred că atît co
mitetul de partid, cît și birourile 
organizațiilor de bază ar trebui să 
acționeze cù mai multă exigență 
partinică pentru ca fiecare comu
nist să fie în primele rînduri ale

Contribuția comuniștilor în orga
nizarea luptei pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor — 
aceasta a fost tema principală a 
dezbaterilor conferinței de alegeri a 
organizației de partid a fabricii „Țe
sătura“ din Iași. Comuniștii. au ară
tat că organizațiile de bază din fie
care sector au fost în fruntea tutu
ror acțiunilor întreprinse pentru 
îmbunătățirea calității produselor, 
în condițiile modernizării fabricii, 
ale înzestrării secțiilor ei cu mașini 
și utilaje de mare capacitate. Mon
tarea a peste 90 la sută din cele 744 
războaie, automate prevăzute a fi in
stalate pînă la 1 iunie 1965 a impus 
necesitatea de a se acorda o atenție 
deosebită acțiunii desfășurate pen
tru ridicarea calificării țesătorilor, 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a ajutorilor de maiștri și a maiș- _ ... ____ _____
trilor. în legătură cu această pro- luptei pentru calitate, antrenînd prin 
blemă. ing. Mauriciu Zaidăr. șeful exemplul său personal și pe ceilalți 
secției filatură, a spus : muncitori.

— în „atelierul școală“, organizat — Fabrica noastră, spunea ingine-

cei absenți 
și candidați 
organizația 

la răspundere.

70—75 
au 
de 
de

în 
la 
Ia 
Șifost 

partid 
partid 
Cazuri

rul Ion Huțanu, va deveni în scurt 
timp un adevărat laborator, prin în
zestrarea ce are loc acum în fiecare 
secție cu utilaje moderne la nivelul 
tehnicii mondiale, prin construirea 
unei noi filaturi. Tocmai de aceea 
propun noului comitet ce va fi ales 
să pună pe primul plan problema 
calificării și ridicării calificării, a 
specializării tehnicienilor și ingine
rilor noștri.

Țesătoarea Margareta Vieru, mem
bră a biroului organizației de bază 
din tura B țesătorie, de la unitatea 
A, maistrul Dumitru Abunei și alți 
delegați s-au referit la acțiunile în
treprinse de organizațiile de bază 
în sprijinul' îndeplinirii sarcinilor 
de plan, punînd pe prim plan îm
bunătățirea calității țesăturilor.

— Biroul organizației noastre de 
bază, a arătat tov. Iulia Pascaru, 
secretara organizației de bază din 
tura A țesătorie, de la unitatea B, 
în urma discuțiilor purtate cu mun-

citorii. a ajuns la concluzia 
secții, printre care a doua, 
și a treia de la țesătorie, 
nau greutăți în ridicarea 
din pricina slabului ajutor
de ajutorii de maiștri ce răspundeau 
de aceste secții. La propunerea bi
roului organizației de bază, au fost 
numiți ajutori de maiștri tovarășii 
Dorel Bordeianu și Mihai Dere- 
vinschi, oameni pricepuți, exigenți 
și cu multă tragere de inimă. După 
numai trei luni de zile, secțiile a- 
mintite au ajuns la nivelul celor 
fruntașe. Aceasta scoate în evidență 
necesitatea unei mai atente preocu
pări pentru cunoașterea capacității 
cadrelor tehnice, pentru promovarea 
oamenilor celor mai pregătiți.

! în cadrul lucrărilor au fost fă
cute numeroase propuneri privind 
orientarea propagandei tehnice, a 
muncii politice de masă Spre cele 
mai importante aspecte ale luptei 
pentru calitate, organizarea unor 
schimburi de experiență pentru ge
neralizarea metodelor fruntașilor în 
producție. Conferința a cerut nou
lui comitet de partid să acorde o 
mai mare atenție controlului înde
plinirii hotărîrilor, să îndrume co
mitetul sindicatului spre organiza
rea mai bună a întrecerii socialiste 
avînd drept obiectiv central perma
nent obținerea unor produse de ca
litate superioară.

Manole CORCACI

chis, o acord fiecăruia imparjial. Dar 
cine vrea să se fofileze, să facă „pauze", 
pierde contul.

într-o consfătuire lărgită, la care au 
participat și beneficiarii, Florian Mihăes- 
cu plasă următoarea zicală : „Cînd mîn- 
jii o iau înaintea cailor, se răstoarnă 
trăsura“. Contabilul șef adaugă însă că 
tinerii de pe șantier au infirmat prover
bul și că „trăsura“ este condusă, dimpo
trivă, și de ei. Remarca aceasta — ob
servă inginerul Buhaș — se potrivește 
cel mai bine la sectorul lui, pe lotul vii
toarei . fabrici de plăci fibro-lemnoase.

Dumitru Buhaș face parle din catego
ria constructorilor pe care șantierul i-a 
rodaf deocamdată deslul de pujin. Cele 
mai mici neplăceri, întîrzierea unui bul
dozer sau starea proastă a timpului îl 
afectează profund.

— Vreau să am în permanenjă front 
de lucru deschis. Nu suport așteptările, 
chiar dacă se ivesc și „cauze obiectivei"

De altfel, prima lucrare mai mare, fa
brica de plăci fibro-lemnoase, i s-a în
credințat abia în aprilie curent. Cu echi
pele pe care le are în subordine, Buhaș 
a ridicat hala pînă la acoperiș, urmînd 
ca spre sfîrșitul anului să monteze și 
plăcile autoclavizate.

— Știi ce capacitate anuală de pro
ducție va avea? 35 000 tone plăci fibro- 
lemnoase. Cred că vom preda cheile la 
sfîrșitul lui 1965. Trebuie să ne grăbim, 
mai avem afîtea de construit!

La fel de tineri sînt și oamenii pe care 
Buhaș îi are în subordine. Șerbănică Ga
vrilă, șeful echipei de dulgheri, are cel 
mult 22 de ani. Botofei l-a adus aici, la 
Turnu Severin, tocmai de la Comănești.

Pe marile șantiere, muncitorii cu înal
tă calificare sînt cunoscuți, indiferent de 
locul unde s-ar afla, numele lor circulă 
din gură în gură, ca o legendă. Avînd 
experiența unchiului său, cu care Ion 
Botofei mai lucrase, Șerbănică Gavrilă 
frece de cîțiva ani drept unul dintre cei 
mai buni dulgheri din trust. Șeful șantie
rului știa că dacă reușește să-l atragă, 
va avea un sprijin efectiv. Și într-adevăr, 
lucrările executate de echipa lui Șerbă
nică n-au nici un cusur.

— L-ai urmărit îndeaproape, deține 
vreun secret profesional ?

— Te impresionează siguranfa cu care 
lucrează — răspunde inginerul Buhaș. 
Și apoi organizarea locului de muncă, 
disciplina din echipă... Știi, are o anu
mită dezinvoltură în mișcări.

în 1965, cînd vor intra în producție 
primele trei fabrici, combinatul va con
suma cîteva sute de mii de metri cubi 
bușteni pe an. Această cantitate lemnoa
să va asigura materia primă — cheres
tea, placaj furnir — pentru 15 000 garni
turi de mobilă combinată. Despre omul 
care a construit fabrica de mobilă am a- 
flat doar că i se spune „nenea loji“.

Deși se află la Vîrsfa pensionării (este 
necăjit și de o boală de ficat, care îl 
obligă să bea ceaiuri și să înghită felu
rite pastile), nenea loji nu s-a hotărît 
încă să-și ia rămas bun de la șantiere. 
Lucrează în consfrucjii de 50 de ani și 
a ridicat multe clădiri — fabrici, case, 
edificii culturale.

— S-ar putea ca fabrica asfa de mo
bilă să fie ultima Totuși, dacă aș mai 
construi una, aș schimba luminatoarele I

Mereu în căutare de metode noi, spi
rit inventiv, nea loji are la activul său 
zeci de inovafii și raționalizări.

Silueta masivă, mișcările încetinite de 
vîrstă nu-l împiedică pe vîrstnicul mais
tru să fie prezent în fiecare sector de 
muncă, să îndrume și să dea sfaturi com
petente. Urmărindu-I cu simpatie, prin
tre tinerii muncitori, mi-am amintit de 
o remarcă mai veche a lui Tudor Ar- 
ghezi : tinereții îi stă bine și cu pufină 
bătrînefe I

S.O.S. LA STAȚIA DE CAPTASE
In cea de-a 550-a zi a șantierului în

cepuse să plouă încă de dimineață. 
Ploua monoton, dar cu nădejde. La 
stația de captare a apei industriale se 
turna radierul — fundația. Din cauza 
ploii terenul începu să alunece, iar apa 
amestecată cu mîl inundă camera de 
pompe

S-a dat alarma. Fiecare lot a trimis 
oameni în ajutor. Maistrul Ion Drăghici, 
șefii de echipă Constantin Asproiu și 
Constantin Bologea au lucrat 48 de ore 
în șir. Au bătut pilofi de susținere, au în
tins punfi, apa a fost scoasă cu moto- 
pompele.

— O muncă
torul nu putea intra — povestește Bo- 
tofei. Malul era înalt și alunecos din 
cauza stratului de marnă. Drăghici a, 
avut atunci o idee strașnică : să aducem 
excavatorul pe linia ferată care trece 
de-a lungul cheiului Dunării. După 48 
de ore stafia a fost salvată de inundafie.

Șantierul de la Turnu Severin a dat în 
acea zi un adevărat examen de matu
ritate.

încordată. Nici excava-

Traseele tramvaielor, troleibuzelor 
și autobuzelor din Capitală măsoară 
în prezent peste 760 km cale simplă. 
Ele se extind mereu, urmărind îm
bunătățirea legăturilor cu noile car
tiere. Anul acesta, liniile mijloace
lor de transport ale orașului s-au 
prelungit cu aproape 30 de km.

Pentru viitor se prevăd nume
roase lucrări : după montarea liniei 
de tramvai de pe bd. T. Via? 
dimirescu, traseul tramvaiului 11 se 
va prelungi din calea Panduri pînă 
în calea Văcărești (Mandravela) tre- 
cînd și prin șos. Viilor și șos. Olte
niței. De asemenea se va modifica 
traseul tramvaiului 20 care va 
trece prin calea 13 Septembrie și 
bd. T. Vladimirescu, avînd ca
pul liniei tot la cimitirul Belu. Se 
lucrează acum și la construirea re
țelei electrice necesare prelungirii 
traseelor 82, 83 și 87 de troleibuze 
care într-un viitor apropiat vor cir
cula pînă la podul Mărășești, prin 
bd. 1848, Piața Unirii, Splaiul Unirii.

