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Aprovizionarea de iarnă a populației

CU PLANUL 
PE 10 LUNI

BICAZ (coresp. „Scînteii“). — Co
lectivul Fabricii de ciment din Bicaz 
și-a îndeplinit planul de producție pe 
10 luni, cu 11 zile mai devreme. De 
la începutul anului și pînă acum, 
fabrica a trimis șantierelor de cons
trucții din țară, peste prevederile 
planului, 22 000 tone de ciment, 
39 000 m.p. plăci de asbociment 
și 171 tone de var. Mare par
te din aceste cantități au fost 
realizate pe seama creșterii indicilor 
de folosire a agregatelor. S-a acordat 
o atenție deosebită respectării grafi-

ÎNDEPLINIT
cului de reparații, executării unor 
reparații de calitate și exploatării 
raționale a agregatelor. Numai prin 
depășirea cu 3,7 la sută a gradului 
de ocupare a cuptoarelor au fost 
produse peste plan mai mult de 
18 000 tone clinker.

Pe trei trimestre, cimentiștii de la 
Bicaz au sporit productivitatea mun
cii cu 4,3 la sută față de plan, au 
realizat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 1 108 000 
lei și un beneficiu de 7 230 000 lei 
peste prevederile planului.

Transportul 
legumelor

Spre centrele de consum din 
Întreaga țară sînt îndreptate zil
nic zeci de mii de tone de car
tofi, ceapă, varză, rădăcinoase etc. 
In pofida condițiilor create 
pentru aprovizionarea de iarnă, 
se constată totuși că în unele lo
calități legumele și în special 
cartofii sosesc cu întîrziere. Cau
za acestei stări de lucruri o con
stituie în bună măsură lipsa de 
operativitate în transportarea 
cartofilor de la unitățile produ
cătoare la cele de desfacere, 
în mod firesc, cantitățile ex
pediate ar trebui să parcurgă 
un drum neîntrerupt : de pe 
cîmp — în camioane — spre gări 
și apoi, rapid, în vagoanele 
C.F.R. Dar o primă oprire — une
ori nejustificat de lungă — are 
loc în călătoria cartofilor chiar la 
bazele de recepție din stațiile de 
cale ferată. Unele uniuni raionale 
ale cooperației de consum din re
giunile Brașov și Maramureș, 
nu au organizat bine acti
vitatea la centrele de preluare. 
Din această pricină, autocamioa
nele, în loc să transporte conti
nuu cartofii de pe cîmp la rampe, 
se adună uneori în număr mare 
în stații, aglomerîndu-le.

Lipsă de promptitudine mani
festă cîte o dată și între
prinderile de transport. I.R.T.A. 
Banat, Bacău, Oltenia nu pun 
întotdeauna la dispoziția uni
tăților cooperației autocamioa
nele prevăzute. Astfel, în u- 
nele localități mari producă
toare, decalajul dintre cantitățile 
de cartofi recoltate și cele pre
luate, în loc să scadă, crește.

în localitățile de destinație, car
tofii trebuie îndreptați fără întîr
ziere către unitățile de desfacere. 
Acolo unde nu se procedează ast
fel, cum se întîmplă și în Capi
tală, cartofii sînt lăsați zile în șir 
în condiții necorespunzătoare, pe 
rampe.

O răspundere deosebită în ma
nipularea cartofilor revine orga
nelor C.F.R. și întreprinderilor 
de transport. In ultima săp- 
tămînă, C.F.R. a pus la dispoziția 
cooperației și vagoane descoperi
te, ceea ce poate duce la de
gradarea unor cantități importan
te de cartofi. Este necesar să se 
ia măsuri urgente pentru ca 
transporturile să se facă în va
goane acoperite sau prevăzute cu 
prelate.

Există condiții ca prin grija 
Centrocoop, a consiliilor agricole 
și organelor comerciale, aprovi
zionarea de sezon să se desfășoa
re operativ și în mai bune con
diții.

SUCEAVA
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — Re

coltatul cartofilor și transportul lor. la 
centrele de recepționară este o lucrare 
ce nu suferă amînare. Gospodă
riile colective din raionul Fălticeni au 
recoltat pînă la data de 20 octombrie 
92 la sută din suprafața cultivată cu 
cartofi. Ele sînt și fruntașe la transpor
tul cartofilor la centrele de recepție. 
Colectiviștii din Băișești, folosind zilele 
bune de lucru, au terminat primii pe 
raion recoltatul și au transportat la cen
trul de recepție din Berchișești 1549 
tone cartofi din 1 688 tone cît prevede 
contractul.

în regiune există cantități îndestulă
toare de cartofi, dar recoltarea și livra
rea lor întîrzie. Pînă la data de 
20 octombrie se recoltaseră numai 57,8 
la sută din suprafețele cultivate. Mult 
rămase în urmă sînt raioanele Rădăuți 
și Gura Humorului (cele mai mari pro
ducătoare de cartofi), unde pînă la data 
amintită s-au recoltat doar 37,6 la sută 
și respectiv 44,2 la sută din suprafețele

E MARAMUREȘ
BAIA MARE (coresp. „Scînteii”).— 
In vederea bunei desfășurări a a- 

provlzionării populației cu cartofi și 
alte produse de toamnă, O.C.L. Apro
zar a organizat circa 30 puncte de 
desfacere sezoniere în orașele Baia 
Mare, Sighet, Satu Mare, Vișeu și 
centrele miniere Cavnic, Băiuți, 
Nistru etc., precum șl pe lîngă ma
rile uzine din regiune. Nu au fost 
omise nici măsurile privind asigura
rea stocului de cartofi necesari des
facerii în perioada de iarnă.

Pentru preluarea fără întîrziere 
a cantităților de legume contractate 
cu gospodăriile de stat și colective, 
U.R.C.C. Maramureș a creat în acest

BRAȘOV
Din ultima situație operativă reiese 

ă, pînă la 20 octombrie, U.R.C.C. 
irașov a preluat 34,8 la sută 
'■in cantitatea de cartofi prevăzută a 
i livrată de unitățile agricole din 
egiune în cadrul contractelor și 
lentru muncile S.M.T. Mult întîrzia- 
e sînt raioanele Făgăraș, Mediaș și

Din analizele și controalele efec- 
ate pe teren reiese că producția 
te bună dar ritmul de recoltare 
te nesatisfăcător. In raionul 
Igăraș, raion cu ponderea cea mai 
are în această privință, din 
le 9 800 ha cu cartofi abia s-au 
‘coltat 2 500 ha. Cauzele esențiale 
le rămînerii în urmă intr-un mare

BAROMETRUL
CLASEI

® A fost învinsă o lege a fizicii
• Orare și carnete de elev 
© Cit durează „acomodarea"

Intr-una din aceste molcome după- 
amieze de octombrie am asistat, martor 
tntîmplător la o scenă, de fapt atît de 
frecventă încîf atenția noastră nici nu o 
mai înregistrează de obicei : un grup de 
școlari, fete și băieți, în vizită la Expozi
ția realizărilor economiei naționale. Ei, 
mai întotdeauna grăbiți, nerăbdători, ne- 
astîmpărați întîrziau serioși, preocupați, 
în fața unuia sau altuia dintre exponate. 
Descoperiri la tot pasul și bineînțeles noi 
perspective pentru răspunsul la prima în
trebare gravă a adolescenței : ce voi fi ?

Această scenă des întîlnită ne-a amin
tit, cu forța oricărei imagini concrete, 
că noul an școlar se desfășoară din plin. 
O binecunoscută lege a fizicii afirmă 
că orice corp care frece din starea 
de repaus în cea de mișcare tre
buie să învingă o forță de inerție. Și to
tuși, școala poate și trebuie să se 
sustragă de la efectele acestei legi. Pre
gătit și organizat din timp, procesul de 
învăfămînf se poate desfășura de la bun 
început cu regularitatea și constanța unui 
mecanism de ceasornic. Este tocmai ceea 
ce demonstrează activitatea multor școli 
unde primele ore, primele lecții au în
semnat un demaraj hotărît, în plin.

...A sunat de intrare. Mă așez pe un 
scaun, învăluit pentru o clipă de aminti
rea emoțiilor de altă dată în fața catedrei 
și a catalogului. Dar primele răspunsuri 
sună limpede, concis, sînt exprimate logic 
și corect. Că nu este doar o simplă în- 
tîmplare o confirmă reacțiile și partici
parea elevilor, iar catalogul clasei a X-a I

demonstrează con
vingător că aceas
tă atmosferă vie, 
creatoare domneș
te și la celelalte 
ore, la celelalte 
materii de preda
re — absențe pu
ține, note bune 
foarte multe. Aceeași 
excepții, de la caz la 
și la alte clase — a IX-a, a X-a, a Xl-a 
— de la Școala medie nr. 22 din Ca
pitală.

Deci, legea inerției poate fi răsturnată 
prin efortul comun al profesorilor, al ele
vilor, printr-o prealabilă și amănunțită 
activitate de organizare a începutului de 
an școlar, printr-o temeinică muncă de 
predare și însușire a cunoștințelor.

început de bun augur, sfîrșiful trimes
trului va confirma desigur realizările a- 
cestor prime săptămîni de an școlar.

...Și totuși inerția mai există, așa-nu- 
mita „acomodare" se prelungește uneori 
pe termene nepermise.

Elevii clasei a X-a B de la Școala me
die nr. 36 au ales secția reală ; unii din
tre ei vor să devină ingineri, constructori, 
geologi, tehnicieni. O discuție cu acești 
adolescenți de 16 ani îșl are farmecul 
său, replica lor e vie, spontană, inteli
gentă, dar în abordarea problemelor mai 
importante atitudinea unora este cel pu
țin curioasă. Din 34 de elevi, 15 au note 
nesatisfăcătoare la matematici. Rostit cu 
dezinvoltură, răspunsul e sincer : „Nu am 
știut ; n-am învățat’. Rînd pe rînd, unul

respective. în aceste raioane, consiliile 
de conducere din gospodăriile colec
tive nu s-au ocupat în suficientă măsu
ră de organizarea temeinică a muncii la 
lucrările de recoltare.

La centrele de recepție, spre deosebi
re de alți ani, munca a fost organizată 
mai bine. La stația de cale ferată Ber
chișești, raionul Gura Humorului, se 
află un centru de recepționare a carto
filor proveniți din gospodăriile colecti
ve din acest raion, cît și din raionul 
Fălticeni. Știind că aici va fi primită 
o mare cantitate de produse, organele 
cooperației au asigurat un grup electro
gen și trei benzi transportoare pentru 
încărcat. La fel a fost organizată mun
ca și la stația C.F.R. Păltinoasa. Aici se 
întîrzie însă uneori încărcarea vagoane
lor din cauza lipsei de curent. Stația 
de 110 kilovolți, care livrează energie 
pentru funcționarea benzilor transpor
toare, întrerupe uneori curentul.

Consiliile agricole raionale trebuie să 
la neîntîrziat măsuri pentru a se inten
sifica recoltatul, transportarea cartofi
lor la bazele de recepție și expedierea 
lor spre centrele de consum.

an un număr sporit de centre de a- 
chiziție. în stațiile C.F.R.-Carei, Sa- 
nislău, Satu Mare și altele sosesc 
zilnic mari cantități de cartofi. Pe 
rampele unora dintre stații s-au in
stalat benzi transportoare.

Cu toate acestea, la unitățile Apro
zar din regiune nu au sosit cantită
țile de cartofi prevăzute. Pentru a 
asigura cantitățile necesare consu
mului, O.C.L. Aprozar Maramureș 
a contractat prin U.R.C.C. Brașov 
și Tg. Mureș peste 7 000 tone de car
tofi. Zilnic sosesc între 250—300 tone 
cartofi sortați de bună calitate. Nu 
la fel se prezintă însă cartofii livrați 
de Agevacoop-urile din Tg. Lăpuș și 
Vișeu, care sînt livrați cu un procent 
ridicat de pămînt

număr de unități agricole sînt or
ganizarea necorespunzătoare a lucră
rilor, nefolosirea din plin a mijloa
celor mecanice ale S.M.T.-urilor și a 
atelajelor proprii. Intr-o serie de 
gospodării colective ca Lisnău, Reci, 
raionul Sfîntu Gheorghe, Vaida-Re- 
cea, Berivoii Mari, raionul Făgăraș, 
și în altele, mașinile de scos cartofi 
realizează doar 1,5 ha pe zi, în loc 
de 3—4 ha cît ar putea realiza.

In această situație, sosirea timpu
lui rece ar putea găsi cantități im
portante de cartofi 
pămînt. Iată de ce 
fie luate măsuri 
grăbirea ritmului 
preluare a cartofilor, mai ales în ra
ioanele în care această acțiune este 
întîrziată.

In cursul semestrului doi al anului viitor, în Capitală va ii dată în folo
sință centrala telefonică automată de pe Calea 13 Septembrie, în apro
piere de piața Puișor. Clădirea este gata. în ea urmează să fie montată 
prima parte din echipamentul centralei : 3 000 de linii, centrala urmînd 
să fie extinsă în anii următori. La parter se va deschide, incă în acest 
an, un oficiu P.T.T.R. cu cabine telefonice și ghișete de prezentare pentru 
prestațiile poștale. în fotografie : Clădirea centralei telefonice automate.

Radiogramâ de la trimisul nostru
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noștri au cîștigat 
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rămase încă în 
este necesar să 
urgente pentru 
de recoltare și

îmbrățișat parcă de munții cu crestele 
învăluite în negura toamnei, lacul de a- 
cumulare Sagami i-a întîmpinat pe fina- 
liștii probelor de caiac-canoe cu apele 
ușor vălurile de vînt. Pe o înălțime de pe 
mal, acolo unde anii au săpat adevărate 
terase, spectatorii care nu au mai găsit 
locuri în tribune au transformat costișele 
în amfiteatre și, înfruntînd cu stoicism 
ploaia și frigul, i-au încurajat necontenit 
pe sportivii aflafi în întrecere pe pistele 
de apă. Mica localitate montană ne 
reamintește prin construcțiile sale, prin 
peisajul din jur, dar mai ales prin lacul 
făurit de mîna omului, de Bicazul nostru. 
Sagami are în după-amiaza aceasta un 
aspect sărbătoresc, iar prezența unor 
marinari în rada miniaturalului port unde 
are loc festivitatea de premiere dă un 
plus de frumusețe și culoare atît de 
disputatelor întîlniri olimpice.

