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Organizarea muncii Vizita in Republica Arabă Unită 
in pas cu industrializarea a președintelui tasiliului de MiniștriA

construcțiilor
In întreaga (ară, 

pe baza progra
mului de inves
tiții elaborat de 
partid și guvern, 
se construiesc im
portante obiective 
ansambluri de locuințe, clădiri cu 
caracter social-cultural, numeroase 
construcții agrozootehnice. Realiza
rea la termen și la un înalt nivel ca
litativ a tuturor construcțiilor pla
nificate are un rol hotăritor în dez
voltarea continuă a economiei na
ționale și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

De la un an la altul s-a extins 
industrializarea construcțiilor, a fost 
larg promovat progresul tehnic pe 
șantiere ; experiența constructorilor 
în aplicarea metodelor moderne de. 
execuție s-a îmbogățit continuu. La 
școala șantierelor s-au format nu
meroase cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri, capabile să stăpî- 
nească metodele avansate de exe
cuție, să folosească materialele noi. 
S-au creat astfel condiții ca pe șan
tiere să se poată construi mai re
pede, mai bine și mai ieftin.

Trecerea la industrializarea con
strucțiilor, în principal prin intro
ducerea și extinderea prefabricării 
și mecanizării lucrărilor, s-a făcut 
pe baza unor studii fundamentate, 
care au urmărit eficiența tehnico- 
economică a noilor metode de exe
cuție față de soluțiile tradiționale. 
Rezultatele s-au văzut în grăbirea 
ritmului de execuție, reducerea 
consumului de manoperă și mate
riale, creșterea productivității mun
cii, micșorarea costului lucrărilor șl 
îmbunătățirea calității lor.

La construcțiile industriale 
extins pe scară largă executarea in
tegrală a halelor din prefabricate, 
folosindu-se elemente de mare se
rie produse în fabrici : ferme din 
elemente asamblate prin precom- 
primare, stîlpi dé mare tonaj, grinzi, 
plăci de acoperiș etc. Asemenea 
construcții au fost realizate pe șan
tierele combinatelor chimice de la 
Craiova și- Tr. Măgurele, combina
telor de industrializare a lemnului 
Pitești, Comănești și altele. Exe
cutarea integrală a halelor din pre
fabricate a permis să se reducă vo
lumul de manoperă pe șantiere de 
la 39 ore pe mc de beton, cît era 
necesar după metode tradiționale 
(monolit), la numai 5—6 ore pe mc. 
In construcția de locuințe au căpă
tat extindere metodele de execuție 
cu ajutorul panourilor mari prefa
bricate, cofrajelor glisante și altele.

Extinderea metodelor industriale 
de construcție și montaj a cerut, în 
mod firesc, mecanizarea tot 
largă a lucrărilor. In acest scop, 
șantierele au fost dotate cu 
meroase utilaje. In momentul de față 
există condiții de a se trece hotărît 
de la mecanizarea simplă la mecani
zarea complexă — cale principală 
de ridicare a indicilor de utilizare 
a mijloacelor mecanizate, de redu
cere a volumului de 
șantiere.

In strînsă legătură 
metodelor industriale 
cu extinderea mecanizării lucrărilor 
se pune problema perfecționării 
continue a formelor de organizare 
a muncii constructorilor, pentru ca 
ele să țină pasul cu tehnica nouă 
introdusă pe șantiere, cu industria
lizarea construcțiilor. Experiența 
a dovedit că numai în acest fel noile 
procedee de execuție își pot dovedi 
pe ,deplin marea eficacitate.

Este de menționat însă că, în ul
timii ani, îmbunătățirea indicilor 
tehnico-economici în construcții s-a 
bazat mai mult pe introducerea pro
gresului

al II. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer

La G.A.S. Banu Mărăcine, regiuneaXJltenia, se Insămințează ultimele 
suprafețe cu grîu
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Muncile agricole de toamnă con
tinuă să se desfășoare cu intensi
tate în toate regiunile țării. In 
cursul acestei săptămîni multe uni
tăți agricole socialiste au terminat 
strîngerea recoltei la unele culturi 
tîrzii și însămînțările de toamnă. 
In următoarele 2—3 zile semănatul 
griului și secarei va lua sfîrșit în 
regiunile Dobrogea și Galați. Aces
te lucrări sînt executate în propor
ție de 80 la sută în regiunile Bucu
rești, Bacău și Ploiești.

In întreaga țară, după cum rezul
tă din datele Consiliului Superior 
al Agriculturii, pînă la 15 octom
brie au fost însămînțate cu grîu și 
secară 2 100 000 hectare, ceea ce re
prezintă aproape 70 la sută din su
prafața prevăzută. Calitatea lucră
rilor de semănat este 
anilor trecuți datorită 
permanente a consiliilor 
conducerilor unităților 
pentru folosirea umidității existen
te în sol și efectuarea arăturilor și 
însămînțărilor potrivit recomandă
rilor stațiunilor agricole experi
mentale. Paralel cu însămînțările 
au continuat intens în ultima săp
tămînă recoltările de toamnă. Po
rumbul a fost cules de pe 61 la su
tă din suprafața cultivată, cartofii 
de pe 66 la sută, sfecla de pe 55 la 
sută și orezul de pe 67 la sută. Cu
lesul porumbului a fost efectuat în 
proporție de 75—80 la sută din su
prafețele cultivate în regiunile Ol
tenia, Suceava, București, Argeș și 
Iași. Strugurii au fost culeși de pe 
70 la sută din suprafața viilor pe 
rod, această lucrare fiind mai a- 
vansată în regiunile Dobrogea, Ga
lați, Oltenia și Ploiești.

In săptămînă viitoare este nece
sar să se continue intens însămîn
țările de toamnă, să se grăbească 
strîngerea și transportul recoltei de 
porumb, cartofi, sfeclă de zahăr și 
orez, culesul și vinificarea strugu
rilor. De asemenea, unitățile agri
cole socialiste trebuie să continue 
aprovizionarea cu cartofi de să
mînță pentru anul viitor, să valori-

superioară 
îndrumării 
agricole și 

socialiste

Convorbiri cu președintele Nasser 
și primul ministru Ali Sabri

CAIRO 17. — Trimisul special A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : 
Vineri după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, Ion Gheorghe Maurer, care 
întreprinde o vizită oficială în 
R.A.U., a fost primit de președinte
le Gamal Abdel Nasser la reședința 
acestuia. La convorbirea care a a- 
vut loc au fost de față Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliului

★
CAIRO 17. — Trimisul special 

Agerpres transmite : Sîmbătă, la 
reședința primului ministru al Re
publicii Arabe Unite au avut loc 
convorbiri între președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și Ali Sabri. Din 
tea romînă au participat : Emil Bod- 
năraș, Paul Niculescu-Mizil, Mircea 
Nicolaescu, ambasadorul R.P. Romî-

sură, pe folosirea 
metodelor avan
sate de lucru, pe 
organizarea știin
țifică a execuției, 
alcătuirea judi

cioasă a formațiilor de muncitori și 
utilizarea deplină a timpului de lu
cru. Organizării științifice a muncii 
i s-a opus uneori organizarea ba
zată pe rutină și pe date em
pirice. Tocmai de aceea este ne
cesar ca pe șantiere să se treacă la 
acțiuni hotărîte menite să ridice or
ganizarea activității șantierelor la 
nivelul soluțiilor moderne de 
cuție care se aplică.

Din studiile făcute 
deosebită importanță 
fășurare a activității 
are introducerea schemelor de or
ganizare a șantierelor bazate pe fișe 
tehnologice bine studiate, corelate 
cu metodele de muncă înaintate,
care să imprime un ritm constant 
principalelor procese tehnologice de 
execuție. Pentru aceasta, la elabo
rarea proiectelor de organizare a 
șantierelor trebuie să se prevadă de 
la bun început ca executarea lucră
rilor sau a unor anumite procese 
tehnologice să se desfășoare prin 
metoda în lanț, care elimină nerit- 
micitatea, reduce durata de execu
ție, creează condiții favorabile pen
tru creșterea productivității mun
cii prin specializarea muncitori
lor. După această metodă lucrările 
sînt efectuate în ordinea cerută de 
fluxul tehnologic. Și, ceea ce este 
important, noile obiective sînt 
date în folosință la un interval de 
timp aproximativ egal. Eficiența 
acestei metode este dovedită de 
realizările constructorilor de locu
ințe din cartierul Steagul Roșu- 
Brașov și din Reșița unde, prin a- 
plicarea lucrului „în lanț“, volumul 
de manoperă a scăzut anul trecut 
cu 12 la sută față de anul precedent. 
Metoda lucrului „în lanț* ș-a dove
dit eficientă și pe șantierele indus
triale. La construcția halelor de e- 
lectroliză de la 
Slatina această 
— în condițiile 
telor — cu cele
După calculele făcute, la hala-nord 
durata de execuție se va reduce cu 
90 de zile. Există încă mari posibi
lități de aplicare a acestei metode 
atît la obiectivele cu procese teh
nologice care se repetă des — hale 
industriale cu multe travee, drumuri 
uzinale, alimentări cu apă — cît și 
la cele cu structuri diferite, dar 
cu procese tehnologice similare : să
pături, cofraje, armături, betoane.

Pe anumite șantiere însă, aplica
rea lucrului „în lanț“ nu este întot
deauna temeinic pregătită. Așa se 
face că, pe unele șantiere de lo
cuințe cu condiții asemănătoare din 
regiunile Hunedoara, Iași, Banat, 
rezultatele în ce privește durata de 
execuție și consumul de manoperă 
sînt diferite. De multe ori nu se a- 
cordă suficientă atenție introdu
cerii schemelor de organizare a șan
tierelor bazate pe fișe tehnologice 
bine studiate, corelate cu metodele 
avansate de organizare a muncii, 
îndeosebi lucrul „în lanț“.

Aplicarea cu rezultate tot mai 
bune a lucrului „în lanț" necesită 
însă luarea unor măsuri organizato
rice. In acest scop 
voie să se întocmească proiecte a- 
nuale de organizare atît la nivel de 
șantier cît și la nivel de întreprin
dere sau trust, prin care să se a- 
sigure corelarea activității diferite
lor puncte de lucru și șantiere pe 
baza unei repartizări judicioase

Ing. Vasile BUMBĂCEA
vicepreședinte al C.S.C.A.S.
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REALIZĂRI

par-

ALE SIDERURGIȘTILOR

Uzina de aluminiu 
metodă s-a aplicat 
folosirii prefabrica- 
mai bune rezultate.

este ne-

de Miniștri, prof. unlv. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, deputat, secretar al Co
misiei de cultură și învățămînt a 
Marii Adunări Naționale, și Mircea 
Nicolaescu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Cairo.

Din partea egipteană au partici
pat primul ministru, Ali Sabri, și 
Hussein Khallaf, ministru pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

*

ne la Cairo, precum șl Vasile Gliga, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne. Din partea egipteană au par
ticipat: Mahmud Riad, ministru al a- 
facerilor externe, Labib Sukeiry, 
ministrul economiei, Sarawi, minis
tru al Uniunii, și Hussein Khallaf, 
ministru pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au fost discutate probleme care 
interesează cele două țări.

fice la vreme legumele ce se culeg 
în aceste zile și să intensifice tre
ieratul orezului și al trifolienelor 
pentru sămînță. In atenția mecani
zatorilor și a colectiviștilor trebuie 
să fie permanent efectuarea lucră-

rilor de însămînțare la un nivel a- 
grotehnic superior pe întreaga su
prafață prevăzută, în vederea asi
gurării unei recolte sporite în anul 
viitor.

(Agerpres)

Furnaliștii de la Combinatul 
derurgic Hunedoara au produs de 
la începutul anului, peste prevederi, 
54 184 tone tonta, cu peste 10 000 
tone mai mult decît angajamentul a- 
nual.

Realizarea înainte de termen a an
gajamentului luat a fost posibilă da
torită îmbunătățirilor aduse procesu
lui tehnologic privind ridicarea in
dicelui de utilizare a agregatelor la 
furnalele automatizate 5 și 6, ridi
cării temperaturii aerului cald uti
lizat în procesul de topire a fontei, 
folosirii în încărcătura furnalului a 
minereului aglomerat autofondant, 
îmbunătățirii sistemului de încărca
re a minereului și cocsului etc. 
Dînd viață inițiativei privind micșo
rarea consumului de cocs pe tona de 
fontă, cea mai mare parte din can
titatea de fontă dată peste plan s-a 
realizat cu cocs economisit.

HUNEDORENI

Emoționant acest spectacol, al scenei și 
al sălii ; emoționant pentru că sub efigia 
patinată parcă de vreme a Centenarului 
s-a dezvăluit cu o prospețime cuceri
toare, cu un optimism molipsitor, tinere
țea anului 101.

Mina/i de graba linotipului și a rota
tivei, n-am avut răgazul aseară să ascul
tăm impresiile și părerile spectatorilor, 
printre care se aflau prestigioși repre
zentanți ai unor secole de istorie univer
sitară răspîndife pe meridianele de 
cultură ale omenirii. Dar, le-am sim
țit emoțiile și încîntarea, înfrucîf iluș-

Ol I

Majorat 1964
CLUJ (coresp. „Scînteii’). Ieri sea

ra la Casa de cultură a studenților 
din Cluj s-au adunat peste 700 de 
tineri muncitori, studenți, pentru a 
sărbători împreună Ziua majoratului. 
Gheorghe Lăpădean, președintele 
comitetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc, i-a felicitat călduros 
cu ocazia împlinirii a 18 ani. 
Muncitoarea Ionița Tarba, de la fa
brica de porțelan, a vorbit despre 
viața grea a tineretului din trecut 
și de condițiile create de partidul 
nostru pentru ca tinerii să-și poată 
atinge cele mai înalte idealuri. Tî- 
nărul muncitor loan Costea, de la 
uzinele metalurgice „Unirea*, și stu
denta Rodica Naghi, de la Faculta
tea de științe juridice, s-au an
gajat în numele colegilor lor să 
nu precupețească nici un efort pen
tru a deveni cetățeni demni ai pa
triei noastre socialiste. A urmat un 
program artistic.

★

Pînă la 30 decembrie a.c. în în
treaga țară se desfășoară acțiuni 
legate de sărbătorirea majoratului. In 
întreprinderi și instituții se organi
zează întîlniri ale tinerilor de 18 ani 
cu activiști de partid și de stat.

Manifestări consacrate 
Centenarului Universității 
din București

Sîmbătă au continuat, pe facul
tăți și secții, lucrările sesiunii știin
țifice jubiliare consacrate Centena
rului Universității din București.

în cursul după-amiezii a avut loc 
deschiderea festivă a sesiunii jubi
liare a cercurilor științifice studen
țești din cadrul Universității din 
București. In continuare s-au pre
zentat comunicări în 12 secții : ma- 
tematică-mecanică, fizică, chimie, 
biologie, geologie-geografie, istorie, 
filozofie, limba și literatura romînă, 
limbi romanice și clasice, limbi ger
manice, limbi slave șj științe juri
dice.

★
Oaspeții din țară și de peste ho

tare, care participă la festivitățile 
Centenarului, au vizitat Muzeul Sa
tului, iar seara au participat la un 
spectacol susținut de formațiile ar
tistice studențești ale Universității, 
în sala Teatrului Consiliului Central 
al Sindicatelor.

(Agerpres)

GAUDEAMUS-.
trii oaspeți descopereau încă un aspect 
al vieții studenților noștri : pasiunea lor 
pentru artă, posibilitățile largi ce li se 
oferă în cultivarea înclinațiilor către mu
zică, dans, literatură, cu alte cuvinte, a- 
ceastă viață bogată, intensă, a orelor li
bere, după cursuri, seminarii și biblio
tecă.