PRIN CĂMINELE Șl CANTINELE STUDENȚEȘTI
Baid-anchetă

cit

Cu multe zile înainte de începe
rea anului universitar, în căminele 
și cantinele studenților au fost efec
tuate numeroase pregătiri pentru ca 
mai bune de învățătură și viață. Dartinerii să aibă asigurate condiții .

măsurile pentru gospodărirea cît mai corespunzătoare a căminelor și 
cantinelor, preocuparea pentru îmbunătățirea confortului lor nu s-au 
sfîrșit, ci, dimpotrivă, în cele mai multe locuri s-au intensificat după în
ceperea cursurilor. Raidul efectuat recent în centrele universitare Bucu
rești. Iași, Cluj și Timișoara de către corespondenții regionali ai ziarului 
nostru Al. Mureșan, M. Corcaci, I. Chiujdea și de redactorul M. lordă- 
nescu ilustrează aceste preocupări. ■

Cu grija de buni 
gospodari

Căminul „Matei Voevod“ a devenit 
în toamna aceasta o gazdă mult mal 
ospitalieră decît în alți ani pentru 
cir.ca 800 de studenți ai Institutului 
de construcții din Capitală. Condi
țiile de locuit au fost substanțial îm
bunătățite. Mobilierul este în bună 
parte nou, sala de lectură și sala 
de proiecte au fost complet re
novate Lucrările de reamenajare 
efectuate în acest an și valoarea mo
bilierului nou se ridică la suma de 
600 000 lei, ne-a informat tov. Dumi
tru Botescu, șeful serviciului social 
al Institutului de construcții.

Cârtea de vizită a celor mai mulți 
locatari ai căminelor studențești este 
curățenia și ordinea. La căminul nr. 
3 al Institutului politehnic și la că
minul nr. 7 a) Institutului agrono
mic din Cluj, căminele „1 Mai“ de 
pe strada Sărărie din Iași și cămi
nul de fete al Institutului agronomic 
din Timișoara am constatat că stu
denții mențin exemplar ordinea 
și curățenia La căminele Universi
tății bucureștene din Bd. 6 Martie 
florile din glastre, tablourile de pe 
pereți denotă o atenție continuă 
pentru amenajarea cu bun gust a 
interioare'or.

Pentru momentele de răgaz, la 
Complexul Universității de pe bule
vardul 6 Martie, căminul din stra
da Doamnei al Institutului de petrol, 
gaze și geologie din Capitală, cămi
nul de fete nr. 4 din Cluj, căminul 
nr. 6 al Universității și Institutului 
politehnic din Timișoara, asociațiile 
studenților organizează emisiuni cul
tural-educative la stații de radiofi- 
care, programează conferințe, întîl- 
niri cu profesorii și alți oameni de

știință, artă și cultură. E o plăcere 
să trăiești în asemenea cămine.

Există, din păcate, tineri care n-au 
înțeles pînă acum că a păstra și a 
îngriji bunurile ce le sînt puse la dis
poziție este o chestiune de etică, 
în camera nr. 1 din Blocul C de la 
căminul nr. 3 „Drumul Taberei“, 
unde sînt cazați studenți din anul III 
al Institutului pedagogic din Bucu
rești, am găsit paturile nearanjate, 
mucuri de țigări aruncate pe covoa
re, încălțămintea azvîrlită sub 
scaune și mese. La căminul nr. 2 al 
Facultății de construcții din Timi
șoara am găsit în unele camere o 
situație asemănătoare. Cînd vor in
tra și locatarii camerelor amintite 
în rînd cu ceilalți ?

La ora prînzului
Să poposim și pe la cantinele stu

dențești. Dimineața, la prînz și sea
ra, aproape 60 la sută din studenții 
înscriși la cursurile de zi în învăță- 
mîntu) superior iau masa la canti
ne. Să intrăm în cantina Complexului 
studențesc din Cluj unde, zilnic, cei 
3 500 de studenți care iau masa aici 
au la alegere 2 feluri întîi și 5-8 
feluri doi, precum și felul trei. Ob
servăm că programul meselor este 
astfel întocmit îneît aglomerația să 
fie evitată, iar autoservirea să de
curgă în bune condiții. Serviciul ad
ministrativ. ca și comitetul de can
tină. format din studenți, se îngri
jesc ca fiecare problemă ivită să ca
pete o rezolvare promptă.

Cuvinte de mulțumire pentru felul 
cum sînt organizate prepararea și 
servitul meniurilor am auzit și de la 
obișnuiții oaspeți ai cantinelor „Ma
tei Voevod" din București, „Emil Ra- 
coviță“ din Cluj și ai unor cantine 
din Iași și Timișoara.

Dar iată și cîteva sugestii : aglo
merația care există în fiecare zi în
tre orele 13,00-14,00 la cantina Instl-

tutului „N. Bălcescu" ar putea fi 
evitată, după părerea unor studenți, 
prin amenajarea unui ghișeu în plus. 
O asemenea măsură ar fi și în in
teresul mai bunei funcționări 
cantinei „30 Decembrie“ din Iași.

în atenția 
serviciilor 
administrative

a

Serviciile administrative au un rol 
important în asigurarea unor bune 
condiții de locuit în căminele stu
dențești. în atribuțiile lor intră grija 
pentru instalarea și gospodărirea 
unui mobilier corespunzător, execu
tarea reparațiilor necesare, funcțio
narea în bune condiții a sălilor de 
lectură, dușurilor, călcătoriilor etc. 
Uneori însă aceste obligații sînt ui
tate. Cum ar putea fi altfel expli
cat faptul că la căminul nr. 7 din 
Timișoara, dat în folosință de 
numai 2 ani, dușurile de la baie sînt 
deteriorate ? Lipsuri de aceeași na
tură, a căror consecință o constituie 
de astă dată existența unor du
lapuri vechi, paturi deteriorate, 
instalații sanitare defecte, am în- 
tîlnit și în centrul universitar Iași 
la căminele complexului nr. 1 din 
Tg. Copou. 
aflat de la 
în Blocul C 
3 „Drumul

Cu prilejul raidului, am 
cîțiva studenți cazați 

aparținînd căminului nr. 
Taberei“ din București,

că sala de lectură corespunde doar 
în parte necesităților. într-adevăr, 
aici sînt instalate numai 13 mese — 
6 din acestea fiind stricate — cînd 
în sală ar încăpea peste 20. în plus, 
această „sală de lectură“ este folo
sită și pentru... călcătorie, deoarece 
încăperea cu această destinație a 
fost transformată în depozit. Ase
menea lipsuri echivalează cu o notă 
proastă și constituie un motiv în 
plus pentru ca cei chemați să se în
grijească de bunurile materiale ale 
căminelor, să ia măsuri urgente de 
întreținere a acestora.

★
După cum arată faptele, din 

partea rectoratelor, decanatelor și a 
serviciilor administrative se cere o 
preocupare sporită pentru înlătura
rea unor lipsuri ce mai există în or
ganizarea cantinelor și a căminelor 
studențești. Aceasta este cu atît mai 
necesar cu cît sesiunea de examene 
se apropie, iar studenții au nevoie 
în acest timp mai mult ca oricînd 
de condiții bune de studiu și odih
nă. Acolo unde este necesar, recto
ratele și decanatele, pe baza propu
nerilor directorilor educativi, comi
tetelor de cămin și administratori
lor, pot recurge la măsurile ce stau 
în competența lor împotriva celor 
care sistematic încalcă regulile con
viețuirii în comun, nu se îngrijesc 
de bunurile puse la dispoziția lor. 
Asociațiilor studențești, sprijinite 
îndeaproape de organizațiile de ti
neret, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, le revine sarcina de a in
tensifica munca de educare în rîn- 
dul tineretului universitar, chemai 
să dea exemplu de păstrare cu grijă 
a avutului obștesc.

Livrarea 
combustibilului 
pentru calorifer

Direcția generală de aprovizio
nare și desfacere din Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei a luat 
unele măsuri în vederea asigurării 
aprovizionării populației pe timpul 
iernii cu combustibil de calorifer. A 
fost mărită capacitatea depozitelor 
de la Oradea, Timișoara, Tulcea. 
Parcul mijloacelor de transport a 
fost, de asemenea, sporit. în 5,''ul 
acesta, majoritatea bazelor '..in 
București, Constanța, Galați, Brăila, 
Iași, Oradea, Arad, Craiova, Pitești 
și din alte orașe au putut fi din 
timp aprovizionate cu combustibil. 
S-au asigurat condiții bune pentru 
aprovizionarea satelor cu petrol, li- 
vrîndu-se din vreme cantități 
plimentare din acest produs.

Pentru evitarea deficiențelor 
cazul unor condiții mai grele 
timpul iernii, în Capitală și în
localități aprovizionarea beneficia
rilor cu combustibil de calorifer se 
va face cu un număr sporit de cis
terne. (AgerpreS)

su-

în 
în 

alte

TEATRE •CINEMA • TELEVIZIUNE

Căminul studenților de la Institutul pedagogic de 3 ani din Bacău

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romine ; Fidelio — (orele 19,30). 
Sala Palatului R. P. Romlne : Toamna 
se numără... varietățile — (spectacol 
prezentat de Teatrul satirlc-muzical 
„C. Tănase“ — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Tîrgul de fete — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia): Eminescu — (orele 19,30). 
(sala Studio) : O femeie cu bani — (orele
15.30) , Moartea unui artist — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia SturdZa Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — (orele 15), Copiii soare
lui — (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Al. Sahla nr. 70 A) : Fii cuminte, Crlsto- 
for — (orele 19,30). Teatrul de comedie: 
Umbra — (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara” (sala Magheru) : Este vinovată 
corma ? - (orele 19,30), (sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
tru] muncitoresc C.F.R.-Glulești : Băiat 
bun, dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Tea
trul evreiesc de stat ; Frank a) V-lea
— (orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ (str. 30 Decembrie nr. 9) : Mitică 
Popescu — (orele 20). Teatrul „Țăndări
că” : Povestea porcului — (orele 16). Ah- 
samblul artistic al C.C.S. (str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe — (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de ansamblul 
circului italian Medrano - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Șapte ani de căs
nicie — cinemascop: București (9; 11,30; 
14; 16,30; ..........................................
14,15; 16,30; 18,45, 21), Grivlța (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 — cinemascop: 
Republica (8; 10.45- 13,30; 16,15; 19; 21,40). 
Marla : Festival (9,30; 11,45; 14: 16,15; 
18,30: 20,45). Casa neterminată : Luceafă
rul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Frumoasele nopții: Carpațl (10; 12; 14: 
16). Ziua fericirii — cinemascop : Tomls 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 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), Excelsiöf (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 (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
21). Miorița (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). Vii 
șl morți — cinemascop (ambele serii) : 
Central (10,30; 15; 19). Haine aproape noi
— cinemascop: Lumina (10,15; 12,45; 15,30;
18; 20,30). 1944 - XX 1964 - E“
cinematografie : Union (15,30; 17,15; ... 
20.45). Program pentru copii : Doina (o- 
rele 10). Ioana în atac : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Baronul Mîlnchau- 
sen — Căciulița cu ciuc roșu : Timpuri 
Noi (10—17,15 în continuare ; 10; 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 : Cultural (15,30; 18; 20,30). Viață 
particulară : Dacia (9,45; 12; 14,15; 10,30;

19; 21.15), Melodia (9,45; 12;

18,45; 21). încurcătură blestemată: Crîn- 
gașl (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 Va
dul Vechi : Vitan (16; 18,15; 20,30). Străi
nul — cinemascop (ambele serii) : Mun 
ca (16; 19,30), Cosmos (16; 19,30). Lumea 
comică a lui Harold Lloyd : Moșilor 
(15,30; 18; 20,30). Veselie Ia Acapulco : 
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,16; 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 tntlmplat la mi
liție — cinemascop : Rahova (16; 18,15;
20.30) , Lira (15,30; 18; 20,30). Comisarul :
Progresul (15,30; 18; 20,15). Comisarul
Maigret se înfurie : Ferentari (16; 18,15;
20.30) . Poveste de pe Don : Cotrocenl (18; 
18.15; 20.30). Cei trei mușchetari — cine
mascop (ambele serii) : Pacea (10,30; 16; 
19.15).

