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W DELEGAȚIEI DE STAI
A R. P. ROMlNE ÎN R. S. F. mSLAVIA

Ședința festivă

naționale a popoarelor
I

BELGRAD 29 — De la trimi
șii speciali Agerpres, S. Stru- 
jan și P. Popa:

Belgradul, ca și întreaga Iu
goslavie, trăiește cu un senti
ment de intensă bucifrie ma
rea sărbătoare națională — 
împlinirea a 20 de ani de la 
nașterea noului stat iugoslav.

Vineri dimineața a avut loc 
la Belgrad, în marea sală a 
Casei Sindicatelor, o ședință 
festivă comună a Skupștinei 
Federative a R.S.F. Iugoslavia 
și a Comitetului Federativ al 
Uniunii Socialiste a poporului 
muncitor consacrată zilei re
publicii. In sală se aflau con
ducători ai R.S.F. Iugoslavia, 
deputați, generali și ofițeri ai 
Armatei Populare Iugoslave, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Belgrad.

La ședință a luat parte de
legația de stat a R. P. Romîne: 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș și Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, • 
ministrul afacerilor externe, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad.

La ora 10, participanții la 
ședință aplaudă îndelung in
trarea în sală a membrilor I 
delegației romîne, în frunte cu I 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a tovarășului Iosip I 
Broz Tito și a celorlalți con
ducători iugoslavi. Tovarășii 1 
Iosip Broz Tito și Gheorghe ’ 
Gheorghiu-Dej răspund cor-, 
dial aplauzelor prelungite, iau 
loc apoi împreună cu tovară
șul Ion Gheorghe Maurer .și 
conducătorii iugoslavi în pri
mul rînd al sălii.

înainte de începerea ședin
ței, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere în aminti
rea celor căzuți pentru elibe
rarea Iugoslaviei.

In cuvîntul de deschidere a 
ședinței festive Edvard Kar
deli, președintele Skupștinei 
Federative, a spus: „La a- 
ceastă festivitate consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a 
nașterii Republicii noastre So
cialiste participă și membrii 
delegației de stat a Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Tovarășe și tovarăși, per- 
miteți-mi ca în numele dv al 
tuturor, să salut cu cordiali
tate pe oaspeții noștri romîni, 
pe șeful delegației Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și pe ceilalți 
membri ai delegației. Ne bucu
răm cu toții că tovarășul 
Gheorghiu-Dej și membrii 
delegației sînt alături de 
noi la sărbătorirea celei 
mai însemnate date din is
toria revoluției noastre și a 
statului socialist. Sîntem con
vinși că vizita lor în Iugosla
via va constitui un imbold 
puternic pentru dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării prie-
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Recepția

R
BELGRAD 29 (De la trimi

șii speciali Agerpres, S. Stru- 
jan și P. Popa) :

Cu prilejul sărbătorii națio
nale — împlinirea a 20 de ani 
de Ia crearea noului stat iugo
slav — vineri seara președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a oferit o mare re
cepție în noul palat al Vecei 
Executive Federative.

La ora 21,00 își fac apariția 
în marea sală a palatului to
varășul Iosip Broz Tito cu so
ția și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți membri ai dele

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Stimate tovarășe Tito, 
Tovarășe președinte al 
Skupștinei Federative,
Tovarăși deputați,
Vă mulțumim pentru invi

tația făcută delegației de stat 
a Republicii Populare Romî
ne, aflată în vizită în Repu
blica Socialistă 
Iugoslavia, de a 
această ședință 
cum și pentru 
oferită de a răspunde calde
lor cuvinte rostite aici la a- 
dresa țării noastre și a mea 
personal. Vă rog să-mi per
miteți să vă transmit un sa
lut cordial din partea Marii 
Adunări Naționale, a Consi
liului de Stat, a guvernului și 
a poporului romîn și să vă 
felicit din toată inima pe dum
neavoastră și întregul popor 
iugoslav cu ocazia marii săr
bători naționale a Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia.

Poporului romîn îi sînt bine 
cunoscute vitejia și eroismul 
cu care au luptat popoarele 
iugoslave împotriva celui mai 
crunt și mai sălbatec dușman 
pe care l-a cunoscut omeni
rea — fascismul hitlerist. încă 
de la începuturile celui de-al 
doilea război mondial, 
trupele germano-fasciste 
pornit să treacă prin foc 
sabie țările Europei și au 
tropit Iugoslavia, patrioții 
goslavi s-au ridicat cu arma 
în mînă și s-au organizat în 
detașamente de partizani pen
tru a-și apăra căminele și pă- 
mîntul sfînt al țării. Deși an
gajați într-o luptă inegală, 
avînd a înfrunta un inamic 
superior, care dispunea de o 
puternică tehnică militară, 
partizanii iugoslavi și ulte
rior armata populară de. eli
berare au reușit să imobilize-

Federativă 
participa la 
festivă, pre- 
posibilitatea

cînd 
au
Și 

co- 
iu-

ze șl să macine importante 
contingente de trupe dușma
ne. Aceasta a fost o pildă de 
curaj și bărbăție care a avut 
atunci un puternic ecou în 
țările cotropite de hitleriști.

Locurile de luptă și relic
vele pe care le-am văzut a- 
cum, ca și cu prilejul altor 
vizite în Iugoslavia, sînt măr
turii impresionante ale aspre
lor încercări prin care a tre
cut poporul iugoslav în anii 
războiului. Prin abnegația 
eroismul 
dă, prin 
suferințe 
iugoslav 
glorioasă 
luptei popoarelor pentru zdro
birea fascismului. Eroilor 
care s-au jertfit pentru liber
tatea Iugoslaviei, poporul ro
mîn le aduce 
omagiu.

Organizatorul 
rezistență și de 
poporului iugoslav a fost Par
tidul Comunist din Iugosla
via. înarmați cu experiența 
unei îndelungate activități 
revoluționare, comuniștii iu
goslavi au mobilizat masele 
largi din toate regiunile țării 
și le-au condus în lupta pen
tru izgonirea ocupanților, 
pentru făurirea unei Iugosla
vii noi, populare. In fruntea 
acestei lupte au stat condu
cători cu autoritate și presti
giu în mase, și în primul rînd 
comandantul suprem al arma
tei populare, președintele pri
mului guvern popular al țării, 
conducător de vază al po
porului iugoslav — tovarășul 
Iosip Broz Tito.

Noi sîntem cu toții pe de
plin conștienți că în suprema 
confruntare de forțe cu fas
cismul, în care erau în joc 
destinele și libertatea popoa
relor din Europa, rolul hotă-

. . Și 
de care a dat dova- 
marile sacrificii și 
suportate, poporul 

a înscris cu sînge o 
pagină în istoria

un profund

mișcării de 
eliberare a

rîtor în obținerea victoriei 
asupra Germaniei 
l-a avut Uniunea 
ale cărei forțe armate glo
rioase au zdrobit mașina de 
război hitleristă, dînd luptei 
de eliberare a popoarelor în 
țările vremelnic ocupate de 
dușmani un puternic avînt.

In acea gigantică încleștare 
și poporul romîn și-a adus 
contribuția la zdrobirea fas
cismului german prin lupta 
dusă de forțele patriotice 
populare organizate de Par
tidul Comunist din Romînia, 
iar după victoria insurecției 
armate din august 1944, prin 
lupta plină de jertfe dusă de 
armata romînă, cot la cot cu 
armata sovietică, pe frontul 
antihitlerist.

După eliberarea de sub ju
gul fascismului, într-o serie 
de țări oamenii muncii au în
făptuit victorios revoluții 
populare, a început astfel o 
nouă etapă în mersul omeni
rii spre socialism.

In Iugoslavia, poporul, lu- 
îndu-și soarta în propriile 
mîini, a vindecat rănile pri
cinuite de război și de jaful 
hitlerist, a efectuat profunde 
prefaceri social-cconomice. Iu- 
voslavia s-a transformat din- 
tr-o monarhie burghezo-mo- 
șierească într-un stat socia
list federativ, care unește în
tr-o familie republicile națio
nale, egale în drepturi, un

hitleriste 
Sovietică,

I
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oferită de președintele

S. F. Iugoslavia
gației de stat a Republicii 
Populare Romîne, care vizi
tează în aceste zile Iugoslavia. 
La intrarea lor asistența 
aplaudă îndelung.

Se intonează imnul de stat 
al Republicii Populare Romîne 
și imnul de stat al Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via. Apoi, membrii Vecei Exe
cutive Federative și șefii re
prezentanțelor diplomatice a- 
creditate la Belgrad prezintă 
felicitări cu ocazia aniversării. 
Ei trec prin fața președin
telui Tito, a soției sale și a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, strîngîndu-le mîi- 
nile.

La recepție au participat 
Edvard Kardeli, președintele 
Skupștinei Federative, Alek
sandar Rankovici, vicepreșe
dinte al R.S.F. Iugoslavia, Pe
ter Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federative, 
membri ai C.C. al U.C.I., ai Ve
cei Executive Federative, ai 
Skupștinei Federative, gene
rali și ofițeri ai armatei iugo
slave, conducători ai organi
zațiilor obștești și instituțiilor 
centrale, șefi și membri ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Belgrad, alte personalități.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Fruntași in munca

Foto : AGERPRES

PORNIND

patriotică

angajamentul anual
Oțelarii de la Uzina „Indus

tria Sirmei" din Cîmpia Turzii 
au elaborat în cele aproape 11 
luni din acest an circa 580 
tone oțel peste angajamentul 
anual. De asemenea, indicii 
productivității muncii au fost 
depășiți în primele trei trimes
tre cu peste 7 la sută la cup
toarele electrice și cu 6,3 la 
sută la cuptoarele Martin.

Succesele obținute sînt rodul 
măsurilor tehnico-organizatori- 
ce aplicate, printre care căp- 
tușirea cuptoarelor cu blocuri 
monolitice din dolomită stabili
zată (care a dus la sporirea 
duratei medii de utilizare a 
agregatelor între două repa
rații capitale cu peste 34 Ia 
sută). La cuptorul electric nu
mărul 4, de pildă, între două 
reparații au fost elaborate 138 
șarje față de numai 50—60 rea
lizate în medie în anul trecut.

(Agerpres)

de la preparația 
din Petriia, mobi- 
către organizația 
participat la nu- 

acțiuni de muncă 
Astfel, de la în-

Tinerii 
cărbunelui 
lizați de 
U.T.M. au 
meroase 
patriotică, 
ceputul acestui an și pînă în 
prezent, prin acțiunile între
prinse ei au realizat economii 
în valoare de 88 330 lei.

Defrișarea mărăcinișurilor 
de pe cele 16 hectare din Dea
lul Maleii care au fost redate 
pășunatului, colectarea canti
tății de 161410 kg fier vechi 
precum și întreținerea parcu
lui din oraș sînt doar cîteva 
din acțiunile la care-au par
ticipat

Recent, pentru activitatea 
depusă, un număr de 97 de 
tineri au fost distinși cu in
signa de „Fruntaș în munca 
patriotică11. Printre cei care 
au primit această distincție 
se numără și Szakacs loan, 
Doboș Emilian, Ciur loan, 
Toma Vaier, Mihai Constan
tin, Podar Maria și Orza 
loan.

CONSTANTIN BADUȚA 
corespondent voluntar

Expoziție agricolă 
la

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). —

La Școala de 8 ani din De- 
drad, raionul Reghin, s-a des
chis recent o expoziție agri
colă care ilustrează realizările 
gospodăriei colective din 
mună. Exponatele : 
produse agricole din 
anului 1963.

Pe 
spice 
iuri, 
mari 
staia 
standuri sînt expuși știuleți de 
porumb din soiurile HD 103, 
HD 208 și altele. Cu toate con- 
dițiile de secetă, colectiviștii au 
obținut de pe 250 hectare se
mănate cu porumb HD 208 
producții superioare celor obți
nute anul trecut. Alte expo
nate, însoțite de explicații, i- 
lustrează realizările obținute 
în sectorul legumicol și po
micol.

co- 
diferite 
recolta

expuseun stand sînt
de grîu din diferite so- 
care au dat producții 

cum ar fi soiurile Bezo- 
4 și Honnach. Pe alte

CITITI
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Cadrelor U. T. M. 
nou alese -
o temeinică

pregătire
Din experința Comite
tului orășenesc U.T.M. 
Sibiu, privind organi
zarea pregătirii cadre
lor U.T.M. nou alese 
din întreprinderi. In

stituții, comerf 
și cooperafie

1

vedere parțială a uzinelor chimice Rișnov.

rbanistica orașului 
Tulcea s-a îmbo
gățit an de an cu 
noi construcții. Pe 
malul Dunării au 
apărut numeroase 
blocuri, multe sînt 
în curs de finisa

re, iar în curînd orașul va dis
pune de o modernă casă de 
cultură.

Aici au venit să lucreze sute 
de muncitori din oraș și îm
prejurimi, dornici să dureze 
din cărămidă și beton construc
ții frumoase și trainice. Unii 
din ei posedau calificare în me
seria de constructor, alții s-au 
calificat aici pe șantier, dar toți 
au simțit nevoia să-și îmbogă
țească cunoștințele profesio
nale.

Orientîndu-se pe această li
nie, conducerea întreprinderii 
de construcții 2 Tulcea a pre
văzut în planul M.T.O., pe anul 
1963, măsuri care să asigure ri
dicarea calificării profesionale 
a tuturor muncitorilor.

Necesitatea organizării for
melor de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale era impu
să de o serie de cerințe ale bu
nei desfășurări a procesului de 
producție. Astfel, la un moment 
dat, frontul de lucru solicita un 
număr mai mare de muncitori 
de o anumită meserie. Pregăti
rea profesională a acestora a 
fost organizată în așa fel, îneît 
atunci cînd condițiile o cereau, 
ei să poată executa și alte lu
crări decît cele de bază. Așa, 
de exemplu, zidarii au fost 
pregătiți pentru a executa și 
lucrări de tencuială, dulgherii 
au fost pregătiți pentru a înlo
cui geamgii. Această metodă a 
dat rezultate bune, șantierul 
putînd să-și realizeze cu mai 
multă ritmicitate sarcinile de 
producție. Pentru a generaliza

•M*

Inginerul Eugen Măndescu, șeful serviciului constructor-șei al Uzinei „Timpuri noi’ din 
Capitală, împreună cu un grup de colaboratori discută în fața unui proiect despre posibilită
țile pe care Ie oferă acesta pentru reducerea consumului de materiale la motoare și com- 

presoare Foto : AGERPRES
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experiența pozitivă, conduce
rea întreprinderii a repartizat 
să lucreze în fiecare echipă a- 
lături de muncitorii mai tineri 
și constructori cu o foarte bună 
pregătire profesională, cu o 
experiență valoroasă în me
serie. In acest fel tinerii au 
fost ajutați să-și îmbogățească 
cunoștințele profesionale și pe 
această bază să efectueze lu
crări de bună calitate, să lupte 
pentru economisirea de cit mai 
multe materiale de construcție.

Ca și pe alte șantiere din 
țară și la Tulcea se folosesc 
materiala cu caracteristici noi 
(rumbetoane, vinacet, pardo
seli în asfalt) se aplică noi pro
cedee de lucru. In scopul asi
gurării unei calități superioare 
a lup arilor, înainte de începe
rea lor, conducerea întreprin
derii a stabilit ca cei mai buni 
tehnicieni de pe șantier să facă 
demonstrații practice folosin- 
du-se ca material documentar 
broșurile editate de Institutul 
de documentare tehnică. Toate 
aceste forme au fost bune, însă 
ele nu sînt în măsură să rezol
ve în totalitate problemele le
gate de organizarea temeinică 
și continuă a ridicării califi
cării.

