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La Zagreb

in prezent se- 
iugoslavă de

al activității

ZAGREB 26. — De la trimișii 
speciali Agerpres, S. Strujan și 
P. Popa : Delegația de stat a 
Republicii Populare Romîne 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a vizitat marți diminea
ța capitala Republicii Socialiste 
Croația. Zagrebul este al doilea 
oraș ca mărime din R.S.F. Iugo
slavia, avînd circa 500 000 de 
locuitori. Zagrebul a cunoscut 
după eliberarea Iugoslaviei o 
puternică dezvoltare economi
că, culturală, edilitară. Au fost 
construite noi fabrici, s-au lăr
git capacitățile celor existente, 
s-au ridicat numeroase blocuri 
de locuințe. Orașul se mîndreș- 
te cu mari uzine ca : „Rade 
Koncear", „ledinstvo", „Hro- 
mos" și altele. Vechiul oraș 
croat a jucat un rol de seamă 
în istoria culturii din Iugosla
via. Aici își are 
diul Academia 
Științe și Arte.

Un exemplu
științifice care se desfășoară la 
Zagreb îl constituie Institutul 
de cercetări nucleare „Rudjer 
Boșkovici". Însoțiți de Miloș 
Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, și alți re
prezentanți ai organelor federa
tive ale R.S.F. Iugoslavia, pre
cum și de Ivan Krajacici, pre
ședintele Skupștinei R.S. Croa
ția, Mika Spiliak, președintele 
Vecei Executive a R.S. Croația 
și de alți conducători ai Repu
blicii Socialiste Croația, mem
brii delegației au făcut marți 
dimineața o vizită la acest in
stitut. Directorul institutului, 
dr. ing. Toma Bosanaț, a înfăți
șat oaspeților dezvoltarea aces
tui important centru de cercetări 
științifice. Înființat în anul 1950, 
institutul și-a început activita
tea doar cu cîțiva fizicieni și 
chimiști de la Universitatea din 
Zagreb. In prezent, peste 200 de 
lucrători științifici desfășoară 
aici cercetări fundamentale în 
domeniul fizicii, chimiei și bio
logiei. De asemenea, se efectu
ează cercetări legate de necesi
tățile dezvoltării industriei iu
goslave.

Oaspeții au fost conduși mai 
întâi spre cea mai importantă 
instalație a institutului, ciclotro- 
nul de 16 M.W. Șeful acestui 
sector, ing. Marcel Lazanski, a 
arătat oaspeților că cictotronul 
este proiectat și construit de 
către specialiștii institutului. 
După ce s-au oprit și la punctul 
de dirijare de la distanță a ci- 
clotronului, membrii delegației 
romîne s-au îndreptat spre sec
ția de cercetări biologice, sec
ția chimică și spre generatorul 
de neutroni, cu ajutorul căruia 
se produc izotopii radioactivi. 
Și generatorul de neutroni con
dus, de asemenea, de la distan
ță, cu ajutorul aparatelor elec
tronice, a lost proiectat tot de 
colaboratorii institutului. Oas
peții s-au oprit mai îndelung la 
un aparat care înregistrează 
automat datele, face analiza lor 
și comunică rezultatele pe un 
oscilograf catodic. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și cei
lalți membri ai delegației au 
examinat cu interes instalația 
de „memorie" a acestui mic 
creier electronic.

Apreciind realizările oameni
lor de știință iugoslavi, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat importanța pregătirii 
cadrelor în acest domeniu de 
mare viitor pentru dezvoltarea 
științei și a propus atomiștilor 
iugoslavi să se întâlnească cu 
cei romîni, să facă schimburi de 
experiență reciproc folositoare.

In amintirea vizitei făcute de 
oaspeți la institutul „Rudjer 
Boșcovici", colectivul de cerce
tător! a oferit tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej un al
bum Infățișînd aspecte ale acti
vității institutului. Membrii de
legației au semnat în cartea de 
onoare a institutului.

★
Prin fabricile șl uzinele sale 

Zagrebul ocupă locul al doilea 
între centrele industriale ale 
R.S.F. Iugoslavia. Gazdele din 
Croația au ținut să înfățișeze 
oaspeților lor una din aceste în
treprinderi, Uzina de Utilaje șl 
Aparataje pentru industria chi
mică și alimentară „ledinstvo". 
Construcția uzinei a 
cepută în anul 1948.

Membrii delegației romîne, 
Însoțiți de directorul 
Ivan Pavlișko și ing. Danii Ni- 
kolenko au vizitat diferite haie 
ale uzinei, urmărind prelucra
rea metalului și montarea dife
ritelor instalații, printre care a- 
parate de pasteurizare a lapte
lui și producerea sucurilor de 
fructe, malaxoare pentru pîine 
și altele. Lingă un strung-caru- 
sel, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a stat de vorbă cu mun
citorul Tomo Pintarici, inlere- 
sîndu-se de unele probleme ale 
producției. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a urat, lui și 
tovarășilor săi de muncă, pre
cum șl lamiliilor lor sănătate 
și iericire personală, noi succe
se în muncă. Tomo Pintarici a 
rugat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să transmită 
muncitorilor romîni un salut 
tovărășesc din partea muncito
rilor iugoslavi.

Intr-una din clădirile uzinei, 
membrii delegației romîne și 
conducătorii iugoslavi care i-au 
însoțit s-au întreținut într-o at
mosferă caldă, tovărășească cu 
conducătorii uzinei „ledinstvo" 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a subliniat în cadrul discu
ției preocuparea pe care a în-

fost în-

uzinei

tllnit-o la colectivul uzinei pen
tru realizarea unor produse de 
calitate superioară și necesita
tea ca acestea să lie competi
tive pe piața mondială. Membrii 
delegației romîne au vorbit 
despre realizările industriei 
constructoare de mașini din ța
ra noastră și contribuția adusă 
la înzestrarea noilor întreprin
deri ale industriei chimice, ale 
petrochimiei cu utilaje perfec
ționate.

Directorul uzinei a arătat că 
din aprecierile întreprinderilor 
iugoslave beneficiare, utilajul 
petrolier românesc se numără 
printre cele mai bune de pe 
piața mondială.

Oaspeții romîni s-au intere
sat, de asemenea, de preocupă
rile și activitatea pe care o des
fășoară în uzină sindicatul, de 
productivitatea muncii, de va
loarea producției globale a în
treprinderii.

De la uzina „ledinstvo" oas
peții s-au îndreptat spre noul 
cartier al orașului — „Novi 
Zagreb" — unde se ridică nu
meroase blocuri de locuințe 
muncitorești, care înconjoară 
pavilioanele Tîrgului interna
țional de la Zagreb, in iot 
timpul vizitei prin Zagreb, pe 
traseul de mulți kilometri stră
bătut de coloana de mașini, nu
meroși locuitori ai orașuiui au 
salutat cu căldură pe înalții 
oaspeți romîni, iăcîndu-le o 
primire caldă, entuziastă.

★
La amiază, președintele 

Skupștinei R.S. Croația, Ivan 
Kraiacici, a oferit o recepție 
în cinstea delegației de stat a 
R.P. Romîne, condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii 
Ivan Kraiacici și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

La Liubliana
LIUBLIANA 26. — De la tri

mișii speciali Agerpres S. Stru
jan și P. Popa : In după-amiaza 
zilei de marți, delegația de stat 
a R.P. Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a părăsit Zagrebul, în- 
dreptîndu-se spre Liubliana, 
capitala Republicii Socialiste 
Slovenia.

La Oteceț, în Novo Meslo, si
tuată la jumătatea drumului 
dintre Zagreb și Liubliana, 
membrii delegației romîne și-au 
luat rămas bun de la tovarășii 
Ivan Kraiacici, președintele 
Skupștinei Republicii Socialiste 
Croația, și de Ia ceilalți condu
cători ai organelor locale de 
stat și ai Uniunii Comuniștilor, 
care i-au însoțit în vizita în 
R.S. Croația.

La intrarea în R.S. Slovenia, 
delegația de stat romînă a fost 
întâmpinată de Miha Marinko, 
secretar al C.C. al U.C. din 
Slovenia, Ivan Macek, președin
tele Scupșlinei R.S. Slovenia, 
Victor Avbel, președintele Ve
cei Executive a R.S Slovenia, 
inginer Marko Bulț, președinte
le Skupștinei Regiunii Liu
bliana, de reprezentanți ai or
ganelor locale de stat și ale 
U.C.I.

După o străveche tradiție, un 
grup de tinere fete au oferit 
înalților oaspeți romîni cîte o 
floare roșie. Slovenii spun că 
petalele Înfocate ale florii dă
ruite simbolizează caldele sim
țăminte ale inimii lor cu care 
întâmpină pe oaspeții cel mai 
dragi.

Pe magistrala spre Liubliana, 
înfruntând ploaia, numeroși ce
tățeni din localitățile prin care 
a trecut coloana de mașini au 
ținut să întâmpine pe membrii 
delegației romîne, salutîndu-1 
cu urale și aclamații de bun ve-

nit pe meleagurile pitorești șl 
tertile ale Sloveniei.

Emoționantă a fost Întâlnirea 
solilor țării noastre cu locuito
rii capitalei slovene. Pe străzile 
orașului, se adunaseră zeci de 
mii de locuitori care fluturau 
stegulețe romînești și iugosla
ve. Mașinile străbat încet stră
zile frumosului oraș, însoțite 
de sunetele fanfarei. Străzile și 
clădirile sînt împodobite festiv 
cu drapele romînești și iugo
slave.

In fața clădirii Vecei orășe
nești din Liubliana, inginerul 
Marian Tepina, președintele 
Vecei orășenești, urează mem
brilor delegației romîne, bun 
venit și le transmite un căldu
ros salut din partea locuitorilor 
orașului Liubliana.

Tovarășul Gheorghe 
ghiu-Dej mulțumește 
primirea caldă pe care

Gheor- 
pentru 

locui io-

rii orașului au făcut-o solilor 
poporului romln.

Un grup de pionieri oferă 
flori membrilor delegației. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej le urează succes la învăță
tură, sănătate și iericire Jor șl 
părinților lor.

Membrii delegației romîne au 
fost apoi invitați în clădirea 
Vece! și rugați să semneze în 
cartea de onoare a orașului 
Liubliana. Oaspeților li s-au o- 
ferit în dar albume cu fotogra
fii ale orașului și discuri cu cîn- 
tece revoluționare ale 
nilor.

Oaspeții romîni s-au 
tat apoi spre reședința 
este pusă la dispoziție 
în Krani, în apropiere 
bliana.

Pe drumul spre Krani, locui
torii din localitățile învecinate 
au ieșit pe șosea pentru a în
tâmpina pe oaspeții din Romî- 
nia. In Krani toate străzile stră
bătute de mașinile oficiale erau 
pline de oameni veniți să-i sa
lute pe solii poporului romln. 
Slovenia i-a întâmpinat pe oas
peții romîni cu aceeași căldură 
cu care au fost înconjurați pre
tutindeni în cursul vizitei în 
Iugoslavia.

La Brdo, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți mem
bri ai delegației de stat a R.P. 
Romîne au fost întâmpinați de 
tovarășul Josip Broz Tito și de 
soția sa, Iovanka.

★
LIUBLIANA 26 De la trimișii 
speciali Agerpres, S. Strujan, 
și P. Popa : Tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, și soția sa, Iovanka 
au oferit marți seara un dineu 
intim în cinstea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Emil Bodnăraș și A- 
lexandru 
președinți 
Miniștri, 
ministrul
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R. P. Romîne în R.S.F. Iugo
slavia.

Din partea iugoslavă au par
ticipat tovarășii Edvard Kar- 
deli, președintele Skupștinei 
R.S.F. Iugoslavia, cu soția ; 
Miha Marinko, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia ; 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federative ; 
Viktor Avbel, președintele Ve
cei Executive a R.S. Slovenia 
cu soția ; Marin Țetinici, se
cretar pentru transporturi și 
telecomunicații în Vecea Exe
cutivă Federativă ; Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă, ți 
alte persoane oficiale.

partiza-

lndrep- 
care le 
la Brdo 
de Liu-

Bîrlădeanu, vice- 
ai Consiliului de 

Corneliu Mănescu, 
afacerilor externe.

tineretului
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Combinatul chimic Făgăraș. 
Vedere exterioară a secției 
dibutox pentru combaterea 
dăunătorilor din agricultură.

S. M. T.

Organ Central

PĂDURI TINERE

din Dobrogea 
au îndeplinit 
planul anual

S.M.T.-urile din regiunea Do- 
brogea au îndeplinit planul a- 
nual de producție. Pînă în pre
zent ele au executat un volum 
de lucrări cu 112 000 hantri mai 
mare decît era prevăzut. Creș
terea volumului de lucrări se 
datorește înzestrării stațiunilor 
cu noi tractoare și mașini agri
cole, precum și folosirii cu ran
dament sporit a utilajelor. Ran
damentul pe tractor depășește 
cu 44 hantri pe cel planificat.

Patrimoniul forestier al mun
ților Retezat, Paring, Sebeșu
lui și Apuseni a fost mărit în 
acest an cu noi plantații ce se 
întind pe o suprafață de 4 885 
hectare. în ultimii 3 ani în re
giunea Hunedoara s-au efectuat 
împăduriri pe 21 427 hectare. 
Prin noile plantări au fost puse 
în valoare mii de hectare de 
terenuri degradate, situate pe 
versantul drept al Mureșului, 
pe văile Sebeșului și Ampoiu- 
lui.

în toamna aceasta, silvicul
torii din regiune au pornit o 
largă acțiune pentru crearea de 
perdaf de plop negru hibrid 
repede crescător pe marginea 
văilor și șoselelor.

(Agerpres)

Sortimente noi din fire sintetice

Do! dintre tineri! de la Uzina de pompe — București evidenți ați în Întrecerea socialistă — 
Nicolae Păun și Dumitru Criste seu. Atenția care o acordă de liecare dată lucrărilor pe care 

le execută îi ajută să obțină depășiri însemnate de plan.
Foto : O. Plecan

Industria noastră de blănuri ar
tificiale a introdus recent in fa
bricație un nou sortiment : imita
țiile de blană de oaie, colorate 
pastel. Ele sînt folosite la con
fecționarea mantourilor, căciulițe- 
lor și a unui nou tip de covor.

Materia primă pentru fabrica
rea blănurilor artificiale romînești 
o constituie firele și fibrele sinte
tice fabricate la Săvinești. In afară 
de blănuri din acestea se produc 
acum textile și tricotaje. Ultima 
colecție de modele, care urmează 
a fi livrată comerțului foarte cu
tând cuprinde 6 ooo asemenea arti
cole.

Articolele din fire sintetice 
ocupă azi o marc parte din volu
mul sortimentelor de îmbrăcăminte 
fabricate în țară, datorită dezvol
tării industriei noastre chimice, 
care furnizează cantități cres- 
cinde de materie primă. In ultimii 
trei ani, consumul de fibre chi

mice a crescut de io ori. Numai 
consumul de relon a crescut de 
7 ori.

In pas cu industria chimică t-a 
extins și sectorul de prelucrare a 
firelor și fibrelor sintetice. Au 
fost construite sau amenajate un 
mare număr de noi unități și sec
ții de fabricație, înzestrate cu uti
laje perfecționate, cu un grad ri
dicat de automatizare.

Institutele de cercetări, împre
ună cu colective din întreprinderi, 
au elaborat noi procedee tehnolo
gice de fabricare a textilelor, tri
cotajelor și confecțiilor din relon. 
De asemenea, au fost puse la 
punct alte metode îmbunătățite, 
de vopsire și finisare a produselor, 
care conferă mărfurilor o calitate 
bună și un aspect plăcut, apre
ciat de cumpărători.

