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Pregătiri pentru cultivarea 
legumelor timpurii

Arături de toamnă 
pe suprafețe cit mai mari

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
. în aceste zile, pe ogoarele regiunii 
Banat se lucrează intens la execu
tarea arăturilor. de toamnă. Pînă a- 
cum au fost executate arături de 
toamnă pe aproape 70 la sută din 
suprafața prevăzută pe regiune. 
Gospodăriile agricole de stat, apar- 
ținînd trustului Șînnicolau Mare, 
au realizat .peste 90 la . sută din pla
nul de arături. Rezultate bune s-au 
obținut și în raioanele Timișoara, 
Făget și altele.

Nu același lucru se poate spune 
despre raionul Arad unde s-a reali
zat în ultimul timp doar 48 la sută 
din viteza zilnică planificată. La 
gospodăria colectivă din Mîsca, din 
cele 220 hectare planificate nu au 
fost arate decît 35 hectare.

Din cauza nefolosirii raționale a 
tractoarelor, au rămas în urmă la 
arături și gospodăriile colective și 
gospodăriile de stat din localitățile 
aflate în raza orașelor Reșița și Ti
mișoara și din raioanele Bozovici și 
Caransebeș.

Este necesar 
partid, consiliile 
cerile unităților
să se preocupe mai mult de folosi
rea mai rațională a tractoarelor.

ve din regiunile Crișana, -Cluj, Iași 
și Brașov, adică tocmai acolo unde 
în iarna și primăvara trecută s-au 
semnalat deficiențe/ în aproviziona
rea cu: legume timpurii, nu se acordă 
atenția cuvenită realizării .planului 
de însămînțări la aceste culturi. 
Este necesar ca în aceste zile consi
liile . agricole raionale: și regionale să 
îndrume fiecare, unitate agricolă so
cialistă să ia măsuri ca semănatul 
legumelor să se facă la timp și pe 
toate suprafețele prevăzute.

O mare însemnătate pentru orga
nizarea producției de legu-’ 
me și valorificarea ei are 
încheierea de contracte în- 

! so- 
I cialiste și unitățile coope- 

■ rației și ale Aprozarului. 
Unitățile contractante sînt 
datoare să contracteze cu 
gospodăriile colective le
gumele necesare pentru 

aprovizionarea populației în pri
ma perioadă a anului, ca și pen
tru celelalte sortimente de legume. 
In regiunile Oltenia, Galați, Bucu
rești etc., unde s-^au semănat cele 
mai mari suprafețe, au fost încheia
te din timp contractele. Acolo unde 
organizațiile contractante au ne
glijat această problemă — în re
giunile Crișana, Cluj, Iași etc. — a 
întîrziat și semănatul legumelor.

Problema asigurării unor legume 
în cantități mari și cît mai timpu
rii trebuie să preocupe îndeaproa
pe consiliile agricole, organele con
tractante, fiecare unitate agricolă în 
parte. Pentru a se asigura întregul 
necesar de legume timpurii, gospo
dăriile colective și de stat vor trebui 
îndrumate să însămînțeze toate su
prafețele prevăzute, să amenajeze 
cît mai multe răsadnițe în care să 
cultive aceste plante. Organele și or
ganizațiile de partid sînt chemate să 
desfășoare o intensă muncă politică, 
și organizatorică în rîndurile colec
tiviștilor, antrenîndu-i.să execute la 
timp lucrările în grădinile de legu
me, pentru a putea contribui la buna 
aprovizionare a populației cu aceste 
importante produse.
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Productivitate mai 
la lucrările de investiții miniere _>

die realizată pe zi à fost de 22,2 m, 
iar cea maximă de 25,8 m. Produc
tivitatea (exprimată în mc/munci- 
tor prezent la lucru) a fost de 7,5 
m c'post prestat. Cîteva luni mai tîr- 
ziu, la aceeași mină, tot cu o combi
nă PK-3 s-a realizat o viteză record 
de săpare în galerii — și anume 601 
m pe lună, respectiv 4 267 m c exca
vați, în aceleași condiții de susținere. 
Viteza medie pe zi a fost de 23,1 m, 
iar cea maximă de 30,0 m,’cu o pro
ductivitate a muncitorului de 8,63 
mc/post.

Și în Valea Jiului s-a obținut o 
bună experiență ; aici recordul de 
înaintare în galerii l-a.deținut în ul
tima vreme grupa minerului Deme
ter Augustin, care Ta mina Dilja a 
realizat 257 m la un profil al gale
riei de 17,T m p. La deschiderea ori
zontului 480 de la mina Vulcan s-au 
realizat 341 m, cu o productivitate 
de 5,22 mc/post prestat (de mențio
nat că galeria s-a executat în rocă 
sterilă și nu în cărbune și nu s-a 
folosit combina, ci s-a lucrat numai 
cu mașini de încărcat).

Cu toate aceste realizări frumoa
se, vitezele medii lunare de avan
sare continuă să rămînă sub nivelul 
posibilităților existente. Aceasta, din 
cauză că nu toate unitățile miniere 
s-au ocupat îndeaproape de folo
sirea în modul cel mai judi
cios. a utilajelor, de alegerea celor 
mai corespunzătoare locuri de 
muncă menite să asigure conti
nuitatea folosirii utilajelor, de buna 
organizare a muncii, mai ales sub 
aspectul asistenței tehnice acordate 
brigăzilor și al aprovizionării ritmice 
cu materiale și vagonete goale etc. 
Așa, de pildă, în cadrul Trustului mi
nier Anina, deși sînt cunoscute con
dițiile grele de zăcămînt, n-au fost 
asigurate toate măsurile ca viteza de 
înaintare în galerii să crească în- 
tr-un mod corespunzător și, din a- 
ceastă cauză, în prezent sînt necesa
re eforturi susținute pentru recupe
rarea rămînerii în urmă.

Sporirea productivității muncii la 
lucrările de investiții miniere sub
terane este asigurată, în principal, 
de gradul de mecanizare a tăierii 
și încărcării în galerii, de felul cum 
sînt folosite mașinile de încărcat. 
Din acest punct de vedere există o 
anumită, inconstanță, care nu poate 
fi trecută cu vederea. Cum pot jus
tifica . rămînerea în urmă conduce
rile minelor din cadrul trusturilor 
miniere Ardealul și Muntenia care 
în semestrul I al acestui an au 
realizat un grad de mecanizare 
al tăierii și încărcării de numai 18 
la sută, față de 23 la sută cît s-a 
realizat la Trustul minier 
de 47,3 la sută realizat / 
minier Oltenia ?

Indicele de utilizare a 
de încărcat, cu toate că 
pe Întregul sector carbonifer cu 14 
la sută, în anul 1962 față de anul 
1961, nu poate fi socotit mulțumi
tor. Nu toate conducerile întreprin
derilor miniere au urmărit îndea
proape, cu consecvență, îmbunătăți
rea acestui indicator. în minele din 
Valea Jiului, din 11 mașini de în
cărcat care puteau fi în lucru în 
acest an, au lucrat în medie cîte 
6—7 pe lună.

O problemă importantă pentru in
dustria minieră este aceea a econo
micității investițiilor, a reducerii pe 
toate căile a costului lucrărilor. Din 
acest punct de vedere are o însem
nătate deosebită folosirea pe scară 
largă a metodelor moderne de arma
re (susținere) în- galerii. In majori
tatea minelor noastre, concomi
tent cu mecanizarea lucrărilor 
subterane s-a trecut și la în
locuirea lemnului, ca material de 
susținere, cu alte materiale. A 
scăzut astfel consumul specific

In industria minieră — ca de alt
fel în toate ramurile economiei na
ționale — se realizează, an de an, 
un important volum de lucrări de 
investiții. O particularitate a aces
tor lucrări în această ramură indus- 
triplă o constituie faptul că ele nu se 
realizează o singură dată (numai la 
început, o dată cu construcția sau re
construcția minei), ci au un caracter 
permanent. Menținerea capacității 
de producție în mine la nivelul sta
bilit prin plan, sau creșterea acestei 
capacități necesită investiții con
tinue, chiar și în minele unde 
producția este constantă. Lucrările 
de investiții la minele noi se reali
zează în proporție de circa 2/s în lu
crările subterane și de A/s în con
strucțiile de suprafață. La minele în 
exploatare, investițiile în lucrările 
de suprafață se, reduc aproape total.

Executarea lucrărilor de investiții 
miniere în subteran implică alocarea 
de fonduri deștul de însemnate ; a- 
ceste lucrări sînt de durată, ele de- 
terminînd — prin costurile lor de a- 
mortizare — cheltuieli care au o 
pondere însemnată în prețul de cost 
al cărbunelui extras. In afară de a- 
ceașta, ritmul de execuție este 
hotărîtor pentru scurtarea terme
nului de intrare în funcțiune 
a capacităților de producție nou 
create. Organizațiilor de 
tare, ca și întreprinderilor 
le revine deci .sarcina de a 
luțiile cele mai judicioase 
chidere și de dezvoltare a 
astfel ca volumul specific al lucră- 

fie cît mai redus, avînd, în 
o eficiență economică ridi-

proiec- 
miniere 
găsi so
dé des- 
minelor,

rilor să 
schimb, 
cată.

Pe ce 
asigura 
cele mai bune condiții a investi
țiilor în industria minieră ? Răs
punsul la această întrebare îl dă 
însăși practica, experiența concretă 
a întreprinderilor, care au confirmat 
pe deplin că principala cale pentru 
scurtarea termenelor de dare în 
funcțiune a unor lucrări miniere 
este asigurarea unei înalte produc
tivități în executarea lor.

Această sarcină trebuie să stea per
manent în atenția colectivelor din 
întreprinderile industriei 
lui. Realizările însemnate obținute 
în ultimii ani în creșterea producti
vității muncii la lucrările de inves
tiții miniere arată limpede ce mari 
posibilități există în această privin
ță. în perioada I960—1962, producti
vitatea valorică a muncii la inves
tițiile miniere (lei/muncitor-an) a 
crescut cu 21,5 la sută față de reali
zările anului 1959, iar cèa fizică (ex
primată în mc/muncitor-an) a spo
rit în aceeași perioadă cu 16 la sută.

Sporirea productivității muncii la 
lucrările miniere subterane impune 
în primul rînd măsuri pentru creș
terea vitezelor de înaintare. In ul
timii ani, în industria carboniferă 
s-au realizat viteze medii din ce în 
ce mai mari.-Față de viteza medie- 
realizată în 1959, în anul 1962 aceas
tă viteză a crescut cu 74 la sută, iar 
în semestrul I 1963 — cu 87 la sută.

Experiența colectivelor fruntașe 
arată că sporirea vitezelor de înain
tare în galerii a fost obținută în 
principal pe baza aplicării unei teh
nologii îmbunătățite de săpare și 
susținere, extinderii mecanizării 
proceselor grele de muncă (perfo
rare, tăiere, încărcare, transport), 
organizării mai bune a muncit ridi
cării nivelului de calificare a între
gului personal antrenat la aceste lu
crări.

Merită evidențiată în această 
privință experiența dobmdită de 
Trustul minier Oltenia — în special 
de minele noi, deschise în bazinul 
Văii Motrului. Aici, la lucrarea 
1—400, prin folosirea la tăierea fron
tului de lucru și la încărcarea lig
nitului a combinei tip PK-3, s-a 
realizat o viteză lunară la săparea 
galeriei cu susținere provizorie în 
inele metalice de 506 m. Viteza me-

căi trebuie mers pentru a 
realizarea riguroasă și în

cărbune-

Argeș și 
la Trustul

mașinilor 
a crescut

Ing. ION LÄZÄRESCU 
adjunct al ministrului minelor 

și energiei electrice

Locuințe noi în centrul orașului Brăila

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Constructorii din regiunea Ploiești 
au terminat lucrările la noi blocuri 
de locuințe. La Ploiești, în cadrul 
complexului de locuințe de lîngă 
Gara de sud, a fost predat în între
gime blocul B cu 9 etaje, avînd în 
total 190 apartamente, iar în. com
plexul Ploiești-nord se află în curs 
de finisaj mai multe blocuri cu a- 
proape 200 apartamente. In orașul 
Buzău au fost terminate 30 aparta
mente, iar la Tîrgoviște încă 45 a- 
partamente. De la începutul anului, 
în orașele și centrele muncitorești 
din regiunea Ploiești au fost date 
folosință

în
1 323 apartamente noi.

★
(coresp. „Scînteii“). — 

Hunedoara, numărul apar-
InDEVA 

regiunea 
tamentelor date în folosință sporește 
continuu. La Hunedoara, de pildă, 
siderurgiștii au primit pînă acum 630 
de apartamente. Constructorii din 
Petroșeni au predat 404 apartamen
te, îndeplinindu-și astfel sarcinile ce 
le revin din planul anual. Rezultate 
bune au obținut și constructorii din 
Lupeni și Cugir care au dat pînă 
acum în folosința oamenilor muncii 
400 și, respectiv, 160 de apartamente.

★
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

Noul bloc construit în Piața teatru
lui din 
acestea 
încă 80 
nicieni 
noile 
Steagul roșu. De la începutul anului

B”

și pînă în prezent, la Brașov au fost 
date în folosință 1 067 apartamente 
noi. De menționat că majoritatea 
blocurilor ridicate de muncitorii și 
tehnicienii de la Trustul regional de 
construcții și Trustul 5 construcții- 
Brașov au primit la recepție califi
cativul „foarte bine“.

4r
ONEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Constructorii șantierului nr. 3 Onești 
au predat „la cheie“ încă două 
blocuri cu 148 apartamente, dintre 
care unul a fost ridicat cu ajutorul 
cofrajelor glisante. Numărul aparta
mentelor construite de ei, de la în
ceputul anului și pînă acum, se'ri
dică la 622. în.prezent, constructorii 
șantierului execută lucrări la alte 
560 de apartamente, din care 360 vor 

■fi gata pînă la sfîrșitul anului.

incneierea ue cuuudti / A» w tre unitățile agricole
/// / 6 ieih£iß \\ cialiste și unitățile cc
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După cum se știe, legumele ocupă 
un loc important în alimentație. In 
toamna aceasta, gospodinele ...au gă.șit 
pe piață un sortiment bogat de le
gume. Gospodăriile cultivatoare s-au 
îngrijit de acest lucru ; timpul a fost 
și el prielnic. Pentru a se asigura 
și în lunile de iarnă și de primăvară 
aprovizionarea populației cu legume 
proaspete, trebuie să se ia din timp 
măsuri să fie cultivate circa 10 000 
ha cu spanac, salată, ceapă verde și 
cu alte verdețuri, îndeosebi în unită
țile agricole socialiste situate în ă- 
propierea orașelor și cen
trelor muncitorești. Gospo
dăriile colective și de stat 
au fost îndrumate să eșa
loneze producția de legu
me pe o perioadă cît mai 
lungă. Pentru iarnă, s-a 
prevăzut extinderea cultu
rilor de legume în sere și 
răsadnițe, asigurîndu-se
produse proaspete și în această pe
rioadă.

în momentul de față, o sarcină a 
unităților producătoare este să -gră
bească semănatul legumelor timpurii 
spre a se realiza suprafețele prevă
zute. în numeroase gospodării colec
tive, consiliile de conducere și grădi
narii se străduiesc să asigure condi
ții pentru obținerea unor cantități 
mari de legume pe timpul iernii. La 
G.A.C. Dudești-Cioplea — București 
s-au semănat eșalonat, începînd din 
luna august, 25 ha cu spanac și se 
vor mai semăna pînă la venirea fri
gului alte 6 ha. întreaga cultură este 
irigată. S-au semănat și plantat 8 ha 
cu salată și 5 ha cu ceapă stufat. O 
mare atenție se acordă cultivării le
gumelor în răsadnițe. Pe o suprafață 
de 4 800 m p se produce pătrunjel 
pentru frunze, iar pe 2 000 m p se 
cultivă -salată. Și alte gospodării co
lective au obținut realizări însemna
te la semănatul legumelor timpurii. 