O dată cu primul start a început să

s-au
In

fo r-

Distincții internaționale acordate 
unor cineaști romini

între 14—17 octombrie a avut loc 
la Milano cel de-al VI-lea Congres 
al Uniunii Internaționale a Asocia
țiilor de tehnică cinematografică 
(U.N.I.A.T.E.C.) la care au parti
cipat delegați din 21 de țări. în ca
drul lucrărilor congresului, axate 
pe realizările tehnicii cinematogra
fice în interdependență cu televi
ziunea, s-au prezentat 32 de refe
rate și comunicări. Delegația țării 
noastre a susținut mai multe comu
nicări care au suscitat un viu inte
res. Metoda de subtitrare foto- 
optică cu texte vizibile pe orice fond 
de film — inventator Ion Buțănescu 
— a fost distinsă cu o diplomă spe
cială. Congresul a fost precedat de 
cel de-al IV-lea concurs tehnic in
ternațional al filmului care s-a

desfășurat în zilele de .12 și 13 oc
tombrie. în competiție au intrat 
secvențe selecționate din filme, re- 
prezentînd diverse domenii ale teh
nicii cinematografice. Juriul con
cursului a decernat Premiul de ex
celență (Premiul mare) filmului ro- 
mînesc „Pădurea spînzuraților“ pen
tru calitatea fotografică a imaginii 
și ingeniozitatea mișcării aparatu
lui de luat vederi. (Operatorul filmu
lui este Ovidiu Gologan). S-au mai 
acordat trei premii de onoare fil
melor „Neamul Șoimăreștilor“ și 
„Harap Alb“ pentru calitatea imagi
nii color și a prelucrării în labora
tor și filmului „Memoria trandafi
rului“ pentru calitatea filmărilor 
macroscopice și a montajului coloa
nei sonore.

Instituirea medaliei jubiliare
„A XX-a aniversare a Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romine“
Printr-un decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Romîne 
s-a instituit medalia jubiliară „A 
XX-a aniversare a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne“.

Medalia jubiliară „A XX-a ani
versare a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne“ se con
feră generalilor, ofițerilor, subofi
țerilor și altor persoane care au con
tribuit la întărirea Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne, 
precum și veteranilor din războiul 
antifascist, cu merite deosebite.

Ia clasa a X-a I de la Școala medie nr. 22. Tabla neagră polarizează 
toato privirile

bureze, pentru ca încetul cu încetul, pes
te lacul atît de agitat de loviturile de pa- 
dele ale sportivilor să se lase ceața și să 
plouă torențial. în ciuda acestor condiții 
vitrege, cei mai buni concurenți, adevă- 
rafi artiști ai probelor de caiac-canoe, au 
luptat din răsputeri pentru cucerirea vic
toriei și a titlurilor olimpice. Așa cum 
relatam în corespondența de ieri, repre
zentanții țării noastre au fost prezenji la 
toate starturile, fiind printre principalii a- 
nimatori ai întrecerilor. Comportarea lor 
a fost meritorie — au cucerit două me
dalii de argint și trei de bronz — adu- 
cînd puncte prețioase în clasament.

La caiac simplu, cei nouă finaliști 
angajat încă de la început într-o 
trecere aprigă, la jumătatea distanței
mîndu-se două plutoane ; se trece și de 
ultimul șir de balize înșirate ca niște măr
gele multicolore pe apa lacului și cu pu
țin înainte de sosire suedezul Peterson, 
angajat în lupta cu concurentul maghiar 
Hesz, mărește ritmul, caiacul său zvîcnind 
primul. Aurel Vernescu nu mai izbutește 
să se mențină în apropierea învingătoru
lui și se clasează pe locul al treilea.

Și la caiac simplu-femei, întrece
rea a fos* foarte pasionantă. Trebuia să 
fi văzut dîrzenia cu care vîsleau concu
rentele, hotărîrea cu care căutau să recu
pereze distanța ce le separa pentru a-țf 
putea da seama pe deplin de frumusețea 
luptei sportive ce se ducea sub rafalele 
ploii și ale vîntului. Cu un admirabil e- 
fort de voință, sportiva noastră Hilde Lauer 
ocupă locul doi, întrecînd multe concu
rente de valoare, cotate printre principale
le favorite (daneza Hansen, americana Jo
nes, germana Felten). între timp, ceața a- 
coperă tot mai mult coastele împădurite 
ale munților, iar pe lac vizibilitatea scade, 
începe cea de-a treia probă : canoe sim
plu. Andrei Igorov a sosit la două se
cunde după cîșfigătorul probei — germa
nul Jurgen — primind medalia de argint.

La capătul unei lupte epuizante, cu
plul romîn de caiac dublu femei (Hilde 
Lauer-Cornelia Sideri) cucerește medalia 
de bronz ; ultima medalie pentru Ro- 
mînia a adus-o în întrecerile de la Sa
gami echipajul de caiac patru persoane 
(Cuciuc, Sciotnic, Turcaș, Vernescu), cla
sat pe locul trei.

Evident, sportivii romîni au lăsat o
frumoasă impresie celor prezenfi, ca și 
specialiștilor ; ei au fost mereu printre 
animatorii întrecerilor, au pornit tare 
chiar din start, fiind apoi ținta atacurilor 
tuturor celorlalți concurenți. Faptul că, 
într-un asemenea concurs olimpic, unde 
au fost prezente toate vedetele caiacu
lui și canoei din lumea întreagă echipaje 
romînești au cucerit atîtea locuri frun
tașe, reprezintă un succes care merită să 
fie reținut. Era de așteptat însă ca la 
caiac dublu și la canoe dublu, compor
tarea reprezentanților noștri să fi fost 
mai bună, pe măsura posibilităților lor. 
Or, atît Ivanov, Nicoară (clasați pe locul 
4), cît și Lipalit și Sidorov (locul 5) au 
concurat parcă timorați, n-au manifestat 
acea vitalitate atît de caracteristică lor.

La Sagami, printre noii laureați olim
pici s-au numărat ieri, în penultima zi 
a J.O., și sportivii romîni, despre care 
ediția de seară a ziarului „Asahi Evening 
News" scrie în ‘ermeni elogioși, subli
niind faptul că, deși nu au cucerit nici o 
medalie de aur, totuși prin numărul mare 
de medalii de argint și bronz, au fost 
principalii concurenți ai zilei.

Ion MĂRGINEANU

Drumuri forestiere
Anul acesta, în bazinele forestiere 

nou deschise șl în cele aflate în ex
ploatare în Munții Cernei, la Hercu- 
lane, Rîul Alb etc., regiunea Banat, 
au fost construite drumuri șl căi de 
legătură cu locurile de muncă pe o 
lungime de aproape 70 km. în pre
zent, în exploatările forestiere din 
această parte a țării se află în dife
rite stadii de construcție drumuri fo
restiere principale și de legătură 
care se întind pe o lungime de mai 
bine de 140 km. De la începutul a- 
nului, în regiunea Ploiești, au fost 
construite și amenajate astiel de 
drumuri pe o lungime de circa 50 de 
km îndeosebi în noile parchete din 
bazinele forestiere Tîrgoviște, Mă- 
neciu-Ungureni, Nehoiu și Sinaia. 
Față de 1959, rețeaua de drumuri 
forestiere în exploatările din regiune 
a crescut cu aproape 300 de km. 
Totodată, au fost efectuate impor
tante lucrări de consolidare a dru
murilor existente.

Migdalii de la Ostrov
Pe coastele însorite ale Ostrovu

lui, colectiviștii string în aceste zile 
fructele unei plantații unice pe me
leagurile dobrogene : migdalul. în 
această parte a regiunii, unde clima 
este mai blîndă, au fost plantați cu 
mai mulți ani în urmă 60 de migdali 
care s-au dezvoltat bine. De la a- 
cești migdali se va strînge în toam
na aceasta o producție de peste 300 
kg fructe.

TELEGRAME
Cu prilejul Zilei independenței și a aniversării unui an de la 

proclamarea Republicii Federale Nigeria, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trans
mis președintelui Republicii Federale Nigeria, dr. Nnamdi Azikiwe, 
guvernului și poporului nigerian felicitări cordiale și cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.

în telegrama de răspuns, dr. Nnamdi Azikiwe, președintele Repu
blicii Federale Nigeria, a exprimat vii mulțumiri pentru urările 
adresate. (Agerpres)

situație, eu unele 
caz, am întîlnit-o

recunoaște că nu a fost atent la o lecție 
de trigonometrie, altul afirmă că după 
prima notă a considerat că nu va mai fi 
ascultat așa de curînd etc. Explicația e in
consistentă : „Nu ne-am obișnuit cu rit
mul clasei a X-a"; angajamentul e vag și 
relativ : „O să ne apucăm de învățat”. 
Cînd și cum ?

Nu încape nici o îndoială că notele 
exprimă nivelul de cunoștințe al unei cla
se și astfel îi orientează pe profesori în 
metodica de predare, în tematica ore
lor educative. Catalogul, acest barome
tru adeseori foarte sensibil, este cerce
tat frecvent și atent de diriginte și de 
conducerea școlii ? în cazul de față, la o 
oră de dirigenție a clasei a X-a B s-a 
discutat despre situația la învățătură dar, 
după cum se vede, nu îndeajuns de con
vingător și de eficace. Măsuri concrete 
nu au fost luate, sprijinul dat de elevii 
buni celor slabi nu este folosit. Din avizie
rul cancelariei aflu că la o serie de clase 
nu au fost împărțite carnetele de elev, 
prin intermediul cărora părinții ar putea 
cunoaște, măcar în parte, situația la în
vățătură a copiilor. Ne apropiem cu pași 
repezi de jumătatea primului trimestru. 
Oare cît să mai dureze „acomodarea"?

în primele zile de școală au mal exis-

tat și în acest an orare provizorii, modi
ficări neprevăzute, paralelisme, deși ase
menea deficiențe sînt incompatibile cu 
regulamentul școlar. Cu toate acestea am 
întîlnit în ultimele zile un orar modificat 
cu perseverență nu de la o săpfămînă la 
alta, ci adeseori, de azi pe mîine : ora
rul claselor a IX-a de la Școala medie nr. 
7. După cum relatează corespondenții 
noștri voluntari, situații 
există și în alte școli din

Consecințele sînt ușor 
provizoratul provoacă dificultăți atît ele
vilor, cît și profesorilor, iar cataloagele 
înregistrează adesea curba sinuoasă din
tre notele bune și notele rele.

în asemenea cazuri se simțea nevoia 
unui control mai activ, a unui sprijin 
eficace din partea secțiilor de învățămînt 
ale sfaturilor populare raionale.

Paul DIACONESCU

asemănătoare 
Capitală.
de prevăzut :

P. S. — In ultimele zile, mai precis 
miercuri, am aflat că la Școala medie nr. 
36 a fost alcătuit programul orelor de 
meditație la matematici și la alte disci
pline, iar la Școala medie nr. 7 orarul 
claselor a IX-a a fost, în sfîrșit, definitivat. 
Era și timpul.

Declarația
Iui U Thant

„Ar fi foarte util ca în cursul a- 
nului 1965 să aibă loc un dialog în
tre cele cinci puteri nucleare : Sta
tele Unite ale Americii, Uniunea So
vietică, Marea Britanie, Franța și R.P. 
Chineză, pentru a fi luată în discuție 
problema pericolului distrugerii nu
cleare" — a declarat U Thant, secre
tarul general al O.N.U. El a adăugat 
că împărtășește punctul de vedere, 
potrivit căruia o asemenea conferin
ță ar putea să se adauge în chip 
util eforturilor în această direcție ale 
Adunării Generale a O.N.U. șl ale 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva.

Manifestul unor laureați 
ai Premiului Nobel

Treizeci și trei de laureați americani 
ai Premiului Nobel au publicat un mani
fest chemînd pe alegători să voteze la 3 
noiembrie în favoarea președintelui 
Johnson Printre autorii manifestului se 
află scriitorul John Steinbeck, președintele 
comisiei pentru energia atomică a S.U.A., 
Glenn Seaborg, fizicianul Isidor Rabi și 
al|ii. Autorii manifestului, explicînd hotă
rîrea lor, au arătat că președintele State
lor Unite trebuie să fie un om prudent, 
conștient de complexitatea problemelor 
internaționale și care înțelege nafura erei 
nucleare. -r

480 000 de greviști 
in Italia

(Relatări despre alte competiții 
olimpice de ieri — în pag. a IlI-a).

105 membri 
în cabinetul britanic

Noul guvern britanic, condus de 
primul ministru Harold Wilson, se 
va compune în total din 105 mini
ștri și secretari de stat. Pînă în pre
zent, au fost numiți 101 miniștri șl 
secretari de stat.

480 000 de muncitori din industria 
confecțiilor din Italia au declarat 
grevă la 22 octombrie. Greviștii re
vendică încheierea unui nou con
tract de muncă, îmbunătățirea con
dițiilor de lucru și satisfacerea re
vendicărilor economice. In provin
cia Livorno, muncitorii au declarat 
o grevă generală de trei ore, reven- 
dicînd majorarea pensiilor și efec
tuarea unei reforme a întregului sis
tem de asigurări sociale.
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In preajma Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne

Momente din lupta 
pentru eliberarea orașului Carei

EXPOZIȚIA DE ARTĂ PLASTICĂ 
Oi REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ

Festivitățile care au avut loc acum 
două zile la Carei, dezvelirea impu
nătorului monument al ostașului ro- 
mîn, realizat de sculptorul Vida 
Geza, mi-au răscolit amintirile le
gate de luptele la care am partici
pat acum douăzeci de ani. îmi revin 
în memorie minunate fapte de arme 
săvîrșite de ostașii și ofițerii romîni 
însuflețiți de dragoste fierbinte de 
patrie, de țelurile nobile ale răz
boiului antifascist.

Nu mă voi opri în rîndurile de 
față asupra amănuntelor legate de 
pregătirile pe care le-au făcut în 
momentul respectiv Armata a 4-a 
romînă și Armata a 40-a sovietică 
care acționau cot la cot împotriva 
forțelor hitleriste și horthyste, ho- 
tărîte să opună o rezistență puter
nică și de lungă durată în orașele 
Carei și Satu Mare. Am să-mi dea- 
păn amintirile începînd din noaptea 
spre 24 octombrie 1944.

Trupele Diviziei 9 infanterie, din 
care făcea parte și Regimentul 34 
infanterie, al cărui comandant eram, 
au reușit, după atacuri frontale 
combinate cu manevre de flanc și 
spate, să rupă și să destrame țesă
tura de puncte de rezistență și cui
buri de foc pe care o organizaseră 
unități din diviziile 8 cavalerie hit- 
leristă și 25 infanterie horthystă 
la nord-est și nord-vest de Ghenci 
și Sînmiclăuș și la sud de 
Carei. Astfel, ele au ajuns la margi
nea orașului Carei, gata pentru a da 
lupta hotărîtoare. De-a lungul șose
lei Ghenci-Carei, spre întretăierea 
cu calea ferată, batalioane și com
panii din regimentele 34 și 40 infan
terie au atacat poziția inamică de 
la cota 128 și de la fermele Bergher 
și Zilber. Inamicul rezista însă cu 
disperare.

