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LUCRĂRILE AGRICOLE TOAMNĂ
Recoltarea și transportul 
sfeclei de zahăr

După prima 
sau a doua variantă

In economia țării noastre cultura sfeclei de zahăr are o mare importanță atît pentru faptul că asigură materia primă din care se extrage zahărul cît și pentru subprodusele rezultate — melasa, tăițeii, frunzele și coletele care eînt valoroase în hrana animalelor. Pentru gospodăriile colective, această plantă constituie o însemnată sursă de venituri bănești.Datorită aplicării în practică a rezultatelor cercetărilor științifice și a experienței înaintate a unităților a- gricole, în ultimii ani s-au lărgit mult posibilitățile de sporire a producției la hectar. Acest lucru este demonstrat convingător de producțiile bune realizate de numeroase gospodării colective chiar și în condițiile climaterice mai puțin favorabile. în această perioadă este foarte important ca recolta de sfeclă să fie Strînsă de pe cîmp la timp, ca să nu se înregistreze pierderi. Așa cum rezultă din datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, pînă acum au fost recoltate, transportate și predate la bazele de recepție a- proape 700 000 tone de sfeclă, acțiunea fiind mai avansată în regiunile Galați, București, Banat și Oltenia.Nu peste tot însă recoltatul se desfășoară în bune condiții. în regiunile Ploiești, Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară sfecla de zahăr a fost recoltată doar de pe suprafețe ce reprezintă 11—29 la sută din terenurile cultivate. Este necesar ca în gos-

colective cultivatoare de fie repartizate mai multe muncă și mijloace de pentru a se asigura
podăriile sfeclă să brațe de transport tarea grabnică și transportul brici.Fabricile de zahăr trebuie toate măsurile pentru preluarea și depozitarea sfeclei de zahăr în cele mai bune condiții. Se va da astfel posibilitatea gospodăriilor colective să grăbească recoltatul acestei culturi, să folosească cu randament sporit mijloacele de transport, să predea fabricilor, pe baza graficelor, cantități mai mari de sfeclă de zahăr decît s-a stabilit anterior.Grăbirea ritmului de recoltare a sfeclei impune măsuri organizatorice bine chibzuite, deoarece această lucrare se suprapune cu strîngerea porumbului, cartofilor și cu însămîn- țările de toamnă, iar multe din terenurile eliberate urmează să fie arate imediat și semănate cu grîu.Pentru transportarea mai rapidă a sfeclei este necesar să se folosească rațional camioanele, atelajele și alte mijloace de care dispune fiecare unitate. Munca de preluare să fie astfel organizată încît această operație să se facă fără întîrziere pentru a reduce cît mai mult timpul de staționare a mijloacelor de transport.Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole au datoria să ia cele mai corespunzătoare măsuri în vederea recoltării la timp și transportului operativ al sfeclei de zahăr.

recolla fa-să ia

Ritm intens h semănatul griului
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

In urma ploilor căzute în ultima vre
me s-au creat condiții deosebit de bune 
pentru însămînțarea culturilor de toam
nă. In unele gospodării colective, printre 
care Hîrșova, Gîrliciu, Ciobanu, Ghin- 
dărești și altele, la indicația inginerilor, 
s-a început semănatul păroaselor. Pînă 
acum unitățile agricole din regiune au

și însămînțat aproape 6 000 hectare cu 
grîu, orz și secară. Pentru crearea unui 
pat germinativ bun pe toată suprafața 
de 280 000 hectare destinată însămîn- 
țărilor de toamnă s-au executat arături 
și alte lucrări de pregătire. Pentru creș
terea fertilității solului, au fost introduse 
sub arătură 340 000 tone gunoi de grajd 
și 39 000 tone îngrășăminte chimice.

Vizitînd mai multe gospodării colective din raionul Aiud, în limbajul președinților, al inginerilor, gadierilor am întîlnit adesea presia : înseamnă aceasta ? dărie și-a întocmit plan de amplasare toamnă. Circa 50 la față va fi însămînțată după rumb ; dar toamna aceasta este destul de capricioasă. O parte din culturile de porumb, după care urmează să se însămînțeze grîu și alte cereale, nu vor ajunge la maturitate pînă la epoca optimă de însămînțare. De aceea conducerile gospodăriilor colective, împreună cu specialiștii, au întocmit și tă a planului culturilor prin nele suprafețe ce urmează să se însămînțeze pe tarlalele ocupate cu porumb. In schimb se vor în- sămînța suprafețe mai mari după sfeclă de zahăr, fasole, floarea-soa- relui și chiar după grîu, în teren fertilizat și care a fost ocupat cel mult un an cu această cultură.La gospodăria colectivă din Lo- padea Nouă, prima variantă prevedea să se însămînțeze după porumb 210 ha; cea de a doua prevede numai 154 ha. La G.A.C. Cium- brud se vor însămînța cu grîu toate suprafețele care au fost cultivate cu sfeclă și cartofi.— Noi — președintele din Mirăslău _____bună în ce privește stabilirea epocii optime de însămînțare a griului. Socotim că amînarea însămînțărilor după epoca optimă din cauză că nu s-a cules porumbul ar însemna o mare pierdere. Grîul însămînțat anul trecut între 28 septembrie — 10 octombrie a dat o producție cu 200— 500 kg mai mult la hectar decît cel însămînțat mai tîrziu.
Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

bri- ex- „A doua variantă". Dar ce Fiecare gospo- din vreme un a culturilor de sută din supra-po-

o a doua varian- de amplasare a care se reduc u-

de zahăr, porumb silozspunea Dănilă Chirilă, gospodăriei colective — avem o experiență

(Continuare în pag. Il-a)

La gospodăria do stat Tîrgușoru Vechi, regiunea Ploiești, so lucrează Intens la semănatul griului

A R T I U LIn ultimii ani, parcul de autovehicule și volumul transporturilor efectuate a crescut considerabil în țara noastră. Anual se construiesc mii și mii de autocamioane, autobuze, autobasculante, autoutilitare, alte vehicule se importă. Implicit, și numărul șoferilor este în continuă creș- , tere. Numai în școlile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor i se califică anual 30 000 de conducători auto. Traficul auto pe șoselele 1 țării noastre devine tot mai intens. Prin H.C.M. nr. 1107/1962 s-au stabilit normele de circulație pe drumurile publice și toate obligațiile ce decurg din aceasta. In orașe s-au Introdus pe scară largă marcaje orizontale. Pe multe șosele s-a mărit partea carosabilă, pe altele asemenea lucrări sînt în curs. Se îmbunătățește semnalizarea pe marile șosele prin indicatoare puse în locu- îile periculoase, stîlpi de beton cu „ochi de pisică* plantați de-a lungul drumurilor și alte mijloace eficiente. Toate aceste măsuri au drept scop evitarea accidentelor.Zeci de mii de șoferi au carnetul de conducere încă „alb*, cu toate taloanele la locul lor. Mulți sînt la volan de o viață de om. Ei conduc atent, corect. Munca lor este un exemplu bun pentru toți șoferii. Nu există ramură de activitate care să nu reclame prezența lor ; ei sosesc primii pe șantierele unde se înalță marile combinate sau uzine, transportă bunurile făurite de celelalte detașamente de oameni ai muncii, ne poartă în excursii, salvează vieți omenești ducînd bolnavii la spitale ori medicii la bolnavi. Merită toată stima șl aprecierea munca importantă pe care o desfășoară oamenii de la volan.Nu e însă un secret că mal există 1 șoferi care nu respectă normele de circulație, provoacă accidente soldate cu pagube economice — mașini avariate și imobilizate, grafice

de transport încălcate șl uneori, ceea ce e mai grav, cu pierderi de vieți sau oameni răniți. Se fac eforturi deosebite pentru preîntîmpinarea accidentelor de circulație, pentru educarea șoferilor în spiritul respectării legii care reglementează circulația pe drumurile publice. Sub îndrumarea organelor de miliție s-au turnat filme de educație pe teme de circulație, s-au tipărit broșuri, pliante, afișe. Ele organizează periodic concursuri educative, consfătuiri în orașe, întreprinderi, garaje, întîlniri între lucrători de miliție și șoferi în cadrul cărora se discută abaterile de la normele de circulație, cu indicarea cauzelor unor accidente frecvente și a căilor pentru evitarea lor. Toate acestea contribuie la educarea conducătorilor auto, la prevenirea accidentelor.Indicațiile legale sînt însă mult mai largi și categorice. Articolul 9 din H.C.M. 1107/1962 prevede următoarele : „Ministerele și celelalte organizații socialiste vor contribui la prevenirea accidentelor de circulație prin măsuri de educare a conducătorilor de vehicule cu tracțiune mecanică, aflate în administrarea lor. Pentru acțiunea de educare a conducătorilor de vehicule și a pietonilor în scopul cunoașterii și respectării regulilor de circulație pe drumurile publice, ministerele și celelalte organe centrale, precum șl comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, vor prevedea anual în bugetele lor -fondurile necesare*.Cum stau lucrurile în această privință 7 Am stat de vorbă cu factori de răspundere din sectorul de transporturi al cîtorva ministere. I-am solicitat să ne spună ce s-a întreprins pe marginea articolului de lege menționat, ce metode folosesc.In întreprinderile Ministerului Eco-

Nu cunosc decît din literatură ce 
însemna înainte „viața de student“. 
Știu că noțiunea avea contururi nos
talgice și romanțioase, că eroul era 
de multe ori sărac și plin de visuri 
irealizabile, că locuia într-o man
sardă veșnic neplătită și adesea nu 
știa ce-o să mănînce la prînz. A- 
ceastă imagine e poate liniară și 
lipsită de consistență — e firesc, o 
cunosc, cum spuneam, numai din 
literatură și din mărturisirile celor 
vîrstnici — și nici un punct al ei 
nu se verifică prin actualitatea noa
stră studențească.

De la numărul, împătrit astăzi, dl 
studenților, pînă la condițiile lor de 
învățătură, de viață și pînă la per
spectivele de după absolvire, totul 
e fundamental altfel — comparația 
se transformă mereu într-o violentă 
antiteză. Au devenit firești zecile de 
mii de burse acordate, sutele de bi
blioteci ori de cantine, taberele cu 
mii de membri ale vacanțelor ; exis
tența adolescentelor orașe 
țești din Capitală, Cluj ori 
inclus în peisajul cotidian.

A fi student și a învăța 
nonime. A fi tînăr și a nu fi elev 
sau student este neobișnuit. Cursu
rile de zi sau de seară, cu frecven
ță sau fără, ale școlilor și universi
tăților, numără pe toți cei capabili 
de învățătură — și acest atribut lu
minează un număr imens de frunți. 
Tineret studios nu înseamnă însă 
promoții de șoareci de biblioteci, 
oameni desprinși de pămînt, plutind 
pe deasupra lucrurilor cu iluzia că 
astfel pătrund în esența lor. Tinerii 
care învață sînt totodată cei care 
produc sau vor produce bunurile 
vieții — mașini, locuințe, sănătate, 
frumos — toate în egală măsură ne
cesare colectivității socialiste, avîn- 
tului economiei și culturii.

Promoțiile de ingineri, profesori, 
medici, artiști, specialiștii care înti
neresc în fiecare an intelectualitatea 
țării știu să prețuiască ceea ce mun
ca poporului, ceea ce partidul și sta
tul nostru au creat pentru ei și vor 
face totul ca să acumuleze o zestre 
bogată de cunoștințe cu care să-și 
servească patria.

studențesc

sînt si-

S-au reîntîlnit după vacanță

studen- 
Iașl s-a

Pontru col mai tineri colegi, studenții 
Institutului politehnic din București 
au amenajat o simbolică „cetate a 

științei"

II»

Asemenea unei mări cu respirații 
periodice, viața universitară își are 
fluxul și refluxul ei. Asemenea unei 
mări, ea inundă toamna orașele. 
Există acum clipe în care se simte 
acut plecarea păsărilor, agonia frun
zelor și umezeala aerului și tocmai 
în aceste zile, ca-ntr-un revers de 
viață și optimism, se redeschid fa
cultățile. Nimic nu infringe în mai 
mare măsură toamna firească decît 
aceste amfiteatre luminoase și calde 
in care pășește astăzi studențimea 
țării.

Cu cărțile deschise pe bănci, soli
dari în înțelegerea lumii, tinerii 
ceștia cresc.