; Cele mai mari suprafețe sînt însă- 
mînțate în unitățile agricole socia
liste din regiunile Oltenia, Galați, 
BucuVești, Ploiești și Argeș. Timpul 
este foarte înaintat și în orice mo
ment ne putem aștepta la venirea 
frigului. în unele gospodării colecti-

ca organele de 
agricole și condu- 
agricole socialiste

„Scînteii"). 
din regiu-

La învâțâmîntul agrozootehnic
ORĂȘTIE (coresp. 

„Scînteii"). — Peste 
3 000 de colectiviști 
din raionul Orăștie 
studiază în cele 86 de 
cercuri de învățămint 
agrozootehnic. La gos
podăriile colective din 
Turdaș, Spini și Cas
tan s-au și ținut pri
mele lecții. , La G.A.C. 
din comuna. Aurel 
Vlaicu, colectiviștii din 
anul I al cercului de

cultura plantelor de 
cimp au ascultat lecția 
despre : „Importanța 
cerealelor pentru eco
nomia națională", iar 
la G.A.C. din Vinerea, 
inginera Valeria Mu- 
reșan, care conduce 
cercul de zootehnie, 
le-a vorbit cursanților 
despre : „Acțiuni pen
tru sporirea efective
lor de animale și a 
producțiilor lor în gos
podăria noastră"

Pentru buna desfă
șurare a. învățămîntu- 
lui agrozootehnic, Con
siliul agricol raional 
Orăștie a distribuit 
din timp manualele și 
materialul didactic ;— 
planșe, grafice, mula
je, filme, diafilme, a- 
parate de proiecție 
etc., iar lectorii au fost 
instruiți în legătură cu 
programa și metodica 
de predare în noul an 
de -învățămint.

Plantări de pomi
TG. MUREȘ (coresp.

Gospodăriile colective
nea Mureș-Autonomă Maghiară au 
în plan să execute plantări de pomi 
fructiferi pe o suprafață de 2 000 
hectare terenuri în pantă. Consiliul 
agricol regional și cele raionale au 
luat măsuri în vederea efectuării 
acestei lucrări pe suprafețele pre
văzutepentru a fi plantate în a- 
ceâstă. toamnă. Cu ajutorul specia-,, 
liștilof au fost fixate parcelele care 
urmează să fie plantate, s-au dat 
gospodăriilor colective repartizări 
pentru circa 200 000 de puieți 
meri, peri, piersici, vișini, nuci

Colectiviștii din raioanele 
Mureș, Odorhei, Luduș și din
raioane lucrează intens la săparea 
gropilor. La Biia, Lăscud și în alte 
comune și sate din raionul Tîrnă- 
veni a început plantarea pomilor. 

' Există posibilități ca ritmul plan
tării pomilor să fie intensificat în 
toate raioanele.

de 
etc. 
Tg. 
alte

Brașov și-a primit zilele 
locatarii. Peste cîteva zile 
de familii de muncitori, teh- 

și ingineri se vor muta în 
apartamente din cartierul

La cursurile agrozootehnice de la gospodăria colectivă 
din- Ianca, regiunea Galați, se țin lecții interesante, atrac
tive.' în. fotografie : Inginerul zootehnist Ion Mincu predă 
lecția despre rasele de animale.DIN ÏOAÏÀ ȚAR

In schimb de experiență
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri dimineață, 32 ■ de ingineri, teh
nicieni, șefi de șantiere, maiștri și' 
muncitori din cadrul Trustului re
gional de construcții Crișana au 
plecat în schimb de experiență pe 
cîteva șantiere din țară. Ei vor stu
dia, timp de o săptămînă, experien
ța constructorilor de locuințe din 
Bacău, Iași și Suceava în domeniul 
industrializării lucrărilor, folosirii' 
panourilor mari din prefabricate de 
beton, organizării șantierelor etc.(Continuare în pag. IlI-a)

întreprinderea minieră Teliuc. Exploatarea minereului de fier destinat furnalelor hunedorenc se face la supra
față. După cum se vede în fotografie, procesul de producție este complet mecanizat, ceea ce asigură o producti
vitate a muncii ridicată.

Masuri eficiente pentru pregătirea 
producției anului viitor

REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — în cadrul pregătiri
lor pentru producția anului viitor, ■ furnalul nr. 1 de 
la Combinatul metalurgic din Reșița a fost trecut să 
funcționeze cu regim de presiune ridicată la gît.’ încă 
din primele zile s-a obținut un spor mediu de produc
ție de circa 7 la sută. După părerea specialiștilor, 
aplicarea acestui procedeu va aduce un spor însem
nat de producție, o scădere simțitoare a consumului 
de cocs și, în același timp, va permite obținerea de 
fontă mai bună din aceeași încărcătură de minereu. 
In curînd, această metodă va fi introdusă și la cel 
de-al doilea furnal.

Campania împăduririlor de toamna
In întreaga țară, cam

pania împăduririlor de 
toamnă se desfășoară din 
plin. Pînă acum s-au 
plantat aproape 2 000 de

FABRICĂ DE PÎINE
INTRATĂ 

ÎN FUNCȚIUNE
ADJUD (coresp. „Scîn

teii“). — La Adjud 
trat în funcțiune o 
fabrică de pîine cu 
pacitate de 14 tone
ore. Fabrica este înzes
trată cu utilaje moderne, 
fabricate în țară.

a in- 
nouă 

o ca- 
în 24

hectare. Sînt în plină des
fășurare lucrările pregă
titoare pentru împăduri
rile din zona de dig-mal, 
tinde vor fi plantate cu 
plopi peste 3 900 ha. Con
comitent, la arboretele ti
nere s-au efectuat lucrări 
de îngrijire pe o suprafa
ță de peste 125 000 hecta
re. Ift același timp, s-au 
recoltat mari cantități de 
semințe de duglas și pin, 
iar pentru regenerarea 
naturală s-au efectuat 
decopleșiri de puieți și 
alte lucrări pe mai mult 
de 21 000 hectare.

Deschiderea cursurilor Universității 
populare din Cluj

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
la Cluj, în sala Casei’de cultură a 
studenților, a avut loc deschiderea 
festivă a cursurilor Universității 
•populare orășenești, care vor fi 
urmate de aproape 1 000 de 
cursanți.

Cu această ocazie au luat cuvîn- 
tul acadi Raluca Ripăn, președinta 
Comitetului regional de cultură și 
artă, și prof. Juhiv. D. D, Roșea, 
memb'ru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, directorul Uni
versității populare.

Ne scriu cititorii

Se dezvoltă rețeaua 
telefonică

: Prin natura muncii 
mele, mă deplasez dese
ori pe teren prin diferite 
raioane ale regiunii Bucu
rești. Recent, am avut o- 
cazia să văd înșirați pe 
pămînt, de-a lungul liniei 
ferate, între gara Săbă- 
reni
.-mare 
aflat 
tăiați 
că de
și toată 
buștenii 
pezi și 
soarelui,CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Pentru o mai bună deservire a 
abonaților telefonici, în regiunea 
Oltenia a fost dublat numărul 
circuitelor, pe direcțiile Craiova- 
Caracal-Corabia și Craiova-Stre- 
haia. A crescut cu aproape 50 la 
sută numărul circuitelor pe distan
ta Craiova-București. în acest fel 
se asigură o mai bună deservire 
a abonaților din Craiova și a celor 
din orașele Tîrgu Jiu și Turnu Se
verin. Tot pentru mai buna deser
vire a abonaților, la Balș a fost 
instalată o centrală semi-automa- 
tă. iar în noul palat al poștelor din 
Tîrgu Jiu se instalează în prezent 
o centrală telefonică automată cu 
1 000 de numere.

și Ciocănești, un 
număr de nuci. Am 
că aceștia au fost 
încă- anul trecut și 
atunci, toată iarna 

vara acestui an, 
au stat sub ză- 
ploi, sub 
fără ca

redacției.

arșița
cineva

★

CeleNota
arătate de corespondentul 
nostru voluntar cores
pund întrutotul realității. 
Spre sfîrșitul anului 
1962, aproximativ 3 000 
de nuci, aparținînd gos
podăriei de stat 
au fost tăiați ca 
ductivi. Azi se 
că au fost făcute 
încercări, pe la diferite 
fabrici de mobilă, pen
tru a se valorifica buște
nii de nuc, dar, în ciuda 
promisiunilor, n-a venit

Buftea, 
nepro- 
afirmă 
cîteva

să se intereseze de soar
ta lor.

Mi-am pus întrebarea, 
și ca mine și alți. cetățeni 
de prin partea locului : 
de ce nucii tăiați. au fost 
lăsați să putrezească la 
voia întîmplării, deși s-ar 
fi putut realiza din ei o 
mare cantitate de furnir, 
necesar în producția mo
bilei de calitate ? Cine 
răspunde pentru această 
lipsă de grijă față de a- 
vutul obștesc ?

I. ARITON 
corespondent voluntar
★

nimeni să-i ridice. Și cu 
aceasta, tovarășii s-au 
declarat mulțumiți.

Ciudat punct de vedere! 
Doar tăierea unei canti
tăți atît de mari nu se 
putea face fără a cunoaș
te, în prealabil, posibili
tățile de valorificare a a- 
cestui lemn valoros. Iar 
azi acești pomi nu mai 
sînt buni decît pentru foc. 
Vinovății de paguba pro
vocată ar trebui trași la 
răspundere.
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în pass 
«înmiise 

feMaji

In trecut, pro
blema califică
rii muncitori
lor era departe 
de a. constitui, o 
preocupare cit 
de cît impor
tantă a orga
nelor de stat și 
economice. Și 
totuși, dragos
tea pentru teh
nică, tradiția 
în meserie, ca
re are la noi 
începuturi ce 

anilor, au făcut

ce s-a vorbit în nr. 6066 al ziarului. 
Totuși, ar mai fi de adăugat ceva în 
legătură cu utilitatea cărților tehni
ce pentru muncitori. în multe uzi
ne, neexistînd muncitori cu specia
litatea tratamente termice, aceste 
cadre se califică la locul de muncă 
sau se formează din muncitori cu 
alte meserii, ca forjori, lăcătuși etc., 
care au totuși cunoștințe limitate în 
domeniu) tratamentelor termice. Ei 
se specializează cu ajutorul maiștri
lor și inginerilor și, mai ales, stu
diind individual. Iată de ce o lu
crare cum este „Cartea muncitoru
lui de la tratamente termice“ de V. 
I. Popescu și C. Gh. Neacșu prezin
tă o importanță deosebită pentru a- 
ceastă categorie importantă de 
muncitori. Cu ajutorul ei pot fi în
țelese și însușite cunoștințele de 
bază despre structura metalelor, 
diagrama fier-carbon sau transfor- 

. mările structurale — cunoștințe ab
solut necesare pentru înțelegerea 
tratamentelor termice și termochi- 
mice, precum și a tehnologiei lor — 
amplu prezentate în volum. Nu
meroasele tabele anexate sînt și ele 
o adevărată călăuză. Alt exemplu. 
Oricare muncitor cunoaște desenul 
tehnic. De ce se cere atunci ca o 
carte, cum este cea intitulată „De
sen tehnic industrial pentru mun
citori“ de A. Mazilu, să fie răsfoită 
din cînd în cînd ? Pentru că în fe
lul acesta se ia cunoștință de unele 
înnoiri, cum ar fi reprezentarea 
filetelor, a rugozităților etc. Cartea 
intitulată „Gäurirea“ de Z. Duca 
oferă cititorului o serie de cunoștin
țe noi privind procedeele, utilajele, 
procesele de așchiere la lucrări de 
găurit, îl învață să poată compara 
mai ușor o soluție tehnică cu alta. 
Cu ajutorul cărții, muncitorul își 
fundamentează teoretic cunoștințele 
practice, poate acționa mai eficient 
în scopul îmbunătățirii calității pie
selor, ridicării productivității 
muncii.

Firește, tematica acestor cărți este 
departe de a fi epuizată. S-ar mai 
putea scrie despre metodele de eco
nomisire și înlocuire a metalelor, 
tehnologia verificatoarelor, despre 
procedee tehnologice noi, despre 
mașinile moderne și exploatarea lor. 
Ar fi necesare, de asemenea, o serie 
de cataloage de materiale, mașini- 
unelte etc., ca să ne referim doar la 
cîteva teme. Se cere, de asemenea, 
ca aceste cărți să ofere cunoștințe 
de cea mai mare actualitate.

Aș insista acum asupra publi
cațiilor pentru muncitori ale Ins
titutului de documentare tehnică 
(I.D.T.), difuzate în bune condiții în

se pierd în negura 
ca din rîndurile muncitorilor să se 
ridice nenumărate elemente excep
ționale, cadre cu o înaltă califi
care

în condițiile construcției socialiste, 
ridicarea continuă a calificării, a 
nivelului tehnico-profesional al 
muncitorilor se află pe primul plan 
al preocupărilor organizațiilor de 
partid, de stat și economice. Numă
rul sporit de cadre cu înaltă califi
care, ocupate în diferitele ramuri ale 
economiei, deschide noi orizonturi 
progresului tehnic, introducerii teh
nicii noi, avansate, în producție, fo
losirii acesteia în condiții superioare 
și în modul cel mai eficient. Cu cît 
este mai mare numărul de cadre cu 
calificare superioară, cu atît crește 
inițiativa creatoare, contribuția ma
sei de oameni ai muncii la îmbună
tățirea tehnologiei de fabricație, la 
modernizarea producției.

Zeci de mii de noi cadre formate 
cu grijă în nenumărate școli profe
sionale și tehnice pășesc, an de an, 
pe porțile uzinelor. La locul de 
muncă însă, așa' cum reiese și din 
articolele publicate în presă, califi
carea continuă este asigurată prin 
multiplele forme de ridicare a nivelu
lui de pregătire profesională, orga
nizate în fiecare întreprindere. Ac
țiunea, în proporții de masă, de ri
dicare a calificării, este extrem de 
valoroasă și tipică vremurilor noi 
pe care le trăim. Ea completează și 
împrospătează cunoștințele tehnice, 
contribuie la cunoașterea ultimelor 
noutăți tehnice de specialitate, ușu
rează specializarea într-o meserie 
sau alta — fără de care nu poate fi 
vorba de productivitate ridicată, de 
calitate superioară a produselor, de 
producție modernă în general. De 
aceea eforturile din acest domeniu 
se cer continuate, amplificate.