(Agerpres)

Arături de toamnă
Colectiviștii din raionul Pia

tra Neamț au făcut arături a- 
dinci pentru însămînțările de 
primăvară pe o suprafață mai 
mare cu 1 100 ha față de cea 
prevăzută. In alte raioane : Tg. 
Neamț Și Adj ud, această lucra
re se execută pe ultimele su
prafețe. In întreaga regiune 
Bacău colectiviștii și lucrătorii 
din gospodăriile agricole de 
stat au efectuat arături adînci 
pe aproape 90 la sută din su
prafețele prevăzute. Concomi
tent cu aceste lucrări se ferti
lizează terenurile, pînă acum 
fiind folosite la această lucrare

aproximativ 38 000 tone de în
grășăminte chimice și naturale.

+
Conform datelor centralizate 

de Consiliul regional agricol 
Ploiești rezultă că pînă la 26 
noiembrie arăturile pentru în
sămînțările de primăvară au 
fost executate pe mai bine de 
200 000 hectare, aceasta repre
zentând aproape 95 la sută din 
suprafața prevăzută. Gospodă
riile agricole de stat din re
giune au și terminat această 
lucrare, iar gospodăriile agri
cole colective din raioanele 
Mizil, Rimnicu Sărat și Bu
zău execută arăturile pe ulti
mele suprafețe.

(Agerpres)

I
n zece luni din a- 
cest an, Ia Uzinele 
„Strungul" din A- 
rad, planul pro
ducției globale a 
fost îndeplinit în 
proporție de 101,09 
la sută, sarcina de creștere 

a productivității muncii a 
fost depășită cu 3,57 la 
sută. De exemplu, timpul de 
execuție la strungurile S.N. 
400 s-a redus cu 51 de ore pe 
produs.

Inginerii șl tehnicienii din 
serviciul de concepție al uzinei 
desfășoară o muncă susținută 
de promovare a noului. In a- 
cest proces continuu de creație 
și-au găsit rezolvarea multe 
probleme care au dus la creș
terea productivității muncii. 
Citeva exemple. La prelucra
rea carcaselor cutiei de viteze, 
găurirea căruciorului'se făcea 

I cu o singură sculă. Randamen
tul era scăzut. Acum se folo
sesc dispozitive multi-broșe. 
Productivitatea muncii la a- 
ceastă operație a crescut cu 40 
la sută. De asemenea un nu
măr de peste 20 de repere se 
confecționează acum pe strun
guri semiautomate cu mai 
multe cuțite, lucru care face să 
se obțină o productivitate a 
muncii sporită. Urmărind găsi
rea unor soluții cît mai rapide 
pentru confecționarea plăcilor 

1 de ambreaj, tehnicienii din

serviciul de concepție au pro
iectat scule și dispozitive care 
să permită execuția acestor 
repere prin ștanțare din tablă 
laminată. Timpul s-a redus 
astfel cu 100 de minute pe bu
cată.

Sînt numeroase realizările 
de acest fel care sînt legate și 
de numele tinerilor ingineri 
sau tehnicieni Alexandru Gru- 
bei, Petru Volentir, Iosif Iekel,

înainte în sectoarele producti
ve ca dispeceri sau la controlul 
tehnic de calitate. Desigur a- 
portul acestora la desfășurarea 
normală a procesului de pro
ducție era destul de impor
tant și în aceste sectoare. Pro
movarea tehnicii noi, a tehno
logiei moderne depinde însă în 
mare măsură de competența și 
operativitatea cu care acțio
nează serviciile tehnice de

Minerii din Valea Jiului
și-au depășit angajamentul

Minerii din bazi
nul carbonifer al 
Văii Jiului și-au 
depășit angajamen
tul anual privind 
sporirea producției 
do cărbune. Ei au 
dat de Ia începutul 
anului, peste sarci
nile de plan mai 
mult de 100 000 to
ne de cărbune ener- 
getio și cocsificabil. 
Marea majoritate 
din această cantita-

te a fost realizată 
pe seama creș
terii productivității 
muncii.

La obținerea a- 
cestor succese au 
contribuit îndeosebi 
măsurile luate pen
tru ridicarea nive
lului tehnio al pro
ducției, folosirea 
deplină a utilajelor 
și extinderea meto
delor avansate de 
muncă. Exploatări-

le miniere din Va
lea Jiului au fost 
dotate anul acesta 
cu utilaje în va
loare de peste 
60 000 000 lei. La 
minele Lonea, Ani- 
noasa și Vulcan s-a 
extins armarea me
talică la 
toate 
frontale, 
permite o 
folosire a 
în subteran.

aproape 
abatajele 
ceea ce 

mai bună 
utilajelor

Locuințe pentru inginerii 
agronomi și

In planul pe acest an 84 de 
gospodării colective din regi
unea București au prevăzut lo
cuințe pentru inginerii agro
nomi șl zootehniști. In proiecte 
a fost prevăzută ridicarea unor 
construcții confortabile, cu 
două-trei camere și anexele 
necesare, totul menit să creeze 
cadrelor tehnice, care deservesc

zootehniști
gospodăriile colective, condiții 
de viață dintre cele mai bune.

Plnă de cutând, aproape 60 
de asemenea locuințe, constru
ite din fondurile gospodăriilor, 
au fost terminate și date în fo
losință. La 
se execută 
finisare.

restul locuințelor 
ultimele lucrări de

(Agerpres)

Se extinde radioficarea la sate
SUCEAVA (De la 

corespondentul nos
tru). — Zilele acestea 
•-au terminat lucrările 
de montare a liniei 
magistrale de radiofi
care Săveni—Avră- 
meni și odată cu a- 
ceasta au început să se 
instaleze primele di
fuzoare în casele co
lectiviștilor din comu
na Avrămeni. Au mai 
fost terminate lucră-

rile liniei principale ce 
leagă comunele Hîn- 
țești și Vlădeni, raio
nul Botoșani, de cen
trul de radioficarc Bu- 
cecea. în prezent în a- 
ceste sate se instalea
ză difuzoare. La Pro- 
bota și Tudora — ra
ionul Fălticeni, sate 
care de puțin timp au 
fost legate prin termi
narea liniei de stația

de radioficare Dolhas- 
ca au început să cîn- 
te primele difuzoare.

în prezent în regiu
ne există 17 centre de 
radioficare și circa 
100 sate radioficate. 
Lucrările de extinde
re a rețelei de radio
ficare 
prezent 
naților 
41.388.

a făcut ca în 
numărul abo- 
să ajungă la

Studenți
în excursie
Timp de citeva zile, studen- 

ții de la Universitatea „Ale
xandru Ioan Cuza’ din Iași 
au fost gazdele unui grup de 
110 studenți de la Universita
tea Babeș-Bolyai din Cluj.

Excursia a prilejuit un bo
gat schimb de experiență în
tre cadrele didactice și stu
denții de la cele două univer
sități.

Cei 110 studenți clujeni au 
vizitat laboratoarele modern 
utilate ale Universității din 
Iași, Muzeul Unirii, monu
mentele istorice, noile cartie
re, Fabrica de antibiotice etc. 
A fost o excursie deosebit de 
instructivă din care studenții 
au avut multe lucruri intere
sante de învățat.

DUMITRU MISTREANU 
studentExpoziție

în holul Sfatului popular al 
orașului Cluj s-a deschis expo
ziția „Aspecte din activitatea 
cultural-educativă de masă din 
orașul Cluj și comunele aparți
nătoare". Sînt expuse obiecte 
decorative din ceramică, lucrări 
de grafică și pictură executate 
de elevii Scolii populare de ar
tă din localitate, fotografii care 
redau aspecte din prima etapă 
a celui de-al 7-lea concurs pe 
țară al artiștilor amatori, gra
fice oglindind dezvoltarea miș
cării artistice de amatori.

(Agerpres)

FIER VECHI
OȚELÂRIILOR

ocupa de una și aceeași pro
blemă. Neexistînd o speciali
zare precisă se întîmpla ca u- 
neori soluțiile să nu fie cele 
mai corespunzătoare. S-a găsit 
că este mai bine să se meargă 
pe linia specializării fiecărui 
inginer tehnician pe grupe de 
piese similare.

Mergîndu-se pe această linie, 
la serviciul constructor-șef 
s-au format 4 colective de pro-

REALIZAREA PLANULUI
LA TOII IHDICII-PREOCUPAREA 

ÎNTREGULUI COLECTIV
Carol Orban, Emil Popa, Va- 
sile Leucuța.

Rezultatele meritorii înre
gistrate în sectorul de concep
ție se datoresc în bună parte 
măsurilor luate pe linia mai 
bunei organizări a muncii de 
concepție, a folosirii mai judi
cioase a cadrelor. Unii ingineri 
ca Emil Popa. Alexandru Gra
bei, Vasila Leucuța, lucrau

concepție. Pornind de la acea
stă necesitate, acum, peste 50 
la sută din totalul inginerilor 
din uzină își desfășoară activi
tatea în serviciile tehnice. A- 
ceasta a permis să se ia și alte 
măsuri. înainte se obișnuia ca 
un proiectarit să se ocupe de 
mai multe repere ori suban- 
samble. O dată concepea sania 
sau cutia de viteze, apoi lucra 
la alt reper. Nu totdeauna se

iectare, organizate pe grupe de 
repere și familii de piese. Re
zultatele acestor măsuri sînt 
evidente. La introducerea în 
fabricație a unui produs nou, 
a unei soluții îmbunătățite, 
timpul de întocmire a docu
mentației s-a redus cu 20 la 
sută, timp în care se pot re
zolva noi probleme menite 
să sporească productivitatea 
muncii.

Cum a îndrumat comitetul 
U.T.M. munca tinerilor din a- 
ceste sectoare ?

A devenit o obișnuință ca 
în uzină să se organizeze di
ferite sesiuni tehnico-științi- 
fice, conferințe tehnice —< 
mai ales in preajma mo
dificării constructive sau a 
pregătirii unui nou produs. 
Fiind un mijloc de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale — 
comitetul U.T.M. a urmărit ca 
tinerii să fie prezenți la fie
care acțiune, să ia parte acti
vă la dezbateri. Pe tema „Să 
ne cunoaștem noul produs" au 
avut loc mai multe sesiuni la 
care toți tinerii din sectorul 
de concepție au fost pre- 
zenți. Tot pe linia perfecțio
nării cunoștințelor profesio
nale s-au organizat schimburi 
de experiență cu alte uzine, ca 
de exemplu la Cugir, după 
care tinerii au făcut informări 
împărtășind și celorlalți din 
cele ce au văzut.

Organizarea mai bună a 
muncii permite realizarea rit
mică a planului, utilizarea din 
plin a timpului de lucru. Este 
deci necesar să-ți pregătești 
locul de muncă — să ai la în-

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului' 
pentru regiunea Banat

(Continuare în pag. a III-a)

Tinerii din cadrul Combina
tului da industrializarea lem
nului — Pitești, acordă o mare 
atenție colectării metalelor 
vechi. De la începutul anului 
și pînă acum ei au trimis oțe- 
lăriilor peste 70 de tone de fier 
vechi. Săptămîna trecută a fost 
organizată în combinat „Săp
tămîna colectării fierului 
vechi". Cu această ocazie tine
rii au colectat 19 000 kg de fier 
vechi.

FL. TITULEASA 
corespondent voluntar

Medalion

■si u z i ca i
GALAȚI (De la corespondentul 

nostru). — Tinerii artiști ai Tea
trului muzical din Galați par
ticipă periodic la diferitele ac
țiuni de inițiere muzicală or
ganizate pentru elevii școli
lor medii din oraș. Așa, de exem
plu, în duminica aceasta la Școa
la medie nr. 4 din Galați, comite
tul pentru cultură și artă, în cola
borare cu conducerea școlii, și ti
nerii soliști ai Teatrului muzical, 
au organizat un medalion muzical 
„Giussepe Verdi", la care au par
ticipat elevi și cadrele didactice. 
Medalionul a cuprins aspecte dim 
viața și oreația marelui compozi
tor, exemplificări din opera sa mu
zicală în interpretarea soliștilor 
Teatrului muzical din Galați.



I
Cum pregătim instruirea
activului U.T.M din scoli

n toate cele 13 
școli medii și pro
fesionale din ra- 
onul Cimpina, s-au 
erminat adunările 
generale U.T.M. do 
dări de seamă și

alegeri. Ca organizatori de gru
pă, membri ai birourilor U.T.M. 
de clasă și în comitetele U.T.M. 
pe ani și pe școli au fost aleși 
utemiștii cei mai buni. In adu
nările generale de alegeri s-a 
analizat multilateral activitatea 
organizațiilor U.T.M. din școlii 
utemiștii au dovedit preocupare 
pentru a dezvălui neajunsurile 
din activitatea lor, au făcut nu
meroase propuneri pentru ac
tivitatea viitoare. Intr-un cu- 
vînt, adunările de alegeri au 
dat posibilitatea ca munca or
ganizațiilor U.T.M. să se îmbu
nătățească continuu, să urmă
rească realizarea celor mai im
portante sarcini. Experiența 
noastră ne arată că succesul 
îndeplinirii sarcinilor stabilite 
de adunările generale de ale
geri depinde în mare măsură 
de modul în care își desfășoa
ră activitatea activul U.T.M. din 
școală, de priceperea și stăru
ința acestuia de a folosi un stil 
de muncă corespunzător. Ți- 
nînd seama de acestea, biroul 
comitetului raional U.T.M., în
drumat de comitetul raional de 
partid, a discutat și a stabilit 
cum să se desfășoare instruirea 
activului U.T.M. din școlile ra
ionului. Avem în acest sens o 
experiență bună, după părerea 
noastră, pe care o continuăm și 
anul acesta. Iată practic cum 
procedăm.

Primul lucru pe care l-am fă
cut a fost stabilirea programu
lui tematic și asigurarea condi
țiilor organizatorice pentru bu
na desfășurare a instruirii. Ți- 
nînd seama de condițiile speci
fice ale raionului (avem 7 școli 
medii și 6 școli profesionale, 
plasate în cîteva localități) am 
hotărît ca instruirea cadrelor 
U.T.M. să se desfășoare în două 
etape. Prima etapă se va des
fășura la nivelul raionului și va 
cuprinde pe secretarii comite
telor U.T.M. pe școli și secre
tarii comitetelor pe ani de stu
diu. Instruirea are loc după ore
le de clasă. A doua etapă se va 
desfășura între 1 și 7 decem
brie, pe centre de localități, cu 
toti ceilalți membri ai activului 
U.T.M. din școli. S-au stabilit 
patru centre: Sinaia, Breaza, 
Filipeștii de Pădure, Moreni. 
Instruirea pe centre de locali
tăți înlocuiește instruirea la ni
velul școlii. Și în anul școlar 
trecut am procedat astfel, și 
instruirea a avut rezultate bu
ne. deoarece am putut să repar
tizăm cei mai buni activiști 
pentru a se ocupa de pregătirea 
și conducerea instruirilor.

Instruirea pe raion se va des
fășura la Breaza, la școala me
die. Aici avem condiții de ca
zare și săli în care să se des
fășoare instruirea. Asupra alcă
tuirii programului am stăruit 
foarte mult. Am pornit de la 
următoarea idee : în adunările 
generale de alegeri au fost dez
bătute foarte multe probleme, 
s-au făcut numeroase propuneri 
interesante. Acum. activul 
U.T.M. trebuie ajutat să se 
orienteze spre sarcinile ime
diate, în ce direcție trebuie 
sa-si concentreze în mod deo
sebit activitatea, să-și îmbogă
țească experiența prin cunoaș
terea formelor și metodelor ce
lor mai bune. Participarea mem
brilor biroului raional U.T.M. 
și, îndeosebi, a secretarilor co-

mitetului raional U.T.M, la a- 
dunările de alegeri ne-a dat 
posibilitatea să cunoaștem în
deaproape ce probleme se ri
dică în școli, care sînt direc
țiile in care cadrele U.T.M. au 
nevoie de ajutor, de îndrumare, 
în afară de aceasta, membrii 
secției școli s-au consultat cu 
membrii comisiei raionale de 
școli, cerîndu-le părerea și, tot
odată, propuneri privind conți
nutul și desfășurarea instruirii. 
S-au studiat dările de seamă 
ale adunărilor generale de ale
geri pe școli, hotărîrile adop
tate la aceste adunări. Progra
mul a fost alcătuit de secția 
școli și discutat într-o ședință 
de birou unde a fost definitivat. 
S-a stabilit concret cine va pre
zenta expunerile, referatele, ce 
activități practice vor avea loc, 
cine răspunde de pregătirea 
fiecărui material.