în cursul zilei de 24 octombrie, 
sub cernerea unei ploi mărunte și 
reci, ostașii romîni au dat numeroase 
atacuri, cu scopul de a infringe for
țele dușmane de la ferma Rîtul Tă- 
rîțelor și din poziția de la nord de 
Sînmiclăuș. La căderea serii, inami
cul a fost silit să se retragă în 
dezordine către Carei, urmărit de 
focul subunităților romîne. în cursul 
acestei lupte s-a evidențiat în mod 
deosebit compania I din batalionul 
comandat de maiorul Murea Gheor
ghe, din regimentul nostru, care a 
atacat cu o energie și o dîrzenie de
osebite. Dar tocmai cînd ostașii se 
pregăteau să treacă la asaltul hotă- 
rîtor, inamicul a dezlănțuit un con
traatac asupra flancului stîng. Sub
unitatea a opus contraatacului 
două plutoane, iar al treilea a lovit 
flancul stîng al fasciștilor. în ace
lași timp, grupa de mitraliere a 
companiei a deschis un foc puternic. 
Inamicul a introdus îndată în luptă 
noi forțe și a început să tragă cu 
arme automate. Depistînd cuibul de 
foc, soldatul Ion Cercel din compa
nia 1 a reușit să-l reducă la tăcere. 
Focul precis al soldatului Cercel și 
al grupei caporalului Zbarcea din 
aceeași companie a fost hotărîtor 
pentru oprirea contraatacului duș
man. în ultimul moment însă, un 
snop de gloanțe a curmat firul vieții 
bravului soldat Cercel. Pentru fapta 
sa eroică, el a fost citat prin Ordi

nul de zi nr. 86/1944, de către co
mandantul regimentului, avansat 
postmortem la gradul de sergent și 
decorat. Eroic a căzut la datorie și 
caporalul Zbarcea.

Noaptea de 24 spre 25 octombrie a 
fost decisivă. Batalioanele diviziei au 
fost deplasate pe baza de plecare, 
apropiind u-se de oraș, astfel ca în 
zorii zilei să poată fi dezlănțuit, prin 
surprindere, atacul hotărîtor asupra 

siluirea
înir-o localitate din Transilvania populația ajută trupele romîne la corn 

unui pod
trupelor horthyste și hitleriste. După 
miezul nopții, cînd ultimele pregă
tiri erau pe terminate, inamicul a 
început să lumineze cîmpul de luptă 
cu rachete. Tăcerea nopții a fost în
treruptă de sute de explozii de pro
iectile de artilerie și de aruncătoare 
de mine, de răpăitul mitralierelor. 
Aceasta era prima ripostă a inami
cului ce se apăra pe noile sale pozi
ții. Astfel a început o luptă înverșu
nată. în zori, unitățile noastre pă
trundeau în oraș avînd în primele 
linii plutoanele sublocotenenților N. 
Ionescu și N. Iancuț din compania a 
6-a din Regimentul 34 infanterie și 
companiile 1 și a 7-a din Regimentul 
40 infanterie. Impresionantă a fost 
vitejia ostașilor din grupa soldatului 
Eftimie Gheorghe din compania a 
6-a în luptele duse pentru curăța
rea orașului de hitleriști. Observînd 
că mai mulți horthyști căutau să se 
strecoare în spatele plutonului, 
soldatul Eftimie s-a năpustit cu mi
litarii din subordine asupra acesto
ra, dezlănțuind un foc nimicitor. în 
toiul luptei, el a căzut eroic.

în luptele de la .sud de Carei și în 
acțiunea de curățire a orașului, 
Divizia 9 infanterie a capturat peste 
500 de prizonieri aparținînd trupelor 
hitleriste și horthyste. Totodată, în 
orăș au mai fost capturate un depo
zit de armament și muniție pe roa
te, o coloană de căruțe cu material 
de război și mai multe depozite cu 
echipament militar.

Cu voința neclintită de a urmări 
dușmanul și a-i da noi și nimicitoare 
lovituri, trupele noastre au continuat 
înaintarea. Primele unități . ale 
Corpului 6 armată au ajuns la fron
tiera de stat romîno-maghiară, la 
Urziceni, către orele 9,30, iar ale 
Corpului 2 armată, la vest de Bo- 

ghiș. Astfel, în ziua de 25 octom
brie a fost desăvîrșită eliberarea 
teritoriului țării noastre de sub ju
gul fascist. Trupele Armatei a 4-a 
romîne au trecut pe teritoriul Un
gariei, continuînd lupta, alături de 
trupele sovietice, pînă la zdrobirea 
definitivă a Germaniei naziste.

în disperarea de care era cu
prins, dușmanul recurgea la acte 
josnice, revărsîndu-și ura împotri

va populației lipsite de apărare. 
Eliberînd unele localități, printre 
care satul Ghenci, unitățile noastre 
au găsit numeroase mărturii ale ac
telor de sălbăticie la care s-au de
dat armatele hitleriste și horthyste: 
oameni uciși după ce fuseseră 
schingiuiți, case devastate și alte 
numeroase urme ale fărădelegilor 
comise împotriva cetățenilor.

Răspunzând chemării partidului 
comunist, oamenii muncii ro
mîni, maghiari și de alte na
ționalități s-au ridicat cu hotă- 
rîre împotriva cotropitorilor fas
ciști, sprijinind sub cele mai dife
rite forme acțiunile militare. Astfel, 
în luptele pentru Carei și Satu Mare, 
sătenii din comunele Supuru, San- 
tău, Pîșcolț, Petrești, Tiream, Ghenci, 
Sînmiclăuș, Sanislau, Ciumești au a- 
jutat trupele Armatei a 4-a romîne 
la transportul muniției, la repararea 
șoselelor și a podurilor, au informat 
unitățile noastre asupra mișcărilor 
inamicului și le-au călăuzit spre 
pozițiile acestuia. în dimineața zi
lei de 25 octombrie, localnici de la 
periferia de sud a orașului Carei au 
prevenit pe militarii companiilor a 
6-a și a 7-a din Regimentul 34 infan
terie asupra porțiunilor minate de 
inamic, iar cîteva grupuri de tineri 
ne-au ajutat în acțiunea de curățare 
a orașuluj.

Am relatat pe scurt cîteva momen
te din luptele pentru eliberarea ora
șului Carei. Cei care au participat 
la această bătălie au luptat cu cre
dință pentru libertatea și fericirea 
patriei. Ei și toți cei care au parti
cipat la luptele de eliberare se 
bucură azi de roadele vieții noi.

Ion BO7EA
general maior în rezervă

SCRISORI BMMifflffi
Exigență la controls 
de calitate

Cuntpărînd volumele „Verișoara 
Betfe" și „Inimă vrăjită”, am rămas 
dezamăgit descoperind unele foi 
albe și chiar un capitol întreg lipsă 
— ne-a scris Ion Oprea din Con
stata.

Trustul industriei poligrafice, căruia 
i-am trimis această sesizare, ne in
formează că ea a fost discutată cu lu
crătorii de Ia C.T.C. secția de le- 
găforie din Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînfeii". S-au luat măsuri de 
întărire a controlului pe faze de ope
rații și a controlului finit.

Aprovizionare 
corespunzătoare

Un grup de muncitori din Pucioasa, 
raionul Tîrgoviște, ne-a informai că 
magazinele de produse alimentare 
din jurul întreprinderii textile „Bu- 
cegi" nu sînt bine aprovizionate.

Sfatul popular orășenesc Pucioasa 
ne răspunde că, în urma măsurilor 
luate de O.C.L. Alimentara — unita
tea Pucioasa și cooperativa Brănești, 
aprovizionarea magazinelor s-a îmbu
nătățit.

Activitatea sindicală 
pe șantier

Mai multi muncitori din sectorul 
Cornet al șantierului I.S.E.M. Aștileu, 
regiunea Crișana, ne-au sesizat că aci 
comitetul sindicalului nu face cunos
cute sarcinile de plan și nu popu
larizează pe evidential în întrecere 
și metodele lor.

Analizînd cele semnalate, Consiliul 
regional a| sindicatelor Crișana ne 
răspunde că ele sînt întemeiate. Au 
fost luate măsuri ca adunările sindi
cale și consfătuirile de producție să 
fie mai bine organizate, iar rezulta
tele în întrecere să fie aduse la cu
noștința muncitorilor prin diferite for

Știri culturale
în sala Dalles din Capitală a avut 

loc joi seară un simpozion pe tema: 
„Ecoul vibrant al artei noastre in
terpretative". In fața unui numeros 
public au vorbit despre Concursul 
internațional de canto de la Toulou
se Ludovic Spiess și Viorica Cortez- 
Guguiahu, laureați ai concursului, 
în încheiere, participanții au asistat 
la un program muzical interpretat 
de soliști ai Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne și ai Teatru
lui de Stat de Operetă.

★
Joi seara s-a deschis un nou curs 

al Universității populare din Capi
tală, cursul „Arta filmului". Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei, a expus prima lec

me ale muncii politice de masă. Se 
va introduce o evidentă clară asu
pra felului cum sînt traduse în viajă 
propunerile făcute în consfătuirile de 
producție.

h parcid dm Craiova
Corespondentul P. Nistorescu din 

Craiova a criticat înir-o scrisoare lipsa 
de grijă pentru înfrumusețarea „Par
cului Poporului" din localitate.

Sfatul popular al orașului Craiova 
ne răspunde că sesizarea este înte
meiată și au fost luate unele măsuri 
printre care asfaltarea aleilor parcu
lui, vopsirea podului suspendat peste 
lac, confecționarea unor bănci etc. 
în cursul lunii noiembrie vor începe 
lucrările de modernizare a ilumina
tului pe alei.

Reparațiile au fost 
termmate

Vasile Gavriliu, directorul Casei 
pionierilor din Comănești, raionul 
Moinești, ne-a scris despre greutățile 
pe care le întîmpină în efectuarea 
reparațiilor necesare clădirii în care 
funcționează această instituție.

Sfatul popular al regiunii Bacău ne 
înștiințează că I.G.O. Moinești a re
luat lucrările de reparații și că în 
prezent ele au fost terminate.

Programul stației 
de radhtare

Cetăfenii comunei Deleni, din ra
ionul Vaslui, nu sînt mulțumiți de 
programul stafiei de radioficare înfru- 
cît nu este transmis în orele cînd 
colectiviștii au posibilitatea să-l as
culte.

Sfatul popular al raionului Vaslui 
ne informează că s-au făcut demersu
rile necesare la Centrul tehnic de 
înfrefinere telecomunicații lași, care 
a luat măsuri ca programul stației de 
radioficare să corespundă cerințelor.

ție pe tema : „Probleme actuale ale 
cinematografiei românești".

★

La hotelul Athenée Palace a avut 
loc joi o conferință de presă orga
nizată de O.S.T.A. cu prilejul tur
neului pe care îl întreprinde în țara 
noastră Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Ostrava, impor
tant centru industrial din R. S. 
Cehoslovacă.

★
Teatrul Evreiesc de Stat din 

București a oferit joi seara specta
torilor o nouă premieră „Acciden
tul“ de Maria Foldes. Regia este 
semnată de Mauriciu Sekler, artist 
emerit.

După cele cîteva expoziții personale 
și de grup ale unor artiști de frunte din 
Republica Democrată Germană, după ce 
prima expoziție a Galeriilor din Dresd3 
(deschisă în toamna lui 1961) a înfățișat 
un tablou cuprinzător al artei germane 
din ultimele două secole, o altă mani
festare artistică, dedicată, de această 
dată, creației contemporane, a venit să 
completeze imaginea mișcării artistice din 
țara prietenă.

Expoziția a inclus lucrări de pictură, 
sculptură și grafică semnate de artiști din 
toate generațiile : unii, care se bucură 
de reputație și peste hotarele țării, alții, 
tineri care s-au afirmat în ultimii ani. Pe 
toți, însă, îi leagă pasiunea pentru te
mele vieții contemporane.

Fritz Cremer, de pildă, artist de mare 
prestigiu, e prezent în expoziție prin 
două sculpturi, dintre care proiectul pen
tru monumentul victimelor nazismului din 
lagărul Rovensbriick se impune în primul 
rînd. Compoziția (inspirată de cele
brii „Cetățeni din Calais" ai. lui Rodin) 
constituie un patetic protest antirăzboi
nic al acestui sculptor, care a creat, cu 
ani în urmă, una dintre cele mai vigu
roase opere ale plasticii germane con
temporane, monumentul de la Ausch
witz. Aceeași cutremurătoare temă e tra
tată și în dipticul de mari proporții al lui 
Willi Sitte, „Supraviețuitorii", lucrare în 
care influența școlii expresioniste (și în
deosebi a lui Otto Dix din „Războiul", 
pictură aflată în muzeul din Halle) e evi
dentă. Ea a generat aici, ca și în gra
vura intitulată „Război" de Dieter Tu- 
cholke, o viziune dramatică.

Dintre lucrările inspirate de viața de 
astăzi a Republicii Democrate Germane, 
se remarcă „Laborantele" lui Bert Hel
ler, picturile sobre ale lui Rudolf Bergan
der, cunoscut publicului bucureșfean din 
expoziția organizată aici în urmă cu cîțiva 
ani, precum și portretele mai tînărului Ha
rald Hakenbeck, în care elementul de
corativ (mai evident în „Peter în grădina 
zoologică") se integrează cu naturalețe 
în compoziția tabloului. Gerhard Geyer, 
cu un portret al lui Romain Rolland, face 
dovada capacității sale de a schița uni Dan GRIGORESCU

FRITZ CREMER Proiect pentru monumentul de la Rovensbrück, bronz

versul psihologic, atît de complex, al 
modelului său. Sau Arno Mohr, a cărui 
gravură înfățișîndu-l pe Brecht se remarca 
prin simplitatea abruptă a liniei. Fritz 
Freitag amintește în portretul din prim 
plan al compoziției sale de desenul pre
cis și de cromatica întemeiată pe tonuri 
puternic contrastante caracteristice pen
tru un înaintaș al picturii contemporane 
germane, Overbeck. Se reține, de aseme
nea, portretul pictat în pastă groasă, pu
ternic modulată, de Hermann Hensel, 
portret care-l înfățișează pe scriitorul 
Bruno Apifz, Otto Niemeyer-Holstein 
(„Pescar bătrîn") preferă armoniile colo- 
ristice sobre, după cum Heinz Berberis 
(în portretul Rosei Luxemburg), rezolva
rea în planuri largi a volumelor.

in peisaj, am reținut acuarela de mari 
proporții a lui Gerhard Stengel („Portul 
Stralsund"),, realizată în tradiția roman
ticului Caspar David Friedrich ; Hilde
gard St'lijanow („Grădină la Arhen- 
schoop“) păstrează la rîndul său ceva din 
animația coloristică a tablourilor pictaia 
de Lovis Corinth. Aici, în peisaj, Nieme
yer-Holstein dă măsura adevăratului său. 
temperament artistic, tablourile lui „Gră
dina" și „Pe plajă, iarna“, păstrează, qtît 
în registrul' unei cromatici exuberante,, 
cîf și în cel al tonurilor surde, amprenta 
aceleiași personalități.

Prezența în expoziție și a altor maeștri 
ai arfei germane contemporane, unii din 
ei aflați în plină vigoare creatoare, alții 
dispăruți recent, dar a căror contribuție 
la afirmarea arfei realiste din Germania 
de astăzi e esențială, ar fi conturat mai; 
precis direcțiile de dezvoltare îndeosebi 
ale picturi' și graficii. O selecție repre
zentativă din opera lui Nolde, Hans 
Grundig, Nagel, Werner Klemke ar f: 
sporit, fără îndoială, prestigiul acestei ex
poziții. în general, însă, expoziția de 
artă plastică din Republica Democrată. 
Germană dă posibilitatea formării unei 
imagini de ansamblu asupra arfei din 
țara prietenă, a temelor pe care artiștii 
le întruchipează cu pasiune.