Discuțiile din „Scînteia“ în legă
tură cu ridicarea calificării oameni
lor muncii s-au referit, de mai multe 
ori, la materialul documentar, la 
cărțile tehnice. Este firesc să fie așa, 
deoarece ridicarea calificării la locul 
de muncă trebuie să se bazeze pe o 
lectură temeinică a publicațiilor teh
nice și pe studiul individual mult 
mai adînc și mai intens decît s-a fă
cut în școală sau facultate. In acest întreprinderi și care-au o însemnă- 
scop, prin grija partidului și a statu- täte-excepțională pentru-acțiunea de 
lui, există astăzi material documen- ridicare a calificării. I.D.T. publică 
tar și cărți tehnice din abundență, -.anual 21 de serii de caiete de nivel 
pentru toate nivelurile de pregătire, mediu pe meserii intitulate „în aju-

Despre publicațiile Editurii tehni- torul muncitorilor și maiștrilor'1.

care cuprind articole din reviste ro- 
minești și traduceri din reviste, de 
specialitate de peste hotare, în legă
tură cu rezolvarea unor problerhe. 
practice,, răspunsuri date la între
bările cititorilor, rezumatele unor 
articole recent apărute, descrierea 
unor inovații etc. Utilitatea lor con
stă în accesibilitatea prezentării și 
în caracterul practic, de aplicabili
tate imediată, a celor cuprinse. în 
alte 12 serii de caiete pe meserii, 
sub titlul „Din experiența fruntași
lor în producție“, se prezintă, pe 
larg, de către specialiști, metode
le de lucru ale unor muncitori 
sau brigăzi fruntașe. Ele conțin 
foarte multe date folositoare care 
pot fi adaptate și extinse cu 
ușurință la noi locuri de muncă, 
„îndrumările tehnice pentru munci
tori“, conferințele tehnice pentru 
muncitori din 21 de profesii, sau 
caietele de inovații, sînt alte publi
cații ale I.D.T. menite să ușureze 
munca lectorilor din uzine.

Se pune însă întrebarea : acest 
material documentar tehnic, din do
tarea bibliotecilor, este folosit în așa 
fel îneît. să-și atingă scopul pentru 
care a.fost realizat? Din cîte sîntein 
informați, în întreprinderile „Teh- 
nometal“-Timișoara, „Tehnofrig“- 
Cluj, Uzina de strunguri și Uzina de 
vagoane din Arad, Uzinele de trac
toare și „Steagul roșu“-Brașov, Uzi
nele „23 August“-București și altele, 
publicațiile I.D.T. se studiază siste
matic și cuprinsul lor se aplică în 
producție într-o largă măsură. în 
alte întreprinderi însă, acestei 
acțiuni i se acordă o mai mică im
portanță. Ținînd seama de comple
xitatea activității unor întreprinderi, 
cum ar fi Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Uzinele „Progresul“- 
Brăila. Uzinele „Timpuri noi‘‘-Bucu- 
rești, Uzinele „1 Mai"-Ploiești și 
altele, este necesară folosirea în 
mai mare măsură decît pînă acum a 
lucrărilor apărute în Editura tehni
că și I.D.T.

în legătură cu valorificarea mate
rialelor documentare tehnice publi
cate, în acțiunea de ridicare a califi
cării oamenilor muncii au un rol 
tot mai mare bibliotecile și cabine
tele tehnice din întreprinderi. Este 
bine ca lucrările legate de specifi
cul producției să fie achiziționate 

. sistematic, în volum corespunzător, 
și apoi difuzate larg în rîndurile 
cititorilor, pentru ca nicăieri biblio
tecile tehnice să nu devină simple 
depozite de cărți, ci să fie factori 
activi de răspîndire a lor. Bibliote
cile tehnice au menirea să meargă 
în întimpinarea oamenilor, găsind 
căi pentru a-i atrage la lectură și 
studiu.

Rezultatele bune din multe între
prinderi se datoresc. în mare mă
sură, și valorificării sistematice a 
cărților tehnice, a materialelor do
cumentare de orice gen. Acest fapt 
constituie .un puternic argument care 
pledează-în favoarea cerinței ca ac
țiunea de ridicare a calificării’ oame
nilor muncii să fie strîns împletită 
cù valorificarea publicațiilor teh
nice.

Mișcarea artistică de amatori din tara 
noastră a cunoscut o largă dezvoltare în ul
timii ani. Numai din regiunea Banat, la cel 
de-al 7-iea concurs al formațiilor muzicale, 
coregrafice și brigăzilor artistice de agitație 
au fost antrenați aproximativ 34 000 de artiști 
amatori de la orașe și din sate. Ei desfășoa
ră o intensă activitate. Colectiviștii

regiune au participat anul acesta la numeroa
se programe artistice organizate de căminele 
culturale cu sprijinul formațiilor de amatori. 
In fotografii : 1) Corul din Giarmata, 2) Bri
gada artistică de agitație din Chevereșul 
Mare și 3) Orchestra de tamburași din Bereg- 
săul Mic — regiunea Banat — în timpul unor 
spectacole. (Foto : Gh. Viuțilă).

S-ar putea ca pînă să a- 
jungă scrisoarea la redac
ție unele date să nu mai 
corespundă — ne scrie 
controlorul tehnic Ion Hur- 
tupan de la Uzinele „Oțe
lul Roșu“. Pe primele 
zece luni s-au înregistrat 
la noi 189 propuneri de i- 
novații din care 101 au 
fost aplicate. Cum s-ar 
zice, cel puțin la două zile 
o propunere făcută și la 
trei zile — una aplicată. 
Eficiența lor a și depășit 
1 8G2 000 lei, deci în medie 
o inovație aplicată a adus 
economii de 18 500 lei, A- 
ceasta, deocamdată și nu
mai la noi. Unele au apli
cabilitate și în alte între
prinderi. Pentru nivelul de 
pregătire tehnico-profesio- 
nală al muncitorilor noștri 
este semnificativ că majo
ritatea absolută a propune
rilor de inovații — 138 — 
au fost făcute de aceștia, 
restul — de tehnicieni și 
ingineri.

De la Uzinele „Victoria“- 
Călan, continuînd parcă 
ideea permanentei actuali
tăți a eforturilor pe care le 
depun colectivele din fa
brici și uzine pentru reali
zarea exemplară a planului 
pe anul în curs, corespon
dentul nostru voluntar losif 
Crascane relatează: Blocu
rile noi de locuințe confor
tabile au nevoie- de radia
toare multe și bune. Planul 
lunii trecute l-am depă
șit cu 500 kg 
se vor 
calorifer două apartamen
te în 
s-au 
plus. în prima decadă a 
lunii 
nea s-a depășit planul, a- 
tît cantitativ cît și calita
tiv. Schimbul tovarășului 
Both, la radiatoare, și echi
pa condusă de E. Negrea, 
la piese sanitare, sînt in

adică
putea înzestra cu

plus. La cazane-băi 
dat patru bucăți în

noiembrie de aseme-

„Lupeni 29” s-au remarcat în mod 
deosebit — filmul „Tudor“ răspunde 
din plin, prin patosul și valoarea sa, 
cerințelor unei asemenea creații de 
largi proporții. Scenariul substanțial 
și dialogurile expresive, creațiile 
profund emoționante ale actorilor, 
forța și unitatea concepției regizo
rale, poezia evocatoare a imaginii 
pe ecran lat, muzica răscolitoare — 
toate aceste calități, alcătuind o țe
sătură artistică puternic închegată.

Eroii cei mai de seamă al filmu
lui, cei mulți cărora Tudor Vladimi
rescu le-a închinat și puterea și 
viata, umplu ecranul încă înainte ca 
pe generic să fi apărut numele ac
torilor, regizorului, operatorilor. Pe 
o coastă de deal, profilate impresio
nant pe cerul vînăt, trec - șirurile 
neefîrșite ale pandurilor, din mijlo
cul cărora se înalță melodia fer
mă, bărbătească, a unui vechi cîn- 
tec oltenesc de durere și de luptă. 
Amplă epopee populară, „Tudor” îl 
cucerește pe spectator de la pri
mele imagini, îl poartă cu un veac 
și jumătate în urmă de-a lungul ță
rii împilate de boieri, de fanarioți și 
de asupritorii turci, îi prezintă o 
frescă a suferințelor și revoltei po
porului. trezindu-i admirația și mîn- 
dria pentru frumusețea morală a oa
menilor simpli, care . s-au ridicat 
să-și apere demnitatea și patria în 
marea răscoală de la 1821.

Căci „patria este norodul, nu tag
ma jefuitorilor’1, spunea'Tudor. A- 
cest norod jefuit dar neîncovoiat a- 
pare în scene de masă de o auten
ticitate și de Un dinamism fără pre- . 
cedent în cinematografia noastră; 
lupta acestui norod împotriva ièfui» popular, sînt integrate și puse 
torilör prilejüiesté momente de 
dramatism tulburător ; iar dintre fiii 
acestui norod se înalță chipul 
Tudor Vladimirescu, patriot înflăcă
rat. ale cărui Idealuri de dreptate 
socială M de libertate națională a- 
veau să triumie definitiv abia în a- 
nii noștri, prin lupta maselor popu
lare conduse de comuniști.

Prezentat după ălte opere de ma
turitate, cu teme revoluționare, ale 
cinematografiei noastre — printre 
care „Valurile Dunării“, „Setea“ și

scena-

un

lui

o viguroasă epopee 
populară

fac din „Tudor“ o realizare de pre
stigiu a artei romînești realist-so- 
cialiste.

Autorul scenariului, scriitorul Mih- 
nea Gheorghiu, a realizat pentru 
„Tudor“ un scenariu de 6 incontes
tabilă valoare literară ; în dialog, 
care reflectă cu autenticitate în
țelepciunea și coloritul graiului 

.în 
valoare unele din frazele atît de 
expresive, larg cunoscute din scri
sorile și proclamațiile lui Tudor 
Vladimirescu. Scenariul prezintă un 
tablou amplu, veridic al mișcării 
populare conduse de Tudor.

Scenaristul a sintetizat, în figura 
banului Brîncoveanu, trăsăturile 
specifice unei întregi tagme de 
boieri retrograzi — pentru a dezvă
lui poziția acestor stîlpi ai orîndui- 
rii feudale față de răscoala din 
1821 ; a creat-o pe Aristița (fina

Brîncoveanului) — pentru a arăta că 
nici dragostea nu-1 poate îndepăr* 
ta pe Tudor de țelul nobil al în
tregii sale vieți; a făcut ca acțiu
nea să se desfășoare în decursul 
celor patru anotimpuri și a adus pe 
ecran diversitatea peisajului romî- 
nesc — pentru a sugera, ca în ba
ladele populare, participarea natu
rii, a pămîntului țării la frămîntările 
și la lupta eroului devenit legendar.

Dar meritul principal al
riului este că redă, în episoa
de revelatoare, legătura 
Tudor și popor, ilustrînd parcă cu
vintele lui Nicolae Bălcescu care a 
arătat că Tudor Vladimirescu vor
bea „în numele poporului și perso
nifica deșteptarea lui“. Dens, bogat 
în idei, cu personaje și conflicte pu
ternic conturate, scenariul a oferit 
regiei o solidă bază ideologică și 
artistică.

Aflat la cel de-al doilea film al 
său (primul a fost „Secretul cifru- 
lüi“), Lucian Bratu se impune'ca un 
regizbr cu mult simț epic, capabil 
éâ dea viață pe ecran, cu autentici
tate, unor ciocniri dramatice de an
vergură. Filmul e sobru, laconic, zu
grăvind chiar suferința fără izbuc
niri melodramatice, cu o anumită 
asprime și încordare ce se comu
nică și publicului. Vastul tablou al 
epocii se reconstituie nu prin diva
gații statice, documentare, ci în 
strînsă legătură cu tirul acțiUnii, de
oarece eroii principali își împletesc 
exisienta cu cea a maselor îi înso
țești în satele oltenești sau în tîr- 
gul Craiovei. in mijlocul populației 
pestrițe a iarmarocului sau la „car
tierul general“ al lui Tudor și — pe

dintre

frunte ; lucrează fără re
buturi.

Se întîmplă uneori ca 
bunul mers al producției 
mei întreprinderi să de
pindă de acțiunea hotărită 
a citorva oameni. Intr-una 
din zilele trecute, pe- la 
miezul nopții, în timp ce 

' mașinile mergeau din plin, 
la centrala termică s-a 
produs o avarie — ne 
scrie muncitorul Florea 
Tistuleasa de la C.I.L. Pi

Prin ceața fierbinte 
aburi, acoperindu-și 

mîinile, tînărul

tești. S-a spart undeva 
o garnitură. Un cazan 
a trebuit să fie oprit ime
diat.
de
fața cu 
mecanic Ion Petrică îna- 
intă pe dibuite pînă la 
comenzile de răcire. Cîte
va clipe mai tîrziu vena
lele erau închise. Cu ace
lași curaj a intrat prin 
gura de vizitare a camere
lor secționate, în cazanul 
încă incomplet răcit și a 
găsit locul avariei. In scurt 
.timp, echipa de întreținere 
înlătură defecțiunea. Da
torită inițiativei lui Ion 
Petrică, au .fost evitate 
pagube și producția a pu
tut . continua 
tă.

In scrisorile 
corespondenții 
luntari s-au grăbit să 
relateze fapte frumoase, 
succese in producție ale u- 
nor colective, exemple de 
abnegație în muncă. Ac
tualitatea la care se referă 
corespondenții noștri este 
însă foarte variată.

nestingheri-

de mai sus, 
noștri no

ne

Inginerul C. Călugăru ne 
informează că în bazinul 
forestier Șușița Verde, din 
cadrul I.F. Tg. Jiu, a fost 
construit în acest an un 
drum forestier pe Valea 
Pîrîului Măcrișului, care a 
permis să se dea în pro
ducție o nouă gură de 
exploatare. S-au avut în 
vedere și nevoile oameni
lor. O cabană și un maga
zin alimentar s-au dat în 
folosință. Se execută ulti
mele lucrări de finisaj la 
alte două cabane.

Despre valoarea inițiati
vei obștești a maselor, ne 
scrie V. Enescu din Vălenii 
de Munte : 52 000 lei la O- 
gretin, 130 000 lei la Vărbi- 
lău, 84 000 lei la Rîncezi — 
iată sumele economisite 
prin munca patriotică a 
cetățenilor din cîteva co
mune ale raionului Telea- 
jen.

Corespondentul voluntar 
D. Laurențiu ne relatea
ză despre condițiile ase
mănătoare și rezultatele 
diferite pe care le obțin 
brigăzile de tractoare ale 
S.M T.-ului Hagieni, care 
lucrează la arături pe o- 
goarele gospodăriilor co
lective din Săveni și Su- 
diți, raionul Fetești. Dacă 
în prima 
rile sînt 
cea de-a 
Uzat nici 
crări.