R. P. Chineze la Fan, a oferit joi

Ana BLANDIANA

Primele anunțuri Foto : M. Andreescu

RECEPȚIA DE
R. P. CHINEZE

LA AMBASADA

9

Ambasadorul București, Liu după-amiază în saloanele ambasadei o recepție cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Re- »-p.ubțio’i Populare Chineze.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol. Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale

și organizații obștești, oameni știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Pianistul Lt Min-cean, laureat al primului Concurs internațional „George Enescu“, a interpretat piese de compozitori chinezi, romîni și din muzica universală.Recepția s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie.
(Agerpres)

LA CAIRO: Conferința 
miniștrilor de externe 
ai țărilor neangajateConferința miniștrilor de externe al țărilor neangajate s-a deschis joi dupâ-amiază, în sala Universității din Cairo, pentru a definitiva ordinea de zl a conferinței la nivel înalt a țărilor neangajate, care urmează să-șl înceapă lucrările la 5 octombrie.

ley pentru a opri greva docherilor din porturile de pe coasta Atlanticului și din golful Mexic. El a numit o comisie care va examina situația. Deîndată ce raportul ei va fi elaborat, președintele poate ordona Ministerului Justiției să stabilească un termen de 80 de zile, timp în care greva va fi interzisă, iar părțile în conflict urmează să încerce să ajungă la o reglementare.
întoarcerea din Franța a delegației 

Marii Adunări Naționale

nomiei Forestlore, po drumuri îndepărtate șerpuind prin mijlocul pădurilor, lucrează mii de autocamioane. Pentru șoferii acestora se organizează în permanență consfătuiri, lecții, discuții în cerc restrîns, pe teme de circulație. La minister se înregistrează eventualele accidente de circulație, se trag concluzii șl se comunică tuturor întreprinderilor pentru a se trage învățămintele necesare. Problema accidentelor de circulație a fost discutată și In colegiul acestui minister, precum și în cadrul unei consfătuiri pe țară la care au partl-

Legea Taft-Hartley 
aplicată grevei docherilor 
din S. U. A.La miezul nopții de miercuri spre joi, 60 000 de docheri au declarat grevă, ceea ce a dus la paralizarea activității unui mare număr de porturi.Președintele Johnson a invocat pentru prima oară legea Tait-Hart-

Complot 
antiguvernamental 
în ParaguayAgenția Prensa Latina relatează din Montevideo că în Paraguay a fost descoperită o conspirație a cercurilor din opoziție pentru răsturnarea dictatorului Alfredo Stroes- sner. Sînt implicați numeroși ofițeri superiori din aviație și membri ai partidului Colorado. Un mare număr de ofițeri și civili au fost arestați. Militarii din garnizoane au fost consemnați în cazărmi. Mai multe înalte oficialități s-au refugiat la ambasadele unor țări latino-americane.

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Adunării Naționale Franceze, a făcut o vizită Franța, s-a înapoiat joi seara în pitală.Din deilegație au făcut parte putații Roman Moldovan, membru al Consiliului de Stat, Ion Pas, vicepreședinte al Comitetului de conducere al grupului romîn al Uniunii interparlamentare, Gheorghe- Vasi- lichi, membru în Comisia economi- co-finariciără,' Teodor Marinescu, facérilôr externe, deputăți ăi'Marii' secretarul Comisiei de politică externă, acad. Grigore Benetato, vicepreședinte al Comisiei de sănătate și

în Ca-
de-

prevederi sociale, C. Paraschivescu- Bălăceanu, membru în Comisia juridică.La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întâmpinați de tovarășii Alexandru Bîrlă- deanu, Grigore Gçamânu, secretarul Consiliului de Stat, P. Constantines- cu-Iași, membru al Consiliului de Stat, acad. Șt. S. Nicolau și Anton Moisescu, vicepreședinți ai Marii A- dunări Naționale,- Dumitru Simules- cu și Alex. Sencovici, miniștri, Mircea Malița, adjunct al ministrului a-Adunări Naționale.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Franței la București.
★ ★

Cînd legile circulației nu sînt respectatecipat conducerile întreprinderilor subordonate, luîndu-se toate măsurile necesare pentru întărirea disciplinei și respectarea cu strictețe a normelor privind circulația. La fel se procedează și la Direcția generală a transporturilor auto din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor care deține aproximativ o treime din parcul național auto. Merită subliniată contribuția deose-

bită la îmbunătățirea muncii de educație a șoferilor și pietonilor pe care au adus-o în ultima vreme unele sfaturi populare, cum sînt cel al Capitalei, al regiunilor Brașov, Cluj. Comitetele executive ale acestora au alocat fonduri cu ajutorul cărora s-au realizat filme educative, s-au editat broșuri, pliante, a- fișe, s-au ținut consfătuiri, concursuri pe tema „Cine știe... circulă', a fost

împrospătat sistemul de semnalizare privind circulația pe străzi și șosele. Aceeași întrebare referitoare la articolul 9 adresată tovarășilor de la serviciul de transporturi al Ministerului Construcțiilor i-a pus de-a dreptul în încurcătură. Au căutat mult timp în regulamentul de funcționare al serviciilor din minister ca să afle cam cine ar trebui să se ocupe de munca de educare a șoferilor. Nu au găsit. Ba mai mult, aici nu există nici măcar grija de a ști ce accidente se întîmplă cu autovehiculele întreprinderilor subordonate.ganele ția că la întreprinderea de utilaje șiteri de la legea circulației, accidente cu urmări grave, multă indisciplină. Măsurile eficiente întîrzie.Nu numai organele de miliție trebuie să se ocupe de prevenirea accidentelor de circulație. Aceasta este o problemă de larg interes cetățenesc care trebuie să preocupe pe toți factorii de răspundere din ministere, întreprinderi, garaje. Articolul 9 reflectă grija statului, a colectivității pentru prevenirea accidentelor de circulație și el trebuie aplicat cu toată răspunderea.
Ion PLEAVĂ

La Paris, înaintea plecării avionului, delegația parlamentară romînă a luat parte la un dejun oferit în cinstea sa de Adunarea Națională Franceză în salonul de onoare al aeroportului Orly. La dejun au participat Raymond Schmitlein, președinte al Adunării Guillaumme Weidemer, cabinetului președintelui Naționale — Chaban-Delmas, Pierre Comte-Offenbach, președintele grupului parlamentar de prietenie franco-romîn al Adunării Naționa-
vice- Naționale, directorul Adunării

1le. A luat parte, de asemenea, ambasadorul R. P. Romîne la Paris, dr. Victor Dimitriu. •In timpul dejunului, Comte-Offen- bach a toastat pentru prietenia franco-romînă, spunînd: „Urîndu-vă drum bun, dorim să vă regăsim și să vă revedem cît mai curînd“. Președintele M.A.N., Ștefan V.oitec, mulțumind lui Comte-Offenbach, a urat poporului francez, parlamentarilor francezi și președintelui Chaban-Delmas, prosperitate și pace.(Agerpres)
în repetate rînduii, or- de miliție au atras aten-transport (I.U.T.) sînt aba-

Lărgirea rețelei stațiilor 
de radiodihzimeTehnicienii și inginerii din telecomunicații au dat recent în funcțiune stațiile de radiodifuziune pe unde ultrascurte de la Cluj și Constanța, care deservesc și localitățile din împrejurimi. în acest fel pot fi ascultate în aceste regiuni programele I și II ale studiourilor centrale. Tot în cursul acestui an au fost date în exploatare stațiile de radiodifuziune pe unde medii de la Tîrgu Mureș (202 m lungime de undă) și Oradea (267 m lungime de undă). Ele transmit programul II central.(Agerpres)

MODERNIZĂRI DE STRĂZI
Rejeaua de bulevarde și străzi ale Capi

talei se modernizează continuu. In aceste 
zile pe bulevardul Ana Ipătescu se scot 
liniile de tramvai. Pavaje noi se execută 
pe bulevardul Dacia și strada Ghenadie 
Petrescu. în acest an, în București s-au re
făcut străzi cu o suprafafă de peste 120 000 
mp pe bd. Expozifiei, șoseaua Kiselef, 
Calea Grivijei (între străzile Caraiman și 
Carpaji), Bd. Aviatorilor (între Piața Vic
toriei și statuia Aviatorilor), străzile Polizu, 
Lt. Lemnea, Occidentului și altele, s-a re
construit podul Știrbei Vodă. întreprin
derea de drumuri și poduri București a 
mai executat și peste 130 000 mp drumuri 
și străzi noi In cartierele unde se desfă
șoară mari construcfii de locuinje.
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SPECIALIȘTII iși spun parerea

ori-

bine mașinile
• SDV-eiri de mare randament • Plăcuțele din carburi 
metalice permit așcbieri economice • Prelucrări 
simultane cu scule combinate ® Avantajele alimentării 
automate ® Orientare spre controlul modemîn cazul prelucrărilor prin așchiere pe mașini-unelte există mai multe căi de sporire a productivității muncii, ca introducerea unor procedee tehnologice avansate, modernizarea mașinilor-unelte, organizarea judicioasă a fabricației și a locurilor de muncă, utilizarea unor scule, dispozitive și verificatoare de mare randament. în cele ce urmează ne vom ocupa de influența acestora din urmă asupra creșterii productivității muncii și randamentului mașinilor.Prin S.D.V.-uri de mare randament înțelegem, în primul rînd, acele scule așchietoare, dispozitive, ștanțe, matrițe, verificatoare etc. cu ajutorul cărora se pot obține regimuri de lucru ridicate și care contribuie în mod direct Ta reducerea timpului de execuție a unei operații sau a unui reper. în al doilea rînd, S.D.V.-uri de mare randament sînt acelea care contribuie la reducerea timpilor auxiliari prin asigurarea unei prelucrări continue, timpii ajutători redu- cîndu-se aproape integral prin suprapunere cu cei de bază. Totodată, dispozitivele micșorează simțitor efortul fizic. Ele sînt astfel concepute încît să permită fie fixarea pieselor în mai multe poziții care se schimbă ciclic una cu alta, fie prelucrarea simultană a mai piese cu mai multe scule — _____pieselor făcîndu-se pe cit posibil dintr-o singură strîngere — tomatizarea ciclului de lucru. Prin folosirea unor astfel de scule și dispozitive se pot obține și pe mașinile-unelte universale însemnate reduceri de manoperă de prelucrare, apropiindu-le mult de performanțele mașinilor-unelte semiautomate și automate.Sculele așchietoare care permit aș- chierile cele mai economice sînt sculele dotate cu plăcuțe din carburi metalice și în mod deosebit cele cu dantură demontabilă. în special folosirea sculelor cu plăcuțe amovibile conduce la creșterea productivității prelucrărilor prin așchiere de 1,5 pînă la 2,5 ori. Asemenea scule sînt utilizate cu mult succes la Uzinele de rulmenți din Brașov. După părerea mea, în prezent există condiții pentru folosirea acestui gen de cuțite în multe alte uzine.Experiența multor uzine din țară 

a demonstrat că este indicată extinderea utilizării jocurilor de freze, care permit prelucrarea simultană a

multor fixareafie au-

mai multor suprafețe sau profile, re- ducînd considerabil timpul de bază. Acestea se utilizează cu succes la prelucrarea batiurilor de strung la uzina „Strungul“ din Arad. La execuția simultană a suprafețelor de contur complex al segmenților de fierăstrău, la Fabrica de scule din Rîșnov, prin folosirea unui joc de freze a fost redus timpul de prelucrare cu 85 la sută.Consider că alt gen de scule aș- chietoare care pot fi mai larg utilizate în vederea creșterii productivității muncii sînt sculele combinate. Cu ajutorul lor se pot concentra mai multe operații tehnologice, ce se execută pe mașini-unelte diferite, într-o singură operație, complexă, efectuată pe o mașină-unealtă unică. Pot fi realizate și suprapuneri de mai multe faze, executate succesiv pe aceeași mașină-unealtă, într-o singură fază complexă, dintr-o singură trecere. Evident, timpii de bază și cei auxiliari se reduc mult. Asemenea scule combinate au căpătat o utilizare largă într-o serie de uzine constructoare de mașini, în special la prelucrarea pieselor cu serie mare de fabricație, cum sînt piesele pentru mașini de cusut, camioane, tractoare etc.Pentru sporirea productivității muncii au o mare importanță mărirea durabilității sculelor, asigurarea ascuțirii și finisării corecte a tăișurilor, în acest scop se pot utiliza discuri a- brazive de diamant sau plăci de fontă și praf de carbură de bor. în cazul sculelor așchietoare din oțeluri aliate sau oțeluri rapide pot fi aplicate în prezent în mai mare măsură cro- majul dur, durificarea cu scîntei electrice, cianurarea, revenirea în aburi supraîncălziți. Aceste metode au posibilități de extindere mai ales la uzinele „Steagul Roșu“ și „Tractorul“ din Brașov, Uzinele constructoare de mașini Reșița, Uzinele metalurgice Cugir ș. a.Dispozitivele de mare randament asigură nu numai realizarea unor piese de bună calitate, ci și o reducere simțitoare a timpilor de prelucrare de bază și mai ales a timpilor auxiliari. Dispozitivele cu acționare pneumatică și hidraulică, dispozitivele mecanizate și automatizate contribuie la micșorarea timpului necesar pentru alimentarea și evacuarea pieselor. Experiența unor uzine din cadrul ministerului nostru a dovedit că astfel de dispozitive pot ri-