TELEVIZIUNE! In jurul orei 13,45 - 
Transmisie de la stadionul „23 August" : 
Intîlnlrea de fotbal dintre echipele 
Steaua — Crișul. 19.00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Pentru copii : „Cenușă
reasa”. 19,55 — Din viața animalelor
(XXII) — Vulturi și animaie-rtiascotă. 
20,20 — In fața hărții. 20,30 -- Filmul do
cumentar „Artiști amatori". 20.50 - Me
dalion G. M. Zamfirescu. 22,00 — Muzică 
ușoară. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea

Raid prin 
; 19.

•erl în țară : Vremea a fost rece, ci* 
cerul mai mult acoperit, exceptînd Ba
natul, unde a fost variabil. Au căzut 
precipitații sub formă de burniță în es
tul Bărăganului și Dobrogea, iar în cea 
mal mare parte a țării s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat în general Slab, numai 
în Dobrogea potrivit din sectorul nor
dic. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 4 grade la 
Petroșenl și minus 6 grade la Joseni. 
In București : Vremea a fost rece, cu 
cerul acoperit. Vîntul a suflat în gene
ral Slab. Temperatura maximă a atins 
t grad. Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 decembrie : Vremea con
tinuă să se încălzească în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi mai mult.no- 
ros. Vor cădea precipitații mai ales în 
vestul țării. Vînt slab pînă la potrivit, 
predominînd din vest. Temperatura la 
început în creștere, apoi staționară Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între minus 
2 șl plus 8 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vremea continuă să se încălzeas
că în prima parte a intervalului. Cerul 
va fi mai mult noros. Ploi slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi staționară.
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încheierea intllnirii 
reprezentanților Academiilor 
de științe din țările socialiste

Vineri, la Academia R. P. Romî
ne s-au încheiat lucrările Întîlnirii 
reprezentanților Academiilor de Ști
ințe din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Mongolă, R. P. Polo
nă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S., consacrată unui schimb de 
vederi în problema planificării cer
cetărilor științifice.

Referatele, informările și discuți
ile, care au avut loc, au subliniat 
importanța teoretică și metodologi
că a planificării cercetărilor știin
țifice și au abordat un cerc larg de 
probleme privind experiența acumu
lată de -academiile țărilor reprezen
tate la întîlnire în domeniul plani
ficării, coordonării și organizării 
științei. Participanții la întîlnire au 
relevat utilitatea schimbului de ve
deri, necesitatea extinderii colabo
rării în acest domeniu între acade
miile de științe.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de acad. Șt. Milcu, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne. (Agerpres)

Informații
ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ 

A TOVARĂȘULUI 
BUJOR ALMĂȘAN

Vineri. s-a înapoiat în Capitală 
Bujor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, care împreună cu 
Ion Deleanu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, și un 
grup de specialiști au făcut o călă
torie în Italia, Franța și R. F. Ger
mană, unde au vizitat întreprinderi 
și institute de cercetări științifice 
din domeniul minier și chimic.

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
de față Ion Marinescu, ministrul in
dustriei metalurgice, membri ai 
conducerii Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice și ai altor mi
nistere economice, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți membri ai amba
sadelor Italiei și Franței, precum și 
ai reprezentanței comerciale a R. F. 
Germane la București.

*
Vineri dimineață a părăsit Capi

tala plecîhd în R. D. Germană de
legația sindicatelor din R. P. Romî
nă, care va participa la lucrările ce
lei de-a Il-a Conferințe plenare a 
Comitetului Sindical Mondial de con
sultare și unitate de acțiune antimo- 
nopolistă ce va avea loc la Leipzig 
între 14 și 17 decembrie. Delegația 
este formată din tov. Constantin 
Drăgan, vicepreședinte al C.C.S., 
conducătorul delegației, și Larisa 
Munteanu, secretar al C.C.S. ■

★

Vineri seara a părăsit Capitala 
Ansamblul artistic național al R. P. 
Chineze care a întreprins timp de 
o lună un turneu în țara noastră.

La Gară de Nord oaspeții au fost 
conduși de reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură.

Au fost de față Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze în R. P. Ro
mînă, și alți membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 11 de

cembrie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

50 88 85 66 81 73 55 41 78 59
Premii suplimentare : 52 48 70
Fond de premii :745 935 lei

Lucrările unor comisii permanente
ale Marii Adunări

în cursul acestei săptămîni s-au 
întrunit în ședințe de lucru mai 
multe comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, printre care 
Comisia administrativă, Comisia

pentru sănătate, prevederi și asigu
rări sociale și Comisia juridică.

Comisiile au examinat și avizat 
proiecte de decrete trimise în acest 
scop de către președintele Consi
liului de Stat.

La 15 ani de la apariția ziarelor 
„Steaua Roșie“ și „Vörös Zdszlo“

Ziarele „Steaua Roșie“ și „Vörös 
Zâszlô“, organe ale Comitetului re
gional P.M.R. Mureș-Autonomă Ma
ghiară și ale sfatului popular regio
nal, împlinesc 15 ani de activitate, 
în toți acești ani, ele și-au adus 
contribuția la antrenarea oamenilor 
muncii din regiune la traducerea în 
viață a politicii partidului și guver
nului, care, urmărind dezvoltarea e- 
conomică a tuturor regiunilor, au 
asigurat aici construirea de noi în
treprinderi, obiective social-cultura- 
le. Reflectînd activitatea multilate
rală a oamenilor muncii romîni și 
maghiari înfrățiți în opera de cons
truire a socialismului, cele două zia
re au susținut în diferite forme ga
zetărești lupta muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor pentru sporirea 
producției, îmbunătățirea calității

produselor, reducerea prețului de 
cost, introducerea tehnicii noi. Tot-. 
odată, ele au militat pentru crește
rea continuă a producției agricole 
vegetale și animale. Ziarele au oglin
dit pe larg bogata activitate social- 
culturală din regiune, au contribuit 
la dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, la cimentarea 
frăției de nezdruncinat dintre po
porul romîn și minoritățile națio
nale.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a apariției, redacția „Scînteii“ 
urează redactorilor, corespondenților 
voluntari, personalului tehnic al 
ziarelor „Steaua Roșie“ și „Vörös 
Zâszlô“ spor la muncă și noi succe
se în activitatea lor rodnică pusă în 
slujba înfăptuirii politicii partidului 
și statului nostru.

SESIUNI ȘTIINȚIFICE
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — 

în sala mică a Casei Universitari
lor, au început ieri lucrările sesiunii 
științifice a Filialei din Cluj a Aca
demiei R. P. Romîne. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. Ra- 
luca Ripan, președintele filialei, iar 
prof. dr. Victor Preda, membru co
respondent al Academiei, a prezen
tat raportul de activitate al filialei 
pe anii 1963—1964.

Lucrările sesiunii se desfășoară în 
continuare pe 11 secții, între care 
matematică, chimie, medicină, isto
rie. lingvistică etc., urmînd să fie 
prezentate aproape 200 de comuni
cări și referate științifice.

La sesiune participă și acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, împreună cu membri 
ai prezidiului.

Tot ieri și-a început lucrările se
siunea științifică a cadrelor didac
tice de la Institutul politehnic din 
localitate. La sesiune participă și ca
dre didactice de la institutele poli
tehnice din București. Iași Timi
șoara, Brașov, Galați, reprezen
tanți ai unor institute de cercetări, 
întreprinderi metalurgice și con
structoare de mașini. în timpul se
siunii vor fi prezentate aproape 100 
de comunicări științifice.

Rectorul Institutului politehnic din 
Cluj, prof. ing. Alexandru Domșa. a 
prezentat referatul „Unele aspecte 
ale schimbării locului Romîniei în

economia mondială“. Lucrările sesiu
nii continuă pe secții.

★
Vineri dimineața au început în 

Capitală lucrările primei sesiuni de 
comunicări tehnico-științifice a In
stitutului de proiectări și cercetări 
pentru utilaj petrolier. Sesiunea, 
dedicată aniversării unui deceniu de 
la înființarea în țara noastră a ac
tivității de proiectare a utilajului 
pentru industria de petrol, dezbate 
realizările și perspectivele în pro
iectarea și construcția de utilaj pe
trolier. La lucrări participă cadre de 
conducere și specialiști din uzinele 
constructoare de utilaj petrolier, 
schele și rafinării, din diferite insti
tute de cercetări și proiectări, re
prezentanți ai Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei, Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și ai altor instituții. Ion 
Tudose, secretar general al Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei, a deschis lucrările se
siunii. A luat apoi cuvîntul ing. 
Ion Niculescu, directorul institu
tului. Subliniind principalele suc
cese ale proiectanților și constructo
rilor de utilaj petrolier, vorbitorul 
a arătat că aceștia au reușit să rea
lizeze utilaje și echipamente ale că
ror soluții constructive stau alături 
de cele mai moderne realizări pe 
plan mondial. Au urmat apoi co
municări științifice și discuții, care 
analizează aspecte actuale legate de 
perfecționarea și elaborarea de noi 
tipuri de utilaj petrolier. (Agerpres)