Fie că este vorba despre 
realizări, experiență îna
intată ce merită generali
zată, sau semnalări ale u- 
nor lipsuri 
ce trebuie 
scrisorile 
lor noștri voluntari, primi
te în ultima săptămînă, sînt 
tot mai strîns legate de 
actualitate, de preocupă
rile lor de zi cu zi.

gospodărie lucră- 
pe terminate, în 
doua nu s-a rea- 
jumătate din lu-

sau neglijențe 
înlăturate — 

corespondenți-

AL. PLĂIEȘU

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele serii) — cinemascop : 
Patria (bd. Magheru 12—14). A dispărut o navă — Republica 
(bd. Magheru 2), Capitol (bd. 8 Martie), Excelsior (bd. 1 Mal 
174), Feroviar (Calea Grivlței 80), Melodia (Șos, Ștefan cel 
Mare, colț str. Lizeanu), Modern (Piața G. Coșbuc 1). 
Harakirii — cinemascop : București (bd. 6 Martie 6) i Tomis 
(Calea Văcărești 21) , Aurora (bd. Dimitrov 118) , Flamura 
(Șos. Giurgiului 155). Ah, acest tineret — Festival (bd. 6 
Martie 14) , înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștii-Noi). 
Mi-am cumpărat un tată — cinemascop : Tineretului (Calea 
Victoriei 48) : Grivița (Calea Griviței — podul Basarab) ; 
Elena din Troia — cinemascop : Victoria (bd 6 Martie 7). 
Printre oameni buni — Centrai (bd. 6 Martie 2) ; Flacăra 
(Calea • —
Martie 
(str. 13 
Valsul 
Tintin ., ... __ . .
Martie 18). Bate toba — cinemascop : Giuleștî (Calea Gțulesti, 
56) ; Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). Ultimul tren din 
Gun Hill — Cultural (Piața 1 Pintilie 2). E permis să calci 
pe iarbă — Dacia (Calea Griviței 137) Ucigașul plătit — ci
nemascop : Buzești (str Buzești 9—11) ; Popular (str. Mătă- 
sari 31). Baronul de Münchhausen — Crîngași (Șos. Crîngași 
421. Electra : Rijentri (bd. 1 Mai 57). Dintele de aur — Unirea 
(Bd. I Mai 143). Moby Dick — Vitan (Calea Dudești 97). La 
vîrsta dragostei — Miorița (Calea Moșilor 127) ; Pacea (bd. 
Libertății 70—72). Oameni de afaceri — Munca (Șos. Mihai 
Bravu 22D. Valsul nemuritor — Arta (Calea Călărași 153) 
Umbre albe — cinemascop : Moșilor (Calea Moșilor 221). . 
Podul rupt — cinemascop : Cosmos (bd. 30 Decembrie 89). 
Vară și fum — cinemascop : Viitorul (str. M. Emin'esCu 127). ' 
Taxiul morții — Colentina (Șos. Colentina 84) ; Floreasca 
(str. J. S. Bach 2) ; Ferentari (Calea Ferentari 86). Strict 
secret — cinemascop : Volga (Sos. I. Pintilie 61) Culisele 
varieteului — Progresul (Șos. Giurgiului 3). Cucerirea Eve- 
restului — Lira (Calea 13 Septembrie 196). Pe Donul liniștit 
(seria I-a șl a II-a) — Cotroceni (Șos. C'otroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00
— Pentru pionieri și școlari : .. ____ ... _____ „__ _
trenuleț electric' (I) de Ștefan Niculescu. ’19,30 — Généviève. 
20,50 — Recital vocal-instrumental. .
încheiere

Dudești 22). Să ne trăiești, Gnat ! — Lumina (bd. 6 
12) ; Luceafărul (Calea Rahovei 118). Codin — Union 
Decembrie 5—7) Program pentru copii (dimineața) și 
nemuritor (după-anriază) — Doina (str. Doamnei 9). 
și misterul „Linei de aur" — Timpuri Noi (bd. 6

- Jurnalul televiziunii. 19,10 
„Construiți-vă singuri... un

21,35- — Telesport. în 
— Buletin de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FÏ VREMEA
probabil pentru zilele de 19, 20 șl 21 noiembrie. 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil, mai

Timpul
In țară : _____ ___ . _____ ,
mult noros în nordul țării, unde vor cădea ploi temporare 
Vînt potrivit din vest. Temperatura în scădere ușoară .là 
început apoi în creștere. Minimele vor fi cuprinse între 0—10 
grade, iar maximele între 8—18 grade. In București : Vreme 
relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la po
trivit din vest. Temperatura în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere.

măsură ce ritmul acțiunii devine tot 
mai viu, mai pasionant — simți a- 
dunîndu-se talazurile ce se vor 
transforma în torentul de neoprit al 
răscoalei.

Una din cele mai izbutite secvențe 
ale filmului — în care Tudor 
cheamă poporul la răscoală împo
triva asupritorilor (filmarea s-a fă
cut chiar la Padeș, acolo unde Tu
dor Vladimirescu a dat vestita sa 
proclamație), este caracteristică 
pentru stilul regizorului, pentru 
priceperea lui de a face să răz
bată pe ecran clocotul interior al 
mulțimilor. Mii de țărani ascultă cu
vintele înflăcărate ale proclamației, 
și apoi Vedem cum această mare de 
oameni, înarmați cu coase, furci, to
poare, pornește compactă la drum 
— pe drumul răzmeriței. Oamenii 
merg încet, cu pasul apăsat, dar 
sub mișcarea lor lentă simțim ten
siunea lăuntrică, furtuna care moc
nește și care se anunță, subliniată 
de dramatismul Intens al comenta
riului muzical.

Este, în genere, de menționat va
loarea deosebită a partiturii scrise 
pentru acest film de Gheorghe Du
mitrescu ; reluînd unele din cele mai 
bune pagini ale cunoscutului orato
riu pe oare compozitorul l-a consa
crat lui Tudor Vladimirescu, muzica 
se integrează perfect în acțiune, re
liefează sensurile și ideile filmului, 
evocă, prin puternicele ei rezonanțe 
ipopulare, sentimentele și frămîntări
le mulțimilor. Moment de antologie 
cinematografică, procesiunea băje- 
narilor apare ou atît mai zguduitoare 
cu cît muzica amplifică parcă tîn- 
guielile și jalea năpăstuiților pe 
care îi vezi pe ecran înaintînd cu 
țalba în proțap, hotărîți să meargă 
pînă la moarte pentru dreptate.

Și în această secvență, ca de alt
minteri de-a lungul întregului film, 
se face remarcat talentul operatoru-' 
lui Costache Ciubotaru. Filmînd în 
alb-negru, el realizează imagini a- 
desea picturale, care impresionează 
prin compoziția atentă și inspirată 
a cadrelor, prin expresivitatea foto
grafiilor în prim plan, prin reușita 
filmărilor de noapte. Poate fi citată, 
de pildă, secvența „Malul Oltului“, 
cu miile de răsculați care la lumina 
torțelor reconstruiesc podurile dis
truse. Impresia puternică pe cate o 
produc aceste scene se datorează 
nu unor unghiuri de filmare neobiș
nuite sau unor mișcări spectacu
loase de aparat, oi adevărului și e-

locvenței cu care operatorul — sub- 
ordonîndu-se concepției regizorale 
sobre — surprinde psihologia per
sonajelor și a masei.

Succesul Ulmului este determinat, 
într-o măsură hotărîtoare, de nivelul 
înalt al interpretării actoricești.

In acest iilm nu se „joacă“ ; oa
menii trăiesc iar aparatul de filmat 
îi urmărește cu un ochi scrutător. 
Cele aproape 130 de roluri alcătu
iesc o mare varietate tipologică, 
iar fiecare personaj aduce o notă 
personală, un caracter, o atitudine 
socială.

O creajie deosebită realizează 
Emanoil Petruț în rolul titular. în in
terpretarea sa, Tudor apare înțelept 
și cutezător, dîrz și plin de umani
tate, demn, puternic și însetat de li
bertate, aidoma poporului din mij
locul căruia s-a ridicat. Cu o ținută 
maiestuoasă, cu privirea dreaptă și 
crîncenă, eroul dobîndește prestan
ța pe care o are în cunoscuta pînză 
a lui Theodor Aman. A se ridica la 
bogăția sufletească a 
nea erou popular, a o 
gător, cu simplitate 
iată sarcina dificilă pe
Petruț a realizat-o cu deplin succes.

Cu o tinerețe artistică demnă de 
invidiat, George Vraca — în rolul 
lui Brîncoveanu — a arătat că ta
lentul unui mare actor ne rezervă 
oricînd surprize și revelații. Am 
regăsit în creația sa înalta școală 
clasică a ținutei și rostirii, și discre
ția cinematografică a jocului cel 
mai modern, arta subtilă de 
imens de mult fără a rosti 
și fără a mișca un mușchi 
El înregistrează aci un
culminant, o adevărată încununare 
a îndelungatei și prestigioasei sale 
cariere.

In viața lui Tudor, eroul filmului, 
există o femeie a cărei iubire îi în
călzește o clipă sufletul. Lica Gheor
ghiu dă acestei tinere iemei un far
mec, o delicatețe a sentimentelor 
care justitică dragostea pe care 
Aristița o putea inspira unui bărbat 
ca Tudor. Evitînd, cu simț al măsu
rii, orice exces de cochetărie, care 
ar fi dat acestei legături un aspect 
frivol, interpreta ne lasă să întreve
dem în privirile îngindurate ale e- 
roinel aspirația sinceră spre fericire, 
tristețea stăpînită de a nu o putea 
dobîndi.

în viitoarea evenimentelor frămîn- 
tate ale răscoalei, filmul dezvăluie 
pregnant o seamă întreagă de figuri

unui aseme- 
reda convin- 
expresivă — 
care Emanoil

a spune 
o vorbă 
al fetei, 
moment

și destine semnificative. Foarte „în 
rol", ca totdeauna, Alex. Giugaru 
creează tipul unui boier hapsîn și re
dus, periculos în fățărnicia sa și 
plin de dispreț la adresa norodului. 
Decăderea morală a ofițerului Be- 
nesou, slugarnic slujbaș al boieru
lui Brîncoveanu, e veridic, convin
gător dezvăluită de Geo Barton. 
Olga Tudorache, întruchipînd voința 
de putere dusă pînă la dezumani
zare a Doamnei Șutu, aduce, în cîte
va momente, un fior tragic. Două 
scurte apariții sînt suficiente lui 
Fory Eterle pentru a releva inteli
gența vicleană a lui Rașid Pașa, în 
vreme ce Florin Scărlătesou desfă
șoară, cu aceeași concentrare a 
mijloacelor, arsenalul de intrigant al 
marelui vistiernic. Petre Gheorghiu 
(boierul turcit Dinache) are la rîndul 
său o compoziție valoroasă.

Dacă, așa cum arătam, figura lui 
Tudor constituie o reușită remarca
bilă, ea iese și mai puternic în evi
dență tocmai pentru că nu rămîne 
izolată. în jurul lui Tudor Vladimi
rescu sînt tovarășii săi de luptă plini 
de viață, de naturalețe, oameni din- 
tr-o bucată, caractere tari, puternic 
individualizate. Un șir de actori ti
neri excelenți dau personalitate fie
căruia dintre căpitanii pandurilor 
lui Tudor ; recunoaștem printre ei 
figurile pe care le creează Ion 
Bessoiu (Zoican), Amza Pellea (Gîr- 
bea fiul), Ion Dichiseanu (Oarcă) și 
li se adaugă „doftorul“ pe care-1 în
truchipează cu finețe și maturitate 
Mihai Pălădescu, sau prezența suavă 
a Tincăi (Luminița lacobescu).

O seamă de alți actori — cum ar 
fi Toma Dimitriu, Ernest Maftei, Nucu 
Păunescu, Vasile Ichim — au în film 
apariții episodice, și totuși vii, care 
se țin minte. Distribuția, foarte bine 
aleasă și îndrumată, participarea u- 
nei numeroase figurații, decorurile 
de epocă extrem de autentice (reali
zate de Filip Dimitriu și Nicolae 
Teodoru) — totul vădește grija mi
nuțioasă pentru detaliu, precum și 
concepția sigură a ansamblului.

Evocînd din perspectiva contem
poraneității o pagină memorabilă a 
istoriei poporului nostru, „Tudor“ 
este o operă de adevărată artă. Prin 
măiestria realizatorilor săi, conținu
tul profund educativ al filmului, me
sajul său de înalf patriotism ajung 
la inimile oamenilor. îi îneîntă și îi 
emoționează. Izvorul adînc al aces
tui succes stă în caracterul popu
lar, în fidelitatea înaripată cu care 
filmul oglindește viața și năzuințele 
poporului.

CARNET

Manifestări artistice
Formația franceză 

cameră, condusă de 
Paillard, și-a început turneul în țara 
noastră cu un concert prezentat du
minică seară în sala Palatului R. P. 
Romîne. Programul a cuprins : Sim
fonia în sol major de Sammartini, 
Concertul nr. 5 pentru sextet de 
coarde de Rameau, Concertele pen
tru trei viori în fa major și pentru 
4 viori în si minor de Vivaldi, Con
certul pentru vioară în mi major 
de Bach — solistă 
nandez — Simfonia 
tru 12 instrumente 
Marc Caries.

de muzică de 
Jean François

Huguette Fer- 
de cameră pen- 

cu coarde de

★
Sîmbătă și duminică, Filarmonica 

de stat „Banatul“ a dat la Timi
șoara două concerte simfonice ex
traordinare, dirijate dé Gyula Bor- 
bély, prim dirijor al Operei din 
Budapesta, avînd ca solist pe teno
rul Ion Piso.

(Agerpres) .

Filme noi 
pe ecranele Capitalei

A. BĂLEANU 
D. COSTIN

Pe lîngă filmul romînesc „Tu
dor“, a cărui premieră de gală a 
avut loc, după cum s-a anunțat, 
vineri seara. — agenda cinemato
grafică a acéstéi săptămîni mai 
prevede următoarele filme în pre
mieră :

„Sä ne trăiești Gnat 1“ — pro
ducție a studioului „A. P. Dovjen- 
ko“-Kiev (scenariul : Vaditn Ko- 
jevnikov. Regia : Viktor Ivcenko). 
Inspirat din viața unui scafandru, 
filmul a iost prezentai în cadrul 
Festivalului filmului sovietic.

„Ah, acest tineret 1“ — producție 
a studioului „Defa“-Beriin (Scena
riul: H. Rodigast, G. Leopold. Re
gia G. Leopold) în care este urmă
rită evoluția unor personaje din- 
tr-o realizare anterioară a studiou
lui „Defa“, intitulată „Noua priete
nă a tatii“.

Minna von Barnhelm — produc
ție a studiourilor „Defa“-Berlin. 
(Scenariul și regia : prof. Martin 
Hellberg). Filmul este inspirat din 
comedia clasică a lui G. E. Lessing.



insistent. In

«

ineficacității înaintașilor — 
întîmplă de obicei — ci 
bune a celor doi portari : 
(Progresul) și Adamache 
roșu). Adamache, în spe-

„CUPĂ ORAȘULUI BUCUREȘTI
' Se construiește un nou combinat siderurgic

Nu departe de Skoplje, se con- constructori, ingineri și tehnicieni 
struiește un combinat siderurgic. După .o perioadă de .5 ani, cit vor 
Pe șantier au fost de acum schi- dura lucrările de construcție, combi- 
țate contururile- noilpr . obiective.:: pa-da ahuăl'birca 940 de mii

* 

în prezent circa 3 000 de muncitori laminate.

O importantă arteră de circulație

Aseară s-au încheiat jocurile celei 
,de-a 5-a ediții a tradiționalei com
petiții internaționale de handbal în 
7 „Cupa orașului București“.

Cîștigînd și partida decisivă în 
compania formației Budapestei, 
echipa Bucureștiului a terminat ne
învinsă acest turneu, cucerind tro
feul pus în joc.

Jucăto-arele noastre au întrecut, în 
ultimul meci, cu 16—9 (8—3) echi
pa Budapestei.

în prima partidă disputată aseară 
echipa Belgradului a întrecut echi
pa de tineret a Capitalei cu scorul 
de 10—7 (6—4).

în fotografie : o fază din meciul 
Bucnrești-Budapesta.

Confirmări
După un an și mai 

bine, fruntașele hand
balului de pe glob au 
evoluat din nou sub o- 
chii celor de-acasă, 
cadrul unui 
internațional. 
Bucureștiului“ a reunit, 
timp de trei zile, pe câ
teva din protagonistele 
ultimului campionat al 
lumii. Ca și în vara lui 
’62 pe Republicii, spec
tatorii au aplaudat pă
trunderile Anei Boțan, 
șuturile belgrădencei 
Radunovici, tehnica ex
celentei Jona, coordona
toarea formației buda- 
pestane.

In compania unor ad
versare de certă valoa
re, victoria bucure.șten- 
celor apare cu atît mai 
concludentă, cu cit sco
rurile finale fac de pri
sos comentariile ample. , izbutind să ....

fină tacti-ciană, Boțan, 
golgetera turneului. — 
s-a. impus autoritar,, ne- 
lăsînd nici o speranță 
partenerelor de concurs. 