Tov. inginer Titus Popescu, 
șeful serviciului producție, ne 
relata că în luna aprilie o co
misie din întreprindere a făcut 
un sondaj, pe șantiere pentru 
a cunoaște nivelul de pregătire 
profesională a muncitorilor 
constructori cu scopul de a fixa 
meseriile pentru care să se 
deschidă asemenea cursuri. 
Constructorii au fost consultați 
și în legătură cu formele pe 
care Ie considerau cele mai 
adecvate pentru ridicarea cali
ficării. Cu această ocazie, ne 
spunea tovarășul inginer, 
ne-am convins o dată în plus 
de necesitatea unor asemenea 
cursuri.

Deci se poate aprecia că aici

a existat pentru început preo
cupare pentru organizarea unor 
forme cît mai potrivite de ri
dicare a calificării profesionale. 
Regretabil este însă faptul că 
deschiderea cursurilor a rămas 
în sfera „preocupărilor", inten
ția nedepășind stadiul inițial 
deși tovarășii din conducerea 
întreprinderii s-au putut con
vinge de necesitatea ridicării 
calificării.

Tovarășul maistru Gheorghe 
Tirnacop, șeful șantierului 
blocuri, ne-a spus că lipsa unor 
cursuri de ridicare a calificării 
a creat unele greutăți și în 
munca maiștrilor. Aceștia nu 
au putut întotdeauna să se 
ocupe cu toată atenția de orga
nizarea lucrului pe șantier, 
principala sarcină de care tre
buie să se ocupe maistrul. Au 
fost cazuri cînd o serie de ope
rații (măsurători, cubaje), nu 
au putut fi executate corect 
din cauza slabei pregătiri a 
unor constructori. Maiștrii fiind 
încărcați să efectueze și astfel 
de lucrări au scăpat din vedere 
operații mai importante. Din 
acest motiv s-a întîmplat ca 
unele lucrări de finisaj să nu 
fie executate corect, ceea ce a 
dăunat, desigur, calității. Iată 
de ce consideră că ar fi bine 
ca aceste cursuri să înceapă în 
primul rînd pentru acele mese
rii, care concură la lucrările 
de finisaj.

Pe șantiere majoritatea con
structorilor sînt tineri. Ei sînt 
proaspeți absolvenți ai școlilor 
profesionale sau au fost califi
cați direct pe șantiere. In dis
cuția pe care am avut-o cu 
unii dintre ei, ne-am convins 
că alegerea meseriei de con
structori nu a fost întîmplă- 
toare, că ei doresc să cunoască 
cît mai mult din tainele mese
riei pe care au îndrăgit-o, să-și

IOAN TIMOFTE
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Medicii din promoția 1963 — 
la post

729 de tineri medici — pro
moția anului 1963, au lost re
partizați zilele acestea în uni
tățile sanitare din întreaga țară. 
Ca și ceilalți 19 000 de medici 
și farmaciști, formați în insti
tutele de specialitate din țară 
in anii regimului democrat- 
popular, ei își vor pune cuno
ștințele în slujba ocrotirii sănă
tății populației, lucrînd în spi
tale, policlinici, dispensare de

întreprinderi, în circumscripții 
sanitare din orașe și sate etc.

Prin creșterea, de Ia an la an, 
a numărului cadrelor medicale, 
în prezent un medic revine ia 
mai puțin de 700 de locuitori, 
față de 1 300 în anul 1948, si- 
tuînd astfel țara noastră înain
tea multor state ca Anglia, 
Belgia, R. F. Germană, Suedia 
și altele.

(Agerpres)

Sărbătoarea înmînării buletinelor 
de identitate

La căminul cultural 
din comuna Tășnad, 
raionul Cărei, a avut 
loc nu de mult festi
vitatea Înmînării bu
letinelor de identitate 
Iu un număr de 220 
de tineri din comună 
•> Împrejurimi care 

Împlinit vîrsta de 
14 ani. In cadrul aces
tei festivități, Ion Mi- 
trașcu. membru în bi
roul comitetului raio
nal U.T.M., și căpita

nul de miliție Fran- 
deș Nicolae au vorbit 
tinerilor despre acest 
Însemnat eveniment 
din viata lor. Și ca 
cei din sală să cu
noască și mai bine 
marile transformări pe
trecute în tara noas
tră, profesoara Da
mian Adriana, 1-a in
vitat pe tineri Ia o că
lătorie... pe harta pa
triei, intitulată „Ma
rile obiective indus

triale ale planului de 
șase ani". Apoi echi
pa artistică a prezen
tat pentru sărbătoriți 
un irumos program ar
tistic.

O seară frumoasă 
de care cei care au 
împlinit 14 ani își vor 
aminti cu emoție.

ȘT. GOBLEA 
corespondent 

voluntar

Sortimente noi
Siderurgiștil de la Combina

tul Hunedoara au asimilat anul 
acesta patru noi mărci de oțe
luri cu calități superioare. Ele 
sînt destinate îndeosebi pro
ducției de utilaje petroliere.

S-a îmbogățit, de asemenea, 
gama laminatelor cu profile

la Hunedoara
noi: armături de mină, oțeluri, 
beton șl altele.

Din noile sortimente lamino- 
riștii au și livrat uzinelor con
structoare de mașini însemnate 
cantități.

(Agerpres)



CADRELOR U.T. M. NOU ALESE
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0 TEMEINICĂ PREGĂTIRE

ți orașul Sibiu, in 
marea majoritate 
a organizațiilor 
U.T.M. din 
treprinderile 
dustriale, construc
ții, comerț ele. au 

avut loc adunările de dări de 
seamă și alegeri. Așa cum ne-a 
declarat tovarășul loan Corla
ciu — prim-secretar al comite
tului orășenesc U.T.M. — ele 
au fost mai bine pregătite de 
cit în alti a: 
eficacitate 
de viitor 
U.T.M.

— Ce v-a 
la o asemenea concluzie ? l-am 
întrebat pe tovarășul Corlaciu.

— Faptul că în toate organi
zațiile de bază U.T.M. au 
analizate temeinic cele 
importante probleme ale mun
cii de organizație.

— De pildă...
— La „Independența", între

prinderea metalurgică „Elas
tic", Fabrica de postav „Liber
tatea", Fabrica de confecții 
„Steaua Roșie", „Metalurgica" 
etc., utemiștii au analizat bine 
munca politică desfășurată de 
organizația U.T.M. pentru mo
bilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de plan ; an
trenarea lor la întrecerea so
cialistă organizată de sindicat; 
activitatea desfășurată pentru 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a tineretului și întărirea 
disciplinei în muncă ; preocu
parea organizației pentru ridi
carea continuă a nivelului de 
cunoștințe profesionale ale ti
neretului etc. La fel de temei
nic s-a discutat și despre acti
vitatea educativă a organiza
ției. Conținutul învățământului 
politic, al adunărilor generale, 
al activităților cultural-educa
tive și sportive, a fost anali
zat — după cum 
biroul comitetului 
U.T.M. — la un nivel 
Dunzător.

— Presupunem că la 
bine au fost dezbătute 
blemele privind viața 
de organizație. Ce ne puteți 
spune in legătură cu hotăririle 
adoptate de utemiști ?

— Noi considerăm — ca li
nul din cele mai bune rezul
tate al acestor adunări — mă
surile stabilite. Prin caracterul 
lor concret, mobilizator, 
tea dau organizațiilor U.T.M. 
perspectiva unei activități vii
toare pe cît de 
atit de elicace.

Și tovarășul 
ne-a prezentat 
exemple în acest sens care au 
adeverit cele afirmate.

— In momentul de față — a 
continuat dînsul — noi ne-am 
îndreptat atenția spre pregăti
rea cadrelor U.T.M, nou alese. 
Așa cum este firesc, și în a- 
cest an, ca și în alții, în orga
nele U,Ț.M.- au fost aleși nu
meroși liberi care nu au încă 
experiență în conducerea tre
burilor de organizație (aproape 
70 la sulă 
prima dată), 
buie ajutați 
trece de îndată la organizarea 
muncii pentru îndeplinirea ma
surilor stabilite Î11 adunările 
de alegeri, la realizarea sarci
nilor ce stau în lata organi
zațiilor de bază U.TM.

—' Cum v-nți gmdit să rea
lizați pregătirea lor ?

— Este O chestiune de timp. 
Pregătirea cadrelor, ajutorarea 
lor pentru a-și îndeplini bine 
sarcinile se va face in mod 
permanent, în tot cursul anu
lui; prin controlul și ajutorul 
practic pe care il vom acorda 
in organizațiile de bază U.T.M.. 
prin oiqanizarea lunară a „zilei 
secretarului" .. Acum însă, vom 
organiza un curs special de 
pregălire.

1 Un singur curs pentru 
toate cadrele U.T.M. ?

— Nu. Noi am conceput 
pregătirea cadrelor U.T.M. nou 
alese in felul următor : am or
ganizat un curs, care se și des
fășoară în momentul de fată, 
pentru cadrele U.T.M. din șco
lile medii și profesionale. Pen
tru orqanele U.T.M. nou alese 
din organizațiile de 
U.T.M. din Întreprinderi, insti
tuții, coniert 51 cooperație, vom 
organiza un curs, cu durata de 
zece zile. In acest timp vor 
avea loc ' șase ședințe. Noi 
ne-am propus ca nici una din 
acestea să nu dureze mai mult 
de două ore, două ore și jumă
tate. In organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi și școli care 
au un număr mai 
membri — cum sînt „Indepen
dența" (1750), LM.S. (600), „Li
bertatea" (525) și altele, pregă
tirea cadrelor se va face la

i ii- 
in-

ni, au o mai mare 
pentru activitatea 
a organizațiilor

făcut să ajungeți

lost 
mai

a apreciat 
orășenesc 

cores-

fel de 
si pro- 
internă

a cr.s-

interesante, pe

loan Corlaciu 
o seamă <1 p

sînt aleși pentru 
Toți aceștia Ire- 
pentru a putea

bază ■

mare de

nivelul fiecărei întreprinderi 
în parte.

— Cine va participa 
cursurile de pregătire ? 
, — Atit la nivelul întreprin
derilor, cît și pe oraș vor 
participa organizatorii grupe
lor U.T.M., membrii birourilor 
U.T.M. și comitetelor organi
zațiilor de bază, precum și ai 
comitetelor U.T.M. pe între
prindere.

— Dacă ați vrea să ne ex
plicați mai amănunțit ce vă 
propuneți să realizați prin a- 
ceste instruiri, ce obiective 
concrete urmăriți î

— In primul rînd, noi ne-am 
propus ca prin aceste ședințe 
de pregătire să dăm cadrelor 
U.T.M. nou alese unele cuno
ștințe esențiale, care să le per
mită să-și înceapă activita
tea imediat si cît mai orga
nizat. Ii vom ajuta să cu
noască și mai bine și să 
respecte prevederile statutului, 
instrucțiunile C.C. al U.T.M. 
Nu intenționăm să clarificăm 
sub toate aspectele, absolut 
toate problemele muncii de or
ganizație. De altfel, în timpul 
scurt afectat pregătirii, lucrul 
acesta nici nu este practic po
sibil. Pregătirea cadrelor U.T.M. 
amănunțit, cu toate problemele 
muncii U.T.M., o vom face in

la

tivitatea organizației U.T.M. 
pentru antrenarea tineretului 
la întrecerea socialistă, pentru 
dezvoltarea conștiinței socia
liste a tineretului și întărirea 
disciplinei în muncă. Noi am a- 
sigurat ca membrii biroului să 
poată da consultații pe margi
nea materialelor studiate, să 
lămurească eventualele proble
me neclare ce se vor ridica.

Am:studiat programul cu toa
tă atenția și am constatat, fără 
greutate, că el corespunde în- 
trutotul obiectivelor propuse 
de comitetul orășenesc U.T.M. 
Primele trei zile din program 
sînt ocupate cu trei expuneri 
(de altfel singurele din tot 
cursul de. pregătire). Prima ex
punere despre „Conducerea de 
către partid — chezășia tuturor 
succeselor U.T.M.", cu care în
cepe cursul, va fi ținută de to
varășul Nicolae Ghișoiu — se
cretar al comitetului orășenesc 
P.M.R. In cea de-a doua zi va 
vorbi tovarășul Gheorghe Radu, 
secretar al comitetului orășe
nesc U.T.M. despre principalele 
sarcini ce stau în fața organi
zațiilor de bază U.T.M. din ora
șul Sibiu pentru mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea planu
lui de producție; întărirea mun
cii de educare socialistă a tine
retului; îmbunătățirea activită

★

despre ex-

de bază U.T.M. 
zi, redactorul 

„Flacăra Sibiu- 
inlormare poli- 
cursul de pre-

din duminici, 
8 decembrie, 
excursie mo- 
„Curmătura". 
ei s-a format

a Fabricii „13 
des- 

s-a trecut

In curind, premieră la Păuliș

Hi

Nume rommești

mare

-a r
muzicale

Vedere parțială a evartalului de blocuri „Chimica" din Buzău, care va avea 270 de apartamente.

Foto ; AGERPKES
I .S.

Făurari anonimi ai oțelului

in

colectiviști pre- 
recunoscut pe 

minute a rulat 
„La recoltatul 
s-au adăugat și

rr

luat
Arhiva națională de

muncă dc cunoaștere 
fi împletită cu reali- 

documcntare din viața 
„Atențiune, filmăm"

„Musik-Lexicon"

cialiste a tinerilor, întărirea 
permanentă a disciplinei socia
liste a muncii. Nan Nicolae, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la atelierul de abataj 
al Uzinei „Independența", va 
vorbi despre experiența acumu
lată în sprijinirea tinerilor în 
vederea ridicării calificării pro
fesionale și îmbogățirea perma
nentă a culturii tehnice de spe
cialitate.

— La „Independența" — a- 
daugă tovarășul Corlaciu — 
pregătirea activului se va face 
ia întreprindere. L-am invitat 
insă pe tovarășul Nan pentru 
că organizația al cărui secretar 
este are cea mai bună expe
riență din oraș în această pro- 
blemăeAm procedat greșit?

— Nu. Dimpotrivă. Dar, mai 
dați-ne o lămurire. In program 
vedem că în această zi faceți 
„o excepție" de la regulă.

— Da. Este singura zi în care 
cadrele U.T.M. din comerț și 
cooperație au ședință aparte. 
După cum vedeți însă, ca mod 
de desfășurare nu se deosebește 
cu nimic. Și aici, trei secretari 
ai organizațiilor de bază U.T.M. 
vor vorbi despre experiența a- 
cumulată în îndeplinirea cîtor- 
va sarcini mai importante; edu
carea tinerilor in spiritul îngri
jirii și păstrării avutului ob-

periența acumulată in organi
zarea timpului liber al tineri 
lor. Tovarășul Dumitru .Jianu, 
secretarul comitetului U.T.M. 
al întreprinderii lPROFIL-,,Re 
publica", va vorbi despre mo
dul cum sînt organizate serile 
cultural-distractive în între
prinderea lor. Totodată secre
tarul cu problemele de propa
gandă a comitetului orășenesc 
U.T.M. — tovarășul Gheorghe 
Radu — va face unele preci
zări în legătură cu organizarea 
cercurilor de prieteni ai muzi
cii, filmului, teatrului, a 
plastice etc.