SPEC6ALIȘTII SpUrs părerea

Utilizarea mașinilor-onelte 
cu comandă după
® ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNUI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
© CE ESTE COMANDA DUPĂ PROGRAM © POSIBILITĂȚI DE

FOLOSIRE MAI BUNĂ A UNOR MAȘINI - UNELTE
Fabricația de mașini-unelte a cu

noscut în ultimele două decenii o 
mare dezvoltare : s-a lărgit numă
rul tipurilor, iar complexitatea lor 
a sporit mai ales prin introducerea 
unei automatizări largi. Această din 
uiină tendință a fost impusă de ne
cesitatea de a spori productivitatea 
muncii, de a reduce eforturile fizice 
ale muncitorilor.

Una din formele cele mai răs- 
pîndite de automatizare a mașini- 
lor-unelte este comanda după pro
gram. Aceasta înseamnă adapta
rea la o mașină-unealtă nor
mală a unui echipament care să 
permită alegerea în prealabil a re
gimurilor de lucru necesare la pre
lucrarea pieselor, înregistrarea și 
memorizarea acestor regimuri și re
producerea lor, ori de cîte ori este 
necesar. La o mașină-unealtă se pot 
programa atît mișcările de bază ca
re asigură profilul piesei, cit și miș
cările auxiliare. Mijloacele tehnice 
prin care se realizează comenzile co
dificate sînt multiple : panouri cu 
fișe sau comutatori, tamburi cu știf- 
turi, butoane de programare, dispo
zitive cu benzi perforate etc.

Recent, la Uzinele „1 Mai“-PIo- 
iești a avut loc un schimb _ de 
experiență la care au participat 
specialiști din peste 20 de întreprin
deri, în cadrul căruia a fost prezen
tată activitatea colectivului acestei 
uzine în folosirea mașinilor-unelte 
cu comandă după program. Ce au 
scos la iveală referatele, demonstra
țiile practice și discuțiile care au 
avut loc ?

în primul rînd. eficacitatea spori
tă a acestor utilaje moderne, irin a 
căror utilizare se elimină aproape 
complet timpul de comandă — care 
reprezintă pînă la 80 la sută din 
timpul auxiliar —, se reduce timpul 
de control și cel de bază (cu pînă 
la 10 la sută) acesta din urmă pe 
seama creșterii rigidității mașinilor 

și a unei puteri sporite. Timpul de 
pregătire-încheiere este și el mai re
dus decît la alte mașini, căci ope
rațiile de programare sînt mai sim
ple decît, de exemplu, executarea și 
reglajul camelor pentru strungurile 
automate.

în al doilea rînd, se poate vorbi 
de creșterea însemnată a producti
vității muncii. Dacă la fabricația de 
serie mare sau de masă se reco
mandă mașini-unelte automate și 
speciale, cu un grad redus de uni
versalitate, căci nu se cere schim
barea frecventă a reperelor execu
tate, în cazul fabricației individuale 
sau de serie mică mașinile-unelte 
recomandate sînt cele universale, 
care permit să se treacă mai ușor 
de la execuția unui reper la a al
tuia. Utilizarea mașinilor cu coman
dă după program este avantajoasă 
în acest din urmă caz tocmai dato
rită marii lor elasticități în trece
rea de la fabricarea unui reper la a 
altuia, gradul lor de universalitate 
fiind ridicat. Practica a demonstrat 
că principala condiție a obținerii u- 
nei eficacități maxime a acestor ma
șini este folosirea lor exclusivă la 
prelucrarea loturilor mici de piese, 
caz în care sînt necesare schimbări 
relativ dese ale reglajelor.

La Uzinele „Unio“-Satu Mare, deși 
se știe că mașina de frezat longitu
dinal cu comandă după program, 
folosind panou cu fișe, este destina
tă unei game largi de operații de 
frezare a pieselor de serie și unica
te, această mașină se folosește cu 
comenzi manuale, susținîndu-se că 
lucrul după program nu este avan
tajos la seriile mici existente. A- 
ceeași situație se întîlneș.te și la 
utilizarea mașinii verticale de frezat 
F.B. 40 V., echipamentele de coman
dă după program ale acestor două 
moderne mașini rămînînd nefolo
site. în mod asemănător, la 
Uzina mecanică-Timișoara trei ma
șini cu comandă-program : de găurit

program
radial, tip V.R.6A, cu butoane de 
programare, de frezat universală, 
F.B. 50 U. și o mașină portală de 
frezat F.R.M.-6. ambele cu benzi 
perforate, nu sînt folosite la posi
bilitățile lor, motivul invocat fiind 
tot lipsa de repere de serie mare. 
Aceasta dovedește o slabă cunoaște
re a domeniului de folosire a respec
tivelor utilaje. Cazuri de exploatare 
nerațională a acestui gen de mașini 
întîlnim și la uzinele „23 August“- 
București, .,Strungul“-Arad, „Rul- 
mentul“-Brașov și altele.

Acestor exemple le opunem, toc
mai pentru a demonstra că poziția 
tovarășilor de la uzinele de mai sus 
este greșită, modul în care este uti
lizată freza portal tip FRO 8, cu 
bandă perforată de la Uzina „Teh- 
nofrig“-Cluj. Datorită preocupării 
colectivului de aici, pe această fre
ză se execută numeroase repere. a M.I.C.M.

Uzinele „1 Mai"-PIoiești. Maistrul Ion Petcu explică muncitorului Aurel Efrim cum să regleze o mașină cu 
comandă după program pentru prelucrarea conurilor pentru sapele cu role. Roto : M. Cioo

Prin înlocuirea unor operații de ra- 
botare cu frezarea, precum și prin fo
losirea integrală a avantajelor pe 
care le oferă comanda după pro
gram, productivitatea muncii s-a du
blat. Pe freza portal se prelucrea
ză cartere, blocuri de cilindru, 
carcase, postamente, socluri, capa
ce și batiuri, mărimea unui lot 
lunar de piese fiind de pînă la 70 
de bucăți. Mașina de frezat M.F.P. 
320 de la Uzina „Autobuzul“ din 
Capitală, cu panou cu comutatori și 
limitatori, se folosește tot la reali
zarea unor repere în serii mici. Aici 
sînt unanim apreciate posibilitățile 
largi de schimbare a vitezei de lu
cru, simplitatea manevrărilor, preci
zia și productivitatea ridicată a 
muncii. (Este de neînțeles de ce la 
Uzina „Independența“-Sibiu, pe ace
lași tip de mașină se lucrează cu 
comenzi manuale).

Nu este suficient că în între
prinderi s-au adus utilaje moderne, 
este necesar să se asigure folosirea 
lor la posibilitățile maxime pe care 
le oferă. Acest lucru se poate realiza 
numai pe baza unei temeinice cu
noașteri a acestor posibilități, a stu
dierii amănunțite a mașinilor și prin 
luarea unor măsuri organizatorice 
corespunzătoare. în acest sens s-a 
și elaborat un program de lucru 
concret, menit să asigure folosirea 
rațională a acestor utilaje. în scopul 
mai bunei cunoașteri a domeniului 

de aplicare șl a posibilităților de 
utilizare a mașinilor-unelte cu co
mandă după program, se vor orga
niza schimburi de experiență la di
ferite întreprinderi cu realizări va
loroase în acest domeniu.

Pentru documentarea și speciali
zarea celor care lucrează direct în 
activitatea tehnologică de progra
mare pe aceste mașini-unelte se vor 
organiza conferințe cu caracter 
practic. Direcția generală tehnică 
din M.I.C.M. va urmări ca între
prinderile care în prezent nu folo
sesc în mod rațional mașinile cu co
mandă după program din dotare să 
înlăture grabnic această stare de 
lucruri. Se va organiza școlarizarea 
personalului de deservire în cadrul 
acțiunii de ridicare a calificării. 
Urmărirea utilizării corecte a ma
șinilor cu comenzi după program se 
va face în 1965 prin introducerea în 
planul tehnic departamental a unui 
indicator corespunzător.

Consider că la realizarea acestor 
obiective un aport deosebit pot adu
ce comisiile de ingineri și tehnicieni 
din uzine, înscriindu-și în planurile 
de activitate instruirea personalului 
de deservire, formarea unor grupe de 
specialiști pentru sprijinirea activi
tății tehnologilor și planificatorilor.

!ng. Alexandru CALISTA
din Direcția generală tehnică

l

Albume de fotografii artistice
Editura „Meridiane" a inaugurat 

seria de albume cu fotografii artis
tice prezentînd aspecte actuale din 
regiunile și orașele țării. Albumele 
își propun să fie, totodată, îndrumă
toare utile pentru turiști. In curînd 
va apare sub îngrijirea acad. Geo

TEATRE © CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine: Bărbierul din Sevilla
— (orele 19,30). Jurnalul unei femei: Sala 
Palatului R. P. Romîne — (spectacol 
prezentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești — orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Prințesa circului — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia): Domnișoara Nastasia — 
(premieră — orele 19,30), (sala Studio): 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Cum vă 
place — (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Al. Sahia nr. 70 A): Dragă mincinosule
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie: 
Somnoroasa aventură — (orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Oedip — (orele 19,30), (sala Studio): Zizi 
și... formula ei de viață — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
Gaițele — (orele 19,30). Teatrul „Țăndă
rică“: Cartea cu Apolodor — (orele 16), 
Micul prinț — (orele 20). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (sala „Savoy“): 
Revista de altădată — (orele 20), (sala 
„Victoria“): Și băieții și fetele — (orele
20) . Circul de stat: Spectacol prezentat 
de ansamblul circului chinezesc — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE: Umbrelele din
Cherbourg : Patria (10; 12,45; 15,30; 18,15;
21) . Comisarul Maigret se înfurie : Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern 
(10; 12,15;. 14,30; 16,45; 19; 21,15). Străinul
— cinemascop (ambele serii): Luceafă
rul (10; 13,30; 17; 20,30), Grivița (9,30; 13; 
16,30; 20), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20).
Carl von Ossietzky: Republica (9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15). Ghepardul — cine
mascop (ambele serii): Victoria (9,30; 13; 
16,30; 20), Flamura (9,30; 13; 16,30; 20). 
Hatari (ambele serii): București (9,30; 
13; 16,30; 20), Giulești (9,30; 13; 16,30; 20). 
Accattone: Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Rahova (10,30; 15,30; 17,45; 20). Ciociara: 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Arta (15,30; 18; 20,30). Colaboratorul
Ccka: Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,30). Lily: 
Carpați (10; 12; 14; 16). Bărbații: Union 
(16; 18,15; 20,30). Program pentru copii: 
Doina (orele 10). Jocuri întrerupte: Doi
na (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),. Vitan 
(1G; 18,15;. 20,30), Colentina (16; 18,15;
20.30) . Asaltul cerului — Flăcăul și focul
— Micul mamut — Alcvabely —
Hemingway — Sofia înflorește —
Politică cu... delicatese : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Șoferii iadu
lui: înfrățirea între popoare (10; 15,30; 
18; 20,30). Brațul nedrept al legii : 

Bogza albumul „Oltul“, care va 
prezenta cu ajutorul a 100 de ilus
trații infățișind peisaje, obiective 
industriale, monumente istorice și 
de artă unul din cele mai frumoa
se trasee turistice din Romînia.

Cultural (15; 17; 19; 21). Viață particu
lară: Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Dragoste la zero grade: Buzești 
(14,15; 16,30; 18,45; 21), Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Pacea (11; 16; 18; 20). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Crîngași 
(15,30; 18; 20,30). Rezervat pentru moarte: 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(16; 18; 20). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Rebelul magnific : Flacăra (14; 16; 18,15;
20,30).  Moral ’63 : Munca (16; 13,15; 20,30), 
Adesgo (14; 16,15; 18,45; 21). Vînătoarea — 
cinemascop: Moșilor (15.30; 18; 20,30).
Domnul Topaze — cinemascop : Viitorul 
(14,15; 16,15; 18,30; 20,45). Pagini de isto
rie — Romînia, orizont ’64 : Floreasca 
(16; 19). Comoara din lacul de argint — 
cinemascop : Progresul (14: 16,30; 19;
21,15). Sechestratul din Altona: Cotroceni 
(14; 16,15; 18,30; 20,45). Drama ciocîrliei: 
Ferentari (16; 13,15; 20,30). Al nouălea
nume : Lira (15,30; 18; 20,30). M-am în
drăgostit la Copenhaga : Cosmos (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 18,00 — 
Jocurile Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru ti
neretul școlar: Ion Creangă. 19,40 — Vi
trina cărții de artă plastică — de Ana- 
tol Mîndrescu. 20,00 — Săptămâna. 21,00
— Filmul „Ritmuri potrivite". 21,20 — 
Documentarul: Rădăcinile orașului. 21,30
— Recitalul pianistului Arthur Rubin
stein. în încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară: Vremea a fost umedă, cu 

cerul mai mult acoperit. Au căzut ploi 
locale și averse însoțite de descărcări 
electrice mai ales în sudul și estul țării. 
Local, în Cîmpia Dunării s-a produs 
ceață. Vintul a suflat slab. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 3 
grade la Huedin și Toplița și 22 grade 
la Adamclisi. In București : Vremea a 
fost umedă, cu cer mai mult acoperit. 
Temporar ceață. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
Șl 26 octombrie. In țară : Vreme umedă, 
cu cer mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
locale. Vînt slab, pînă la potrivit, din 
sectorul estie. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi staționară. Mini
mele vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, 
iar maximele între 10 și 20 grade. Ceață 
locală. In București : Vreme umedă, cu 
cer mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
temporare către sfîrșitul intervalului. 
Vînt în general slab. Temperatura în 
scădere ușoară.
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Plecarea delegației
PartiduSus Comunist Francez

Joi a părăsit Capitala delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
François Billoux, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.F., care a 
vizitat țara noastră și a studiat ex
periența muncii de partid.

La aeroportul Băneasa delegația a 
fost condusă de tovarășii Chlvu 
Stoica, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.R., Cornel 
Onescu, Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.M.R., de activiști de partid. 

(Agerpres)

Plenara Uniunii arhitecților 
din R. P. Romînă

Joi la Craiova și-a început lucră
rile plenara Uniunii arhitecților din 
R. P. Romînă, consacrată realizărilor 
și perspectivelor în arhitectura și 
sistematizarea acestui oraș. Arhitec
tul Teodor Cocheci a prezentat un 
referat cu privire la schița de siste
matizare a orașului Craiova, precum

și la noile ansambluri de locuințe 
care urmează a fi construite în acest 
oraș.