Excursii in străinătate
O.N.T. „Carpați” organizează pentru 

primul trimestru al anului 1965 excursii 
pe diferite itinerare. In Bulgaria sînt 
prevăzute călătorii de 3 zile cu autoca
rul, în localitățile Ruse, Plevna, Sofia, 
TîrnovO. Sînt programate excursii de 14 
zile în Cehoslovacia pe itinerarul 
Budapesta-Bratislava-Brno-Bradejovice- 
Karlovtj Vary șl pe o durată de 8 zile 
călătorii la Braga și Budapesta. Vor a- 
vea loc în continuare călătorii pe iti
nerarul Budapesta-Praga-Brno-Bratisla-

va. In R. D. Germană se vor organiza 
excursii cu prilejul deschiderii Tîrgului 
de la Leipzig, călătorii cuprinzînd și 
vizite în orașele Berlin, Dresda, Karl- 
marxstadt, Erfurt. In cadrul unor că
lătorii cu o durată de 7, 8 și 10 zile se 
pot vizita în Polonia orașele Varșovia, 
Lvov și Cracovia. In capitala Ungariei 
sînt organizate excursii pe timp de 6 
zile, iar în Uniunea Sovietică se va pu
tea pleca pe itinerarul Chișinău-Odesa 
sau Chișinău-Kiev-Moscova. (Agerpres)

Campionatul republican masculin de șah

După șapte runde,
Program 
compe tif i o nai

Fl. Gheorghiu continuă să fie lider
Aseară s-au disputat partidele 

din runda a 7-a a turneului final al 
campionatului republican masculin 
de șah. In principala partidă, cam
pionul mondial de juniori, Florin 
Gheorghiu, a făcut un pas impor
tant în lupta pentru titlu, învingîn- 
du-l pe Victor Ciocîltea la mutarea 
28-a. Partida a avut o desfășurare 
foarte interesantă, intr-o deschidere 
a indianei vechi. Pentru a putea 
străpunge poziția albelor, Ciocîltea 
a sacrificat un cal contra doi pioni. 
Dar compensația s-a dovedit insufi
cientă în fața, atacului viguros al ad- ' 
versorului. Alte rezultate : Șu- 
teu — Stanciu 0—1 ; Szabo — 
Soos 0—1 ; Neamțu — Mititelu remi
ză ; Reicher — Radovici remiză ; 
Partoș — Alexandrescu 1—0 ; Gavri- 
lă — Șuta remiză. Au fost întrerupte 
partidele Pușcașu — Günsberger și 
Voiculescu — Nacu, iar cea dintre 
Pavlov și Bozdoghină a fost amînată.

Partida Mititelu — Pușcașu, amî
nată din runda a Il-a, s-a încheiat 
cu remiză Fără joc au luat sfîrșit 
partidele Șuteu — Soos 1—0 și Puș
cașu — Șuta 1—0, întrerupte din 
runda a V-a. De asemenea, Nacu s-a 
recunoscut învins în partida cu 
Neamțu, întreruptă în runda a VI-a.

Clasament : Gheorghiu 5 (I) p.,
Neamțu 5 p., Stanciu 4,/z p., Soos 
4 (1) p., Radovici 4 p., Günsberger, 
Mititelu și Partoș cu cite 3'/i p. și o 
partidă întreruptă fiecare.

Handbal

Romînia-Cehoslovacia
Echipa selecționată masculină de 

handbal a R. S. Cehoslovace va sus
ține două jocuri amicale la București. 
Duminică 20 decembrie, în sala spor
turilor de la Floreasca, handbaliștii 
oaspeți voi întîlni echipa reprezenta
tivă a țării noastre, deținătoarea ti
tlului mondial .locul începe la ora 
19. Marți 22 decembrie, tot la Bucu
rești, formația R. S. Cehoslovace va 
întîlni echipa noastră de tineret. Re
cent, handbaliștii cehoslovaci au în
vins în deplasare cu 17—14 echipa 
Suediei, vicecampioană mondială. Cei 
mai buni jucători au iost Beneș și 
(Trojan.

BOX. — Astăzi, în sala Floreasca 
din Capitală, are loc o interesantă
reuniune pugilistică. De la ora 19, 
în cadrul turneului final al campio
natului republican de box pe echi
pe se întîlnesc formațiile Dinamo 
Craiova și Progresul Brăila.

FOTBAL. — Pe stadionul „23 Au
gust” din Capitală se desfășoară 
astăzi partida Steaua-Crișul Oradea, 
restantă din cadrul campionatului 
categoriei A la fotbal. Jocul Începe 
la ora 13,45.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• într-un meci internațional feminin 

de handbal, disputat la Varberg, echipa 
R. S. Cehoslovace a întrecut cu 17—6 
echipa Suediei.

• Uniunea internațională de box 
(I.B.U.) a stabilit clasamentele celor mai 
buni boxeri ai anului 1964. La cat. grea, 
primul loc este deținut de campionul 
mondial Cassius Clay, urmat de șajan- 
gerul său Sonny Liston, Floyd Patersson 
etc. La „mijlocie", campionul european 
Laszlo Papp se află acum pe locul 4, 
înaintea italienilor Mazzinghi și Ben- 
venutti. Campionul categoriei este J. 
Giardello, care urmează să-și apere titlul 
zilele acestea în fața lui Carter. Cel mai 
bun boxer al lunii noiembrie a fost de
clarat E. Griffith, campionul lumii la 
cat. semimijlocie, învingător înainte de 
limită la Londra în fața lui D. Charnley.

• Federația internațională de gim
nastică a stabilit ca „mondialele" de 
gimnastică artistică să aibă loc îh anul

1966 în orașul Dortmund, la sfîrșitul 
lunii mai.

o Au continuat meciurile pentru 
„Cupa campionilor europeni“ Ia baschet, 
în competiția feminină, Slovan Orbis. 
Praga a învins în primul joc, la Halle, 
cu 74—63 formația Chemie. Wisla Cra
covia a întrecut cu 62—41 (19—10) pe 
Standard Liège. La masculin, Villeur-, 
banne (Franța) a dispus cu 74—66. de. 
Central Londra. în meciul de la Viena, 
SK Handel a învins cu 76-—63. pe Che
mie Halle (R.D.G.).

o în turneul internațional de șah do 
la Baku s-au desfășurat partidele- din 
runda a 10-a. Iată rezultatele : Baghi- 
rov (U.R.S.S.) a cîștigat lă Țvenkov 
(R. P. Bulgaria), Lilienthal (U.R.S.S.) la 
Adamski (R. P. Polona), Listengarteri 
(U.R.S.S.) la Hoskins (Anglia). Partida 
Rabar (Iugoslavia)—Halilbeili (U.R.S.S.) 
s-a încheiat remiză, iar celelalte s-au 
întrerupt. în clasament conduce Nej- 
mentdinov (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte. i

Lucrările Congresului U. C. 1.1Vizita delegației C.C. al P.M.R. la Niș
BELGRAD 11 (Agerpres). — La 

11 decembrie, Congresul al VIII-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și-a continuat lucrările în 
cele patru comisii : Comisia pentru 
problemele dezvoltării economice și 
sociale și dezvoltării continue a sis

temului democrației socialiste, Co
misia pentru problemele actuale ale 
activității și rolului U.C.I., Comisia 
pentru problemele ideologice în e- 
tapa actuală și Comisia pentru pro
blemele internaționale și ale mișcă
rii muncitorești internaționale.

Lucrările congresului continuă.

Conferința de presă 
a președintelui I. B. Tito

BELGRAD 11 (Agerpres). — La 
11 decembrie, președintele I. B. 
Tito a răspuns, în cadrul unei con
ferințe de presă, la; întrebări pri
vind lucrările Congresului U.C.I. și 
politica internă și externă a Iugo
slaviei.

El a declarat că Iugoslavia a ob
ținut mari succese în cursul ulti
milor 20 de ani și că este foarte sa
tisfăcut de lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al U.C.I., deoa
rece au fost discutate cu deosebită 
sinceritate și spirit critic lipsurile 
și deficiențele. I. B. Tito și-a ex
primat convingerea că aceasta nu 
va duce la slăbirea influenței comu
niștilor ci, dimpotrivă, va duce la 
sporirea încrederii poporului în 
Uniunea Comuniștilor. Actualul 
Congres, a spus el, are o foarte mare 
însemnătate pentru dezvoltarea pe 
viitor a Iugoslaviei.

Vorbitorul a subliniat importanța 
politicii de coexistență pașnică, de- 
clarînd că orientarea în direcția răz
boiului rece ar putea fi dezastruoasă 
pentru întreaga lume. Popoarele, a 
spus Tito, au nevoie să consolideze 
pacea pentru a-și putea rezolva pro
blemele, inclusiv aceea a lichidării 
colonialismului. în cursul perioadei 
de relaxare a încordării internațio
nale au fost eliberate numeroase po
poare din Africa și Asia și au apă
rut numeroase state noi. Iugoslavia 
a sprijinit lupta națiunilor depen
dente și țărilor în curs de dezvoltare 
și ea va continua să facă acest lucru, 
fără a ațîța însă războiul rece.

Conform hotărîrilor Conferinței 
de la Cairo, a spus vorbitorul, Iu
goslavia și celelalte țări neangajate 
vor milita în cadrul O.N.U. pentru 
codificarea principiilor coexistenței 
pașnice și pentru soluționarea unei 
serii de probleme internaționale, cu
prinse în Declarația de la Cairo.

Președintele a declarat că, după

părerea sa, relațiile dintre țările din 
Balcani sînt mai mult sau mai puțin 
normale. El a afirmat că este' opti
mist în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor dintre aceste țări. Grecia și 
Turcia aspiră la îmbunătățirea re
lațiilor interbalcanice, la aceasta as
piră și Iugoslavia și alte țări socia
liste și de aceea perspectivele sînt 
bune.

Arătînd că este împotriva consti
tuirii forței nucleare multilaterale, 
el a subliniat că înarmarea atomică 
actuală constituie în sine o primej
die gravă. Constituirea forței nu
cleare multilaterale ar spori primej
dia, îndeosebi dacă R. F. Germană 
ar dobîndi arme atomice.

Relațiile dintre Iugoslavia și 
S.U.A., a spus el, sînt normale și a 
adăugat că discuția sa recentă cu 
senatorul Fulbright a făcut să re
iasă că există o dorință reciprocă 
pentru ca relațiile dintre cele două 
țări să fie pe viitor cît mai bune 
cu putință.

Președintele a apreciat că rela
țiile cu Franța s-au îmbunătățit în 
ultimul timp, că cele cu Italia sînt 
foarte bune și că există dorința de 
a consolida și mai mult relațiile cu 
Anglia.

Tito a confirmat că va face o vi
zită în R. D. Germană, în anul vii
tor. El a spus totodată că Iugoslavia 
dorește să-și îmbunătățească rela
țiile cu R. F. Germană.

Iugoslavia, a declarat președin
tele, a acordat și acordă sprijin mo
ral și politic poporului congolez în 
momentele grele prin care acesta 
trece în lupta sa de eliberare națio
nală. în caz de necesitate, a spus el, 
vom acorda probabil și ajutor de 
altă natură.

Președintele Tito a răspuns și la 
alte întrebări privind relațiile Iu
goslaviei cu diferite țări.