In cadrul instruirii la nivelul 
raionului, avînd în vedere că 
aici sînt cuprinse cadre din 
toate școlile, vor fi dezbătute 
probleme cu caracter mai gene
ral, care să fie comune pentru 
toate organizațiile U.T.M. din 
cele 13 școli. Programul cuprin
de o etapă pregătitoare. Secre
tarii comitetelor U.T.M. pe școli 
și pe ani de studiu, au fost în
drumați să studieze în această 
săptămînă cîteva materiale : in
dicațiile Plenarei C.C al U.T.M. 
din 3-—4 aprilie 1962, privind 
munca organizațiilor U.T.M. din 
școli, cîteva capitole din Sta
tutul U.T.M., Instrucțiunile C.C. 
al U.T.M. privind primirea de 
membri și încasarea cotizației, 
articolul apărut în ianuarie în 
„Scînteia tineretului" despre 
organizarea ciclului de confe
rințe în școli și cîteva materiale 
metodice apărute în „Tînărul 
leninist" cu privire la desfășu
rarea adunărilor generale 
U.T.M. Am considerat că este 
necesar să se studieze aceste 
materiale deoarece in activul 
U.T.M. sînt aleși mulți utemiști 
care nu au experiența muncii 
de organizație. Tot în etapa 
pregătitoare se lucrează și Ia 
alcătuirea referatelor. Totodată, 
s-a stabilit ca secretarii comi
tetelor orășenești
stea de vorbă cu toți partici
panții la instruire pentru 
aceștia să se pregătească 
prezinte în cadrul discuțiilor 
cea mai bună experiență în
tr-un domeniu sau altul de ac
tivitate.

Programul primei zile cuprin
de :

1. Informare politică pe pro
bleme interne Ea va fi ținută 
de către directorul cabjnetulni 
de partid Cimpipa și va avba 
un caracter metodic. In sala 
unde va avea loc informarea 
vor fi expuse grafice, fotomon
taje, tăieturi din ziare. Am con
siderat că este necesar să pre
zentăm o informare politică 
model pentru a ajuta cadrelor 
U.T.M. să cunoască mai bine 
unele probleme de actualitate 
ale politicii interne și totodată 
să le arătăm în mod practic 
cum poate fi organizată o in
formare politică bună.

2. Un referat metodic cu te
nia „Preocuparea comitetului 
U.T.M. pentru a preveni rămî- 
nerea în urmă la învățătură în 
primul trimestru al anului șco
lar și a dezvolta la elevi do
rința de a obține numai note 
bune și foarte bune". Referatul 
va fi prezentat de secretarul 
comitetului U.TM. al Școlii 
profesionale din Filipeștii de 
Pădure. Am hotărît ca referatul 
pe această temă să fie prezen-

U.T.M. să

ca
să

tat de secretarul comitetului 
U.T.M. al școlii profesionale 
deoarece aici există cea mal 
bună experiența privind munca 
desfășurată pentru a dezvolta 
la elevi răspunderea față de 
învățătură. In referat se va 
vorbi despre : organizarea unor 
adunări generale U.T.M. în 
care s-au analizat rezultatele 
obținute de elevi la învățătură, 
modul în care se prezintă la 
practică, cum studiază la anu
mite discipline, despre elevii cu 
situație slabă la învățătură. Se 
va vorbi despre manifestarea 
opiniei publice a colectivului 
împotriva delăsării, chiulului, 
indisciplinei (preocuparea de a 
stimula această opinie prin al
cătuirea unor grafice de note 
pe clase pe marginea cărora, la 
sfîrșitul fiecărei săptămîni, se 
discută, 
obținut note proaste sînt cri
ticați, prilej cu care se hotă
răște ce au de făcut pentru 
a-și îmbunătăți situația Ia în
vățătură). Va fi relatată expe
riența bună de a organiza în- 
tîJniri cu muncitori fruntași, 
mai ales la clasele unde elevii 
obțin rezultate nesatisfăcătoa
re la învățătură ; discuții me
todice cu participarea elevilor 
fruntași și a tovarășilor profe
sori, în care toți elevii află 
cum să-și facă un program zil
nic de activitate, cum să stu
dieze la

3. Un 
vitatea 
pentru 
moral-cetățenească a elevilor, 
precum și pentru întărirea dis
ciplinei". Cea mai bună expe
riență în această direcție a 
dobîndit-o organizația U.T.M. 
de la Școala medie din Buș
teni. De aceea, referatul va fi 
prezentat de secretarul comi
tetului U.T.M. al acestei școli. 
Referatul va sintetiza experien
ța organizației U.T.M. în orga
nizarea informărilor politice : 
cum se stabilesc temele infor
mărilor, cum sînt îndrumați și 
se pregătesc tovarășii din co
lectivele care țin informările 
politice, ce materiale ilustrati
ve se pregătesc pentru mai 
buna înțelegere a problemelor 
luate în discuție. Se va vorbi 
apoi despre formele interesan
te folosite pentru desfășurarea 
ciclurilor de conferințe, despre 
faptul că aproape toate temele 
stabilite pentru ciclul de con
ferințe („Romînia pe drumul 
desăvîrșirii construirii socialis
mului" ; „Năzuințe și idealuri"! 
„Succesele științei și culturii 
romînești" ; „Frumosul în viață 
și artă" i „Morala, comunistă 
— morala omului de tip nou" ; 
„Forța adevăratei colegiali
tăți" etc.) se desfășoară sub 
formă de jurnal vorbit, simpo
zioane, montaje literare, întîl- 
niri cu activiști de partid și de 
stat, cu muncitori și specia
liști. Totodată vor fi popu-

iar elevii care au

anumite discipline, 
referat metodic „Acti- 

organizației U.T.M. 
educarea politică și

larizate metodele folosite pen
tru întărirea disciplinei elevi
lor în școală și în afara școlii, 
munca organizației U.T.M. pen
tru mobilizarea opiniei colecti
vului împotriva manifestărilor 
de indisciplină.

4. In cel de-al treilea refe
rat metodic se va vorbi despre 
organizarea timpului liber al 
elevilor, despre metodele de 
cuprindere a masei de elevi in 
acțiuni cultural-educative. El 
va fi prezentat de secretarul 
comitetului U.T.M. al Școlii 
medii din Sinaia. Aici se des
fășoară o bogată activitate 
cultural-educativă pe baza u- 
nui plan comun bine întocmit. 
Referatul va demonstra, cu aju
torul faptelor, cum pot fi cu
prinși în activitatea cultural- 
educativă toți elevii școlii. Va 
arăta, bunăoară, că în școală 
s-a statornicit obiceiul ca de 
trei ori pe săptămînă să fie 
organizată cîte o acțiune cul
turală, care cuprinde, după 
preferință, pe aproape toți ele
vii școlii) cercul literar, cer
cul de dans, cercul de muzică 
cuprind peste 200 de elevi ; 
pe ani de studiu s-au format 
grupe de recitatori, grupe de 
soliști vocali și instrumentiști; 
din două în două săptămîni un 
grup de clase pregătește o reu
niune tovărășească cu program 
interesant și invită, ca oaspeți, 
pe colegii din alte clase.

După expunerea acestor re
ferate, se formează două grupe: 
în prima vor fi cuprinși secre
tarii comitetelor U.T.M. pe 
școli și ani de studiu din șco
lile profesionale, iar în cea de 
a doua secretarii U.T.M. 
din școlile medii. In aceste 
grupe se vor desfășura discu
țiile, vor fi clarificate o seamă 
de probleme, se va realiza un 
schimb de experiență privind 
cele mai bune metode folosite 
de organizațiile U.T.M. Apoi, 
întrunindu-se din nou, secre
tarii U.T.M. vor asculta o scur
tă concluzie, care va sintetiza 
cele dezbătute în referate și 
discuții și va arăta clar ce 
sarcini imediate revin organi
zațiilor U.T.M. privind îmbu
nătățirea muncii politice în 
școală, organizarea în cele mai 
bune condiții a timpului li
ber al elevilor, a vieții cultu
ral-artistice și sportive a șco
lii. Concluzia va fi prezentată 
de un secretar al comitetului 
raional U.T.M.

Seara, toți 
fi invitați la 
pregătită de 
meserii din 
U.T.M. vor 
petreacă o seară plăcută și să 
învețe practic, cum poate fi 
organizată o reuniune tovără
șească care să placă elevilor, 
să atragă prin programul inte
resant, atractiv și educativ.

Programul celei de a doua 
zile a instruirii are 
întregi pregătirea

participants vor 
o reuniune model 
elevii Școlii de 
Breaza. Secretarii 
avea prilejul să

rolul de a 
cadrelor

U.T.M. La început, un tovarăș 
secretar al comitetului raional 
de partid va prezenta o infor
mare politică pe teme interna
ționale, care se va desfășura 
asemănător primei informări 
politice. Aceasta are ca scop sa 
arate practic, activului U.T.M. 
cum trebuie organizată o in
formare politică pe teme in
ternaționale. In continuare, se
cretarul comitetului raional 
U.T.M. cu probleme de școli și 
pionieri va face o scurtă ex
punere metodică prin care, ca 
o concluzie Ia primul referat 
și la discuții, se vor preciza 
principalele sarcini și metode 
care vor trebui folosite de or
ganizațiile U.T.M. pentru spri
jinirea școlii în dezvoltarea la 
elevi a unei atitudini juste 
față de învățătură și disciplină, 
pentru combaterea mediocrită
ții. Apoi va avea Ioc, în fața 
tuturor participanților la in
struire, o discuție metodică cu 
activul U.T.M. de la Școala 
medie din Breaza pe tema „Or
ganizarea și planificarea mun
cii". La această școală există 
o bună experiență în ceea ce 
privește organizarea muncii la 
nivelul organizației U.T.M. de 
an, iar discuția metodică toc
mai acest lucru urmărește : să 
arate practic secretarilor 
U.T.M. cum trebuie organizată 
activitatea la nivelul organiza
țiilor U.T.M. de an. Se va 
amenaja și un colț metodic 
unde vor fi expuse planuri de 
muncă ale comitetelor U.T.M. 
pe școli și organizațiilor U.T.M. 
de ani, planuri comune ale ac
tivității cultural-artistice și 
sportive etc. Secretarul comite
tului raional U.T.M. cu proble
mele de școli va prezenta în 
concluzie o expunere metodică, 
care va cuprinde indicații pri
vind activitatea ce trebuie să 
se desfășoare la nivelul orga
nizațiilor de ani și unele pre
cizări privitoare la planificarea 
și organizarea muncii organi
zațiilor U.T.M. din școli. Vor 
urma apoi discuții în cele două 
grupe pe marginea probleme
lor ridicate în cea de a doua 
zi a instruirii.

In încheiere, tov. Ion Bucur, 
prim-secretar al comitetului ra
ional U.T.M. va vorbi, pe scurt, 
despre sarcinile actuale ce stau 
în fața organizațiilor U.T.M. 
din școli, despre colaborarea 
organizațiilor U.T.M. cu con
ducerile școlilor și cu diriginții.

Participanții la instruire vor 
fi invitați apoi să participe la 
o excursie, care va cuprinde 
vizitarea Muzeului Doftana, 
prilej cu care li se va prezenta 
și filmul „Carnetul de partid".

Așa ne-am gindit noi să se 
desfășoare instruirea cadrelor 
U.T.M. din școli la nivelul ra
ionului.

VERONICA GURBET 
secretar al comitetului raional 

U.T.M. Cimpina

La bibliotecă, în comuna Pose ști, raionul Teleajen, regiunea Ploiești
Foto: AGERPRB8

FERTILIZAREA SOLULUI
0 LUCRARE ACTUALĂ

Timpul se menține Încă frumos. In multe părți mecaniza
torii continuă într-un ritm intens efectuarea arăturilor adinei 
de toamnă. Odată cu aceasta, colectiviștii transportă și in
corporează in sol însemnate cantități de Îngrășăminte organi
ce nefermentate. O atenție deosebită este acordată fertiliză
rii suprafețelor destinate grădinilor de legupie precum și 
asigurării răsadnițelor cu ingrășămintele naturale necesare.

Organizațiile U.T.M. trebuie să-l mobilizeze In continuare 
pe tineri atit la transporturi cit și la împrăștierca pe cîmp a 
îngrășămintelor naturale.

Relatăm mai Jos, pe scurt, din experiența unor unități 
fruntașe în această acțiune.

Contribuția tinerilor

Direct
sub brazdă

Sofronov 
AGERPRES

Teatrul de stat Galafl — scenă din actul II al piesei „Bucătăreasa" de A. 
Foto :

Tudor (ambele serii) — ci
nemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30); București (9,30; 13; 
16,30 ; 20) ; Excelsior (9 ; 12,30 ; 
16; 19,30). Mina von Barnhelm: 
Republica (9,45; 12; 14,15:
16,30; 18,45; 21); Festival (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); Gri- 
vița (10; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 
21); Ah, acest tineret: Carpațl 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Feroviar (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21); Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30); Modern (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). A 
dispărut o navă : Tineretului 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30);
înfrățirea între popoare (11; 
15,45; 18; 20,15); Bucegi (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15);
Flacăra (11; 15; 17,15; 19,30;
21.30) ; Miorița (9,45; 12; 14; 16;
18,30; 21); Floreasca (10,30; 16; 
18,15; 20,30); Flamura (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Jură- 
mîntul soldatului Pooley : Ca
pitol (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; Tomis (10; 12; 15; 17;
19; 21); Melodia (10; 12; 15; 17; 
19; 21); Trei plus două — ci
nemascop : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Val
sul nemuritor: Central (10; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30); 
Lira (15; 17; 19; 21); Cultural 
(15; 17; 19; 21). Mi-am cumpă
rat un tată — cinemascop: 
Lumina (de la 10—14 în con
tinuare ; 16; 18.15; 20,30); Arta 
(16; 18,15; 20,30); Electra: U- 
nion (14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Program special pentru copii: 
Doina (ora 10). Taxiul morții: 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) ; Cultural (10,30; 12,30).
Imagini din Grecia ; Cearta ; 
Baricada vie ; In țara caniba
lilor ; Timpuri noi (de la 10— 
21 în continuare). Cucerirea 
Everestului: Giulești (10,30; 
12,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ha- 
rahiri — cinemascop : Dacia 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Luceafărul (15,30; 18; 20,30).
Printre oameni buni: Buzești 
(16; 18,15; 20,30); Pacea (16; 
18; 20). Vară și fum — cine
mascop : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Babette pleacă la răz
boi — cinemascop : Unirea (16; 
'18,15; 20.30). Codin: Munca 
(15; 17; 19; 21). La vîrsta dra
gostei: Vitan (15; 17; 19;

20,45); Popular 18,15;
20,30). Contele de Monte Cris
to (ambele serii) — cinema
scop : Moșilor (15,30; 19,30). 
Ucigașul plătit — cinemascop: 
Viitorul (15; 17; 19; 21). Focuri 
in munți : Cosmos (16; 18; 20). 
Oameni de afaceri : Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Rocco și fra
ții săi (ambele serii) : Progre
sul (15,30; 19). Cel mai mare 
spectacol : Drumul Serii 115; 
17,45; 20,30). Bate toba — ci
nemascop : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill: Cotroceni (15; 17; 
19; 21).

n orașul Tîrgu Mu
reș 1 400 tineri își 
vor sărbători anul 
acesta majoratul. 
Pentru cuprinderea 
lor la activitățile 
ce au loc în peri

oada de pregătire a majoratu
lui s-au luat măsuri din limp 
și bune. S-au alcătuit 25 centre 
pentru pregătirea și sărbători
rea majoratului. De asemenea, 
s-a organizat și o comisie pen
tru pregătirea și sărbătorirea 
majoratului la nivelul orașului. 
Sarcinile acestei comisii, multi
ple, cuprind în primul rina pe 
aceea de a îndruma și controla 
activitatea comisiilor pe centre, 
fiecărui membru revenindu-i, în 
această privință, un număr de 
centre de pregătire a sărbătorii 
majoratului. Centrele au fost al
cătuite tinîndu-se seama de fap
tul că în unele întreprinderi și 
Instituia numărul tinerilor de 
18 ani este mic (intre 5—10), a- 
vindu-se in vedere ca ele să 
cuprindă tinerii din întreprinde
rile apropiate, cu specific ase
mănător, Astfel, la Școala me
die „Al. Papiu Hartan" există 
un centru de sărbătorire a ma
joratului la care participă și 
elevii Școlii medii „Unirea" și 
cei ai Grupului școlar comer
cial ; la Fabrica de mobile 
„23 August" participă ia acțiu
nile de pregătire a sărbătorii 
majoratului și tinerii de la Fa
brica de confecții „Mureșul" 
ele. în comisiile de sărbătorire 
a majoratului pe centre au fost 
aleși reprezentanți din toate in-

stitujiiie și întreprinderile res
pective. Faptul că s-a lucrat din 
punct de vedere organizatoric 
cu răspundere, folosindu-se ex
periența anilor precedenfi, reie
se și din inițiativa Comitetului 
orășenesc de a instrui la timp 
comisiile. Cu acest prilej a fost 
prezentată și o propunere de 

' plan de acfiune, pentru a servi 
ca orientare comisiilor pe cen
tre.