Cursul va fi încheiat cu 
joie a tineretului organizată 
model de utemiștii întreprinde
rii IPROF1L-,,Republica".

— Alte activități practice 
veți

activități 
mai organiza ? 
Da. Intr-una 
precis pe 
organiza o 

cabana

pregatirii cadrelor U. T. M. nou alese din întreprinderi.
instituții, comerț și cooperație

ri-
Și

să

viitor cu prilejul „zilei secreta
rului ', prin ajutorul concret pe 
care îl vor da membrii biroului 
comitetului orășenesc și cei
lalți activiști mergînd in orga
nizațiile de bază U.T.M. Urmă
rim, de asemenea, să înarmăm 
cadrele U.T.M. nou alese cu o 
cunoaștere cît mai temeinică a 
sarcinilor actuale trasate de 
partid, a sarcinilor pe care C.C. 
al U.T.M le-a pus în fața or
ganizațiilor U.T.M., a modului 
în care tineretul poate contri
bui practic la îndeplinirea pla
nului de producție al întreprin
derilor din orașul nostru. In a- 
ceastă privință, noi vom pune 
un accent deosebit pe felul in 
care trebuie să acționeze or
ganizațiile U.T.M. pentru ca ti
nerii să-și aducă o contribuție 
tot mai însemnată la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 
1964. Prin generalizarea expe
rienței bune acumulate pînă a- 
cum, cît și prin organizarea 
practică a unor activități, vom 
ajuta totodată cadrele U.T.M. 
nou alese să învețe cum să re
zolve unele din principalele sai- 
cini ce le stau în față. Vom lo- 
losi acest prilej Și pentru a 
contribui, prin expuneri, la 
dicarca nivelului lor politic 
ideologic.

— Și cum v-ați propus 
realizați aceste obiective ?

înainte de a ne da răspuns 
la întrebare, tovarășul loan 
Corlaciu ne-a oferit programul 
— întocmit de pe acum — de 
pregătire, la nivelul orașului, 
a cadrelor U.T.M. din întreprin
derile industriale, de construc
ții, din instituții, cooperative și 
comerț Totodată ne-a iniormat 
că programul întocmit de bi
roul comitetului orășenesc 
U.T.M. a fost văzut și aprobat 
de pe acum de biroul comite
tului orășenesc de partid și de 
biroul comitetului regional 
U.T.M

— După cum vedeți, cursul 
de pregătire este prevăzut să 
înceapă la data de 3 decembrie 
a.c. Pînă atunci însă noi am 
recomandat să se studieze in 
organizațiile de bază U.T.M. 
unele materiale de către toți 
tovarășii care vor participa la 
pregătire.

— Mai concret.
— Se vor studia : Raportul 

prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la Congresul 
al 111-lea al Partidului (partea 
referitoare la activitatea orga
nizației noastre) și Cuvîntarea 
ținută cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la crearea U.T.C.; 
Statutul UT.M.; Rezoluția Con
gresului al Ill-lea al U.T.M.; 
instrucțiunile C.C. al U.T.M. cu 
privire la primirea în U.T.M1., 
organizarea evidentei membri
lor și încasarea cotizației; or
ganizarea 
tic .U.T.M.
asemenea, 
materiale 
rul leninist" și „Scînteia tine
retului" cu privire la munca 
tineretului în producție, ac

învățămîntului poli- 
Am recomandat, de 
să fie studiate unele 
publicate în „Tînă-

Sărbătorirea colectiviștilor

BAIA MAPF (de 
la corespondentul 
nostru).

In gospodăriile a- 
grtcole colective din 
raionul Cehu-Silva- 
niei, regiunea Ma
ramureș, ș-q stator
nicit obiceiul de a 
sărbători pa frunta
șii în muncă. Re
cent, în sala de 
spsqracole a cămi
nului cultural din 
comuna Sălsig, a a- 
vut lac a asemenea

fruntași
sărbătorire a colec
tiviștilor Dumitru 
Dumitrov, Rozalia 
Luca, Ștefan Gîț și 
Vasile Roman și tî- 
nărului colectivist 
Vasile Șotron, unul 
dintre cei mai har
nici tineri colecti
viști, parlicipanți ac
tivi la toate acțiu
nile organizate de 
consiliul de condu
cere al gospodăriei 
și de calre organi
zația U.T.M. In cu-

vintul lor colectivi
știi Rozalia Luca și 
Dumitru Dumitrov 
au vorbit despre 
metodele pe care le 
folosesc și despre 
rezultatele obținute.

în partea a doua 
a festivității briga
da artistică de agi
tație a gospodăriei, 
corul și formația de 
dansuri au prezentat 
un bogat program 
cultural-artistic de
dicat colectiviștilor 
fruntași.

Noi cadre
Nu n»st» multă vreme, ne na

vele ce străbat apele Dunării vor 
fi mtllniți si cei 36 de tineri care 
acum urmează școala de motoriști 
din orașul Turnu-Severin Mate
riile predate, îi ajută pe elevii 
acpstei școli să-si însușească cît 
mai temeinic meseria aleasă.

de motorișfi
Mulți dintre ei, printre car» și 
Vasile Ptrșan, Ion Visile
‘rianriaJiF, Constantin Păun au eb" 
ținui pină acum numai nqta da 2 
si 10. O ^*cnUe a-
cordă practicii la motoare

GH. LAZARESeiJ
e/ev

ții cultural-educative și spor
tive ; întărirea vieții interne de 
organizație. Ultima expunere, 
în legătură cu unele probleme 
ale muncii organizatorice, va 
fi ținută de interlocutorul no
stru — tovarășul loan Corla
ciu. Expunerea iși propune să 
explice cum să-și organizeze și 
să-și desfășoare activitatea co
mitetul, biroul și organizato
rii grupelor U.T.M.; atribuțiile 
membrilor din organele U.T.M. 
nou alese; munca cu colecti
vele pe resoarte; cum trebuie 
făcută planificarea muncii : să 
lămurească unele probleme in 
legătură cu creșterea rîndurilor 
organizației noastre, îmbunătă
țirea permanentă a conținutu
lui adunărilor generale, orga- 

evidenței membrilor 
i fiecare expunere, 

nu va dura mai mult de 
ore, se vor pune între- 
se vor purta discuții.
Aș vrea să fac o preci- 
— spune tovarășul Cor- 

Expunerile pe care le 
pe

nizarea i 
etc. După 
care 
două 
bări,

ștesc ; formarea șl dezvoltarea 
la tinerii din comerț a unei ati
tudini civilizate fată de cumpă
rători ; întărirea disciplinei în 
rîndul tineretului.

O altă zi a fost destinată 
generalizării experienței bune 
a organizațiilor U.T.M. în mun
ca de educare politică a tine
retului. Rețin atenția informă
rile ce se vor prezenta în le
gătură cu experiența acumula
tă de comitetul organizației de 
bază U.T.M. de la „Flamura Ro
șie" în conducerea învățămîn- 
tului politic, pentru a-i asigura 
un conținut bogat, o strînsă 
legătură cu viața, în organiza
rea ciclurilor de conferințe ; 
cum sînt pregătite și se desfă
șoară adunările generale în 
organizațiile U.T.M. de secție 
marochinerie
Decembrie" ; informarea 
pre modul în care 
de pe acum practic la organi
zarea și planificarea muncii în 
organizațiile 
Tot în această 
șef al ziarului 
lui" va ține o 
tică. In slîrșit,
gătire este folosit și în scopul 
generalizării experienței bune 
în organizarea a< tivităților 
cultural-educative. ale tineretu
lui. Maria Flerlea, secretara 
organizației U.T.M. de la Între
prinderea „Victoria", se pregă
tește să vorbească

iuai 
vom 
del la 
Pentru pregătirea
de altfel un colectiv de tova
răși cu cea mai bună experien
ță în organizarea excursiilor. 
Ea va fi folosită și pentru a 
organiza practic unele activi
tăți sportive pentru obținerea 
insignei de polisportiv.

— Programul, așa cum esle 
întocmit, ni se pare interesant 
Realizarea lui la un nivel co
respunzător presupune insă 
seamă de măsuri prealabile.

■— Exact. In momentul 
față, toți membrii biroului co
mitetului orășenesc, instructo
rii nesalariați (care vor lua 
parte la toate ședințele de pre
gătire) string materialul nece
sar expunerilor, studiază cu 
atenție experiența pozitivă din 
organizațiile de bază U.T.M. 
Totodată, fiecare din tovarășii 
care vor urma să prezinte 
formări este ajutat concret 
se pregătească de către 
membru al biroului comitetului 
orășenesc. Noi credem ră, pre
gătit în felul acesta, cursul de 
instruire a cadrelor U.T.M. nou 
alese își va atinge scopul.

E placul sa lucrezi m ex
ploatările iorestiere. Mecani
zarea care s-a introdus în 
procesul de exploatare a 
lemnului creează muncitori
lor condiții bune de muncă și 
de viată. Fiecare echipă din 
cadrul parchetului Mogoș, al 
Întreprinderii forestiere Mi- 
neciu, regiunea Ploiești, dis
pune de un aparat de radio 

portativ
Foto : AGERl’RES

0 preocupare 
permanentă: 

promovarea tehnicii noi

zare 
laciu. 
vom face noi se vor baza 
exemple concrete din organiza
țiile U.T.M. din oraș. Vom fo
losi aceste expuneri pentru a 
generaliza experiența pozitivă ' 
din organizațiile de bază 
U.T.M., pentru a combate lip
surile existente în domeniile 
de activitate la care ne referim.

— Vreți sa ne dați un exem
plu ?

— Să luăm de pildă... plani
ficarea muncii. Pentru a explica 
convingător cum trebuie făcut 
un plan, ce să cuprindă, ne vom 
folosi de 
bune din 
U.T.M. și 
Tot prin 
vom explica și celelalte pro
bleme din cuprinsul expuneri
lor.

Din lectura programului, 
s-a părut bună orientarea 
miletului orășenesc U.T.M., 
a destina cite o zi tratării unei 
singure chestiuni importante. O 
zi va avea ca obiectiv genera
lizarea experienței bune obți
nute de organizațiile U.T.M. în 
munca de antrenare a tineretu
lui în producție. In acest scop 
sînt pregătite trei informări 
metodice (fiecare nu va dura 
mai mult de maximum o jumă
tate de oră). Tovarășul Con
stantin Crețoiu, secretarul or
ganizației U.T.M. de secție de 
la întreprinderea „Metalurgica", 
va vorbi despre experiența a- 
cumulată de organizație în an
trenarea tineretului la întrece
rea socialistă în vederea creș
terii productivității muncii, re
ducerii prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor; 
pentru ca un număr cît mai 
mare de tineri să devină evi- 
dențiați în întrecerea socialista. 
Tovarășul Gerhard Froilich, se
cretar al organizației de bază 
U.T.M. de la „Electro-montaj", 
va informa despre metodele fo
losite de organizație, activită
țile întreprinse pentru dezvol
tarea continuă a conștiinței so-

unele planuri foarte 
organizațiile de bază 
de altele mai slabe, 
exemple comparative

Cercul de artă 

plastică 

a! siderurgiștHor

DEVA (de la coresponden
tul nostru ). — Cercul de artă 
plastică de pe lingă Combina
tul siderurgic Hunedoara a 
împlinit 14 ani de activitate. 
Aproape 300 de artiști plastici 
amatori, proveniți din rindu- 
rile tinerilor siderurgiști, au 
obținut în acești ani rezultate 
frumoase, numeroase premii 
și mențiuni la fazele finale 
ale concursurilor republicane. 
Din rindul amatorilor, tot mai 
mulți tineri au urmat apoi in
stitutele de arte plastice din 
țară sau școlile medii de artă. 
Anul acesta vor frecventa șe
dințele cercului 65 de tineri 
din secțiile combinatului. Tot 
acum, pe lingă cursurile de 
pictură și grafică, s-a mai des
chis și un curs de artă deco
rativi.

Discuția avută cu tovarășul 
loan Corlaciu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Sibiu, a evidențiat fără îndo
ială, o experiență valoroasă ce 
merită studiată cu toată aten
ția. Cele întreprinse de Comi
tetul orășenesc U.T.M. Sib.u 
nu trebuie însă copiate ad-lite- 
ram. Este recomandabil însă să 
fie luat și în ai ie ,praș,e,ca un 
ghid de orientare, in. organiza
rea pregătirii cadrelor U.T.M. 
nou alese. Bineînțeles că de 
fiecare dată se va avea în ve
dere problemele concrete, spe
cifice întreprinderilor din ora
șul respectiv, generalizarea ex
perienței proprii organizațiilor 
de bază U.T.M. din oraș.

I’ETRU ISPAS

Petroliștii Trustului de fo
raj Moinești, care forea
ză cu turbina circa 95 la 

sută din totalul metrajului, 
își îndreaptă atenția spre va- * 
lorificarea mai deplină a a- 
vantajelor oferite de această 
metodă modernă. Astfel, son
dele de foraj sînt dotate cu 
instalații 4-LD, 2-DH, precum 
și cu instalații electrice echi
pate cu pompe „1 Mai" tri
plex, care să permită lor; ea 
la adîncimi mari, cu o viteză 
superioară de lucru. în pre
zent 50 la sută din parcul de 
instalații al trustului îl repre
zintă instalațiile de mare ran
dament.

De asemenea, s-au adus în
semnate îmbunătățiri în func
ționarea unor agregate și in
stalații. A fost adaptat, de 
pildă, un nou sistem de mon
taj al pompelor de noroi, caza 
ce permite ca acestea să lu
creze la un randament volu
metric maxim. Pentru reduce
rea presiunii de lucru s-au 
schimbat încărcătoarele siste
mului de circulație a- nordu
lui de 4 țoii cu altele de 6 |j)li.

Pe șantierele de loraj ale 
trustului se extinde totodată 
folosirea turbinelor cuplate. 
Peste 30 la sută din întregul 
metraj se realizează cu astfel 
de turbine.

Atenția principală a petro
liștilor trustului pentru anul 
viitor se îndreaptă spre exe
cutarea forajului 
adîncime.

maginile de pe ecran 
prezintă o zi de 
muncă în gospodăria 
colectivă. Spectatorii, 
colectiviști din Pâu- 
liș, raionul Lipova, 
sînt de fapt inter- 

preții și realizatorii filmului. În
ființat de curînd, cineclubul colec
tiviștilor a obținut deja primele 
realizări sub îndrumarea profeso
rului Virgil Jireghe care e și 
operator principal.

...La începutul acestei toamne 
colectiviștii se aflau la recoltatul 
cartofilor, iar în mijlocul lor a a- 
părut profesorul Virgil Jireghe cu 
un aparat dc luat vederi cu o sin
gură viteză pentru peliculă de 16 
mm. „Operatorul" făcea prima în
cercare. (studiase diferite cărți: 
„Despre arta filmului", „Cum fa
cem un film", „Din istoria cine
matografici mondiale" sau unele 
lecții de regie ale lui Eisenstein, 
făcuse și o vizită la studioul cine
matografic Buftea). Așa s-a creat 
primul documentar : „La recolta
rea cartofilor". Filmul prezintă o 
zi de muncă în gospodăria colec
tivă. Intcrprcții sînt colectiviștii cei 
mai harnici. Atunci au fost filmate 
și Marioara Sarvici, șefă dc echi
pă, Ecatcrina Hac și alții, prezenți 
la muncă.