...Este ora opt seara. Șase frompefi In
tonează primele măsuri din ace) imn al 
studenților din toate locurile și din toate 
timpurile : „Gaudeamus igitur". Sub o 
lumină crescînd pînă la Intensități solare 
apar formațiile care prezintă spectacolul, 
într-un prolog sintefizînd varietatea ac
tivității artistice a studenților. Imnul Cen
tenarului răsună ca o adevărată explo
zie de vigoare și optimism. Sub semnul 
acestei ștafete predată de la o generație 
la alfa, de la o epocă la alfa, dar mai 
ales sub semnul noii tinereți a Universi
tății, s-a desfășurat spectacolul studen
țesc de aseară.

Interprefi de muzică instrumentală sau 
vocală, de muzică populară sau ușoară, 
autori de poeme sau vijelioși interpreți 
ai jocului romînesc, studenții au dovedit 
pe scenă multă pasiune și talent. Aceeași 
pasiune cu care, in amfiteatre sau biblio
teci, descifrează fainele științei.

A fost un spectacol de ritmuri și culori 
specific vîrstei și preocupărilor lor. De 
la frazele învăluitoare ale Baladei de Ci- 
prian Porumbescu, la polifonia imitativă 
a lucrărilor corale inspirate de folclorul 
nostru, de la voioșia meridională a pie
sei „Napolitana" de Ceaikovski, la rit
murile și plastica dansului modern, spec-

faforli au subliniat cu aplauze puternice 
emofia și încîntarea lor, impresionați de 
această nestăvilită tinerețe a Universității 
care pășește pragul celui de-al doilea 
secol de viață.

Nici nu putea fi altfel. Sonoritățile vi
guroase ori suave ale corului, stăpînite și 
cultivate prinfr-o mai îndelungă educație 
muzicală, zborul amețitor al ciocirliei in
terpretat cu virtuozitate la străvechiul 
fluier al lui Pan sau acel iureș de ului
toare forfă și tinerețe al călușarilor, au 
impresionat sala, reamintind oaspeților, 
prin firești și intime asociații de idei, că 
se află in patria lui Eminescu, Enescu, 
Brîncuși.

Cum se putea sfîrși un asemenea spec
tacol dacă nu printr-un înălțător moment 
de entuziasmI In ritmul plin de vioiciune 
al întregii sen, dansatori și soliști coboa
ră în sală îmbrățișînd-o parcă, in timp ce 
de pe scenă corul intonează același imn 
al veșnicei și nepieritoarei tinereți stu
dențești : ,,Gaudeamus igitur". Aproape 
pe nesimțite, una cite una, voci din sală 
se alătură corului într-o impresionantă și 
fraternă laudă adusă Universității.

„Vivat Academia ! Vivat profesores !' 
Cald omagiu închinat secularului nostru 
lăcaș de știință și cultură precum și slu
jitorilor săi, neobosiți educatori ai atitor 
generații de intelectuali din acest secol 
încheiat al Universității și, în continuare, 
al viitoarelor promofii din al doilea veac 
al său.

Emoționant spectacol, al scenei și al 
sălii.

Paul DIACONESCU

Sub efigia Centenarului formațiile artistice ale Universității au cîntat 
tinerețea anului 101 Foto : M. Andreescu

A 18-a ediție a 
J.O. a ajuns la 
jumătatea dru
mului. A mai ră
mas exact o săp
tămînă pînă cînd 
flacăra olimpică 
se va stinge și pe 
uriașul panou e- 
lectronic va apa
re înscris cuvînful 
„Sayonara" — la 
revedere. Aero
portul Haneda a 
și început să cu
noască febra ple
cărilor multora 
dintre sportivii 
întrecerile. Dar

tehnic și, în mai mică mă- (Continuare în pag. Il-a)

Stația de preparare a betoanelor din Drumul Taberei — București Foto : M. Cioc

I■

SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA"

Călătorii și peripeții

g

O dată cu dezvoltarea lașului 
a crescut și parcul de autobuze 
și tramvaie, s-au înființat linii 
care leagă toate cartierele orașu
lui. Din păcate însă, în organiza
rea deservirii călătorilor și între
ținerea mijloacelor de transport 
mai există destule deficiențe. In 
principal nu se respectă grafi
cele de circulație. Am urmărit 
într-o după-amiază cum merg 
tramvaiele de pe linia 1. După 10 
minute de așteptare, în stația de 
la Podul Roșu a sosit dinspre 
gară tramvaiul cu turul 7. Va
goanele erau încărcate pînă la 
refuz. La numai un minut au a- 
părut în stație, unul după altul, 
vagoanele cu turele 9 și 10. Cum 
era de așteptat, acestea au sosit 
aproape goale. După vreo două
zeci de minute însă, situația sem
nalată mai sus s-a repetat.

Graficele nu se respectă nici 
pe liniile de tramvai 1 barat și 
nici la troleibuzele care merg 
spre Fabrica de antibiotice. 
Ne-am deplasat la capătul liniei 
1 barat de la Institutul agrono
mic. Acolo am constatat că dis
pecerii nu urmăresc cu exigența

cuvenită respectarea graficelor 
de către conductorii de tramvaie.

Respectarea graficelor de cir
culație depinde în bună măsură 
de starea tehnică a mijloacelor 
de transport respective. Or, 
după cum se constată, pe porțile 
depourilor și garajelor nu ies în
totdeauna vehicule în stare bună. 
Consecința? Rămîn în pană pe 
traseu, graficele sînt date peste 
cap.

în încheiere, am propune ca la 
capetele de linii și la intersec
țiile mai importante să se urmă
rească, în tot cursul zilei, respec
tarea strictă a graficelor de cir
culație, iar în depouri și garaje 
controlul să fie întărit. Totodată, 
am solicita comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc să 
analizeze periodic activitatea În
treprinderii de transporturi și să 
urmărească aplicarea unor mă
suri menite să ducă la îmbună
tățirea transportului în comun.

MARIA CIORNEI, muncitoa
re, DAN NICOLESCU, in
giner, IOAN V. BEȘLIU, 
tehnician, CONSTANTIN RA- 
COVIȚA, merceolog, LEON- 
TINA LATIȘ, învățătoare.

de săptămînă

de

nu-
Va-

V.

Cu trenul sau autocarele, sîmbătă 
după-amiază au plecat să viziteze 
frumusețile patriei peste 1200 
bucureșteni.

Unii, dornici să admire coloritul 
anțat al codrilor, au pornit spre
lea Prahovei, la cabanele Vîrful cu 
Dor, Piatra Arsă, Trei Brazi, Poiana 
Secuilor, Susai, la cotele 1 400 și 1 500. 
Alții s-au îndreptat către pitoreasca 
Vale a Oltului și vor vizita Mînăs- 
tirea Cozia, muzeul Brukenthal din 
Sibiu, Brașovul. In același timp, mii 
de oameni ai muncii din Bacău, Tr. 
Severin, Iași, Cluj, Galați, Tg. Mu
reș, Timișoara, Făgăraș, Arad, 
Piatra Neamț, Deva și din alte orașe 
ale țării au sosit în București, pen
tru a face cunoștință cu noile con
strucții ale Capitalei șl cu Expozi
ția realizărilor economiei naționale.

care au încheiat
în zilele ce urmează, alfi și alji spor
tivi se vor bucura de gloria învingă
torilor și alte noi performanțe de va
loare vor da strălucire celei mai mari 
competiții din întreaga istorie a olim
piadelor. Succesul de public cel mai 
categoric continuă să-l aibă atletismul. 
Din nou ieri 70 000 de spectatori nu 
s-au dezlipit de la locurile lor pînă 
ce și ultima probă nu și-a consumat 
secvențele. Este cu totul firească a- 
ceasfă pasiune pentru întrecerile de 
pe Stadionul Național spre care se 
pare că duc acum toate drumurile, 
căci pe pista sau la locurile de arun
cări și sărituri sînt reuniți cei mai va
loroși sportivi din cele cinci conti
nente. în această zi, bunăoară, sovie
tica Irina Press a spulberat vechiul 
record al lumii la pentatlon, fiecare 
din cele 5 246 de puncte înmănun- 
chind eforturi și măiestrie. Cu toate 
că la prima vedere s-ar părea că a- 
runcarea greutății nu poate oferi nimic 
spectaculos, totuși cu cît interes au 
urmărit cei din tribune dramatica, pa
sionanta întrecere a atleților ! A învins 
americanul Dallas Long, pe care ope
ratorii televiziunii l-au surprins în clipa 
cînd săruta greutatea ce i-a adus ti
tlul olimpic.

Atletismul a devenit punctul prin
cipal de atracția al Olimpiadei, 
dar aceasta nu înseamnă cituși 
de puțin că celelalte sporturi au ră
mas mai prejos. Nu ...
scrima. Mii de oameni 
asiste la finala — care 
extrem de dramatică  .  „
chipele de floretă ale Ungariei și Uni
unii Sovietice. Floretisfele maghiare 
au cîștigat la mare luptă (cu 9—7). 
Sportivele romînce, fără a se lăsa im
presionate de faima scrimerelor din 
Franța, au luptat curajos învingîndu-și 
adversarele cu 9—6 și ocupînd astfel 
locul 5 în clasamentul final.

Sub cupola impunătoarei săli din 
parcul Komazawa, luptătorii noștri fac 
să se vorbească tot mai mult despre 
ei. Pîrvulescu, Țăranu, Cernea, Bu- 
larca se impun cu autoritate în între
cerea plină de bărbăție și forță cu 
valoroșii lor parteneri, lăsînd să se 
contureze pentru zilele care vin noi 
victorii romîneșfi de prestigiu.

Aseară, la cantonamentul nostru din 
satul olimpic, sportivii din diferite lo
turi au fost oaspeții fotbaliștilor înain
tea examenului pe care îl susține astăz: 
echipa noastră olimpică ; în sferturile 
de finală „unsprezecele" romîn va 
întîlni valoroasa echipă a Ungariei. 
Fiecare a ținut să ureze succes fotba
liștilor și puteți fi siguri că astăzi în 
tribunele stadionului din Mitsuzawa 
galeria romînească va fi la înălțime. 
Nu va lipsi, se înțelege, nici trompeta, 
pentru a sugera băieților noștri atmo
sfera de acasă.

Ion MÄRGINEANU

(Amănunte asupra întrecerilor 
disputate ieri la Tokio — în 
pag. a Ill-a).
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CĂMINUL NOSTRU

ANEXELE BLOCULUI
Cîteva dintre magazinele complexu
lui comercial deschis recent la par
terul noilor blocuri date în folosință 

în piața „București" din Oradea 
Foto : R. Costin

• Zestrea Invizibilă • Cămară + Instalație 
de încălzire ® Depozite sau luminatoare î

La subsolurile blocurilor se gă
sesc tot felul de încăperi în care se 
află instalații de încălzire, hidro- 
foare, spălătorii și uscătorii, ceea ce 
constituie o zestre foarte utilă a 
unei clădiri. Un șir întreg de depen
dințe, cunoscute sub numele modest 
de anexe, în fond prețioase bunuri 
de folosință comună, contribuie la 
crearea unor condiții sporite de 
confort. In numeroase consfătuiri de 
bloc, administrațiile și cetățenii a- 
cordă atenția cuvenită problemelor 
legate de buna funcționare și utili
zarea corespunzătoare a anexelor.

O bună gospodărire a anexelor, și 
nu numai a acelor situate la subsol, 
ci și a teraselor, balcoanelor, lumi
natoarelor, spațiilor din jur, presu
pune, în primul rînd, menținerea 
destinației lor inițiale. în definitiv, 
ele au fost concepute și au primit 
dotările necesare cu un scop anu
me : acela de a satisface o serie în
treagă de necesități ale blocului. 
Desconsiderînd interesele colocatari
lor, unii cetățeni și administratori 
folosesc însă anexele în alte scopuri 
decît cele destinate de la în
ceput, provocînd neajunsuri de 
pe urma cărora suferă cîteodată în
tregul imobil. Este cazul grupului 
de blocuri nr. 1 din raionul 1 Mai, 
unde anexele destinate aparatajului 
electric sau instalațiilor de încălzire 
sînt folosite drept cămări. La blo
cul de pe strada Marin Serghiescu 
nr. 6—8 din același raion, e greu 
să-ți mai dai seama la ce au folo
sit încăperile de la subsol. Azi sînt 
depozitate aici tot felul de mate
riale, peste care zac vraiște scu
lele unor meseriași de la I.R.C.R, 
1 Mai, lăsate încă din iarna tre
cută. în asemenea condiții, anexele 
se degradează și e de presu
pus, — de vreme ce I.A.L.-ul raio
nal nu se sesizează — că nu va tre

Organizarea muncii
in pas cu industrializarea construcțiilor
(Urmare din pag. I-a)

uniforme a mijloacelor mecanizate 
și a forțelor de muncă. De o mare 
importanță este asigurarea frontului 
de lucru pentru toate operațiile 
componente ale lanțului.

în cadrul organizării muncii pe 
șantiere după metoda „în lanț" un 
mare rol are alcătuirea echipelor și 
brigăzilor. Pe multe șantiere s-a tre
cut la comasarea formațiilor de lu
cru mici și dispersate în brigăzi 
mari de specialitate sau com
plexe. Aceasta asigură cele mal 
bune condiții pentru desfășurarea 
lucrului „în lanț“ șl o mai per
fectă coordonare a execuției di
feritelor faze și operații. Avan
tajele muncii în formații mari sînt 
multiple. înainte de toate se 
obține o productivitate superioară 
a muncii și o calitate mai bună a 
lucrărilor ; fiecare muncitor este di
rect interesat în terminarea după 
grafic a lucrărilor. Pentru extinde
rea organizării muncii în formații 
mari e nevoie însă de mai multă 
grijă la alcătuirea brigăzilor, ținîn- 
du-se seama de volumul lucrărilor 
și de pregătirea profesională a mun
citorilor.

Strîns legată de bunul mers al 
lucrărilor pe șantiere este organiza
rea rațională a muncii în sectoarele 
de deservire, îndeosebi la prepara
rea betoanelor și mortarelor. în ul
timii ani, în cadrul întreprinderilor 
de construcții s-a extins prepararea 
betoanelor în stații centrale, dotate 
cu utilaje și mijloace de mecaniza
re, care asigură o calitate cores
punzătoare și o productivitate a 
muncii ridicată. Aceasta a dus la 
înlăturarea dispersării betonierilor 
la punctele de lucru care necesitau 
un număr mare de oameni. Este de 
subliniat că unele stații centrale de 
preparare a betoanelor, intrate în 
funcțiune în ultimul timp, cum e 
cea de pe șantierul Drumul Taberei 
din Capitală, sînt bine concepute și 
s-au apropiat de indicii tehnico-e- 
conomici proiectați.

Totuși, multe din stațiile con
struite în ultimii ani nu lucrea
ză în condițiile cele mai economice, 
în majoritatea cazurilor aceasta este 
o urmare a neritmicității lucrului, 
precum și a nerespectării forma
țiilor minime de muncitori. Alteori, 
schemele tehnologice adoptate sînt 
necorespunzătoare, ceea ce se re
flectă în consumuri exagerate de 
manoperă, care depășesc uneori 
manopera necesară preparării be
tonului în condiții de șantier. De aci 

ce multă vreme pînă vor deveni 
greu utilizabile.