Numeroși participanți, specialiști 
în probleme de arhitectură și sis
tematizare din întreaga țară, au luat 
cuvîntul, făcînd observații critice, 
propuneri și sugestii.

urma tratativelor care s-au

de mărfuri si
9

plățile intre R. P. 1
și R, P. D. Coreeană pe anul 1

în
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 21 
octombrie 1964 s-a semnat la Bucu
rești Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1965 între 
guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne și guvernul Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

în cadrul Acordului semnat, R. P. 
Romînă va livra în R.P.D. Coreeană 
mașini și utilaje, piese de schimb, 
rulmenți, anvelope auto, diverse chi
micale și alte mărfuri.

R.P.D. Coreeană va livra în R. P. 
Romînă laminate de oțel, oțeluri spe
ciale, plăcuțe metal dur, tutun, mag-

nezită, conserve de 
mărfuri.

Față de anul 1964,

pește șl alte

Acordul sem
nat prevede o nouă creștere a 
schimbului reciproc de mărfuri între 
cele două țări.

Acordul a fost semnat din partea 
romînă de Nicolae Anghel, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea coreeană de Riu Sen 
Ii, adjunct aJ ministrului comerțului 
exterior.

La semnare au fost de față Kim 
Fa Ge, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)
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U.R.S.S. 2311 p.

2. Andrei Igorov (Romînia) 
4’37”89/100

3. Evghenie Penaiev (U.R.S.S.) 
4’38”31/100

1.
2. S.U.A. l’59”16/100

Romînia (Lauer-Sideri) 
2’00”25/100

NOI SPORTIVI

DISTINS!
>

CU MEDALII
OLIMPICE

M. ȚURCAȘA. VERNES CU

S. CUCIUC A. SCIOTNIC

VOLEI Echipele noastre 
pe locul 4

In penultima zi a turneului mascu
lin de volei, echipa Japoniei a în
vins cu scorul de 3—0 (15—6; 15—9; 
15—8) echipa țării noastre. Alte re
zultate : Ungaria—Coreea de sud 
3—2; Cehoslovacia—Olanda 3—1; 
U.R.S.S.—R. P. Bulgaria 3—0; Brazi
lia—S.U.A. 3—2. Astăzi echipa romî
nă joacă cu S.U.A. Indiferent de re
zultatul acestui meci voleibaliștii 
noștri vor ocupa locul 4 în clasamen
tul final.

Echipa feminină a R. P. Polone a 
întrecut cu 3—0 (7, 6, 8) selecționata
R. P. Romîne. In urma acestei victo
rii, echipa poloneză a cîștigat me
dalia de bronz, reprezentativa R. 
Romîne clasindu-se pe locul

FOTBAL Rominia» 
Iugoslavia 3*0

Vineri, în prezența a peste 
de spectatori, echipele de 
ale R. P. Romîne și Iugoslaviei au 
susținut un meci, conțină pentru 
locurile 5—6 ale clasamentului. Fot
baliștii romîni au terminat învingă
tori cu scorul de 3—0 (0—0).

SCRIMĂ Finala pe echipe 
a sabrerilor

Ieri au fost desemnate echipele de 
sabie calificate în sferturile de fi
nală ale probei care vor avea loc 
astăzi. Formația țării noastre se nu
mără printre echipele care vor fi 
prezente la aceste „asalturi* dato
rită victoriilor obținute cu 10—6 în 
întîlnirea cu Anglia și cu 9—2 în în- 
tîlnirea cu Australia. In sferturile de 
finală echipa R. P. Romîne va întîlni 
Franța.

CICLISM 60 de alergători 
sosiți în același timp

Zeci de mii de spectatori au fost 
înșiruiți ieri de-a lungul circuitului 
de la Hachioji pentru a urmări cursa 
ciclistă individuală de fond cu ple
carea în bloc. La start au fost pre- 
zenți 138 de alergători. Sprintul ii- 
nal și-l dispută 60 de alergători. 
Cîștigă cu o „jumătate de roată" 
Zanin, urmat de Rodian și Gode
froot. In același timp cu Godefroot 
au fost cronometrați și ceilalți 57 
de alergători, între care erau și 
Moiceanu, Ciocan, Cosma și Bă- 
dără.

JUDO (cafeg. grea)
1. I. INOKUNA (Japonia)
2. A. Rogers (Canada)

P. S'lvikadze (U.R.S.S.) și 
A. Kiknadze (U.R.S.S.)

CICLISM
(fond — 194,833 km)

MARIO ZANIN (Italia) 
4h39,51”63/100
Kjell Rodian (Danemarca) 
4h39’51"65/100

3. Walter Godefroot (Belgia)
4h39'51”74/100

GîMNASTICĂ (femei) 
individual compus

1. VERA CEASLAVSKA (Ceho
slovacia) 77.564 p.
Larissa Latinina (U.R.S.S.) 
76,998 p.
Polina Astahova (U.R.S.S.) 
76.965 p.

Pare destul de ciudat, plimbîndu-1a 
printre blocurile moderne, înconjura’e 
de arbori pitici și vaste spații verzi, 
sau intrînd in elegantul club interna
țional unde te întîmpină automatele 
pentru răcoritoare și înghețată, să vezi 
pretutindeni inscripția „satul olimpic". 
De fapt, aglomerarea aceasta de clă
diri, situate chiar in inima capitalei, 
este un oraș in miniatură, unde mii de 
sportivi din 94 de țări se odihnesc și 
se antrenează, urmărind seara feluritele 
manifestări artistice de la vechiul teatru 
japonez la spectacolele de music-hall.

Ikebana 
și... Schollander

VEȘTI DIN

își schimbă înfățișarea
Peninsula Kola este denumită 

pe drept cuvînt „Perla nordică" a 
U.R.S.S. Mîndria locuitorilor aces
tei regiuni, situată dincolo de Cer
cul polar, o constituie întreprin
derile de prelucrare a concentra
tului de apatită. Combinatul „A- 
patita" dă o producție anuală de 
peste 6 milioane tone materie 
primă pentru fabricarea îngrășă
mintelor minerale. La Hibinî au 
fost construite trei mine noi, din
tre care una la mare altitudine, în 
munți, cu un rostogol, pentru mi
nereu, de 600 m. A intrat în func
țiune a doua mare fabrică pentru 
înnobilarea minereului din re
giune, iar prima, reconstruită din 
temelii, și-a dublat producția.

Peninsula Kola se transformă 
într-o regiune industrială impor
tantă. în ultimii ani, aici au fost 
prospectate importante zăcăminte 
de minereu de fier, cupru, nichel 
și au fost construite o serie de 
combinate pentru prelucrarea lor.

Dezvoltarea continuă a indus
triei necesită o creștere a po
tențialului energetic. In acest scop, 
în regiune au fost construite pînă 
acum 11 hidrocentrale. în estuarul 
Kislaia se construiește prima cen
trală electrică experimentală din 
U.R.S.S., bazată pe energia maree- 
lor. La rîul de frontieră Pasvik s-a 
construit, în colaborare cu specia
liști norvegieni și finlandezi, o cas
cadă de hidrocentrale.

Cu totul alta este astăzi înfăți
șarea capitalei R. P. Chineze. O- 
rașul are circa 4 milioane de locui
tori, iar împreună cu suburbiile — 
7 milioane. In perioada de după 
eliberare, Pekinul, care dispunea o- 
dinioară doar de ateliere de repa
rații și de ateliere meșteșugărești, 
a devenit un important centru in
dustrial, cu uzine și fabripi în do
meniile metalurgiei, industriei chi
mice, construcțiilor de mașini, de 
autovehicule, utilaje electrotehni
ce, aparatajelor de precizie, in
dustriei textile etc. Statisticile a- 
rată că de la eliberare s-au ri
dicat la Pekin în total (construc
ții industriale, de locuințe și așe
zăminte social-culturale) pe o su
prafață de aproape 39 milioane 
mp, 15 milioane revenind locuin- 

denumită

40 de metri. In vederea exploată
rii acestor zăcăminte, s-a adoptat 
hotărîrea de a se muta orășelul în 
care locuiesc în prezent 15 000 de 
locuitori. A și început mutarea lo
cuitorilor în noua localitate, con
struită la numai cîțiva kilometri 
depărtare de cea veche. Se preco
nizează ca în următorii ani în a- 
cest bazin să se extragă anual peste 
4 milioane tone de cărbune brun.

țelor.

Navă petrolieră 
lansată la apă

Șantierul naval „Gh. Dimitrov" 
din Varna a terminat zilele tre
cute construirea celui de-al 17-lea 
petrolier de 4 000 tone. Noua navă 

„Maștaghi" a fost lan
sată la apă și a plecat în prima sa 
cursă maritimă.

R. S. Cehoslovacă se 
valorificarea noului 

Cehia de

La 18 m sub pămînt
Știri din 

referă la
bazin carbonifer din 
nord, ale cărui rezerve sînt apre
ciate la peste 100 milioane 
de cărbune brun, 
naturală se află 
Most. Geologii au 
adîncimea de 18 
strat de cărbune 

a cărui grosime atinge

tone 
Această bogăție 
sub localitatea 
confirmat că la 
metri este uri 

brun de calitate
superioară,

Prima șarjă
Zilele acestea, cel de-al doilea 

furnal al combinatului siderurgic 
de, la Thai Nguyen (R. D. Vietnam) 
a dat prima șarjă de oțel. Datorită 
îmbunătățirii metodelor de con
strucție, muncitorii au terminat 
construirea acestui furnal într-o 
perioadă de timp cu 13 luni mai 
scurtă decît cea care fusese nece
sară la construirea primului furnal.

CAIAC (1000 m) 
simplii-femei

LUDMILA KVEDOSIUK 
(U.R.S.S.) 2’12”87/100

2. Hilde Lauer (Romînia) 
2T5”35/100

3. Marie Jones (S.U.A.) 2T5”68/100
slmplu-bărbați

ROLF PETTERSON (Suedia) 
3’57”13/100
Mihaliy Hesz (Ungaria) 
3’57"28/100
Aurel Vernescu (Romînia) 
4’00”77/100

C patru-bărba|l
1. U.R.S.S. 3’14”67/100
2. Germania 3’15”39/100
3. Romînia 3’15”51/100 

(Cuciuc, Sciotnic, Țurcaș, 
nescu).

CANOE (1000 m) 
simplu

ÉSCHERT (Germania)1. JURGEN
4’35”4/100

Azi Ia radio
și televiziune

Emisiunea radiofonică „Jocurile O- 
Iimpice — Tokio, 1964” se va trans
mite la ora 17,15 și în reluare, la ora 
21,30 (pe programul I).

Pe micul ecran vor putea fi urmă
rite imagini ale întrecerilor desfășu
rate ieri. Emisiunea începe la ora 18.

Chiar ta intrare, două tinere japo
neze, îmbrăcate în pitoreșfile costume 
de gheșe, fac un tel de figurație, fo 
tografi'ndu-se, drept amintire, cu tinerii 
veniji de pe toate paralelele și meri
dianele lumii. Un punct de atracție îl 
constituie mica grădină amenajată cu 
adevărată artă Sportivele, în special, se 
interesează îndeaproape de meșteșugul 
Ikebanei — înaltă școală, cu o veche 
tradiție, de creștere și aranjare a flo
rilor — pe care grădinarii japonezi se 
străduiesc să le-o împărtășească. Poți 
admira nu numai în această grădină, 
dar chiar și de-a lungul aleilor ori în 
jurul pistelor de antrenament, minuna
tele crizanteme, care, asemeni lalelelor- 
pentru olandezi, constituie pentru Ja
ponia o adevărată mîndrie națională.

La ora prî.izului, lingă un răzor, cînd 
parcul este mai liniștii ca oricînd, un 
tînăr înalt, blond a cărui imagine esie 
prezentă pe paginile tuturor ziarelor, a- 
sisfă la o „lecție" practică de... horti- 
cultură japoneză. Este americanul 
Don Schollander, cîștigătorul a patru 
medalii olimpice de aur.

— Care este explica|ia acestui ade
vărat record ?

— Cînd am plecat de acasă am făcu* 
pariu cu un prieten că voi cuceri 
trei medalii, spune Schollander zîmbind 
și apoi se grăbește să adauge : aceasta 
este însă o simplă anecdotică. Adevă
rul este că m-am pregătit, aș putea 
spune ceas cu ceas, pentru Tokio. Deși 
doborîsem recordul mondial, am spus 
că trei asemenea recorduri nu fac cît 
unul olimpic, cel pufin așa gîndesc eu. 
Pefrecînd în apa bazinului uneori și cîte 
6 ore zilnic, antrenamentele le conti
nuam jucînd baschet, ridicînd haltere, 
făcînd gimnastică. Deci, după cum ve
deți, un program destul de încărcat, lă- 
sînd la o parte faptul că a trebuit să 
și învăf pentru a cuceri diploma de 
merit la Colegiul Santa Clara. Doresc 
să urmez facultatea de medicină și 
vreau ca viitoarea profesie să o fac fot 
așa de bine ca și înotul.

— Planuri de viitor ?
Schollander rămîne pufin pe gînduri.
— La Olimpiada din Mexic voi avea 

22 de ani, ori în natafie, aceasta este o 
vîrstă matusalemică, așa că mă voi con
sacra chiar într-un viitor foarte apropiat 
doborîrii recordurilor mondiale. Aici la 
Tokio am avut o mare bucurie că am 
putut egala performanța compatriotului 
meu Jesse Owens, fapt pentru care 
lebrul alergător m-a felicitat.

ce

Autografe de aur
Dacă în primele zile, vînăforii 

autografe nu aveau preferințe, asaltîn- 
du-i la înfîmplare pe sportivii străini, 
acum ei au devenit mai... pretențioși. 
O dată cu decernarea primelor medalii 
olimpice, sînt la ma-e preț deținătorii 
medaliilor de aur. Ne povestea halte
rofilul sovietic Vahonin că a fost luat 
pur și simplu cu asalt și că a fost ne-

de

voie de intervenția unui membru a! 
poliției, pentru a ieși din încercuire. 
„Mai ușor a fost să dobor recordul 
mondial la haltere, decît să scap de 
cei ce voiau să le semnez în carne
tele cu autografe sau să mă fotografiez 
alături de ei” Am cunoscut un tînăr 
care purta, sub braf un voluminos caiet, 
îmbrăcat în piele ; mi l-a arătat. Pe 
prima pagină avea iscălitura lui Nurmi, 
urmau alle autografe ale celor ma; 
mari sportivi din toate timpurile : O- 
wens, Wilma Rudolph, Kuț, Zatopek 
etc. O adevărată carte de aur, preluată, 
din cîte am aflai, din tată în fiu...