taovatorul Vasîlo Dincă, din secția motor a Uzinelor 
și Victor Buriceanu funcționarea unui dispozitiv care 

la operația de finisare

„Tractorul"-Brașov, explică muncitorilor Laurian Mîda 
a permis sporirea de două ori a productivității muncii 

a unei piese de tractor Foto : Gh. Vințilă

I

Viață
particulară“

Interiorul cofetăriei „Union*, una din unitățile moderne de alimentație 
publică ale Sucevei

dîca productivitatea mașinilor-unelte luniversale, chiar și a celor de construcție mai veche, la nivelul mașinilor specializate. La Uzinele metalurgice din Cugir, mașinile-unelte de pe liniile de fabricație ale principalelor piese de la mașina de cusut sînt dotate în exclusivitate cu dispozitive acționate pneumatic. în felul acesta, cu aceleași mașini-unelte, colectivul acestei întreprinderi a putut să dubleze producția de mașini de cusut.Este cazul să amintim aici dispozitivele care permit prelucrarea simultană cu mai multe scule, cu ajutorul cărora timpii de bază se reduc de cîteva ori. Prin folosirea dispozitivelor de găurit cu mai multe broșe, timpul efectiv de găurire se reduce proporțional cu numărul broșelor folosite. Dacă distanța între broșe este și reglabilă, devine posibilă prelucrarea unor familii întregi de piese, care diferă ca dimensiuni ; cu alte cuvinte se poate aplica tehnologia de grup care prezintă mari avantaje tehnico-economice. Din categoria dispozitivelor cu prelucrare simultană face parte și dispozitivul de frezat cu două freze, proiectat și executat în mod centralizat de către uzinele „Tractorul“.Experiența arată că Influența cea mai mare asupra reducerii timpului auxiliar o au dispozitivele de alimentare și de evacuare automată cu care pot fi echipate utilajele din .parcul existent. La uzinele „Rulmentul" din Brașov, alimentarea automată a diferitelor mașini de rectificat a dus la reducerea importantă a timpilor auxiliari, la o mai bună folosire a mașinilor. Alimentatori cu vibratori electromagnetici proiectați de I.C.T.C.M. funcționează cu rezultate bune la Uzina mecanică din Sinaia. De aceea, cred că uzinele trebuie să manifeste tot mai mult interes pen-

automate de ali-tru dispozitivele mentare.Pentru muncii la operațiile de ștanțare se utilizează nate cu acțiune succesivă sau simultană. Asemenea ștanțe se execută în mod curent în întreprinderile din ministerul nostru care produc mașini electrice : „Electroputere“ din Craiova, Fabrica de mașini electrice din București, „Electromotor“ Timișoara, „Electroprecizia“ din Săcele și altele, dar ar fi de dorit ca ele să-și găsească o largă utilizare și în alte uzine.Verificatoarele de construcție modernă contribuie nemijlocit la creșterea productivității muncii, mărind viteza de măsurare. O serie de aparate de măsurat în timpul lucrului, în special la operațiile de finisare, reduc aproape în întregime timpii de control și previn în totalitate rebuturile. La Fabrica de rulmenți din Bîrlad, Uzina mecanică Sinaia și în alte uzine, asemenea dispozitive sînt din ce în ce mai mult utilizate.Ar fi fără îndoială avantajos ca uzinele constructoare de mașini să-și îndrepte toată atenția către dotarea proceselor tehnologice cu S.D.V.-uri modeme. Pentru aceasta este nevoie de contribuția activă a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor și mai ales de sprijinul conducerii tehnice a întreprinderilor. Dacă vom pune la dispoziția secțiilor și sectoarelor scule, dispozitive și verificatoare de mare productivitate, concepute după cele mai noi cuceriri ale tehnicii actuale, ele vor realiza cu eforturi minime produse de
un

creșterea productivitățiitot mai des ștanțe combi- LISTA DE CiȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
Tragerea la sorți din 30 septembrie 1964

cel mai înalt nivel calitativ, la preț de cost scăzut.
Ing. Victor RADEȚCHI 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini

UN CONCURS MAi
• Cine a irecut prin
• Soiuri consacrate

fața juriului 
și soiuri noidat din aci

Sapă prima sau a doua variantă
(Urmare din pag. I-a)In alte gospodării, cum este cea din Lunca Mureș și Aiud I, unde porumbul. ajunge mai repede la maturitate și se poate trece la eliberarea terenurilor, varianta a doua nu se va aplica. Consiliul agricol raional a dat indicația ca în unele gospodării să se grăbească maturizarea porumbului prin tăierea tulpinelor deasupra știuleților și desfacerea pă- nușilor.Indiferent dacă se va aplica prima sau a doua variantă de amplasare, ■ culturile trebuie însămînțate la vreme.De aceea, aproape toate gospodăriile colective s-au ocupat în luna septembrie de fertilizarea solului. Au fost folosite în acest scop cantități însemnate de îngrășăminte. Pentru transport, în afara atelajelor, au fost utilizate și remorcile S.M.T. Colectiviștii din Fărău au administrat 1 800 tone îngrășăminte, cei din Unirea — 1 700 tone etc. în majoritatea gospodăriilor colective se lucrează intens la pregătirea terenurilor pentru însămînjare. Cele mai mari suprafețe au fost arate la gospodăriile coleciive din Lunca Mureș, Unirea, Aiud, Mirăslău. în aceste gospodării, precum și în altele, au fost însămînțate culturile de orz, bor- ceag, secară furajeră și a început semănatul griului.Recoltatul culturilor de toamnă, floarea soarelui, sfecla de zahăr,

cartofi, se desfășoară din plin. La G.A.C. Lunca Mureș, Aiud I etc a început și recoltatul porumbului.In raionul Aiud există însă și o serie de lipsuri privind pregătirile pentru semănatul griului. Cu toate că aproape întreaga cantitate de semințe este asigurată, nu s-a făcut peste tot condiționarea, raion, mai sînt de condiționat tone de semințe. In alte locuri, schimbul de semințe nu a fost fectuat în întregime. La baza recepție din Unirea sînt încă însemnate cantități de semințe necondiționate, cu toate că această lucrare trebuia să iie de mult terminată.Anul acesta, gospodăriile colective din Ciugud, Spălnaca, Noșlac și alte cîteva au obținut recolte de grîu reduse. Consiliul agricol raional ar fi trebuit să întreprindă un studiu asupra cauzelor care au determinat obținerea unor producții sub posibilități. Oare cum se explică faptul că tocmai în aceste gospodării s-au fertilizat în toamnă suprafe- țele cele mai mici ? în unele unități și pregătirea terenurilor pentru însă- mînțare se desiășoară anevoios. La G.A.C. Spălnaca din 411 ha au fost arate numai 65.Comitetul raional de partid și consiliul agricol raional trebuie să a- corde mai mult sprijin gospodăriilor colective în organizarea muncii, îndeosebi la eliberarea terenurilor destinate însămînțărilor de toamnă.

Pe 1670 nfci e-de

La Valea Călugărească și-au tntîlnire zilele acestea struguri toate podgoriile țării. Au venit să-și afirme frumusețea și aroma plăcută cele mai bune roade ale viilor de la Ostrov, Murfatlar, Odobești, Panciu, Drăgășani, Miniș etc. Intîl- nirea a fost prilejuită de primul concurs republican al strugurilor de masă. Scopul concursului: să se tragă concluzii asupra repartizării raționale a sortimentelor de struguri de masă pe podgorii și centre ticole și să se stabilească astfel mai bună amplasare a soiurilor teritoriul țării.Degustătorii au trebuit să facă 
examen sever, deoarece „candidați!* erau numeroși. S-au prezentat 338 probe de struguri de către gospodării aolective, gospodării de stat și stațiuni experimentale.Cum s-a desfășurat concursul f Cei nouă specialiști din juriul de degustare au fost invitați să-și ocupe locurile la mese, stabilite prin tragere la sorți. De la masa prezidiului se anunță :— Prezentăm proba nr. 1.Dintr-o cameră alăturată intră în sala de degustare două fete care a- duc o lădiță de struguri. Proba este arătată membrilor prezidiului și apoi comisiei de degustare. După aceea, se așază cîte un ciorchine pe fiecare din cele 9 mese ca și pe mesele la care au luat loc delegați din unitățile agricole producătoare. Ciorchinii sînt examinați cu atenție. Se analizează în primul rînd aspectul, luîndu-se în considerare mărimea Ciorchinelui și a boabelor, uniformitatea lor, culoarea, grosimea stratului de pruină etc. Degustătorul desprinde o bobiță, o gustă urmă- rindu-i consistența miezului, grosimea pieliței, gustul, aroma. Se a- cordă puncte la aspect, gust și a- romă. Notele sînt consemnate în fișa de degustare. Intr-o cameră a- lăturată, grupul de calcul stabilește media generală și la fiecare 10 probe afișează rezultatele.Au trecut prin fața comisiei de degustare struguri din soiul Chasselas doré, cu boabele rotunde, de culoare galben aurie, Bicane cu nuanță galben-chihlimbarie, binecunoscutul Afuz-ali, ale cărui boabe mari au miezul cărnos și crocant, Coama neagră, care în condițiile din acest an s-a prezentat neașteptat de bine, Muscatul Hamburg cu boabe dulci și plăcut aromate și multe soiuri
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Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 39536 06 100 000 100 000
1 35826 27 75 000 75 000
1 29304 34 50 000 50 000
1 21212 49 25 000 25 000
1 27323 27 10 000 10 000
1 04732 36 5 000
1 15898 03 5 000
1 17651 27 5 000
1 34998 26 5 000
1 46700 36 5 000
1 54977 32 5 000
1 55452

Termi
nația 
seriei

19 5 000 35 000

60 167 32 2 000
60 751 49 2 000
60 801 50 2 000 360 000
60 150 18 1000
60 .... 660 05 .; 1000 120.000

600 17 05 800
600 21 08 800
600 34 05 800 1 440 000

2112 TOTAL : 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 Iei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mal sus, în 
care este cuprinsă șl valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii șl agențiile C.E.C. 
descentralizate.

Să filmezi viața particulară a unei ves
tite stele de cinema și s-o prezinfi pu
blicului — oare ce ar putea părea mai 
ispititor, mai atractiv, mai spectaculos? Dar 
nu asemenea rațiuni au guvernat realiza
rea acestei creații lucide, demistifica- 
toare. Autorii au pornit de la un feno
men social concret — mitul țesut în jurul 
carierei parcurse de Brigitte Bardot — 
urmărind să-i descopere și să-i analizeze 
implicațiile.

Tristefea profundă a filmului provine 
din puterea de pătrundere cu care se dez
văluie pe ecran golul vieții particulare 
a unei faimoase vedete, tracasată con
tinuu, strivită literalmente sub povara ce
lebrității. Frămîntările și bucuriile inti
me, viața ei particulară pur și simplu 
nu există, pentru că fiecare amănunt a- 
junge imediat de domeniul public prin 
intermediul monstruosului angrenaj al re
clamei, gata mereu să afîfe și să între
țină setea de senzațional. Blitz-urile fo
tografilor, întrebările și privirile iscodi
toare ale reporterilor avizi de noutăți, 
furnicarul de oameni care se înghesuie 
s-o vadă, călcîndu-se aproape în picioare, 
împresurînd-o din toate părțile, rupînd 
cordoanele de polițiști, pînă cînd eroi
na, leșinată, e purtată pe brațe ca un 
idol inert, ocările mînioase ale unora ori 
exclamațiile admirative ale altora — toa
te formează climatul de nesuportat al 
dramei.

„Viaja particulară" ar fi putut explica 
de ce și cum s-a născut un asemenea caz. 
Scenariul se concentrează însă aproape 
numai asupra consecinfelor provocate de 
mitul vedetei, fără a stărui asupra isto
riei, a antecedentelor. Totuși ascensiunea 
stelei — relatată foarte succint, într-o sui
tă de instantanee desprinse parcă din 
jurnale de actualități — sugerează ușu
rința cu care ea s-a aruncat în vîrtejul 
de tentații, lipsită de o autentică vocație 
artistică. Graba nervoasă cu care e tra
tată această parte — după atmosfera des
tinsă, euforică a prologului evocînd, ca 
prin ceața amintirii, adolescenta nepăsă- 
toare și grațioasă a frumoasei Jill — lasă 
loc examinării împrejurărilor care duc la 
prăbușirea finală. Dacă scandalul publi
citar o exasperează împingînd-o la sinu
cidere, izolarea în dragoste, care-î pare 
la un moment dat o soluție, eșuează

„Pășesc 
prin Moscova"

modului cum

inevitabil. Iubirea 
dintre Jill și Fabio 
e minată de ad
versitatea violentă 
a lumii înconjură
toare, amorală, 
ahtiată de canca
nuri, anchilozată 
de mentalități re
trograde. Filmul 
înregistrează da
tele lăuntrice ale 
dramei și dizolvă 
aura de legendă 
a stelei ; aceasta 
apare ca o ființă 
profund neferici
tă, care iubește, 
suferă, se ofilește 
pradă singurătății. 
Nu e mai puțin 
adevărat că eroi
na plătește tribu
tul propriilor ei
vini : inconștiența 
croiește drumul în viață, îngustimea 
zontului ei spiritual. Dar tocmai pe acest 
plan al confruntării sale cu propriile aspir 
rații —ceea ce ar fi permis o .mai preg
nantă reliefare a crizei fără ieșire în car® 
se zbate Jill — filmul .este deficitar.