Din dorința de a-și crea o 
ambianță cît mai plăcută, mulți 
locatari se îngrijesc nu numai 
de buna întreținere a apartamente
lor, dar și a dependințelor, amena
jărilor, din și de pe lîngă blocuri. 
Cetățenii din cartierul Circului sînt 
cunoscuți pentru priceperea și 
sîrguința cu care întrețin spațiile 
verzi. Cei de pe calea Griviței au 
constituit echipe de meseriași care 
înlătură pe loc micile stricăciuni la 
instalații. In Floreasca, comitetele de 
bloc organizează „zile ale curățe
niei“ ; în ultimii ani, cartierul a că
pătat aspectul unei grădini. în multe 
imobile, deputății, comisiile femeilor, 
administrațiile au desfășurat o bo
gată activitate de educație cetățe
nească pentru a cultiva și dezvolta 
spiritul gospodăresc al locatarilor.

Asemenea preocupări nu se întîl- 
nesc la blocurile „E“ din cartierul 
Gării de Est, unde impresionează ne
plăcut luminatoarele prost întreținu
te, în care au fost aruncate de toate, 
de la butoaie și pînă la bidoane. în 
felul acesta se restrînge spațiul 
rezervat aerisirii încăperilor așezate 
spre interior, se încalcă normele sa-

Mărunte
M-am mutat de curînd tntr-o locuință 

nouă de pe șoseaua Mihai Bravu. între 
obiectele de care am avut nevoie au 
fost și unele articole electrice mai mă
runte. Le-am căutat tn magazinele de 
specialitate din cartierul meu, dar nu 
le-am găsit. Lipsesc, de pildă, becuri 
mici de 220 volji pentru lămpi de nop
tieră, cordoane electrice albe, unele ac-

rezultă că aplicarea unor procedee 
tehnologice de execuție este eficien
tă numai dacă e completată de mă
suri tehnico-organizatorice cores
punzătoare. De altfel, ÎNCERC a e- 
laborat scheme tehnologice privind 
prepararea betoanelor, care însă ar 
trebui să fie mai larg extinse, ți- 
nîndu-se seamă și de experiența u- 
nor organizații de construcții.

în ultimii ani s-a trecut la orga
nizarea executării unor procese 
tehnologice în unități sau subunități 
specializate, cu activitate permanen
tă și gospodărire chibzuită internă. 
Socotim că acest lucru poate fi ex
tins și generalizat în viitorul apro
piat. Transferul unor procese tehno
logice de pe șantiere în cadrul unor 
unități sau subunități specializate se 
cere însă astfel organizat, încît să 
respecte cerința fundamentală : un 
consum minim de muncă. în acest 
sens, considerăm că în cadrul mul
tor organizații de construcții sînt 
create condiții pentru înființarea da 
unități specializate la unele pro
cese tehnologice cum ar fi : pre
pararea betonului șl mortarelor, lu
crările de dulgherie, confecționarea 
armăturilor pentru beton armat, e- 
xecutarea construcțiilor cu ajutorul 
cofrajelor glisante, hidroizolațil șl 
învelitori, subansamble pentru lu
crările de instalații sanitare și în
călzire centrală.

Am enumerat numai cîteva pro
cese tehnologice care în condițiile 
de astăzi se pot executa centralizat. 
Este nevoie de o preocupare per
manentă din partea conducerilor u- 
nităților de construcții pentru găsi
rea celor mai bune forme de orga
nizare a producției, plecînd de la 
principiul adînclrii în construcții a 
specializării producției. Totodată, se 
impun măsuri concrete pentru înlă
turarea neajunsurilor care se mal 
manifestă pe alocuri în procesul de 
cooperare între unitățile specializa
te. Bineînțeles că atunci cînd se tre
ce la organizarea unor astfel de u- 
nități trebuie să se aibă în vedere 
— în afara criteriului reducerii con
sumului total de muncă — și alte 
condiții care determină eficiența e- 
conomică a acestora : volumul lu
crărilor, dispersarea lor, posibilita
tea asigurării unor activități perma
nente în tot cursul anului și altele.

Firește, ridicarea la un nivel su
perior a organizării muncii depin
de în mare măsură de cadrele teh
nice care lucrează pe șantiere și, în 
primul rînd, de maiștri. Sarcinile 
ce revin maiștrilor de pe șantiere — 
ca organizatori direcți ai producției 

nlțare și cele cu privire la preveni
rea incendiilor. Firește, ar fi fost 
de datoria administrației să inter
vină. Dar administrația n-a socotit 
că este cazul să acționeze nici atunci 
cînd unii locatari din blocul E, scă
rile 5, 8, 12 și-au permis să bareze 
cu drugi de fier ieșirile din spatele 
blocului sau cînd alții au făcut din 
uscătorii magazii personale.

în privința îngrijirii șl întreținerii 
anexelor, deputății și comisiile fe
meilor au un vast cîmp de activita
te. Munca educativă desfășurată 
printre locatari, dezvoltarea spiritu
lui lor de colaborare pot contribui la 
rezolvarea unui șir de probleme le
gate de o mai bună valorificare a 
spațiilor acestor anexe, de întreține
rea dependințelor și de amenajarea 
lor potrivit cu interesele locatarilor.

Multe propuneri și sugestii valo
roase fac locatarii la consfătuirile 
de bloc. O consfătuire despre folo
sirea anexelor e întotdeauna bine 
venită. Cu condiția, desigur, ca su
gestiile făcute și hotărîrile adoptate 
să nu rămînă numai în paginile 
proceselor verbale. Este necesar ca 
întreprinderile de administrație lo- 
cativă, administratorii imobilelor să 
acorde o atenție mal mare bunei 
gospodăriri a dependințelor, îngrijin- 
du-se ca ele să fie pretutindeni folo
site potrivit destinației firești.

Gheorghe GRAURE 

dar utile 
cesorii de antene pentru radio și televi
zoare. Unitățile comerciale din cartierul 
amintit depind de O.C.L. Produse indus
triale, raionul 23 August. Ar trebui să se 
dea mai mulfă atenție aprovizionării ma
gazinelor cu aceste articole mărunte, care 
sînt mult căutate de cumpărători.

Elena BARBU
• profesoară

— sînt din ce în ce mai complexe. 
De aceea, ei trebuie să posede cu
noștințe tehnice și economice care 
să le permită să stăpînească proble
mele pe care le implică realizarea 
construcțiilor într-un termen scurt și 
la un înalt nivel calitativ.

Numărul de maiștri constructori a 
crescut în ultimii ani, dar într-o se
rie de cazuri pregătirea lor nu este 
pe măsura cerințelor. Tocmai de a- 
ceea este necesar ca ministere
le și sfaturile populare regio
nale să ia măsuri pentru crearea 
de școli în scopul pregătirii și per
fecționării calificării maiștrilor în 
pas cu metodele industriale de exe
cuție și de organizare a muncii fo
losite pe șantierele de construcții. 
Important este ca și întreprinderile 
să acorde o deosebită grijă recrută
rii cadrelor pentru școlile de maiștri, 
propunînd pe cei mai ' buni mun
citori care au temeinice cunoștințe 
practice și au dat dovadă că po
sedă reale calități organizatorice. 
Paralel cu extinderea acțiunii de 
pregătire a cadrelor de maiștri este 
important să se dea în continuare 
atenție ridicării calificării muncito
rilor, în vederea împrospătării cu
noștințelor lor cu tot ce apare nou 
în tehnica construcțiilor.

★

Ne-am referit la unele probleme 
actuale de organizare a muncii pe 
șantierele de construcții, strîns le
gate de procesul de industrializare 
a lucrărilor. Procesul complex 
de extindere a progresului tehnic 
în sectorul de construcții im
plică eforturi susținute din partea 
cadrelor tehnico-inginerești care 
lucrează nemijlocit pe șantiere pen
tru ridicarea la un nivel superior a 
organizării muncii. Sarcini impor
tante revin în această privință și 
Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematiza
re care, prin organizarea de schim
buri de experiență, consfătuiri, e- 
laborarea de fișe tehnologice și sche
me tip, înființarea de șantiere expe
rimentale etc își aduce contribuția 
la generalizarea metodelor noi de 
muncă și de organizare, la nivelul 
cerințelor actuale.

Cu cît formele și metodele avan
sate de organizare a muncii — care 
și-au dovedit eficacitatea în prac
tica șantierelor — vor căpăta o mai 
largă extindere, cu atît realizările 
constructorilor în creșterea produc
tivității muncii și în reducerea du
ratei de execuție vor fi mai mari.

0 NOUĂ FORMĂ 

Oi DESERVIRE

Comenzi 
pentru oră fixă

Biroul de comenzi la domiciliu 
al magazinului „Unic" din Capi
tală a introdus o nouâ formă de 
deservire a cumpărătorilor. Este 
vorba de comenzile care se pre
gătesc pentru ora fixată de soli
citator. în drum spre serviciu sau 
prin oraș, cetățeanul trece pe la 
biroul de coinenzl, care funcțio
nează în strada Nicolae Golescu 
nr. 17 — în spatele clădirii O.N.T. 
„Carpați* — și solicită mărfurile 
de care are nevoie, lndlcînd ora 
cînd trece să le ridice. în a- 
cest răstimp, lucrătorii magazi
nului îi pregătesc sacoșa cu tot 
ce are nevoie. Nu se percepe nici 
o taxă suplimentară. Biroul de 
comenzi funcționează zilnic între 
orele 7,30—21,30

FOILETOM

CUM AM FOST FÀCUT 
CONTABIL ȘEF

De felul meu sînt ajustor me
canic. Și pe vremea aceea lucram 
la S.M.T. Variaș-Sînnicolaul 
Mare. Intr-o dimineață vine di
rectorul la mine, la banc, și-mi 
spune :

— Imbracă-te și vino la mine.
— Da’ce, sînt dezbrăcat ?
— Imbracă-te de oraș. Peste o 

jumătate de oră te aștept.
Probabil că vrea să mă trimită 

într-o delegație, mi-am zis, și 
peste o jumătate m-am prezen
tat. In biroul directorului mai 
era un cetățean pe care nu-l mai 
văzusem. Ținea în mînă o foto
grafie 18—24.

— Ei, ce părere ai ? îl întrebă 
directorul.

— Merge ! Numai că trebuie 
să-i rad mustața și să-l tund mai 
scurt. O să fie mai greu cu ure
chile. Le are mai depărtate. Ar 
necesita o operație chirurgicală.

— De mine e vorba ? Mie tre
buie să-mi radeți mustața ? Pe 
mine vreți să mă tundeți mai 
scurt și să-mi faceți operație ?

Misteriosul personaj mai privi 
o dată fotografia, se ridică de pe 
scaunul lui, se apropie de mine, 
îmi cercetă amănunțit urechile și 
zise :

— La urechi nu-i facem ope
rație. O să i le lipesc eu într-un 
fel. Doar știți că sînt cel mai bun 
macheur. Am lucrat și la cine
matografie.

— Oameni buni, zic, ce-aveți de 
gînd să faceți cu mine ?

— Te facem contabil șef, mă 
lămuri directorul și continuă să 
discute cu macheurul. Cînd mi-l 
dai gata ?

Acesta scoase la iveală, de 
după un scaun, un geamantanaș, 
îl deschise, cotrobăi prin el și, 
făcîndu-mi un semn să mă așez 
pe un scaun, răspunse la între
barea directorului :

— Chiar acum... ‘ Așează-te, te 
rog, făcu el către mine.

— Așa vreți dv. să mă faceți 
contabil șef ? Răzîndu-mi mus
tața ? Nu-i mai bine să mă tri
miteți la niște cursuri ? N-am 
pregătirea necesară l

— N-avem nevoie de pregăti
rea dumitale. In afară de asta, 
avem contabil șef. Dumneata 
trebuie numai să-i ții locul trei 
luni. Prezență fizică, atît I De azi 
încolo o să te mai cheme șt Teo- 
fil Popa. Acceptă, te rog ! Lămu
riri o să-ți mai dau cu altă oca
zie.

Mai de voie, mai de rugămin
tea directorului, am acceptat să 
fiu făcut contabil șef de către 
macheur. Ce treabă aveam eu în 
„funcția" de contabil șef ? O ni
mica toată. Dimineața veneam 
la serviciu îmbrăcat contabil șef, 
semnam condica, puneam pe ușă 
o tăbliță „Ocupat“, mă încuiam 
în birou, îmbrăcam salopeta și, 
pe o ușă secretă, mă duceam la 
bancul meu, să-mi văd de tre

Tezaure
Sînt obiecte de artă care nu se șterg 

din amintire, stimulează idei și emoții 
creatoare, generează un cîmp vast de a- 
sociafii și, cu discreție, însoțesc peregri
nările gîndurilor. Arta noastră populară 
are asemenea calități. La locul ei de 
baștină, arta populară apare ca un ele
ment tntr-un context natural : o verigă 
intra om și peisaj, o podoabă a muncii 
omului. Stnt regiuni unde țăranul măsoa
ră cantitatea de lapte proaspăt muls cu 
un căuc de lemn cioplit cu măiestrie. 
Arta populară este pusă uneori în ghili
mele : ea apare creație definitivă, impre
sionantă prin procesul ei de elaborare. 
Aici, prezentată pe fondul neutru al vitri
nelor și panourilor, ea trezește emofii și 
gînduri care depășesc cu mult sfera pito
rescului. Cercetind adeseori colecția di
versă și bogată a Muzeului de artă 
populară din București, m-am oprit nu o 
dată în fața covoarelor oltenești și ma-
ramureșene.

Covorul maramureșan, prin ritmul mi
raculos al compoziției, desfășoară într-o 
geometrie strictă, aparent statică, natura 
în mișcare : privind scoarțele cu motivul 
valului încerci amețeala pe care ți-o pro
voacă agitația apelor. In covorul olte
nesc, contururile neprevăzute ale motive
lor palpită, depășind rigorile tehnice ; 
doar chenarul impune disciplina, oprește 
cîmpul covorului să invadeze spațiul. In 
scoarța maramureșană culorile stau liniș
tit compartimentate de motiv și-și răs
pund tn armonii ample : albul natural al 
lînei alternează cu galbenul de lichen, 
cu verde și brunuri surde întrerupte une
ori de albastrul senin ; o paletă pentru 
peisajul montan. In scoarța oltenească, 
cîmp deschis populat de regnuri diverse 
și anecdote surprinzătoare, culorile sînt 
semănate cu invenție și vioiciune. Scoar
ța oltenească evocă o lume mai sudică, 
plină de umor. Se poate vorbi la infinit 
despre comorile de creație populară. 
Muzeul de artă populară din București 
(Calea Victoriei 107) cuprinde o colecție 
admirabilă. Dar lipsa unui local cores
punzător împiedică multe din asemenea 
obiecte să lasă la iveală. Colectivul mu
zeului se străduiește să prezinte prin ro
tație cîte un lot din materialele existente; 
de unde inițiativa expozițiilor pe teme ce 
au loc în cadrul muzeului, așa cum au 
fost, de exemplu, expozițiile : „Covorul 
romlnesc’, „Ornamentica populară ro- 
mînească", „Costumul popular romî- 
nesc*.

De curînd a avut loc expoziția „As
pecte de artă populară din regiunea 
Hunedoara*, ilustrînd rezultatele primei 
campanii de cercetări și achiziții, reali
zată de colectivul muzeului în 1961. De 
atunci, aceste campanii parcurg sistema
tic regiune cu regiune, îmbogățind co
lecția muzeului cu 3 000 — 4 000 de 
obiecte anual. Pe lîngă conferințe de 
popularizare în instituții, întreprinderi și

buri. Nu ziceți că tn prima zi, 
cînd m-au văzut muncitorii din 
secție au zis :

— Uite, domnule, cum seamă
nă cu tovarășul contabil șef Teo- 
fii Popa ! De cînd și-a ras mus
tața și s-a tuns mai scurt.