Sediul lotului nostru de la blocul 10 
atrage ca un magnet. Nu vin aici nu
mai nenumărafii ziariști, operatori de 
film și televiziune care încearcă fiecare 
să obțină în exclusivitate un interviu 
cu lolanda Balaș sau cu fînăra lideră 
olimpică a sulifașelor Mihaela Peneș, 
ci și sportivi din d-ferite țări pentru a 
admira colțul cu obiecte de 
Iară romînească 
măiestrie chiar la

Străbătînd satul 
sionează puternic 
le oferă. Sportivi albi, galbeni sau 
negri merg braț la braț, discută prie
tenește, se antienează în comun, își 
împărtășesc experiența. Schimbînd in
signe sau adrese, cu promisiunea so
lemnă de a-și scrie la întoarcerea în 
țările respective, felic'tîndu-se reciproc 
pentru marile victorii cucerite în în
treceri, e: trăiesc din plin sub semnul 
generoaselor idei olimpice ale prie
teniei și păcii.

amenajat 
intrare.
olimoic 

imaginile

artă popu-
cu multă

ie
pe

impre
cate ti

(Din carnetul de însemnări 
al trimisului nostru la Tokio).

sărifurl
1. VERA CEASLAVSKA (Ceho

slovacia)
Birgit Radochla (Germania) șl 
Larissa Latinina (U.R.S.S.)

paralele inegale
POLINA ASTAHOVA (U.R.S.S.) 
Katalin Makray (Ungaria) 
Larissa Latinina (U.R.S.S.)

GIMNASTICĂ (bărbați) 
sol

FRANCO MENICHELLI (Italia) 
Yukio Endo (Japonia) și 
Viktor Lisitski (U.R.S.S.)

1.
ca! cu minere

MIROSLAV CERAR (Iugoslavia) 
2. Shuji Tsurumi (Japonia)

Iuri Tsapenko (U.R.S.S.).
inele

TAKUJI HAYATA (Japonia) 
Franco Menicheili (Italia) 
Boris Sahlin (U.R.S.S.)

3.

1.
2.
3.

TRECUTUL SI PREZENTUL
Ï

Vechiul Pekin a fost un oraș al 
marilor contraste. în centrul lui 
se afla palatul imperial (astăzi mu
zeu), înconjurat de palatele luxoa
se ale înalților dregători. Dincolo 
de zidurile acestui „oraș interzis", 
masele muncitoare locuiau în co
cioabe aflate pe străzi înguste, 
unde nici ricșa nu putea răzbate.

POD PESTE BODENSEE

De curînd s-a pus problema con
struirii unui pod peste Bodensee, lao 
aflat la granița dintre. Elveția, Aus
tria și R. F. Germană. Pentru con
struirea acestui pod, firma „Demag“ 
din Duisburg a prezentat trei pro
iecte, iar profesorul Leins, de la po
litehnica din Aachen, alte două. Unul 
din proiectele prezentate prevede con
struirea unui pod suspendat între lo
calitățile Staad și Meersburg. Podul, 
lung de 3 680 m, va avea trei des
chideri. Partea carosabilă va fi de 22 
m lățime, avînd de ambele părți tro
tuare pentru pietoni și culuoare pen
tru bicicliști. Un alt proiect prevede 
construirea unui pod în lungime de 
4 000 m, cu înălțimea de 15 m la mal 
și de 35 m în larg, pentru a nu stin
gheri navigația. Acest proiect ar de
veni rentabil numai dacă se vor găsi 
posibilități tehnice pentru planta- 

1 rea pilonilor în apă la un preț mai 
scăzut decît în prezent. O altă varian
tă se referă la construirea unui tunel

Budapesta — vedere parțială a podului „Margareta

plutitor, format din tuburi de oțel, 
scufundat la 6 ădîncime de 30 m sub 
apă. (Din ziarul austriac „Die Presse“).

AȘEZARE STRĂVECHE

Arheologi din Kazakstan au desco
perit în lunca fluviului Sîr-Daria 
o așezare datînd din primele se
cole ale erei noastre. Așezarea se 
compune dintr-o cetățuie, împrejmuită 
de ziduri cu metereze la colțuri. Pe 
teritoriul ei au fost descoperite 
semințe de bumbac, de pepeni, orez 
și alte produse alimentare, care s-au 
păstrat sub pămînt timp de peste un 
mileniu și jumătate.

Dintele a fost extras unei fete de 
zece ani și imediat transplantat unui 
învățător de 24 de ani. In timpul ce
lor cîteva minute necesare pentru 
pregătirea celei de-a doua operațiuni, 
dentistul a pus dintele într-o soluție 
salină avînd temperatura corpului o- 
menesc.

SUEDEZII VOR CIRCULA 
PE DREAPTA

TRANSPLANTARE DE DINTE

Dentistul american Charles Steiner 
din Levitton, statul Pennsylvania, a 
transplantat cu succes un dinte de la 
un pacient la altul. La cinci luni după 
operație, dintele este solid, sănătos și 
își păstrează culoarea naturală.

După cum relatează ziarul francez 
„Les Echos“, Suedia a decis să adop
te cu începere din luna iunie 1967 
circulația pe partea dreaptă. Această 
schimbare este justificată prin numă
rul crescînd de accidente provocate 
de suedezi în străinătate și de străini 
în Suedia.

POPULAȚIA BRAZILIEI

Potrivit datelor oficiale, populația
Braziliei se cifrează în prezent la 80 
de milioane de locuitori.

Campania electorală din S.U.A., 
intrată în ultima ei rundă, marchea
ză o vastă mobilizare de forțe po
litice susținută de imense cheltuieli. 
Candidații străbat în lung și în lat 
teritoriul țării și o avalanșă de dis
cursuri se declanșează în fiecare zi.

„Subiectul A“ al actualei cam
panii electorale, cum a fost nu
mit în Statele Unite, îl constituie 
problemele politice externe și în
deosebi tema păcii și a războiului. 
La aceasta au concurat, desigur, 
numeroși factori care s-au acu
mulat de-a lungul anilor : eșecul 
doctrinelor bazate pe teoria „răz
boiului preventiv“ și a politicii 
„de pe poziții de forță“, 
transformări petrecute în raportul 
de forțe pe plan internațional și 
ecoul lor în opinia publică america
nă, ascensiunea pe plan mondial »a 
socialismului, îmbrățișarea politicii 
de coexistență pașnică de către 
număr tot mai mare de state, 
cercuri din ce în ce mai largi 
opiniei mondiale.

Influența acestor factori nu 
conturat public de la începutul cam
paniei electorale. Oricît de paradoxal 
ar părea, tocmai incidentele provo
cate în luna august în golful Tonkin 
și care au fost apreciate în spiritul 
tradiționalei politici bipartizane (fapt 
consemnat ca atare într-o rezoluție 
a Senatului) au constituit semnalul 
unor anumite revizuiri mai marca
te în tactica electorală. Exprimînd 
starea de spirit existentă în rîndul 
unor pături dintre cele mai diferite 
ale populației, senatorul de Alaska, 
D. Gruenning, opunîndu-se rezolu
ției menționate, declara în Senat : 
„Regret și consider un lucru neno
rocit că ambele noastre partide po
litice apar acum angajate la o poli
tică de război. Judecind după poșta 
pe care o 
mericană 
vîrși.toare 
ferită — 
pe care o 
sori care exprimă unanimitatea asu
pra acestui subiect. Ea vine de la 
persoane reprezentative ale poporu
lui american, inclusiv episcopi. de
cani de facultăți, profesori univer
sitari, oameni de afaceri, învăță
tori, ofițeri în retragere“.

Față de îngrijorarea pe care aceste

marile

un 
de 
ale

s-a

primesc, opinia publică a- 
este în majoritatea ei co- 
angajată la o politică di- 
o politică de pace. Poșta 
primesc este plină de scri-

evenimente a trezit-o în pături largi 
din S.U.A. tocmai în preajma ale
gerilor, a apărut mai acut necesita
tea ca în cursul campaniei electora
le cei doi candidați să precizeze cum 
Văd orientarea politicii externe după 
alegeri și cu deosebire problema 
răspunderii ce revine președintelui 
pentru arsenalul atomic. în cursul 
recentelor sale turnee electorale, pre
ședintele Johnson a definit drept 
problemă primordială aceea dacă 
politica americană va fi bazată în 
următorii patru ani pe respon
sabilitate sau iresponsabilitate. Și. 
într-o țară în care sistemul exis
tent permite doar opțiunea între 
candidații a două partide, un 
asemenea factor ca cel enunțat de 
președinte nu poate să nu aibă o 
influență majoră, chiar în rîndul a- 
celora care din motive considerate 
de ei puternice nu ar fi în favoa
rea nici unuia dintre candidați. în
tr-o scrisoare apărută în presă, G. 
Kinnear Pash din Los Angeles scria: 
„în general nu știu dacă întîlnești 
foarte mulți oameni care sînt în- 
tr-adevăr pentru Johnson. Dar cei 
mai mulți 
water“.

De ce ? 
Goldwater, 
tei pentru 
nul reveniri^ la politica promovată 
de defunctul Dulles — a cursei înar
mărilor, încordării internaționale și 
„balansării pe marginea războiului“, 
orientare aventuristă, care n-a adus 
nimic bun promotorilor ei și care 
s-a discreditat profund. Dimpotrivă, 
propaganda în favoarea candidatului 
democrat s-a străduit să se înfăți
șeze sub lozinca unei politici mai 
lucide, care ar ține seama .. într-o 
măsură mai mare de realitățile in
ternaționale și a cărei -aplicare a 
contribuit la dezvoltarea unor con
tacte și a unei oarecari îmbunătățiri 
a relațiilor Est-Vest. Desigur, sim
plificările nu pot duce decît la de
formarea realității ; presa occiden
tală. inclusiv cea americană, subli
niază complexitatea pozițiilor pe 
care 
didați și 
împărțiri mecanice după care ar 
exista o „tendință a războiului" și 
o „tendință a păcii“. Cum s-a văzut 
de altfel chiar în cursul campaniei

sînt împotriva lui Gold-

Senatorul de Arizona, 
a intrat în arena lup- 
președinție sub sem-

s-au situat cei doi can- 
previne împotriva unei 

care 
„tendință a războiului“

electorale, pe măsura contactului cu 
masele de alegători, Goldwater a 
depus multe eforturi pentru a înlă
tura imaginea de „om 
lui".

Este 
dințele 
ni festă 
S.U.A.,

al războiu-

ea
ce

ten- 
ma- 
din 
mai

în 
se 

lupta electorală 
opinia publică reține 

ales ceea ce este precumpănitor. Se 
remarcă astfel că pe măsură ce se 
apropie alegerile și sondajele de 
opinie publică i se arată tot mai 
favorabile, președintele Johnson ata
că o serie de teme care privesc din
colo de data de 3 noiembrie : în
tâlniri cu liderii vest-europeni, even
tualitatea unor contacte și negocieri 
Est-Vest în 1965, modalități de spo
rire a comerțului cu țări socialiste 
etc. în cuvîntarea rostită la New 
York, președintele Johnson a promis 
„noi eforturi pentru a reduce încor
darea Est-Vest și încetinirea cursei 
înarmărilor“. în mod neoficial, sè 
vorbește chiar de o „schimbare“ 
după alegeri în politica americană 
în Vietnamul: de sud. în același 
timp, în anumite cercuri din S.U.A. 
se observă că nu întotdeauna afir
mațiile pozitive își găsesc corespon
dentul în practică, ci vin în contra
dicție cu aceasta, — cum au arătat-o, 
de pildă, poziția S.U.A. la negocie
rile de dezarmare, incidentele din 
golful Tonkin, măsurile împotriva 
Cubei, pentru a nu aminti decît 
fante din cele mai recente.

între timp, senatorul Goldwater 
își intensifică atacurile împotriva < z- 
tualei administrații. El răscolește în 
multe unghere obscure ale politicii 
americane. Tnsistînd asupra delegă
rii răspunderilor privind folosirea 
unor tipuri de arme nucleare de la 
președinte către comandantul su
prem al N.A.T.O., senatorul Gold
water l-a adus în fața telespecta
torilor pe fostul vicepreședinte N'i- 
xon, pentru a certifica că o astfel 
de procedură ar fi existat în timpul 
președinților D. Eisenhower și J. F. 
Kennedy. Refuz.înd să confirme sau 
să infirme acest lucru, fostul pre
ședinte Eisenhower a deplîns că 
strategia militară a devenit un su
biect în campania electorală. Ceea 
ce a și fost salutat în mod oficial de 
către administrație.

Numeroși observatori ■ se întreabă

neîndoios însă 
contradictorii 
în

de- 
este

sînt

de ce senatorul Goldwater care, pe 
de o parte, se arată preocupat să 
dea „clarificări“ menite să pună 
surdină declarațiilor sale belicoase, 
perseverează totuși pe o cale ale 
cărei implicații au dus la îndepăr
tarea a numeroși republicani de can
didatul partidului lor. Lucrul nu 
este chiar atît de greu de înțeles. 
Dreapta americană consideră că și 
în cazul cînd candidatul ei, senato
rul Goldwater, va fi înfrînt în ale
geri, pozițiile pe care el le-a sus
ținut își vor lăsa o anumită am
prentă și. îndeosebi, vor favoriza o 
regrupare a elementelor de dreap
ta — cercurile cele mai intere
sate în cursa înarmărilor, adepții 
rasismului etc. O asemenea stra
tegie cu bătaie lungă ar da drep
tei posibilitatea de a-și reuni în
tr-un singur partid toate forțele, in
dependent de afiliația lor actuală. 
Trecerea cu arme și bagaje în ‘ - 
bara Goldwater a senatorului 
mocrat rasist S. Thurmond 
doar un indiciu în acest sens.

Datorită intensității cu care
abordate în campania electorală 
problemele politicii internaționale, 
analiza cuvîntărilor rostite a deve
nit la rîndul ei „subiectul A“ al 
articolelor principalilor comentatori 
americani. Poate termenul cel mai 
des folosit de aceștia în legătură cu 
diferitele declarații asupra politicii 
externe este acela de ambiguitate. 
„Adevărul — subliniază „New York 
Herald Tribune“ — este că lăsînd 
la o parte personalitățile, există o 
ciocnire fundamentală între două 
curente de gîndire Dar nici unul 
din ele nu este limpede deocamda- 
tă în~ expunerea poziției“. Se afir
mă că fostul președinte Eisenhower 
a declarat într-un cerc intim : „Este 
ceva care nu merge în această cam
panie. Ea este prea confuză“.

Și cu toate acestea, actuala cam
panie electorală a avut un anumit 
rol semnificativ ; în cadrul și în 
urma ei se pare că în viața politică 
din S.U.A. începe să se contureze 
mai bine tendința de a se ține sea
ma într-o măsură mai accentuată 
de realitățile social-po'.itice contem
porane și de imperativele care 
decurg din aceste realități, iar a- 
ceastă tendință cîștigă teren asupra 
celeilalte — tendința aventuristă, de 
perpetuare a încordării și războiului 
rece. Alegerile de la 3 noiembrie 
vor aduce, desigur, un indiciu asu
pra înfruntării acestor tendințe.

A. TEODORU
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REMANIER!
SAIGON 22 (Agerpres). — înaltul 

Consiliu Național s-a întrunit pen
tru a lua în discuție formarea nou
lui guvern de civili promis de auto
ritățile sud-vietnameze după eveni
mentele din august. Un purtător de 
cuvînt guvernamental a declarat că 
s-a cerut demisia generalului Khanh 
din postul de prim-ministru. El va 
fi, însă, numit în același timp în 
fruntea așa-numitului Consiliu na
țional de securitate, care deține pu
teri excepționale în țară. Agențiile 
de presă subliniază că această nu
mire a generalului Khanh „îi va da 
posibilitatea să dirijeze prin forță 
evoluția evenimentelor din Vietna
mul de sud“.