Stilul filmului poate părea neunitar, lip
sit de cursivitate, din cauza trecerii cu 
oarecare bruschețe de la tonul descriptiv 
al primei părți la insistența analitică ce 
sporește o dată cu intensitatea dramei. 
Narațiunea are hopuri, secvențe mono
tone succedînd altora foarte dinamice, 
întreruperi neașteptate, derutante chiar, 
pentru regizor esențial fiind să surprindă 
gînduri, reacții, stări de spirit revelatoare 
și nu să dezvolte o intrigă dramatică 
propriu-zisă. El valorifică cu vădită artă 
prim-planurile (privirile încrîncenate, du
reros încordate ale Brigittei Bardot), con
trapunctul între sunet și imagine (ca î. 
episodul sinuciderii), virtuțile plastice ale 
culorii, servind nu frumuseți în sine ci 
ideea (ca, bunăoară, eleganța picturală 
a casei copilăriei, legată de singurele cli
pe de fericire trăite de eroină),

Realizatorul filmului, Louis Malle, s-a 
impus în ultimii ani ca unul din cei mai 
dotați creatori tineri din cinematografia 
franceză. După „Lumea tăcerii", la rea
lizarea căruia Malle a colaborat cu 
Jacques Yves Cousteau, publicul nostru 
are prilejul să cunoască o altă creație a 
acestui cineast pasionat de arta sa, care 
privește cu seriozitate răspunderile sale 
de artist.
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Aflat la a treia realizare a sa, tînărul cineast sovietic Gheorghi Danelia (care s-a afirmat de la debutul său din 1960 cu filmul „Serloja", regizat împreună Cu Igor Talankin) dă la iveală cu „Pășesc prin Moscova” o față înnoită a talentului său, preocupări și înclinații artistice inedite. Umorist și poet de astă dată, el tratează foarte la largul său o acțiune voit banală, nepretențioasă : o zi petrecută prin capitala Uniunii Sovietice de cîțiva adolescenți care se cunosc întimplător și încep să se împrietenească.Unul dintre el, Volodea, muncitor în Siberia, e pentru o zi oaspete al marelui oraș. Altul, „gazda” lui de ocazie, Kolea, și el muncitor, îl însoțește în felurite peregrinări. Astfel se încheagă, dintr-o succesiune aparent eterogenă de întîmplări, tabloul tonic, de o voie-bună contagioasă, pe care și l-a dorit Danelia. Pe ecran faptul divers e suveran — o dispută în metrou, întîlnirea cu un turist străin, un început de idilă cu vînzătoarea de la raionul de discuri al unui mare magazin, tribulațiile unui mire indecis și cam încurcă-lume ș.a. Totul poartă amprenta spontaneității, dă impresia de notații fulgere, surprinse pe viu. Nici un moment regizorul nu subliniază ostentativ semnificații care rezultă de la sine, firesc, simplu și clar. Tocmai naturalețea gesturilor și replicilor, tonul familiar și direct conferă filmului un farmec proaspăt, putere de seducție. Eroii devin repede apropiați de spectator, franchețea lor trezește simpatie, chiar dacă investigația psihologică mai complexă întîrzie.Două motive-cheie susțin desfășurarea filmului. Un motiv e bucuria de a trăi, sentimentul robust de plenitudine care decurge nemijlocit din condițiile vieții socialiste. Un voal transparent de voioșie peste oameni rezonanță aparte și momentelor satirice, punctate de o ironie subțire. De la primele cadre (surîsul fericit

al fetei de pe aeroport) pînă la me- "ț lodia veselă din final, întregul film «S respiră un aer radios. Juvenil.Celălalt motiv este frumusețea simplă și maiestuoasă a .peisajului i» citadin, transfigurat cu autentic li- rism. Danelia înfățișează Moscova cu ochi de bulevardelor . dația magazinelor, fluxul continuu al automobilelor în alunecarea vț lor elegantă (admirabilă mai ales ÿ acea filmare nocturnă cu efecte speciale de lumină), străzile în soa- ).* re, străzile în ploaie (de exemplu jocul diafan, prin perdeaua ploii, în- ®* tre fata care pășește dansînd parcă sub șiroaiele de apă și un băiat pe bicicletă, galant cu tot dinadinsul, care se învîrtește în jurul ei, oferin- du-i stăruitor o umbrelă).„Pășesc prin Moscova" e o realizare tinerească, agreabilă, antrenantă. Ceea ce nu înseamnă că filmul se pretează a fi etichetat simplist și comod drept „comedie despre adolescenți” ori „poem al faptelor cotidiene". Dimpotrivă, e din filmele care, dincolo de impresiile imediate, prin căutările artistice pe care le promovează, invită Ia discuții. Poate de aceea a și stîrnit ecouri vii la ultimul Festival de la Cannes, unde a obținut dealtminteri, o mențiune.
Mihail LU PU

se așterneși întîmplări dînd o

îndrăgostit : forfota și parcurilor, tropi-

In fața examinatorilorfost atribuite sta

republican al stat

ion HERȚEO

TEAT

soiurile cunoscu- de dată mai re- către cercetătorii cercetări hortivi-
de multă vreme con- putea aprecia ca-

noi, create de cetători sau aduse de peste hotare. Trei zile a durai această defilare a strugurilor veniți din toate podgoriile. In timpul degustării, unitatea producătoare era ținută secret pentru ca membrii comisiei să facă o apreciere absolut nepărtinitoare. Bineînțeles, notele maxime le-au primit strugurii care au întrunit cele mai multe calități. Au fost șl probe cu calificative mici, iar unele au fost respinse la concurs.Pe baza notelor, cele mai multe medalii de aur au țiunii experimentale viticole Valea Călugărească, gospodăriilor colective Greaca, regiunea București, Olti- na și Ostrov, regiunea Dobrogea, gospodăriilor de stat Valea Călugărească și Dealul Mare, regiunea Ploiești, Panciu, regiunea Galați, etc. Unor unități care s-au remarcat pentru calitatea strugurilor prezentați la concurs li s-au acordat diplome de onoare și premii în bani.Probele de struguri medaliate au fost expuse în cadrul unei expoziții organizate în clădirea stațiunii experimentale viticole Valea Călugărească. Alături de te figurează soiuri centă, create de de la Institutul de ticole sau aduse din alte țări. Dintre soiurile noi se remarcă Coarna neagră tămîioasă, „Ileana" cu boabele alungite, hibridul 6/18/10 cu boabele mari cît o prună. Ele sînt în curs de înmulțire și vor completa sortimentul strugurilor masă. Nu peste sumatorii le vor litățile.Primul concurs gurilor de masă a demonstrat încă o dată marile posibilități de care dispune țara noastră în dezvoltarea viticulturii și extinderea suprafețelor de vii cu struguri de masă.

...

TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă : 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (sala Comedia): 
Maria Stuart (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femele cu bani (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Biedermann și 
incendiatorii și Inima mea este pe înăl
țimi (orele 19,30), (sala, Studio — str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Comedia erorilor (orele 
19,30). Teatrul evreiesc de stat : Pofta 
vine... rîzînd (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică“ : Băiatul și vîntul (spectacol pentru 
copii — orele 16), Eu și materia moartă 
(spectacol pentru adulți — orele 20,30). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala 
Savoy) : Pagini alese din revista de altă
dată (orele 20), (sala Victoria) : Și băieții 
și fetele (orele 20). Circul de stat : Spec
tacol prezentat de ansamblul circului 
chinezesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Viață particulară : 
Sala Palatului R.P. Romîne (seria de bile
te 1130—orele 19,30), Republica (9,15; 11,30; 
13,45; 16,30; 18,45; 21,15), Festival (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30—la grădină — Pasa
jul Eforie—orele 20), Modern (10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30). Ghepardul —cinema
scop — (ambele serii) : Patria (9; 13; 
17; 21). Hatari (ambele serii) : Bucirești 
(9,30; 13; 16,30; 20), Grădina „Doina“ (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 19,15). Drama Cio- 
cîrliei : Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,45; 21 — la grădină orele 19,30), Tomis 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — la grădină 
orele 19), Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21). Al nouălea nume : Grivița (10; 
12; 16; 18; 20). Dragoste la zero grade : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Giu- 
lești (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Flamura (9,15; 11,30; 13,45;. 16; 18,15; 20,30). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : Cen-

tral (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), înfrățirea 
între popoare (10; 14,30; 17,30; 20,30).
Floarea Manlofc Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Cultural (15; 17; 19; 21). En
rico Carusso : Carpați (10; 12; 14; 16) 
Asasinul din cartea de telefon : Union 
(15; 17; 19; 21). Program pentru copii : 
Doina (orele 10). Brațul nedrept al legii: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(15,30; 18; 20,30 - la grădină orele 19), 
Lira (15,30; 18; 20,30. — la grădină orele 
19,15). Vizitați Zakopane — Medicii din 
Sierra — Mișcările Pămîntului — Cuvînt 
cu cuvînt — Greva — Balada primăverii • 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Cio- 
ciara : Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
Adesgo (14; 16,15; 18,45; 21,15). Banda de 
lași : Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Drumul Sării (16; 18; 20). Ocolul pămîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20). Aventu
ra de la miezul nopții : Buzești (15; 17; 
19; 21 — la grădină orele 19,30). Vara în 
nordul sălbatic : Crîngași (16; 18; 20). Pa
gini de istorie — Romînia, orizont 64 : 
Bucegi (9; 16; 19,15). Comisarul : Unirea 
(16; 18,15; 20,30 — la grădină orele 19,15). 
îndrăgostitul : Flacăra (14,30; 16.30; 18,30: 
20,30). La Strada : Vitan (16; 18.15; 20,30
— la grădină orele 19). Bărbații : Munca 
(16; 18,15; 20,30), Arta (15; 17; 19; 21 - 
la grădină orele 19,30). Sechestratul din 
Altona : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Falsifi
catorul : Popular (16; 18,15; 20,30). Moral 
63 : Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21
— la grădină orele 20). Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Rebelul magnific : Volga 
(9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Comoara 
din lacul de argint cinemascop: Co- 
lentina (15; 17; 19; 21), Ferentari (10; 16; 
18,15; 20,30). Doi colonei : Progresul (15,30; 
18; 20,15). Singurătatea alergătorului de

cursă lungă Cotroceni (15,30; 18; 20,30) 
Pășesc prin Moscova : Pacea (16; 18; 20)

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Emisiune pëntrù 
tineretul școlar: Vă place muzica? 
20,00 — Săptămîna. 21,00 — Shakespeare 
și artele plastice (II). 21,20 — N’Fuma — 
un documentar despre viața și obiceiu
rile poporului din Guineea. 21,30 — Mu
zică distractivă. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă cu cer variabil. înnorări mai 
persistente s-au produs în jumătatea de 
nord-est a țării unde au căzut ploi lo
cale mai frecvente în Moldova. In munți 
a căzut lapoviță și ninsoare. Vîntul. a 
suflat potrivit, cu intensificări pînă Ia 
tare și în rafale în sud-estul țării. In 
București : Vremea a fost în ge
neral frumoasă și cu cer variabil. 
Vîntul a suflat potrivit cu Inten
sificări din nord-est. Temperatura ma
ximă 20 grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 3, 4 și 5 octombrie. După o 
răcire trecătoare vremea se încălzește 
ușor, cerul va fi variabil, izolat vor că
dea ploi de scurtă durată. Vîntul va Su
fla potrivit cu intensificări trecătoare în 
prima parte a intervalului predominînd 
din est. Temperatura aerului în scădere 
la început apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între —1 grad și -~-9 
grade iar maximele între 10 și 20 grade. 
Brumă locală în nordul țării. In Bucu
rești : După o răcire trecătoare vremea 
se încălzește ușor: cerul va fi variabil; 
Vîntul va prezenta intensificări de scurtă 
durată la început apoi va. sufla în ge-.. 
neral slab predominînd din est.
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„Procesul milimetrilor"

Premiul II

Lucrările Comisiei 
de colaborare tehnico- 
științifică romino-ungarăîntre 28 septembrie—1 octombrie s-au desfășurat la Budapesta lucrările sesiunii a 14-a a Comisiei de colaborare tehnico-științifică ro- mîno-ungară. Comisia a analizat activitatea desfășurată de la sesiunea precedentă și a adoptat hotărîri noi cu privire la acordarea de asistență tehnico-științifică reciprocă în perioada următoare.în conformitate cu protocolul semnat, părțile vor transmite documentații tehnice și vor înlesni vizite de studii în domeniul industriilor petrolului și chimiei, ușoare, alimentare, în agricultură și altele.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

A 15-A ANIVERSARE A R. P. CHINEZE
!