— E ceva de speriat 1
— Nu cumva sînteți frați ge

meni 1
Eu nu dădeam răspunsuri. De 

fapt nici nu-l cunoșteam pe a- 
devăratul contabil. Cînd suna de 
lăsarea lucrului mă duceam pe 
ușa secretă în birou, mă îmbră
cam din nou contabil șef, și gata! 
Semnam condica de plecare. De 
multe ori mă oprea portarul :

— Tovarășe contabil șef, v-au 
căutat vreo trei cetățeni astăzi. 
Biroul era încuiat.

Făceam un gest din care tre
buia să reiasă că am avut ches
tii mari de rezolvat.

Și au mers lucrurile ca pe sfoa
ră cam vreo trei luni de zile. In 
dimineața ultimei zile trec pe 
lîngă portar. Acesta, cînd mă 
vede, îngălbenește și cade de 
spaimă. Il scutur :

— Ce-i cu dumneata ? Ce ți 
s-a întîmplat ?

— Duceți-mă urgent la un spt^ 
tal I Cred că am halucinații.

— Cum adică ?
— Acum un minut ați mai tre

cut o dată pe lîngă mine.
— Eu?
— Da. V-am salutat. Mi-ați 

dat și o țigară. Nu v-aduceți a- 
minte ?

— Nu.
— Și erați tuns chilug. Cînd 

v-a crescut părul ? Intr-un mi
nut ? Zău că nu pricep nimic.

L-am lăsat să se crucească și 
am intrat în biroul meu. Intr-a
devăr, eu eram înăuntru, tuns 
chilug. Sper că ați înțeles. Venise 
adevăratul contabil șef. Am fă
cut cunoștință cu el. M-a și să
rutat după ce l-am povestit ce 
frumos i-am ținut locul. L-am 
întrebat :

— Dumneata de fapt unde ai 
fost în astea trei luni ?

— Am condus o motocicletă 
fără permis de circulație. Era să 
dau cu ea peste niște cetățeni, 
m-au prins de la serviciul de 
circulație și m-au condamnat la 
trei luni închisoare. Am făcut 
închisoare și acum am venit 
să-mi iau serviciul în primire.

— Totuși, pentru ce a fost ne
voie de povestea asta cu mine ?

— Să fi stat la închisoare fără 
salariu ? Trebuia să semneze de 
prezență cineva și pentru mine. 
Trebuia să mă înlocuiască cu 
cineva; Acela ai fost tocmai 
dumneata. Iți mulțumesc. Cum 
te-ai descurcat ?

— Grozav de bine I Dar și 
dumneata I Și știi ce mă gîndesc ? 
la vorbește cu directorul. Poate 
că-ți dă și primă retroactiv.

Nlcufă TĂNASE 

școli, muzeul a .organizat expoziții tem
porare în întreprinderi ; așa au fost cele 
două expoziții : „Aspecte de artă popu
lară din regiunea Oltenia*, și „Aspecte 
de artă populară din regiunea Suceava* 
organizate la Fabrica de țigarete București, 
în timpul cursurilor de vară pentru pro
fesorii și studenții străini, Muzeul de 
artă populară din București, a expus la 
Sinaia, în luna august 1964, o colecție 
de ceramică romînească. Această pre
zență a bogăției muzeistice în mijlocul 
vieții însăși poate fi desigur intensificată 
avînd un important rol educativ. Dar nu 
este mai puțin adevărat că ambianța 
necesară contemplării se poate crea mai 
bine într-un muzeu ; dezvoltarea aces
tuia cred că merită o atenție specială.

★
Cînd țăranul cioplește semnul soarelui, 

semnul apei, sau semnul șarpelui, el re
face cu un dram diferență gestul străbu
nului său, alăturîndu-se la seria nesfîrși- 
tă de creatori care, în timp, confirmă de 
fiecare dată exacta prindere a naturii în 
linia simplă. Arta noastră populară cu
noaște un stadiu superior de creație : 
decantarea pînă la esențial. Geometris- 
mul ei departe de a fi sărăcie, e o notă 
de „profunditafe" ; el păstrează în com
poziție, desen și culoare pulsația vieții. 
Prin această oglindire succintă care este 
arta populară, țăranul prelungește natura 
tn casă. De aceea mobilierul țărănesc 
are o prezență atît de caracteristică, vie 
și îmbietoare : unele scaune seamănă a 
iezi, altele cu speteaza înaltă și picioare 
subțirele, amintesc silueta mînzului nou 
născut. Masa joasă, rotundă, înconjurată 
de scăunașe rotunde în 3 picioare este 
o cloșcă cu pui. Nu este vorba de zoo- 
morfism (deși arta populară este adese
ori zoomorfă) ci de acea subtilă și feri
cită instilare a naturii în creațiile omului. 
Este vorba de o intimitate cu natura care 
comunică omului legile proporțiilor și 
echilibrului și totodată farmecul ciudățe
niilor ei.

Cuierul din casele țărănești, la munte 
(de exemplu la Bran) este făcut dinfr-o 
{jucată de trunchi fînăr, rămuros, cu ra
murile crescute radiar din același pom, ar
cuite în sus, tăiate la același nivel, încît 
să formeze raze egale în jurul axului : 
degete înlemnite în clipa de maximă 
eficacitate a mișcării lor. Acest neînsem
nat obiect aninat în grindă are atîta indi
vidualitate, spune așa mult despre sine 
și prin sine despre alte o mulțime de 
lucruri, încît compune un mic univers, In 
economia vieții rurale, utilul se sprijină 
pe observația acută a funcției unor ele
mente din natură ; de aceea, aici, obiec
tele de uz au o strictețe fără replică, 
lată o „moralitate" care ar trebui să pa
troneze crearea oricărui prototip indus
trial.

★
lată ce spune Ungaretti despre Emi- 

nescu : „...Eminescu, care găsește soluții 
foarte rafinate pentru desfășurarea unei Geta BRĂTESCU

Scoarță din Maramureș

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Răpirea din Serai (o- 
rele 11), Boema (orele 19,30). Teatrul de 
Stat de Operetă : Lyslstrata (orele 10,30), 
Lăsați-mă să cînt (orele 19,30). Teatrui 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Marla Stuart (orele 10), Mașina de 
scris (orele 15,30), Eminescu (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femele cu bani (orele 
10), Moartea unul artist (orele 15), Pa
tima de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Sfînta Ioana 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahla 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Rinocerii 
(orele 10,30), Șeful sectorului suflete (o- 
rele 20). Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Oedip (orele 19,30), (sala Studio) : 
Zizi și... formula el de viață (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R—Glulești : 
Jurnalul unei femei (orele 19.30). Teatrul 
„Țăndărică“ : NăzbîtHIe lui Țăndărică 
(spectacol pentru copil — orele 11), Eu șl 
materia moartă (spectacol pentru adulți
— orele 20,30). Teatrul satlrlc-muzical 
„C. Tănase’ (sala „Savoy“) : Pagini alese 
din revista de altădată (orele 11 șl orele 
20), (sala „Victoria“) : Și băieții și fetele 
(orele 20). Circul de Stat : Spectacol pre
zentat de ansamblul circului chinezesc 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30). Accattone : Republica (9.30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21,15), Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grlvlța (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Floreasca (12,15; 16; 18,15;
20.30) . Balada soldatului : Carpați (10; 12;
14; 16). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17; 20.30), 
Aurora (10; 13.30; 17; 20,30), Modern (9.45; 
13,15; 17; 20,30). Hatari (ambele serii) : 
București (9.30; 13; 16,30; 20), Melodia
(9,30; 13; 16,30; 20), Flamura (9.30; 13; 16.30: 
20), Stadionul Dinamo (orele 18,45). Re
zervat pentru moarte : Capitol (9,30, 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea Intre po
poare (11,30; 16; 18,15; 20,30). Rebelul mag
nific : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Moral ’63 : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Bucegl (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Ocolul pămintului tn 80 de zile
— cinemascop (ambele serii) : Lumina
(9,30; 13; 16,30; 20,15). Banda de lași i 
Union (11; 15; 17; 19; 21). Program pen
tru copii : Doina (10; 11,15; 12,30). Șoferii 
Iadului : Doina (13,45; 16; 18,15; 20,30), Arta 
(10; 12,30). Povestea unui balet — Mînă în 
mînă — Intîlnirea celor curajoși — Pe 
fluviile repezi — Aventură în trecut — 
Mămico, îți scriu din Bulgaria : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Colaboratorul 
Ceka : Gluleștl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30). 
Viață particulară : Excelsior (10; 12,15;
15,30; 18; 20,30). Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30), Miorița (10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30). Inspectorul șl noaptea : 
Cultural (16; 18.15; 20,30). Frații corslcani
— cinemascop : Dacia (9,30; 11,30; 14;
16,15; 18,30; 21). Dragoste neîmplinită : 
Buzești (11; 15,30; 17,45; 20). Galapagos : 
Ferentari (10; 16; 18; 20). La strada : Uni
rea (11; 16; 18,15; 20,30). Pagini de Istorie 

autobiografii lirice proprii, demonstrează 
în același timp că numai plecînd de la 
experiența și de la sentimentul poporu
lui, se poate înfăptui renașterea litera
turii romîne*. Aceeași sursă așa de bo
gată îi dă lui Brîncuși libertatea de a 
crea obiecte noi, inedite, totuși cu drep’ 
deplin de cetățenie în lumea curentă, 
prezențe insolite dar convingătoare.

Așadar, arta populară, indiferent de 
modul asimilării el’ de către artist, de
parte de a fi un citat în creațiile majore, 
este obiect de meditație, stimulent 
în căutările autentice și profunde, face 
parte din climatul național indispensabil 
unei creații originale, mari în sen: )l uni
versalității.

Ar
Mi se pare interesant cum în epoca 

noastră arta populară a fiecărui popor, 
cea mai particular-națională artă, este 
primită cy mulfă curiozitate pretutindeni, 
devenind așadar, prin elecțiune, cea mai 
internațională artă. Ea devine un mod u- 
niversal de afirmare națională, adică un 
limbaj distinct dar totodată general.

Arta populară este, în ultimele decenii, 
obiectul unei atenții crescînde î cela 
mai avizate edituri de artă publică albu
me difuzînd în toate colțurile lumii co
mori de creație populară. Filme docu
mentare cu aceeași temă circulă formînd 
o rețea deasă de la un capăt la altul 
al continentelor. în diferite centre ale 
lumii se organizează noi muzee punînd 
în valoare cu o înțelegere modernă o- 
biectele de arfă populară. La noi în țară 
s-au organizat în anii noștri muzee de 
artă populară și muzee de etnografie. Se 
fac achiziții masive după bune criterii 
de selecție, salvînd obiectele de la de
gradare. Se fac studii și cercetări și se 
tipăresc albume. în regiunile cu tradiție 
s-au creat cooperative care au menirea 
să înlesnească și să extindă -yeafia 
populară. In aceste cooperative folclorul 
își trăiește mai departe viața sa plină 
de prefaceri, Numai că înnoirile nu se 
operează totdeauna în substanța prețioa
să a arfei noastre populare, nu se păs
trează în criteriile majore ale acestei 
arfe. Cîteodată înnoirile apar ca lipituri 
detestabile a unor elemente extraarfis- 
tice de o vulgaritate mic burgheză.

Un muzeu de artă populară, antologie 
de artă în care didacticismul etnografic 
să nu copleșească valorificarea estetică, 
dă obiectului de muzeu posibilitatea de 
a fi viu mai departe, ca îndreptar noilor 
creatori din cadrul rural,

Un muzeu mare de arfă populară este 
o ancoră împlîntată în natura și Istoria 
țării, o punte a prieteniei da la popor la 
popor, explicînd totodată specificul și 
fondul general uman ; este și un apel 
permanent la echilibru șl un stimulent în 
dezvoltarea creației culte moderne.

— Romînla, orizont 64 : Flacăra (15,30; 
19). Doi colonei : Vitan (15; 17; 19; 21). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Munca (10; 13; 16,45; 20,30), 
Grădina Vitan (Calea Dudești — orele
18.30) . Vînătoarea — cinemascop : Popu
lar (10,30; 16; 18,15; 20,30). Al nouălea 
nume : Arta (15; 17; 19; 21). Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă : Colentina 
(15,30; 18; 20,30), Moșilor (15.30; 18; 20.30). 
Aripi negre : Crîngași (16; 18,15; 20.30). 
Kozara : Viitorul (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Dragoste la zero grade : Volga (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Drumul Sării (11; 16: 
18; 20). Pășesc prin Moscova — cinema
scop : Rahova (10;30; 16; 18,15; 20,30). Fal
sificatorul : Progresul (11; 15,30; 18; 20.30). 
Clociara : Lira (11,30: 15,30; 18: 20,30). 
Brațul nedrept al legii: Cotrocenl (11; 
14; 16,15; 18.30; 20,45). Cei șapte magni
fici : Pacea (10; 14; 17; 20). Aventura de 
la miezul nopții : Cosmos (14; 16; 18; 20). 
Drama Ciocîrliel : Adesgo (10,30; 15,30; 18;
20.30) .

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiunea 
pentru copii șl tineretul școlar : Tele
jurnalul pionierilor ; Oaspeții noștri : In_ 
tîlnlre cu scriitorul Nicolae Tăutu ; Pe 
luciul apei ; Pe cuvîntul meu de pisoi. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 18,00 — Jocurile Olim
pice — Tokio. 1964. 19,00 - Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — Din viața animalelor 
(XVIII) — Prin Grădina zoologică. 19,35
— Cîntă Marian Anderson. 20,05 — Maeș
trii genului scurt : Branislav Nușici. 21,00
— Orchestra de muzică ușoară Michel
Legrand. 21,25 — Reportajul filmat „Teh
nica nouă — oameni culți". 21,45 —
Cîntă Glgl Marga. Tn încheiere ; Buletin 
de știri, Sport, Buletin meteorologic.

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

frumoasă șl călduroasă în sudul țării 
unde cerul a fost variabil. In rest, cerul a 
fost mai mult noros șl au căzut ploi lo
cale sub formă de averse însoțite de des 
cărcări electrice, vîntu) a suflat în gene 
ral slab. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă intre 25 grade la Călărași și 
11 grade la Câmpulung Moldovenesc. In 
București : Vremea a fost în genera) 
frumoasă, cu cer variabil, mal mult se
nin. Vintul a suflat. în general slab. 
Temperatura maximă 24 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 oc
tombrie. In țară : După o Instabilitate 
trecătoare, vremea va deveni din nou 
frumoasă, cu cer mal mult senin. Vor 
cădea ploi locale, mal mult frecvente în 
jumătatea de nord-vest a țării, vînt po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între o șl 10 grade. Iar maximele între 
10 și 20 grade. In București : Vreme re
lativ frumoasă, cu cer variabil Inorări 
trecătoare se vor produce la începutul 
Intervalului cînd cerul devine variabil. 
Ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în 
ușoară creștere.
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Plecarea delegației guvernamentale 
a R. P. Romîne la sesiunea 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O.