I.a sfîrșitul lunii septembrie, în- 
tr-o duminică, la un spectacol cine
matografic și alți 
zenți în sală s-au 
ecran. Timp de 4 
filmul documentar 
cartofilor" la care 
cîtcva secvențe dintr-o serbare cul
turală a elevilor din comună. în 
aceeași duminică s-au pus bazele 
cineclubului din Păuliș. Dacă la 
realizarea primului film, tînărul 
profesor Virgil Jireghe era singur, 
teh nica și arta filmului i-au atras 
și pe colectiviști, iar acum activea
ză în cincclub 30 tineri din comu
nă, cuprinși în numeroase activi
tăți pentru formarea unei cît mai 
cuprinzătoare culturi cinematogra
fice. Tinerii Nicolae Barbă, Zena 
Dănilă, Iosif Roșu, Gheorghe Ștef, 
Gheorghe Vărășeț, Rodica Silea, E-

lisabeta Sauer, Trofil Tănase șf 
ceilalți membri activi au audiat și 
vor audia diferite conferințe t 
„( um se realizează un film artis
tic" (se vor prezenta și filme pen
tru exemplificare ; deja s-a 
legătura cu 
filme).

Această 
retorică va 
zarea unor 
gospodăriei, 
va fi auzit tot mai des pe tarla
lele gospodăriei colective. O nouă 
realizare e în lucru. S-au făcut fil
mările la poeticul cules al strugu
rilor. Acum se fac developările. 
Pentru aceasta s-a cerut ajutorul 
membrilor cineclubului de pe lin
gă clubul C.F.R. din Timișoara cu 
sprijinul cărora se fac developări
le filmului (tinerii lor colegi din 
l’ăuliș sînt abia la început în ce 
privește înjghebarea unui labora
tor). Legătura cu cineaștii amatori 
din Timișoara, care au dobîndit o 
experiență bună în cei cîțiva ani 
de activitate, se va realiza prin or
ganizarea unor schimburi de ex
periență în care se vor prezenta 
filmele create de cineaștii timișo
reni, prezentarea unor expuneri 
susținute și la cineclubul din Ti
mișoara în primul său an de exis
tență etc.

La cineclubul sătesc din Păuliș, 
un nou film c în lucru. In curînd 
pe ecranul cinematografului va 
rula documentarul „La cules de 
struguri". Membrii cineclubului 
vor face o invitație la o nouă pre
mieră, dovedind că filmul are 
mulți prieteni la Păuliș.

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Șcî.nteii tineretului" 
pentru regiunea Banat
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Zilele acestea, la Hamburg, 
In Editura ,,Hans Sikorski" a 
apărut cel de-al IlI-lea volum 
al unei ample lucrări enciclo
pedice muzicale — „Musik-Le- 
xicon" redactate de cunoscu
tul muzicolog german — Hans 
Joachim Moser.

Cel de-al 11-lea volum al 
Dicționarului a fost tipărit in 
1055 și cuprindea referiri la re
prezentanta creajiei 
romineșli și la unele din cele 
mai de seamă dintre lucrările 
apărute în ultimii ani.

Volumul al 111-lea cuprinde 
cileva referiri la monografiile 
muzicologice apărute în ultimii 
ani (printre care un loc deose
bit îl ocupă cărfile Închinate 
cîntdrefelor Flaricleea Darclee 
(de Ion Hartulary — Darclee 
șl George Sbîrcea) și Elena 
Theoderini (de V. Cosma) pre
cum și un articol despre lucră
rile pe care le-a elaborat în 
domeniul istoriei muzicii romi- 
nești muzicologul Viorel 
Cosma.

In această perioadă, cînd 
mai sînt doar cîteva săp- 
tămîni pînă la sfîrșitul 

anului, tot mai mulți corespon
denți voluntari ne anunță prin 
scrisorile lor despre acțiunile 
ce se organizează pentru colec
tarea fierului vechi. Multe din 
ele ne aduc vestea că tinerii 
din uzinele, școlile și satele, 
în caro muncesc coresponden
ții noștri, și-au îndeplinit anga
jamentele luate în acest sens 
pe întregul an și mai ales, că 
au fost luate noi măsuri pen
tru continuarea pe mai departe 
a acestei acțiuni patriotice.

De la tipograful Ion Chiraș 
am primit în ultima vreme trei 
scrisori. El arată, printre alle
le, că la Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșeni, în tot 
decursul anului s-a acordat o 
atenție deosebită colectării de 
către tineri a metalelor vechi. 
Astfel, aproape în fiecare săp- 
tămînă, o zi a fost dedicată 
colectării fierului vechi. In te
lul acesta au fost colectate 800 
tone care au fost deja tri
mise oțetăriilor. In această 
importantă acțiune au partici
pat peste 1 300 de tineri. Orga
nizația U.T.M. din sețiția repa
rații a reușit să colecteze o

bună parte din cantitatea care 
revenea tinerilor din uzină.

La începutul lunii octombrie, 
situația colectării fierului vechi 
la Exploatarea minieră Uricani 
nu era prea strălucită, deși aici 
existau mari posibilități pentru 
colectarea metalelor. Dîndu-și 
seama de acest lucru, comite
tul U.T.M. a început, de la acea 
dată, să organizeze mai bine 
acțiunile de muncă patriotică 
mobilizînd tot mai mulți tineri.

semnificativă : „Organizația
U.T.M. de la sectorul VIII 
transport al Exploatării minie
re Lupeni numără 86 de ute
miști. Mai zilele trecute ei au 
coborît în galerii și au scos la 
suprafață diverse utilaje care 
nu mai erau folositoare, în 
greutate de peste 40 de tone".

De Ia Uzina „Balanța" din Si
biu ne scrie Sandu Roman. El 
nu ne comunică decît două ci
fre : angajamentul tinerilor de

de aici au participat zilele tre
cute la demontarea unor con
strucții metalice vechi, care nu 
mal aveau nici o întrebuințare, 
iar restul s-au împărțit în gru
pe și au cercetat fiecare colț 
al atelierelor. Cu această acți
une alte zeci de tone de fier 
vechi au fost trimise oțelarilor. 
Pînă acum au fost deja preda
te 194 de tone adică cu 49 mai 
mult decît prevedea angaja
mentul pe întregul an.

Din scrisorile sosite la redacție

Și rezultatele sînt dintre cele 
mai bune. Intr-o singură lună, 
19 000 de kg fier vechi au luat 
drumul oțelăriilor patriei. Do
vadă că tinerii au înțeles bine 
importanța metalelor vechi în 
fabricarea oțelului e și calcu
lul făcut de ei din care rezultă 
că din cantitatea colectată se 
pot fabrica : 123 stilpi metalici 
de întreținere, 24 perforatoare 
și 44 ciocane de abataj. Tot 
tov. Chir*» ne mai trimite și o 
Informație scurtă dar foarte

la Uzinele „Balanța" pe între
gul an era de 350 tone, iar pînă 
acum au fost colectate 450 de 
tone. Și, bineînțeles, pînă la 
sfîrșitul anului a mai rămas 
încă o lună de zile. Două cifre 
care oglindesc preocuparea 
permanentă a organizațiilor 
U.T.M. de aici față de această 
importantă problemă.

Asemănătoare e și scrisoarea 
tehnicianului Gastinel Chiprio- 
Hs de la Uzina „Rulmentul" 
din Brașov. O parte din tinerii

— La combinatul nostru nu 
se prelucrează metale, deci si 
posibilitățile noastre pentru co
lectarea fierului vechi sint mai 
restrînse — așa își începe scri
soarea tovarășul Gheorghe Mu- 
șat de la Combinatul de celu
loză și hîrtie din Brăila, Cu 
toate acestea, tinerii s-au anga
jat să colecteze anul acesta 85 
de tone de fier vechi.

In acest scop au fost organi
zate cu regularitate zile de co
lectare a fierului vechi, atît în

combinat, cît și în afara Iul. 
Acum, la sfîrșitul lunii noiem
brie, cantitatea colectată e a- 
proape dublă față de angaja
mentul inițial. Cu toate acestea, 
comitetul U.T.M. a stabilit in 
continuare noi măsuri pentru ca 
acțiunea să nu scadă în inten
sitate

Pionierul Iile Platon din co
muna Podu lloaie, raionul 
Iași, scrie cu regularitate zia
rului nostru chiar dacă în scri
soarea lui nu este vorba decît 
de 5 tone de fier vechi colec
tat de școlarii din această co
mună. Toată această cantitate 
e strînsă bucățică cu bucățică 
de prin curțile colectiviștilor. 
Și cile asemenea hucălele nn 
ag trebuit strînse pentru corn 
pletarea cantității de 5 000 ele 
kilograme '

Așteptăm în continuare de la 
corespondenții noștri scrisori 
în cdre șă ție vorbească despre 
acțiunile ce șe organizează pen
tru colectarea fierului vechi șl 
mai ales despre noi resurse 
mase încă nevalorificale.

A. CONSTANTIN
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Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. I)

stat în care poporul deține 
puterea politică, este 
pe mijloacele de 
și-și construiește 
nouă, socialistă.

stăpîn 
producție 
viața sa

Tovarăși deputați,

și ospita-Primirea cordială 
litatea de care ne-am bucu
rat din partea conducătorilor 
iugoslavi și a oamenilor mun
cii constituie pentru noi o ex
presie vie a sentimentelor de 
prietenie pe care poporul iu
goslav le nutrește față de po
porul romîn.

Prin semnarea acordului 
romîno-iugoslav cu privire la 
construirea în comun a ma
relui sistem energetic și de 
navigație de la porțile de 
Fier, noi punem bazele trans
formării „Cazanelor" Dunării 
într-un izvor bogat de ener
gie electrică, de lumină și de 
forță spre folosul ambelor 
noastre popoare.

Tovarăși,

Trăim într-o epocă remar
cabilă în care socialismul a 
dobîndit superioritatea în ra
portul de forțe pe arena in
ternațională, epoca în care 
preintîmpinarea unui nou răz
boi mondial a devenit posi
bilă datorită profundelor mo
dificări petrecute în lumea 
contemporană, și în primul 
rînd datorită întăririi forțe
lor socialismului și păcii : sis
temul socialist mondial, 
fele 
Asia, 
clasa 
nală, 
națională, mișcarea democra
tică pentru pace.

Noi sîntem convinși că în 
zilele noastre tendințele agre
sive ale imperialismului pot fi 
stăvilite priri lupta unită și 
energică a tuturor forțelor 
păcii.

împotrivirea cercurilor 
gresive reacționare față 
cursul spre micșorarea încor
dării în viața internațională 
și metodele la care recurg in 
acest scop confirmă o dată 
mai mult că popoarele trebuie 
să-și mențină neslăbită vigi
lența, să-și intensifice efortu
rile. pentru a face ca în re
lațiile internaționale și în o-

sta- 
iubitoare de pace din 
Africa, America Latină, 
muncitoare internat,io- 
mișcarea de eliberare

a- 
de

rientarea oamenilor de stat 
să prevaleze rațiunea și înțe
legerea realistă a faptului că 
trebuie făcut totul pentru a 
evita un război racheto-nu- 
clear nimicitor.

Noi considerăm că după în
cheierea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în 
trei medii trebuie depuse 
eforturi neobosite și perseve
rente pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru lichidarea 
războiului rece și a cursei 
înarmărilor, deoarece fiecare 
acord care promovează cauza 
păcii, fiecare inițiativă menită 
să avanseze lucrurile în a- 
ceastă direcție are în împre
jurările actuale o semnifica
ție și o pondere importantă.

Republica Populară Romînă 
ca și celelalte state socialiste 
acționează în acest spirit pe 
arena internațională, spriji
nind orice propunere con
structivă, îndreptată spre des
tinderea încordării între state.

Noi dăm o înaltă apreciere 
contribuției Iugoslaviei la a- 
părarea păcii, eforturilor ei 
pentru rezolvarea probleme
lor internaționale. In schim
burile de vederi pe care le-am 
avut cu conducătorii iugoslavi 
am constatat cu satisfacție că 
în principalele probleme in
ternaționale : coexistența paș
nică a țărilor cu sisteme so
ciale diferite, dezarmarea ge
nerală și totală, lichidarea 
completă a sistemului colo
nial, reglementarea pașnică a 
problemei germane între gu
vernele țărilor noastre există 
un acord deplin. Ambele noa
stre state acționează pentru 
transformarea Balcanilor in
tr-o zonă denuclearizată, o 
zonă a bunei conviețuiri, a 
păcii și înțelegerii între po
poare.

Țara noastră dezvoltă cola
borarea economică, coopera
rea și întrajutorarea tovără
șească cu țările socialiste în 
interesul avintului 
mic și al întăririi
mondial socialist în ansamblu. 
Totodată, lărgește schimburile 
economice cu toate țările și 
consideră că desfășurarea nes
tingherită, fără discriminări, 
a comerțului internațional

constituie una din cele mai 
eficiente căi de îmbunătățire 
a relațiilor și atmosferei in
ternaționale.

Tovarăși deputați,
In 

mul a devenit o 
uriașe întinderi 
pămîntesc, ideile 
ninismului au
imens prestigiu în lume. Cau
za păcii, democrației și pro-

zilele noastre, socialis- 
realitate pe 
ale globului 
marxism-] e- 
căpătat un

greșului social este de neîn
vins.

La această memorabilă ani
versare, poporul romîn îm
părtășește din toată inima 
bucuria poporului iugoslav și 
îi urează noi succese în lupta 
pentru prosperitatea patriei 
sale, pentru marea cauză a 
socialismului și păcii.

Trăiască și să se întărească 
continuu prietenia dintre 
porul romîn și' popoarele 
goslaviei.

Trăiască și înflorească 
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Vă mulțumesc din inimă, 
dragi tovarăși, pentru răbda
rea cu care ați ascultat cu- 
vîntul nostru.

(Urmare din pag. I)

ei econo- 
sistemului

Joi seara s-a' înapoiat. în Ca
pitală delegația U.A.S.R. con
dusă de tov. Constantin Luca, 
vicepreședinte al 
U.A.S.R.. 
niunii 
(V.D.S.) 
publica

Consiliului 
... care la invitația U- 
Studenților Germani 
a făcut o vizită în Re- 
Federală Germană.

★
sosit în Capitală o de- 
a Uniunii Naționa- 

Studenților din Anglia 
' ‘ A.

președintele 
la invita- 

al 
în

Joi a 
legație 
le a 
(NUSEWNI), condusă de 
Rhvs Hughes, 
NUSEWNI, care 
ția 
U.A.S.R. va 
țara noastră.

Comitetului Executiv 
face o vizită

ia ziua 
a sosit în 
a Uniunii 
(S.U.S.).
S.S. Beli, președintele acestei

★
29 noiembrie a c. 

Capitală o delegație 
Studenților Scoțieni 

condusă de Ronald

de

la invita- 
Executiv al 

o vizită în

organizații, care 
ția Comitetului 
U.A.S.R. va face 
țara noastră.

★

Vineri după-amiază a avut 
loc la Casa scriitorilor o seacă 
literară consacrată memoriei 
poetului revoluționar bulgar 
Hristo Smirnenski, cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la 
moartea sa.

Despre personalitatea și o- 
pera literară a Iul Hristo Smir
nenski a vorbit poetul Ion Bă- 
nulă, directorul Editurii de stat 
pentru literatură și artă. Acto
rii Elena Sereda șl Seplimiu 
Sever au recitat poezii ale poe
tului bulgar.

tenești dintre cele două țări 
ale noastre.

Primit cu aplauze puternice 
și îndelungate, a luat cuvintul 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Cuvintarca sa a fost 
subliniată în repetate rinduri 
de aplauze prelungite.