Festivitățile de la Pekin
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Cuvintarea ambasadorului

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, ambasadorul R. P. Chineze în R. P. Romînă, Liu Fan, a rostit joi seara o cuvîntare la televiziune.

PEKIN (prin telefon de la corespon
dentul nostru). — La 1 octombrie, în 
întreaga R. P. Chineză s-au desfășu
rat mari serbări populare consacra
te celei de-a 15-a aniversări a Re
publicii Populare Chineze. La marea 
demonstrafie de masă care a avut loc la 
Pekin au participat peste 700 000 de ce- 
tăfeni. In piafa Tienanmîn, în fafa tribunei 
centrale, de unde acum 15 ani a fost 
proclamată Republica Populară Chineză, 
fîlfîie drapele multicolore, în văzduh 
plutesc mii de baloane viu colorate. Ală
turi de fanfara militară sînt postate co
loane dese de pionieri, cu stegulefe și 
flori. Tribunele laterale sînt ocupate de 
peste 3 000 de oaspefi străini, de oameni 
ai muncii fruntași din Pekin, de ofiferi 
superiori, conducători ai organizațiilor 
obștești, ai instituțiilor de stat, fruntași ai 
viefii artistice, culturale, științifice.

Cu pufin înainte de orele 10 a.m., la 
tribuna centrală își fac aparifia tovarășii 
Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu De, Ciu En- 
lai, Den Siao-pin, și alți Conducători de 
partid și de stat ai R. P. Chineze. Printre 
oaspeții de peste hotare aflafi în tribuna 
centrală erau membri ai delegațiilor din 
țări socialiste, membri ai delegațiilor gu-

vernamentale din tarile Asiei și Africii, 
conducători ai unor delegații parlamen
tare și delegații militare, personalități de 
seamă ale vieții publice, sosiți la Pekin 
pentru a participa la sărbătoarea poporu
lui chinez. In tribună se afla, de aseme
nea, delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne în frunte cu tovară
șul Ion Gheorghe Maurer.

Se intonează imnul de stat, răsună sal
vele de tun în cinstea sărbătorii nationale. 
Pîn Cijen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez și primar al Pekinului, 
rostește o cuvîntare.

A urmat apoi marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Pekin. Ea a fost 
deschisă de un grup de fete în costume 
nationale, purtînd buchete de flori. Apoi, 
un grup în costume albe poartă stema 
republicii, încadrată de cifrele 1949— 
1964, după care a apărut o impozantă 
coloană de steaguri, urmată de coloane 
de reprezentanfi ai muncitorilor, membri
lor comunelor populare, intelectualității ; 
care alegorice simbolizau realizările în 
industrie, agricultură, cultură, știință.

Trec prin piață coloanele muncitorilor 
din Pekin. Metalurgiștii de la combinatul

metalurgic „Sitingsan” au în mijlocul lor 
un mare car alegoric înfățișînd furnale}, . 
ojelarii din Pekin — o instalație de tur-' ’ 
nare a oțelului; cei de la fabrica cocso-.».. 
chimică — un cuptor de cocserie etc.

Viu aplaudată este și lunga coloanăȚl 
a elevilor și studenților. Urmează apoi....
numerosul grup al formațiilor de dan
satori profesioniști și amatori. îmbrăcate 
în costume pitorești, multicolore, fetele 
din cadrul formalilor execută în fafa tri-ÿi 
bunei un șir de dansuri apreciate în 
China și cunoscute și peste hotare, ca 
„dansul păunilor”, sau „dansul cu um-i-’ 
brele”. Sosesc pe care alegorice și ar-Â’ 
tiștii dramatici și de operă, care înfăfi; 
șează fragmente din lucrările prezentat» «• 
cu succes pe scenele Pekinului. »»

Demonstrația se încheie cu defilarea 
sportivilor, printre care se remarcă echipa 
de tenis de masă, deținătoarea mai mul- ■ 
for titluri mondiale, alpiniștii care în ul-?’r. 
timul timp au escaladat mai multtfS” 
piscuri din munfii Chinei.

Demonstrafia a constituit o trecere în. 
revistă a importantelor realizări obfinufa^ 
de China populară în cei 15 ani de exișj-'j 
tenfă, pe calea construcfiei socialiste.

Cuvîntarea lui Pîn Cijen

FOTOGRAFII

PREMIATE

LA CONCURSUL

Constantin MIHĂEStU
Cimpulung Muscel

La răscruce de vtniurl'

Premiul III

Deschsderea expoziției
„Grafica 
din R. P. Chineză“a avut loc în Ca-Joi la amiază pitală deschiderea expoziției „Grafica din Republica Populară Chineză“, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu prilejul aniversării a 15 ani de la proclamarea R.P. Chineze.Au participat Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Dumitru, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor plastici, Sfatului popular al Capitalei, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost de față Liu Fan, ambasadorul R.P. Chineze în R.P. Romînă, și membri ai ambasadei, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la București. (Agerpres)
Informații

„NE-A IMPRESIONAT RITMUL ÎNALT 
DE DEZVOLTARE A ROMÎNIEI“
Declarațiile unor specialiști americaniUn grup de specialiști în domeniul producerii uleiurilor vegetale și a bumbacului din Departamentul agriculturii al S.U.A. a făcut o călătorie în țara noastră. După vizita la Consiliul Superior al Agriculturii, specialiștii americani au avut o convorbire cu reprezentanți ai Agenției romîne de presă „Agerpres“ și Ra- dioteleviziunii romîne, cărora le-au împărtășit impresiile culese în timpul călătoriei în regiunile București, Iași, Brașov și Dobrogea.Subliniind că vizita specialiștilor americani este prima de acest fel în domeniul studierii producției uleiurilor vegetale și a semințelor de plante oleaginoase, George Wana- maker, conducătorul delegației, a spus : Principalul scop al călătoriei noastre a fost schimbul de informații științifice și tehnice în vederea creării unei baze pentru relații mai 6trînse în acest domeniu între specialiștii din S.U.A. și cei din Romî- nia. Am avut discuții deschise, iar Vizita în țara dv. a fost plăcută și

bogată în învățăminte, oferindu-ni-se posibilitatea să cunoaștem dezvoltarea agriculturii Romîniei în cadrul progresului economiei în ansamblu. Am fost foarte impresionat de nivelul tehnic ridicat al fabricii de ulei de la Iași, de felul în care este organizat procesul de producție. In a- ceastă fabrică, expresie a tehnicii moderne, am constatat faptul că se obține un ulei vegetal de foarte bună calitate. La fabricarea acestui produs conlucrează specialiști cu o înaltă calificare, care depun mult interes pentru satisfacerea exigențelor consumatorilor.M-a încîntat, a subliniat Charles Burkhead, aspectul îngrijit al satelor romînești, pitorescul portului național. Am remarcat producția mare de porumb din Romînia, cultură care în țara mea este socotită „regele grî- nelor“, depășind în importanță chiar grîul. Porumbul este cultivat la dv. după metode moderne.Primirea care ni s-a făcut în Romînia, a spus Charles Barber, a fost

foarte caldă și prietenească. Vizita întreprinsă de noi a fost dintre cele mai interesante. Terenurile de cultură ale țării dv. sînt fertile, ele oferind posibilitatea obținerii unor mari producții. Mi-a plăcut foarte mult această călătorie și sper să revin în Romînia.Cel măi mult m-a impresionat, a declarat Harry Walters, economist, ritmul înalt de dezvoltare industrială din Romînia, ritm cu totul de invidiat, și faptul că statul face mari investiții, iar progresul economic este însoțit de înflorirea culturii și artei. Am constatat utilizarea echilibrată în țara dv. a forțelor de muncă din agricultură și industrie, problemă de mare acuitate în multe țări, îmbinarea judicioasă a folosirii utilajelor modeme în agricultură și a forței de muncă. In țara dv. se construiește mult și peste tot într-un stil arhitectural interesant.Oaspetele american a apreciat, de asemenea, progresele mari înregistrate în țara noastră în dezvoltarea legumicultorii și viticulturii.Cred că îmi pot exprima sentimentele, a arătat Ben Franklin, șeful serviciului de desfacere a produselor agricole, afirmînd că unicul meu regret este că nu pot să rămîn mai mult în Romînia. Sper însă să mă înapoiez în această țară frumoasă și ospitalieră.

O delegație de ziariști din Suedia, alcătuită din Lennart Ljunglof, de la ziarul „Stockholms Tldningen“, Ian Èngfeld, de la ziarele „Sydsvenska Dagbladet“ și „Snallposten“ din o- rașul Malmö, Fred Stjernman de la ziarul „Göteborgs Posten“ și Kurt Frem de la Agenția de presă TT Suedia, a făcut o vizită de documentare în țara noastră. Oaspeții au vizitat întreprinderi industriale, unități agricole și instituții social-cultu- rale din diferite orașe ale țării. Ei au fost primiți de conducătorii unor instituții centrale și la Ministerul Afacerilor Externe.
Ciclu de conferințe 
consacrate 
marilor artiști plasticiIncepînd de luni 12 octombrie a.c. Muzeul de artă al R. P. Romîne reia ciclul de conferințe intitulat „Artistul și opera sa", consacrat marilor personalități ale artei plastice romînești și universale. Vor fi prezentate săptămînal expuneri despre Grigorescu, Cezanne, Gauguin, Lu- chian, Picasso, Brîncuși, Van Gogh, Matisse, Serov, Siqueiros și alți mari artiști. Conferințele vor avea loc în Sala mică de concerte a Palatului R.P.R. în fiecare luni la orele 18 și vor fi însoțite de proiecții și filme documentare-artistice. Instituțiile pot depune cererile de abonamente la casieria muzeului pînă la 5 octombrie 1964.

Salutînd prezența delegațiilor sosite pentru a participa la sărbătorirea celei de-a 15-a aniversări a R. P. Chineze, Pîn Cijen a spus : „Se află împreună cu noi peste 3 000 de distinși oaspeți dintr-un număr de peste 70 de țări din Asia. Africa, America Latină, America de Nord, Europa și Oceania. Ei au venit de departe pentru a ne aduce prietenia popoarelor lor și a împărți cu noi bucuria acestei zile festive. Vă rog să-mi permiteți, în numele locuitorilor capitalei noastre și al întregului popor chinez, să adresez un călduros bun venit și mulțumiri din inimă stimaților noștri oaspeți“.Vorbitorul a arătat că, în ultimii 15 ani, în Republica Populară Chineză au avut loc uriașe schimbări. Poporul chinez a încetat de mult să mai fie un sclav care poate fi călcat în picioare și a devenit stăpîn pe propria sa soartă. China nu mai este acum o semicolonie ținută în întuneric și o sferă de influență a imperialismului, ci este o mare țară socialistă și un puternic bastion împotriva imperialismului.„în ultimii 15 ani, sub conducerea strălucită a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, poporul nostim compus din multe naționalități, după victoria revoluției democratice a trecut la o intensă revoluție socialistă pe front economic, politic și ideologic. Ți- nînd sus steagul roșu al revoluției, întregul nostru popor a dus cu curaj lupta împotriva dușmanului intern și extern și a luptat cu curaj cu natura, învingînd toate greutățile și obținînd (victorie după victorie“.„Situația economică a țării noastre este acum mai bună decît ori-' cînd în trecut“, a menționat Pîn Cijen. Bazîndu-ne pe marile comune populare, am învins într-un timp scurt serioasele calamități naturale ale mai multor ani consecutiv și am făcut noi progrese în domeniul agriculturii. Anul acesta va fi un an al unor recolte foarte bune în istoria Chinei. A fost construit un puternic sistem industrial, au fost făcuți noi mari pași înainte în domeniul construcțiilor, în ridicarea nivelului tehnic, în fabricarea de sisteme complete de utilaj, în asigurarea unei mari varietăți și a unei calități superioare a produselor. Noua dezvoltare care a avut loc în cultură, învățămînt și știință a dovedit în mod grăitor că poporul

chinez poate foarte bine să atingă culmile mondiale în știință și tehnologie. întreaga situație a economiei noastre naționale a făcut o cotitură spre bine“.„Situația politică în țara noastră este, de asemenea, mai bună decît oricînd în trecut. PopOrul nostru de numeroase naționalități pășește înainte, unindu-se strips.' în jurul Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, și finind sus steagul liniei generale pentru construirea socialismului“.După ce s-a referit la realizările obținute în cei 15 ani de la eliberarea țării, vorbitorul a spus : „Noi avem încă unele lipsuri, greșeli și greutăți. Cu cît realizările noastre sînt mai mari, cu atît este mai mult nevoie ca noi să înlăturăm lipsurile și greșelile din munca noastră ; cu cît sînt mai mari progresele cauzei noastre, cu atît este mai mult nevoie să înlăturăm greutățile de-a lungul căii noastre de progres“. „Nu trebuie să adoptăm niciodată o atitudine de șovinism de mare putere față de țările străine, trebuie să le respectăm suveranitatea și integritatea teritorială, să nu ne amestecăm în treburile lor interne, să Ie tratăm pe baza principiului egalității. în relațiile noastre cu partidele frățești, noi trebuie să respectăm cu strictețe internaționalismul proletar, principiul egalității tuturor partidelor, indiferent de mărimea lor, al ajungerii la unanimitate prin consultări, nu trebuie să impunem vederile noastre altora".Referindu-se la situația internațională, Pîn Cijen a declarat : „Forțele revoluționare ale marxism-leni- nismului se extind mereu. Mișcările revoluționare naționale și democratice ale popoarelor din Asia, Africa, America Latină împotriva imperialiștilor lacheilor lor și colonialiștilor și a se dezvoltă continuu.