Forma actuală a în
vingătoarelor ne îndrep
tățește să privim cu în
credere apropiatul start handbalului feminin, o-
în „Cupa Europei", în j. _

care vom întîlni, încă
din primul tur, o con
tracandidată din cele
mai redutabile: Spartak 
Subotița, campioana Iu
goslaviei.

Satisfacția succesului 
în competiția de la Flo- 
reasca a fost dublată de 
comportarea promiță
toare a selecționatei de 
tineret. Evident intimi
date de contextul atitor 
nume sonore, mezinele 
Bucureștiului au luptat 
totuși cu multă ambiție, 

. . i „pună pro-
Vădind o pregătire și o bleme“ fiecăreia din 
dispoziție de joc pe care cele trei adversare. Me- 
le-am dori permanente, riiă relevată, în acest

l, în 
turneu 
„Cupa

greu pentru a se de
tașa. De asemenea, 
în meciurile cu re
prezentativele Buda
pestei și Belgradului, 
tinerele noastre au due
lat adesea de la egal la 
egal cu somități ale

• Rapid—Siderurgistul 3-1 • Progresul—Steagul roșu 1-1
în primul meci al cuplajului de 

ieri de pe stadionul Republicii din 
Capitală, echipa Rapid a obținut 
victoria în fața formației Siderur
gistul Galați. în ansamblu, această 
partidă nu s-a ridicat, ca valoare, 
la pretențiile pe care le avem față 
de formații care activează în cate
goria A. De-a lungul celor 90 de 
minute, spectatorii au fost martorii 
unui joc confuz, cu greșeli elemen
tare. Din cele petrecute pe teren în 
prima repriză nu au reținut atenția l-a înscris 
decît fazele din minutele 38 și 41, 
cînd lonescu a ratat marcarea unor 
goluri din poziții favorabile. în 
partea a doua a jocului rapidiștii 
reușesc să marcheze patru goluri 
prin lonescu, Georgescu (2) și...
Motroc (acesta din urmă pentru 
Siderurgistul);

Jocul submediocru prestat în 
partida de ieri de fotbaliștii celor 
două formații ar trebui să constituie 
pentru conducerile acestor cluburi 
un serios prilej de analiză.

Spre deosebire de partida aminti
tă mai sus, meciul Progresul-Stea- 
gul roșu a plăcut publicului specta
tor. Cele două formații au luptat cu 
dîrzenie pentru victorie, au desfă
șurat în egală măsură un joc de 
bună factură tehnică. Meciul s-a în-

cheiat cu un rezultat echitabil 
(1—1). Faptul că nu s-au înscris 
mai multe goluri se datorează nu 
atît.
cum se
formei 
Mîndru 
(Steagul 
cial, a apărat extraordinar în repri
za a Il-a cînd Progresul a presat cu 
insistență.

Primul gol din această întîlnire 
Oaidă în minutul 55. 

Egalarea a survenit după numai trei 
minute, cînd Șelymesi, intrat în ca
reul de 16 m, a șutat puternic pe 
jos. Pînă la sfîrșit ambele echipe își 
creează situații, dar înaintașii nu 
mai pot înscrie, așa cum am spus, 
datorită formei bune a celor doi 
portari.

înaintașii echipei bucureștene au 
tras ieri mai des și cu precizie l-a 
poartă. Ei au expediat multe lovituri 
de la mare distanță, remarcîndu-se 
în mod deosebit Mafteuță, Mateianu, 
Oaidă, Stoicescu și I. Popescu.

La rîndul lor, brașovenii .au des
fășurat un joc ofensiv, fără artificii, 
au folosit mult cele două extreme. 
S-au evidențiat Pescaru, Năftănăilă 
și Gane.

C. MANTU

lemn de mină la lucrările de in-
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300 de
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cinci din cele

„Scînteii“). — Pe 
,30 Decembrie“ din Arad 

ai fotbalului au fost 
tribune la unul din- 

așteptate meciuri : 
București. După 7 
U.T.A. conducea cu

prize, Petrolul 
minutul 13, la o învălmășeală la 
poarta echipei piteștene, Dridea I 
șutează, dar mingea lovește bara. în 
continuare Badea, Moldoveanu, Ma
rin Marcel ratează alte ocazii de a 
înscrie. Dinamo Pitești a făcut un 
joc de apărare cu contraatacuri pe
riculoase prin Barbu, Țurcan, Du
mitrescu. O partidă excelentă a fă
cut portarul dinamovist Matache.
Dinamo București—U.T.A. 3-2

ARAD (coresp. 
stadionul 
mii de iubitori 
prezenți ieri în 
tre cele mai 
U.T.A.-Dinamo 
minute de joc, 
scorul de 2—0 prin punctele înscrise 
de Țîrlea (min, 5) și... Nunweiller III 
(auto-gol în min. 7). Dinamovișții 
însă nu s-au descurajat și au atacat 
continuu, reușind să reducă din 
handicap în minutul 25, prin Ene II.

După pauză, tot dinamovișții sînt 
cei care înscriu încă două goluri 
prin Ene II (min. 73). și Unguroiu 
(min. 78). La aceste goluri a contri
buit în mare măsură și portarul Co- 
man, care a apărat neinșpirat și ne
sigur în acest meci.

Crișul—-Farul 1-0
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

După jocul frumos prestat în pri
mele 10 minute de constănțeni, cei 
15 000 de spectatori prezenți 
bunele stadionului „1 Mai“ 
pe o victorie a echipei Farul, 
continuare, jucătorii de la 
inițiază cîteva acțiuni foarte pericu
loase la poarta constănțenilor. In 
minutul 30 oaspeții concretizează 
unul dm aceste atacuri. La un cor
ner, Fandli înscrie. Pînă la sfîrșit 
ambele echipe au prestat un joc con
fuz, cu puține faze de calitate.

Victoria orădenilor este pe deplin 
meritată.

tineri. Ei au săpat și transportat circa 
20 milioane metri cubi de pămînt.

Cu prilejul construirii autostrăzii, 
aproximații). 100 000 de tineri, urmînd. 
cursuri speciale, și-au însușit- diferite 
profesiuni. Peste 190 000 de tineri 
participanți la construcție au urmat 
cursuri de radiofonie, foto, conducă
tori auto etc.

La sfîrșitul lunii octombrie s-au 
terminat lucrările de construcții la 
autostrada care leagă Belgradul de 
sudul țării. Lungă de 1 100 km, auto
strada traversează 
șase republici ale Iugoslaviei. La 
amenajarea acestei importante ar
tere de circulație au participat, în 
răstimp de nouă ani, peste 500 000 de

Orașul minier Velenje și-a schimbat 
infățișarea 

pentru ridicarea calificării. In adîn- 
cul minei s-au mecanizat princi
palele lucrări, fapt care a contri
buit la creșterea productivității muncii.' 
In prezent extracția cărbunelui din 
galeriile minelor de la Velenje a ajuns 
la trei milioane tone pe an, de cinci 
ori mai mult decît' înainte de război.

Ca și în alte orașe din R.S.F. Iugo
slavia, la Velenje s-au petrecut mari 
transformări în ultimii ani. Alături da 
vechea așezare minieră a crescut un 
oraș cu totul, nou. Pe străzi largi s-au 
înălțat clădiri moderne cu mai multe 
etaje, s-au amenajat șcuaruri.

Numeroși mineri urmează cursuri

Emițător in apropierea orașului Niș
In apropierea orașului Niș a fost bună recepționare a programelor te- 

dat în funcțiune un emițător de 10 leviziunil din Belgrad pe o suprafață 
kW. Acesta va face posibilă o mai mai mare a Serbiei de sud-est.

«îl i Ș a r ă
ori, însă ratează. Cei ce marchează 
sînt fotbaliștii de la Steaua. în mi
nutul 37, Moguț scapă balonul din 
.mînă și Voinea îl introduce în plasă.

După trei minute de la începerea 
celei de-a doua reprize, Știința ega
lează prin Adam. Apoi Constantin 
înscrie eu capul. în minutul 77 Voi
nea marchează din nou și astfel 
Steaua conduce cu 4—2.

Meciul continuă să fie destul de 
pasionant. Fazele alternează cu re
peziciune de la o poartă la alta. 
Știința are deseori inițiativa. La un 
atac în minutul 82, Adam înscrie. 
Clujenii egalează chiar în ultimul 
minut de joc, în urma transformării 
unei lovituri de la 11 m.

ferindu-le replici de o 
vigoare neașteptată. Din 

. păcate, buna circulație a 
balonului și subtilitatea 
combinațiilor ofensive 
nu și-au găsit echivalen
tul în forța de finaliza
re, ceea ce explică in 
bună măsură decalajul 
de pe tabela de marcaj, 
în partide foarte echili
brate.

O remarcă pentru 
Gheorghiță, sufletul e- 
chipei de tineret, una 
din revelațiile turneu
lui. O notă bună or
ganizatorilor, 
promptitudinea și preci
zia informării prin mi- 
crofon. Și un minus, tot 
lor, pentru absența pro-

Știința Cluj—Steaua 4-4
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Nu 

trecuseră decît două minute și clu
jenii au și deschis scorul în meciul 
lor cu Steaua. Szabo, primind min
gea la o centrare a lui Marcu, în
scrie imparabil. Dar nu mult, după 
aceea oaspeții egalează prin Con
stantin, care a reluat în plasă min
gea revenită în teren din bară. Clu
jenii au apoi inițiativa, sînt pe 
punctul de a înscrie de mai multe

(Urmare din pag. I-a)

pentru CLASAMENT

le-am dori permanente, .., ___
echipa Capitalei noastre sens, rezistența dîrză în 

cu Irina -, fața primelor clasate: 
timp de aproape un sfert gramelor tipărite, 
de oră, acestea au tre- : 1
I - . __________ - ' ■ i DAN DEȘLIU

— în frunte
Hector, autentic lașin
al handbalului feminin, ... __ ________ ___
Constantinescu, aceeași buit să muncească din

Finala campionatului feminin

Dinamo București 10 7 1 2 28:12 15
Progresul 10 5 4 1 22:17 14
Petrolul 10 4 4 2 15: 6 12
Steagul roșu 10 5 2 3 19:13 12
Farul 10 G 0 4 15:1.5 12
Rapid 10 5 2 3 21:21 12
Steaua 10 5 1 4 30:21 11
Dinamo Pitești 10 4 1 5 11:14 9
Crișul 10 ,3 3 ■ 4 8:17 9
C.S.M.S 10 4 0 G 18:20 8
U.T.A. 10 3 2 5 11:16 8
Siderurgistul 10 3 1 6 10:20 7
Știința Timișoara 10 3 0 7 13:20 6
Știință Cluj 10 2 1 7 10:19 5

Amatorii de șah știu că la Ploiești se 
desfășoară) de mai bine de. o săptă- 
mină, finala celei de-a 15-a ediții a 
campionatului republican feminin, la c....______________________ _
După consumarea a 9 runde, în frun- pierdut surprinzător partida cu Veturia 
tea clasamentului se situează maestro ’’ ’ ‘ ' '
internațională Alexandra Nicolau, care 
a acumulat 7'A puncte. O caracteristică ■ 
a jocului desfășurat de actuala lideră a 
clasamentului este atenția, seriozitatea 
pe care o acordă fiecărei partide, indi
ferent de adversară. Ea a obținut 6 
victorii și trei remize. In același mod 
s-a comportat și maestra internațională 
Margareta Teodorescu — de aseme
nea neînvinsă pînă acum. Avînd însă 
3 remize, ea se află pe locul doi, cu 6,5 
puncte (și o partidă întreruptă).

La titlul de campioană concurează

cu șanse mari fi Rodica Reicher (6'A 
puncte din 8 partide) precum .și E. Go- 
gîlea (6'A puncte din 9 partide). Actua- 
’ ! campioană Margareta Perevoznic a

Ruqbi încă nu știu, dar...
Una din semifinalele campiona

tului republican de rugbi pentru 
juniori s-a disputat ieri diminea
ță pe stadionul Tineretului din 
Capitală între Clubul sportiv șco
lar București și A. S. Tecuci. Di
ferența de valoare între cele două 
echipe a ieșit în evidență încă de 
la începutul meciului. Bucurește- 
nit, net superiori, au cîștigat cti 
scorul de 31—0 (20—0). In com
portarea juniorilor de la Tecuci a 
surprins deopotrivă slaba pregă
tire tehnică și atitudinea necu
viincioasă față de arbitru, față de 
adversar. Aproape la fiecare de
cizie a arbitrului, trebuia să se 
găsească cineva din echipa tecu- 
ceană care să întrebe : „Dar ce a 
fost ?" Fel și fel de comentarii 
despre arb’traj 
ginea terenului 
echipei.

Mai mult, 
doar cîțiva 
învinsă s-au 
renului pentru a saluta publicul. 
Ceilalți au părăsit direct terenul 
fără a-și face această datorie ele
mentară. Este destul de regreta
bil că încă de pe acum, de la 
vîrsta junioratului, rugbiștii din 
Tecuci — care, in treacăt fie spus, 
de-abia. învață abecedarul aces
tui sport — au deprins asemenea 
'apucături nesportive.

făcea de pe mdr- 
însuși antrenorul

la sfîrșitul meciului, 
jucători din echipa 

aliniat la centrul te-

Fără comentarii
Timpul frumos, traseul bine 

ales, dîrzenia concurenților — 
totul a făcut ca întrecerea de ci- 
clocros, dotată cu „Cupa Steaua", 
să se bucure de succes. O notă 
distonantă a produs însă felul în 
care a înțeles să-și apere șansele 
ciclistul, dina.movist Dan Penescu. 
Pe traseu. în timpul probei senio
rilor, el s-a corhplăcut in a face 
o serie de giumbușlucuri care 
încurcau pe ceilalți concurenți 
(unul a și căzut din această cau
ză. fiind nevoit să abandoneze). 
Sfidîndu-și partenerii de întrece
re și profitînd de neatenția arbi
trilor. Penescu a evitat de două 
ori un anume punct greu al tra
seului. tăind drumul. Mai este 
nevoie de comentarii ?

•• Simu din runda a 6-a, partidă in care 
la un moment dat avea poziție sigură 
de cîștig.

în actuala finală a campionatului re
publican, partidele de pînă acum au 
fost în general viu disputate ceea ce 
relevă o creștere calitativă a pregătirii 
șahistelor fruntașe din țara noastră.

In runda o 9-a, desfășurată duminică 
după-amiază, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: M. Teodorèscu-R. Mano- 
lescu (întreruptă) ; M. Pogorevici-E. 
Chiș 1—0 ; A. Teodorescu-M. Perevoz
nic (întreruptă) ; T. Urzică-E. Rădu- 
canu 1—0 ; E. Polihroniade-M. lonescu 
1—0 ; R. Reicher-A. Nicolau remiză ; 
G. Baumstark-E. Gogîlea remiză.

ION OPRESCU 
arbitru

„Cupa Steaua" Sa cidocros
„Cupa Steaua“ la ciclocros — o 

adevărată , „repetiție generală“ îna
intea campionatului republican ce 
se va desfășura duminica viitoare 
— a reunit la startul său peste 80 
de cicliști.

Bineînțeles cea mai disputată din
tre probe a fost la seniori, unde pe 
lista de concurs se înscriseseră 
cîțiva specialiști ai acestui gen de 
curse ; C. Dumitrescu, C. Baciu, Gh. 
Rădulescu, I. Braharu, N. Grigore. 
După darea startului, primul tur 
din cele 6 ale cursei l-a condus C. 
Baciu, Apoi C. Dumitrescu (Olimpia) 
a trecut în fruntea plutonului de 
alergători și n-a mai cedat întîiëta- 
tea pînă la sfîrșitul cursei, care a 
măsurat 23 km. El a cîștigat „Cupa 
Steaua“ Locurile II ~J TTT 
pat Gh. Rădulescu 
pectiv Alex. Mitef

i și III le-au ocu- 
(Olimpia) și res- 
(Voința).