Luind din nou cuvintul, Ed
vard Kardeli a spus : „Mulțu
mesc tovarășului Gheorghiu- 
Dcj pentru cuvintele frumoa
se pe care ni le-a adresat 
nouă, popoarelor noastre, oa
menilor muncii de la noi. Sînt 
convins că exprim dorința dv 
a tuturor dacă rog pe tova
rășul Gheorghiu-Dej să trans
mită poporului romîn urarea 
noastră caldă pentru succese 
pe mai departe în construcția 
socialistă, în crearea condiții
lor pentru un viitor cît mai 
fericit al poporului romîn".

S-a trecut apoi la ordinea 
de zi a ședinței. Mialko Todo- 
rovici, vicepreședinte al Skup
știnei Federative, a prezentat 
raportul despre importanța 
celei de-a doua sesiuni a Vecei 
antifasciste de eliberare na
țională a Iugoslaviei, de la 
care s-au împlinit la 29 noiem
brie 20 de ani. El a trecut pe 
larg in revistă etapele mai 
importante ale luptei popoare
lor iugoslave împotriva cotro
pitorilor fasciști, arătând con
dițiile in care s-a născut pu
terea nouă populară în Iugo
slavia și a prezentat în conti
nuare succesele obținute de 
popoarele Iugoslaviei in con
strucția socialismului, în lup
ta pentru pace, cit și perspec
tivele de viitor ale dezvoltării 
Iugoslaviei.

Ședința festivă de Ia Casa 
sindicatelor a fost retransmisă 
de posturile de radio și tele
viziune iugoslave.

★
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șii speciali Agerpres, S. Stru- 
jnnși Fi Popa : Vineri după- 
amiază membrii delegației de 
stat a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej au vizitat Muzeul 
militar al Armatei Populare și 
Expoziția „Închisoarea — școa
la revoluționarilor". Oaspeții 
au fost însoțiți de Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Vecei

(Agerpres)

Cinematografe
Tudor (cinemascop — am

bele serii): Patria orele: 10; 
13,30; 17; 20,30; București ore
le : 9,30; 13; 16,30; 
sipr, orele : 9;
19,30. Minna von 
Republica, orele : 
14.15; 16,30; 18,45;
val, orele : 9,45 ;
16,30; 18,45; 21
orele : 10 : 12 ; 14,15 ; 16.30 ;
18,45; 21; Ah, acest tineret ! : 
Feroviar orele : 10; 12; 14.15;
16,30; 18,45: 21; Aurora orele: 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30; Mo
dern orele : 10; 12; 14; 16,15;
18.30; 20,45; .Turămîntul solda
tului Tooley : Capitol orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; To
mis orele: 10; 12; 15; 17; 19; 
21; Melodia orele: 10; 12; 15; 
17; 19; 21; A dispărut o navă : 
Tineretului orele : 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30; Bucegi orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30; Fla
căra orele: 11; 15; 17,15 19,30; 
21,30; Miorița orele : 9,45; 12; 
14; 16; Flamura, orele : 10; 12; 
14; 16,15; 18.30; 20,45; Trei plus 
două : Victoria, orele : 10;
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30; 
Trei zile după nemurire : Car- 
pați, orele : 10; 12; 15; 17; 19; 
21; Valsul nemuritor : Central, 
orele : 10; 12.30; 14.30; 16.30;
18,30; 20.30; Cultural, orele : 
15; 17; 19; 21; Lira, orele : 15; 
17; 19; 21; Mi-am cumpărat 
un tată : Lumina, orele : 10 la 
14 în continuare, 16; 18.15; 
20,30; Arta, orele : 16; 18,15; 
20,30; Electra : Union, orele : 
14,30; 16,45; 19; 21,15; Program 
pentru copii : dimineața ora 
10. Taxiul morții : după-amia- 
za, orele ■ 11.30 ; 14,30; 16,30;
18.30; 20,30; 
din Grecia.
Cearta. In i 
Timpuri noi, 
in continuare
Ronda : Giulești. orele • 
12.30; 14,30; 16,30; 18,30; 
Hamlet : înfrățirea între po
poare. orele : 10; 14.45: 17.30;
20.15; Harakiri : Dacia, orele : 
8.36: 11; 13.30; 16: 18.30; 21;
Volga, orele : 10; 12,30; 15;

20; Excel- 
12,30; 16;

Barnhelm : 
9,45; 12;

21; Fest.î- 
12 ; 14,15 ; 

; Grivița,

Doina Imagini 
Baricada vie. 

țara canibalilor : 
orale : 10 

1 Carmen
la 21 
de la 
10,30; 
20,30;

17,45; 20,30; Luceafărul, orele : 
10,30; 18; 20,30; Printre oameni 
buni : Buzești, orele : 16; 18,15; 
20,30; Pacea, orele : 16; 18; 20; 
Vară și fum : Crîngași, orele : 
16; 18,15; 20,30; Babette plea
că la război : Unirea, orele : 
16; 18; 20; La vîrsta dragostei : 
Vjtan, orele : 15; 17; 19; 20,45; 
Popular, orele : 16; 18.15;
20.30; Codin : Munca, orele : 
15; 17; 19; 21. Contele de Mon
te Cristo (ambele serii) : Moși
lor, orele : 16; 19,30; Elena din 
Troia : Cosmos, orele : 14,30; 
16.30; 18.30; 20,30; Colentina, 
orele : 10; 12,15; și Oameni de 
afaceri, orele : 16; 18,15; 20,30; 
Ucigașul plătit : Viitorul, ore
le : 15; 17; 19; 21; Cel mai
mare spectacol : Drumul Serii, 
orele : 15; 17,45; 20,30.

(Urmare din pag. I)

îmbogățească neîncetat cuno
ștințele profesionale. Cum au 
fost îndrumați și ajutați ?

Iată ce ne-a spus utemislul 
Chirilă Petrov, zidar. „Eu am 
venit pe șantierele de construc
ții din Tulcea de la T.C.E.H. — 
Constanța. Acolo am urmat 
cursurile de ridicare a califică
rii care mi-au fost de un real 
folos. Deși am sesizat comitetul 
U.T.M. că și la noi în întreprin
dere aceste cursuri sînt nece
sare și că ele ar fi frecventate 
de majoritatea tinerilor 
structori, această măsură 
pusă numai în plan".

Comitetul U.T.M. din
prindere a prevăzut. în planul 
de muncă o serie de măsuri 
menite să contribuie la ridica
rea calificării tinerilor con
structori. Ele au rămas numai 
pe hîrtie. Singurul concurs 
„Cine știe meserie cișligă", 
care a trezit interes. în rindu- 
rile tinerilor, organizat în a- 
cest sens, este mult prea puțin. 
De aceea, considerăm că în a- 
ceastă privință, comitetul 
U.T.M. va trebui să sprijine 
conducerea întreprinderii și

con- 
a fost

între-

Cu prilejul aniversării
eliberării Albaniei

R.P. Albania

La Filatura Romînă de Bumbac iac practica peste 60 de elevi. 
In fotografie : maistra instructoare Maria Ionel, explicînd (la 
biblioteca tehnică) unui grup de eleve de la Școala profe

sională a F.R.B., un nou sistem de legare a lirelor.Executive Federative, Mirko 
Tepavaț, adjunct al secretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne, Arso Milatovici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, dr. Serghie Makie- 
do, șeful protocolului Secreta
riatului de Stat pentru aface
rile externe, general maior Pe- 
tar Badici, precum și de Mi- 
lian Neoriclci, președintele 
Skupștinei orășenești Belgrad.

La intrarea în Muzeul mi
litar, oaspeții români au fost 
întâmpinați de directorul mu
zeului, colonelul Idriz Cervan, 
care a prezentat principalele 
exponate ale muzeului.

Muzeul militar este amena
jat la Kalemegdan, vechea ce
tate a Belgradului, sub ale că
rei ziduri se află mormintele 
unor eroi naționali iugoslavi 
din cele două războaie mon
diale. De asemenea, pe locul 
cel mai înalt al secularei for
tărețe se ridică statuia „Învin
gătorul" al celebrului sculptor 
iugoslav Ivan Mestrovici.

După ce au vizitat sălile 
unde sint expuse arme de 
luptă, uniforme, documente, 
hărți, fotografii, privind acti
vitatea militară desfășurată de 
popoarele Iugoslaviei în decurs 
de peste un mileniu, oaspeții 
au trecut în sălile consacrate 
luptei de eliberare dusă 
anii 1941—1945, care ocupă 
loc de seamă în muzeu.

Numele multor eroi, care
căzut pentru eliberarea Iugo
slaviei, se află înscrise pe o 
placă memorială în fața căreia 
se înalță o statuie care întru
chipează Patria cu flacăra 
pieritoare a recunoștinței 
mînă.

In continuare, oaspeții ro
mîni au vizitat expoziția „în
chisoarea ■— școala revoluțio
narilor", deschisă recent de 
Muzeul Revoluției Popoarelor 
Iugoslaviei. Directorul acestui 
muzeu, Milorad Panici-Surep, 
a. dat. membrilor delegației ro- 
mîne explicații cu privire la 
numeroasele exponate.

Documentele muzeelor vizi
tate dezvăluie izvoarele cu
rajului și bărbăției in luptă a 
poporului Iugoslaviei, care au 
făcut posibile victoriile sale 
istorice, sărbătorite în aceste 
sllt.

în
un

au

îie-
în

Ambasadorul
în R.P. Romînă, Răpi Gjerme- 
ni, a oferit vineri seara un 
cocteil cu prilejul celei de-a 
XlX-a aniversări a eliberării 
Albaniei.

Au participat Victor Iones
cu, ministrul comerțului exte
rior, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune, Alex. Buican, 
vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, conducă
tori ai unor instituții de stat, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
din Ministerul Comerțului 
Exterior, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditat! în 
R.P. Romînă și alți membri aî 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Vizitele misiunii
economice

Unități 
moderne, 

comerciale
italiene

Vineri, senatorul Gino Zan- 
nini, care se află in țara noa
stră în fruntea unei misiuni 
economice italiene, a făcut o 
vizită la Marea Adunare Na
țională. Aici el a fost primit de 
acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale și prof. ing. Tudor 
Ionescu, membru al Comitetu
lui de conducere al grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie Romînia-Italia. în
trevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

In aceeași zi senatorul ita
lian a fost primit de ministrul 
comerțului exterior, Victor Io
nescu. In timpul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej 
s-au discutat probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor e- 
conomice dintre Romînia și 
Italia.

Conducătorul misiunii a fost 
primit, de asemenea, de 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

La întrevederi a fost de față 
dr. Alberto Paveri 
ministrul Italiei în 
mînă.

Spartachiacta de iarnă a tineretului

întrecerile • •

din Sărățeanca

DEVA. — La parterul blocurilor 
noului cvartal de locuințe din 
centrul orașului Deva s-au deschis 
zilele acestea magazine de confec
ții, mobilă și librărie. Alte unități 
comerciale moderne funcționează 
de curînd și la I’ctroșeni, Simeria 
și Brad. în orașele și centrele in
dustriale din regiunea Hunedoara 
au fost date în funcțiune de la în
ceputul anului 54 unități alimen
tare și industriale.

Toate unitățile sînt organizate 
pe principiul expunerii deschise a 
mărfurilor. Mai mult de 60 maga
zine funcționează în două schim
buri. Tn Valea Jiului, la Hunedoa
ra, Sebeș, Alba Iulia și în alte cen
tre au fost amenajate magazine a- 
limentare cu autoservire.

Fontana,
R. P. Ro

★
Cu prilejul vizitei 

italieni în țara noastră au fost 
oferite cocteiluri din partea 
ministrului Italiei și a condu
cerii Ministerului Comerțului 
Exterior. Conducătorul misiu
nii a oferit un dineu.

*
In timpul vizitei membrii 

misiunii, din care fac parte re
prezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior, Institutului 
italian pentru comerțul exte
rior și ai Confederației indus
triașilor, numeroși oameni de 
afaceri, industriași și econo
miști au avut convorbiri la 
Ministerul Comerțului exterior 
și la Camera de, Comerț, pre
cum și la diferite întreprinderi 
de stat pentru comerțul exte
rior. Ei au vizitat totodată 
uzine constructoare de utilaj și 
mașini din București, Ploiești 
și Brașov.

oaspeților

(Agerpres)

Muncitorii Mihal Pintilie și Constantin Roșea de Ia Intre prinderea de aparate de măsură 
șl control Otopeni, execută reglajul unui debitmetru folosit în industria chimică.

Foto 1 AGERPRES

comitetul sindicatului în orga
nizarea cursurilor de ridicare a 
calificării. Este necesar apoi 
să fie folosite forme cit mai 
variate care să ducă Ia realjj 
zarea acestui scop. Ne aîndim 
de pildă, să se organizeze mai 
multe schimburi de experiență 
cu constructorii de pe litoral,

torilor de aici și în privința 
creșterii productivității muncii 
și a îmbunătățirii calității. 
Unele măsuri stabilite în aceas
tă direcție au și început să 
prindă viață. In cadrul între
prinderii, de pildă, se va con
strui o stație centralizată de 
betoane și mortare, care va

pune de un număr însemnat 
de cărți tehnice de specialitate.

Cabinetul tehnic va trebui 
să elaboreze o tematică a 
cursurilor în funcție de nevoile 
producției anului vfitor. Tema
tica va trebui întocmită ținînd 
seama de specificul meseriei și 
gradul de pregătire profesio-

Pornind dc la cerințele1

maț multe eeneursuri pe teme 
profesionale, de asemenea, se 
simte nevoia unei mai susținu
te acțiuni de 
cărții tehnice 
avansate.

Pentru anul 
dorea are un 
tie sporit. Numărul 
telor ce se vor construi în anul 
viitor aproape se va dubla. 
Sarcini sporite revin construe-

a
metodelor

popularizare
și a

1964 
plan

întreprin
de produc- 
apartamen-

* 0practicii
permite un ritm mai înalt lu
crărilor de construcții.

Avînd în vedere aceste sar
cini, ridicarea calificării se va 
pune cu și mai multă acuitate 
decît în acest an.

Ce va trebui întreprins în a- 
cest scop ?

Posibilități sint. Cadrele da 
ingineri și maiștri din între
prindere au experiență, sînt 
săli, biblieteet tehnic® dis-

nai®. Lecțiile elaborate la nive
lul trustului, pentru problemele 
comune mai multor întreprin
deri sau la nivelul întreprinde
rii pentru cele specifice, să fie 
întocmite în pas cu cele mai 
noi cuceriri în domeniul con
strucțiilor.

O importanță deosebită va 
trebui acordată alegerii și se
lecționării lectorilor. Aceștia 
vor fi aleși din rîndurile ingi-

a startul tradițio
nalei competiții de 
masă — Sparta- 
chiada de iarnă a 
tineretului — se 
atlă în aceste zile 
numeroși concu-

orașe și sate. Zilele 
peste 100 de colecti- 

Sărățeanca, 
la

renfi de la 
trecute, ) 
vișli din comuna 
raionul Mizil, s-au Întrecut 
tir, tenis de masă, șah și gim
nastică. In preajma primelor 
întreceri ale etapei 1 tinerii au 
amenajat o frumoasă bază 
sportivă (teren de volei, fotbal, 
groapă pentru sărituri, portic 
de gimnastică). La amenajarea 
terenului sportiv au efectuat 
peste 4 000 ore muncă patrioti
că tinerii colectiviști de la 
G.A.C. „8 Martie" și elevii 
Școlii tehnice horticole.