In planul de acțiuni orienta
tiv au lost eșalonate în primele

organizarea unor Intllnirl cu 
deputata.

Sărbătoarea propriu-zisă a 
majoratului, sărbătoarea festi
vă, va avea loc la toate centre
le stabilite intr-o singură zi 
(pentru școli, pină la 25 decem
brie, avînd în vedere plecarea 
elevilor în vacantă). Cu acest 
prilej vor vorbi activiști de par
tid și U.T.M., delega/i ai sfatu
lui popular, părinți, colegi de 
muncă. Sărbătoriților li se vor

sia de sărbătorire a majoratu
lui, comitetul orășenesc U.T.M. 
va trebui să Ie înlăture. O vi
zită Ia Fabrica de mobile „23 
August", la Institutul de medi
cină și farmacie și la Școala 
medie „Al. Papiu Ilarian“ (trei 
instituia cu specific total dife
rit) a scos la iveală formalis
mul ce se desiășoară încă 
în desfășurarea acțiunilor. Mai 
intîi, faptul că la toate cele trei 
întreprinderi — diferite ca pro
fil, ca specific al muncii tine-

z ospodăria colectivă Pogă-
( j nești, raionul Huși, are 

1 100 hectare de teren 
arabil. Pămîntul este, in gene
ral, bun : 75 la sută e situat In 
lunca Prutului, 25 la sută pe ci- 
teva terase. în ritma unui stu
diu amănunțit, inginerul agro
nom Gheorghe Teodorescu îm
preună cu consiliul de condu
cere a Întocmit un pian de fer
tilizare, eșalonat pe mai mulți 
ani. Terasele din Dealul Morii, 
Movilă ți Galbena ocupă cite 
50 de hectare ,- cea de la punc
tul numit Coșub — 100 de hec
tare. Potrivit planului trebuiau 
fertilizate 50 de hectare in 1963, 
150 In 1964 ți 50 în 1965. Sînt 
necesare, In total, 4 400 tone de 
Îngrășăminte naturale. Or, sec
torul zootehnic ne asigură 3 300 
de tone. De
1 100 tone 1

La indicația 
partid, noi oui
fntr-o adunare generală U.T.M., 
planul de tertilizare. Inginerul 
ne-a vorbit despre însemnătatea 
folosirii tuturor rezervelor de 
Îngrășăminte naturale. Totoda
tă, In adunare, au fost explicate 
cîteva grafice privind capacita
tea de transport, perioadele de 
fertilizare, tarlalele unde urmea
ză *ă tie mai lptîl transportate 
Ingrășămintele. No! avem în 
gospodăria colectivă, 120 de u- 
temiștt. La adunare au partici
pat aproape foii. Mulți au venit 
eu propuneri și sugestii prețioa
se. S-a hotărî! să colectăm gu
noiul din curiile colectiviștilor 
(circa 500 de tone). Apoi, la 
la marginea satului Chersăcosu 
este o adevărată mină de mra- 
nlțd, evaluată la vreo 500 to
ne. Am hotărît ca fertilizarea

unde restul, de

organizației de 
luat în discuție,

cadrul centrului respectiv nu 
au participat deloc). Pe lingă 
propunerile făcute, ar fi fost 
firesc să-și găsească loc în pla
nurile de activități pentru săr
bătorirea majoratului alte ac
țiuni tinerești, variate, atrac
tive, izvorîte din preocupările 
specifice fiecărei categorii de 
tineri: montaje și serate lite
rare, organizate pentru sau de 
către cei ce vor împlini 18 ani, 
seri de dans, concursuri „Cine 
știe, cîștigă" la care să fie con-

Mai multă tinerețe,
unei sărbători a tinereții• •

4 săptămîni — patru conferințe, 
propunîndu-se ca după ex
punerea conierintelor să se facă 
cu cei de 18 ani o discuție 
asupra temelor enumerate (la 
Fabrica de mobile „23 August" 
această discuție seminar va a- 
vea loc și sub forma unui con
curs „Cine știe, cîștigă"). Tot în 
planul orientativ de la comite
tul orășenesc 
învățarea de 
iii partidului oștean' 
publică măreață vatră"), 
zilarea bibliotecii Teleky, a 
Muzeului regional, vizitarea u- 
nor întreprinderi industriale din 
oraș (Fabrica de zahăr etc.) ți

sînt cuprinse: 
cinlece („Să 

l“, „Re- 
vi-

lamina felicitări ale comitetului 
orășenesc U.T.M., cadouri și vor 
participa la programe cultural- 
arlistice.

După cum este ușor de vă
zut preocuparea Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Tg. Mureș a 
constat în a oferi comisiilor în
drumare pentru ca sărbătoarea 
majoratului din anul acesta să 
se desfășoare in cit mai bune 
condijii.

Și totuși, deși ne ailăm în a 
doua jumătate a lunii noiem
brie, cu toate că a existat o 
planificare săplămînală, în pre
gătirea sărbătorit majoratului 
există neajunsuri pe care corni-

rilor, nivel de pregătire, preo
cupări — planurile seamănă în
tocmai între ele, copiind cu 
conștiinciozitate planul expus 
la instruirea făcută de comite
tul orășenesc U.T.M.

Pină în prezent, de pildă, la 
Fabrica de mobile s-a tinut pri
ma conferință, la I.M.F. la iei, 
iar la școala medie a avut loc 
o iiililnire cu un deputat și s-a 
vizionat un film iară a ii urmat 
de discuții. (La acțiunile orga
nizate nu au participat însă toți 
tinerii, iar fi In scoală șl la fa
brica de mobile cei din între
prinderile vecine cuprinse în

(citcuren/i viitorii sărbătoriți 
de interesant a fost concursul 
de la Arad la care sărbătoriții 
din anul acesta au aflat despre 
preocupările și activitatea ce 
o desfășurau la 18 ani mari 
oameni de artă și știință — M. 
Eminescu, Aurei Vlaicu, M. Sa- 
doveanu etc.), învățarea unor 
clntece și poezii dedicate lor, 
pregătirea unor programe ale 
brigăzii artistice de agitație 
anume pentru cei ce vor deveni 
majori sau pregătirea de către 
aceștia a unor programe pentru 
sărbătoarea proprie! vîrste ete.

solului să fie o acfiune pe care 
s-o înfăptuim cu torțele noas
tre ale tineretului. Utemiștii Ion 
Dobă, Dumitru Donea, Petru 
Toian, Emil Niculită, Gheorghe 
Chirifoiu s-au evidențiat In mod 
deosebit în această acfiune. Au 
fost multe zile citid am format 
convoaie cu toate atelajele gos
podăriei ți am transportat gu
noi, fie colectat de la colecti
viști, fie de Ia sectorul zooteh
nic. Astfel s-a reușit ca numai 
in ultimele săptămîni să se 
transporte 1 500 tone de băle
gar. Ca să folosim la maximum 
fiecare clipă, carele au adus din 
cîmp diferite produse și au dus 
Înapoi Îngrășăminte. în felul a- 
cesta 
acest 
te de 
mai
din tot raionul. Nu ne vom opri 
însă aici. Avem la bază o ex
periență bună. De pe 38 de hec
tare fertilizate anul trecut, !n 
acest an am obținut cu 1 000— 
1 500 kg țliuieti Ia hectar mai 
mult decît de pe terenurile ne- 
tertilizate, deși condițiile cli
materice și munca depusă au 
fost aceleași. Iată, deci, cit de 
importantă este acțiunea de fer
tilizare a solului pentru gospo
dăria colectivă. In prezent 
ne-am mulat cu toate atelajele 
la Chersăcosu. în apropierea 
satului se ailă tarlaua Strîmba, 
cu un pămînt mai sărac, 
tilizăm cu mranilă, care 
de zile stă nefoiosită la 
nea salului.

am reușit noi să avem in 
an cea mai mare cantita- 
gunol transportată pe cea 
mare suprafață de teren,

O fer- 
de ani 
margi-

NICOLAE DOBA
secretarul comitetului U.T.M. 

din G.A.C. Pogănești 
raionul Huși

Secretari ai comitetelor 
U.T.M., directori de cămine cul
turale din satele Lueriu, Gor- 
nești, Periș, Beica, Petelea, De- 
drad ș.a. din raionul Reghin, 
aceeași regiune, nu au putut să 
prezinte privitor la acțiunile din 
perioada de pregătire a majo
ratului, decît, în unele cazuri, 
citirea primei expuneri din cele 
patru recomandate. Mulți sus
țineau că nu au primit încă in
dicații, arătind că anul trecut 
s-au organizat lucruri Irumoase 
cu prilejul aceluiași eveniment. 
La Comitetul raional U.T.M. am 
fost informați că „indicațiile" 
s-au dat. Cert este că rezolva
rea lucrurilor nu se poate li
mita la indicații ți se impun 
măsuri concrete, eficiente.

Mai multă receptivitate șl o 
cunoaștere mai atentă a preo
cupărilor caracteristice fie
cărei categorii de tineri, mai 
mult spirit inventiv va putea ca 
— pornind de la măsurile or
ganizatorice bune — să asigure 
succesul acestei sărbători tra
diționale, nota ei tinerească, 
să-i sporească eficiența educa
tivă. iar comitetelor raionale și 
orășenești U.T.M., comisiilor 
pe centre de sărbătorire a ma
joratului, le revine sarcina de a 
lua cit mai repede măsuri pen
tru realizarea unor asemenea 
activități, pentru că pînă la 
sărbătoarea festivă a majoratu
lui nu mat • mult.

Gospodăria noastră de stat 
și-a propus să obțină pro
ducții sporite de cereale, 

de pe suprafețe cit mai mari, și 
la un preț de cost scăzut. Acest 
obiectiv se poate realiza, prin
tre altele, și printr-o folosire 
mai rațională a celor 3 000 tone 
îngrășăminte naturale, pe care 
le produce anual, sectorul zoo
tehnic. în solurile noastre pod- 
zolice și brun roșcate de pădu
re, recolta e condiționată de 
folosirea îngrășămintelor și în 
special a celor naturale.

S-a ridicat o problemă : cum 
e mai rentabil să folosim gu
noiul, fermentat sau în stare 
proaspătă ?

Folosindu-1 fermentat reu
șeam să fertilizăm anual doar 
90 de hectare. Nu era însă des
tul. Solurile noastre cer să fie 
fertilizate o dată la 3—4 ani. 
Pidpedînd astfel, însemna că ci
clul de fertilizare s-ar fi repe
tat abia la 6—7 ani. Evident, a- 
ceastă perspectivă nu ne mul
țumea.

Am aplicat în schimb, a doua 
variantă. Incepînd de anul tre
cut noi folosim gunoiul numai 
în stare proaspătă.

Rezultatele obținute ne-au 
demonstrat că e bine așa.

Am fertilizat 160 ha. Deci o 
suprafață aproape dublă. Pe de 
altă țMtTe, pe 28 hectare ferti- 
lîzate en gunoi nefermentat, am 
abținut o producție de boabe de 
2 ori mai mare, decît de pe te
renurile fertilizate cu gunoi 
fermentat. Și porumbul siloz s-a 
dezvoltat mai bine, în condițiile 
solului brun-roșcat de pădure, 
îngrășat cu bălegar nefermen- 
tat.

Cum se explică aceste rezul
tate ?

Este știut faptul că solurile- 
podzolice și brun-roșcate de pă
dure sînt soluri reci, Deci, con
diții naturale de vegetație 
mai scăzute. Ingrășămintele na
turale proaspete, în special mus
tul de grajd, conțin cantități în
semnate 
necesar 
gunoiul 
semnată _ ._____

încă un avantaj. înainte for
mula de circuit a bălegarului 
era : grajd — platformă la mar
ginea tarlalei — transport din 
platformă pe cîmp și împrăștiat. 
Acum s-au redus 2 transporturi. 
Bălegarul de la grajd este tran
sportat direct pe tarla și îm
prăștiat. Ce reprezintă pentru 
noi această reducere ?

Am economisit 876 de dru
muri anual la remorcă, 2 400 
ore de funcționare a tractoru
lui, iar munca a 4 oameni s-a 
redus la jumătate.

Ne gîndim, apoi că încorpo
rarea îngrășămintelor în sol se 
face în timp ce atelajele și oa
menii trebuie să efectueze alte 
lucrări. Deci reducerea timpului 
de fertilizare și încadrare în e- 
poca optimă însemnează mari 
cantități de boabe, în plus de 
pe fiecare hectar.

de azot, tocmai ce e 
solurilor noastre. Or, 

fermentat pierde o în- 
cantitate de azot.

OVIDIU LUCA 
director ai G.A.S. Beclean, 

raionul Dej

de rezonantă
Pădurile cu brazi și molizi 

falnici din nordul Moldovei 
sînt străbătute în aceste zile 
de oameni cu o îndeletnicire 
deosebită. Sînt căutătorii lem
nului de rezonanță. Ei trec din 
parchet în parchet, se opresc 
la cîte un arboret îl ciocănesc, 
ascultă sunetul, îl măsoară. Pe 
cel considerat bun pentru meș
teșugul creării instrumentelor 
muzicale îl înseamnă. Apoi îl 
doboară și îl fasonează cu 
multă grijă.

Muncitorii forestieri din pă
durile sucevene au trimis anul 
acesta fabricii de instrumente 
muzicale din Reghin peste 
3 500 mc de lemn de rezonanță. 
Prin priceperea și strădania 
meșterilor el este transformat 
în viori, violoncele, chitare și 
alte instrumente muzicale.

NICOIAE DRAGO* (Agerpres)
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Cupa campionilor europeni la handbal"

CAMPIONII
JUNIORILOR

RUGBIȘTI
"Asistam la o scenă emoțio

nantă : tinerii rugbiști ai Clu
bului sportiv școlar din Bucu
rești purtau pe brațe, duminică 
după ultima victorie din acest 
an pe antrenorul Cornel Mun- 
teanu. Era semnul unei profun
de recunoștințe. C.S.S. Bucu
rești a cucerit pentru a doua 
oară consecutiv titlul de cam
pioană a tării Ia juniori. Anul 
trecut a învins în finală Grivița 
Roșie cu 3—0, acum au cîștigat 
în fa{a Științei Timișoara cu 
9—0. Juniorii campioni au rea
lizat în 1963 un esaveraj exce
lent: 611—3 —, au obținut 18 
victorii în campionatul orășe
nesc, au cîștigat Cupa cluburi
lor sportive școlare întrecînd în 
finală echipa rugbiștilor din 
Cluj cu 32—0 și, după alte două 
victorii în turneul final al cam
pionatului republican, au ter
minat neînvinși activitatea 
competițională din 1963.