•> A4 *

Lupta de masă a clasei muncitoarei' și a celorlalți oameni ai muncii diii'l‘ țările imperialiste care se opun clă»*’ sei capitaliste monopoliste, pentru' obținerea de drepturi democratice șl’ pentru îmbunătățirea condițiilor de trai se dezvoltă permanent. Lupta- ; popoarelor lumii împotriva politicii de agresiune și război a imperialiști- lor în frunte cu Statele Unite și pen- ■ ■ tru apărarea păcii mondiale pășește ; mereu înainte“.„Revoluția chineză, a subliniat Pîn Cijen, este parte componentă a.® revoluției mondiale. în lupta sa re- : voluționară, poporul chinez a primit sprijinul susținut și valoros din par-.., tea popoarelor tuturor țărilor. Doresc să exprim, din partea poporu- lui țării noastre, mulțumirile noasX tre sincere față de popoarele țărîloig socialiste frățești, popoarelor țării oi£;: Asiei, Africii și Americii Latine^ precum și popoarelor tuturor țărilor; lumii.Sarcina internaționalistă sinceră;- a poporului chinez eliberat este s£ acorde sprijin activ luptelor révolu^ ționare ale tuturor popoarelor șfc națiunilor oprimate. Vom face tojg ce ne stă în putință pentru a îndeæ" plini această obligație internațional listă nobilă“. XȘIn încheiere, vorbitorul a spus ci”’" poporul chinez va ține totdeauna, sus stindardul revoluționar al marxism-leninismului, al unității bazate pe internaționalismul proletar și că susține principiile revoluționare ale declarațiilor de la Moscova din 1957 și 1960. „Vom conți-'” nua să ținem sus stindardul luptei““ împotriva imperialismului și al apă-~: rării păcii mondiale, împreună cțj-^; popoarele lagărului socialist și popoarele revoluționare, stindardul x luptei pentru obținerea de victorii^ și mai mari pentru cauza păcii mon-’ ' diale, eliberării naționale, democrației și socialismului“.

Oaspeți

Competițiile nautice la Tokio
Ca în foaie celelalte sporturi, compe

tițiile olimpice ale celor trei ramuri ale 
sporturilor nautice sînt așteptate cu inte
res deosebit de amatori' de sport din Ja
ponia și din întreaga lume. Firește, nu 
numai pentru frumusețea și ineditul lor, 
ci, în primul rînd, pentru cS ele promit 
o întrecere sportivă de ridicată valoare, 
o luptă pasionantă pentru medaliile olim
pice.

Poate niciodată programul competi
țiilor internationale n-a fost etît de bogat 
ca în acest an olimpic. Referindu-ne, de 
exemplu, la canotajul academic, să amin
tim că în această vară cei mai valoroși 
schifișfi din lume s-au întîlnit în marile 
întreceri de la Grünau. Lucerna, Henley 
și, în plus, au beneficiat — spre deose
bire de caiacișf' și canoișfi — și de po
sibilitatea de a-și verifica forfele și sta
diul de pregătire la campionatele euro
pene, care au avut loc la Amsterdam (6-9 
august). O sinteză a concluziilor prile
juite de aceste verificări înaintea com
petiției olimpice de pe lacul Toda (11, 
12, 13, 15 octombrie) reliefează progre
sul evident al vîslașilor sovietici, care au 
prezentat în acest sezon multe echipaje 
noi, valoroase, al schifișfilor germani și 
polonezi, precum și — ca o mare sur
priză — performantele deosebite ale 
sportivilor olandezi, care, la Amsterdam, 
au reușit să se califice în finale cu toate

echipajele și să obțină o victorie pufin 
scontată la proba de dublu fără cîrmaci. 
La toate probele candidează cu mari 
șanse la primele locuri și sportivii ca
nadieni, americani și australieni.

Programul caiaciștilor și canoișfilor în 
vederea întrecerlor olimpice de la Sa- 
gami (20, 21, 22 octombrie) a cuprins 
„escale” importante și numeroase: Ha- 

■ novra, Snagov, Copenhaga, Essen, Buda
pesta, precum și cîteva „subetape” tot 
afît de importante: Jajce, Roma, Mosco
va, Poznan, Berlin etc. De fiecare dată 
s-au întîlnit cele mai apreciate padele și 
pagoe din întreaga lume, pretendente la 
titlurile olimpice. Pe primul plan al per
formantelor s-au situat, cu foarte pufine 
excepții, sportivii consacraji — caiaciști 
și canoișfi care au fost prezenfi în lupta 
pentru întîietate și la ultimele campiona
te europene și mondiale, finaliști și me- 
daliafi la ultimele trei ediții ale Jocuri
lor olimpice : sovieticul Feneaev și ma
ghiarul Koedman la canoe simplu. Așa
dar, pasionanta întrecere a multor spor
tivi care în ultimii ani au făcut o ade
vărată colecție de medalii și titluri va 
continua și la Tokio. Pentru cele două 
probe feminine — caiac simplu și dublu 
— primele șanse revin sportivelor so
vietice Seredina și Gruzinfeva și caiaciste- 
lor germane Esser și Zimmerman. La bă- 
iefi, atît pentru probele de caiac cît și

pentru cele de canoe lupta va fi, de a- 
semenea, extrem de echilibrată. Una 
din probele așteptate cu cel mai mare 
interes este, fără îndoială, cea de caiac 
simplu 1 000 m în care, alături de da
nezul Hansen — în formă excelentă în 
acest sezon, dar clasat inexplicabil pe 
locul... 8 la recentul concurs de la Buda
pesta — vor lupta pentru medalia de aur 
sovieticul Pisarev (revenit pe primul plan 
al specialiștilor probei de simplu), ma
ghiarul Hesz și reprezentantul nostru Au
rel Vernescu. La proba de dublu sînt cre- 
ditafi cu cele mai multe șanse sportivi’ 
romîni Vasile Nicoară — H. tvanov, cei 
maghiari (Szölösi — Meszaros) și cei so
vietici (Grișin — Chuzhitov). Echipajele 
echipei unite a Germaniei, ale U.R.S.S., 
R.P.U.. Suediei și R. P. Romîne vor fi — 
după toate probabilitățile — principalii 
concurent' la caiac 4. Mai dificile sînt de 
apreciat șansele protagoniștilor probelor 
de canoe. La simplu este de așteptat ca 
pe primul plan al întrecerii să se situeze 
Feneaev, Jiran, Eschert sau Lewe, iar la 
dublu canoiștii din' U.R.S.S., R. P. Un
gară, Germania, R. P. Romînă.

în programul J. O. figurează și între
cerile de iahting. care se vor desfășura 
pe lacul Sagami Bay în zilele de 12—15 
și 19—21 octombrie și care vor prilejui 
o spectaculoasă dispută între cei mai va
loroși velișfi din S.U.A., U.R.S.S., Dane
marca, Italia, Franța etc.

Dan GÎRLEȘTEANU

ai OlimpiadeiTOKIO (Corespondentă de la trimisul special „Agerpres”, I. Goga).In aceste zile, la Tokio se intensifică pregătirile în vederea marii sărbători a sportului mondial : cea de-a 18-a ediție a Olimpiadei de vară.Pînă joi seara sosiseră la Tokio peste 3 000 de sportivi, care și-au luat în primire locuințele lor din satul olimpic de la Yoyogi, Hachioji, Enoshima, Segami și Karuizawa. Temperatura a urcat joi la aproape 25 de grade și a adus un suflu de optimism în rîndul tuturor partici- panților, care cu zile în urmă au trebuit să-și întrerupă antrenamentele din cauza ploii. O mare animație există, de asemenea, la centrul de presă, unde lucrează de zor cei peste 500 de ziariști sosiți pînă acum din diferite orașe ale lumii. Comitetul de organizare a Jocurilor olimpice a instruit 2 000 de studenți, care servesc ca ghizi și interpreți la centrul de presă, satul olimpic sau pe marile artere ale orașului.In satul olimpic am făcut o vizită sportivilor noștri. De la bun început trebuie arătat că ei sînt cu toții sănătoși și se antrenează de zor, dornici de a reprezenta cu cinste culorile sportive ale patriei noastre. Fotbaliștii vor face chiar astăzi cunoștință cu publicul sportiv japonez. Echipa olimpică a țării noastre susține un meci de verificare la stadionul Kamaguchi cu o selecționată locală.

Primirea delegațiilor 
tie către conducătorii

din țările socialiste- 
R. P.PEKIN 1 (Agerpres). — In seara zilei de 30 septembrie președintele Mao Țze-dun, Liu Șao-ți. Sun Țin- lin, Dun Bî-u, Ciu De, Ciu En-lai, Den Siao-pin și alți conducători de partid și de stat ai R. P. Chineze au primit pe rînd delegațiile din țările socialiste aflate la Pekin cu

- ym- ■ prilejul sărbătoririi celei de-a 15-a-., aniversări a Republicii Populare- ■■ Chineze, printre care delegația R. P.--'; Romîne condusă de tovarășul Ion:“ Gheorghe Maurer, membru al Bi~-- ■ roului Politic al C.C. al P.M.R., pre-Țj ședințele Consiliului de Miniștri.

„Scandalul Mirage“ și urmările sale
Camera inferioară a parlamentului 

elvefian a luat în dezbatere așa-numi- 
tul „scandal Minage". Este vorba de ce
rerea guvernului adresată 
lui în urmă cu cinci luni, cu privire la 
acordarea unor credite în valoare 
576 milioane de franci. Aceste sume ar 
urma să se adauge celor 827 milioane 
alocate anterior pentru achiziționarea a 
o sută de avioane de luptă „Mirage”. 
Noile sume ar urma să constituie plata 
pentru lucrările de „modernizare" a e- 
vioanelor. La vremea sa, parlamentul a 
refuzat acordarea creditelor suplimen
tare, numind în schimb o comisie parla
mentară de anchetă în legătură cu a- 
ceastă chestiune. Pe rolul dezbaterilor 
recente din camera inferioară 
Berna s-a aflat tocmai raportul 
de această comisie.

Rezultatul dezbaterilor din 
deputafii au votat pentru reducerea co-

parlamentu-

de

de la 
întocrmt

cameră :

După repetate eșecuri

Bonnul relansează ideea

menzii guvernamentale făcute firmei 
Dassault, constructoarea aparatelor „Mi
rage“ de la 100 la 57 de avioane. Con
comitent cu această reducere „la bu
cată”, au fost reduse și creditele su
plimentare cerute pentru cumpărarea 
avioanelor — de la 576 la 200 milioane 
de franci.

Un alt rezultat al dezbaterii : camera 
a votat și pentru reorganizarea Depar
tamentului militar, precum și pentru in
stituirea unui control parlamentar mai 
sever asupra activității acestuia.

Hotărîrile au fost adoptate în urma 
unor dezbateri de două zile, consacra
te raportului 
care a făcut 
Ziarul „I 
ferindu-se 
„este cel 
privire la 
Jian".

unei comisii parlamentare 
recomandări în acest sens. 
York Herald Tribune", re- 
acest raport, apreciază că 

acum cu 
elve-

,New 
la 
mai critic de pînă 
activitatea guvernului

uniunii
vest-europeneZiarul „New York Times“ relatează:Guvernul R. F. Germane a elaborat și aprobat un program din șase puncte, menit să dea Comunității Economice Europene (Piața comună— n.r.) cel puțin un cadru politic provizoriu. în cercurilé politice de la Bonn se apreciază că planul preconizează crearea unei instituții politice la care cele șase țări membre ale Pxe.tei comune vor adera ca pu- aștepte rezultatul alegerilor generale teri suverane. Autorii programului de la 15 octombrie din Anglia.