In ce privește funcția de șef al 
statului, in cercurile politice de la 
Saigon se consideră că ea va fi atri
buită lui Phan Khac Suu, conducă
torul înaltului Consiliu Național, 
care a luat în repetate rînduri atitu
dine împotriva generalului Khanh. 
Agențiile prevăd o dispută serioasă 
între noul guvern alcătuit din civili 
și autoritățile militare în frunte cu 
Khanh.

Generalul Khanh se străduiește în 
prezent să aplaneze toate disputele 
dintre militari pentru a putea să-i 
concentreze în vederea anihilării 
unor eventuale încercări ale guver
nului de a reduce influența cercu
rilor militare. în acest scop, el a dis
pus eliberarea celor patru generali

ITALIA

Dezbateri în Senat și Cameră
ROMA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, O. Paler, transmite : Deși 
Parlamentul italian și-a încetinit 
ritmul lucrărilor, o dată cu începe
rea campaniei electorale pentru ale
gerile administrative din noiembrie, 
o serie de probleme continuă să 
preocupe Senatul și pe deputății Ca
merei. Senatul a reluat joi în dez
bateri, după ce a discutat în mai 
multe ședințe sporurile de taxe fis
cale, cunoscute sub numele de „mă
suri anticonjuncturale“, un proiect 
de lege privitor la alocarea de fon
duri pentru stimularea industriei în 
provinciile din sudul Italiei.

Se știe că între provinciile meri
dionale și cele nordice ale Italiei 
există de multă vreme un decalaj de 
dezvoltare economică. Ziarul „II 
Giorno“, de joi, scrie că „pe linie 
anticonjuncturală acesta este pri
mul proiect de lege consistent pri
vind cheltuielile“.

In cadrul discuțiilor, în timp ce o 
serie de senatori au susținut proiec
tul în forma în care a fost prezen

BOMBĂ IN AVIONUL 
PREMIERULUI CEYLONEZ

LONDRA 22 (Agerpres) — Avio
nul cu reacție la bordul căruia Si- 
rimavo Bandaranaike, primul mi
nistru al Ceylonului, trebuia să ple
ce din Londra spre India, unde ur
mează să facă o vizită, a trebuit să 
aterizeze imediat după decolare, 
deoarece s-a aflat că are la 
bord o bombă. Bomba s-a descope
rit după ce un anonim l-a sesizat pe 
ministrul aviației al Marii Britanii 
că viața d-nei Bandaranaike este 
în pericol. Poliția britanică cerce
tează împrejurările care au făcut 
posibilă plasarea bombei în avion.

DELHI 22 (Agerpres). — Primul 
ministru al Ceylonului, d-na Siri- 
mavo Bandaranaike a sosit joi la 
Delhi într-o vizită oficială de o săp- 
tămînă. Ea va avea convorbiri cu 
primul ministru al Indiei, Lal Baha
dur Shastri, într-o serie de probleme 
de interes comun, precum și în 
unele chestiuni privind politica de 
neangajare și situația din Asia de 
sud-est.

OFENSIVA FORȚELOR DE ELIBERARE
DIN MOZAMBIC

După cum anunță ziarul englez 
„Guardian“, mișcarea de eliberare din 
Mozambic a început ofensiva în ve
derea eliberării țării de sub domina
ția colonială portugheză.

încă de la 24—25 septembrie, gru
puri de patrioți au trecut în nordul 
țării, unde au atacat amplasamentele 
militare portugheze provocînd dis
trugeri considerabile.

Guvernul portughez a răspuns 
prin teroare, torturi și exproprierea 
africanilor din ținuturile nordice. 
„Portughezii au fost puși în fața u- 
nei răscoale politice populare a a- 
fricanilor din Mozambic, uniți în- 
tr-un efort hotărît de a obține drep
tul la autodeterminare și indepen
dență" — scrie ziarul susmenționat.

Recent, Frontul de eliberare al 
Mozambicului a dat publicității la 
Dar-Es-Salaam (Tanganica) o decla
rație în care proclamă „insurecția 
generală armată a poporului din 
Mozambic împotriva colonialismului 
portughez“. în declarație se arată că 
încercărilor populației din Mozambic 
de a obține prin mijloace pașnice in
dependența li s-a răspuns prin tor
turi, asasinate și represalii. „în a- 
cest ceas hotărîtor pentru istoria

LA SAIGON
care fuseseră deportați după lovi
tura de stat din ianuarie a.c.

Nemulțumirile în cercurile budiste 
amenință să provoace o nouă erup
ție. Ziarul „Hai Trieu“ publică un 
articol în care arată că autoritățile 
au arestat și torturat 1 200 de stu- 
denți și elevi, sub pretextul că a- 
ceștia ar fi „vagabonzi“. „Dacă ac
țiunile împotriva tiraniei înseamnă 
vagabondaj, atunci majoritatea po
porului 'practică vagabondajul“, 
scrie ziarul. Atmosfera a devenit și 
mai încordată la Saigon în urma a- 
nunțului că în curînd va fi executat 
în public un alt tînăr sud-vietnamez, 
Le Hong Tu, condamnat la moarte 
în anul 1962. întrebat de un ziarist 
străin ce părere are despre noua 
execuție, unul din liderii mișcării 
budiste a spus : „Nu înțeleg cum 
nu-și dau seama autoritățile că exe
cuțiile de acest gen îndîrjesc popu
lația și provoacă noi acte de nesu
punere".

Situația militară din Vietnamul de 
sud se caracterizează printr-o inten
sificare a acțiunilor partizanilor în 
provinciile din apropierea paralelei 
17, unde în perioada 11—17 octom
brie au avut loc lupte crîncene. Po
trivit unor comunicate militare, în 
acest răstimp partizanii au lansat 
numeroase atacuri, nimicind cîteva 
sute de soldați din armata guverna
mentală.

tat, senatorii comuniști și cei ai 
P.S.I.U.P., au subliniat că el este 
„parțial“ și insuficient, avînd în ve
dere numai obiective industriale 
mici și medii.

Grupul parlamentar din Cameră 
al P.C. Italian s-a reunit miercuri, 
pentru a discuta problema președin
ției republicii în condițiile bolii pre
ședintelui Segni care, după cum se 
știe, a format săptămîna trecută o- 
biectul mai multor interpelări și al 
unui răspuns al premierului Moro. 
Liderul grupului parlamentar al 
P. C. Italian, Pietro Ingrao, a arătat 
că va supune președintelui Camerei, 
Bucciarelli Ducci, propunerea de a 
se convoca reprezentanții grupurilor 
parlamentare pentru a discuta mo
dul în care să fie investit Parlamen
tul cu rezolvarea procedurii de în
deplinire a articolului 86 din Con
stituție, referitor la indisponibilita
tea președintelui, pînă cînd medicii 
vor exprima o apreciere definitivă 
asupra stării sănătății șefului statu
lui.

Comunicat privind tratativele
dintre F. L N. din Algeria și P. C. Francez

ALGER 22 (Agerpres). — La Alger 
a fost semnat comunicatul comun cu 
privire la tratativele dintre delegația 
Frontului de Eliberare Națională al 
Algeriei și delegația Partidului Co
munist Francez. In comunicat se 
subliniază „atmosfera frățească și 
convorbirile rodnice care au avut 
loc cu acest prilej“. Delegația P.C.F., 
condusă de Waldeck Rochet, secre
tar general al P.C.F., a fost primită 
de secretarul general al Biroului 
Politic al F.L.N., Ahmed Ben Bella.

Membrii delegației P.C.F., se arată 
în comunicat, au fost impresionați 
favorabil de realizările obținute de 
poporul algerian pe drumul con
struirii socialismului în Algeria și 
îmbunătățirii nivelului de trai al 
poporului Cele două delegații au 
subliniat hotărîrea partidelor lor de 
a sprijini cu toate forțele mișcarea 
de eliberare națională a popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină. 
Ele reafirmă hotărîrea partidelor 
lor de a mobiliza popoarele în spri- 

țării noastre, in care am hotărît în 
unanimitate să ne ridicăm cu arma 
în mină împotriva colonialismului 
portughez, se subliniază în docu
ment, Frontul de eliberare al Mo
zambicului este convins că fiecare 
locuitor al țării își va face datoria. 
Lupta noastră, se spune în încheie
rea declarației, nu va lua sfîrșit de- 
cît o dată cu lichidarea totală a co
lonialismului".

Poetul Carlos Alvarez 
in cătușe
Carlos Alvarez, un poet spaniol, a fost 

adus cu cătușe la mîini în fața tribuna
lului din Madrid, fiind învinuit de pro
pagandă ilegală. Ce i se impută de fapt? 
A trimis o scrisoare unor ziare spaniole 
și străine în care arăta că procesul in
tentat lui Julian Grimau, patriotul spa
niol executat, a fost o înscenare juridică. 

în preajma Zilei 

Forțelor Armate 
ale R. P. Romine

PRAGA 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : La 
22 octombrie, la Casa centrală a ar
matei cehoslovace din Praga a avut 
loc o adunare festivă consacrată Zi
lei Forțelor Armate ale R. P. Romî- 
ne. Au participat general-locotenent 
Kolovratnik, prim-locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major, general- 
locotenent F. Sedlacek, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, general- 
locotenent Chod, șeful garnizoanei 
militare Praga, reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat, ai Uni
unii luptătorilor antifasciști, nume
roși ofițeri cehoslovaci. Au partici
pat, de asemenea, atașați militari din 
țările socialiste în Cehoslovacia. A 
fost de față prof. Gh. Nițescu, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Praga.

HAVANA 22 (Agerpres). — La 19 
octombrie Ministerul Forțelor Arma
te al Cubei a organizat la Havana o 
adunare consacrată Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Populare Ro
mîne. Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul Alexandru Petrescu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Romîne în Cuba și Hector 
Canceano, director în Ministerul 
Forțelor Armate al Cubei. Au fost 
prezentate filmele documentare ro- 
mînești „Jurnalul meu de zi“, „Ob
stacolul“ și „De strajă țărmului pa
triei“.

Tokio. Recent, peste 70 000 de cetățeni au demonstrat împotriva menți
nerii bazelor militare străine pe teritoriul Japoniei

jinul oricăror măsuri îndreptate spre 
dezarmarea generală și spre victoria 
ideilor coexistenței pașnice între 
statele cu sisteme social-economice 
diferite.

Acționînd în această direcție, se 
spune în comunicat, cele două dele
gații sînt convinse de necesitatea 
sprijinirii luptei revoluționare, întă
ririi forțelor progresiste și de nece
sitatea de a da o ripostă forțelor 
războiului, care încearcă să creeze 
o atmosferă de încordare în relațiile 
dintre popoare.

Delegația P.C.F. a invitat o dele
gație a F.L.N. să vină în Franța pen
tru a lua contact cu organizațiile 
partidului și ale clasei muncitoare 
franceze.

NEW YORK. Grupul de țări afro- 
asiatice de la O.N.U., întrunit miercuri 
după amiază, și-a exprimat nemulțu
mirea față de răspunsul S.U.A. la de
mersul făcut în luna septembrie in 
legătură cu molestarea secretarului 
permanent al reprezentanței Maurita
nie! la O.N.U. Grupul a cerut subco
mitetului special însărcinat să cerce
teze acest caz să intervină pe lîngă 
secretarul general al O.N.U. pentru a 
obține din partea autorităților ameri
cane asigurări că reprezentanții țărilor 
afro-asiatice nu vor mai fi victime 
ale acțiunilor elementelor rasiste din 
S.U.A.

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit astăzi pe Ahti Kar- 
jalainen, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, care se află la o- 
dihnă în U.R.S.S. Intre A. Kosîghin și 
A. Karjalainen a avut loc o convor
bire cu privire la relațiile sovieto-fin- 
landeze.

ATENA. Primarul supleant al Pl- 
reului, Frangulis, care și-a manifestat 
opoziția față de prezența flotei a Vl-a 
a S.U.A. la Pireu, a fost destituit. 
Motivînd această măsură, Ministerul 
de Interne al Greciei a anunțat că el 
a încălcat codul municipalității care 
interzice membrilor consiliilor munici
pale șl primarilor orice declarație po
litică.

HELSINKI. A fost semnat un a- 
cord comercial bulgaro-finlandez pe

ȘEDINȚA PLENARA A CONFERINȚEI 
GENERALE U.N.E.S.C.O.

PARIS 22. Agerpres. Ședința 
plenară din 22 octombrie a ce
lei de-a 13-a Conferințe generale 
U.N.E.S.C.O. a fost consacrată dez
baterii problemei admiterii observa
torilor organizațiilor internaționale 
neguvernamentale. în cursul ședin
ței a luat cuvîntul vicepreședintele 
Comisiei naționale a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O., Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne. După ce a remarcat că 
mai mult de 200 de organizații 
beneficiază actualmente de aju
torul material și de sprijinul mo
ral al U. N. E. S. C. O., reprezen
tantul țării noastre a spus : „Cu 
cît organizațiile internaționale ne
guvernamentale admise conform 
Statutului consultativ vor fi mai 
importante și mai reprezentative, 
cu atît acțiunea și misiunea 
U.N.E.S.C.O. se vor face mai mult 
simțite în cercurile și tendin
țele pe care aceste organizații negu
vernamentale le reprezintă. Noi a- 
vem tot interesul să promovăm o 
politică de cooperare foarte largă cu 
toate organizațiile neguvernamenta
le, care într-o regiune sau alta a 
globului, într-un domeniu sau altul 
înfăptuiesc programe servind idea
lurile U.N.E.S.C.O. : cunoașterea mu
tuală prin știință, educație și cultu
ră, înțelegerea și cooperarea interna
țională“.

U.N.E.S.C.O. cu cele 117 sta
te membre este instituția cultu
rală internațională cea mai largă, 
cea mai vastă — a remarcat apoi 
acad. Ștefan Milcu, adăugind că, cu 
toate acestea, ea nu este universală.

Vizita lui J. Țedenbal 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.M.S.U. și a guver
nului R. P. Ungare, între 15 și 21 
octombrie s-a aflat în Ungaria, într-o 
vizită de prietenie, J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole. El a discutat cu Jânos 
Kâdâr și cu alți conducători de 
partid și de stat probleme care inte
resează cele două țări. Reprezentanții 
comitetelor de stat ale planificării 
din cele două țări au semnat un a- 
cord cu privire la lărgirea colaboră
rii economice dintre ele.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 
o vizită oficială de șapte zile făcută 
în Ungaria, J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, a sosit la Moscova.

SCURTEȘTIRI
perioada 1 ianuarie 1965—31 decem
brie 1967. Acordul prevede lărgirea 
schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări.

HANOI. Modibo Keita, președin
tele Republicii Mali, care a făcut o 
vizită în R. D. Vietnam, a părăsit 
Hanoiul, îndreptîndu-se spre patrie. 
La încheierea vizitei, președintele Ho 
Și Min și președintele Keita au sem
nat o declarație comună.