BELGRAD 11 — Corespondentul 
Agerpres C. Oprică transmite :

Vineri dimineața, delegația C.C. 
al P.M.R.. condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, care participă la 
Congresul U.C.I., a vizitat întreprin
derile industriei electronice din Niș. 
Delegația, însoțită de Stevan Do- 
ronski, vicepreședinte al Vecei 
Executive a Serbiei, și Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via în; R. P. Romînă, a fost întîm- 
pinată de reprezentanți ai conduce
rii întreprinderii, precum și ai or
ganelor locale de partid și de stat.

După ce le-a fost prezentat un 
scurt istoric asupfa dezvoltării în
treprinderii. oaspeții romîni s-au 
interesat despre nivelul producției, 
prețul de cost al produselor, nive
lul de trai al salariaților. Au fost 
vizitate apoi principalele secții ale 
întreprinderii.

Delegația a vizitat în continuare

noile construcții edilitare din ora
șul Niș, precum și monumentul 
„Țele-Cula“ (Turnul de capete) con
struit de turci în 1809 din capetele 
sîrbilor uciși în lupta de la Țegan, 
în apropiere de Niș.

La prînzul oferit în cinstea oaspe
ților romîni, tovarășii Nicolae Ceau
șescu și Radko Mitici, președin
tele Scupștinei comunale, au rostit 
toasturi pentru prietenia dintre po
poarele romîn și iugoslav, pentru 
continua dezvoltare a relațiilor de 
colaborare între cele două țări și 
popoare.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația P.M.R. a vizitat fabrica 
„Moșa Piade“ din Svetozarevo, Care 
produce peste 3 000 sortimente de 
cabluri. Directorul general, Iovan 
Opacici. a prezentat istoricul fabri
cii și a condus pe oaspeți prin 
secțiile ei.

Ședinfa C.C. al P. M. S. U.
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. transmite că între 8 
și 10 decembrie a avut loc ședința 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Comi
tetul Central a adoptat în unanimi
tate propunerile referitoare la prin
cipalele obiective ale planului eco
nomiei naționale pe anul 1965, pre
zentate de Rezso Nyers, secretar al 
C.C. în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul Janos Kadar.

Din însărcinarea Biroului Politic, 
Dezso Nemes, secretar al C.C., a fă
cut o informare asupra unor pro
bleme actuale ale mișcării munci
torești internaționale. Comitetul 
Central a luat notă de această in
formare.

Bela Biszku, secretar al C.C., a 
prezentat planul de activitate a Co
mitetului Central pe primul semes
tru al anului 1965.

S-a încheiat Congresul 
Partidului Socialist 
din Japonia

TOKIO 11 (Agerpres). — Congre
sul Partidului Socialist din Japonia, 
care s-a încheiat vineri, a adoptat 
o rezoluție în care se arată că „lupta 
pentru pace în întreaga lume și 
pentru neutralitatea Japoniei, lupta 
în apărarea actualei constituții și 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale poporului trebuie să consti
tuie principalele jaloane ale activi
tății partidului în anul 1965“. Con
gresul a reales pe Dziotaro Kawa
kami în funcția de președinte al 
partidului, iar pe Tamomi Narita în 
funcția de secretar general al parti
dului.

Sesiunea Consiliului
General al F. I. R.

VIENA 11 (Agerpres). — La Viena 
au început lucrările Consiliului Ge
neral al Federației internaționale a 
rezistenților (F.I.R.), la care partici
pă reprezentanți ai organizațiilor 
naționale afiliate. In prezent, F.I.R. 
reunește în rîndurile sale 44 de or
ganizații ale luptătorilor antifasciști 
din 20 de țări.

Participanții la sesiune vor exami
na raportul secretarului general, J. 
Toujas, privind activitatea F.I.R. și 
a organizațiilor naționale, precum și 
măsurile pregătitoare în vederea ce
lei de-a 20-a aniversări a înfrîn- 
gerii fascismului.
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„SĂ NU NE AȘTEPTĂM
LA MINUNI"

Sub acest titlu, ziarul vest-german 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" scrie :

De la înfîlnirea de două zile dintre 
președintele Johnson și premierul Wil
son nu sînt de așteptat leacuri miracu
loase pentru racilele de care suferă lu
mea. Oricîf de serioase ar fi eforturile 
depuse, mun|ii nu șe pot mufa din loc. 
Este o treabă îndelungată și anevoioasă 
să vrei să rezolvi problemele confuziei 
din alianfa atlantică. In afară de aceasta, 
pe lingă N.A.T.O., forja nucleară multila
terală, Germania și Europa, mai există o 
serie de alte probleme mondiale pentru 
Statele Unite și Marea Britanie. Ne gîn- 
dim, de pildă, la Asia de sud-est, la 
Malaezia, unde predomină interese bri
tanice, sau la Vietnamul de Sud, unde 
sînt angajate Statele Unite. In aceste 
probleme, între Londra și Washington au 
loc ciudate tîrguieli diplomatice. Guver
nul britanic ar dori să-și asigure spriji
nul american, deoarece criza malaeză 
implică mari poveri militare. Americanii 
răspund : «Britanicii să contribuie în 
Vietnamul de sud cu „consilieri" militari 
și o escadrilă de avioane de luptă». Fie
care parte ar dori să o oblige pe cealal
tă din punct de vedere politic. Pe o altă 
pagină, se află înscrisă propunerea pro
venită din partea cercurilor financiare de 
a «dizolva» lira sterlină în dolar, pentru 
a se crea în acest mod O singură deviză 
mondială mai solidă. Se pare, însă, că 
președintele Johnson nu are o prea mare 
încredere într-un asemenea remediu.

Astfel este înfăjișat N.A.T.O., pe te
renul discordiei crescînde de către 
caricaturistul Shanks. (Din revista 
americană „U. S. News and World 

Report“)

PROBLEME ALE 
ÖM INDUSTRIA

La Frankfurt pe Main (R.F.G.), s-a în
cheiat recent Conferinja mondială a lu
crătorilor din industria de automobile. 
Deși la conferință au fost reprezentate 
sindicate reformiste, dezbaterile au rele
vat un șir de probleme care frămîntă un 
detașament numeros al clasei muncitoare 
din țările capitaliste. Pe marginea confe
rinței, săptămînalul vest-german „DIE AN
DERE ZEITUNG" scrie :

DU ÄJSJÖESS

Astăzi, lucrătorii din industria de auto
mobile sînt ameninjafi de urmările so
ciale ale automatizării. In S.U.A., munci
torii din această ramură suferă cel mai 
mult de pe urma șomajului ca o corise- 
cinfă a automatizării. Și în fările (vest) 
europene, sindicatele trebuie’ să-și dea 
seama din timp de urmările acestei dez
voltări și să ia măsurile corespunzătoare.

Intr-un trecut nu prea îndepărtat, un 
număr de activiști sindicali au căzut de 
acord să promoveze o colaborare mai 
strînsă, în special, în sectorul construc
ției de automobile. Confederația Gene
rală a Muncii din Franța și Uniunea ge
nerală a sindicatelor italiene s-au pro- 
nunfat pentru o conferință care să se 
ocupe de problemele lucrătorilor din in
dustria de automobile. Necesitatea și 
imperativul de a se reuni mai strîns pe 
scară internațională pentru a putea în- 
tîmpina urmările dezvoltării tehnice sînt

MUNCITORILOR
DE AUTOMOBILE
deosebit de importante pentru salariajii 
din această ramură industrială.

Aceste considerente și-au pus ampren
ta și asupra conferinței de la Frankfurt. 
In legătură cu necesitatea ca rolul sindi- 

. calelor să crească, Walter P. Reuter, pre
ședintele sindicatelor americane din in
dustria de automobile, a declarat urmă
toarele în cuvîntul său de deschidere a 
conferinfei :

„Constructorii de automobile lucrează 
înfr-o industrie care, într-o măsură mai 
mare decît în alte ramuri, este dominată 
de gigantice concerne internaționale care 
nu cunosc frontiere nationale. Aceste so
cietăți au o mare însemnătate pentru cir
culația comercială și a capitalului de in
vestiție dincolo de frontierele națio
nale’)"..

Reuter a declarat la Frankfurt că se 
continuă concentrarea numărului redus de 
societăți. Puterea celor mari crește ne
stingherit. El a arătat aceasta cu urmă
toarele cuvinte :

„Acest control centralizat oferă concer
nelor internaționale de automobile posi
bilitatea să folosească pînă la extrem ine
galitățile în ce privește nivelul de trai 
al muncitorilor — pentru concerne aceas
ta înseamnă inegalitatea cheltuielilor.

Președintele unei mari societăfi ame 
ricane de automobile a proclamat în mod 
deschis o politică de «colaborare inter
națională». Pentru a fi asamblate, diferi
tele piese trebuie aduse din uzinele răs- 
pîndite în întreaga lume. In mod prac
tic, aceasta înseamnă că forța de muncă 
se cumpără pe piafa cea mai ieftină, 
iar produsul este vîndut pe piafa cea 
mai scumpă”.

Lucratorii vesf-germani din industria de

automobile și, se poate afirma, fofi sa- 
lariajii din Republica Federală pot con
firma cuvintele lui Reuter. Ei cunosc din 
propria experiență argumentele pe care 
Reuter le-a enumerat drept un program 
politic al marilor societăți... însuși faptul 
că imediat după ce și-a rostit cuvîntul 
de deschidere, Reuter a fost nevoit să 
părăsească conferința pentru a se întoarce 
în S.U.A. datorită unei greve a munci
torilor din industria de automobile, 
demonstrează caracterul urgent al acestei 
sarcini (de a apăra cuceririle sin
dicale — n.r.). Concomitent, sin
dicatele trebuie să se pronunțe, pe scară 
internațională, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale salariaților care 
astăzi, avînd salarii mai reduse, sînt fo- 
losiji pentru exercitarea unei presiuni a- 
supra celor care cîștigă mai bine. Numai 
în acest fel, ei pot să se apere mai bine 
și să lupte pentru interesele lor.

Enumerînd sarcinile care urmează să 
fie rezolvate de sindicatele lucrătorilor 
din industria de automobile, ziarul a- 
minteșfe : asigurarea vechilor locuri de 
muncă și crearea de locuri noi de mun
că ; menținerea cuceririlor sociale ; secu
ritatea la locul de muncă ; îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și de trai 
și lărgirea dreptului de a interveni în 
toate problemele privind reorganizările 
tehnice.

♦) Ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau“ citează următoarele date 
despre trusturile din industria . de auto
mobile : „Nici o altă ramură industrială 
nu are un caracter internațional atît de 
pronunțat ca industria de automobile. 
Citeva întreprinderi domină piața mon
dială. Cel mai mare producător — Gene
ral Motors — avea, la sfîrșitul anului 
1962, circa 170 de întreprinderi în 21 de 
țări. împreună cu concernul „Ford“ — 
care are în 5 țări uzine pentru producția 
de autoturisme — ele au livrat anul tre
cut peste 50 la sută din producția mon
dială de autoturisme. Dacă se ține seamă 
de cifra vînză.rllor, dominarea pieței de 
către cele două întreprinderi apare șl 
mai pregnantă : 65 la sută'.