încheierea unui acord romino-sovietîc 
pentru livrarea de utilaje energetice

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne care va participa la 
cea de-a XlII-a sesiune a Confe
rinței generale U.N.E.S.C.O., orga
nizată la Paris între 20 octombrie- 
21 noiembrie. Delegația este condu
să de acad. Athanase Joja, preșe
dintele Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O. și 
membru al Consiliului executiv al 
U.N.E.S.C.O. Din delegație fac parte 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi-

nistrului afacerilor externe, acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- 
cademiei R. P. Romîne și vicepreșe
dinte al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., prof, 
dr. Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, acad. Miron 
Nicolescu, director al Institutului 
de matematică al Academiei R. P. 
Romîne, precum și un grup de con
silieri și experți.

La Moscova a fost semnat la 
16 octombrie un acord potrivit că
ruia U.R.S.S. va livra R. P. Romîne 
utilaje energetice complete pentru 
construirea și lărgirea în anii 1965— 
1967 a unor termocentrale cu o pu
tere totală de 1 000 de megawați.

Acordul a fost semnat din împu
ternicirea guvernului R. P. Romîne

de Bujor Almășan, ministrul mine
lor și energiei electrice, și din împu
ternicirea guvernului U.R.S.S. — de 
S. Skacikov, președintele Comitetu
lui de stat pentru relații economice 
externe de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.

Sîmbătă, delegația romînă, 
dusă de Bujor Almășan, a 
la București.

con- 
sosit

UN À GENERALA

LENINISTĂ DE NECLINTIT Â P.C.U.S/'

leninistă. Partidul are o încredere profun
dă în puternicele forțe creatoare ale po
porului, exprimă interesele sale vitale și 
vede în slujirea poporului sensul întregii 
sale activități".

In continuare, în articol se spune: 
.Plenara din 14 octombrie a C.C. al 

cu o nouă forță 
partidului, fideii- 
de indicațiile le-

(Agerpres)
dimineața, la Comitetul 
Planificării au început

președintele Comisiei de Stat a 
nificării.

Pla-

Lucrările Comisiei de colaborare tehnico-științifică 
între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

9—16 octombrie a.c. au a- 
la București lucrările sesi- 

cola-

între 
vut loc 
unii a XV-a a Comisiei de 
borare tehnico-științifică între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Populară Bulgaria. Cu această 
ocazie comisia a examinat activi
tatea de colaborare tehnico-științi- 
fică desfășurată în intervalul de la 
sesiunea a XlV-a și a luat o serie 
de măsuri privind lărgirea în con
tinuare a colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

Protocolul semnat prevede că ce
le două părți îșl vor transmite re
ciproc documentații și vor înlesni 
vizite de studiu în probleme tehni- 
co-științifice din domeniile indus
triei construcțiilor, industriei ușoa
re, industriei petrolului și chimiei, 
construcțiilor de mașini și altele.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat

într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Delegația bulgară a vizitat unele 
întreprinderi industriale și instituții 
culturale. '

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

Gh. Gaston Marin 
a ambasadorului Franței, 

Jean Louis Pons
Sîmbătă, 17 octombrie 1964, vice

președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston 
Marin, a primit în audiență proto
colară pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Franței la Bucu
rești, Jean Louis Pons.

(Agerpres)

Vizita delegației R. S. Cehoslovace
Sîmbătă 

de Stat al
discuțiile între delegația R. P. Ro
mîne, condusă de tov. Gh. Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, și dele
gația R. S. Cehoslovace, condusă de 
tov. Oldrich Cernik, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace,

•k
Tov: 'Gh. Gaston Marin a oferit în 

cirjstea membrilor delegației un de
jun.

★
In cursul dimineții, oaspeții au 

vizitat Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R. P. Romîne.

(Agerpres)

HORIA MOLDOVEANU
?33SraSB!8

In ziua de 16 octombrie 1964, după 
o lungă și grea suferință a încetat 
din viață tovarășul Horia Moldovea- 
nu, militant al mișcării muncitorești 
din țara noastră.

Născut la 18 martie 1898, tovarășul 
Horia Moldoveanu s-a alăturat încă 
din fragedă tinerețe luptei forțelor 
revoluționare din țara noastră. In 
anii studenției a făcut parte din Co
mitetul democrat studențesc, iar 
după absolvirea Institutului electro
tehnic a continuat să participe la 
mișcarea revoluționară.

In anul 1935, tovarășul Horia Mol
doveanu devine membru al Partidu
lui Comunist din Romînia. îndepli
nind cu devotament sarcinile pri
mite, el se dovedește un neobosit 
luptător antifascist.

După eliberarea țării, tovarășul 
Horia Moldoveanu a îndeplinit di
ferite funcții pe linie de partid și în 
organizațiile obștești.

Pentru meritele șale și întreaga 
sa activitate, tovarășul Horia Mol
doveanu a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Populare Ro
mîne.

Amintirea lui va rămîne veșnică 
în inimile tovarășilor săi, ale tutu
ror celor care l-au cunoscut.

UN GRUP DE TOVARĂȘI
★

Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi 
depus la crematoriul Cenușa. Inci
nerarea va avea loc în ziua de 18 
octombrie a.c., orele 12.

LUPTE CLASICE

Protagoniștii
Cinci noi recorduri olimpice 
la atletism

Atletismul, sportul nr. 1 al Olim
piadei, a atras din nou în tribunele 
stadionului „Național" din Tokio o 
mare mulțime de spectatori. Vremea 
a fost favorabilă dimineața, dar 
după-amiază a- suflat un vînt.destul 
dé puternic, care a împiedicat, în
tr-o oarecare măsură, desfășurarea 
probei de săritură cu prăjina.

In cea de-a patra zi a atletismu
lui, prima medalie de aur a revenit 
australienei Betty Cuthbert, care a 
realizat în proba de 400 m pla.t un 
timp excelent : 52" (record olimpic 
stabilit). In prima parte a acestei 
curse a condus Ann Packer (An
glia), însă pe ultimii 200 m Cuthbert 
și-a ajuns și apoi și-a depășit ad
versara, reușind să treacă prima li
nia de sosire.

Marele favorit la 200 m plat, re
cordmanul mondial Henry Carr 
(S.U.A.), a confirmat pronosticurile. 
Dar și el a avut adversari extrem de 
periculoși, mai ales în persoana 
compatriotului său Otis Drayton, 
care a condus prima parte a cursei. 
La ieșirea din turnantă, Carr atacă 
puternic și obține o victorie netă.

Campionul european și deținător 
al recordului lumii la 3 000 m obsta
cole, belgianul Gaston Roelants, a 
condus net, terminînd cursa cu un 
avans apreciabil asupra celui de-al 
doilea clasat, englezul Maurice Her- 
riott. Timpul lui Roelants (8’30"8/10) 
constituie un. nou record olimpic.

Una dintre cele mai spectaculoase 
probe atletice, săritura cu prăjina, 
s-a încheiat seara tîrziu cu victoria 
recordmanului mondial Fred Hansen 
(S.U.A.), care a stabilit un nou re
cord olimpic cu 5,10 m. Dintre sur
prizele întrecerii de ieri trebuie so-

cotită slaba performanță a fostului 
recordman mondial John Pennel 
(S.U.A.), clasat pe locul 11 cu 4,70 m.

După cum era de așteptat, Irina 
Press (U.R.S.S.) a cucerit titlul de 
campioană -olimpică la . pentatlon. 
Rezultatele excelente pe care le-a 
realizat de-a lungul celor 5 probe 
(1O"7I1O la 80 m garduri; 17,16 m la 
greutate ; 1,63 m la înălțime ; 6,24 m 
la lungime; 24”7/10 la 200 m plat) 
i-au permis să totalizeze un puncta] 
superior recordului mondial ante- 
rio r.

nu se dezmint
Întrecerile de,lupte clasice se află 

în plină desfășurare. Favoriții con
tinuă cu succes cursa către locurile 
fruntașe. Simbătă, printre protago
niștii principali ai meciurilor de la 
gimnaziul Komazawa s-au numărat 
și luptătorii romîni. La cat. muscă, 
D. Pîrvulescu l-a învins în turul doi, 
prin tuș în minutul 2’55", pe mexi
canul Cesar del Rio Gil. Ion Cernea 
(57 kg) a dispus la puncte de polo
nezul Knitter, Valeriu Bularca (70 
kg) l-a întrecut la puncte pe Ikjonk 
Kim (Coreea de sud), iar N. Marti- 
nescu (97 kg) a cîștigat la puncte în- 
tîlnirea cu italianul Bulgarelli. La 
cat. 78 kg, I. Țăranu a terminat la 
egalitate cu Kolesov (U.R.S.S.), iar 
la 63 kg M. Bolocan a făcut „remi
ză" cu iranianul Mirmalek. Gh. Po- 
povici (87 kg) a pierdut la puncte 
întîlnirea cu L. Metz (Germania), iar 
„greul" St. Stîngu a fost învins la 
puncte de suedezul Sten Ragner.

Pe ringul de la
Korakuen...

campioana olimpica 
la pentatlon

MEDALIAȚi! ZILEI
ATLETISM

400 m plat-femel
1. BETTY CUTHBERT (Austra

lia) 52”
Ann Packer (Anglia) 52”2/10 
Judith Amoore (Australia) 
53”4/10

2.
3.

SCRIMĂ
floretă-echipe feminine

1. UNGARIA
2. U.R.S.S.
3. Germania

Pentatlon
IRINA PRESS (U.R.S.S.)
5 246 p

2. Mary Rand (Anglia) 5 035 p 
Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 
4 956 p

1.

1.

3.

1.
2.
3.

200 m plat-bărbafl
HENRY CARR (S.U.A.) 20”3
Otis Drayton (S.U.A.) 20”5 
Edwin Roberts (Trinidad) 20”6

3000 m obstacole
GASTON ROELANTS (Belgia) 
8’30”8

2. Maurice Herriott (Anglia) 
8’32”4

3. Ivan Beleaev (U.R.S.S.) 8’33”8

Aruncarea greutăfii-bărbati
DALLAS LONG (S.U.A.)
20,33 m
Randy Matson (S.U.A.) 20,20 m 
Vilmos Varju (Ungaria) 19,39 m

1.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

Săritura cu prăjina
FRED HANSEN (S.U.A.) 5,10 m 
Wolfgang Reinhardt (Germa
nia) 5,05 m
Klaus Lehnertz (Germania)
5 m

2.

3.

1.

2.
3.

TIR (talere)
ENNIO MATTARELLI (Italia) 
— 198 puncte
Pavel Senisev
194 puncte
William Morris (S.U.A.) —
194 puncte

...Tinerii pugiliști C. Crudu (pană) 
și V. Mîrza (mijlocie mică) au obți
nut noi victorii, calificîndu-se pentru 
sferturile de finală ale categoriei. 
Crudu a repurtat un succes aplaudat 
în fața pugilistului finlandez J. Li
monen, de care a dispus clar la punc
te. In „sferturi", Crudu va avea o 
misiune dificilă în fața campionului 
european S. Stepaskin (U.R.S.S.), care 
aseară l-a făcut k.o. pe Hun Chen- 
Su (Taivan). V. Mîrza, în dispoziție 
deosebită, a cîștigat la puncte parti
da cu Alnahas Sayed (R.A.U.). El se 
va întîlni în continuare cu polonezul 
Greziak. Organizatorii au amînat 
pentru astăzi principalele meciuri 
de la categoria mijlocie. Astfel că I. 
Monea îl va întîlni astăzi pe Kim 
(Coreea de sud). Tot astăzi, I. Miha- 
lik (ușoară) se va întîlni cu italia
nul Fassoli.

(U.R.S.S.) —

HALTERE (categ. semigrea)
VLADIMIR GOLOVANOV 
(U.R.S.S.) 487,5 kg
Louis Martip (Anglia) 475 kg 
Ireneusz Palinski (Polonia) 
467,5 kg

NATAȚIE
400 m mixî-femel

1. DONNA DE VARONA (S.U.A.) 
5T8”7

2. Sharon Finneran (S.U.A.) 5’24”1
3. Martha Randall (S.U.A.) 5’24”2

1 500 m bărbați
1. ROBERT WINDLE (Australia) 

17’01”7
2. John Nelson (S.U.A.) 17’03”
3. Allan Wood (Australia) 17’07’T

Penuitim act la „Sbybuia"
în arena Shybuia amatorii de hal

tere au urmărit sîmbătă întrecerile 
„semigreilor". în formă remarcabilă, 
Vladimir Golovanov (U.R.S.S.) a 
tranșat în favoarea sa rivalitatea 
sportivă cu englezul Louis Martin. 
Golovanov a totalizat la cele trei sti
luri 487,500 kg (nou record olimpic). 
Campionul țării noastre, Lazăr Baro- 
ga, s-a clasat pe locul 5 cu 460 kg, 
performanță care corectează cu 5 kg 
recordul țării, deținut 
sportiv.

Competiția de haltere 
astăzi cu desfășurarea 
grea, în care pasionează duelul Vla- 
sov-Schemanski.

de același

se încheie 
categoriei

CICLISM
(velodrom, urmărire individuală]
1. JIRI DALLER (Cehoslovacia)
2. Giorgio Ursi (Italia)
3. P. Isakson (Danemarca)

FOTBAL : stadionul „23 August", 
ora 15,30 : Progresul — Dinamo Pi
tești.

BASCHET : sala Glulești, de la ora 
8,30 : Progresul—Aurul Brad (m), 
Progresul—Mureșul Tg. Mureș (f). 
Rapid—S.S.E. Constanța (f).

Voleibaliștii la 
jumătatea competiției

Ieri, echipa masculină a R. P. Ro
mîne a întrecut cu 3—0 (15—6; 15—6; 
15—13) echipa Olandei, repurtând a 
treia victorie din turneul final. 
U.R.S.S., lidera clasamentului, a cîș
tigat cu 3—0 meciul cu R. P. Ungară, 

■ în timp-', ce R. S. Cehoslovacă a dis
pus cu același scor de S.U.A. Alte 
rezultate : Japonia-Bulgaria 3—1 ; 
Brazilia-Coreea de sud 3—1.

După aceste jocuri, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S. (8 p.) ; 2. 
R. S. Cehoslovacă (8 p.) ; 3. R. P. Ro
mînă (7 p.) ; 4. R. P. Ungară (6 p.) ; 
5. Japonia (6 p.) ; 6. S.U.A. (6 p.) ; 7. 
R. P. Bulgaria (5 p.) ; 8. Brazilia
(5 p.) ; 9. Olanda (5 p.) ; 10. Coreea 
de sud (4 p.).

Astăzi, echipa masculină a R. P- 
Romîne întâlnește formația Coreei 
de sud.

■

W din 200 posibile
ia talere

Pe poligonul de la Tokorozawa 
s-au încheiat întrecerile de talere a- 
runcate din șanț. Sportivul italian 
Ennio Mattarelli a cîștigat primul 
loc, aducînd delegației olimpice a 
țării sale prima medalie de aur din 
cadrul actualei ediții a J.O. Matta
relli a totalizat 198 de puncte din 
200 posibile, stabilind un nou record 
olimpic. El a lăsat în urma sa cu 
patru puncte un grup de trei trăgă
tori, toți cu cîte 194 puncte. Repre
zentantul nostru Ion Dumitrescu, 
campion olimpic la Roma la această 
probă, a ocupat locul al cincilea cu 
193 puncte, iar Gh. Enache s-a cla
sat pe locul 33 cu 182 de puncte.

Turneul de polo pe apă
în turneul final pentru locurile

1— 4, echipa Iugoslaviei a învins cu
2— 0 (0—0 ; 0—0 ; 2—0 ; 0—0) echipa 
U.R.S.S. în alt joc, echipa R. P. Un
gare a întrecut cu 3—1 (0—0; 0—1; 
2—0; 1—0) echipa Italiei, campioa
na olimpică de la Roma.