Și acum, despre caracteristica 
jocului echipei campioane. An
trenorul a promovat curajos 
concepția jocului modern, des
chis, cu pase la mină, care con
tribuie la spectaculozitatea în
trecerilor de rugbi. S-a spus, nu 
o dată, că o asemenea orientare 
a jocului conduce la slăbirea 
eficacității. Juniorii au demons
trat ! Aproape toate cele 700 
de puncte realizate în acest an
— un veritabil record — au 
fost înscrise din încercări, Ia 
capătul unor acțiuni Ia care au 
participat toate compartimen
tele echipei. Atacul permanent, 
susținut, variat, a fost întot
deauna dublat de o apărare 
strictă, de un permanent re- 
pliaj. Firește, s-ar putea adăuga 
multe despre jocul echipei cam
pioane. Să vorbim însă puțin 
și despre... campioni. Compo
nenta echipei sînt jucători ta- 
lentați, tineri rugbiști cu reale 
perspective (de altfel 9 dintre 
ei vor activa probabil în anul 
viitor în echipele de categoria 
A), dar în același timp elevi 
merituoși, tineri cu o frumoasă 
comportare pe terenurile de 
rugbi, în societate. Jucătorii 
Preotu Zefir, căpitanul echipei, 
Al. Cristache, M. Alexandrescu, 
Adrian Ionescu, .1. Rădulescu și 
alții sînt fruntași la învățătură, 
tineri care împletesc minunat 
munca de ridicare a măiestriei 
sportive cu hărnicia sluaiului, 
a învățăturii. Ne-a bucurat, de
sigur, numărul impresionant de 
puncte înscrise de campioni în 
acest an, dar — în primul rînd
— credem că trebuie reținut 
faptul că echipa CLUBULUI 
SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI 
a dovedit permanent o sportivi
tate deplină, convingător ilus
trată de faptul că nici un jucă
tor al formației campioane nu 
a fost suspendat în 196'3.

Evoluția rugbiștilor de
C.S.S. București, ca și din alte 
formații participante la ediția 
din acest an a campionatului de 
juniori, ne îndreptățește să pri
vim mai departe, spre un viitor 
destul de apropiat 
pionii de astăzi vor 
același entuziasm, 
pasiune să îmbrace 
de campioni ai țării la seniori 
și, poate, chiar ale reprezenta
tivei, Iată de ce, acest pasio
nant final de „rugbi—junior’ 
pe care l-am urmurjț paralel cu 
intensele pregătiri ale lui Mo- 
raru, Demian, Penciu, Ciobănel 
etc. pentru 
și Franța, 
deosebit.

la

cînd cam- 
încerca cu 
cu aceeași 

tricourile

meciurile din Italia 
ne bucură în mod

I. IONESCU

Rapid București —
Spartak Subotița 13-5

PE SCURT

Fio-Sala sporturilor 
reasca a găzduit aseară 
meciul internațional fe
minin de handbal din
tre echipele Rapid 
București și Spartak 
Subotița (Iugoslavia) 
din cadrul celei de-a 
4-a ediții a „Cupei cam
pionilor europeni". La 
capătul unui joc în care 
repriza a doua a fost 
mai spectaculoasă, 
handbalistele bucureș- 
tene au repurtat victo
ria cu scorul de 13—5 
(6—3). Chiar din primul 
minut, Rapid a putut 
deschide scorul dar Ma
ria Constantinescu sin
gură în fața porții a 
tras deasupra barelor, 
în minutul 2 feroviarele 
au înscris prin Ana Bo
țan. Echipa iugoslavă a 
organizat apoi o serie de 
contraatacuri surprin
zătoare care au pus-o 
la încercare pe Irina 
Hector. îu minutul 7 ta
bela de marcaj indica 
4—0. Oaspetele au mar
cat primul punct prin 
Jacovetici în minutul 
10 dintr-o lovitură

F O
de la

T
• Duminică se 

desfășura întîlnirile 
din cadrul celei de-a 
12-a etape a campio
natului cat. A de fot
bal. în Capitală pe 
stadionul Republicii 
de la ora 14,15 va avea 
loc jocul dintre Dina
mo București și Știin
ța Timișoara. Iată me
ciurile din țară : Farul 
Constanța - Progresul;

vor

7 m. In partea a doua a 
meciului, ambele echipe 
activează mai rapid, 
atacurile alternînd de 
la o poartă la alta. 
In 
rul
cîteva minute mai tîr- 
ziu 12—4, cîteva puncte 
fiind înscrise din lovi
turi de la 7 m. Cîști- 
gînd cu scorul de 13—5 
echipa bucureșteană a 
acumulat un avans 
considerabil pentru jo
cul retur care va avea 
loc la Subotița la o dată 
încă nestabilită.

In întîlnirea de ieri, 
cea mai bună jucătoare 
a feroviarelor a fost Ana 
Boțan, care a înscris 6 
puncte. Celelalte punc
te au fost realizate 
de Maria Constantines- 
cu (2), Constanța Dumi
trescu (1), Rodica Flo- 
roianu (2), Judith Nako 
(1) și Elena Hedesiu (1). 
Pentru echipa iugosla
vă au marcat Jacove- 
tici (2), Celik (2) și 
Magda Hegeduș.

minutul 27,
era de 8—4

sco- 
iar

(Agerpres)

B A L
Pitești-Stea-

C.S.M.S.
Dinamo 
gul Roșu ;
Iași-Rapid ; Crișul O- 
radea — Siderurgistul; 
Știința Cluj—Petrolul. 
Jocul Steaua—U. T. A- 
rad a fost amînat 
deoarece echipa mili
tară pleacă în R. D. 
Vietnam pentru a 
participa la campiona
tul Armatelor Prie
tene.

In raionul

O In runda a 2-a a 
turneului final al cam
pionatului unional 
masculin de șah, ma
rele maestru Gheller, 
jucînd cu negrele l-a 
învins în 39 de mutări 
pe Taimanov. Tot cu 
piesele negre Baghirov 
a reușit să-l învingă 
pe marele maestru 
Bronstein. S-au înche
iat remiză partidele : 
Bondarevski - Spasski, 

Osnos-Holmov, Stein- 
Polugaevski, Aver-

bach-Gufeld și Novo- 
pascin-Korcinoi.

In clasament, pe pri
mul loc se află la ega
litate Gheller și Hol
mov cu 1,5 puncte.

• Echipa masculină 
de gimnastică a R. F. 
Germane a întrecut cu 
scorul de 281,10-280,75 
puncte echipa Finlan
dei, în meciul desfășu
rat la Munchen. în 
clasamentul individual 
compus primul loc a 
fost ocupat de Furst 
iR.F.G.) cu 57,35 puncte.

• Turneul interna
țional masculin de bas
chet desfășurat în ca
pitala R.S.S. Gruzine 
a fost ciștigat de echi
pa Dinamo Tbilisi 
care în utlimul meci 
a întrecut cu 72—59 
(34—36) echipa de ti
neret a R. D. Germane. 
Alte rezultate înregis-

Șomcuța

trate in acest turneu : 
Burevestnik—Selecțio
nata de tineret a 
R.P.R. 82—67 (46—26); 
Dinamo Tbilisi — Bu
revestnik 58—51 (24— 
28); Sel. de tineret a 
R. D. Germane-Sel. de 
tineret a R.P.R. 49—37 
(27—17).

• Intr-un 
ternațional 
pe gheață, 
la Berlin, echipa Di
namo Moscova a în
vins cu scorul de 3—2 
(3—0, 0—2, 0—0) echipa 
R. D. Germane. Au 
marcat Danilov, Ois- 
tov, Zilov, respectiv 
Buder și Ziesche.

meci 
de hochei 
desfășurat

• La „Zimny Sta
dion" din Praga s-a 
disputat meciul inter
național de box dintre 
echipele selecționate 
ale R. S. Cehoslovace 
și R. P. Bulgaria. 
Boxerii cehoslovaci au 
terminat învingători 
cu scorul de 12—8.

Intr-una din secfille noii fabrici de mobilă din Focșani. 
Foto : N. STELORIAN

Prezentarea smsnrilnr de acreditare
de către ambasadorul li. P. Bulgaria

• Echipa masculină 
de handbal a orașului 
Praga a întrecut cu 
18—7 (10—3) reprezen
tativa orașului Mun- 
chen, în cadrul turneu
lui internațional de la 
Viena. Cel mai bun 
jucător al praghezilor 
a fost Mareș, care a 
înscris 5 puncte. Au 
mai jucat bine Frolo, 
Duda, Havlik și Rada. 
Alte rezultate înregis
trate : Viena-Ljubljana 
11—10 ; Munchen-Lju- 
bljana 19—17.

Pasionante întreceri
pentru „Insigna de polisportiv"

con-
Șom-

ne5d

n aceste zile baze
le sportive din ra
ionul Șomcuța, re
giunea Maramureș, 
găzduiesc intere
sante concursuri 
de masă. Sule de

tineri participă Ia antrenamen
te sau întreceri pentru trece
rea normelor Concursului in
signei de polisportiv. In legă
tură cu antrenarea tinerilor la 
această competiție, am stat de 
vorbă cu maestrul sportului 
Petre Șulea, președintele 
siliului raional U.C.F.S. 
cuța.

— In primul rînd —
spus interlocutorul nostru — 
trebuie să menționez că pentru 
popularizarea și buna desfășu
rare a acestui concurs Comite
tul raional U.T.M. în colaborare 
cu consiliul raional U.C.F.S. au 
luat măsuri corespunzătoare. 
Normele prevăzute în regula
mentul Concursului pentru „In
signa de polisportiv" au fost 
popularizate prin afișe, la ga
zetele de perete sau prezentate 
în adunări la care a participat 
un număr mare de tineri. De a- 
semenea, în flecare asociație 
sportivă de pe lîngă întreprin
deri, școli, au fost afișate tabe
le cu normele concursului. Re
gulamentul acestei competiții a 
fost prelucrat și cu președinții

asociațiilor sportive, tehnicie
nii sau profesorii de educație 
fizică din raionul nostru. Ase
menea instructaje s-au făcut șl 
pe grupe de comune, cu mem
brii consiliilor asociațiilor spor
tive.

în ceea ce privește buna des
fășurare a întrecerilor, asocia
țiile sportive s-au îngrijit ca ia 
fiecare teren sportiv să existe 
echipamentul șl materialele 
sportive necesare. S-au întocmit 
programele întrecerilor stabilite 
pe zile și ore. Pe lîngă fiecare 
bază sportivă au fost desem
nați profesori de educație fizică 
și fnslrilctoYt sportivi, care se 
ocupă permanent de pregătirea 
și îndrumarea tinerilor con- 
curenți.

Aceste măsuri au făcut, de
sigur, ca Ia antrenamentele de 
pregătire și la primele întreceri

să participe numeroși tineri. La 
primele concursuri organizate 
de asociațiile sportive din Bu- 
ciumeni, Dumbrăvița, Satulung 
și Șomcuța Mare, unde s-au 
desfășurat pi treceri pentru tre
cerea normelor triatlonului de 
gimnastică și ciclism au parti
cipat pîrtă în prezent, peste 500 
de tineri. De un frumos succes 
se bucură concursurile în aso
ciațiile sportive „Progresul', 
Șomcuta Mare, „Lumina", a 
Școlii medii din aceeași locali
tate. Aici, întrecerile sînt orga
nizate pe clase, sub îndrumarea 
profesorilor de educație fizică 
Dumitru Oliver yi Gheorghe 
Constandiș. Aproape zilnic Ia 
baza sportivă amenajată recent, 
sin! programate concursuri pen
tru trecerea normelor .

S. SPIREA

DESCOPERIRI
SPEOLOGICE

Cutreierlnd regiunea Hunedoara, 
Intilnești aproape la tot pasul bo
gate iruniuseli ale naturii sau ut’ 
me ale trecutului îndepărtat al a- 
cestor meleaguri. Ele constituie nu 
numai curiozități pentru vizitator 
ci și un bogat material istoric și 
științific.

In peștera Sura Mare, de pildă, 
s-a descoperit recent o imensă co
lonie a celui mai mic liliac din 
Europa (Pipistreilus Pipistrellus), 
Specialiștii presupun că marele nu
măr de lilieci din colonia desca- 
perită — peste 60 000 — se dato- 
rește faptului că In timpul iernii 
se adună aici populații venite din 
regiuni toarte Îndepărtate.

Pe baza cercetărilor Zăcute 
cent în peșterile Balogul, Groapa 
Lupului și Zidul de Sus, de pe ver
santul munților Apuseni din regiu
nea Hunedoara, au fost găsite 
unelte din piatră și din os, fosile 
de animale, care atestă faptul că 
aceste grote au fost locuite de 
oameni cu multe milenii în urmă.

La peștera Sura de Sus, care are 
o lungime de peste 60 m au fost 
descoperite noi coridoare bogate 
In stalactite șl stalagmite și cas
cade subterane de un farmec deo
sebit.

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Constantin Tuzu, a 

ambasadorului Indiei la București
Marți 26 noiembrie 1963, vi

cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Con
stantin Tuzu, a primit în au
diență de prezentare pe noul

ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Indiei la Bucu
rești, K. R. F. Khilnani.

(Agerpres)

Rezultatele obținute in dezvoltarea
producției de legume

A- 
re- 
an 
de

La Consiliul Superior al 
grlculturii au fost analizate 
zultatele obținute în acest 
in dezvoltarea producției 
legume și în valorificarea lor,
precum și pregătirile ce se fac 
în vederea sporirii recoltelor 
și îmbunătățirii aprovizionării 
populației în anul viitor. La 
această ședință de lucru au 
luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Industriei Alimenta
re, Ministerului Comerțului In
terior, Centrocoop, Comitetului 
pentru Prețuri, institutelor de 
cercetări agricole și șefi ai sec
țiilor hortiviticole din consiliile 
agricole regionale.

Din lucrările ședinței a reie
șit că anul acesta s-au cultivat 
cu legume, cartofi timpurii și 
de vară circa 204 000 ha, cu 
20 000 ha mai mult decît în 
1962, extinzîndu-se îndeosebi 
culturile cu legume timpurii. 
Producția de legume a fost mai 
mare decît în anul trecut ca 
urmare . 
cultivate, 
materiale în unitățile agricole 
socialiste, extinderii terenurilor 
irigate și aplicării ULiProducțiA 
a rezultatelor cercetărilor; țl 
perienței unităților fruntașe.

Pe baza rezultatelor din acest 
an au fost stabilite măsuri 
pentru dezvoltarea în anul vii
tor a producției legumicole și

mărirea sortimentelor In scopul 
unei aprovizionări bogate, va
riate și permanente a pieții cu 
legume proaspete. Ș-au luat 
măsuri pentru preluarea la vre
me și în întregime a cantități
lor de legume contractate, asi
gurarea ambalajelor necesare 
și mai buna folosire a mijloa
celor de transport. Pentru spo
rirea producției de spanac și 
salată, suprafața destinată aces
tor culturi s-a mărit la 10 000 
ha. Cresc, de asemenea, la 
45 000 ha suprafețele cultivate 
cu legume timpurii, iar pentru 
realizarea unor recolte mari la 
toate speciile se extind culturile 
irigate, se folosesc semințe din 
soiuri valoroase și se dezvoltă 
baza materială a unitățilar.jj^ 

(Agerpres}
---------

a măririi suprafețelor 
, a dezvoltării bazei

Cititori 
fruntași

Mo-La Biblioteca orășenească 
reni există 11980 de volum»‘^m 
tfofwUiul literaturii beletristice și 
de' specialitate. Cei peste 1500 de 
cititori au citit pînă acum 15 000 
volume.

Printre cititorii fruntași se nu
mără muncitorii Kiș Alexandru, 
Motei Aurica, Condrea Elena, Un- 
gureanu Marin, Giugaru Elisabeta 
și alții.

Un merit de seamă îl are tov. 
A. Niță, bibliotecară, care a or
ganizat 42 de acțiuni culturale: 
, 0 nouă Romînie pitorească", 
„Peisaje industriale", recenzii, 
procese literare tie.

I. MARINESCU 
corespondent

La 26 noiembrie, ambasado
rul extraordinar șl plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Bulgaria în Republica Popu
lară Romînă, Gheorghi Bog
danov, a prezentat scrisorile 
de acreditare vicepreședinte
lui Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec.