CÎND LIPSEȘTE
PUNCTUL LUI ARHIMEDE

Corespondentul ziarului ,,LE MONDE” 
Alain ClemenI relatează .în legătură cu 
dezbaterile din partidul republican :

Privind 'dincolo de cearta persoanelor 
și tendințelor care divizează partidul re
publican de la înfrîngerea din 3 noiem
brie, cei 17 guvernatori republicani reu
niți là Denver (Colorado) într-o confe
rință extraordinară au ridicat problema 
centrală, mereu ridicată și niciodată re
zolvată, a politicii americane : oare un 
partid politic american poate deveni alt
ceva decît un sindicat electoral sau un 
stindard de circumstanță ?

Cînd unul din cele două partide care 
domină scena politică își trimite candi
datul la Casa Albă, problema «structu
rii» lui dispare ; fotul gravitează în jurul 
președintelui, chiar și dizidenții.

Printr-un reflex invers, partidul care e 
înlăturat trece printr-o criză de conștiin
ță, se gîridește cu nostalgie la o orga

nizație stabilă și la o doctrină coerenia 
Visează • despre reînnoire, despre unitate 
și dinamism etc. Ceea ce îi lipsește, ai
doma lui Arhimede, este punctul de spri
jin pe care să-și rezeme pîrghia 
bunelor sale intenfii. Nici republicanii, 
nici democrații nu au un «aparat» în 
sensul' european al termenului. Comite
tul national de conducere nu are decî< 
o importanță trecătoare. Rolul lui este 
onorific, iar procedura desemnării ■ mem
brilor săi. foarte elastică. La fel, pre
ședintele partidului este ales, fără altă 
formă, de candidatul la președinția Sta
telor Unite In intervalul dintre alegeri 
comitetul și șeful lui vegetează în indi
ferența generală. Ei nu au, de pildă 
nici o influență asupra conducerii parti
dului lor în cameră sau în senat, ai căroi 
lideri se consideră adevărata încarnație 
a partidului.

După două zile de discuții animate 
guvernatorii au recunoscut în mod facil 
că rămînerea lui Dean Burch — pe care 
nu l-au numit în comunicatul lor final — 
în fruntea partidului republican nu e de
cît o chestiune minoră a dezbaterii in
terne din G.O.P, (denumire a partidului

republican — n.r.). Creafie a lui Goldwa
ter, ar fi logic ca el să cedeze locul Dar 
membrii comitetului de conducere, în 
marea loi majoritate, nu au un mandat 
mai consistent și probabil că aceasta se 
datoreșfe acelorași circumstanțe. Ei pot, 
fără îndoială, în fața verdictului electo
ral, să opereze o manevră de retragere 
și să-l pună pe Dean Burch în minori
tate. Plecarea acestuia n-ar avea altă va
loare decît aceea a unui sacrificiu.

lafă de ce guvernatorii, dlipă ce au 
ratificat în unanimitate o profesiune de 
credință pentru «calea de mijloc», au 
luat inițiativa de a cere comitetului de 
conducere al partidului republican să 
convoace în primăvară un fel de «con
ciliu» destinat să revizuiască statutul 
partidulu1 și să substituie organelor exis
tente o «conducere integrată» a parti
dului, la care să participe grupurile din 
Congres, guvernatorii și diverși asociați 
■■epublicani, pînă acum nereprezentafi în 
comitetul de conducere.

Schema reorganizării partidului repu
blican propusă de guvernatori prevede 
o comisie executivă emanînd din comi
tetul de conducere lărgit, care să vor
bească în numele întregului partid, luînd 
zi de zi poziție pe marginea marilor 
subiecte de actualitate. Aceste inovații 
moderat centralizatoare vin în contrazi
cere cu obiceiurile politice americane. 
Ele nu garantează, așa- cum speră gu
vernatorii, că G.O.P. va redeveni «parti
dul majorității».
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încheierea sesiunii
PROCLAMAREA

în Adunarea Generală a O. N. U.

Sovietului Suprem al U.R.S.S.CUVÎNTĂRILE REPREZENTANȚILOR 
CUBEI Și CAMBODGIEI

NEW YORK 11 (Agerpres). — în 
cadrul discuțiilor politice generale 
din Adunarea Generală a O.N.U., în 
ședința de vineri dimineața a luat 
cuvîntul Ernesto Guevara, ministrul 
industriei al Republicii Cuba. El a 
vorbit pe larg despre necesitatea 
coexistenței pașnice și a traducerii 
ei în fapt.

Referindu-se la problemele latino- 
americane, reprezentantul Cubei a 
arătat că, în numeroase țări latino- 
americane, popoarele duc o luptă 
susținută împotriva imperialismului. 
El a calificat Organizația Statelor 
Americane drept rin „minister al 
coloniilor“, cerînd totodată să se 
pună capăt acțiunilor agresive duse 
împotriva țării sale. „Noi dorim 
pacea, dorim o viață mai bună pen
tru poporul nostru și, de aceea, vom 
evita pe cît posibil provocările“, a 
spus vorbitorul. Șeful delegației 
cubane a respins propunerile cu

privire la un pact de denuclearizare 
a emisferei occidentale, atîta timp 
cît S.U.A. își mențin bazele militare 
în Porto Rico și Panama. „Cuba nu 
va recunoaște dreptul Statelor Unite 
sau al oricui altcuiva în a stabili ce 
tip de arme să dețină Cuba“, a spus 
Guevara. El a afirmat că în acest 
sens Cuba dorește „un acord multi
lateral realizat cu participarea noas
tră“.

în continuarea dezbaterilor a luat 
cuvîntul minis trul afacerilor exter
ne al Cambodgiei. El s-a pronunțat 
în favoarea neutralizării țărilor 
care au făcut parte din Indochina, 
subliniind că S.U.A. și guvernul 
sud-vietnâmez refuză să se confor
meze acordurilor de la Geneva în 
legătură cu această regiune a lu
mii. Ministrul cambodgian a cerut 
să fie recunoscute drepturile legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
11 decembrie s-au încheiat lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Au fost adoptate în una
nimitate legile cu privire la planul 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale și bugetul U.R.S.S. pe a- 
nui 1965. Planul prevede sporirea 
producției globale a industriei 
8,1 la sută, producția mijloacelor 
producție urmînd să crească cu 
la sută, iar producția bunurilor
consum cu 7,7 la sută. Bugetul pre
vede la capitolul venituri suma de 
99 700 218 000 ruble și la capitolul 
cheltuieli 99 535 600 000 ruble.

La dezbaterile în legătură cu ra
poartele prezentate au luat parte 
67 de deputați, care s-au referit în 
cuvîntările lor la problemele pro
gresului tehnic al industriei și îm
bunătățirii calității produselor, dez-

cu 
de 
8,2 
de

voltarea agriculturii etc. în centrul 
atenției s-au aflat, de asemenea, 
problemele perfecționării sistemului 
de conducere și planificare.

La ședința de închidere, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o 
cuvîntare în care a 
lucrărilor sesiunii.

în cadrul sesiunii 
prem al U.R.S.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
fost ales președinte al Comisiei con
stituționale în locul lui N. S. Hruș- 
ciov, care a fost eliberat din această 
funcție.

Au fost aprobate apoi decretele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adoptate după cea 
IV-a sesiune, care a avut loc în 
acestui an.

REPUBLIC!! KENYA

făcut bilanțul

Sovietului Su- 
L. I. Brejnev, 

a

NAIROBI 11 (Agerpres). — La 
miezul nopții de vineri spre sîmbătă, 
la Nairobi a fost înălțat drapelul 
noului stat african — republica Ke
nya. Proclamarea republicii are loc 
la numai un an de la data de 12 de
cembrie 1963, cînd țara și-a do- 
bîndit independența. în vederea ce
remoniilor care marchează acest 
eveniment, străzile capitalei kenyene 
au fost împodobite sărbătorește. La 
festivități participă numeroase dele
gații și invitați, din diferite țări ale 
lumii și în primul rînd din Africa.

După proclamarea republicii, la 12 
decembrie, intră în funcțiune ridul

Declarații!® lui 
după călătoria

Recepție la Ambasada 
R. P. Romîne din Paris

PARIS 11. — Corespondentul A- 
gerpres, T. Vornicu, transmite : Cu 
ocazia prezenței la Paris a tovară
șului Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și cu prilejul parafării acordu
lui comercial dintre Romînia și 
Franța, ambasadorul R. P. Romîne 
la Paris, dr. Victor Dimitriu, a ofe
rit o recepție, la care au fost pre
zente numeroase personalități ale 
vieții politice, economice, financiare, 
științifice din Franța. Au participat 
Valery Giscard d’Estaing, ministrul 
finanțelor și afacerilor economice, 
Michel Maurice Bokanowski, minis-

trul industriei, Gaston Palewski, mi
nistru de stat însărcinat cu cercetă
rile științifice și problemele atomice 
și spațiale, Jean Wahl, ministru 
plenipotențiar, șeful serviciului fi
nanțe exterioare în Ministerul Fi
nanțelor și Afacerilor Economice, 
numeroși reprezentanți ai cercurilor 
industriale franceze.

Au participat, de asemenea, 
Mihai Petri, Vasile Malinschi, 
membri ai delegației R. P. Romîne, 
ai Ambasadei și ai Agenției econo
mice a R. P. Romîne la Paris.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă foarte cordială.

Guyana britanica

NEW YORK 11. — Trimisul spe
cial Agerpres 1. Gălățeanu trans
mite : Vineri, Corneliu Mănescu, mi- 
nisteul afacerilor externe, șeful de
legației romîne la cea de-a 19-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
a oferit un dejun la sediul misiunii 
permanente, la care au participat : 
Alex Quaison Sackey, președintele 
celei de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., miniștrii de ex
terne ai Cambodgiei, Etiopiei, Irlan
dei, Siriei, Mongoliei, reprezentanții 
permanenți ai Birmaniei, Canadei, 
Cambodgiei, Irlandei, Mongoliei, Si
riei și alte persoane oficiale.

Din partea, romînă au fost pre- 
zenți : Mircea Malița, M. Hașeganu.

P. Bălăceanu și alți membri ' ai de
legației.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, Quaison Sackey și Corneliu 
Mănescu au rostit toasturi. ’

— Joi 
primul 
Harold 
zile a

Corespondență telefonică

PĂȚANIILE LUI CHOMBE
LA ROMA

Joi seara, Parlamentul italian a avut o 
ședință dramatică. In atmosfera plină de 
tensiune din aula de la Montecitorio s-a 
auzit și glasul unui deputat democrat- 
creștini Dezan, rostind aceste cuvinte ; 
„In mod obiectiv, Chombe este un fas
cist".