POPICE
Pe baza spor

tivă Unirea din 
Capitală a avut 
loc duminică di
mineață meciul 
international de 
popice dintre e- 
chipele ' masculine 
ale R. P Romîne 
și R. D Germane 
Sportivii romîni 
au terminal învin
gători cu scorul 
de 5 352 - 5 337 
puncte.

Astăzi la Plo
iești echipele R.D. 
Germane intilnssc 
echipele de tine
ret ale tării noas
tre.

Tn fotografie : 
Concurentul
mîn P. Purje în 
timpul întrecerii.

ro-

Rezultate, categoria B
Seria I. Știința București—Unirea 

Rm.' Vîlcea 2—2 ; C.F.R. Pașcani— 
Ceahlăul Piatra Neamț 3—0 ; Știința 
Galați—Metalul Tîrgovișțe 2—0 ; Trac
torul Brașov—Poiana Cîmpina 3—0 ; 
Chimia Făgăraș—Metalul București
1— 0 ; Știința Craiova—Dinamo Bacău
2— 0 ; Flacăra Moreni—Foresta Fălti
ceni 3—0.

Seria a Il-a. A. S. Cugir—C.S.M. Cluj 
0—0 ; C.S.M. Sibiu—Minerul Lupeni 
0—0 ; Industria Sîrmei Cîmpia Turzii— 
Mureșul Tg. Mureș 4—2 ; Gaz Metan 
Mediaș—C.F.R. Timișoara 4—0 ; Jiul 
Petrila—C.S.M. P.eșița 2—0 ; Minerul 
Baia Mare—Arieșul Turda 3—0 ; Fla
mura roșie Oradea—A.S.M.D. Satu 
Mare 3—0.

Petrolul—Dinamo Pitești 0-0
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

întâlnirea dintre Petrolul și Dinamo 
Pitești s-a terminat cu un rezultat 
égal (0—0), neașteptat pentru cei 
peste 12 000 de spectatori prezență 
ieri, pe stadionul din Ploiești. Deși 
jocul s-a desfășurat mai mult în ju
mătatea de teren a oaspeților; pe
troliștii nu au reușit să fructifice 
nici una din multele ocazii de

încă de la începutul

Știința Timișoara—C.S.M.S. 2-0
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

După 90 de minute de joc tabela 
de marcaj a stadionului din Timi
șoara indica scorul de 2—0 pentru 
echipa studenților din localitate în 
meciul cu C S.M.S. Iași. Jocul a plă
cut spectatorilor, datorită ardoarei 
cu care s-a luptat pentru fiecare 
minge. în prima repriză, deși sînt o 
serie de ocazii de a deschide scorul, 
rezultatul rămîne alb.

După pauză, studenții timișoreni 
joacă mai hotărîți și, după numai- 
două minute, Mițaru înscrie, primul 
gol.. Din acest moment-echjpa locală, 
atacă insistent, dar nu reușește să ■ 
mai străpungă apărarea  ̂oaspeților, 
decît o singură dată, în minutul .67,. 
prin Manolache.

de .
vestiții de la 146,2 m.c. la milionul 
de lei în 1959, lă 100,2 mc în 1962, 
iar în trimestrul II al anului 1963 
la 72,6 mc. S-a urmărit îndeosebi 
înlocuirea armării provizorii în 
lemn la galeriile ce se zidesc în bol- 
țari, prin susținere provizorie me
talică, recuperabilă.

Există, în continuare, posibilități 
ca în toate minele noastre-să se ob
țină noi progrese pe aceasta linie — 
și aceste posibilități pot fi larg puse 
în valoare prin priceperea și iniția
tiva fiecărui colectiv.

■fr *

în fața unităților carbonifere, a 
institutelor de cercetări și de pro
iectări miniere stau sarcini mari în 
domeniul sporirii în continuare a 
productivității - muncii la lucrările 
noastre de investiții. Avînd în;.jze-" 
dere că-prevederile de ■ plan tehnic 
pentru 1964 sînt mult sporite față 
de peșlizărilg anuluj 1963, că. -paț&ul.,. 
de utilaje existent în întreprinderi
le carbonifere nu a fost folosit la 
întreaga să capacitate, este necesar 
ca fiecare unitate să întocmească 
grafice de lucru pentru mașinile de 
încărcat sau combine, pe luni și 
locuri de muncă. O mare însem
nătate pentru buna folosire și între
ținere a utilajelor are respectarea 
riguroasă a graficelor de revizii și 
reparații periodice.

Agențiile de
La Belgrad s-au încheiat „Jocurile bal

canice“ de baschet feminin. Primul loc în 
clasamentul final l-a ocupat reprezentativa 
Bulgariei, urmată de Iugoslavia, Romînia 
și Italia. în ultimul meci, baschetbalistele 
r.omîne aii întrecut cu 55—51 echipa Italiei.

*
Turneul internațional studențesc mascu

lin de volei de la Praga se apropie de 
sfîrșit. în pènultima zi a competiției, se
lecționata studenților romîni a întrecut se
lecționata studenților sovietici cu 3—1 
(18—16, 11—15, 15—10, 15—11). Alte re
zultate : R. S. Cehoslovacă — Franța 3—2; 
R. P. Bulgaria — R. P. Polonă 3—0.

„Cupa Europei” la atletism
Comitetul european al Federației in

ternaționale de atletism amator, întrunit 
la Sofia, a hotărî! să se organizeze „Cupa 
Europei“ interțări la atletism, la care să 
participe reprezentative masculine și femi
nine. Prima ediție a „Cupei Europei“ va 
avea loc în 1965.

Portarul brașovean Adamache re- [ 
zolvă din nou o situație dificilă la 
poarta .sa (fază din meciul Progre
sul—Steagul roșu, disputat ieri în 
Capitală).

primei

presă transmit

Trăgînd toate învățămintele din“ 
experiența de pînă acum, ■ unitățile1' 
miniere sînt chemate să acorde aț 
atenție sporită alegerii locurilor de 
muncă în care se vor introduce uti
lajele de tăiere și de încărcare, pen
tru a se asigura astfel continuitatea 
funcționării lor în condiții geologi
ce corespunzătoare. în același timp, 
se cere extinsă pe scară largă sus
ținerea provizorie metalică la lucră
rile ce urmează a se zidi cu boîț'ari 
de beton, să se urmărească siste
matic creșterea indicatorilor de fo
losire a mașinilor la înaintări.

Progresele care pot și trebuie să - 
fie realizate la lucrările' de investi- > 
ții miniere din industria carboniferă- 
cer eforturi nu numai din partea;, 
minerilor și a personalului tehnico—, 
ingineresc, ci și din partea construe-.^ 
torilor de mașini și utilaje miniere.. 
Socotim , că există în continuare su
ficiente posibilități pentru îmbună
tățirea calității utilajului minier — 
cum ar fi locomotivele de mină de 
6 tone antigrizutoase, transportoar 
rele cü benzi și raclete, mașinile de 
perforat etc.

Realizînd cu succes obiectivele 
importante ce le stau în față în do
meniul ' creșterii productivității - 
muncii la lucrările de investiții,. 
colectivele întreprinderilor miniere 
vor asigura condiții optime pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe' 
anul în curs și buna pregătire a 
producției din anul viitor.

I

Selecționatele de fotbal ale Nigeriei și 
Marocului s-au întîlnit în orașul Lagos în 
primul lor meci pentru turneul, preolimpic. 
Fotbaliștii nigerieni au repurtat o surprin
zătoare victorie cu scorul de 3—0 (2—0).

★
Recent au fost omologate de forul atle

tic european o serie de noi recorduri ale 
Europqj. Printre acestea sînt recordurile 
stabilite de francezul Michel lazy — la 
1 500 m (3’37'’8ZI()) și 2 mile (8’29”6/10)
— și de vitozista Dorothy Hyman (Anglia)
— ia 100 m plat (ll”3/T0) și 200 m plat 
(23”2/10).

!n al treilea meci : 
Santos — Milano 1—O

La invitația C.C. al Crucii Roșii 
a R. P. Romîne, între 10 și 17 noiem
brie o delegație a Crucii 
R. P. Ungară, condusă 
Rostas, secretar general, 
vizită în țara noastră.

Oaspeții au vizitat întreprinderi, 
școli și instituții sanitare din Capi
tală, regiunile Bacău și Dobrogea. Ei 
s-au întîlnit cu conducerea Crucii 
Roșii a R.P. Romîne, cu care au avut 
un schimb de păreri asupra activi-

tații, organizațiilor de -Cruce Roșie I 
din cele două țări.

Biroul Comitetului executiv al 
C.C. al Crucii Roșii din R. P. Romî- 
nă a oferit un dirieu în cinstèà de
legației ungare. De asemenea, ams- 
basadorul R. P. Ungare la București, 
Jenö Kuti, a oferit, cu același prilej; 
un cocteil.

Duminică delegația ungara a pără
sit Capitala, intorcindu-se în patriei

„Rabindranath Tagore“ .
Delhi se construiește un tea- ■ '

Sîmbăta seara, pe stadionul Maracana 
din Rio de Janeiro a avut loc cel de-al 
treilea meci pentru „Cupa mondială" la 
fotbal între F. C. Santos (Brazilia) și A C. 
Milano (Italia). Fotbaliștii brazilieni au 
cîștigat cu 1—0. Unicul gol a fost înscris 
în minutul 34, de fundașul Dalmo, dintr-o 
lovitură de la 11 n>. Arbitrul argentinean 
Brozzi, care a condus meciul, a eliminat de 
pe teren, în prima repriză, pe Maldini 
(Milano) și Ismael (Santos) pentru loc pe
riculos.

După cum se știe, în cele două 
partide anterioare fiecare echipă cîștigase 
cîte o dată la același scor : 4—2. Santos 
cucerește astfel pentru a doua oară conse
cutiv cupa celor niai bune cluburi de fot
bal din lume. în 1961, acest trofeu fusese 
cîștigat de Penarol Montevideo, iar în 
1960 de echipa spaniolă Real Madrid.

A
Pe patinoarul artificial de la Lujniki s-a 

disputat ieri meciul internațional de hochei 
pe gheată dintre selecționata U.R.S.S și e- 
chipa canadiană „Windsor Bulldogs“, care 
întreprinde un turneu în Europa Prestînd 
un ioc excelent, hocheistii sovietici au în
vins cu scorul de 9—0 (2—0, 4—0, 
Au asistat 12 000 de spectatori.

PRONOSPORT
Petrolul—Dinamo Pitești 
Farul—Crișul
Progresul—Steagul roșu
Știința Tim.—C.S.M.S,
Știința Craiova—Dinamo Bacău
Știința Galați—Metalul Tîrg.
Gaz Metan—C.F.R, Timișoara
Jiul Petrila— C S.M. Reșița 
Internazionalc—Bologna
Bari—Lazio
Messina—Fiorentina
Roma—Torino

întie 10 noiembrie 
și 1 decembrie se 
desfășoară în capita
la Uniunii Sovietice o 
trecere în revistă a 
creației muzicale din 
ultimii doi ani a com
pozitorilor moscoviți. 
Manifestările au 
în principalele 
de concert, pe 
nele palatelor
cultură și cluburilor 
unor «nari întreprin
deri.

Au fost selecționate 
circa 300 de lucrări

noi de diferite genuri 
muzicale, dedicate e- 
roului contemporan, 
constructor al comu
nismului.

Trecerea în revistă 
a creației compozito
rilor moscoviți a fost 
deschisă în marea 
sală a conservatoru
lui cu Simfonia a 
XH-a a lui D Șosta- 
kovici, închinată me
moriei Iui V. I. Lenin. 
Apoi, au avut loc cî- 
teva premiere : „Uver-

tura pe teme popu
lare ruse și kirghize“ 
de Șostakovici, Simfo
nia a Vl-a de M. 
Vainberg, noua ver
siune a“ cantatei—,-ie~ 
nin este viu" de 1. 
Levitin. în sala-mică 
a conservatorului au 
fost interpretate con
certe de cameră din 
luctările compozitori
lor S. Balasanian, N. 
Peiko, B. Cealkov- 
ski, I. lakușenko și 
ale altora.

La
tru în aei liber care va purta nu
mele marelui poet Rabindranath 
Tagore.

Acesta va fi cel mai mare teatru 
în aer liber din întreaga Indie ; el 
va avea 10 600 de locuri. Scena va 
fl înaltă de circa 20 metri și lată de 
30 metri. Totodată, va 
dusă pentru spectacole 
obișnuite.

Teatrul va fi folosit 
pentru reprezentații de 
zentaiea de dansuri 
diene.

Al treilea [estival al teatrului latino-american
La Havana se desfășoară cel de-al termediul scriitorilor și să popula’ri-

treilea Festival al teatrului latino- zeze creația acestora“. în timpul
american, manifestare culturală or- festivalului din acesl an vot fi pre-
grA 4 1 T6- an “eiInStÂT zentate creații ale unor autori ca
„Casa de las Americas dm Cuba. „ . . ' -
Prof. Manuel Galich din Guatemala, Osvaldo DraS’in (Urugttay), Rene
membru al. institutului,, a declarat. Marques (Pôrtô Rico), Diaz Gomez
că festivalul „urmărește să apropie (Brazilia) și alții. Fe.rii^ahil ’ Va câți-'
popoarele latino-americane prin in- 'tinua pînă în ianuarie. 1964.

La Concursul international de vioară și pian
(Marguerite Long-Jacques Thikaud

La 17 noiembrie au fost anunțate 
rezultatele concursului de vioară 
din cadrul Concursului internațional 
de vioară și pian Marguerite Long- 
Jacques Thibaud. Locul întîi a re
venit tinerei violoniste sovietice — 
Irina Bocikova. Premiile II. III și IV 
au revenit, de asemenea, unor vio
loniști sovietici ; Beilina. Vladimir

Roman Nodel. PremiulLantzman și
V și premiul VI au fost decernate 
violoniștiloi francezi - respectiv Li- 
lianei Caillon și lui fean-]acques 
Conlorov.

La 17 noiembrie à începui primul 
tur al pianiștilm participanți la con
curs, Ia care participă aproximativ 
50 de pianiști.

— mar tor 
ocular"

La' Tîrgul internațional al cărțit 
de la Frankfurt pe Main, arată săp- 
tămînalul „Die Andere Zeitung”: s-a 
remarcat in mod. deosebit romanul 
„Eu. .-. .martoi .ocular" al lui Ernst 

■ ,Weișs, Autorul, emigrat din Ger
mania nazistă-în Franța, s-a sinucis 

- în 1940 la Par is, pentru a nu cădea 
în miintle trupelor hitleriste. Ma
nuscrisul 'Omanului s-a păstrat, 
deoarece autorul îl trimisese cu pu
țin t.imp înainte la un concurs lite
rar ta New York. „In consecință — 
scrie „Die Andere Zeitung“ — ri
vent de a face cu o moștenire lite
rară autentică a unui important ro
mancier german căruia nu i-a fost 
dat să trăiască gloria pe care o me
rită".
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Basutoiandul revendică independența

te-

căau declarat

Evenimenfele din Irak
© Postul de radio Bagdad anunță formarea unui nou guvern în urmă

toarele 48 de ore ® Sosirea ministrului de-interne sirian în capitala Irakului.