Prezentîndu-și scrisorile de 
acreditare, noul ambasador 
și-a exprimat bucuria pentru 
misiunea ce i s-a încredințat. 
„Precum dv. personal și po
porului romîn — a spus el — 
tot așa și fiecărui cetățean 
bulgar îi sînt bine cunoscute 
și întipărite în inimă momen
tele emoționante ale prieteniei 
de veacuri dintre popoarele 
noastre.

Poporul romîn a ajutat po
porul bulgar în lupta sa de eli
berare națională și, împreună 
cu poporul frate rus și armata 
sa, a participat la eliberarea 
Bulgariei de sub jugul otoman.

După eliberarea țărilor noa
stre de sub capitalism, această 
prietenie a înflorit cu o putere 
nouă pe baza internaționalis
mului proletar și a solidarită
ții internaționale în numele țe
lului nostru comun — comu
nismul. Ea își găsește expresia 
în unitatea de acțiune politică, 
în sprijinul politic reciproc, în 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din 
anul 1948, în colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică, 
în relațiile comerciale și 
schimburile culturale dintre 
Republica Populară Bulgaria 
și Republica Populară Romînă. 
întîlnirea care a avut loc la 
București în luna iulie 1962 
între delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii 
Populare Romîne, 
cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej, și Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de 
tovarășul Todor Jivkov, exer
cită o influență favorabilă a- 
supra dezvoltării relațiilor 
frățești între țările noastre.

Poporul bulgar urmărește cu 
sinceră bucurie succesele re
marcabile ale vecinului și alia
tului nostru, harnicul popor 
romîn, în îndeplinirea Hotărî- 
rilor celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, pentru înfăptuirea pla
nului de șase ani șl a progra
mului de desăvîrșire a constru
irii socialismului în Romînia 
frățească. Urăm din toată ini
ma noi și mari succese în dez
voltarea economiei și culturii 
în țara dv.

Ocupînd postul de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Bulgaria în Republica Popu
lară Romînă doresc să vă în- 
cr%dînțez că:'Voi munci cu toa
te forțele pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și întra
jutorării frățești între popoa
rele bulgar și romîn. Sînt pro
fund convins că voi primi din 
partea dv. și a guvernului dv. 
tot sprijinul și concursul în 
misiunea mea”.

Primind scrisorile de acredi
tare, vicepreședintele Consi- 

.1 u-i Stfk-Ștefan Voitec, a 
salutai în persoana ambasado
rului bulgar pe reprezentan
tul Bulgariei socialiste vecine 
și i-a urat bun venit în Re
publica Populară Romînă.

„Prietenia tradițională, fău
rită în luptele pentru inde
pendență națională, pentru li
bertate, precum și colaborarea 
frățească dintre țările noastre 
socialiste, a subliniat în conti
nuare vicepreședintele Consi
liului de Stat, se dezvoltă și se 
adîncesc continuu spre binele 
ambelor popoare, în interesul 
coeziunii și întăririi sistemu
lui mondial socialist, pentru 
triumful cauzei nobile a păcii 
și socialismului.

în frunte 
Gheorghe

Popoarele romîn și bulgar, 
animate de dorința fierbinte 
de construire a socialismului 
și comunismului, acordă o a- 
tenție deosebită dezvoltării 
relațiilor de prietenie trainică 
și de într-ajutorare tovără
șească, care s-au statornicit 
între Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară 
Bulgaria pe baza internaționa
lismului socialist și a Tratatu
lui de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală.

Poporul romîn muncește cu 
abnegație pentru realizarea cu 
succes a mărețului obiectiv 
trasat de Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn — desăvîrșirea construc
ției socialismului și trecerea 
treptată la construirea bazei 
tehnico-materiale a comunis
mului.

Oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu simpatie 
și se bucură sincer de succe
sele repurtate de poporul fra
te bulgar în construirea socia
lismului și în îndeplinirea ho- 
tărîrilor adoptate de cel de al 
VIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar.

Politica activă de pace pro
movată de Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Bulgaria și-a găsit expresia 
în propunerile și acțiunile gu
vernelor romîn și bulgar de 
creare a unui climat de pace 
și colaborare în Balcani, în 
semnarea Tratatului privind 
interzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii și în 
susținerea cu căldură a orică
ror măsuri menite să contri
buie la triumful princiDiilor 
leniniste de coexistență pașni
că în relațiile internaționale.

Sînt convins, tovarășe am
basador, că activitatea dv. va 
contribui la întărirea priete
niei și colaborării romîno-bul- 
gare.

Vă urez succes și vă asigur 
că în îndeplinirea înaltei mi
siuni ce v-a fost încredințată 
vă veți bucura de tot spriji
nul Consiliului de Stat, al gu
vernului romîn și al meu per
sonal".

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între vicepre
ședintele Consiliului de Stat și 
ambasadorul bulgar a avut 
loc o convorbire care a decurs 
într-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convor
bire au asistat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și George Macovescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Ambasadorul bulgar a fost 
însoțit de membri ai ambasa
dei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)
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Studenți ai Institutului Agro
nomic „N. Bălcescu" din 
Capitală, Ia o oră de lucrări 
practice în cîmpul cu ră

sadnițe.
Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. W

NOI CINEMATOGRAFE
SĂTESTI

Se apropie iarna, perioadă In 
care oamenii de Ia sate își dau 
întîlniri aproape zilnic la cămi
nul cultural. Ia bibliotecă, la 
cinematograf. E deci firesc, ca 
în aceste zile grija tuturor să 
fie îndreptată spre renovarea 
acestor lăcașuri de cultură, 
spre finisarea și darea în ex
ploatare a altora noi.

In comunele Nănești. Siliștea, 
Vărsești, Văleni. Dărmăneștl 
din regiunea Bacău, au luat fi
ință de curînd noi cinemato
grafe sătești. Peste 20 de cine
matograf» au fost renovat» și

modernizate. De la începutul a- 
nului și pînă acum, rețeaua ci
nematografică a regiunii Bacău, 
a sporiț cu alte 45 unitătl noi, 
dotate cu aparatură și mobilier 
modern.

Astfel, numărul cinematogra
felor a aiuns acum la 275 fată 
de 31 cite erau în anul 1954. 
In prezent se află în construc
ție la Onești și Piatra Neamț, 
două cinematografe care la în
ceputul anului 1964 își vor pri
mi spectatorii.

ION ARHIRE 
electrician

MINERALE

IZVOARE OE
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INFORMAȚII
Ambasadorul R. P. Mongo

le în R. P. Romînă, T. Ghen- 
den, a oferit marți după-a- 
miază un cocteil în saloanele 
restaurantului „Athenee Pa
lace", cu prilejul celei de-a 
39-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Mongole.

Au participat acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Ema- 
noil Florescu, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători 
ai unor instituții centrale, oa
meni de artă și cultură.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Marți au continuat în Capi

tală lucrările sesiunii științifi
ce comemorative, organizată

cu prilejul centenarului naște
rii savantului prof. dr. Ion 
Cantacuzino.

Au fost prezentate peste 40 
de comunicări de specialitate.

★
Baltazar Castro, scriitor și 

senator din Republica Chile, 
membru al Consiliului Mon
dial al Păcii, și soția sa, Nelly 
Memys de Castro, au făcut o 
vizită de cîteva zile în țara 
noastră, la invitația Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă.

Oaspeții chilieni au vizitat 
Bucureștiul, unele instituții de 
artă și cultură, printre care 
Muzeul de Artă al R.P.R., 
Muzeul Satului, au vizionat 
spectacole, s-au întîlnit cu 
lucrători ai Editurii pentru li
teratură universală, redacției 
Secolul XX și reprezentanți 
ai I.R.R.C.S. La Ploiești au vi
zitat orașul și Uzina de utilaj

petrolier „1 Mai”, Marți oas
peții au părăsit Capitala.

★
Opera maghiară de stal din 

Cluj a prezentat mărfi seara un 
spectacol extraordinar cu ope
ra „Carmen", în care rolul Iui 
Don Jose a fost interpretat de 
tenorul Tony Poncet de la Ope
ra Mare din Paris.

★
In cadrul „Săptămînii interna

ționale a apiculturii'', între 24—30 
noiembrie în întreaga țară au ioc 
manifestări organizate de Asocia
ția crescătorilor de albine din 
R. P. Romînă.

Săptămîna a fost deschisă prin- 
tr-o adunare a apicultorilor din 
Capitală, unde prof. Ing. V. Har- 
naj, președintele A.C.A., a vorbit 
despre importanța creșterii albine
lor pentru continua îmbunătățire a 
aprovizionării populației eu miere 
și alte produse apicole.

(Agtrpre»)

demînă materialul necesar, 
sculele.

înainte în sectorul de prelu
crări, într-o parte erau grupate 
frezele, iar în cealaltă strun
gurile. Ce se întîmplă în 
ceasta situație ? O piesă sau 
un reper fiind supuse 
timpul execuției mai multor o- 
perații se irosește timp prețios 
cu transportul de la o ma
șină de prelucrare la alta. 
Drumul parcurs de axul prin
cipal al strungului, de pildă, 
era de aproximativ 300 de me
tri. Sub conducerea ingineru
lui Alexandru Grubel s-a în
tocmit un proiect de reorgani
zare a secției pe linii tehnolo
gice, pe familii de piese si
milare. în prezent se lucrează 
pe 7 linii tehnologice. Toa
te mașinile •— strunguri, 
freze etc. — au fost in
tercalate pe linje în funcție de 
succesiunea operațiilor. La un 
capăt al liniei intră materialul 
de prelucrare iar la celălalt 
piesa iese gata confecționată. 
Avantajul acestei organizări 
este evident: drumul parcurs 
de fiecara piesă s-a redus, iar 
volumul lucrărilor de trans
port a scăzut cu 30 la sută.

Alte măsuri se referă la or- 
tanlzarea mai bună a locului

a-

în

de muncă. La fiecare mașină 
există o măsuță pentru 
depozitarea materialului, alta 
pentru piesele prelucrate, un 
loc pentru sculele care se 
vor folosi, iar lucrările de 
transport (aprovizionare, că
ratul șpanului) se fac pe locu
rile marcate.

Aceste condiții au permis ti
nerilor să utilizeze mai judici
os timpul de lucru, să acorde 
o atenție mai mare calității

tetul U.T.M. a analizat îndea
proape această stare de lu
cruri. în cele mai multe cazuri 
neîndeplinirea planului se da
tora faptului că tinerii nu 
știau să-și organizeze bine 
munca, nu-și pregăteau din 
vreme sculele, dispozitivele, 
pierzînd mult timp din timpul 
afectat execuției pieselor. Unii 
tineri printre care Lalea Ro- 
vin, Ion Bobici au fost discu
tați în adunarea generală

cu tinerii care obțineau rezul
tate mai slabe, le-a explicat 
cum procedează el, cum își 
pregătește sculele necesare, 
cum își verifică mașina etc. 
Locul de muncă al tinerilor e- 
vidențiați a fost vizitat deseori 
de alți tineri pentru ca să vadă 
practic cum muncesc aceștia.

Tot la indicația comitetului 
U.T.M., tinerii cu o bogată ex
periență i-au ajutat practic pe 
cei rămași în urmă cu reali-

• •Realizarea pianului la toți indicii
preocuparea întregului colectiv

produselor, factor care Influ
ențează în mod direct crește
rea productivității muncii. Din 
cei 200 de tineri care lucrează 
în sectorul uzinaj, aproape 50 
la sută au fost declarați evi
dential în întrecerea socia
listă. La acest rezultat nu s-a 
ajuns însă dintr-o dată,

La începutul anului unii ti
neri nu-și îndeplineau sarci
nile de plan, crelnd greutăți 
sectorului in realizarea ritmici 
• planului de producție. Comi-

Această măsură s-a 
eficientă, dar insufici-

U.T.M. 
dovedit 
entă pentru înlăturarea tutu
ror neajunsurilor.

în sector erau tineri ca Va- 
sile Bolchiș, Iosif Rovid care 
aveau o experiență mai bună 
în organizarea locului de 
muncă. Comitetul U.T.M. și-a 
propus să generalizeze experi
ența acestora. La indicația sa 
Gheorghe Boboc, unul dintre 
evidențlațil In întrecerea so
cialistă, ■ discutat îndeaproape

zarea planului de producție. 
Tînărul maistru Iosif Nagy 
le-a explicat nu o dată tineri
lor din această secție avantaje
le bunei organizări a muncii. 
Activitatea comiteiului U.T.M. 
în această direcție, cum este și 
firesc, nu a rămas fără rezul
tate. în ultimele 6 luni, Ion 
Bobici și alți tineri, care își 
realizau mal greu sarcinile 
de plan, și-au îndeplinit zi da 
zi norma de lucru. Dacă in 
primul trimestru erau In uzină

37 de tineri care nu-și înde
plineau sarcinile de producție, 
în ultimele 6 luni au fost sem
nalate doar cîteva cazuri, care 
se află în continuare în aten
ția comitetului U.T.M.

Folosirea din plin a timpu
lui de lucru a devenit în uzină 
una din cele mai importante 
probleme în privința respec
tării disciplinei socialiste a 
muncii. Tinerii care în schim
bul de noapte obțineau randa
ment scăzut, așa cum erau 
Viorel Stoian, loan Jula și al
ții, au fost puși în discuția co
lectivului, a organizației 
U.T.M. S-a creat astfel o opi
nie puternică, sănătoasă, împo
triva chiulului, a lucrului de 
mîntuială.

Rezultatele obținute de că
tre colectivul de la Uzina 
„Strungul" din Arad sînt me
ritorii fiind totodată un în
demn spre noi succese. Orga
nizația U.T.M. de aici a dobîn- 
dit o bună experiență în an
trenarea cît mai activă a tine
rilor la realizarea sarcinilor de 
plan. Va trebui ca în conti
nuare să acorde întreaga aten
ție educării tinerilor în spiri
tul întăririi disciplinei, al or
ganizării mal bune a muncii In 
vederea folosirii cît mal efici
ente a timpului de lucru.



Situația din Irak românești

Mesajul președintelui Johnson

BAGDAD 26 (Agerpres). — 
Intr-o declarație radio-difu- 
zată, ministrul apărării al Ira
kului, Takriti, a confirmat că 
„aproape toate unitățile mili
tare s-au retras în cazărmi, 
unde și-au reluat activitatea 
normală”. Viața la Bagdad și 
în celelalte orașe irakiene, a 
declarat Takriti, este calmă. 
In cadrul unei emisiuni a po
stului de radio Bagdad, mini
strul muncii și al problemelor 
sociale a anunțat 
elaborate noi legi 
mele muncii”.

că „vor fi 
în proble-

Agenția Reuter relatează că 
guvernatorul militar al Bag
dadului a reamintit foștilor 
membri ai „gărzii naționale” 
că trebuie să predea cît mai 
repede armele. Pînă la preda
rea întregului armament 
punctele importante din capi
tală și alte centre importante 
irakiene continuă să se afle 
sub pază.

Intr-o conferință de presă, 
primul ministru irakian, Ye- 
hia, a subliniat că „politica 
Irakului este clară”. El se pro
nunță „pentru unitatea arabă 
și pentru relații de prietenie

cu toate popoarele”. Acțiunea 
din 18 noiembrie (preluarea 
puterii de către actuala condu
cere), a adăugat el, „a fost me
nită să corecteze situația” exi
stentă pînă atunci.

Agenția France Presse a- 
nunță că Saadi, fostul vice
președinte al guvernului ira
kian, lider al fracțiunii „ex
tremiste" a partidului Baas din 
Irak, a părăsit la 25 noiembrie 
Damascul. El este însoțit de 
alte trei personalități baasiste 
și intenționează să plece în 
Elveția.