In acest timp la hotelul Hilton din Roma, 
personajul, al cărui nume era pronunfat 
astfel în sediul parlamentar, surîdea foto
grafilor. Se află aici — după cum se spu
nea în anturajul lui — în drum spre Bru
xelles și New York, unde ar vrea să-și 
facă intrarea în sala Adunării Generale a 
O.N.U. Poate că ziarele de seară l-ar fi 
făcut pe Chombe să-și dea seama că o 
mare parte din populația Romei știe cine 
sînt responsabilii tragediei congoleze. 
Dar chioșcurile de ziare din Italia sînt 
goale în aceste zile. Federajia najională 
a presei a declarat joi dimineajă o grevă 
de 7 zile revendicînd reînnoirea contrac
telor de muncă. Așa se face că Chombe 
a putut afla numai din auzite ce s-a pe
trecut joi spre seară în piafa Colonna și 
pe via del Corso din Roma. Dar poate că 
oamenii săi i-au relatat numai strigătele 
răzlefe și admirative ale unor grupuri de 
neofasciști și nu i-au spus o vorbă des
pre miile de muncitori, de intelectuali, 
de funcfionari, care au umplut centrul 
capitalei italiene, purtînd lozinci antico
lonialiste, pentru a protesta împotriva 
prezentei locatarului cu surîsul cinic de 
la Hilton, cerînd ca el să părăsească Ita
lia. Dar, la scurtă vreme după aceea, su
rîsul avea să-i dispară de pe buze. Un 
reprezentant al său a anunfaf pe neaș
teptate vineri după-amiază că, în urma 
unor „elemente noi" a căror natură nu a 
fost precizată, Chombe a renunfat la 
călătoria sa în S.U.A. și chiar la depla
sarea sa intermediară la Bonn, despre 
care de asemenea se vorbise în preala
bil. De unde se vede că nu toate proiec- 

Se pare că 
la Vatican, 

Paul VI,

fele îi reușesc lui Chombe. 
nici tot ce a auzit în ajun 
unde a lost primit de papa 
i-a tost pe plac...

Manifestările împotriva lui
continuat și vineri. Pentru duminică 
mineață este anun/afă o mare manifesta
ție de protest 
de solidaritate 
Asia și Africa.

Chombe

nu

au 
di-

împotriva lui Chombe și 
cu lupta popoarelor din

In Consiliul de Securitate

DEZBATERI
CU PRIVIRE LA CONGO

LONDRA 11 (Agerpres). 
seara s-a reîntors la Londra 
ministru al Marii Britanii, 
Wilson, care timp de patru 
purtat o serie de discuții la Wa
shington cu președintele Johnson și 
la Ottawa cu premierul L. Pearson, 
într-un interviu acordat postului de 
radio B.B.C., după înapoierea sa la 
Londra, premierul britanic a decla
rat că discuțiile pe care le-a avut cu 
președintele S.U.A., Johnson, au 
permis guvernului britanic „să stă-

NEW YORK 11.— Trimisul spe
cial Agerpres I. Gălățeanu trans
mite : în cadrul dezbaterilor Consi
liului de Securitate în problema 
congoleză, din după-amiaza zilei de 
10 decembrie, a luat cuvîntul re
prezentantul Algeriei, Bouattoura 
Tewfik. Intervenția belgiano-ameri- 
cană în Congo, a spus el, este 
fără îndoială o acțiune premeditată, 
care depășește limitele acestei țări, 
provocînd neliniște pe întregul con
tinent african. Reprezentantul Alge
riei a cerut Consiliului de Securitate 
să condamne intervenția străină în 
Congo și a subliniat necesitatea a- 
doptării unor măsuri care să împie
dice repetarea în viitor a unor ase
menea acțiuni.

Primul care a luat cuvîntul în șe
dința de vineri a Consiliului de 
Securitate a fost Paul Henri 
Spaak, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei. După cum era 
de așteptat, ministrul belgian a 
rostit un discurs menit 'să justifice 
intervenția parașutiștilor belgieni 
împotriva forțelor patriotice din 
Stanleyville.

Theodore Idzumbuir, reprezentan
tul guvernului de la Leopoldville, a 
încercat, de asemenea, să justifice 
operațiunea de la Stanleyville, acu- 
zînd statele africane și arabe de a- 
mestec în treburile interne ale Con- 
goului.

Consiliul de Securitate și-a a- 
mînat dezbaterile în problema con
goleză pentru luni, ora 20,30 G.M.T.

MISSISSIPPI

de-a 
vara

H. Wilson

Ü

con-

peste ocean
bilească numeroase puncte de 
tact cu Administrația americană”,

în ce privește problema forțelor nu- 
cléare multilaterale, premierul bri
tanic a relevat : „Oricare va fi rolul 
ce i se va rezerva în viitor acestei 
forțe, nucleare multilaterale, noi sin
tern de părere că trebpie șă se evite 
proliferarea armelor nucleare“. 
„Noj, a declarat Wilson în încheiere, 
nu vom aproba propuneri în virtu
tea 'cărora alte degete, vest-gerrpa- 
ne sau altele, să aibă controlul asu
pra butonului atomic“.

Corworbiri anglo - vest - germane
LONDRA 11 (Agerprres). — Minis

trul vest-german al afacerilor ex
terne, Gerhard Schröder, a sosit vi
neri într-o vizită oficială la Londra, 
pentru convorbiri cu ministrul en
glez al afacerilor externe, Patrick 
Gordon Walker, și, după părerea ob
servatorilor politici, cu premierul 
englez Harold Wilson. în cadrul- a- 
cestor convorbiri, axate în special 
pe examinarea problemelor privind 
crearea forțelor multilaterale nu-

cleare ale N.A.T.O., scrie agenția As
sociated Press, Schröder va încerca 
să afle „care sînt intențiile S.U.A. și 
Angliei cu privire la rolul ce ar 
urm,a să-1 joace R. F. Germană în 
problemele nucleare“. în cadrul în
trevederii de vineri după-amiază cu 
ministrul de externe al Angliei au 
fost examinate îndeosebi problemele 
creării F.N.M. și ale alianței nord- 
atlantice.

ProîecWi „Concorde“ din nou în discuție
LONDRA 11 (Agerpres). — Pro

iectul anglo-francez de construire 
a avionului supersonic „Concorde“ a 
revenit din nou în atenția presei 
engleze. Ziarul „Sun“ informează pe 
cititori că guvernul britanic a ho- . 
tărît să nu abandoneze proiectul 
„Concorde“. Ziarul „Daily Tele
graph“ scrie că în prezent guver
nul britanic examinează două pla
nuri privind continuarea acestui 
proiect. Unul din aceste planuri 
prevede producerea a două prototi
puri, precum și fabricarea rapidă a 
acelor avioane care au fost deja co
mandate. Celălalt plan prevede 
crearea numai a unui singur proto-

tip însoțit de o amînare a produce
rii altor avioane. Acest plan ar a- 
mîna cu doi ani furnizarea de avioa
ne „Concorde“ celor care le-au și 
comandat.

guvern al Kenyei. Jomo Kenyatta 
care, simultan, devine președintele 
republicii, va deține în continuare și 
postul de președinte al Consiliului 
de Miniștri. El va fi asistat de un 
vicepreședinte — funcție în care a 
fost numit Oginga Odinga. Fostul 
ministru al justiției, Tom ,Mboya, a 
fost numit ministru al planului și 
dezvoltării.

într-o declarație făcută vineri, în 
preziua proclamării republicii, Jomo 
Kenyatta a subliniat că „guvernul 
kenyan trebuie să-și concentreze e- 
forturile, în primul rînd, pentru în
vingerea greutăților economice exis
tente încă în țară și în vederea li
chidării analfabetismului”. în do
meniul politicii externe, el a afirmat 
că Kenya se pronunță pentru o poli
tică de neangajare și pentru unita
tea africană.

Cei 21 de acuzați puși în libertate
• Protestele populației de culoare

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Un tribunal din Meridian (statul 
Mississippi) a procedat joi la o au
diență preliminară în legătură cu 
acuzațiile aduse de F.B.I. împotri
va a 21 de persoane din statul 
Mississippi implicate în asasinarea 
celor trei tineri integraționiști dis
păruți în luna iunie în apropiere 
de Philadelphia. Printre persoanele 
împotriva cărora anchetatorii F.B.I.- 
ului au prezentat mărturii ce do
vedesc complicitatea la crimă se 
află șeriful din Philadelphia, Law
rence Rainey, și adjunctul acestuia, 
Cecil Price. La sfîrșitul audienței 
preliminare, 19 din inculpați au fost 
puși în libertate. (Ceilalți doi, res
pectiv șeriful și adjunctul, au fost 
eliberați anterior pe cauțiune).

Această hotărîre a tribunalului 
din Meridian reprezintă, potrivit 
agenției France Presse, o nouă în- 
frîngere a guvernului federal în 
statul Mississippi. Ea a provocat 
protestul populației de culoare și al

militanților pentru aplicarea legii 
drepturilor civile. Roy Wilkins, se
cretar general al Asociației națio
nale pentru propășirea populației de 
culoare, a calificat drept scandaloa
să hotărîrea tribunalului de a pune 
în libertate pe asasini — dintre care 
cei mai mulți sînt membri ai organi
zației teroriste Ku-Klux-Klan ; 
Robert Owen, reprezentant al Mi
nisterului Justiției, a declarat că 
hotărîrea juriului din Meridian 
constituie un fapt „fără precedent“. 
El a precizat că un mare juriu fe
deral va fi convocat într-un oraș 
din Mississippi pentru a relua pro
cesul celor 21 de inculpați.

Izrael

Situație complicată după alegeri
Trupele britanice puse în stare de alarmă

britanic decît prin intermediul lui 
Jagan.

Agenția Associated Press semna
lează că în urma situației provoca
te de refuzul lui Cheddi Jagan de 
a părăsi postul de prim-ministru, 
trupele britanice au fost puse vi
neri în stare de alarmă. 1 300 de 
soldați englezi din Guyana britani
că au fost aduși în regiunile inte
rioare — unde controlul este mai 
dificil — pentru a preîntîmpina 
eventualele incidente. Un grup de 
polițiști staționează în fața sediului 
Partidului popular progresist _ con
dus de Jagan. Aceeași agenție a- 
nunță că după cea de-a doua întîl- 
nire între liderii partidelor de opo
ziție — Congresul național al po
porului și Forța unită — Burnham 
a declarat că d'Aguiar a consimțit la 
formarea unui guvern al Congresu
lui național al poporului.

GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 
Agențiile de presă transmit că _ în 
urma alegerilor din Guyana brita
nică, situația în legătură cu forma
rea noului guvern continuă să ră- 
mînă complicată.