VARȘOVIA. La 22 octombrie, dr. 
Mahmud Fawzy, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv al R.A.U., care 
face o vizită oficială în Polonia, a fost 
primit de Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., cu care 
a avut o convorbire prietenească și 
cordială. In aceeași zi, Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a dat o re
cepție în cinstea oaspetelui din R.A.U.

NEW YORK. Administrația poștală 
a O.N.U. va emite la 23 octombrie un 
timbru consacrat Tratatului de la 
Moscova privitor la interzicerea par
țială a experiențelor cu arma nucleară. 
Timbrul va reprezenta o ciupercă 
atomică peste care se află un lacăt.

MOSCOVA. Intre Moscova și An- 
tarctida a fost stabilită pentru prima 
oară legătura fototelegrafică. Trans
miterea primelor fotografii spre „Mir- 
nîi“ a reușit pe deplin. Imaginile re
cepționate au fost clare.

In toate proiectele mari și nobile ale 
U.N.E.S.C.O. se strecoară încă o um
bră de neîncredere, multă rutină și 
discriminare. „Vrem să alfabetizăm 
și să educăm pe tineri și pe adulți 
—a spus domnia sa — și o organiza
ție cu zeci de milioane de mem
bri cum este Federația Mondială a Ti
neretului Democrat nu poate coopera 
cu U.N.E.S.C.O. deoarece 1 se refuză 
această cooperare. De asemenea, o 
situație asemănătoare există față de 
Uniunea internațională a studenți
lor. Ne preocupăm de soarta femeii, 
de educația și pregătirea ei profesio
nală și o organizație ca Federația 
democrată internațională a femeilor 
nu poate să-și trimită observatorii 
în mijlocul nostru“. Vorbitorul și-a 
încheiat intervenția arătînd că ob
servatorii marilor organizații inter
naționale neguvernamentale ca 
F.M.T.D., Uniunea internațională a 
studenților, F.D.I.F., O.I.R.T. nu au 
fost admiși să ia parte la cea de-a 
13-a sesiune a Conferinței generale. 
Delegația romînă este convinsă — a 
adăugat acad. Ștefan Milcu, că acea
stă măsură de discriminare aduce 
prejudicii U.N.E.S.C.O.

La discuții au intervenit, de ase
menea, reprezentanții Uniunii Sovie
tice și ai altor țări. Rezoluția prezen
tată de către Consiliul executiv a 
fost pînă la urmă votată cu 51 voturi 
pentru, 13 contra și 18 abțineri.. Ea 
hotărăște să nu recomande Conferin
ței generale să invite organiza
țiile internaționale neguvernamen
tale care au cerut să fie reprezen
tate prin observatori la reuniunile 
acestei conferințe.

Corespondentă telefonică

Spre un nou guvern- 
fantomă în Aden

Știrile care parvin din sudul 
peninsulei Arabice arată că acolo se 
desfășoară lupte sîngeroase între 
detașamente ale Frontului de elibe
rare națională și trupele colonialiste. 
Aproape zilnic la Bihan, Radfan, 
Horge, Aden sau alte locuri se' pro
duc ciocniri. Populația din această 
parte a lumii arabe, aflată încă sub 
dominația străină, luptă de mulți 
ani pentru cucerirea independenței, 
în ultimele săptămînl s-au înmulțit 
raidurile aviației împotriva așezări
lor pașnice.

In aceste condiții încordate, săptă
mîna trecută la Aden s-au ținut ale
geri-pentru noua adunare legislati
vă. In vederea alegerilor, autoritățile 
au luat măsuri de precauție, printre 
care amenajarea de noi închisori 
pentru a cuprinde numărul mare de 
arestați. Marea majoritate a popu
lației a răspuns la chemarea Fron
tului de eliberare națională de a 
boicota alegerile. După cum arată 
ziarul englez „Observer' dintr-o 
populație de 250 000 cetățeni, în fața 
urnelor s-au prezentat abia opt mii.

In pofida boicotului masiv al 
populației, autoritățile intenționează 
să formeze guvernul. într-o telegra
mă adresată noului prim-ministru al 
Angliei și comisarului din Aden, Fe
derația muncitorilor arabi denunță 
măsurile luate de autorități împotri
va populației din sudul peninsulei 
Arabice ca și persecuțiile la care au 
fost supuși cetățenii din Aden în 
timpul așa-zisei campanii electorale. 
Frontul de eliberare națională a pu
blicat un comunicat în care sublinia
ză că guvernul care va fi format nu 
va fi recunoscut de popor, întrucît 
alegerile au fost măsluite. Poporul, 
încheie comunicatul, va ști să lupte 
împotriva guvernulul-fantomă, ca și 
împotriva oricăror planuri urzite în- 
afară.

Nicolae PLOPEÀNU

CIUDAD DE MEXICO. In timp ce 
lucra la o mare pictură murală la Mu
zeul de istorie din Chapultepec, cu
noscutul pictor mexican, David Al
faro Siqueiros, a căzut de la înălțimea 
de patru metri, fracturîndu-și două 
vertebre. După ce a fost transportat 
imediat într-un spital s-a anunțat că 
starea sa este satisfăcătoare.

PARIS. Agenția Tanjug transmite 
că la 21 octombrie a sosit la Paris, 
la invitația C.C. al P. C. Francez, o 
delegație a C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă de Ni
kola Sekulici, membru al C.C. al 
U.C.I.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
joi a avut loc o explozie nucleară sub
terană în minele de sare de la Tatum 
(Mississippi). Scopul acestei experiențe 
a fost verificarea funcționării unor noi 
aparate pentru detectarea exploziilor 
nucleare subterane.

TEL AVIV. La granița dintre Ior
dania și Izrael au avut loc noi inci
dente între autoritățile de frontieră ale 
celor două țări. După cum se anun
ță, în sudul regiunii Mont Hebron 
incidentul s-a soldat cu schim
buri de focuri între patrulele de fron
tieră, fără a provoca vreo victimă o- 
menească. După cum anunță agenția 
A.F.P., Izraelul a adresat o plîngere 
Comisiei mixte de armistițiu.

Corespondență din Paris

V“ ■ B ■ "ii reacții
la „avertismentul francez“
în problema Pieței comune

Evenimentele se repetă, cu unele 
nuanțe, de mai mulți ani. în momen
tul în care, o dată cu venirea toam
nei, la Bruxelles sau în altă capitală 
a vreuneia din țările membre ale 
Pieței comune încep tratative cu pri
vire la stadiul integrării și la mul
tiplele probleme nerezolvate în re
lațiile dintre „cei 6“, cînd unul, cînd 
altul dintre parteneri recurge la me
todele pe care le consideră „cele 
mai eficiente" pentru a-și impune 
punctul de vedere. De data aceasta, 
furtuna a fost stîrnită de avertismen
tul că Franța se va retrage din Pia
ța comună dacă „cei 6" nu vor so
luționa problema unificării prețuri
lor la produsele agricole în termenul 
dinainte convenit. Este vorba de 
ceea ce „Le Monde" numește astăzi 
„marile manevre europene de sfîr
șit de an".

Pe scurt, lucrurile s-au petrecut 
astfel : la Bruxelles s-a întrunit luni 
consiliul miniștrilor agriculturii ai 
„celor șase". S-au dezbătut proble
me tehnice cu privire la desfacerea 
vinului, oleaginoaselor, zahărului șl 
cerealelor. La capitolul cereale, mi
niștrii s-au oprit îndeosebi asupra 
griului, reușind chiar să avanseze în 
soluționarea anumitor „elemente teh
nice". Problema esențială și cea mal 
spinoasă — stabilirea unui preț 
unic la grîu — a fost evitată însă. 
Edgar Pisani, ministrul francez al a- 
griculturii, remarca „mutismul" cole
gului său vest-german, mai ales în 
abordarea acestei probleme. Spre 
sfîrșitul celei de-a doua zile de șe
dințe, a devenit evident că angaja
mentul luat în iunie, ca pînă la 15 
decembrie să se fixeze prețul griu
lui, nu va fi respectat, ceea ce a de
terminat reîntoarcerea la Paris a lui 
Pisani. La cîteva ore după aceasta 
se întrunea primul consiliu de miniș
tri după întoarcerea generalului de 
Gaulle din călătoria sa în America 
de sud. Problema era trecută pe or
dinea de zi. După consiliu, ministrul 
informațiilor avea să declare că 
„Franța va înceta de a mai fi mem
bră a Comunității Europene dacă 
nu se va organiza o piață agricolă, 
așa cum s-a convenit". Este, după 
părerea observatorilor, un avertis
ment solemn.

Care sînt cauzele ? După cum s-a 
mai scris, prețurile griului vest-ger
man și ale celui francez se situează 
la poluri diferite, produsele agricole 
din R.F.G. avînd un preț ridicat, 
iar cele din Franța prețul cel 
mai scăzut din țările Pieței co
mune. Or, cum scrie „Libération",

VENEZUELA : Formală de echilibru?
In urma unei reuniuni ministeria

le ținută în palatul Miraflores, mi
nistrul de interne venezuelez a 
anunțat demisia colectivă a cabine
tului, decizie luată după îndelungi 
consultări între partidele politice în 
scopul de a permite formarea unui 
guvern de coaliție. în componența 
noului guvern vor intra două noi 
partide aflate pînă acum în opoziție : 
Uniunea democratică republicană, 
condusă de Jovito Vilalba, și Frontul 
național democratic al lui Uslar 
Pietri. In același timp, partidul de
mocrat creștin (Capei) al lui Rafael 
Caldera, care vreme de șase ani a 
sprijinit, în cadrul guvernului, pe 
fostul președinte Romulo Betancourt 
și partidul său, a promis să realizeze 
de acum încolo „o opoziție hotărîtă“,

NEW YORK. Joi « sosit la New 
York, venind din Londra, mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Galo Plaza Lasso. 
Imediat după sosire, el a făcut o vizi
tă la sediul Organizației Națiunilor 
Unite, unde a avut o scurtă întreve
dere cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant.

La Zürich (Elveția) s-a construit o 
pistă artificială de ski. Cei 600 mp 
al pistei sînt acoperițl cu un ma

terial spongios de nylon 

„prețul mediu ar trebui să se situe
ze între aceste două, așa cum de 
altfel s-a hotărît". Dar reducerea 
prețului ar dezavantaja pe producă
torii vest-germani, ar duce, după 
cum relevă observatorii politici, la 
o scădere proporțională a prestigiu
lui cancelarului Erhard în fața ale-* 
gătorilor. Și cum alegerile vor a- 
vea loc în R.F.G. peste 10 luni, gu
vernul vest-german nü este dispu« 
să stîrnească nemulțumirea milioa
nelor de producători agricoli.

„Le Monde" opinează că „pînă la 
urmă negocierile de sfîrșit de an s® 
îndreaptă către o nouă înfruntare 
franco-vest-germană". Subscriind la 
această părere, „Combat" scrie : „Ia 
aceste condiții criza de la Bruxelles 
se reduce astăzi la o opoziție des
chisă și publică între Franța și Ger
mania, iar aceasta are repercusiuni 
și pe plan politic".

Același „Paris Jour' sublinia
ză că, adresînd un „ultimatum" par
tenerilor din Piața comună, guvernul 
francez ar vrea să arate „agriculto
rilor francezi importanța pe care o 
acordă soluționării problemelor lor'. 
Această intenție este cu atît mai 
verosimilă cu cît ea a fost exprima
tă — scrie ziarul — „în ajunul dez
baterilor din Adunarea Națională în 
cadrul cărora opoziția se pregătește 
să reproșeze guvernului că nu apă
ră interesele agriculturii franceze*»

Declarația de miercuri a guvernu
lui francez a stîrnit multiple comen
tarii în toate capitalele vest-euro- 
pene. După cum relatează agenția 
Associated Press, reprezentanții per
manent) de la Bruxelles ai țărilor 
membre ale Pieței comune au apre
ciat că declarația franceză nu va 
duce la o îmbunătățire a atmosferei 
și nu va contribui pozitiv la nego
cierile asupra unificării prețurilor la 
cereale — elementul cheie al politi
cii comune agrare.

Pe de altă parte, ei și-au exprimat 
convingerea că Germania Occiden
tală, care se opune categoric unifi
cării acestor prețuri, este pe cale de 
a ceda. Totuși, vicecancelarul vest- 
german, Erich Mende, a declarat că 
„marile probleme nu vor fi simpli
ficate prin amenințări și presiuni*.

Din multiplele comentarii stîrnite 
de declarația franceză este de reți
nut părerea multor observatori că 
acțiunea de „integrare" economică 
vest-europeană trece printr-o nouă 
criză ale cărei urmări sînt încă im
previzibile.

Tudor VORNICU

RADIOGRAMĂ

fiindcă, după spusele liderilor săi, a 
sosit timpul ca în Venezuela „să în
ceapă o etapă decentă și onestă în 
relațiile politice". Se afirmă că prin 
aceasta s-a umărit lărgirea bazei po
litice a guvernului intr-o manieră 
care să asigure un echilibru : tendin
țele liberale din partidul lui Vilalba 
să fie contrabalansate de conserva
torismul frontului lui Uslar Pietri 
(cazul vice-versa nu e pomenit). In 
vederea intrării în coaliție, Vilalba a 
epurat din partidul său o serie de 
elemente socotite liberale „peste li
mita admisă“. Pe lîngă anumite re
tușuri de platformă, realizarea coa
liției s-ar reflecta imediat asupra 
reprezentării în congres.

Reorganizarea bazei guvernului 
survine unor intense dispute între 
partide, inițiate curînd după ce pre
ședintele Leoni a luat locul .'"ti 
Betancourt. După sciziuni serioa
se survenite în ultimii ani, Ac
țiunea democratică fermentează în 
prezent o a treia. La ultima conven
ție națională lupta s-a dovedit apri
gă, dar aparențele au fost salvate : 
în comitetul politic al partidului, 
Leoni își menține controlul. în ca
drul U.DR. există, de asemenea, 
două curente care își dispută supre
mația. Există indicii că Romulo 
Betancourt nu este străin de dispu
tele dintre partide și în cadrul 
acestora. Cu toate afirmațiile în sen
sul că el ar fi ieșit definitiv de pe 
scena politică („este o fantomă pier
dută în cețurile londoneze" — scrib 
ziarul „La Esfera") prezența lui se 
face simțită. în comitetul politic al 
acțiunii democratice el are doi oa
meni (Augusto Dubuc și Andres Pe
rez) pe care opoziția de stingă i-a 
făcut deseori responsabili de măsu
rile represive ale fostului guvern. 
Alianța guvernamentală proiectată 
acum nu pare a se alinia declarații
lor oficiale privind intențiile de a 
realiza un climat politic propice li- 
niștei și progresului. Propunerile 
concrete făcute recent de forțele pa
triotice în vederea atingerii unui a- 
semenea țel nu au fost acceptatei 
Măsurile luate împotriva F.A.L.N. 
(Frontul de eliberare) continuă, în 
timp ce unele cercuri ale armatei 
proiectează soluții și mai dure. Este 
deci vizibil că fostul președinte dis
pune încă de mijloace pentru a in
fluența cursul politic al Venezuelel.

Vasile OROS
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