MOSCOVA. — în sala Uniu
nii cineaștilor din Moscova 
s-a deschis o expoziție de de
sene a lui I. Popescu-Gopo. La 
deschidere au luat parte : S. N. 
Sguridi, vicepreședinte al Uni
unii cineaștilor din U.R.S.S., 
regizorul R. N. Rostoțki, artis
ta Tatiana Samoilova, alți ci
neaști. După deschiderea ex
poziției a urmat vizionarea 
noului film, creație a lui I. Po- 
pescu-Gopo, „Pași spre lună", 
care s-a bucurat de un frumos 
succes.

In preajma proclamării independenței

★
MOSCOVA. — La 25 noiem

brie s-a deschis la Moscova 
simpozionul internațional pen
tru producția materialelor tex-

tilc nețesute, Ia care participă 
delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. Din 
partea Rominiei, la simpozion 
participă o delegație formată 
din ing. Marin Udrea, direc
tor general-adjunct la Direcția 
tehnică a Ministerului Indu
striei Ușoare și ing. Petre Te- 
leba de la Institutul de cerce
tări textile.

La simpozion vor fi discuta
te problemele actuale ale aces
tei noi ramuri a industriei 
textile, precum și problemele 
perfecționării tehnice și teh
nologiei care permit îmbună
tățirea sortimentului de pro
duse.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — In seara zilei de 25 
noiembrie președintele Lyndon 
Johnson a adresat un mesaj 

„forțelor armate americane în 
care se spune că politica și 
obiectivele Statelor Unite ,.ră- 
mîn neschimbate în ce pri
vește căutarea unei păci ono
rabile”. De asemenea, pre
ședintele spune că Statele U- 
nite se vor strădui să-și aducă 
contribuția „la construirea 
unei lumi cu simțul răspunde
rii și la adăpost de cauzele 
care provoacă ura, dezbinarea, 
oprimarea și disperarea 
umană”.

Președintele Johnson afirmă 
în mesajul său că „memoria

predecesorului său va rămîne 
vie” șl că „curajul dovedit de 
Kennedy în slujba păcii va fi 
întotdeauna cinstit”.

la De- 
dele- 

parti- 
John

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — După primirea 
partamentul de Stat a 
gațiilor străine care au 
cipat la funeraliile lui
Kennedy, noul președinte al 
Statelor Unite Lyndon John
son a avut în seara zilei de 25 
noiembrie convorbiri cu Les
ter Pearson, primul ministru 
al Canadei și Hayato Ikeda, 
primul ministru al Japoniei. 
Lyndon Johnson a avut, de 
asemenea, o convorbire cu se
cretarul general al O.N.U., U

Thant, căruia i-a declarat cS 
„va sprijini Organizația Nați
unilor Unite cu aceeași vigoa
re ca fostul președinte Ken
nedy".

In cursul zilei de 26 noiem
brie, președintele Johnson l-a 
primit pe Haile Selassie, îm
păratul Etiopiei, Douglas 
Home, primul ministru al Ma
rii Britanii, Diosdado Maca
pagal, președintele Filipinelor, 
Ismet Inonu, primul ministru 
al Turciei, Henrich Lubke, 
președintele R.F. Germane și 
Ludwig Erhard, cancelar fe
deral. Noul președinte al 
S.U.A. a primit, de asemenea, 
conducătorii delegațiilor din 
țările Americii Latine.

Delegația R. P. Romine primită de președintele S.U.A.

26 (Agerpres).BLANTYRE
— Corespondentul din Blan- 
tyre al ziarului englez „Times" 
relatează într-o corespondență 
despre pregătirile ce au loc in 
Nyassaland în vederea procla
mării independenței după dez
membrarea Federației Rhode- 
siei și Nyassalandului, care 
urmează să aibă loc la sfîrși- 
tul acestui an.

După cum se știe, Nyassa- 
landul a fost cel mai sărac te
ritoriu al fostei federații. Pe 
o suprafață de aproximativ 
35 000 mile pătrate se află o 
populație de aproximativ 4 mi
lioane, ceea ce înseamnă peste 
100 de oameni la mila pătrată. 
Țara are resurse naturale li
mitate, singurul ei potențial 
fiind agricultura. Iată de ce, 
după cum relatează corespon
dentul ziarului „Times” în co-

Nyassalandului
respondența sa intitulată 
„Nyassalandul luptă pentru 
construirea unei economii să
nătoase”, în prezent, în acea
stă țară comisii speciale între
prind diferite studii, propun 
soluții, evaluează resursele și 
necesitățile țării. In toate ra
poartele acestor comisii se 
subliniază că „este important 
ca economia Nyassalandului să 
fie stimulată în ce privește 
ritmul de dezvoltare pentru a 
contracara inerția economică 
din timpul existenței Federa
ției Rhodesiei și Nyassalandu
lui”. Corespondentul remarcă 
munca pregătitoare în special 
în organizarea căilor ferate, în 
extinderea sistemului de dru
muri rurale, în direcția dezvol
tării industriei, zahărului, tex
tile și alte asemenea proiecte. 
Actualul guvern în frunte cu

H. Banda, guvern care re
prezintă interesele populației 
africane, acordă o atenție 
deosebită dezvoltării agricul
turii. O problemă deosebit de 
importantă este crearea de ca
dre calificate în medicină, 
drept și tehnică.

Esențialul, subliniază cores
pondentul, este faptul că „din 
momentul în care a fost insta
urat guvernul ales, a existat 
un remarcabil interes pentru 
nevoile publice”. Explicînd a- 
ceasta corespondentul rela
tează că africanii din Nyassa
land muncesc cu abnegație și 
„cea ce este mai încurajator, 
este bunăvoința cu care aceș
tia sînt dispuși să participe la 
realizarea proiectelor constru
ind drumuri, școli, oficii poș
tale prin muncă voluntară”.

WASHINGTON 25. — Tri
misul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Luni la 
orele 15,30 (ora 23,30 ora 
Bucureștiului) la Casa Albă 
d-na Jacquelline Kennedy a pri
mit delegațiile guvernamentale 
care au participat la funeraliile 
lui John Fitzgerald Kennedy. 
Cu acest prilej delegațiile au 
exprimat condoleanțe soției 
fostului președinte al S.U.A.

Șeful delegației guvernamen
tale a R.P. Romîne, Gh. Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, însoțit de 
ceilalți membri ai delegației, a 
transmis din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a

guvernului romîn cele mai sin
cere condoleanțe și sentimente 
de simpatie d-nei Kennedy și 
copiilor ei în legătură cu ma
rea pierdere suferită prin moar
tea soțului ei, eminentul om de 
stat John Kennedy. D-na Ken
nedy a mulțumit pentru senti
mentele exprimate.

Delegațiile guvernamentale 
au fost primite în după-amiaza 
aceleiași zile de președintele 
Statelor Unite, Lyndon John
son. Cu prilejul primirii dele
gației romîne, Gh. Gaston Ma
rin a spus președintelui Lyn
don Johnson: „Cu ocazia pre
luării de către dv, a înaltei 
funcții de președinte al State
lor Unite ale Americii, am fost

însărcinat de președintele Con
siliului de Stat al R.P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și de 
guvernul romîn să vă transmit 
urări de sănătate, viață lungă 
și fericire personală. Ne ex
primăm convingerea că relații
le dintre țările noastre se vor 
dezvolta favorabil în direcția 
prieteniei și proasperității am
belor popoare".

Președintele Johnson a mul
țumit pentru mesajul primit și 
a împărtășit punctul de vedere 
al delegației romîne.

Din partea S.U.A. la primire 
au mai fost de față Dean Rusk, 
secretarul Departamentului de 
Stat, George Ball, subsecretar 
de stat și William Tyler, subse
cretar de stat.

După asasinarea Iui J. F.
DALLAS 26 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
U.P.I., Henry Wade, procuro
rul districtual din Dallas, a 
declarat că procesul intentat 
lui Jack Ruby, asasinul lui Lee 
Oswald, prezumtivul ucigaș al 
președintelui Kennedy, va a- 
vea loc probabil la jumătatea 
lunii ianuarie a anului viitor. 
De asemenea, el a anunțat că 
va cere pedeapsa cu moartea 
pentru Ruby „deoarce împuș
carea unui om în cătușe me
rită pedeapsa capitală”.

Kennedy

Proiecte de reformă
a calendarului

Ca și eclipsele de lună, pro
blema unei reforme a calenda
rului se impune periodic a- 
tenției opiniei publice.

Proiectele de reformă abun
dă. Consiliul Economic și So
cial al O.N.U. are la dosar a- 
proximativ 150 de propuneri 
și planuri rămase de la 
funda Ligă a Națiunilor.

Ultimul și cel mai bine 
noscut este proiectul de 
lendar universal elaborat 
Asociația Calendaristică Mon
dială. El nu schimbă actualul 
calendar pe măsura necesități
lor vieții moderne.

Conform acestui proiect, 
anul ar urma să înceapă la 
1 ianuarie, ca și în prezent, 
dar ar fi împărțit în patru tri
mestre de 13 săptămîni sau 91 
de zile fiecare începînd într-o 
duminică și terminîndu-se în
tr-o sîmbătă. Fiecare trimes
tru ar fi format din trei luni 
de 31, 30 și 30 de zile respec
tiv. Cea de-a 365-a zi rămasă 
ar urma să fie proclamată 
„sărbătoare universală", ca și 
cea de-a 366-a zi a anilor bi- 
secți, care ar fi sărbătorită 
între 30 iunie și 1 iulie.

In ciuda anumitor avantaje, 
acest proiect nu poate fi con
siderat drept o adevărată re
formă. El ține prea puțin sea
ma de schimbările care 
petrecut în lume 
și Papa Grigore 
încoace.

Baza actualului 
lendar este ciclul 
firește, nu s-a schimbat de la 
data cînd a fost stabilit de în- 
vățații Egiptului antic.

Toate reformele introduse 
de atunci încoace au fost în 
realitate încercări de a pune 
de acord anul civil sau reli
gios, bazat pe activitatea oa
menilor și în funcție de fazele 
Lunei — cu mișcările Soarelui. 
Pămîntul se învirtește în jurul 
Soarelui în aproximativ 365,24 
zile. Luna se învirtește în ju
rul Pămîntului în aproxima
tiv 28,33 zile.

lulius Cezar a schimbat ve
chiul calendar roman în anul 
46 î.e.n. Calendarul său, bazat 
pe un an solar de 365,25 zile, 
consta din 11 luni de 30 și 31 
de zile, plus încă una, februa
rie de 28 sau 29 zile, și era 
împărțit în 52 săptămîni de 
șapte zile.

Papa Grigore al XIII-lea nu 
a făcut decît o singură schim
bare în calendarul 
descoperit că anul 
în realitate ceva 
decît anul iulian 
zile în loc de 365,25 — ceea ce 
însemna o diferență de o zi la 
fiecare 130 de ani. Pentru ca 
vechiul calendar să fie în con
cordanță cu perioada astrono
mică exactă, Papa Grigore al 
XIII-lea a decretat în 1582 a- 
dăugarea restului de zile. De 
la acea dată au fost adăugate 
alte două zile la calendarul pe 
care il folosim și acum.

de-

en
co
de

s-au 
de la Cezar 
al XIII-lea

nostru ca- 
solar care,

iulian. S-a 
solar este 
mai scurt 
365,2422166

Dar lumea a evoluat mult 
din sec. XVI. Deși nu este ne
voie să se caute noi baze pen
tru calendar, a devenit nece
sar să se 
uniforme 
în modul 
calculare

Această necesitate se face 
tot mai mult simțită in dome
niul economic. Este evident 
că durata inegală a lunilor în
soțită de săptămîni egale de 
șapte zile care trec dintr-o 
lună în alta nu numai că are 
un efect stînjenitor asupra pe
riodizării muncii dar că și 
complică contabilizarea și alte 
activități de înregistrare care 
au devenit o parte integrantă 
a existenței noastre de zi cu 
zi și dăunează activității sta
tistice. Este greu de închipuit 
ce economie de timp, eforturi 
și personal s-ar putea face 
prin raționalizarea perioade
lor de muncă și standardiza
rea și simplificarea contabili
zării.

Proiectul de calendar uni
versal amintit nu înlătură nici 
una din lipsurile actualului 
calendar, ceea ce a determi
nat elaborarea unui nou pro
iect al cărui autor este D. Ab- 
khazi.

Potrivit acestui proiect, se 
propune împărțirea anului so
lar în 13 luni egale de patru 
săptămîni sau 28 de zile fie
care. In felul acesta, fiecare 
săptămînă, fiecare lună și fie
care an ar începe cu aceeași 
zi (duminică sau luni) și s-ar 
încheia cu aceeași zi (sîmbătă 
sau duminică).

Prima zi a anului nu ar pur
ta o dată și nu ar face parte 
din prima săptămînă. Ea ar fi 
numită pur și simplu „Anul 
Nou“. Ziua în plus a unui an 
bisect nu ar face nici ea parte 
din vreo săptămînă și ar fi în
serată între sfirșitul unei luni 
și începutul celeilalte, pur- 
tînd eventual denumirea „Ziua 
Cetățenească" și ar putea fi 
consacrată sărbătoririi unui 
eveniment prezentînd interes 
pentru întreaga omenire. In 
numeroasele țări în care au 
loc alegeri generale la fiecare 
patru ani, ea ar putea fi rezer
vată pentru prezentarea ale
gătorilor la urne.

Noul proiect propune ca 
Anul Nou să cadă într-o zi 
mai strîns legată de logica 
realității și de ritmul ciclic al 
naturii.

înțelepciunea persană a gă
sit o soluție potrivită și satis
făcătoare, făcind ca începutul 
anului să coincidă cu prima 
zi astronomică a primăverii, 
care cade în general la 21 mar
tie și marchează renașterea 
naturii. (Aceasta este valabil 
pentru emisfera nordică, locui
tă de majoritatea rasei umane. 
Pentru antipozi, firește, a- 
ceastă zi marchează începutul 
toamnei).

Această alegere ar lichida 
anomalia introdusă în calen
darul roman de Numa Pom-

introducă metode 
ți mai perfecționate 
nostru demodat de 
a timpului.

pilius, anomalie care face ca 
lunile septembrie, octombrie, 
noiembrie și decembrie (în- 
semnînd în limba latină lunile 
a șaptea, a opta, a noua și a 
zecea) să fie de fapt lunile a 
noua, a zecea, a unsprezecea și 
a douăsprezecea ale anului.

Cea de-a 13-a lună interca
lată între lunile a doua și a 
treia ar putea fi stabilită la 
începutul anului.

In cazul acesta, împărțirea 
lunilor noului calendar, in ra
port cu cel vechi, ar fi urmă
toarea :

Anul nou — 21 martie ; luna 
nou introdusă — 22 martie — 
13 aprilie; aprilie — 19 aprilie 
— 16 mai; mai — 17 mai — 13 
iunie; iunie — 14 iunie — 11 
iulie; iulie — 12 iulie — 8 au
gust ; august — 9 august — 5 
septembrie ; septembrie — 6 
septembrie — 3 octombrie; oc
tombrie — 4 octombrie — 31 
octombrie; noiembrie — 1 no
iembrie — 28 noiembrie ; de
cembrie — 29 noiembrie — 26 
decembrie ; ianuarie — 27 de
cembrie — 23 ianuarie ; tebrua- 
rie 24 ianuarie — 20 lebruarie ; 
martie — 21 lebruarie — 20 
martie ;

I

în dimineața zilei de 20 noiembrie a.c. a avut loc în saloanele 
Universității din Sorbona deschiderea expoziției de sceno
grafie romînă. Au fost de față oameni de artă, critici, pictori 
scenografi, studenti ca și scenograful romîn Ștefan Noris. In1 
fotografie : Vizitînd expoziția, dr. Victor Dimitriu, ministrul 
R.P.R. la Paris, discutind cu Jean Roche, rectorul Universi

tății din Paris.
AFP — Paris
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NEW YORK 26 (Agerpres). 
— Corespondență specială.

Marți după-amiază Aduna
rea Generală a O.N.U. s-a în
trunit într-o ședință specială 
consacrată memoriei fostului 
președinte al S.U.A., John F. 
Kennedy. în cursul ședinței au 
luat cuvîntul președintele A- 
dunării Generale, Rodriguez, 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, vicepreședinții adu
nării Generale precum și pre
ședinții celor șapta comitete 
ale Adunării.