După cum se știe, primul mi
nistru, Cheddi Jagan, al cărui partid 
a întrunit cele mai multe voturi în 
alegeri, a refuzat să-și părăsească 
funcția. în legătură cu aceasta, con
stituția Guyanei britanice nu con
ține nici o prevedere în baza căreia 
primul ministru să fie înlăturat — 
cu excepția cazului în care el nu 
primește votul de încredere în A- 
dunarea Națională. Observatorii po
litici consideră că situația creată 
este dificilă, deoarece, în urma ale
gerilor, vechea adunare legislativă 
a fost dizolvată și noua adunare nu 
poate fi convocată de guvernatorul

împotriva blocării

costului vieții
salariilor și a creșterii

Joi a avut loc la Stockholm ceremonia înmînării premiilor Nobel po anul 
1964 în domeniul medicinii, fizicii și chimiei. Premiile au fost înmînate în 
cadrul unei festivități solemne de către regele Gustav al VI-lea al Sue
diei. în fotografie : cei șase laureați ai premiului Nobel (de la stingă la 
dreapta) : Feodor Lynen (R.F.G.) — medicină, Nikolai Basov (U.R.S.S.) — 
sizlcă, Dorothy Crowfoot-Hodkin (Anglia) — chimie, Charles Townes 
(S.U.A.) — fizică, Aleksandr Prohorov (U.R.S.S.) — fizică șl Konrad Bloch 

(S.U.A.) — medicină

AGRAVAREA CONFLICTULUI
DIN PARTIDUL MAPAI

^'7

Octavian PALER

Florența. Una din demonstrațiile împotriva Intervenției străine In Congo 
care au precedat vizita Iul Chombe în Italia

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Con
flictul care a izbucnit în cadrul con
ducerii partidului guvernamental 
Mapai din Izrael între actualul 
prim-ministru, Levi Eshkol, și fos
tul premier, David Ben Gurion, s-a 
agravat într-o asemenea măsură, în 
ultimele 24 de ore, încît ar putea 
provoca nu numai o sciziune în 
partid, ci și o criză de guvern, 
transmite agenția France Presse. 
Acest conflict datează de mai multă 
vreme și se referă la numeroase 
probleme ale politicii partidului, 
precum și la așa-numita afacere La- 
von, care a răscolit partidul Mapai 
vreme de mulți ani. Ascuțirea con
flictului ‘ ' . ' - ■ • ■
Ben Gurion a cerut recent deschi
derea unei noi anchete în aface
rea Lavon, cerere sprijinită de mi
nistrul justiției și de procurorul ge
neral. Primul ministru Eshkol se 
opune, însă, unei asemenea anchete.

se datorește faptului că

I

LONDRA. Președintele Consiliului 
britanic pentru dezvoltarea comerțu
lui internațional, lordul Boyd Orr, s-a 
pronunțat în favoarea unei intensifi
cări a comerțului Marii Britanii cu 
țările socialiste. El a declarat că An
glia ar trebui să pregătească un plan 
de cinci ani care să prevadă o sporire 
anuală cu 20 la sută a comerțului cu 
aceste state.

CONAKRY. După încheierea vizi
tei în Guineea a lui Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
a fost dat publicității un comunicat 
comun.

De ce a renunțat
SAIGON . 11 (Agerpres). — Surse 

din Șaigon anunță că partizanii sud- 
vietnamezi au lansat vineri un pu
ternic atac într-o localitate din pro
vincia Phu Quoc, unde' se aflau în
tr-o vizită de inspecție generalul 
Khanh, comandantul forțelor arma
te. și primul ministru adjunct, 
Nguyen Luu Vien. Cei doi nici nu 
izbutiseră să coboare din avioanele 
lor, cînd aruncătoarele de mine ale 
partizanilor au deschis focul, rela
tează agenția U.P.I., lăsînd să se în
țeleagă că acest atac a constituit o 
sfidare fățișă la adresa „celui mai 
puternic om“ din Vietnamul de sud, 
cum este considerat în anumite 
cercuri generalul Khanh. Khanh și 
Vien s-au grăbit să se înapoieze la 
Saigon în aceeași zi, renunțînd la 
Inspectarea garnizoanelor guverna
mentale.

PARIS 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse 
și alte agenții de presă, în Franța 
a avut loc o grevă generală de 24 
de ore a sectorului public, iar în 
unele locuri s-au alăturat și sala- 
riații din sectorul particular. După 
cifre încă nedefinitivate, la grevă 
au participat peste trei milioane de 
salariați. Centralele sindicale au 
publicat vineri seară un comunicat 
în care această mare mișcare re
vendicativă este apreciată „ca o 
etapă importantă către acțiunile ce 
le pregătesc pentru lunile ianuarie 
și februarie“ împotriva blocării sa
lariilor și creșterii costului vieții.

Greva a perturbat activitatea mai 
ales în domeniul transporturilor, al 
distribuirii gazului și electricității.

SCURTE ȘTIRI
ver Watson, comisarul american pen
tru Okinawa, în legătură cu extinde
rea autoguvernării în insula japoneză 
Okinawa, aflată sub administrație a- 
mericană.

MOSCOVA. A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a acceptat invitația lui 1‘atrick Gor
don Walker, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, de a face o 
vizită în Marea Britanie în luna 
martie 1965.

BUDAPESTA. La 11 decembrie au 
început la Budapesta lucrările Con
gresului Uniunii Tineretului Comunist 
Ungar. La deschidere au asistat con
ducători de partid și de stat în frunte 
cu Jânos Kâdâr. La congres participă 
delegații ale unor organizații de tine
ret din ‘ alte țari. Din R. P. Romînă 
participă o delegație a U.T.M. condusă 
de Gheorghe Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.M.

ROMA. Huligani fasciști italieni 
au distrus și profanat monumentul 
închinat partizanilor italieni Giovanni 
Brossa și Giovenale Cavaglia. Poliția 
din Torino a început cercetările și a 
arestat cîțiva membri ai partidului 
neofascist — Mișcarea socială italiană. 
La locuința unuia dintre aceștia. 
Leone Mazzeo, au fost descoperite 
bombe și arme.

TOKIO. Primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, va conferi la începutul 
săptămînii viitoare cu generalul Al-

WASHINGTON. După întîlnire; 
pe care a avut-o la Washington cu 
subsecretarul de stat George Ball, mi
nistrul de externe al Greciei, Cos- 
topoulos, a declarat ziariștilor că țara 
sa nu va lua nici o inițiativă unila
terală în problema cipriotă.

WASHINGTON. La baza din Flo
rida forțele aeriene ale S.U.A. au lan
sat vineri, cu ajutorul unei rachete de 
tipul „Atlas Centaur“, macheta în 
greutate de 945 kg a unui viitor „la
borator lunar“. Oficialitățile N.A.S.A. 
consideră această lansare drept o fază 
importantă a programului „Apolon“, 
care prevede debarcarea pe suprafața 
Lunei a doi cosmonauți (pînă la sfîr
șitul anului 1969).

Khanh la inspecție
Totodată, guvernul sud-vietnamez 

a anunțat vineri că, în urma con
vorbirilor dintre primul ministru 
Tran Van Huong și ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, guvernul american 
a hotărît să acorde autorităților de 
la Saigon un ajutor militar și econo
mic suplimentar.

într-o scrisoare adresată ambasa
dorului S.U.A., Taylor, organizația 
budiștilor din Vietnamul de sud a 
declarat că ajutorul suplimentar a- 
cordat guvernului Huong „nu face 
altceva decît șă intensifice vărsarea 
de sînge“ în Vietnamul de sud. Li
derii budiști arată că „guvernul 
condus de Huong este tot atît de 
reacționar ca și vechile regimuri“ 
și că vor continua lupta împotriva 
lui.

X

SPECIALIȘTI AMERICANI 
In reactoare atomice 
VIZITEAZĂ U.R.S.S.

11 (Agerpres). — în 
cu acordul dintre Co-

MOSCOVA 
conformitate 
mitetul de stat pentru folosirea e- 
nergiei atomice al U.R.S.S.. și Co
misia pentru energia atomică a 
S.U.A., la Moscova a sosit un grup 
de oameni de știință și specialiști 
americani care lucrează în domeniul 
proiectării și construcției reactoare
lor atomice energetice. Delegația 
este condusă de Y. Stevler, membru 
al Direcției Comisiei pentru energia 
atomică a S.U.A. pentru elaborarea 
reactoarelor atomice.

Specialiștii din S.U.A. vor lua cu
noștință de centralele atomoelec- 
trice de la Novovoronej și Beloiarsk, 
vor vizita două reactoare experi
mentale pentru cercetări și Institu
tul de energie atomică „I. V. 
Kurceatov“. Ei vor discuta cu cole
gii lor sovietici problemele legate de 
elaborarea reactoarelor nucleare e- 
nergetice.

în cursul zilei de joi. Este vorba de 
Celaleddin Uzer, ministrul recon
strucției, și Ferit Alpiskender, mi
nistrul comunicațiilor.

REYKJAVIK. Astăzi urmează să so
sească în capitala Islandei secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk. în cursul vizitei, Dean 
Rusk va avea discuții cu reprezentan
ții guvernului islandez asupra relații
lor din cadrul N.A.T.O., precum și in 
legătură cu problema construirii bazei 
de aprovizionare a navelor militare 
ale N.A.T.O. de la Hvalfjoerdur.

TUNIS. între guvernul tunisian și 
unele organisme ale O.N.U. a surve
nit un acord privind prospectarea 
minereuriloi de plumb și de zinc din 
această țară. O.N.U. va contribui la 
lucrările de prospectare cu suma de 
300 000 dolari, iar Tunisia va investi 
suma de 276 500 dinari.

___ ________ , _ LUSAKA. Curtea supiemă din Ndo- 
Franței, de Gaulle, care ar urma să Ja (Sambia) a condamnat la moarte 
aibă loc probabil în a doua sau a ’ ?ase persoane, membre ale sectei reli- 
treia săptămînă a lunii ianuarie.

ANKARA. După ce miercuri, 
nistrul justiției din Turcia, I 
Cumrali, și-a prezentat demisia, alți 
doi miniștri și-au prezentat demisia

BUENOS AIRES. Poliția din Buc 
nos Aires a împrăștiat joi noaptea u 
manifestație peronistă care a avut loc 
în orașul Aveelaneda. Manifestația a 
fost organizată de către Confedera
ția generală a muncii din Argentina, 
care cuprinde sindicate peroniste și 
sprijină planul reîntoarcerii lui Peron 
în țară.

PARIS. La Paris se fac pregătiri în 
vederea unei întîlniri între premierul 
britanic, Harold Wilson, și președintele

, mi- 
Sedat

gioase „Lumpa“, interzisă de către 
autorități. După cum se știe, cu cîteva 
luni în urmă adopții acestei secte au 
provocat grave tulburări în regiunile 
Chinsali și Lundazi din nordul țării, 
soldate cu numeroși morți și răniți.
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