Au început și meciurile pentru 
stabilirea clasamentului de la 5 la 8. 
Echipa țării noastre a întrecut cu 
6—1 (2—0; 1—1; 1—0; 2—0) echi
pa Olandei. Germania a învins cu 
5—3 (0—1 ; 1—1 ; 1—1 ; 3—0) echipa 
Belgiei.

Olimpiada la radio 
și televiziune

Emisiunea specială „Jocurile o- 
limpice — Tokio 1964“, realizată 
de trimișii speciali ai Radiotelevi- 
ziunii, va fi transmisă la radio 
astăzi în jurul orei 17,10 și în 
reluare la 21,30.

Telespectatorii vor putea ur
mări imagini din a 7-a zi a Olim
piadei în jurul orei 18.

I T A L Ä

Sub titlul de mai sus, ziarul „PRAVDA" 
a publicat In numărul din 17 octombrie 
un articol de tond, în care se spune :

„Prin munca sa eroică, poporul sovietic 
transpune în viață visul secular al omenirii 
despre societatea cea mai echitabilă — 
comunismul. Calea noastră este luminată 
de strălucirea ideilor marxism-leninismu
lui. Această cale este determinată de linia 
generală elaborată în colectiv de către 
partid la Congresele al XX-lea, al XXI-lea 
și al XXII-lea, de Programul P.C.U.S.

Linia generală a partidului leninist re
prezintă baza de neclintit a construirii cu 
succes a comunismului în (ara noastră”,

Relevînd succesele obținute în domeniul 
creării bazei tehnice-maferiale a comunis
mului, succesele oamenilor sovietici în în- 
tîmpinarea celei de-a 47-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
în artieol se arată că „în aceasta își gă
sesc expresie unitatea indestructibilă a 
partidului și poporului, coeziunea tuturor 
oamenilor muncii în lupta pentru reali
zarea liniei generale leniniste a parti
dului".

„Au crescut nemăsurat — arată în con
tinuare „Pravda" — prestigiul internațional 
al patriei noastre, influența sa asupra 
evoluției evenimentelor mondiale.

Linia generală a partidului în dome
niul politicii externe o constituie lupta 
pentru pace și securitate internațională, 
realizarea principiului coexistenței 
nice între state cu orînduiri sociale 
ferite, formulat de V. I. Lenin".

In articol se arată că „C.C.
P.C.U.S. și guvernul sovietic
luat și iau toate măsurile pentru întărirea 
capacității de apărare a țării noastre, pen
tru asigurarea inviolabilității frontierelor 
sale și a securității întregii comunități so
cialiste. Partidul nostru consideră de dato
ria sa să facă fot ce este necesar pentru a 
asigura munca pașnică a poporului, a pre
întâmpina un război mondial termonuclear, 
pentru a urma linia spre rezolvarea pro
blemelor internaționale litigioase prin tra
tative, a îmbunătăți și dezvolta relațiile cu 
toate țările în interesul păcii, pentru a 
dezvolta colaborarea internațională în do
meniile economiei, științei și tehnicii”.

„Realizînd în mod consecvent politica 
de pace, scrie „Pravda", luptînd împotri
va tentativelor de agresiune imperialistă,

su-
La-

re-

paș- 
di-

al 
au

partidul și guvernul creează cele mai 
favorabile condiții externe pentru con
strucția comunistă în țara noastră și con
tribuie la lupta cu succes a tuturor po
poarelor pentru eliberarea socială și na
țională. -Uniunea Sovietică va continua 
și de acum înainte să întărească priete
nia și colaborarea cu tinerele state 
verane din Asia, Africa, America 
tină.

Cea mai mare cucerire a mișcării
voluționare internaționale este sistemul 
mondial socialist, comunitate de popoare 
egale în drepturi și suverane care pășesc 
pe calea socialismului și comunismului. 
P.C.U.S. și întregul popor sovietic consi
deră de datoria lor să dezvolte relațiile 
frățești cu țările socialiste, să colaboreze 
larg în toate domeniile vieții economice, 
politico-sociăle și culturale",

„P.C.U.S. luptă cu toată perseverența 
— se spune mai departe în articol — 
pentru întărirea unității și coeziunii rîn- 
durilor comuniste pe baza principiilor 
internaționalismului proletar, a docu
mentelor istorice elaborate în colectiv 
de partidele frățești — Declarațiile din 
1957 și 1960. Partidul nostru va promova 
și de aci înainte o linie activă pen
tru convocarea unei consfătuiri inter
naționale a tuturor partidelor comuniste 
în vederea discutării problemelor actuale 
ale luptei pentru pace, democrație, inde
pendență națională și socialism, pentru 
întărirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești pe baza principiilor de ne
clintit ale internaționalismului proletar. 
Comuniștii, toți oamenii sovietici văd în 
fidelitatea față de marxism-leninism, în in
transigența leninistă față de orice forme 
ale oportunismului, în unitatea și colabo
rarea frățească a țărilor comunității so
cialiste, în coeziunea mișcării mondiale 
comuniste, muncitorești și de eliberare 
națională chezășia a noi victorii pe ca
lea popoarelor spre triumful păcii, demo
crației, independenței naționale și so
cialismului, spre viitorul luminos al în
tregii omeniri — comunismul’.

Arătînd că în perioada construirii des
fășurate a comunismului sporesc rolul și 
importanța partidului comunist ca forță 
conducătoare a societății, în articol se 
spune : „Poporul are o încredere nețăr
murită în partidul său, în conducerea Iul

P.C.U.S. 
unitatea 
tafea sa 
ninisfe.

Unind 
toare a 
partidul 
precisă 
dătătoare de viață. El analizează în rr,od 
aprofundat procesele complete ale vie
ții economice, politice și. culturale,, ela
borează pe această bază hojărîri juste. 
Partidul leninist este dușmaiaul subiecti
vismului și al mersului de l|a sine în 
construcția comunistă. Lui îi sînt străine 
planurile utopice, concluziile.' 'premature 
și hotărîri și acțiuni pripite, rupte de 
realitate, lăudăroșenia și pălăvrăgeala, 
pasiunea pentru birocratism, 'refuzul de a 
ține seama de ceea ce a și fost elaborat 
de știință și de experiența "practică. Con
strucția comunismului este o operă vie, 
creatoare, ea nu su«»ortă metode cance- 
larisfe, hotărîri unilaterale, ignorarea 
experienței practice a njaselor".

„Viața și activitatea partidului — se 
arată mai departe în articol — sînt de
terminate de acele principii și norme ela
borate de V. I. Lenin, verificate, confir
mate și îmbogățite de «xperiența istorică 
a multor decenii. Caracterul colectiv al 
conducerii este cel mai important din 
aceste principii, arma 'încercată, cea mai 
mare realizare politică a partidului 
nostru".

„Numai pe baza principiului leninist al 
caracterului colectiv al conducerii poate 
fi îndrumată și dezvoltată inițiativa crea
toare crescîndă a partidului și a întregu
lui popor. Numai bizuindu-ne pe acest 
principiu putem analiza în mod just si
tuația, putem aprecia în mod lucid, o- 
biectiv, fără îngîmfare, succesele obținu
te, putem vedea lipsurile și le putem 
înlătura la timp și definitiv".

„înfăptuind linia sa generală, partidul 
s-a pronunțat și se pronunță în mod in
transigent și consecvent împotriva ideolo
giei și practicii cultului personalității, străin 
marxism-leninismului, străin însăși naturii 
orînduirii noastre socialiste".

Articolul de fond al „Pravdei" se în
cheie cu cuvintele :

„Pentru noi succese ale partidului și 
poporului în înfăptuirea hotărîrilor Con
greselor 
XXII-lea,

Pentru 
ventă în 
niste de

a demonstrat 
de monolit a 
neclintită fată

activitatea crea- 
mărețul țel unic, 

după o busolă

și orienfînd 
maselor spre 
se călăuzește
— după teoria marxist-leninistjf'

al XX-lea, al XXI-lea și al 
a Programului P.C.U.S. I 
traducerea fermă și consec- 
viață a liniei generale leni- 

neclintif a P.C.U.S. I"

LA FORMAREA CABINETULUI LABURIST

Comenfînd rezultatele alegerilor și 
perspectivele noului cabinet, ziarul englez 
„THE TIMES", înfr-un editorial apărut în 
numărul de ieri, scrie :

„Administrația 
leasă cu un 
voturilor care este numai cu o fracțiune 
mai mare decît cele obținute de acest 
partid cu 5 ani în urmă. Ei are în Camera 
Comunelor o majoritate absolută aproape 
de punctul critic”. In continuare în articol 
se spune : „Perspectiva duratei pri
mului guvern al d-lui Wilson nu este mai 
bună decît cea avută de al doilea guvern 
Attlee (în 1950 — n. r.). care rămăsese 
cu o majoritate absolută de numai 6 
locuri în parlament și a durat 20 de luni. 
Eforturile de a menține în Camera Co
munelor o majoritate fragilă vor trebui 
să fie mai mari și, în orice caz, poziția 
precară laburistă este expusă eroziunii în 
alegeri parțiale".

„Sarcina imediată e de a forma gu
vernul — scrie în continuare „Times". 
In ce privește urgența măsurilor econo
mice, ea a fost ilustrată din nou de cifrele 
referitoare la comerț publicate ieri (vineri 
au fost publicate noi date despre situa
is nefavorabilă a balanței comerciale a 
Angliei — n. r.). Dacă d. Wilson și cabi
netul său își vor concentra eforturile în a- 
ceastă direcție — majorînd exporturile, 
înlesnind schimbări structurale în indus
trie, promovînd formarea de cadre in
dustriale, asigurînd condiții prielni
ca pentru o situație competitivă 
și în același timp de ostilitate pen
tru practicile restrictive — atunci ei 
laburiștii) vor avea dreptul să se aștepte 
la adieri favorabile din partea liberalilor, 
cit și la o opoziție constructivă din partea 
conservatorilor. Corolarul acestei politici' 
de atingere a esențialului ar fi că gu
vernul laburist trebuie să se desprindă el 
însuși, cel puțin în mod temporar, de a- 
nuniito Inadvertențe controversate ca na- 
ionalizarea industriei oțelului și proiec

tata comisie funciară, ca și de anumite 
angajamente pe termen lung ca „rene- 
gocierea" acordului de la Nassau. In 
schimb, dacă amintitele proiecte vor fi 
urmărite în continuare, guvernul ar putea 
intra într-o violentă luptă în Camera Co
munelor,

laburistă a fost a-
procentaj din totalul

Chestiunea care se pune imediat este 
dacă d. Wilson ar putea atrage cabine
tul cit și grupul său parlamentar înspre 
o politică pe termen scurt de reforme 
nesocialiste. Aripa de stînga laburistă a 
constituit baza acestor alegeri..., ea a 
constituit principalul sprijin al d-lui Wil
son atunci cînd el l-a înfruntat pe Gaif- 
skell în I960 pentru conducerea parti
dului, ca și atunci cînd el a triumfat a- 
supra d-lui Brown cu 3 ani mai tîrziu. 
In această privință trebuie să ne îndoim 
că d. Wilson va avea atît dorința cît 
și mijloacele de a decepționa pe acești 
oameni în așteptările lor. Prin urmare, 
dacă el ar alege sau ar fi îndreptat 
înspre măsura naționalizării sau alte 
măsuri laburiste conținute în programul 
partidului, atunci ar avea de înfîmpinat 
dificultăți în parlament, iminența înfrîn- 
gerii și o slabă perspectivă de guver
nare efectivă".

„Conservatorii — se spune în conti
nuare în articol — se așteaptă să vadă 
un partid laburist slăbit și dezmembrat 
intrînd în dificultățile moștenirii |or eco
nomice. Ei calculează probabil că după 
o scurtă perioadă de guvernare slabă, 
țara va rechema încă o dată vechea fir
mă pentru a clarifica dezordinea. Con
servatorii nu trebuie să fie însă prea si
guri de acest lucru. O scurtă odihnă nu 
constituie fot ce ar fi necesar partidului 
conservator".

în 
și cel laburist 
anticonserva-

stau în fafa

ac-

★

Referindu-se la voturile obținute de 
laburiști și liberali împreună, ziarul „SUN" 
scrie : „Acest vot combinat este răspun
sul populației la orice aluzie că Wilson 
nu ar avea mandatul pentru o politică 
de reforme. Programul liberal este 
anumite privințe la fel ca 
și în mod cert el este 
tor.

Marile probleme care
țării nu vor putea fi examinate și re
zolvate în cîfeva săptămîni sau în cîte- 
va luni. Dar o orientare poate fi stabi
lită imediat. Prioritățile sînt clare și ele 
sînt indicate de cifrele referitoare la co
merțul exterior, care arată un mare de
ficit. Trebuie întreprinse mai întîi
fiuni de stimulare a unei economii aflate 
în descreștere, pentru a da Marii Bri
tanii un ritm de creștere industrială la 
nivelul concurenților noștri în domeniul 
comerțului, cît și pentru a stimula ex
portul. Trebuie să devină clar pentru 
anumite sectoare ale industriei că au 
trecut acele zile de lâncezeală și de des
facere slabă pe piața internă. Tocmai

această eficiență și nu legăturile de fa
milie sau de școală veche constituie cri
teriul pp baza căruia urmează să fie a- 
preciată direcția de orientare. Pînă cînd 
vom ieși din situația economică critică, 
criteriul care trebuie să fie aplicat tu
turor măsurilor sună astfel : măresc oare 
aceste măsuri eficiența? promovează ele 
modernizarea Marii Britanii ?"

„Noul guvern trebuie de asemenea, 
scrie mai departe „SUN", să-și tradu
că în viață promisiunea de majorare a 
pensiilor ca un act de justiție socială ; 
el trebuie să prezinte parlamentului cît 
mai curînd posibil planuri detaliate pen
tru desființarea practicii profiturilor ex
cesive în domeniul prețurilor la tere
nuri, pentru construirea de mai multe 
locuințe și pentru o puternică dezvolta
re a învățămîntului. Toate acestea sînt 
puncte-cheie ale proiectelor pe care ma
joritatea alegătorilor a arătat că le cere. 
Națiunea s-a pronunțat pentru o schim
bare. Noul guvern trebuie să răspundă 
că e mult mai bine să fii îndrăzneț de- 
cît prea timid".

★

Ziarul „DAILY MAIL", de orientare 
conservatoare, scrie în articolul său de 
fond :

„Ar fi fost mai bine pentru parlament 
și pentru (ară dacă unul din principalele 
partide ar fi obținut o victorie decisivă. 
Majoritatea pe muchie de cuțit ciștigată 
de laburiști nu este în măsură să asigure 
un guvern stabil.

în ce privește parlamentul, fiecare 
mare dezbatere va însemna o criză. în 
asemenea condiții este puțin probabil că 
o schimbare majoră în politică, de exem
plu naționalizarea industriei oțelului, ar 
putea avea loc. Una din consecințele 
acestor alegeri este că d. Grimond 
(liderul partidului liberal — n.r.) va deține 
balanța de forțe așa cum de altfel a și 
sperat, deși nu cu numărul de locuri pe 
care l-ar fi dorit.

Acum d. Wilson este prim-ministru și 
oamenii cu gînduri sincere îi vor ura 
succes. El moștenește o înrăutățită ba
lanță comercială. Dar înfrucît el a de
clarat că numai partidul său este în stare 
să rezolve această problemă, acum i se 
oferă ocazia de a dovedi ce poate. D. 
Wilson este liderul unei echipe neexpe
rimentate, dar acest lucru este inevitabil 
pentru un partid care a stat atît de mult 
timp în așteptare. Noi — declară ziarul 
— am fost împotriva partidului laburist 
și sintern și acum. însă un singur lucru 
contează în momentul de față și anume 
ca în timpul mandatului său partidul ’a- 
burist să facă tot ce îi stă în putință 
pentru a promova interesele și bună
starea poporului britanic".