In sprijinul dezvoltării 
bunelor relații între state

BAGDAD 17 (Agerpres). - In 
prima sa emisiune din dimineața 
zilei de 17 noiembrie, postul de ra
dio Bagdad a anunțat că în termen 
de 48 de ore va fi format un nou 
guvern irakian. Miniștrii încă în 
funcțiune sînt considerați interi
mari pînă la formarea noului gu
vern. în legătură cu aceasta, la 16 
noiembrie la Bagdad a sosit minis
trul de interne sirian, El-Atassi 
care, din împuternicirea conducerii 
partidului Baas din țările arabe, va 
participa la consultările pentru alcă
tuirea noului guvern irakian. Expli- 
cînd motivele creării unui nou gu
vern, radio Bagdad sublinia că gu
vernul condus de generalul Ahmed 
Hassan el Bakr, alcătuit la 7 oc
tombrie, a funcționat, în perioada de 
după tentativa nereușită de lovitură

SAIGON 17 (Agerpres). — Comi
tetul Centrai al Frontului național 
de eliberare din Vietnamul de sud 
a dat publicității o declarație cu 
privire la situația din Vietnamul de 
sud în urma loviturii de stat de la 
Saigon.

în declarație se subliniază, prin
tre altele, că în actualele condiții 
pot fi luate măsuri eficiente pentru 
a ușura suferințele populației Viet
namului de sud și a crea o bază în 
vederea stabilizării treptate a situa
ției în conformitate cu interesele 
naționale și aspirațiile populației 
vietnameze.

în numele populației sud-vietna- 
meze, care luptă pentru eliberarea 
sa, în declarație se cere lichidarea 
regimului dictatorial din Vietnamul 
de sud, eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici, restabilirea libertăților 
democratice.

Insistind asupra încetării imediate 
a războiului și vărsărilor de sînge, 
Comitetul Central al Frontului na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud propune ca părțile interesate 
să organizeze tratative la care să fie 
rezolvate principalele probleme care 
frămîntă țara, și anume: organizarea 
de alegeri, formarea unui guvern 
național de coaliție alcătuit din re
prezentanți ai tuturor forțelor, par
tidelor și păturilor populației sud- 
vietnameze. ......

In încheierea declarației, se subli
niază că populația sud-vietnameză 
va continua să lupte pentru elibe
rarea Vietnamului de sud, obținerea 
independenței naționale, a libertății, 
democrației, păcii, neutralității 
și a îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale poporului. I

Pe marginea dezbaterilor din Comitetul nr. 2 în problema lichidării analfabetismului
In sala Consiliului economic și 

social, lumina zilei pătrunde prin- 
tr-un perete inalt de sticlă, dincolo 
de care sclipesc în soare apele East 
River-ului. De aici, de la nivelul e- 
tajului doi, sala urcă în formă de 
amfiteatru — pentru presă și public
— pînă la înălțimea etajului trei. Pe 
largul coridor al acestuia se află un 
tablou de proporții murale, operă a 
pictorului Vela Zanetti, care pare 
să semnaleze, prin intensul tragism 
al suferințelor umane personificate, 
existența unei părți din omenire' 
aflate încă în luptă pentru a sfărî- 
ma lanțurile subjugării, a alunga 
foametea și bolile, a risipi bezna ne
științei de carte...

în încăperea aceasta, unde se în
trunesc zilnic oameni cu studii înal
te, cu titluri academice, au loc șe
dințele Comitetului 2, în cadrul că
rora a fost dezbătută în ultimul 
timp problema analfabetismului. 
Și totuși au existat unii delegați 
care au privit marile pete de pe 
glob ale analfabetismului ca pe o 
„moștenire ancestrală“, presupusă 
că va descrește o. dată cu „evolu
ția normală“ a societății. Alții — 
de fapt , covîrșitoarea majoritate a 
membrilor comitetului — și însuși 
raportul prezentat de Maheu, direc
torul general al U.N.E.S.C.O , au a- 
rătat că în realitate este vorba de 
un fenomen al înapoierii economice, 
la fel ca foametea sau bolile, unii 
dintre vorbitori subliniind că este 
unul din cele mai flagrante rezul
tate ale dominației și exploatării 
străine, ale colonialismului.

„Din punct de vedere geografic — 
spunea Maheu în fața comitetului
— principalele, zone ale analfabetis
mului sînt ușor de stabilit. Sînt cele 
caracterizate prin subdezvoltare“.- E 
drept că în acest domeniu statisti
cile sînt imprecise și incomplete, dar 
potrivit unor date, culese de. 
U.N.E.S.C.O. ani la rînd,. reiese că:- ților ■ atinge peste 90 la sută din 
două cincimi din populația adultă a ' ~
planetei noastre," adică circa 70.0 mi
lioane de oameni, nu știu să scrie 
și să citească. Situația copiilor de 
vîrstă școlară (pînă la - 15 ani) nu 
este mai bună : în 1960, în 85 de 
țări din Africa, Asia și America La
tină, dintr-un total de 206 milioane 
de copii, numai 110 milioane frec
ventau școlile, mulți dintre ei fără 
a le termina ; zeci de milioane din 
rîndul acestora fac să crească anual 
numărul analfabeților adulți.

----------- -
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în com- 
cum se 
vicepre- 
Miniștri,

serioase 
în sinul

de stat din 13 noiembrie, 
poneriță incompletă. După 
știe, după lovitura de stat, 
ședințele Consiliului de 
Saadi, ministrul muncii, Abdel Me- 
jid, și alți politicieni au fost suspen
dați din funcțiile lor și trimiși în 
exil la Madrid. Ministrul de interne, 
Jawad, ministrul de externe, Hus
sein Chebib, și ministrul industriei, 
Abdel Latif, au fost exilați la Beirut..

Referindu-se la actuala stare de 
lucruri din Irak, agenția France 
Presse subliniază că ea este determi
nată de „una din cele mai 
crize“ ce a existat vreodată 
partidului Baas din Irak.

Agenția Associated Press 
că Abdel Mejid. ministrul 
irakian și membru în conducerea 
generală a partidului Baas din ță
rile arabe, a sosit sîmbătă la Bag
dad după ce a făcut o scurtă escală 
la Damasc. El a fost trimis de Saadi 
pentru a discuta cu ceilalți membri 
ai conducerii partidului Baas pro
blema reîntoarcerii tuturor liderilor 
exilați la Madrid.

anunță 
muncii

Vizita lui L. I
TEHERAN 17 (Agerpres). — Cre

dem în pace și avem nevoie de ea 
pentru a progresa și pentru a ne 
dezvolta — a declarat șahul Iranu
lui la recepția oferită în cinstea lui 
L. I. Brejnev, președintele Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., care vizi
tează această țară.

Tocmai, de aceea, după încheierea 
Tratatului de la Moscova cu privi
re la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară — a spus el — noi 
am semnat imediat acest tratat. 
Existența unei atmosfere favorabile 
de înțelegere reciprocă — a arătat

Decla rațiile primului
ATENA 17 Corespondentul Ager

pres Al. Gheorghiu transmite :
* în prima sa conferință de presă, 
premierul grec, G. Papandreu, a de
clarat că, dacă nu va obține votul de 
încredere în parlament sau dacă va 
considera că acest vot este insufi
cient, guvernul grec se va orienta 
spre ținerea unor noi alegeri' parla
mentare.

Referindu-se fa '- problemă 
tuielilor militare, el a relevat 
cestea sînt disproporționat' dé 
față de venitul național al 
adăugind că guvernul abordează 
această „problemă gravă“ fiind con
știent de responsabilitățile 
cumbă.

în legătură cu problema 
lor politici. Papandreu a

chel- 
că a- 
mari 
țării.

ce îi. in-

deținpți- 
subliniat

Imaginea întunecată a neștiinței 
de carte a fost prezentată de mulți 
delegați, care s-au referit la pro
priile lor țări. Exemplele sînt nenu
mărate, simpla lor adunare ar um
ple volume. De aceea, atenția a fost 
îndreptată în primul rînd spre cău
tarea soluțiilor, a celor mai potrivi
te mijloace de luptă împotriva anal
fabetismului.

Din dezbateri s-a desprins o idee 
temeinic fundamentată, potrivit că
reia principalul efort trebuie depus 
de țările interesate, folosind în pri
mul rînd propriile lor mijloace. Așa 
s-a procedat în multe țări ale lumii și 
nu întîmplător în comitet au fost ci
tate în repetate rînduri, ca exemple 
grăitoare, țările socialismului. De 
pildă, a fost înfățișat comitetului ta-

Corespondență 
din New York

bloul intenselor și multiplelor ac
țiuni întreprinse în țara noastră, 
care au avut ca rezultat atît lichida
rea în scurt timp a analfabetismului, 
cît și obținerea unor mari succese 
în domeniul învățămîntului și cul
turii, devenite bun al tuturor.

Din cuvîntările rostite a reieșit că 
efortul național există, că într-o se
rie de țări în curs de dezvoltare au 
fost înregistrate rezultate încuraja
toare. Reprezentantul Indiei, care a 
citat țara sa ca avînd 300 de mi
lioane de analfabeți — urmare a în
delungatei stăpîniri coloniale — a 
arătat că în cadrul programului de 
dezvoltare a învățămîntului, nu
mărul școlilor pentru copii s-a du
blat și că în bătălia pentru carte 
sînt mereu aruncate noi forțe și 
mijloace. în unele țări africane, ca 

■de pildă Niger,- procentul analfabe- 

sînt insuficient

populație. Dar și acolo se aplică 
programe, , se iau măsuri, se sțudia- 
ză posibilitățile care 
valorificate.

Eforturile acestea, 
fera. Iată, de pildă, 
prezentantul Algeriei, Jazairy : 
geria a și lansat o masivă campa
nie de alfabetizare,, cu convingerea 
că formarea calitativă a resurselor 
umane este în același timp și o in
vestiție deosebit de productivă și o 
contribuție esențială la bunăstarea

în general, di
ce declară re-

„Al-

LONDRA 17 (Agerpres). — Co- 
mentînd discuțiile purtate recent la 
Londra de G. Ball, subsecretar de 
stat al S.U.A., comentatorul diplo
matic al ziarului „Sunday Tele
graph“ scrie că guvernul englez 
este gata să dea reprezentanților co
merciali ai țărilor socialiste din Eu
ropa răsăriteană o asigurare în sen
sul că n'u se va îndepărta de la prin
cipiul creditului pe termen lung 
pentru tranzacții comerciale.

Comentatorul amintește că recent 
Ministerul englez al Comerțului a a- 
probat numeroase tranzacții comer
ciale cu țările socialiste.

Guvernul englez — scrie ziarul 
„Sunday Citizen“ — trebuie să se 
opună categoric tentativelor de a li
mita comerțul cu țările socialiste 
prin restricții în domeniul credi
tului.

★

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Consiliul național pentru prietenia 
americano-sovietică 
ziarul „New York Times“

a publicat în 
un apel

mai bun 
rodnică

teren 
intre

L. I.

șahul — creează cel 
pentru o colaborare 
țări.

în cuvîntarea de răspuns, 
Brejnev, după ce a subliniat că prin
cipiul coexistenței pașnice în rela
țiile dintre state cu orânduire so
cială diferită rămîne baza politicii 
externe a Uniunii Sovietice, a de
clarat că dezvoltarea și întărirea re
lațiilor între Iran și U.R.S.S. este în 
folosul ambelor țări și, totodată, 
este un element important al întă
ririi păcii în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

ministru si Greciei

aceeași 
anunțat 
deținuți

a expus

că deținuții politici, care au ispășit 
în închisori un termen de detențiu
ne de 10 ani, vor fi eliberați fără o 
hotărîre judecătorească. In 
zi. Ministerul justiției a 
punerea în libertate a 15 
politici.

Primul ministru al Greciei . 
totodată un program de organizare 
a învățămîntului menit să'fie apli
cat imediat. Acest program pre
vede, pț-.intre altele, ca 15 la 
sută din buget să fie consacrat în
vățămîntului. Totodată, programul 
prevede reorganizarea învățămîntu
lui elementar și mediu, deschiderea 
unei a treia universități, crearea la 
Atena și Salonic a unor orășele 
studențești, îmbunătățirea situației 
materiale a cadrelor didactice.

omului“. Au fost auzite însă și opi
nii care au produs uimire. „Analfa
betismul, pretindea în cuvîntarea sa 
din cadrul discuției generale dele
gatul Salvadorului — nu va putea 
fi suprimat nici în zece ani, și nici 
chiar într-un secol. El constituie o 
problemă eternă și universală“. Rea
litatea, oglindită în viața atîtor po
poare, dezminte însă asemenea afir
mații, de altfel extrem de rare.

în acest complex domeniu, unde 
calculul matematic este frecvent fo
losit. s-a încercat chiar să se îm
partă efortul necesar în procentaje. 
Astfel, au existat propuneri care au 
prevăzut 75 la sută pentru efortul 
național al țărilor, urmînd ca res
tul de 25 la sută să cuprindă con
tribuțiile cu caracter internațional, 
ca acordurile bilaterale existente, 
cooperarea între state pe plan re
gional și mai larg, acțiunile pe care 
le-ar putea întreprinde U.N.E.S.C.O., 
precum și alte asemenea măsuri. 
Toate aceste aspecte urmează să fie 
atent studiate, căutîndu-se căile și 
mijloacele adecvate care să sprijine 
eforturile naționale ale statelor în 
lupta împotriva analfabetismului, 
așa cum prevede în esență rezolu
ția celor 42 de state, adoptată 
miercuri seara în comitet. Rezoluția 
prevede ca un raport, conținînd și 
propuneri, să fie prezentat la a 19-a 
sesiune a Adunării Generale.

Discuțiile în jurul rezoluției au 
consemnat o largă și activă partici
pare a delegațiilor. Au existat și ne- 
concordanțe de păreri asupra unor 
aprecieri, expresii sau chiar virgule; 
au fost uneori suspendate ședințe 
pentru consuitări între coautorii pro
iectului și cei ai amendamentelor 
propuse. Negocierile directe au dus 
pînă la urmă — fapt care constituie 
de altfel o trăsătură întîlnită și în 
alte comitete — la găsirea unor for
mulări reciproc acceptabile. O arată 
și scrutinul : 98 voturi pentru, nici, 
unul contra și o singură abținere.' 
într-adevăr, după cum au subliniat 
numeroși vorbitori, aici este vorba 
de o problemă de interes' general,', 
care are legături substanțiale cu o 
serie de importante domenii ale 
vieții internaționale, ca dezvoltarea 
economică și socială a multor țări și 
regiuni geografice, creșterea bună
stării materiale și culturale a ma
selor, ridicarea unei bune părți a 
populației globului la nivelul unei 
înțelegeri superioare a țelurilor lup
tei pentru pace și progres.

L. RODESCU 

către poporul american cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice între 
S.U.A. și Uniunea Sovietică.

Consiliul se pronunță în favoarea 
reglementării tuturor problemelor 
litigioase pe cale pașnică, încheierii 
unui pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, precum 
și în favoarea normalizării relațiilor 
comerciale americano-sovietice.

O cotitură în relațiile sovieto- 
americane, se arată în încheiere în 
apel, va fi în favoarea popoarelor 
ambelor țări, in favoarea consolidă
rii păcii în lumea întreagă.-

încheierea conferinței de la Sao Paulo
SAO PAULO 17 (Agerpres). — La 

16 noiembrie a luat sfîrșit în orașul 
brazilian Sao Paulo a doua sesiune 
a Consiliului interamerican econo
mic și social, care a luat in discuție 
relațiile dintre S.U.A. și țările A- 
mericii Latine participante la Alian
ța pentru progres.