Reprezentantul permanent 
al Republicii Populare Romîne 
la O.N.U., și președinte al Co
mitetului Politic Special, Mi
hail Hașeganu, a declafat: 
„Pe toate meridianele globu
lui, popoarele au luat parte la 
durerea șl doliul care au lovit 
poporul american. Acțiunea 
criminală care a pus capăt 
vieții președintelui Kennedy, 
vizînd în același timp opera 
începută de el, a provocat o

indignare unanimă. Aflîndu-se 
în fruntea unui stat care poar
tă o răspundere deosebită pen
tru pacea în lume, președintele 
Kennedy, a manifestat preocu
parea de a face să prevaleze 
vocea rațiunii în relațiile in
ternaționale. De aceea, moar
tea tragică a președintelui 
Kennedy a fost o grea pier
dere nu numai pentru poporul 
american, dar și pentru în
treaga lume.

Guvernul și poporul romîn, 
a spus Mihail Hașeganu, îm
părtășesc durerea și indigna
rea generală provocată de asa
sinarea președintelui Kennedy, 
și aduc un solemn omagiu me
moriei sale. în calitate de pre
ședinte al Comitetului Politic 
Special, a încheiat vorbitorul, 
exprim sincere condoleanțe 
delegației Statelor Unite ale 
Americii, rugînd-o să trans
mită doamnei Kennedy șl fa
miliei lovite de doliu senti
mentul nostru de profundă 
simpatie".

DALLAS 26 (Agerpres). — 
Corespondentul din Dallas al 
agenției France Presse trans
mite : Depășind larg cadrul 
orașului Dallas, ancheta cu 
privire la asasinarea președin
telui Kennedy, apoi aceea în 
legături cu moartea asasinu
lui său se pare că trebuie să 
fie centralizată la Ministerul 
Justiției de la Washington. 
Impresia est* că poliția loca
lă, depășită de evenimentele 
de duminică, paralizată de 
mulțimea de corespondenți a- 
mericani ți străini, nu poate 
acționa cu calmul necesar u- 
nei anchete de această am
ploare.

Procurorul general Henry 
Wade, cunoscut pentru ambi
țiile sale politice, care centra
liza pînă atunci ancheta, a pre
zentat oficial duminică seara 
ziariștilor dovezile acumulate 
împotriva lui Oswald, dar trei 
ore mai tîrziu un ziar local a 
primit un element și mai im
portant, o hartă a orașului 
găsită în apartamentul Iul 
Oswald, a cărei existență fu
sese negată de Wade.

Poliția din Dallas a pierdut 
aproape orice control asupra 
operațiunilor. Ea a fost criti
cată și ridiculizată de această 
crimă comisă în propriul el 
sediu.

Pentru aceste motive, cu 
începere de duminică, firele 
anchetei duc la sediul F.B.I., 
unde se află John Miller, re-

prezentantul personal al mi
nistrului justiției, Robert Ken
nedy. Miller a informat pe zia
riști că nici o informație nu 
va mai fi comunicată la Dal
las, ci la Washington.

Totul pare să indice — se 
arată în telegrama agenției 
France Presse — că poliția 
locală din Dallas și agenții fe
derali au făcut o anchetă des
tul de sumară și nu au încer
cat să cunoască adevărata per
sonalitate a lui Oswald și mo
tivele care ar fi putut să-l facă 
să-l asasineze pe președintele 
Statelor Unite.

Poliția nu a căutat să afle 
dacă Oswald avea complici. 
Numai după asasinarea sa de 
către Jack Ruby s-a pus în
trebarea : a fost el oare supri
mat pentru că lucra pentru un 
grup politic ? Pentru care 
grup ?

Potrivit unei declarații fă
cute cu prilejul unui interviu, 
Goldwater a declarat „vrem 
să dăm președintelui Johnson 
latitudinea necesară pentru a 
acționa, precum și întregul 
ajutor de care ar putea avea 
nevoie". „Nu ar fi bine să su
punem un nou președinte cri
ticilor partidului opus cînd 
deabia s-a instalat în funcție", 
a continuat Goldwater.

Pe de altă parte, Rockefeller 
a anunțat la New York inten
ția sa de a suspenda campania 
electorală în timpul celor 30 
zile de doliu pe care le-a de
cretat statul al cărui guverna
tor este.
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ROMA. — După cum rela

tează agenția France Presse, 
luni dimineața, în cadrul lu
crărilor celei de-a 12-a sesiuni 
a Conferinței Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.), 
care are loc la Roma, cea de-a 
treia comisie a conferinței a 
adoptat o recomandare care 
prevede creșterea numărului 
membrilor consiliului. In pre
zent din componența Consiliu
lui — care este organul exe
cutiv al F.A.O. între sesiunile 
conferinței — fac parte numai 
reprezentanți ai 27 de state. 
Potrivit agenției această reco
mandare urmează să fie dis
cutată de conferință în sesiu
ne plenară.

VLADIVOSTOK. — După cum 
relatează agenția TASS, asupra 
orașului Vladivostok s-a dezlănțuit 
un viscol de o intensitate puțin 
obișnuită. Cantitatea de zăpadă că
zută în ultimele 24 de ore este 
egală cu cea care în mod obișnuit 
cade intr-o lună. Sinopticienii con
sideră că viteza vîntului va con
tinua să crească. Viscolul a în
greunat serios transportur.le. Lu
crările în portul comercial au fost 
întrerupte, iar școlile și-au încetat 
activitatea. Se efectuează lucrări 
intense cu ajutorul mașinilor pen
tru dezăpezirea străzilor.

anunțăPARIS. — După cum 
agenfia United Press International, 
la 25 noiembrie un tribunal spe
cial din Paris a Început judecarea 
unui Iot de 56 de persoane, foști 
membri ai organizației fasciste 
O.A.S. Procesul O.A.S.-iștilor acu
zați de crime și atentate cu bombe 
cu plastic va dura aproximativ 
două săptămîni.

PARIS. — La Paris au tost de
cernate două premii pentru critica
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literară franceză. Premiul Sindica
tului criticilor literari francezi a 
fost decernat lui Jean de Beer 
pentru cartea sa despre Henri de 
Montherlant, iar premiul „Ediției 
critice" a fost decernat lui Beatrin 
Jasinski pentru ediția critică a 
corespondenței lui Mme de Stael.

SINGAPORE. — Corespon
dentul agenției Reuter anunță 
că la 26 noiembrie, 2 300 de 
studenți de la Universitatea 
din Singapore au refuzat să 
mal ia parte la cursuri, în 
semn de protest împotriva 
„încălcării autonomiei univer
sitare și libertăților academi
ce" de către guvernul din 
Singapore și autoritățile cen
trale ale Federației Malayez».

PARIS. — La Paris a fost sem
nat „protocolul financiar franco- 
spaniol" potrivit căruia pranta 
acordă Spaniei un Împrumut în 
valoare de 750 milioane franci.

LOME. — Agenția Reuter anunță 
că In capitala Republicii Togo, 
Lome, a luat siîrsit procesul in
tentat persoanelor implicate In 
complotul antiguvernamental din 9 
aprilie a.c. Tribunalul a condamnat 
în contumacie la 20 de ani închi
soare pe fostul ministru a! atace- 
rilor interne, Theophile Mallky, 
considerat a 11 organizatorul com
plotului. O altă oficialitate con
damnată In contumacie este Kokou 
Djanta care, Împreună cu Mallky, 
au reușit să se refugieze peste gra
niță in momentul descoperirii 
complotului.

Tribunalul a mal condamnat, de 
asemenea, la 10 luni Închisoare pe 
secretarul adjunct 
unității 
fostul 
lympio.

După 
țintit, potrivit comunicatului 
cial, Ia răsturnarea actualului gu-

vern, arestarea sau uciderea unor 
personalități politice precum și la 
inițierea unor acliuni de sabotaj.

NAIROBI. — în urma unor 
ciocniri între poliție și cetă
țeni de origine somalezi, în 
cîteva localități din provincia 
de nord a Kenyei au fost in
stituite restricții asupra circu
lației. După cum relatează a- 
genția Reuter, în cursul ulti
mei săptămîni au avut loc mai 
multe asemenea ciocniri care 
s-au soldat cu răniți.

După cum se știe, provincia 
din nordul Kenyei este locuită 
în cea mai mare parte de o 
populație de origine somaleză, 
care in mai multe rinduri și-a 
exprimat dorința de a se alipi 
la Republica Somalia. Această 
problemă este în curs de re
zolvare, ea urmînd să consti
tuie obiectul unor noi tratative 
între reprezentanții guverne
lor Kenyei și Somaliei.

pentru și două contra să se re
tragă din coaliția guverna
mentală din caro făcea parte 
împreună cu Partidul republi
can al poporului (al primului 
ministru Inonii) și Partidul 
Turciei noi.

La rîndui său, Partidul Tur
ciei noi a hotărît să țină o se
siune specială în care să hotă
rască dacă va mai face parte 
sau nu din coaliția guverna
mentală.

Aceste măsuri sînt între
prinse, după cum apreciază 
observatorii de la Ankara, ca 
urmare a înfrîngerii pe care 
au suferit-o cele trei partide 
din coaliția guvernamentală în 
alegerile locale de la 17 no
iembrie.

al Partidului 
togoleze, al cărui lider era 
președinte, Sylvanus O-

cum se știe, complotul a
‘ ' oll-
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PARIS. — Autoritățile fran
ceze au confiscat la 25 no
iembrie 815 kg de morfină 
ascunsă pe o navă. După cum 
relatează agenția France 
Presse, expeditorul acestei în
cărcături de contrabandă este 
un oarecare negustor din 
Beirut, Sami Mohammed 
Soummakieh, căutat de multă 
vreme de organele INTERPOL 
(Organizația internațională de 
poliție). Valoarea stupefiante
lor confiscate este apreciată 
la 1 150 000 de franci.

ANKARA. — Agenția Asso
ciated Press anunță că Comi
tetul Executiv al Partidului 
național-țărănesc din Turcia a 
hotărît astăzi cu 17 voturi

MOSCOVA. — Intre 25 
și 26 noiembrie a avut loc 
o ședință lărgită a Comi
siei pentru problemele ideo
logice de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S. La ședință au parti
cipat secretari ai C.C. ale P.C. 
din republicile unionale, ai 
comitetelor de ținut și ai co
mitetelor regionale ale parti
dului, conducători ai instituții
lor centrale ideologice și ai or
ganizațiilor obștești, oameni de 
știință, lucrători ai presei, 
radio și televiziunii, ai școlilor 
superioare și medii, ai institu
țiilor cultural-educative, oa
meni de litere și artă, propa
gandiști ai ateismului.

Raportul „Formarea con
cepției științifice și probleme
le educației ateiste", a fost 
prezentat de Leonid Iliciov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele comisiei pentru 
problemele ideologice.
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WASHINGTON 26 (Ager
pres).— Agenția France Press* 
transmite : Un purtător de cu- 
vînt al Biroului Federal de 
Investigații a declarat că „sec
ția din Dallas a F.B.I. a primit 
duminică dimineața un anunț 
telefonic anonim prin care se 
comunica că Lee Harvey 
Oswald, presupusul asasin al 
fostului președinte, va fi ucis. 
Informația a fost comunicată 
poliției din Dallas. La inspec
toratul de poliție s-a exclamat 
„O. K.“ și... după cîteva ore 
glontele tras de Ruby l-a fă
cut pe Oswald să amuțească 
pentru totdeauna".

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
genția France Presse, cei doi 
principali candidați republi
cani pentru alegerile prezi
dențiale din 1964 — guverna
torul statului New York, Nel
son Rockefeller ți senatorul 
Barry Goldwater — au propus 
luni întreruperea campaniei 
electorale care, în mod practic, 
a început deja de cîteva luni 
în S.U.A.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Casa Albă a dat pu
blicității o declarație a pre
ședintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson. în care a arătat că 
Biroul federal de investigații 
(F.B.I.) pregătește un raport 
detailat în legătură cu asasi
narea fostului președinte al 
S.U.A., Kennedy.

Președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a ordonat Ministeru
lui Justiției și F.B.I. „să între
prindă o cercetare amănunțită 
și grabnică asupra tuturor cir
cumstanțelor legate de asas- 
narea lui Kennedy, precum șl 
de uciderea presupusului asa
sin al fostului președinte”. 
Președintele a dat indicații tu
turor organelor federale să 
sprijine cercetările.

Johnson a dat asigurări că 
toate rezultatele cercetărilor 
vor fi date publicității.

WASHINGTON. - în legă
tură cu întrevederea pe care 
Lyndon Johnson a avut-o luni 
la Casa Albă cu președintele 
de Gaulle, agenția France 
Presse relatează că între cel 
doi oameni de stat s-a ajuns 
la un acord privind organiza
rea în primăvara anului viitor 
a unul schimb de vederi la 
nivel înalt între Franța șl 
Statele Unite.

Alegerile din Coreea de sud
SEUL 26 (Agerpres). — La 

26 noiembrie în Coreea de sud 
au avut loc alegeri parlamen
tare pentru desemnarea celor 
175 de membri al Adunării 
Naționale, unica cameră a 
parlamentului sud-coreean. 
Alegerile pentru Adunarea 
Națională au loc la scurtă 
vreme după alegerile prezi
dențiale din 15 octombrie, în 
urma cărora președintele Co
reei de sud Pak Cijan HI* nu 
a putut obține alegerea sa 
decît cu 42,51 la sută din tota
lul voturilor exprimate.

O expresie a nemulțumirii 
populației sud-coreene față de 
regimul lui Pak Cijan Hi 
este și faptul că la alegerile 
parlamentare, din cei 13 mili
oane de alegători înscriși pe 
listele electorale, la centrele 
de vot s-au prezentat mai pu
țin de 70 la sută.

Partidul democrat, principa
lul partid de opoziție, a dat 
publicității o declarație în le
gătură cu modul în care s-au

desfășurat alegerile din 26 
noiembrie. In declarație se a- 
rată că aceste alegeri „au fost 
cele mai corupte și mai ne
cinstite din istoria Coreei de 
sud". Partidele de opoziție au 
hotărît formarea în cadrul 
viitoarei Adunări Naționale 
a unei comisii unite de anche
tă care să cerceteze modul 
cum au fost falsificate atît a- 
legerile prezidențiale, cît și a- 
legerile pentru Adunarea Na
țională.

Rezultatele definitive ale a- 
legerilor vor fi date publicită
ții în cursul zilei de joi.

După cum transmite agenția 
U.P.I., Adunarea Națională 
urmează să se întrunească la 
17 decembrie. Potrivit noii 
constituții, Adunarea Națio
nală va avea o influență des
tul de redusă întrucît adevă
rata putere va fi deținută de 
guvern. Președintele are drept 
de veto asupra hotărîrilor A- 
dunării Naționale.

Declarația ministrului 
argentinian Pozzio

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția U.P.I., ministrul ener
giei și combustibilului al Ar
gentinei, Pozzio, a declarat că 
țara sa nu va avea de suferit 
de pe urma hotărîrii guvernu
lui cu privire la anularea con
tractelor petrolifere încheiate 
cu firme americane și vest- 
europene. Pozzio a spus că 
Y.p.F. (Societatea petroliferă 
argentineană de stat) va fi în 
măsură să finanțeze și activi
tatea de prospectare efectuată 
anterior de societățile străine.

Referindu-se la atitudinea 
cercurilor americane față de 
această hotărîre a guvernului

argentinian, Pozzio a spus că 
„în S.U.A. s-au semnalat reac
ții ostile doar din partea per
soanelor interesate sau legate 
de companiile petrolifere", a- 
dăugînd că „o mare parte a 
opiniei publice din S.U.A. re
cunoaște justețea poziției ar- 
gentiniene".

Ziarul vest-german „Frank
furter Allgemeine" a publicat 
o corespondență din Buencs 
Aires în care se arată că anu
larea concesiunilor petrolifere 
străine în Argentina „Ar pu
tea constitui pentru alte țări 
latino-americane un prilej de 
a urma exemplul Argentinei".