După deschiderea festivă au 
început întrecerile programate 
In prima zi. Intr-o sală a Șco
lii tehnice s-au desfășurat la 6 
mese întrecerile șahiștilor. Cele 
mai bune pozifii după primele 
mutări le-au reușit colectiviștii 
Ion Bratu, Isidor Rotaru, Mir
cea Andronache, Aurel Capotă 
care de altfel și-au înscris nu
mele printre primii învingători. 
Antrenante s-au dovedit șl în
trecerile la tenis de masă. 
Aici cei mai buni jucători s-au 
arătat elevii Școlii tehnice hor
ticole Puiti Șerbănoiu și Cons
tantin Achim (anul IV). Re
marcabil s-au comportat la te
nis de masă și colectiviștii Mi
hai Constantinescu, Nicolae 
Toma.

In locul amenajat pentru În
trecerile 
întîietatea 
Pe primele 
Constantin 
Geambașu, 
sala căminului cultural frumos 
pavoazată au evoluat apoi 
două echipe de gimnastică ale 
școlii de 8 
moașe care 
ale calități

de tir și-au disputat 
peste 40 de tineri, 
locuri s-au clasa! 

Catană, Traian 
Grigore Baciu. In

ani. Exercițiile fru- 
au demonstrat re
de gimnaști la e-

levii Maria Mifaru, Monica Ta- 
maiu, Doina Alexandru, Petre 
Baciu, Jigou Dionisie, au lost 
mult aplaudate de colectiviști.

întrecerile etapei I continuă 
In aceste zile. Primul concurs 
ne-a permis să constatăm că 
asociația sportivă „Viticola' în 
strînsă colaborare cu comitetul 
U.T.M. al G.A.C. „8 Martie" — 
a reușit, spre deosebire de al(t 
ani, să atragă pe terenul 
sport un număr mai mare 
tineri colectiviști. Aceasta 
datorește măsurilor eficiente 
luate de asociația sportivă și 
organizația U.T.M. cu mult 
înainte de organizarea prime
lor întreceri ale etapei I.

Încă de la începutul lunii 
noiembrie, spartachiada a lost 
bine cunoscută de către tineri 
prin fotomontaje, articole la 
gazetele de perele. Concuren
ta s-au pregătit din vreme 
pentru primele întreceri, 
buna pregătire a tinerilor 
lectivișli, la desfășurarea 
trecerilor au contribuit cei 
buni sportivi al comunei 
sînt Constantin Catană, 
Popa, Traian Geambașu, 
cum și profesorii Școlii tehni
ce viticole din comună, in
structorii și activiștii voluntari 
ai asociației sportive. Inifialiva 
consiliului asociației sportive 
„Viticola", de a organiza cu o- 
cazia primelor Întreceri con
cursuri demonstrative cu par
ticiparea sportivilor mai con- 
sacrafi din alte asociații spor
tive s-a dovedit eficace, un 
mijloc interesant de propagan
dă în lavoarea unor discipline 
sportive mai pu/in cunoscute. 
La Sărăfeanca întrecerile spar- 
tachiadei au început. Și în fie
care zi aproape, pe listele de 
concurs apar nume noi ale ti
nerilor dornici 
la disciplinele 
nale competiții

de 
de 
se

la 
co- 
în- 

mai 
cum 
Gh. 

pre

să se întreacă 
acestei tradițio- 
de masă.

S. SPIREA

Spectacole 
muzicale 

la Brăila
Prezent, ca și In stagiunile an

terioare. cu O serie de spectacole 
si manifestări muzicale !n regiune. 
Teatrul muzical din Galați a În
scris și de data această un bilanț 
edificator. Multe dintre «casts ma
nifestări au avut lo« la Brăila,

Găzduite ill frumoasă și spațioa
sa sală de spectacole a Clubului 
muncitoresc „Progresul", manifes
tările Teatrului muzical .— ca și 
concertele Orchestrei simfonice, 
s-au bucurat de aprecierea miilor 
de spectatori și auditori prin va
rietatea lucrărilor muzicale prezen
tate, prin ținuta lor artistică.

Opera, opereta, baletul și estra
da au prezentat spectacole Ia Bră
ila : opera-poeni „Trandafirii Dot- 
lanei“ dă Norbert Petri, „Vinzăto* 
rul de păsări" de Karl Zeller, 
„Sărutul Cianitei" de luri Miliu- 
tin, „Voevodul țiganilor" „Cava
leria rusticană", „Paiațe", „Lucia 
de Lammermoor", spectacolul de 
estradă, „Magazin muzical", mani
festări pe care bTăilenif le-au ur
mărit cu viu interes.

Aproape toate premierele și prin
cipalele reluări ala stagiunii trecu
te vor fi prezentate anul acesta 
și pe scena Clubului muncitoresc 
„Progresul" de In Brăila (amintim 
„Magazin muzical", „Sărutul Cin- 
niței", „Silvia", „Trubadrul". ba
letul lui Asafiev „Fîntînă din Bac- 
cisarai", „Cio-Cio-San", „Traviata" 
și, in premieră „Mam'zelie Nitou- 
che).

Pentru 8 eteri publicului fle aici 
cunoțtințe mat 
mele cela mai 
zicii de operă, 
ciclu special

larg! deapra prohle. 
importante ale mu- 
a-a preconizat un 

de eonferlnte-lectii.

D. SANDU

A «pirat

• II SCURT • PE SCURT • Calendarul de perete

• Echipa de hochei pe ghea
ță a orașului București a sus
ținut joi seara la Klagenfurt 
un meci amical cu echipa lo
cală A. C. Klagenfurt. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 4—4 (2—1; 2—1;
0—2). Punctele echipei romîne 
au fost realizate de Szabo I 
(2), Szabo II și Varga.

In orașul Liubliana, s-a dis
putat meciul triunghiular mas
culin de gimnastică dintre e- 
chipele Iugoslaviei, R.P. Bul
garia și R.S. Cehoslovace. Pe 
primul loc s-a clasat echipa 
Iugoslavă cu 560,10 puncte, ur
mată de cea 
ce — 559,85 
Bulgaria —

a R.S. Cehoslova- 
puncte și a R.P.

557,35 puncte. In

nerilor și maiștrilor din între
prindere care au o bogată ex
periență, o bună pregătire 
care trebuie să fie la curent cu 
noutățile tehnice apărute 
ramura construcțiilor.

Cursurile de ridicare a cali
ficării nu constituie singura 
formă pentru continua îmbogă
țire a cunoștințelor profesio
nale ale muncitorilor de pe 
șantiere, însă ele reprezintă 
forma care poate asigura cel 
mai bine scopul propus — ri
dicarea permanentă a califică
rii profesionale a tinerilor con
structori.

Un rol deosebit de impotrant 
revine și T.R.C.L. Dobrogea, 
care poate îndruma și ajuta 
conducerea întreprinderii, pu- 
nîndu-i la dispoziție materialul 
bibliografic necesar. De altfel 
așa cum ne-a declarat tovară
șul inginer Nicolae Dumitrescu, 
director adjunct al T.R.C.L. 
Dobrogea, pentru anul viitor 
trustul va lua toate măsurile 
pentru ca acest important o- 
biectiv din planul M.T.O. să 
fie îndeplinit, asigurînd și din 
acest punct de vedere înde
plinirea sareinilor de predue- 
țje pe 1964.

Și

în

clasamentul individual com
pus, victoria a revenit cunos
cutului gimnast iugoslav Mi
roslav Cerar, cîștigătorul „Cu
pei Europei".

• Invingînd cu 4—0 echipa 
Nigeriei, reprezentativa de 
fotbal a Sudanului s-a califi
cat în finala „Cupei Africii".
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ANUNȚ
Combinatul Siderurgic Hunedoara

angajează imediat:
ingineri metalurgișli 
ingineri siderurgiști 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri

căi ferate 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
maiștri furnaliștl 
maiștri repararea vagoanelor 
tehnicieni 
tehnicieni 
tehnicieni 
tehnicieni

mecanici 
electromecanici 
oțelari 
lurnaliști 
diriglnțl de șantier 
proiectanți 
tn exploatare

S.C.B. 
coordonatori

pr. I.

mecanici 
lăcătuși 
electricieni 
strungari 
apeducteri 
oțelari

I
II 
proiectanți I 
proiectanți II

șefi serviciu linie 
șefi secție C.T. 
șef sector 
controlori 
instructor 
desenatori
șef reparații vagoane 
șefi rev. vagoane C.F.R. 
șefi stații C. Ferate 
subșefi de stație C. Ferate 
șefi serviciu Exploat. C.F. 
picheri 
contabili șefi cu studii 1 

rioare sau medii 
economiști principali 
merceologi pr.

Informații suplimentare 
de la C.S.H.

supe-

se pri
mesc de la C.S.H. Serviciul 
personal pe telefon interior 42 
unde se adresează cererile și 

autobiografia sollcltanțllor.
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tfe Securitate și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

purtătoare pentru obiecte cosmice

Sesiunea 
Consiliului

Mondial al Păcii

BUENOS AIRES. — La 28 no
iembrie, guvernul argentinean 
a hotărît să introducă contro
lul asupra preturilor la artico
lele principale de consum. A- 
ceastă măsură, menită să iacă 
iafă inilafiei crescînde, urmea
ză să fie prezentată săptămîna 
viitoare președintelui Illia spre 
ratificare.

de orașul Lausanne, pentru a 
se stabili definitiv în Elveția.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
In cea de-a doua ședință a 
Consiliului de Securitate con
sacrată politicii rasiale dusă 
de guvernul Republicii Sud- 
Africane, la 29 noiembrie, pri
mul a luat cuvîntul reprezen
tantul permanent al Ghanei la 
O. N. 
Arătind 
dentate 
politica 
fapt o încurajează prin inves
tiții uriașe în Republica Sud- 
Africană, el a cerut su fie în
deplinită hotărirea Consiliului 
de Securitate care prevede sis
tarea tuturor livrărilor de ar
mament Republicii Sud-Afri
cane, precum și de 1 boicota 
toate mărfurile din această 
țară.

Queison-Sackey a propus ca, 
ținind seama de refuzul gu
vernului Verwoerd de a în-

U., Queison-Sackey. 
că unele puteri occi- 
condamnă în vorbe 
de apartheid dar de

deplini rezoluția Consiliului 
de Securitate din 3 august, 
Republica Sud-Africană sa fie 
privată temporar de calitatea 
de membră a O.N.U.

D-na Lakshmi Pandit, șefa 
delegației indiene la cea de a 
18-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a demascat 
afirmațiile reprezentanților 
R.S.A. că populația băștinașă 
din această țară se bucură de 
drepturi depline. Ea a citat 
cifre care demonstrează că 
muncitorii băștinași din in
dustria minieră au salarii de 
15 ori mai mici decît munci
torii albi, iar în industria pre
lucrătoare salariile băștinași
lor sînt de 5 ori mai mici decît 
cele ale albilor. In anul 1962, 
a arătat d-na Lakshmi, un 
număr de 384 497 de băștinași 
nu fost arestați în baza legilor 
și decretelor care limitează li
bertatea de circulație.

In Comitetul nr. 3

HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romîne, 
Niculai loan Vancea, și-a 
prezentat, la 29 noiembrie 
1963, scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Fin
landa, Urho Kaleva Kokkonen.

Ambasadorul a transmis din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R- P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, căl
duroase salutări președintelui 
Urho Kaleva Kekkonen.

Mulțumind, Urho Kaleva 
Kekkonen l-a rugat pe amba
sadorul R.P. Romîne să trans
mită cele mai bune urări pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne. Președintele 
Republicii Finlanda s-a între
ținut cordial cu ambasadorul 
R.P. Romîne.

La prezentarea scrisorilor 
de acreditare au asistat Veli 
Merikoski, ministrul afaceri
lor externe al Finlandei, Hei
kki Leppo, șeful Direcției pro
tocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și 
membri ai ambasadei romîne 
din Helsinki.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
In legătură cu lărgirea pro
gramului de cercetări științi
fice pentru explorarea conti
nuă a spațiului cosmic, agen
ția TASS este împuternicită să 
comunice că în intervalul 2 
decembrie 1963—25 ianuarie 
1964 în Uniunea Sovietică vor 
fi lansate noi variante perfec
ționate de rachete purtătoare 
pentru obiecte cosmice în două 
regiuni ale Oceanului Pacific.

Specificînd coordonatele a- 
cestor regiuni, comunicatul a- 
daugă:

In scopul asigurării securită
ții navigației și zborurilor a-

vioanelor în cursul lansărilor 
de rachete purtătoare în regi
unea Oceanului Pacific, guver
nul Uniunii Sovietice solicită 
guvernele țărilor, ale căror 
nave și avioane se pot afla în 
cursul intervalului de timp 
sus-menționat în apropierea 
regiunilor de cădere a penul
timelor trepte ale rachetelor 
purtătoare, să ceară autorită
ților de resort să dea căpitani
lor navelor și comandanților 
avioanelor instrucțiuni de a nu 
intra în zonele maritime și a- 
eriene din 
mărginite 
menționate.

Oceanul Pacific, 
de coordonatele

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— în Comitetul nr. 3 pentru 
problemele sociale, umanitare 
și culturale ale Adunării Ge
nerale O.N.U. continuă discu
țiile generale asupra articole
lor celor două pacte interna
ționale ale drepturilor omului, 
care se referă la măsurile de 
punere a lor în aplicare.

Referindu-se la aceste mă
suri, reprezentantul R. P. Ro
mine, prof. dr. Traian Ionaș- 
cu, a spus că competența în 
privința aplicării lor nu 
poate aparține decît legislației

interne 
articole 
cum 
internațional statornicesc că 
protecția internațională a 
drepturilor omului nu poate fi 
exercitată de un organ inter
național, ci numai pe calea 
colaborării între state.

Delegatul romîn a precizat 
că asigurarea eficienței drep
turilor civile și politice nece
sită în primul rînd asigurarea 
realizării drepturilor economi
ce, sociale și culturale, care 
reprezintă fundamentul drep
turilor civile și politice.

a statelor. Numeroase 
ale Cartei O.N.U., pre- 

și principiile dreptului Prezențe
rominești

Sub presiunea mișcării
de eliberare

MADRID. — După cum anunță 
corespondentul din Madrid al 
agenției Associated Press, Cortesul 
spaniol (Parlamentul) a adoptat joi 
o lege care prevede autonomia 
Guineei Spaniole, începînd de la 
1 ianuarie 1964.

Potrivit legii Corlesului, (elabo
rată după binecunoscutele metode 
de înșelare a opiniei publice), 
Guineea Spaniolă va avea de la 
1 ianuarie 1964 o Adunare Genera
lă 
ai 
de 
tei 
în 
general care să răspundă de ordi
nea publică și să coordoneze ad
ministrația locală. Agenția Asso
ciated Press subliniază că în atri
buțiile comisarului genera! intră și 
romanda forțelor militare ale Gui
neei Spaniole, precum și dreptul 
de a suspenda hotărîrile Consiliu-

lui Guvernamental guinez, dacă va 
considera că aceste holărîri ,,nu 
sînt de competența Consiliului sau 
sînt contrare ordinei publice".

Deși, sub presiunea mișcării de 
eliberaro locale autoritățile spa
niole au fost silite să acorde auto
nomie Guineei Spaniole. totuși 
funcțiile atribuite comisarului ge
neral limitează caracterul acestei 
autonomii.