PIAȚA COMUNĂ Șl AUSTRIA

RUGBI : Progresul—Dinamo .(ora 9, 
teren Progresul); Constructorul—Gri- 
vița roșie (ora 11,30, teren Gloria).

BOX : teren Voința, calea Moșilor 
263 (ora 10): Voința-Metalul Ploiești.

(Toate întîlnirile au loc în cadrul 
campionatelor republicane).

Piaț? comună — n.r.) o soluție satisfăcă
toare pentru ambele părți în problema 
asocierii. După părerea observatorilor din 
Bruxelles, autoritățile Pieței comune se 
străduiesc să prezinte soluții în vederea 
încheierii unui acord cu Austria, care să 
țină seama, în aceeași măsură, atît de 
situația specială internațională a Austriei 
(statutul de neutralitate — n.r.) cit și de 
relațiile economice ale acesteia cu Piața 
comună.

Potrivit principiilor Pieței comune, la 
Bruxelles pare să se mențină punctul de 
vedere potrivit căruia asocierea poate fi 
aplicată acolo unde, după o perioadă de 
trecere, țării asociate poate să i se ofere 
perspectiva intrării complete în Piața co-

(Comunitatea Economică Europeană sau mună. Acest punct de vedere este vala-

de unele aspecte 
la Piața comună,

cercurile E.F.T.A.

Ziarul austriac „DIE PRESSE", tntr-un 
articol care se ocupă 
ale asocierii Austriei 
scrie :

„la Bruxelles și în
(așa-numita „Asociație europeană a libe
rului schimb" — n.r.) se manifestă mulf 
scepticism față de perspectivele Austriei 
de a găsi împreună cu membrii C.E.E.

bil, de exemplu, pentru Grecia și Turcia. 
Dimpotrivă, Austriei, deși este o țară care 
ar întruni condițiile de aderare deplină la 
Piața comună, datorită insă situației sale 
internaționale specifice îi este interzisă 
aceasta intrare. Consiliul ministerial va 
trebui mai întii să decidă dacă pentru 
asocierea Austriei trebuie să fie aleasă o 
formă deosebită care să corespundă sta
diului specific a| acestei țări.

Cercur.ie E.F.T.A, par să se îndoiască 
că un acord de asociere a Aust.-iei ar 
putea să fie de necontestat pe plan inter
național, în cercurile E.F.T.A, există oă- 
rerea că actuala rezolvare preconizată să 
aibă loc între Viena și Bruxelles ar putea 
să nu fie acceptată de către parlamentul 
din Viena. Se exprimă părerea că răspun
sul definitiv la această întrebare trebuie 
așteptat în cel mai bun caz pină după 
viitoarele alegeri parlamentare din Aus
tria".
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Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romme a vizitat Part Said

Ecouri la schimbările in conducerea Ședința Comitetului Executiv

PORT SAID 17. — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : In timpul vizitării Port Said- 
ului de către președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele care 
îl însoțesc în vizita oficială în 
R.A.U., guvernatorul orașului, Rou- 
chdi, a relatat oaspeților romîni des
pre aspectele cele mai importante 
ale istoriei orașului. Referindu-se la 
criza Suezului din 1956, el a apre
ciat ajutorul acordat poporului egip
tean în acele zile de către popoarele

Dineu oferit
la Cairo de Ion Gheorghe Maurer

CAIRO 17 (Agerpres). — Sîmbătă 
seara, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, care întreprinde o vizită 
oficială în R.A.U., a oferit un dineu 
în cipstea primului ministru al Re
publicii Arabe Unite, Ali Sabri.

★

CAIRO 17- — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite :

Ziarele care au apărut sîmbătă la 
Cairo relatează pe larg despre vizita 
în R.A.U. a delegației R. P. Romîne 
condusă de tov. Ion Gheorghe 
Maurer. Ziarele publică informații 
și fotografii, care înfățișează acti
vitatea membrilor delegației în cea 
de-a doua zi a vizitei în Republica 
Arabă Unită.

Ziarul „Egyptian Mail“ publică un

Studenții Universității Naționale a Australiei au organizat, recent, la 
Kanberra o demonstrație în apărarea populației băștinașe (aborigenii), 

lipsită de drepturi depline în propria el țară

în dar Universității /Columbia
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Cu prilejul aniversării centenarului 
Universității din București, ambasa
dorul R. P. Romîne în S.U.A., Petre 
Bălăceanu, a predat într-un cadru 
festiv Universității Columbia din 
New York un număr de 150 volume 
de literatură romînă, ca dar din par
tea Universității din București. La 
festivitatea predării au fost prezenți 

lumii, ajutorul acordat de poporul 
și guvernul romîn.

Guvernatorul a rugat pe premie
rul romîn să transmită poporului ro
mîn un salut călduros din partea sa 
și a populației din Port Said.

La Muzeul Victoriei a fost pre
zentat un scurt film documentar, 
relatînd aspecte din timpul crizei 
Canalului de Suez și eforturile crea
toare ale poporului. Premierul ro
mîn a scris în cartea de onoare : 
„Omagii poporului eroic și respect 
pentru hotărîrea sa“.

La dineu au participat vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri și 
miniștri din guvernul R.A.U., mem
brii delegațiilor R. P. Romîne și 
R.A.U. la convorbiri, membri ai 
corpului diplomatic și alte persoane 
oficiale.

★

amplu articol In care sînt înfățișate 
date și cifre, multe din ele luate din 
Buletinul O.N.U., care arată ritmul 
înalt al dezvoltării economiei R. P. 
Romîne. Sînt publicate date despre 
schimbările efectuate după elibera
rea țării în structura economiei, 
despre dezvoltarea industriei și lăr
girea exporturilor R. P. Romîne. 
Ziarul subliniază că în producția de 
utilaj petrolier R. P. Romînă se si
tuează pe locul al III-lea în lume.

dr. Richard Logsdon, directorul bi
bliotecilor Universității Columbia, 
precum și numeroase persoane din 
conducerea Universității și profe
sori. Cu această ocazie a fost subli
niat rolul unor astfel de acțiuni ca 
important mijloc de cunoaștere și 
înțelegere între popoarele celor două 
țări.

de partid
MOSCOVA 17 (Agerpres). — A- 

genția Novosti transmite următoa
rea informație :

în întreprinderile și instituțiile 
din capitala sovietică oamenii mun
cii discută cu multă însuflețire arti
colul de fond din „Pravda“ de sîm
bătă, intitulat „Linia generală leni
nistă de neclintit a P.C-U.S.“. în ar
ticol se subliniază că „linia generală 
a partidului în domeniul politicii 
externe este lupta pentru pace și 
securitate internațională, înfăptuirea 
principiului elaborat de V. I. Lenin 
de coexistență pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite“.

In articolul de fond al „Pravdel'' 
se spune clar că „înfăptuindu-și H- 
nia generală, „partidul a luptat și 
luptă intransigent și consecvent îm
potriva ideologiei și practicii cultu
lui personalității, străine marxism- 
leninismului, străine înseși naturii 
orînduirii noastre socialiste“.

La multe întreprinderi citirea 
fondului din „Pravda“ la colțurile 
roșii, în timpul pauzelor de prînz, 
s-a încheiat cu aclamații aprobative 
și aplauze.

★

NEW YORK 17 (Agerpres). — A- 
genția France Presse transmite că 
vineri, N. Fedorenko, reprezentan
tul permanent al Uniunii Sovietice 
la O.N.U., l-a vizitat pe secretarul 
general U Thant și i-a dat asigu
rări că politica externă a Uniunii 
Sovietice rămîne neschimbată după 
numirea noului șef al guvernului 
sovietic.

★
PEKIN 17 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
Mao Tze-dun, Liu Șao-ți, Ciu De 
și Ciu En-lai au adresat felicitări 
călduroase lui L. I. Brejnev și A. N. 
Kosîghin cu prilejul preluării noilor 
lor funcții. „Dorim în mod sin
cer, se spune în telegramă, ca 
poporul sovietic frățesc, sub condu
cerea Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și a guvernului sovie
tic, să obțină noi succese în activi
tatea sa de construcție în toate do
meniile și în lupta pentru apărarea 
păcii mondiale.

Partidul Comunist Chinez, guver
nul și poporul chinez se bucură de 
orice progres realizat de marea U- 
niune Sovietică, de Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și de po
porul sovietic pe calea lor înainte.

Recenta lansare și aterizare cu 
succes a navei cosmice sovietice 
„Voshod“ reprezintă o altă măreață 
realizare a poporului muncitor al 
Uniunii Sovietice. Dorim să ne folo
sim de acest prilej pentru a vă 
transmite dv. și, prin intermediul 
dv., marelui popor sovietic, sincerele 
noastre felicitări“.

„Partidele chinez și sovietic și cele 
două țări respective să se unească pe 
baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar. Să se 
dezvolte în permanență prietenia 
frățească de nezdruncinat dintre po
poarele chinez și sovietic“.

★
WASHINGTON (Agerpres). — 

După cum anunță agenția U.P.I., 
președintele Johnson a ținut vineri 
la Casa Albă o consfătuire cu prin-

și de stat a
cipalii săi consilieri: secretarul de 
stat Dean Rusk, ministrul apărării 
McNamara, subsecretarul de stat 
George William Ball, fostul amba
sador al Statelor Unite la Moscova 
Llewellyn Thompson, directorul CIA 
John McCone și consilierul pentru 
problemele securității al Casei Albe 
McGeorge Bundy. Așa cum s-a de
clarat în cercuri oficiale guverna
mentale, la această consfătuire s-a 
discutat semnificația schimbărilor 
în conducerea Uniunii Sovietice și 
a înfrîngerii partidului conservator 
în alegerile din Anglia. Sîmbătă 
președintele S.U.A. a convocat o 
ședință a Consiliului american da 
securitate.

★
VARȘOVIA (Agerpres). — După 

cum a transmis agenția P.A.P., Wla- 
dislaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, au adresat 
lui L. Brejnev șl A. Kosîghin, tele
grame de felicitare cu prilejul pre
luării funcțiilor lor. In telegrame 
se spune între altele: „Vă adresăm 
sincere urări de succese în munca 
pentru binele partidului și popoare
lor U.R.S.S., în construirea pe mai 
departe a comunismului în țara dv., 
în activitatea pentru consolidarea 
păcii în întreaga lume. Ne expri
măm profunda convingere că legă
turile frățești de prietenie și colabo
rare care unesc partidele, statele și 
popoarele noastre se vor dezvolta și 
întări și pe viitor“.

★
TOKIO 17 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter, Minis
terul de Externe al Japoniei a făcut 
o declarație din care reiese că am
basadorul U.R.S.S. în Japonia, Vla
dimir Vinogradov, a informat gu
vernul japonez că politica diploma
tică a Uniunii Sovietice va rămîne 
neschimbată. Totodată, V. Vinogra
dov a declarat că Uniunea Sovieti
că „va menține relații prietenești cu 
Japonia“.

Posturile de radio și televiziune 
Japoneze au transmis o declarație 
oficială a guvernului japonez în 
care se menționează că „guvernul 
nu prevede nici o schimbare ime
diată în polițica internă și externă 
a Uniunii Sovietice“.

★
BELGRAD 17 (Agerpres). — 

După cum anunță Taniug în tele
grama adresată de Iosip Broz Tito 
lui Leonid Ilici Brejnev, se spune :

„în numele Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și în numele meu personal 
vă felicit pentru alegerea în func
ția de prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice convins că rela
țiile de prietenie, tovărășești și co
laborarea dintre partidele și țările 
noastre vor continua să se dezvolte 
în interesul ambelor părți spre fo
losul întăririi continue a socialis
mului, a colaborării constructive 
între popoare și întărirea păcii în 
lume“.

La întrebările unor ziariști în le
gătură cu schimbările survenite în 
conducerea Uniunii Sovietice, pre
ședintele Iugoslaviei Iosip Broz

U. R. S. S.
Tito a declarat : „Sînt optimist și 
cred că nu se va schimba politica 
externă a U.R.S.S.“.

★
BONN 17 (Agerpres). — Agenția 

D.P.A. anunță că ambasadorul so
vietic la Bonn, A. Smirnov, a fost 
primit vineri de cancelarul federal. 
Ludwig Erhard. în cadrul convor
birii care a avut loc, A. Smirnov a 
afirmat că pe viitor nu vor avea loc 
modificări ale politicii sovietice de 
coexistență pașnică.

Comentînd poziția guvernului 
vest-german față de evenimentele 
din Uniunea Sovietică agenția 
D.P.A. transmite : „Avînd în ve
dere noua situație, cancelarul fede
ral nu poate adopta decît o pozi
ție rezervată în chestiunea unui 
contact cu noii conducători din 
Kremlin. Acest lucru nu exclude 
dorința Bonnului de a folosi și pe 
viitor orice posibilitate pentru îm
bunătățirea climatului relațiilor 
germano-sovletlce“.

★
PHENIAN 17 (Agerpres).— „Sînt 

convins că prietenia tradițională și 
solidaritatea dintre cele două parti
de și dintre popoarele țărilor noastre, 
care s-au creat în cursul înflăcărate! 
și îndelungatei lupte revoluționare, 
se spune în telegrama de felicitare 
transmisă de Kim Ir Sen lui 
L. I. Brejnev vor crește șl se 
vor întări pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar și pe baza prin
cipiilor revoluționare ale Declara
țiilor celor două Consfătuiri ale re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești, în conformitate cu 
interesele unității lagărului socialist 
și solidarității mișcării comuniste 
internaționale“.

★
BERLIN 17 (Agerpres).— După 

cum transmite agenția A.D.N., în te
legrama de felicitări adresată de 
Walter Ulbricht lui Leonid Brejnev 
se spune între altele: „Dorim poporu
lui sovietic, sub conducerea avan
gărzii sale încercate marxist-leninis- 
te, a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, mari succese în rezolvarea 
noilor probleme ale construcției co
munismului și în lupta pentru pace 
și coexistență pașnică.

Comitetul Central al P.S.U.G. șl 
populația R.D. Germane vă dorește 
forță cretoare și multă sănătate în 
activitatea dv. ca prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S. pen
tru dezvoltarea creatoare a politicii 
leniniste și înfăptuirea programului 
comunismului“.

O telegramă de felicitare a adresat 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, lui 
A. Kosîghin.

★
CAIRO 17 (Agerpres).— Ziarul 

egiptean „Al Ahram“ anunță că vi
neri seara Abdel Nasser, președin
tele R.A.U., l-a primit pe Vladimir 
Erofeev, ambasadorul Uniunii So
vietice în R.A.U., care i-a transmis 
un mesaj oficial din partea guver
nului sovietic. In mesaj se mențio
nează că schimbările survenite în 
guvernul sovietic „nu vor afecta în 
nici un fel relațiile de prietenie și 
cooperare“ dintre cele două țări.

al C. Ä. E. R.
MOSCOVA (Agerpres).— între 13 

șl 16 octombrie a avut loc la Mos
cova cea de-a 14-a ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor membre ale C.A.E.R. în 
Comitetul Executiv: S. Todorov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, B. Leuschner, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., D. Molomjamț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, P. Jaroszewicz, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, A. Apro, vice
președinte al guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, M. 
Leseciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv * 
fost prezidată de O. Simunek.