își exprimă părerea că această uniune politică trebuie să fie realizată chiar și fără participarea Marii Britanii, urmînd ca la ea să poată adera și alte țări.In cercurile politice de la Bonn se apreciază că în viitorul apropiat nu se va întreprinde nimic în vederea realizării acestui plan. Guvernul vest-german — arată mai departe „New York Times“, — dorește să

„GREVA LAPTELUI 
SE EXTINDE

„Greva laptelui“ — cum este de- ' numită în presă hotărîrea producă-" '' torilor de a nu mai aduce lapte pe‘" piață pînă nu li se va satisface re- . 'vendicările ia amploare în Fran-’“” ța și, după cum scrie ziarul e-^ conomic parizian „Les Echos“ „po- zițiile devin mai dure“. „Din diferite- -' surse, precizează ziarul, se a*2'^ nunță extinderea grevei. în nume-5*'' roase regiuni au fost plasate pichete' de grevă în fața lăptăriilor. După re-“'' ținerea manifestată de Belgia, Germania federală, Danemarca și Irlan-’M~' da de a livra lapte proaspăt, produ- ' " cătorii din aceste țări solidarizîn- du-se cu cei din Franța, au început'“ ’ să sosească în Franța primele vagoă- " * ne cu lapte din Olanda. In fotogra--^ fie : primele cantități de lapte olandez au apărut în magazinele pariziene.
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LUPTA PENTRU PUTERE

DE LA SAIGON
înțelegerea sovieto-cipriotă MALAWI: Situația JHUAIMIIA PREȘEBimur

„Vechea gardă
sub presiunea 
tinerilor ofițeri“SAIGON 1 (Agerpres). — Pretențiile tinerilor generali care-și cer recompensa pentru că s-au opus tentativei de lovitură de stat de la 13 septembrie, încep a se îndeplini — a transmis corespondentul din Saigon al agenției U.P.I., referin- du-se la anunțul că bătrînul general Tran Thien Khiem va porni în zilele următoare într-un îndelungat turneu prin Europa occidentală, lă- sînd astfel liber postul din triumvirat, precum și postul de comandant al forțelor armate sud-vietna- meze. Generalul Khiem va fi însoțit în călătoria sa prin Europa de colonelul Pham Ngoc Tho, unul din sprijinitorii cei mai fideli ai generalului Khanh, împotriva tentativelor tot mai insistente ale tinerilor ofițeri de a acapara puterea. In- tr-un interviu acordat corespondentului agenției Associated Press, colonelul Pham Ngoc Tho a declarat că „înlăturarea lui Khiem a fost rezultatul presiunilor exercitate de cercurile budiste și de grupul de ofițeri

MOSCOVA 1 (Agerpres). — în urma tratativelor duse la Moscova de delegația guvernamentală a Ciprului s-a ajuns la o înțelegere cu privire la ajutorul pe care U.R.S.S. îl va acorda Ciprului în apărarea libertății și integrității sale teritoriale.Delegația, din care au făcut parte Spyros Kyprianu, ministrul afacerilor externe, Andrea Arauzos, ministrul comerțului și industriei, și alte personalități, a fost primită de N. S. Hrușciov. în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, șeful guvernului sovietic a subliniat că U.R.S.S. sprijină cu hotărîre lupta curajoasă a poporului și guvernului cipriot. Poporului cipriot, a spus el,

trebuie să i se acorde posibilitatea de a-și rezolva el însuși problemele interne pe cale pașnică, fără nici un amestec din afară.
★NICOSIA 1 (Agerpres). — Ministrul de externe al Ciprului, Spy-rilSLxLLl Ut. CA. Ltj-L LI t. dl V-'ljk/L LII dlț *“ >ros Kyprianu, s-a întors joi la Ni- ; cosia. La sosire el a declarat că înțelegerea realizată la Moscova „con- ; stituie nu numai un ''mn™--tant pentru apărarea aduce o importantă cauza păcii“. El a declarat, de asemenea. că guvernul cipriot este pe deplin satisfăcut de ajutorul pe care U.R.S.S. îl va acorda Ciprului fără nici o condiție.

factor impor- insulei dar el contribuție la

Vse menține încordată

Divergente între secretarul general 
al O.N.U. și TurciaNEW YORK 1 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat guvernului Turciei, prin intermediul reprezentantului său permanent la O.N.U., Orhan Erlap, un apel prin care îi cere să nu ia nici o hotărîre pripită privind schimbarea unei părți a contingentului său staționat în Cipru, atîta timp cît se continuă tratativele privind instituirea controlului forței O.N.U. asupra străzii strategice ce leagă Ki- renla de Nicosia.

Ministrul de externe turc, Drkin, a declarat, la sfîrșitul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, care a examinat problema cipriotă, că ,»generalul Thimaya, comandantul forței O.N.U. în Cipru, a adoptat punctul de vedere turc“, cu privire la ro- tarea contingentului turc din Cipru. Ministrul a adăugat că există divergențe serioase între secretarul general al O.N.U. și Turcia. El a precizat că au fost date noi instrucțiuni reprezentantului permanent al Turciei la O.N.U. în vederea aplanării acestor divergențe.supranumiți „tinerii turci“.

SAIGON. Cordonul de militari apără sediul primului ministru în timpul 
demonstrațiilor muncitorilor care au însoțit greva generală

O delegație 
guvernamentală
a R. D. Germane
a sosit in U.R.S.S.MOSCOVA 1 (Agerpres). — La Moscova a sosit o delegație guvernamentală a Republicii Democrate Germane condusă de Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al republicii, pentru a participa la deschiderea expoziției „15 ani ai Republicii Democrate Germane“. Pe aerodromul Vnukovo oaspeții au fost întîmpinați de Leonid Brejnev și alte persoane oficiale.

Corespondență din Londra C.A.LR. Ședința Comisiei
DE CE ÄU FOST FIXATE NOI LIMITE
APELOR TERITORIALE BRITANICENoile limite ale apelor teritoriale britanice — 12 mile — au intrat în vigoare începînd de miercuri. Ele sînt motivate în presa de aci ca fiind o măsură de protecție a pescuitului în apele britanice. Unul din primele efecte ale măsurilor constă în excluderea vaselor străine din apele insulelor aflate în vestul coastelor Scoției, unde circulația vaselor de pescuit era mai mare, cît și din golfurile maritime ca, de exemplu, estuarul Tamisei. Cu acest prilej sînt definite și zonele aflate între 6 și 12 mile, unde unele vase străine se bucurau de un așa-numit „drept tradițional' de a pescui anumite varietăți de pește. Eficacitatea noilor limite — se arată în presă — urmează a fi asigurată de o escadră navală de protecție formată din 10 vase militare.Dată fiind noua situație în care se află o parte din vasele de pescuit străine aparținînd unor țări au fost negociate acorduri de tranziție. Astfel, în urma unui acord cu Norvegia, aceasta se bucură de anumite condiții preferențiale. Se are în vedere faptul că în apele teritoriale norvegiene (înlăuntrul limitei de 12 mile) vasele britanice au drept de pescuit pînă în 1970. In schimb, Nor-
Corespondență din Alger

vegia va putea pescui în apele Scoției pînă în 1984. Sîmbăta trecută o înțelegere asemănătoare a fost încheiată și cu Polonia, care își va putea trimite nave de pescuit în continuare în anumite zone precizate în apele teritoriale, între 6 și 12 mile, pînă în 1967.Potrivit presei engleze, mai rămîn de clarificat unele aspecte ale zonelor de pescuit pe plan vest-euro- pean, dat fiind că unele țări ca Franța și Belgia nu și-au precizat încă poziția față de noile limite britanice ; o amînare a reglementării pare a se datora încercărilor de unificare a „politicii pescuitului' în cadrul Pieței comune ceea ce, însă, după cum se afirmă aci, nu a împiedicat pînă acum nici Germania occidentală și nici Olanda de a da prioritate propriilor lor drepturi tradiționale în domeniul pescuitului. Pe de altă parte, se remarcă faptul că în trecut Marea Britanie a avut o altă poziție atunci cînd unele țări au luat la rîndul lor măsuri de protecție a pescuitului. Astfel este cunoscut cazul Islandel, care își extinsese limitele apelor teritoriale la 12 mile, cît și disputa britano-lslandeză care a avut loc atunci.
Llvlu RODESCU
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economicăConferința
a fărilor din Maghreb

SOFIA 1 (Agerpres). — La sfîrși- tul lunii septembrie a avut loc la Varna ședința ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini, la care au participat delegații din țările membre C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. și ca observator, un reprezentant al Republicii Cuba.Comisia a stabilit măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor Comitetului Executiv al Consiliului, v examinat și aprobat recomandări de specializare a producției unor linii tehnologice complete pentru prelucrarea țițeiului, a adoptat recomandări legate de coordonarea dezvoltării producției de rulmenți în țările membre ale C.A.E.R. pe 1966 și propuneri de livrări reciproce de rulmenți pe anul 1965.Comisia a aprobat măsuri privind asimilarea producției unor mașini și utilaje importante și deficitare pentru o serie de ramuri industriale și a adoptat planul său de lucru pe anul 1965.Ședința s-a desfășurat într-un spirit de înțelegere reciprocă și prietenie.

Prima conferință economică reunind, la nivel ministerial, pe reprezentanți ai celor 4 țări din Maghreb (Algeria, Libia, Maroc și Tunisia) deschisă marți la Tunis, își va încheia mîine lucrările. In răstimpul celor 3 zile de discuții, delegațiile celor 4 țări, conduse respectiv de Ben Salah, secretar de stat pentru problemele de plan și ministrul de finanțe al Tunisiei, Cherkaoui, ministrul economiei și finanțelor al Marocului, Fekiri, ambasadorul Libiei la Tunis și Ali Mahsas, ministrul agriculturii și reformei agrare al Algeriei, discută — potrivit presei algeriene și tunisiene — despre „marile probleme economice în fața cărora se găsește această parte a lumii arabe". Printre ele figurează: armonizarea industriei țărilor amintite într-un mod rezonabil și rentabil; evitarea cheltuielilor inutile ; probleme legate de realizarea u- nor economii, prin exploatarea concentrată a industriilor miniere, a producției de energie, a construcției de uzine, ținîndu-se seama de resursele fiecărei țări în parte și de punerea lor în valoare în cele mal bune condiții ; chestiuni privind

finanțe al Tunisiei, Cherkaoui,

dezvoltarea industriei petrochimice, avîndu-se în vedere marile rezerve de gaz metan din Sahara algeriană și posibilitățile de a produce din acesta materii primé, cauciuc sintetic, țesături artificiale, material plastic ; coordonarea producției de fier și oțel în Africa de Nord ; stabilirea unei atitudini comune față de diversele organizații economice, în special Piața comună, în legătură cu care, după cum arată ziarul „Alger Républicain", fiecare din cele 4 țări arabe membre ale Maghrebului a purtat „tratative cu caracter de explorare". După ce au examinat probleme privind colaborarea economică reciprocă participanții la conferință au studiat joi posibilitățile adoptării unei poziții comune față de principalele organizații economice internaționale. Știri sosite la Alger arată că la conferință delegația tunisiană are intenția să propună înființarea unei comisii permanente din care să facă parte reprezentanții celor 4 țări și care să se întrunească periodic.
Constantin BENGA

Substratul crizei din cadrul guvernuluiZOMBA (Agerpres). *— Situația din Malawi se menține încordată. La Zomba magazinele deținute de europeni și asiatici sînt închise. Poliția se află în stare de alarmă. S-a anunțat, totodată, că doi foști miniștri ai guvernului din Malawi, desti-
★

Fostul protectorat britanic, Nyas- 
salandul, și-a proclamat indepen
dența la 6 iulie a.c. sub denumirea 
de Malawi. Apariția noului stat a-

o 
în lupta pentru e- 

liberarea de sub jugul colonial a 
celor 2 830 000 de locuitori ai țării. 
Nici nu s-a stins bine ecoul festivi
tăților prilejuite de proclamarea 
independenței și iată că Malawi tre
ce printr-o acută criză politică, de
clanșată la începutul lunii septem
brie. După cum s-a mai anunțat, la 
cererea primului ministru, Hastings 
Banda, la 6 septembrie au fost de
miși din guvern trei miniștri, după 
care alți trei membri ai guvernului 
și-au prezentat demisia. In acest fel, 
în guvern nu au mai rămas, în afară 
de primul ministru, decît doi miniș
tri. Divergențele din cadrul noului 
guvern, după cum relevă agențiile 
de presă, se referă, în primul rînd, 
la poziția față de Portugalia și Rho
desia de sud. Primul ministru este 
pentru o politică de colaborare cu 
cercurile conducătoare din cele 
două țări. Această orientare a în-

tuiți recent de primul ministru, s-au refugiat în Rhodesia de nord, unde au cerut autorităților să le permită să rămînă pentru cîtva timp. Este vorba de ministru] lucrărilor publice, Bwanausi, și de ministrul muncii, Chokani.
frican independent a constituit 
mare victorie

★

tîmpinat opoziția altor membri 
ai guvernului, care se pronunță 
pentru adoptarea unei poziții con
forme cu hotărîrile Organizației 
Unității Africane și pentru spri
jinirea luptei de eliberare a po
poarelor africane. Or, încheierea 
acordului comercial între Malawi 
și Portugalia și numirea unui con
sul onorific al Malawi într-una 
din coloniile portugheze, Mozam- 
bic, contravin spiritului hotărîrilor 
O.U.A.