și un Consiliu guvernamental, 
căror membri vor fi localnici 
origine spaniolă. In baza aces- 
legi, guvernul spaniol va numi 
Guineea Spaniolă un comisar

★
Guineea Spaniolă, situată pe 

coasta de vest a Africii, este for
mata din teritoriile 
Insula Fernando Po, 
prafață de 28 000 km 
populație de 246 000

Rio Muni și 
avînd o su- 
pătrati și o 

de locuitori.

PHENIAN. — Ansamblul 
„Perinița" al Sfatului Popular 
al Capitalei a sosit la Phenian, 
R.P.D. Coreeană. R.P.D. Co
reeană este prima țară pe 
care o vizitează „Perinița" în 
cadrul turneului întreprins în 
mai multe țări din Asia.

Artiștii romîni au fost în- 
tîmpinați la aeroport de Kim 
San Ak, adjunct al ministru
lui culturii, reprezentanți ai 
Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea, ai Co
mitetului popular orășenesc.

Seara, Ministerul Culturii a 
oferit în cinstea membrilor 
ansamblului o recepție la 
care a fost prezent și ambasa
dorul R. P. Romîne la Phe
nian, Manole Bodnăraș.

CONAKRY. — La Conakry 
și-a deschis lucrările cel de-al 
treilea congres al Confedera
ției naționale a oamenilor 
muncii din Guineea. La con
gres participă delegați repre- 
zentînd 37 de sindicate pe ra
mură și 31 de uniuni sindicale 
locale, precum și numeroase 
delegații de peste hotare. Din 
R.P. Romînă participă o dele
gație, condusă de Eftimie 
Constantin, membru al Prezi
diului Consiliului Central al 
Sindicatelor.

ANKARA. — Referindu-se 
la situația creată ca urmare a 
hotărîrii partidelor Turciei noi 
și național-țărănesc de a pă
răsi coaliția guvernamentală, 
președintele Turciei, Cemal 
Giirsel, a declarat că, după pă
rerea lui, crearea unui nou 
partid care să instaureze un 
echilibru politic în țară ar în
lătura iminența crizei politice, 
care planează asupra Turciei.

Giirsel — relatează Associa
ted Press — „nu a numit pe 
parlamentarii care ar putea 
părăsi partidele politice din 
care fac parte pentru a se uni 
noului partid preconizat, dar, 
după unii observatorii poli
tici din Ankara, ideea creării 
unui nou partid este deosebit 
de atractivă pentru o serie 
de reprezentanți moderați din 
Partidul național țărănesc și

Partidul dreptății". Se relatea
ză, de asemenea,
mativ o jumătate din mem
brii independenți 
meniului ar fi dispuși 
ralieze grupului preconizat.

Potrivit observatorilor, 
felul acesta noul partid va 
destul de puternic pentru

că aprozi-

ai parla- 
să se

în 
fi 
a 

forma o coaliție guvernamen
tală majoritară cu partidul re
publican al actualului prim- 
ministru Inonii.

Inițiativa formării unui nou 
partid de „echilibru național’ 
se datorește, după cum scrie 
ziarul „Âkis“ — apropiat 
cercurilor guvernamentale — 
antagonismului care există în
tre Partidul dreptății, care a 
dobîndit o victorie importantă 
în alegerile locale, și partidul 
republican condus de Inonii.

VARȘOVIA 29 — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii și-a continuat lucrările 
la 29 noiembrie în cele patru 
comisii constituite.

In trei comisii discuțiile se 
desfășoară pe baza rapoarte
lor prezentate în ședința ple
nară din 28 noiembrie, iar în 
comisia a 4-a se discută proble
ma perspectivelor luptei pen
tru pace în întreaga lume.

Membrii delegației Comite
tului național pentru apărarea 
Păcii din R.P. Romînă partici
pă la lucrările tuturor comi
siilor.

VARȘOVIA. — La 28 noiem
brie, în ședința de după-amia- 
ză a sesiunii Consiliului Mon
dial al Păcii, au continuat dis
cuțiile generale pe marginea 
rapoartelor prezentate. Ngu
yen Van Hien (R. D. Vietnam) 
a informat pe cei prezenți 
despre situația grea din Viet
namul de sud unde, în ciuda 
înlăturării lui Ngo Dinh Diem 
continuă războiul împotriva 
patrioților. Josef Ozga-Mi- 
chalski (R. P. Polonă), s-a o- 
cupat de necesitatea rezolvării 
pașnice a problemei germane.

PARIS. — După cum rela
tează agenția France Presse, în 
cursul după-amiezii de vineri, 
peste 2 000 de studenți pari
zieni au participat la o mani
festație pe străzile centrale 
ale orașului, exprimîndu-și ne
mulțumirea față de lipsa de 
localuri pentru studiu și de la
boratoare, precum și de profe
sori pentru învățămîntul su
perior. Agenția precizează că 
au avut loc ciocniri între ma- 
nifestanți și poliție, mai mulți 
studenți fiind răniți. Numeroși 
studenți au fost arestați.

HELSINKI. — La 29 noiem
brie președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a plecat în
tr-o vizită neoficială în Uniu
nea Sovietică. în aceeași zi, 
Urho Kekkonen a sosit în sta
ția de frontieră Lujaika.

■©■

Alegeri in Senegal
DAKAR. — La 30 noiembrie, 

la Republica Senegal au loc a- 
legeri prezidențiale și parla
mentare. Singurul candidat la 
președinție este actualul pre
ședinte Leopold Senghor.

In adunarea națională ur
mează să fie aleși 80 de depa- 
tați, Își prezintă candidați la 
alegerile parlamentare partide
le Uniunea progresista din Se
negal, al Iui Leopold Senghor, 
partidul Blocul maselor senega- 
leze și Partidul regrupării afri
cane.

După cum subliniază 
tia France Presse, din 
rul total de 1 300 000 
tori, cit numără corpul
ral, circa 700 000 sînt înscriși în 
Uniunea progresistă din Sene
gal, partid al cărui secretar ge
neral este președintele Leopold 
Senghor.

agen- 
nunră- 
alegă- 

electo-

liiombc sc agita...
PARIS. — Șeful secesioniș- 

tllor katanghezi, Chombe, care 
de mai multe luni se află în 
Spania, a sosit la Paris. Știrea 
a provocat numeroase comen
tarii în cercurile politice. După 
cum s-a anunțat numai cu 
cîteva zile în urmă a sosit la 
Paris și fostul „ministru" al a- 
facerilor externe katanghez, E- 
variste Kimba, cunoscut ca u- 
nul din cei mai apropiați co
laboratori al lui Chombe. Ob
servatorii politici își exprimă 
părerea că Chombe împreună 
cu colaboratorul său „se vor 
strădui" să pună la cale noi 
planuri aventuriste în Congo.

După cum anunță corespon
dentul agenției Reuter la Eli- 
sabethville, în ultimile zile, în 
acest oraș s-au făcut auzite 
zvonuri despre o reîntoarcere 
a lui Chombe în Katanga. Tot
odată, relatează coresponden
tul, la frontierele cu Rhodesia 
și cu Angola se observă în ul
timele zile o activizare a ră
mășițelor fostei jandarmerii 
katangheze. In Angola, rela
tează agenția U.P.I., fratele lui 
Chombe așteaptă sosirea a 
2 000 de membri ai fostelor ar
mate katangheze, cărora colo
nialiștii portughezi le-a oferit 
azil.

Declarația
premierului grec

BAGDAD. — Autoritățile 
irakiene au creat 8 comitete 
speciale care urmează să preia 
și să inventarieze birourile și 
sediile gărzii naționale baasis- 
te în_ regiunea Bagdad — a- 
nunță France Presse. Guver
natorul militar genera], Rașid 
EI Mosleh, a dat, de aseme
nea, dispoziție băncilor să nu 
mai onoreze cecurile privind 
conturile a 49 de persoane sau 
grupări legate de partidul 
Baas.

La Bagdad s-a anunțat ofi- 
cfal reînceperea cursurilor 
școlilor primare și secundare 
la 30 noiembrie.

Mesajul președintelui S. U.A
WASHINGTON 29 (Ager

pres). — Cu prilejul „Zilei 
Recunoștinței", care se sărbă
torește anual în S.U.A., pre
ședintele Lyndon Johnson a 
adresat poporului american 
un mesaj radiotelevizat.

După cum relatează Buleti
nul de știri al Casei Albe — 
președintele Johnson, referin
du-se la situația politică inter
nă din S.U.A., a declarat, 
printre altele, că ceea ce do
rește cel mai mult pentru vii
tor este „excluderea urii din 
cuvintele noastre și a răutății 
din inimile noastre, zăgăzui
rea izvorului otrăvit de ură, 
intoleranță și fanatism, apă
rarea unității noastre, la nord, 
la sud, la est și la vest, gră
birea zilei cînd ura de rasă, 
religie și regiune nu va mai 
exista și a zilei cînd marele 
noastre energii, puterea de

stăpinire și spiritul nostru se 
vor elibera de poverile pe 
care le-am purtat atît de mult 

a cerut poporului 
se consacre cu o 
idealurilor ame-

timp". El 
american „să 
nouă vigoare 
ricane".

L. Johnson 
lui american 
pentru a se înlătura din țară 
orice nedreptate, intoleranță 
sau opresiune față de oricare 
din cetățenii americani, indi
ferent de culoarea pielii lor...".

După ce a adus un omagiu 
memoriei fostului președinte 
John Kennedy, Lyndon John
son a anunțat că principalul 
centru al S.U.A. pentru expe
rimentarea și lansarea de dis
pozitive în spațiul cosmic, 
Cape Canaveral din Florida, 
se va numi pe viitor 
Kennedy.

a cerut poporu- 
„să se roage

Cape

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA — Membrii Came

rei Comunelor au cerut insi
stent primului ministru brita
nic, Sir Alec Douglas-Home, 
să expună poziția guvernului 
englez în problema creării 
forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. și să explice de 
ce guvernul englez a fost, în 
general, de acord să participe 
la tratativele privind crearea 
acestor forțe.

Luînd cuvîntul joi în Ca
mera Comunelor, premierul 
englez Douglas-Home a afir
mat din nou că pînă în pre
zent Marea Britanie nu a luat 
nici o hotărîre în ceea ce pri
vește participarea sa la crea
rea forțelor nucleare multila
terale preconizate de Statele 
Unite. El a subliniat că, deo
camdată, guvernul englez a 
consimțit să participe la trata
tivele privind crearea acestor 
forțe. Tratativele interaliate 
care se vor desfășura la Paris 
și Washington, referitoare la 
crearea acestor, forțe, a decla
rat premierul englez, urmăresc 
„să ofere țărilor interesate po
sibilitatea de a studia minuțios 
actualul plan de creare a forțe
lor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.".

Harold Wilson, liderul parti
dului laburist, și Patrick Gor
don Walker, purtătorul de cu- 
vînt al partidului laburis pen
tru problemele externe, au ce
rut insistent primului ministru 
Douglas-Home să expună clar 
poziția guvernului conservator 
față de crearea forțelor nucle
are multilaterale ale N.A.T.O. 
Răspunzînd acestor interpelări, 
premierul britanic s-a limitat 
doar să declare că detaliile 
planului privind crearea forțe
lor nucleare multilaterale sînt 
insuficient de clare pentru ca 
guvernul să-și poată definitiva 
atitudinea față de acest plan.

Marea Britanie rămîne „la dis
poziția aliaților săi" în vede
rea facilizării eventualelor 
tratative cu Uniunea Sovieti
că. După ce a precizat că An
glia va rămîne aliata hotărîtă 
a Statelor Unite, precum și a 
celorlalte membre ale blocului 
nord-atlantic, el a adăugat că 
Marea Britanie ar putea juca 
un rol util în ceea ce privește 
găsirea unor puncte de vedere 
comune cu Uniunea Sovietică. 
Marea Britanie, a spus Home, 
ar putea „promova idei în 
sînul alianței atlantice", rămî- 
nînd totodată fidelă partene
rilor săi.

Referindu-se apoi la relații
le în cadrul N.A.T.O., primul 
ministru a menționat necesita
tea menținerii alianței occi
dentale.

ATENA 29. (Corespondentul 
Agerpres Al. Gheorghiu trans
mite) : In urma cererii premie
rului Papandreu, deschiderea 
sesiunii noului parlament grec, 
care urma să aibă loc la 11 de
cembrie, a fost amînată prin- 
tr-un decret regal cu cinci zile 
— pentru data de 16 decembrie. 
Cererea a fost motivată prin 
aceea că trei miniștri urmează 
să participe Ia sesiunea minis
terială a N.A.T.O. de Ia Paris 
în cursul lunii decembrie.

In urma audienței sale la pa
lat, primul ministru a făcut o 
declarație presei. EI a arătat 
că vor avea loc noi alegeri 
dacă guvernul nu va obține 
o majoritate „suficientă sau 
măcar acceptabilă". Papandreu 
a explicat că prin această ma- 

înțelege aderarea la 
a unor de
părași par-

PNOM PENH. — Agenția 
cambodgiană de presă anunță 
că la 11 noiembrie militari ai 
forțelor armate sud-vietname- 
ze au tras asupra unui grup 
de țărani cambodgieni care 
efectuau lucrări agricole în 
provincia Takeo, în apropiere 
de frontiera cu Vietnamul de 
sud. în urma acestei acțiuni, 
un țăran cambodgian a fost 
ucis.

Ancheta 
asasinatele

privind
din Dallas

LONDRA. — Intr-o convor
bire cu un grup de ziariști în 
legătură cu relațiile Angliei în 
cadrul N.A.T.O., primul minis
tru britanic, sir Alec Douglas- 
Home, care se află într-o vi
zită în localitatea Grantham, 
nordul Angliei, a declarat că

CARACAS. — Agențiile de 
presă relatează că forțele pa
triotice din Venezuela au în
treprins o nouă acțiune cu
rajoasă menită a trage atenția 
opiniei publice mondiale asu
pra regimului antidemocratic 
instaurat în țară de președin
tele Betancourt. La 28 noiem
brie, imediat după decolarea de 
pe aerodromul Idlewild de lin
gă New York, un avion al com
paniei de transporturi aeriene 
venezuelene „Viasa" a fost 
capturat de șase membri ai 
Frontului de eliberare națio
nală din Venezuela. Avionul, 
care avea destinația Caracas, 
a fost îndreptat spre Bermu- 
de, aterizînd după cîteva ore 
pe aeroportul din capitala 
Trinidadului, Port of Spain. In 
timpul zborului cei șase 
membri ai Frontului de elibe
rare națională au lansat un 
mesaj semnat „Comandant 
Olga", șeful celui de-al 13-lea 
detașament al Forțelor arma
te de eliberare națională, în 
care acuză regimul președin-

60 de locuri.

DALLAS — După cum rela
tează agenția France Presse, 
procesul lui Jack Ruby, asasi
nul lui Lee Oswald, va fi poate 
televizat direct din sala tribu
nalului. Asupra acestei chesti
uni va hotărî judecătorul Joe 
Brown, însărcinat cu prezida- 
rea dezbaterilor. Sala rezer
vată procesului are o capaci
tate de numai
Procesul a fost fixat pentru 
data de 9 decembrie, dar este 
probabil că va fi amînat pen
tru a permite avocaților să-și 
completeze dosarele.

Intre timp la Dallas conti
nuă ancheta F.B.I.-ului, dar 
nici o informație n-a fost încă 
dată publicității de către a- 
genții siguranței federale, în
sărcinată de președintele 
Johnson cu anchetarea cazu
lui Ruby.