Au fost adoptate 29 de rezoluții 
dintre care cea mai importantă este 
cea privitoare la crearea unei comi
sii-speciale de coordonare și dirijare 
a fondurilor acordate în cadrul A- 
lianței pentru progres. în timpul 
dezbaterilor, reprezentanții statelor 
latino-americane au formulat critici 
serioase la adresa ineficacității a- 
cestui plan nord-american. Urmă
toarea sesiune va avea loc la Lima, 
în noiembrie 1964.

A. Harriman, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., s-a întîlnit la Sao 
Paulo cu vicepreședintele Peru, E. 
Corrales, cu care a discutat despre 
situația creată societății petroliere 
americane „International Petroleum 
Co“. După cum se știe, guvernul Re
publicii Peru a anulat contractul 
pentru exploatarea zăcămintelor
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Sub titlul „împotriva curentului“, 
Terence Prittie. semnează în ziarul en
glez „GUARDIAN", un articol consa
crat situației regimului salazarist,

„în Portugalia, vizitatorul nu este 
imediat conștient de faptul că se află 
într-un stat polițienesc, se arată în in
troducerea articolului. Desigur, la. Lisa-, 
bona poliția este pretutindeni vizibilă, încearcă.să se împotrivească curentului 
dar polițiștii sînt departe de a semăna 
cu SS-iștii lui Hitler ' sau cu agenții 
lui Mussolini cu veleități de eleganță.

în continuare, ziarul arată că doar 
1300 000 de portughezi — adică 
una din fiecare 4 persoane apte de 
muncă — se bucură de drepturi elec
torale. Partidul comunist este scos în 
afara legii, ceea ce a avut drept conse
cință formarea de celule ilegale active 
la orașe.

Regimul salazarist. consideră pe de
plin îndreptățite restricțiile aduse 
dreptului de vot, privind veniturile im
pozabile, proprietatea și studiile alegă
torilor.

în ultimii doi ani și jumătate, Portu
galia a fost hărțuită de problemele puse 
de teritoriile ei africane, în special de 
Angola. Lovitura primită în martie 1961 
(începutul luptei armate a patrioților 
angolezi' — N.R.) a fost atît de dureroa
să, îneît a pus în primejdie regimul lui 
Salazar. Armata portugheză a dat
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CAIRO. Printr-un decret preziden
țial, în R.A.U. au fost naționalizate 
șase companii agricole egiptene care 
posedau aproximativ 5 000 de hectare 
părnînbarabil.

CARACAS. în capitala Venezuelei 
a avut loc o conferință de presă la 
care reprezentanți ai Federației cen
trelor universitare din Venezuela au 
anunțat inițierea unei „săptămîni stu-

supraviețuitorii catastrofei de la mina vest-germană Len-Trei dintre 
gede primind îngrijirile medicale.

Miting la Lima 
în apărarea bogățiilor 
petroliere ale Perului

LIMA 17 (Agerpres). — In capita
la Perului a avut loc un mare mi
ting la care au participat aproxi
mativ 30 000 
în semn de 
ploatării de 
Fiere străine

Numeroșii 
cuvîntul, au cerut. guvernului Peru
vian elaborarea unor, măsuri urgen
te care să. ducă la naționalizarea 
terenurile petrolifere, precum și a 

. instalațiilor de prelucrare a țițeiului 
aparținînd companiilor străine.

Jose Luis Alvarado, secretar ge
neral al Confederației oamenilor 
muncii din Peru, a declarat că mi
tingul marchează începutul unei 
campanii pe scară națională în 
sprijinul naționalizării 'industriei 
petroliere a Perului.

de persoane, organizat 
protest împotriva ex- 
către societățile petro- 
a resurselor țării, 
vorbitori care au luat

cu a-

co-
York 

subliniază că guvernul 
„este serios. îngrijorat“,

petrolifere peruviene încheiat 
ceastă companie.

într-o știre din Sao Paulo 
respondentul ziarului „New 
Times"
S.U:.A. „este serios. îngrijorat“. , de 
hot'ărîrije guvernelor republicilor 
Peru și Argentina de a anula con
tractele cu societățile petroliere 
americane.

Moravuri electorale în Coreea de sud
SEUL 17 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Associated Press, la 
Seul a fost organizată o conferință 
de presă, în cadrul căreia Yun Po 
Sun, candidatul partidelor de opo
ziție în alegerile prezidențiale din 
15 octombrie, a declarat că în des
fășurarea alegerilor „s-au comis 
ilegalități“ și că, în consecință, re
zultatele lor „sînt nule“.

La aceeași conferință de presă a 
luat cuvîntul un fost membru al 
forțelor polițienești sud-coreene, Ra 
Sung, care a mărturisit că poliția 
sud-coreeană a fost plătită de junta 
militară pentru a acționa în favoa
rea sa atît la alegerile -prezidențiale 
din 15 octombrie, cit și la alegerile

A.

contralovituri furioase rebelilor, dar în 
Portugalia ecoul rebeliunii a fost imens.

Autoritățile salazariste sînt gata să 
recunoască acum că au săvîrșit greșeli 
în Angola și în celelalte teritorii ale lor 
de peste mări... dar ele se opun cu în- 
dîrjire să acorde teritoriilor africane 
independența (deși în felul acesta ele 

istoric). «Angola este o creație portu
gheză» — a declarat Salazar într-o 
emisiune radiofonică în luna august — 

Răsfoind presa străină

și. nu există în afara Portugaliei". Ace
leași cuvinte el le-a folosit cu privire la 
Mozambic și Guineea.

Teritoriile africane vor continua să 
fie, pentru Salazar, o problemă dificilă 
și următoarea fisiune se poate produce 
în Guineea, unde forțele armate portu
gheze trebuie să facă față rebeliunii 
conduse de Mario de Andrade.

Oare va putea politica Portugaliei să 
facă față dezaprobării exprimate la 
O.N.U., infiltrării de arme și idei din 
alte., țări ale Africii negre ? Lucrul a- 
cesta pare foarte îndoielnic.

$

dențești“ în ■timpul căreia vor fi orga
nizate expoziții, mitinguri și alte ma
nifestații, în sprijinul luptei pentru 
apărarea democrației.

. f

ANKARA. în Turcia, au avut loc 
duminică alegeri municipale. Au pre
zentat candidați partidul republican 
al poporului, • partidul țărănesc, par
tidul Turciei noi (partide care fac 
parte din coaliția guvernamentală),

MASERU 17 (Agerpres). — La 
Maseru, capitala protectoratului bri
tanic Basutoland, a fost dat publici
tății raportul comisiei constituțio
nale din Basutoland care urmează 
să fie dezbătut în cursul acestei 
luni, în Consiliul legislativ. Rapor
tul prevede proclamarea indepen

denței Basutolandului cel mai tîrziu 
la un an după organizarea alegeri-
lor, care urmează să aibă loc pînă lui-la R.S.A. 
la sfîrșitul anului 1964. Se propune 
de asemenea ca, după proclamarea 
independenței, noul stat să ia de
numirea de Lesotho. în perioada ce 
va preceda. proclamarea indepen
denței, raportul propune ca pro-

ALGER 17 (Agerpres). — Preșe
dintele 'algeria.n, Ben Bella, a rostit 
în seara zilei de 16 noiembrie un 
discurs radiodifuzat in care a anun
țat că, în ■ cel mult 5 luni, la Alger 

pentru Adunarea Națională, anun
țate pentru 26 noiembrie.

Ra Sung și-a prezentat șefului po
liției demisia, iar după declarațiile 
de mai sus a fost arestat.
Li Sin Man se întoarce la Seul

Fostul președinte al-Coreei de 
sud, Li Sîn Man, înlăturat de la pu
tere în anul 1961, va părăsi la 30 
noiembrie insulele'Havai pentru a 
se întoarce la Seul. După cum a- 
nunță agenția France Presse, actua
lul președinte sud-coreean, Pak 
Cijan Fii, a răspuns favorabil cere
rilor lui Li Sin Man de a i se per
mite reîntoarcerea in Coreea de sud.

Deși aceasta ' constituie neliniștea cea 
mai mare a lui Salazar, ea nu e unică, 
în Portugalia-crește nemulțumirea îm
potriva regimului său.' Anul trecut, stu
denții de la universitățile din Goimbra 
și Lisabona au organizat demonstrații. 
Luna trecută, là Coimbra a fost creat 
grupul de opoziție „Acțiunea socială și 
democratică“. Mișcarea comunistă, a- 
flată în ilegalitate, publică ziare și bro
șuri proprii, izbutind chiar să organi
zeze evadarea unor deținuți din închi
sori. în rîndurile industriașilor și co- 
mercianților, în universități, se intensifi
că cererile pentru relaxarea cenzurei în 
presă, pentru înfrînarea activității po
lițienești.

Cît timp va mai putea supraviețui 
despotismul luj Salazar ?

Cînd Salazar va părăsi scena, el ar 
putea desigur încredința puterea unui 
om de paie, cum e de pildă actualul 
președinte, amiralul Thomaz. Atunci 
armata ar putea constitui sprijinul pre
ședintelui, deși în mare măsură ea e 
acum împrăștiată în Africa și în rîndu
rile ei' există frămîntări cu tendințe 
liberale.

Salazar crede în virtuțile autoritaris
mului, conchide autorul, dar el cere 
orologiului politic să-și oprească mer
sul. Mă îndoiesc că acesta îi va da as
cultare“.
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un anunț al 
Externe din
Reuter rela-

precum și partidul dreptății, partidul 
național și partidul muncitoresc 
(partide de opoziție). Potrivit prime
lor aprecieti, participarea la scrutin 
pe întreaga țară a fost de 60 la sută. 
Rezultatele oficiale vor fi anunțate în 
cursul zilei de marți.

FREETOWN. Citind 
Ministerului Afacerilor 
Sierra Leone, agenția 
tează că guvernul acestei țări a ho- 
tărît să întrerupă orice relații comer
ciale cu Portugalia în semn de pro
test împotriva politicii coloniale pe 
care o promovează guvernul portu
ghez. Măsura se referă atît la im
portul sau exportul de mărfuri portu
gheze, cît și la bunurile portugheze 
aflate în tranzit pe teritoriul Sierra 
Leone.

RABAT. La 17 noiembrie Marocul 
a sărbătorit cea de-a 8-a aniversare 
a proclamării independenței naționa
le. Cu această ocazie, • în capitala 
țării, Rabat, în prezența regelui 
Hassan al II-lea, a avut loc o paradă 
militară.

NEW YORK. O delegație de spe
cialiști sovietici în domeniul energiei 
atomice, în frunte cu A. M. Petro- 
sianț, președintele Comitetului de 
stat pentru folosirea energiei atomice 
al U.R.S.S., a sosit în S.U.A. Oa
menii de știință sovietici întreprind o 
călătorie de două săptămîni prin Sta
tele Unite ale Americii.

blemele de apărare, politică externă 
și securitate internă să intre în 
mod egal în atribuțiile Angliei și 
Basutolandului. Comisia propune 
crearea unui parlament și a unui 
guvern ales de populația acestui 
ritoriu.

Oficialități ale Ministerului de 
Externe englez
„Anglia nu va fi de acord cu o 
schimbare în conducerea Basutolan
dului înainte de a i se acorda inde
pendența“.

★

1868, Basutoiandul este un 
englez. Suprafața sa este

Din anul 
protectorat . _
de 30 344 kmp, iar populația de apro
ximativ 800 000 locuitori. Principala o- 
cupație a populației este creșterea vite
lor și cultivarea pămîntului. Din cauza 
slabei dezvoltări a economiei, majori
tatea bărbaților adulți pleacă în Repu
blica Sud-Africană în căutare de lucru. 
Autoritățile de la Pretoria au cerut de 
nenumărate ori anexarea Basutolandu- 

• La 5 mai 1962 a fost creat Partidul 
Comunist din Basutoland care a în
scris- în programul său obiective ca : 
lupta pentru dobîndirea independenței, 
crearea , unui stat democratic, lichidarea 
rămășițelor colonialismului.

se va ține Congresul Frontului de 
Eliberare Națională. In acest scop, 
a fost creată o comisie de pregătire 
a congresului, în componența căreia 
au intrat printre alții colonelul 
Boumedienne, vicepreședinte al gu
vernului și ministru al apărării, A. 
Bouteflika, ministru de externe, 
Medeghri Ahmed, ministru de in
terne, precum și alte personalități 
politice.

Ben Bella a anunțat, de aseme
nea, că înaintea congresului F.L.N. 
va fi organizat un congres al re
prezentanților din sectorul naționa
lizat al industriei și comerțului.

Sesiunea Adunării 
Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină
PEKIN 17 (Agerpres). — Duminică 

s-a deschis 4a Pekin a patra sesiune 
a celei de-a doua legislaturi a Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină. Au participat con
ducătorii de partid și de stat ai R.P. 
Chineze și , alte persoane oficiale.

Locțiitorul premierului Consiliului 
de Stat, Li Fu-ciun, a prezentat un 
raport cu privire la planul de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1963 și proiectul planului eco
nomiei naționale pe 1964.

Prelungirea campaniei 
sub egida F.A.O.

. ROMA 17 (Agerpres). — La Roma 
s-a-u încheiat lucrările primei con
ferințe a reprezentanților comitete
lor naționale și organizațiilor negu
vernamentale ale campaniei mon
diale împotriva foametei întrunită 
sub egida F.A.O. (organizația O.N.U. 
pentru alimentație și agricultură).

în rezoluția adoptată cu această 
ocazie se subliniază că „campania 
mondială împotriva foametei lansată 
pentru o perioadă de cinci ani de 
Către F.A.O. va trebui să fie prelun
gită și lărgită și în domeniul sănă
tății și al educației".

în același timp, particlpanții la 
conferință au adoptat numeroase a- 
mendamente dintre care 
crearea unui organism 
coordoneze activitatea 
împotriva foametei.

Conferința a înaintat directorului 
general al F.A.O. rezoluția privind 
campania în domeniul sănătății și 
educației.

unul cere 
chemat, să 
campaniei

CAPETOWN. Poliția sud-africană 
l-a arestat pe Randolph Vigne, unul 
din liderii partidului liberal, pentru 
că a criticat într-un articol politica 
rasistă a guvernului lui Verwoerd. Un 
alt publicist și fost membru în con
ducerea ziarului „Contact“, editat do 
Partidul Liberal, a fost încunoștințat 
că îi este interzis să mai scrie la vreo 
publicație sud-africană.

PARIS. A luat sfîrșit procesul in
tentat lui Armand Belvisi, fost mem
bru al organizației teroriste O.A.S., 
acuzat de atentat la viața generalului 
de Gaulle. După cum anunță A.F.P., 
Tribunalul special l-a condamnat pe 
Belvisi la 15 ani închisoare.

vor fi

BLANT1RE. Luînd cuvîntul lâ 
posturile de radio din Nyassaland, 
primul ministru al acestui teritoriu, 
dr. Banda, a declarat că în luna 
mai 1964, în Nyassaland
organizate alegeri generale care vor 
duce țara spre, independența deplină. 
EI a declarat că adunarea legislativă 
a Nyassalandului va avea, o dată 
cu obținerea independenței, 55 de 
locuri în loc de 33 cît are în prezent. 
Dintre acestea, 50 vor fi repartizate 
rèprezentânfilor africani, iar .celelalte 
cinci locuri vor fi acordate reprezen
tanților populațiilor neafricane.

MOSCOVA. Stațiunea seismică 
trală „Moskva“ a înregistrat un 
ternie cutremur la ora 3,59’43” 
Moscovei). Din datele prelucrării 
liminare a materialelor stațiunilor 
seismice din U.R.S.S. reiese că epi
centrul cutremurului se află'la o dis
tanță de 8 400 km de Moscova. La 
epicentru cutremurul a fost, de gradul 
8 sau 9.

cen- 
pu- 
(ora 
pre-