Agenția France Presse menționea
ză și un alt motiv al nemulțumirilor 
— faptul că Banda a dus tratative 
în cursul săptămânii trecute cu gu
vernul britanic privind menținerea 
în aparatul de stat a înalților func
ționari englezi. Adversarii primului 
ministru se pronunță pentru prelua
rea de către africani a principalelor 
funcții din stat.

La rîndul ei, agenția U.P.l. sub
liniază că adepții lui Banda mani
festă îngrijorare în legătură cu o 
serie de acțiuni revendicative ale 
muncitorilor, care pot complica și 
mai mult situația politică a guver
nului.

făcut următoarea declarație 
radiodifuziunea franceză:o mare plăcere pentru mine pot adresa ascultătorilor ra-

Comunieatul sovieto - indonezianMOSCOVA 1 (Agerpres).— In comunicatul sovieto-indonezian dat publicității la Moscova în urma vizitei în U.R.S.S. a dr. Sukarno, președintele Indoneziei se arată că în cursul convorbirilor dintre conducătorii sovietici și indonezieni au fost examinate problemele lărgirii și întăririi continue a colaborării dintre cele două țări. „S-a căzut de acord să se ridice capacitatea de apărare a Indoneziei prin achiziții suplimentare de echipament pentru forțele armate ale acestei țări“.

Cele două părți își reafirmă atașamentul față de principiile coexistenței pașnice între statele cu orîn- duiri sociale diferite și salută conferința de la Cairo a țărilor neangajate și conferința țărilor Africii și Asiei, care urmează să aibă loc anul viitor.în comunicat se acordă o atenție deosebită agravării situației în Asia de sud-est provocată de amestecul statelor imperialiste. Partea sovietică a reafirmat din nou că sprijină lupta de eliberare a popoarelor din Kalimantanul de nord.

La încheierea vizitei în Franța a 
delegației parlamentare române, Ște
fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, conducătorul delega
ției, a 
pentruEste să mădiodifuziunii franceze și să le transmit, în numele delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne și în numele meu personal, calde urări de prosperitate și fericire.După cum știți, delegația parlamentară romînă a vizitat Franța la invitația Adunării Naționale Franceze și a distinsului său președinte, dl. Jacques Chaban-Delmas. Sîntem recunoscători gazdelor noastre pentru că ne-au dat posibilitatea să cunoaștem, datorită unui bogat și foarte interesant program, cîteva din marile valori ale civilizației, care au ilustrat istoria Franței, precum și remarcabilele realizări culturale, tehnice și științifice ale Franței modeme. Natural, ne referim la incomparabila dv. capitală și, de asemenea, la orașele Toulouse și Tours, pe care le-am vizitat, fără să uităm în- cîntătoarea vale a Loirei; am fost profund impresionați de vizitele făcute la Casa radioteleviziunii franceze, la uzinele Sud-Aviation, la centrala nucleară de la Chinon, la centrul de cercetări agricole de la Jouy-en Josas. Am avut, de asemenea, onoarea să întîlnim personalități înalte ale vieții publice franceze, atît Ia Paris ca și în alte orașe.Considerăm că vizita delegației noastre se înscrie în seria de acțiuni în curs de dezvoltare între cele două țări ale noastre, acțiuni destinate unei mai bune cunoașteri, întăririi prieteniei franco-romîne. Vizita noastră are loc după recenta călătorie în Franța a delegației guvernamentale romîne, condusă de primul ministru, dl. Ion Gheorghe Maurer, călătorie pe care el a apreciat-o ca marcînd ..un moment important în
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„200 000 de franci pe lună pentru a muri în Congo” este titlul sub care revista franceză „Paris Match" pu
blică un reporta] însoțit de numeroase Imagini, între care șl cea pe care o reproducem, despre mercenarii 
Iul Chombe în Congo. După ce și-au cîștigat o tristă faimă prin sălbăticiile sâvîrșlte pe timpul „secesiunii" 
katangheze, el și-au făcut din nou apariția în Congo, atrași de sumele mari ce 11 se oferă pentru a lupta 
împotriva forțelor patriotice. Fotografia înfățișează măcelul organizat de mercenari lîngă Lissala, capitala 

Congo-ulul central

SCURTE ȘTIRI
VALPARAISO. Președintele Fran

ței, generalul de Gaulle, se află în pre
zent în Chile. Președintele s-a îm
barcat marți seara pe bordul crucișă
torului francez „Colbert“ cu destina
ția portul Valparaiso, unde a sosit joi. 
La sosire, de Gaulle a fost primit de 
președintele Republicii Chile, Jorge 
Alessandri.

BUDAPESTA. Președinta Consiliu
lui național al femeilor din R. P. Un
gară, Ordei Lâszloné, a oferit o re
cepție în cinstea delegației Consiliu
lui național al femeilor din R.P. Ro- 
mînă, condusă de Dida Mihalcea, se
cretara consiliului, care se află în vi
zită la invitația Consiliului național 
al femeilor ungare.

PHENIAN. La 30 septembrie a 
plecat spre Romînia o delegație cul
turală coreeană, condusă de Kim San 
Ak, ministrul adjunct al culturii, și

„Cazul Thresher“

Ansamblul de cîntece ți dansuri 
„Phonhan".

SOFIA. Ministrul comerțului al Tur
ciei, Fenni Islimyeli, care a făcut o 
vizită oficială în R. P. Bulgaria, a 
plecat joi spre patrie — anunță agen
ția B.T.A. F. Islimyeli este primul 
ministru turc care a vizitat Bulgaria 
după cel de-al doilea război mondial. 
El a fost primit de T. Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

BRASILIA. După cum anunță co
respondentul A.F.P., autoritățile poli
țienești braziliene speră să poată ares
ta „dintr-un moment într-altul“ pe 
asasinul fostului președinte al Si
riei, Șișakli, ucis duminica tre
cută lîngă ferma sa. Potrivit au
torităților, asasinul, de naționali
tate siriană a mărturisit unor prie
teni care au fost arestați că este au
torul crimei, comisă din cauza unei 
datorii pe care Șișakli nu voia s-o a- 
chite.

A FOST DESCOPERITĂ
0 PARTE DIN CARCASA
SUBMARINULUI

ALGER. Joi s-a deschis sesiunea 
celei de-a 2-a Adunări Naționale a Al
geriei independente. Cei 138 de depu- 
tați au fost desemnați la alegerile din 
20 septembrie. Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de președintele Ben 
Bella. Hadj Ben Alla a fost reales pre
ședinte al Adunării Naționale.

NEW YORK. Reprezentantul Marii 
Britanii, Patrick Dean, a preluat pos
tul de președinte al Consiliului de 
Securitate pe luna octombrie.

DELHI. „Peste 10 000 de persoane 
au demonstrat joi dimineața în fața 
parlamentului indian pentru a pro
testa împotriva scumpetei și lipsei de 
locuințe, relatează corespondentul la 
Delhi al agenției France Presse.

BEIRUT. Joi au început convorbi
rile reprezentanților statelor membre 
ale Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.), consacrate pro
blemei sporirii redevențelor plătite de 
către companiile străine care exploa
tează petrolul acestor țări.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — Cercetările efectuate de marina a- mericană au permis regăsirea unei părți din carcasa submarinului nuclear „Thresher“, dispărut în fundul Oceanului Atlantic cu 129 oameni pe bord în aprilie 1963. Marina a anunțat că secțiunea de coadă a submarinului, precum și conul purtînd numărul său, „593“. au fost identificate. „Thresher“ s-a scufundat în cursul unor exerciții efectuate la adîncimea de 2 500 metri, la 220 mile est de Boston. După luni de cercetări efectuate cu ajutorul batiscafu- lui „Trieste“, marina a regăsit bucăți din tuburile care aparțineau navei dar carcasa submarinului a fost găsită de abia acum.

opera întreprinsă de guvernele noa> tre în favoarea cooperării reciproce*',-Pentru oricine apreciază într-un mod realist cerințele lumii contemporane, este clar că relațiile operare între țări, indiferent gimul lor politic, reprezintă, lele noastre, o necesitate Schimburile economice și culturala cele mai intense, bazate pe deplină egalitate și respect reciproc, contactele între reprezentanții vieții publice, științifice și culturale constituie un factor important pentru progresul și prosperitatea fiecărei țări, pentru menținerea păcii. A- ceasta este cu atît mai valabil pentru Romînia și Franța, țări legala printr-o prietenie tradițională. Dezvoltarea multilaterală și continuă a economiei romînești, procesul său neîntrerupt de modernizare, marele avînt luat de răspîndirea științei și culturii noastre, precum și înaltul prestigiu de care s-a bucurat întotdeauna în Romînia civilizația franceză, atît de bogată în realizăr’ în toate domeniile, iată tot atîtea premise pentru lărgirea relațiilor dintre țările noastre, în propriul lor avantaj și al colaborării internaționale.Sîntem fericiți să constatăm că, prin contribuția celor două părți, relațiile franco-romîne cunosc o e- voluție din ce în ce mai favorabilă. Pentru noi este un adevărat motiv de satisfacție să constatăm că schimburile parlamentare franco- romîne, cum este actuala vizită a delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, servesc în mod constant interesele cooperării dintre țările noastre.Permiteți-mi cu această ocazie să mulțumesc încă o dată gazdelor noastre atît de ospitaliere pentru primirea călduroasă și pentru prietenia pe care ne-au dovedit-o pretutindeni ; le asigurăm de sentimentele noastre profunde și sincere.Mulțumesc ascultătorilor francezi pentru atenția pe care au binevoit să mi-o acorde.

de code re- în zi- vitală.

Corespondență din Cairo

După instalarea 
noului președinte 
libanezInstalarea noului președinte al Libanului Charles Helou, formarea guvernului El Oueini și votul de încredere acordat de parlament — toate aceste evenimente sînt menite să pună capăt unor incertitudini care au domnit timp de cîteva luni în viața politică din Beirut.Cu cîtva timp înainte de expirarea mandatului fostului președinte Fuad Șehab, un mare număr de membri ai parlamentului au propus un amendament la constituție spre a permite prelungirea mandatului prezidențial. Argumentul era voie de liniște Șehab trebuie cel care a pus conflicte între Amendamentul nu a găsit însă sprijinul majorității deputaților, tratativele dintre cele două fracțiuni ale parlamentului n-au dus la nici un rezultat și, cu cîteva zile înainte de alegerea noului președinte de către parlament, candidații la președinție erau nu mai puțin de 15. Ziarele pronosticau în consecință o „luptă strîn- să" în jurul acestor candidaturi. Dar marea majoritate a deputaților s-au pronunțat în favoarea Helou.Comentatorii politici nați să considere că cinarea lui Oueini guvernului, noul președinte a ținut să sublinieze, așa cum a făcut-o și în cuvîntarea sa de investitură, că va continua politica predecesorului. în programul guvernamental prezentat parlamentului se arată că guvernul va duce o politică de nealiniere, va întări colaborarea cu celelalte țări arabe și va sprijini Carta O.N.U. Guvernul a obținut votul de încredere cu 54 voturi, contra 33. După cum remarcă unele ziare, în timpul consultărilor pentru formarea guvernului, o serie de deputați au sugerat președintelui să însărcineze tot pe El Oueini, care să funcționeze ca premier pînă după conferința de la Cairo a șefilor de state și guverne ai țărilor neangajate. Dacă a- ceste presupuneri se vor adeveri ar însemna că, nu peste mult timp, Libanul se va afla din nou în fața unei alegeri. Unii observatori înclină însă să creadă în stabilitatea guvernului, avînd în vedere poziția exprimată de un mare număr de deputați.

că Libanul are ne- și, prin urmare, menținut, el fiind capăt unor grave partidele * politice.

lui Charlessînt încll- prin însăr- cu formarea

Nicolae PLOPEANU
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