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Post" relatează că FBI-ul 
se află în căutarea unui indi
vid cunoscut pentru tendințele 
sale „segregaționiste", bănuit a 
fi complicele lui Lee Oswald, 
asasinul prezumtiv al președin
telui Kennedy. Ziarul precizea
ză că agenții FBI-ului între
prind în prezent cercetări mi
nuțioase în cartierul new-yor- 
kez „Greenwich Village" unde 
individul în chestiune ar fi lo
cuit într-un apartament împre
ună cu Oswald.

France 
că în-

joritate 
Uniunea de centru 
putați care își vor 
Udul lor.

Reierindu-se la 
premierului Papandreu, ziarul 
„Avghi“ scrie că acesta „refuză 
să se sprijine pe majoritatea 
democratică a parlamentului și 
acceptă numai aderarea". Pen
tru prima dată a precizat că 
prin majoritate înjelege numai 
aderarea unor deputați din alte 
partide''.

declarațiile

ALGER. — Sub președinția lui 
Ahmed Ben Bella, președintele Re
publicii Algeria, s-au deschis în 
orașul Ben Aknun lucrările Con
ferinței privind organizarea brigă
zilor de voluntari care vor parti
cipa la construirea unor importan
te obiective industriale ale țării. 
Peste 10 000 de voluntari urmează 
să lucreze 
Ued-Fodda. 
care va fi 
baraj va 
ani să fie 
hectare de 
nu sînt cultivate.

la ridicarea barajului 
Lacul de acumulare 

creat o dată cu acest 
permite ca peste patru 
irigate peste 60 000 de 
pămînt care în prezent

BONN. — Ziarul vest-ger- 
man „Reinische Post" relatea
ză că Adunarea deputaților 
din cantonul elvețian Waadt a 
declarat drept indezirabilă 
prezența în acest canton a fos
tului secretar de stat al R.F.

■ Germane, acuzat de a fi parti-, 
cipat la săvîrșirea unor crime 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Se știe că 
Globke intenționa să-și con
struiască o vilă în apropiere

■ !

SINGAPORE. — Partidul 
popular din Brunei a adoptat o 
rezoluție prin care se cere ca 
teritoriului Brunei să i se acor
de de îndată independența, în 
cadrul Commonwealthului. Re
zoluția cere, de asemenea, sul
tanului Bruneiului să înceapă 
imediat tratative cu 
Angliei, în vederea 
independenței.

Publicarea acestei 
a coincis cu sosirea 
zită de mai multe zile în Fe
derația Malayeză a înaltului 
comisar englez, lordul Head.

guvernul 
obținerii

rezoluții 
într-o vi-

REYKJAVIK. — Ziarul is- 
landez „Thjodvijinn" relatea
ză că indicele costului vieții 
din această țară a crescut la 
1 noiembrie la 146 puncte, 
față de 131 puncte în luna ia
nuarie a.c. Indicele prețuri
lor la produsele alimentare a 
crescut și mai mult, ajungînd 
la 171 puncte, față de 160 
puncte la 1 septembrie a. c.

VENEȚIA. — Potrivit unor 
studii efectuate în ultimii ani 
de către un grup de experți 
italieni, s-a ajuns la concluzia 
că orașul Veneția se scufundă 
in laguna sa cu 3 mm pe an. 
Potrivit acestor experți, cau
zele care provoacă această 
scufundare s-ar datora fie miș
cărilor scoarței terestre, fie u- 
nor scufundări subterane. Dacă 
acest ritm se va menține, se 
arată în concluziile experților, 
în viitorii 50 de ani, apele ca
nalelor venețiene vor ajunge 
pînă la pragul clădirilor.

PARIS. — Adunarea Națio
nală Franceză a votat un pro
iect de lege guvernamental 
privind crearea fondului na
țional pentru asigurarea de 
locuri de muncă.

BERLIN. — După cum a- 
nunță agenția A.D.N., la Leip
zig a luat sfîrșit prima ședință 
plenară a Comitetului consul
tativ sindical internațional, la 
care au participat delegații ale 
organizațiilor sindicale afiliate 
la Federația Sindicală Mon
dială, la Confederația Interna
țională a Sindicatelor Libere, 
precum și organizații ale sin
dicatelor autonomb neafiliate 
Ia organizațiile sindicale inter
naționale. Participanții la dez
bateri au aprobat în unanimi
tate propunerea lui Louis Sail
lant privind utilitatea consti
tuirii unui comitet consultativ 
permanent sindical internațio
nal în problemele unității de 
acțiune împotriva ofensivei 
monopolurilor.

După cum a- 
Press, guver- 
a adoptat o

KUCHING. — 
nunță Associated 
nul Sarawakului 
lege potrivit căreia toți cetă
țenii de pe ițeriloriul Sarawa
kului, la care autoritățile vor 
găsi arme, muniții sau mate
riale explozibile vor fi pasibili 
de pedeapsa cu moartea.

Această măsură este luată, 
după cum anunță agenția, îm
potriva forțelor patriotice care 
se opun Federației Malayeze 
și ale căror acțiuni de luptă 
împotriva acestei federații s-au 
intensificat în ultimul timp.

• PE SCURT • PE SCURT •

NEW YORK, — Agenția 
Presse examinează ipoteza 
tre presupusul asasin al președin
telui Kennedy, Oswald, și uciga
șul acestuia din urmă, Ruby, a 
existat o legătură strînsă. Agen
ția scrie între altele :

Majoritatea observatorilor admit 
ca, fără îndoială, Oswald nu a 
acționat în mod izolat. Se spune 
că la locuința lui Oswald a fost 
găsit un plan al orașului Dallas 
însemnat cu numeroase cruci la 
încrucișările de drumuri situate 
pe itinerariul posibil al cortegiu
lui prezidențial. Călătoria preșe
dintelui a fost hotărîtă încă în 
luna septembrie. Nu a fost, cum
va. Ruby cel care, datorită exce
lentelor sale relații cu poliția din 
Dallas, i-ar fi furnizat lui Oswald, 
încă din 
itinerarii 
sarcina 
una din 
imobilele
mai probabil î

septembrie, diferitele 
prevăzute, lăsîndu-i lui 
de a căuta o slujbă la 
societățile care ocupau 
situate pe itinerariul cel

PARIS. — „F.B.I.-ul este în 
prezent convins că cel puțin 
doi oameni se aflau vinerea 
trecută la ora 12,30 în încăpe
rea de la etajul al șaselea de 
unde s-a tras în președintele 
Kennedy..." relatează corespon
dentul din Dallas al ziarului 
francez „Paris Presse Intrasi- 
geant". Corespondentul adaugă 
că F.B.I. a putut stabili aceasta 
examinînd un film realizat de 
un marinar al flotei americane 
la fața locului cîteva clipe 
după asasinare. Pe acest film 
se observă cu claritate la fe
reastra de unde a tras asasinul 
nu una, ci două siluete.
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Obiecte pierdute

va-

S e pare că obiectele care 
se uită cel mai des în 
Anglia sînt umbrelele. 

Din 409 000 de obiecte pierdu
te S4 000 sînt umbrele. Urmea
ză mănușile și poșetele.

Este surprinzătoare și
vietatea obiectelor pierdute. 
Printre acestea se numără 
cărucioare, scutere, corsete, 
danturi și chiar un cap de e- 
lefant împăiat.

Recent la biroul de obiecte 
găsite s-a prezentat o persoa
nă care își căuta pălăria, im
permeabilul și umbrela. Toate 
trei *»• aflau acolo. Cetățeanul 
a plecat incintat. utlindu-și 
mănușile pe tejghea.

lui pianist canadian Glenn 
Gould, care trebuia să con
certeze ca solist cu Orchestra 
filarmonică din New 
Bernstein a sugerat 
acestuia cu Watts.

Criticii au rămas 
talentul tînărului 
„Este un mare pianist — a de
clarat Bernstein — un titan al 
muzicii. Intr-o zi se va numă
ra, desigur, printre cei mai 
buni pianiști ai lumii".

Watts este metis. El s-a năs-

York, 
înlocuirea

uimiți de 
interpret.
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telui Betancourt că a dezlăn
țuit în țară o teroare sîngeroa- 
să împotriva forțelor progre
siste și că a suprimat cele 
mai elementare drepturi și li
bertăți 
cheamă 
zuelei 
alegeri 
protest 
de teroare în care sînt orga
nizate.

După cum relevă agenția 
France Presse, autoritățile 
venezuelene au intrat în con
tact cu autoritățile Trinidadu- 
lui care în momentul ateriză
rii au arestat pe cei șase 
membri ai Frontului de elibe
rare națională. Aceștia au fost 
predați ambasadei Venezuelei 
care, îi va expedia sub escortă 
în țară. Agenția Associated 
Press, citind o declarație a 
ministrului de interne al Ve
nezuelei, relevă că cei șase 
„comandos" vor fi deferiți u- 
nui tribunal militar pentru a 
fi judecați.

cetățenești. Mesajul 
pe toți cetățenii Vene- 
să boicoteze viitoarele 
generale, în semn de 
împotriva atmosferei

zăceau aici încă din epoca de 
bronz.

Ulterior s-a găsit și epava 
unei corăbii necunoscute. 
După o muncă minuțioasă, 
oamenii de știință au reușit 
să reconstituie corabia cu în
fățișarea și dimensiunile 
care le-a avut cîndva.

Lungimea vasului este de 9 
metri, lățimea de 2 metri, și 
capacitatea de încărcare (ju
decind după greutatea lingou- 
rilor descoperite și a balastu-

pe
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După „alegerile44 din Transkei
JOHANNESBURG. — La 

Johannesburg au fost anunța
te primele rezultate ale „ale
gerilor" care s-au desfășurat 
în provincia Transkei, din 
Republica Sud-Africană, unde 
rasiștii intenționează să creeze 
un așa-numit „bantustan", 
adică o adevărată rezervație 
pentru populația de culoare. 
Aceste alegeri au constituit 
o farsă menită să înșele opi
nia publică, să dea impresia 
că guvernul rasist sud-african 
se preocupă de „autoguverna
rea* populației de culoare și 
de „autonomia sa politică".

Potrivit primelor rezultate, 
din 15 deputați declarați aleși 
9 sînt partizani ai șefului tri
bal Victor Poto, care este opo
nentul altui șef tribal, Manta- 
zima, preferatul autorităților 
rasiste. Deși legat de auto-

prevăzător cu niște „perne" 
din vreascuri și crengi.

In afară de lingouri s-au 
găsit pe corabie lopeți, sape, 
arme și diferite obiecte de 
casnic. S-att păstrat chiar 
resturi de la ultima masă 
echipajului — slmburi 
măsline, oase de pește și 
pasăre.

Stăpînul corăbiei făcea pro
babil negoț nu numai cu ridi
cata, ci și cu amănuntul: une
le lingouri de cupru erau tă-

uz 
ți 
a 

de 
de

Un pianist remarcabil 
în vîrstă de 16 ani

Andre 
de 16

oamna trecută, 
Watts, în vîrstă 
ani, elev al Academiei de 

muzică din Philadelphia, a fost 
audiat de Leonard Bernstein, 
dirijorul Orchestrei filarmoni
ce din New York, în vederea 
participării ca solist la un con
cert tradițional al tineretului 
(„Young People’s Concert"!. 
Bernstein a fost profund im
presionat de talentul tînărului 
pianist și i-a cerut să interpre
teze Concertul nr. 1 de Liszt 
la un spectacol televizat. Cîte- 
va săptămîni mai tîrziu în 
urma îmbolnăvirii cunoscutu-

cut în R. F. Germană, tatăl 
său fiind soldat american de 
culoare. El a primit cu mult 
calm triumful neașteptat și a 
declarat că nu intenționează 
să-și înceapă 
tistică înainte 
studiile.

cariera concer- 
de a-și termina

Corabie din epoca 
de bronz

Cu cîțiva ani în urmă, pe 
litoralul Turciei s-au 
scos de pe fundul mării 

o serie de lingouri de cupru. 
Arheologii au stabilit că ele

lui de piatră) — de 1,5 tone.
Acest „patriarh" al antichi

tății pare a fi cel mai vechi 
dintre vasele antice cunoscute 
pină acum. Construită în anul 
1 200 î.e.n., adică la sfîrșitul 
epocii de bronz, corabia dă o 
idee despre dezvoltarea con
strucțiilor navale și comerțu
lui din vremea aceea. Proprie
tarul ei a fost fără îndoială 
un negustor de cupru, bronz și 
staniu, cu multă experiență 
transportarea lingourilor 
cupru: pentru ca lingourile 
nu sfarme bordul corăbiei 
timp de furtună, el le învelea

în 
de 
să 
pe

rate în bucăți mici, iar în ca
bina căpitanului, la cirmă, 
s-au găsit trei balanțe cu gar
nituri complete de greutăți. 
Ele erau confecționate în ge
neral din minereu de fier. Una 
din garnituri, probabil de ori
gină egipteană, se compunea 
din greutăți ovoidale, cea mai 
mică de 9,3 grame corespun- 
zînd măsurii egiptene kedet. 
In cabina căpitanului s-au gă
sit și alte obiecte interesante
— trei scarabei, ciopliți din 
piatră, instrumente de muncă
— o mică nicovală de bronz și 
un ciocan de piatră care era
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ritățile rasiste, Poto are o 
atitudine mai nuanțată față 
de politica de apartheid, res- 
pingînd ceea ce observatorii 
denumesc „apartheidul total". 
Aceste prime rezultate nu sînt 
încă concludente, deoarece 
mai rămîn a fi adjudecate 
încă 30 de mandate, totuși 
faptul că partizanii lui Poto 
au obținut pînă acum o majo
ritate reprezintă o expresie a 
împotrivirii populației africa
ne față de politica guvernului 
Verwoerd. Partidele patriotice 
interzise de autorități nu au 
participat la alegeri.

Din adunarea Legislativă a 
Transkeiului vor face parte 
109 deputați, dintre care 45 a- 
leși, iar 64 desemnați direct 
de către guvernul R.S.A. din 
rindul șefilor tribali.

folosit în epoca aceea 
prelucrarea metalelor.

Un singur lucru nu 
murit — din ce țară 
corabia.

Maimuțele hoațe

pentru

s-a lă-
venea

Funcționarii grădinii zoo
logice din orașul englez 
Kirby Misperton au de

clarat că au plătit anul acesta 
peste 280 lire sterline despă
gubiri vizitatorilor pentru 
articolele furate de maimuțele 
grădinii. Este vorba mai ales 
de ochelarii smulși de maimu
țe unor vizitatori atunci cînd 
aceștia se aplecau să citească 
afișele de pe cuști pe care 
scria: „Atențiune — aceste 
maimuțe fură ochelari !".
Una din cele mai vechi 

locuințe

fii apropiere de localita
tea Kanzaki, situată la 
est de Tokio, au fost 

descoperite urmele unei lo
cuințe, despre care specialiștii 
cred că ar fi una din cele mai 
vechi din lume. Ea a fost des
coperită sub tufișuri la o 
adîncime de 1,50 m, protejată 
de un strat de scoici fosile 
gros de 30—40 cm. Ea se în
tinde pe o suprafață de a- 
proximativ 6,5 mp și este pre
văzută cu gropi de un dia
metru de 20 cm unde se gă
seau stîlpii. In interior au fost 
descoperite, de asemenea, un 
cămin și oseminte de cerbi și 
mistreți în perfectă stare.
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