Din însărcinarea celei de-a 
XVIII-a sesiuni a C.A.E.R., Co
mitetul Executiv a examinat pro
punerea privind convocarea celei 
de-a XlX-a sesiuni a C.A.E.R. în de
cembrie 1964, precum și propunerea 
privind ordinea de zi preliminară a 
sesiunii. în legătură cu aceasta a 
avut loc un schimb de păreri asupra 
pregătirii raportului Comitetului 
Executiv către cea de-a XlX-a se
siune asupra activității Consiliului în 
perioada care a urmat celei de-a 
XVIII-a sesiuni.

Comitetul Executiv a discutat pro
bleme economice și organizatorice 
ale colaborării în domeniul trans
portului și a adoptat recomandări 
corespunzătoare. în ședința sa, Co
mitetul Executiv a examinat rapor
tul Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru metalurgia neferoasă cu pri
vire la activitatea desfășurată în a- 
nul 1963. S-a constatat că aceas

COMPIMm Miliții! CABINET BRITANII:
LONDRA 17. — Corespondentul 

Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : 
La Londra a fost anunțată lista 
membrilor noului guvern laburist 
condus de Harold Wilson. Noul gu
vern englez cuprinde 22 de membri, 
printre care: George Brown — 
ministru pentru problemele econo
mice și prim-secretar de stat, Ja
mes Callaghan — ministrul finan
țelor, Denis Healey — ministru al 
apărării, lord Gardiner — lordul 
cancelar, Richard Crossman — mi
nistrul pentru problemele locuințe
lor și al afacerilor municipale, 
Patrick Gordon Walker — ministrul 
afacerilor externe, Herbert Brow- 
den — lord președinte al Consiliu
lui și lider al Camerei Comunelor, 
Arthur Bottomley — ministru în
sărcinat cu relațiile cu Common
wealths, Anthony Greenwood — 

tă comisie a desfășurat o acti
vitate pregătitoare în domeniul coor
donării planurilor de dezvoltare a 
metalurgiei neferoase ; au fost a- 
doptate o serie de recomandări ur
mărind sporirea în țările membre 
ale C.A.E.R. a producției de metale 
neferoase și rare și îmbunătățirea 
indicatorilor tehnico-economici în 
metalurgia neferoasă. Comitetul Exe
cutiv a aprobat direcțiile principale 
ale viitoarei activități a comisiei.

Comitetul Executiv a examinat 
problema perfecționării continue a 
materialelor analitice și a indicatori
lor economici, elaborați de Comisia 
pentru probleme economice.

Comitetul Executiv a discutat ra
portul și propunerile Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru statistică 
cu privire la sistemul indicatorilor 
principali care caracterizează nivelul 
specializării și cooperării internațio
nale a producției în domeniul con
strucției de mașini din țările mem
bre ale Consiliului și a adoptat reco
mandări corespunzătoare.

Comitetul Executiv a examinat, de 
asemenea, raportul cu privire la co
laborarea dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în acest domeniu, prezentat 
de consfătuirea conducătorilor de
partamentelor pentru inovații ale 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a discutat pro
bleme privind colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul e- 
conomiei apelor.

Comitetul Executiv a examinat ra
portul cu privire la executarea bu
getului secretariatului consiliului pe 
anul 1963.

în ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate, de asemenea, o 
serie de alte probleme privind cola
borarea economică și tehnico-știin- 
țifică.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere, prietenie și colabo
rare frățească.

ministrul pentru colonii, Frank Cou
sins — ministrul tehnologiei, Mi
chael Steward — ministrul educa
ției și științei, Douglas Jay — mi
nistrul comerțului, Ray Gunter — 
ministrul muncii, Fred Lee — mi
nistrul energiei, Fred Peart — mi
nistrul agriculturii, lordul Longford
— lord al Sigiliului Privat și lider 
al Camerei Lorzilor, Barbara Castle
— ministru al dezvoltării teritorii
lor de peste mări, și alții.

Aici se relevă că participarea la 
vot a alegătorilor a fost mai redusă 
decît în 1959 — 27 600 000 votanți, 
cu circa 200 000 mai puțin ca 
în precedentele alegeri, procentajul 
fiind de 77 la sută din totalul ale
gătorilor. Laburiștii au întrunit 
12 200 000 de voturi, cu numai 
200 000 mai mult decît conserva
torii.

Corespondența din Rio de Janeiro COMUNICAT COMUN CIPRIOTO IUGOSLAV

Comentarii latino-americane
a călătoria
în răstimpul celor zece escale, 

(Venezuela, Columbia, Ecuador, 
Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uru
guay, Paraguay și Brazilia) ale că
lătoriei sale în țările Americii de Sud 
președintele Franței, de Gaulle, 
a recoltat șl a distribuit elogii, a 
strîns mii de mîini, oficiale șl neofi
ciale, a pronunțat și a ascultat dis
cursuri. Așteptată cu un real interes 
pe aceste meleaguri ca prima vizită 
a unul șef de stat francez,' călătoria 
președintelui s-a bucurat de cordia
litate, care s-a manifestat însă cu 
unele nuanțe.

Relativ la obiectivele turneului zia
rul parizian ,,1’Aurore' a scris că 
președintele „nu face turism', ci „e 
călăuzit de rațiuni politice'. La rîn- 
dul său, „Le Monde' afirma că vo
iajul va trebui „să contribuie la o 
mai bună cunoaștere a realităților 
dintr-o regiune esențială a lumii, 
unde încă nu sînt jucate toate căr
țile'.

Călătoria, despre care unii au 
spus că e făcută în grabă, s-a do
vedit totuși bine pregătită. La fieca
re etapă, de Gaulle anunța că în 
curînd va sosi o misiune economică 
franceză și că hotărîrile adoptate în 
principiu asupra asistenței tehnice 
și culturale vor fi puse în practică 
de comisii mixte gata constituite. Cu 
nici un prilej nu s-a vorbit de cre
dite. în schimb, s-au făcut referiri 
la piețe șl la investiții particulare. 
„Ceea ce nu poate nega (de Gaulle), 
scrie revista argentiniană „Primera 
Plana', este că el vine, în principal, 
în căutare de piețe. Ținînd seamă de 
capacitatea de producție a industriei 
franceze șl de piedicile din calea co
merțului internațional, Franța are ne
voie să vîndă mal mult Americii La
tine. In Venezuela ajunsese la ure
chile ziariștilor că președintele Leoni

președintelui de Gaulle
l-ar fi spus oaspetelui său că „nu 
trebuie făcut comerț cu Cuba*. 
„De ce? — i-ar fi răspuns 
de Gaulle malițios. Castro este rău 
platnic? Atunci să-1 prevenim pe 
englezi, pe Franco...' Reprezentanți 
ai presei columbiene au încercat să 
ridice aceeași problemă, dar Couve 
de Murville ar fi răspuns lapidar : 
„Franța nu e dispusă să practice o 
blocadă economică împotriva nimă
nui, decît în caz de război'.

Convorbirile franco-latino-ameri- 
cane s-au aflat tot timpul în atenția 
presei de pe continent. Multe ziare 
au reprodus precizarea făcută de 
ambasadorul francez la Caracas 
despre faptul că „Franța dorește să 
reînnoiască legăturile sale cu Ame
rica Latină, dar nu să se substituie 
investițiilor nord-americane, lucru 
care nici nu este posibil*.

Observatorii au remarcat însă și 
unele elemente din afara limitelor 
acestei precizări, elemente exprimate 
cu o anumită doză de discreție. Să
gețile subtile lansate în cîteva rîn- 
duri la adresa panamerlcanismului 
n-au trecut neobservate. Cînd, în 
piața Independencia din Quito, de 
Gaulle a spus că „dacă latlno-ame- 
rlcanii au astăzi activitate în viața 
internațională, mîine ei vor avea pu
tere și influență, care vor cîntări 
mult în destinele universului', s-a 
desprins subînțelesul că în prezent 
puterea și influența lor sînt îngră
dite de anumiți factori. Alocuțiunea 
adresată parlamentului venezuelez 
conținea, între altele, următorul pa
saj : „Pentru a realiza noile trans
formări interne care se impun în toa
te părțile, statele — fiecare după 
propriile sale legi — au dreptul șl 
datoria să-și îndrume popoarele*, 
în presa latlno-americană s-x scris 

că pasajul poate fi opus practicilor 
panamericane.

In presă s-a remarcat, de aseme
nea, tendința constantă a oaspetelui 
francez de a înlocui noțiunea de 
„Occident' prin cea de „latinitate*, 
pentru a arăta că între Franța și na
țiunile ibero-americane ar exista un 
gen de afinitate pe care alții nu l-ar 
înțelege. In legătură cu aceasta, re
vista „Primera Plana* scrie că „A 
striga „Viva de Gaulle' în America 
Latină înseamnă azi a formula o a- 
cuzație precisă*. Ziarul „Journal do 
Brasil' menționa că „referirile oas
petelui la politica de independență 
ar putea face să crească neliniștea 
grupurilor private nord-americane, 
care se tem că limbajul lui Simon 
Bolivar (erou al luptei de eliberare 
de sub dominația spaniolă), cu care 
președintele francez a pornit spre A- 
merica Latină, ar putea să deștepte 
în conștiința poporului ideea altui tip 
de dominație care planează asupra 
continentului'.

Ziarele braziliene acordă un spa
țiu însemnat relatărilor despre vizită 
și comentează semnificația ei. „O 
Estado de Sao Paulo' scrie într-un 
articol că „cercuri economice fran
ceze manifestă mult interes față de 
consecințele eventuale ale călători
ei' și adaugă : „Așteptăm rezultatele 
turneului sud-american mai ales în 
două sectoare : asistența tehnică șl 
comerțul exterior*. în același timp, 
ziarul subliniază : „Este necesar ca 
țări ca Franța să înțeleagă că nece
sitățile țărilor Americii Latine s-au 
modificat șl că acestea nu așteaptă 
atît produse industriale de consum, 
cît furnizarea de bunuri de echipa
ment mecanice și electrice*.

Vasile OROS

NICOSIA 17 (Agerpres). — în co
municatul comun asupra convorbi
rilor care au avut loc la Nicosia în
tre președintele Iugoslaviei, I. B. 
Tito, și președintele Ciprului, Ma
karios, se arată că între cele două 
părți a avut loc un schimb de pă
reri privind problemele actuale ale 
situației internaționale și dezvolta
rea colaborării dintre Iugoslavia și 
Cipru. Președintele Iugoslaviei și-a 
reafirmat sprijinul față de năzuin

MOSCOVA. După o vizită priete
nească de trei zile în U.R.S.S., la 17 
octombrie, președintele Republicii 
Cuba, dr. Osvaldo Dorticos Torrado, 
a părăsit Moscova îndreptîndu-se pe 
calea aerului spre patrie.

CAIRO. La 17 octombrie au în
ceput la Cairo lucrările celei de-a 3-a 
sesiuni a Consiliului Unității Econo
mice Arabe. Președinte al acestei se
siuni este Mohamed El Farra, minis
tru plenipotențiar al Iordaniei la 
Cairo. Potrivit declarațiilor sale, făcute 
reprezentanților presei, sesiunea va 
lua în discuție măsuri în vederea creă
rii Pieței comune arabe. Din această 
organizație fac parte R.A.U., Siria, 
Irak, Iordania și Kuweit.

PEKIN. La 16 octombrie, președin
tele Mao Tze-dun și alți conducători 
de partid și de stat ai R. P. Chineze 
au primit delegația de partid și gu
vernamentală cubană, în frunte cu Isi
doro Malmiero Peoli, secretar al or
ganizației provinciei Havana a Par
tidului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba, cu care au avut o convor
bire cordială și prietenească.

CARACAS. în cursul anchetei în 
legătură cu răpirea locotenentului- 
colonel Smolen, atașat militar al Am
basadei S.U.A. din Caracas, poliția

țele îndreptățite ale poporului ci
priot spre independență deplină.

Ambele părți și-au exprimat con
vingerea că O.N.U. reprezintă cel 
mai potrivit loc pentru rezolvarea 
problemei cipriote și au condamnat 
toate formele de amestec și inter
venție din afară.

Cei doi președinți au constatat că 
totodată relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă cu succes.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
17 octombrie la Varșovia a fost sem
nată declarația comună cu privire la 
vizita delegației de partid și guver
namentale a R. P. Ungare în R. P. 
Polonă. Declarația a fost semnată 
din partea poloneză de W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
J. Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, iar din partea un

SCURTE ȘTIRI
venezueleană a arestat 16 persoane. 
Anchetatorii îl acuză pe pictorul An
gel Luque, proprietarul clădirii în

„Cei foarte săraci", adăpostiți în 
borurile uriașului sombrero, prin 
care caricaturistul Mauldon repre
zintă America Latină în ziarul „Chi
cago Sun Times", sînt complet des- 
părțiți de „cel foarte bogați" aflațl 

în vîrfui acestui „munte înalt"

Declarație polono-ungară

care se presupune că a fost reținut 
Smolen, de a fi unul din principalii 
autori ai răpirii ofițerului american.

PARIS. Venind de la Roma, preșe
dintele Indoneziei, Sukarno, a sosit la 
17 octombrie la Paris într-o vizită ne
oficială de o săptămînă.

KIEV. La 17 octombrie a avut loc 
la Kiev o ședință festivă consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a eliberării 
Ucrainei de sub jugul cotropitorilor 
hitleriști. Anastas Mikoian, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a rostit o amplă cuvîntare.

Piotr Șelest, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul ucrainean 
în ultimii 20 de ani.

ROMA. Un grup de deputați co
muniști, printre care Luigi Longo, Ma
rio Alicata, Diaz, Giancarlo Pajetta și 
alții, a trimis o scrisoare Comisiei 
pentru afacerile externe din Camera 
deputaților, cerînd convocarea unei 
ședințe a comisiei în care să se preci
zeze poziția Italiei față de forța ato
mică multilaterală în „parlamentul eu
ropean .

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
o nouă explozie nucleară subterană a 
fost efectuată de către Statele Unite 

gară de J. Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. și președinte al gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar.

După semnarea declarației a avut 
loc în Sala Congreselor din Palatul 
Culturii și Științei din Varșovia un 
miting la care au luat cuvîntul W, 
Gomulka și J. Kâdâr.

la poligonul de experiență din Nevada 
— a 17-a experiență nucleară subte
rană anunțată de S.U.A. în acest an.

BAGDAD. Președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture, a sosit astăzi la 
Bagdad, într-o vizită oficială, la invi
tația președintelui Republicii Irak, Ab
dul El-Salam Muhammed Aref.

ATENA. Presa greacă relatează că 
vineri au fost aduse la Atena cu un 
avion de la Viena osemintele lui Ip- 
silante, conducătorul Eteriei.

PEKIN. La invitația Institutului 
popular chinez pentru problemele in
ternaționale, în capitala R. P. Chineze 
a sosit o delegație a Partidului Socia
list din Japonia, în frunte cu Tomomi 
Narita, secretar general al partidului 
și membru al Dietei japoneze. Intr-o 
declarație făcută la aeroport — a- 
nunță China Nouă — Narita a arătat 
că va discuta la Pekin probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări, precum 
și probleme legate de situația din 
Asia.

WASHINGTON. După cum anunță 
agenția France Presse, Brazilia și 
Uruguay au cerut oficial convocarea 
unei conferințe interamericane extra
ordinare, cu scopul revizuirii politicii 
sistemului interamerican de alianțe și 
înțelegeri.
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