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LA ZI CU LIVRĂRILE
IN COOPERARE !

0 sarcină 
actuală

'Avem în față o situație pe luna 
octombrie a livrărilor în cooperare 
către uzina de utilaj petrolier „1 
Mui“ din Ploiești. Ce se desprinde ? 
Majoritatea întreprinderilor colabo
ratoare își îndeplinesc riguros obli
gațiile contractuale față de între
prinderea ploieșteană. Cei de la „1 
Mai“ apreciază eforturile făcute în 
acest sens de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Uzina de utilaj pe
trolier Tîrgoviște, „Independența“ și 
„Elastic“ din Sibiu, „24 Ianuarie“- 
Ploiești ș.a. Dar, în același timp, 
au pretenții serioase față de alte 
întreprinderi — „Steagul roșu“ din 
Brașov și „Timpuri noi“ din Bucu
rești, care nu respectă întotdeauna 
termenele contractuale.

Ca uzină coordonatoare, uzina „1 
Mai“ primește în cadrul planului de 
cooperare o serie de piese, suban- 
samble și utilaje de la 34 de între
prinderi din țară. Ea realizează în 
colaborare cu alte întreprinderi 
35—40 la sută din volumul total al 
producției. Se înțelege că, în aceste 
condiții, îndeplinirea planului este 
nemijlocit legată de livrarea la ter
men, potrivit graficelor, a comenzi
lor în cooperare. „Dacă această ce
rință ar fi bine înțeleasă de. toți con
ducătorii întreprinderilor cu care 
colaborăm — spun tovarășii din u- 
zină — ritmicitatea producției ar fi 
respectată, ciclul de: fabricație s-ar 
reduce simțitor și n-ar mai fi imo
bilizate fonduri importante în pro
ducție netefminătă“.

Firește, problemă îndeplinirii rigu
roase a comenzilor în cooperare, este 
ipiportanta și actuală., O semnalăm 
acum pentru că se apropie încheie
rea anului, pentru că am pășit într-o 
nouă lună de plan cînd fiecare co
lectiv se pregătește să-și facă bilan
țul muncii. Multe fabrici și uzine 
și-au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile de plan pe zece luni. Unii 
conducători însă se grăbesc să anun
țe îndeplinirea planului în pofida 
faptului că o serie de obligații ce le 
revin față de alte întreprinderi n-au 
fost respectate.

Să ne referim la'unul din exem
plele date mai sus : uzina „Timpuri 
noi“ din Capitală. Colectivul acestei 
uzine e cunoscut ca un colectiv har
nic, entuziast. Și în acest an trebu
rile merg' bine în uzină ; planul pro
ducției globale și la alți indicatori 
a fost realizat și depășit lună de 
lună. Totuși, în ce privește livrarea 
comenzilor în cooperare lucrurile nu 
stau tot atît de bine. Aproape în fie
care lună uzina are întîrzieri în exe
cutarea unor comenzi. Poate fi oare 
vorba de respectarea prevederilor 
contractuale, din moment ce livră
rile către Uzina mecanică din Sibiu 
se fac, în cea mai mare parte, în ul
tima decadă a lunii ? Chiar luna tre
cută, din cele 40 de motoare prevă
zute în contract, abia 15 au sosit în 
uzina sibiană la 29 octombrie. Se 
înțelege, aceasta a creat greutăți în 
îndeplinirea planului în întreprinde
rea care realizează produsul final.

Uzina de mașini electrice din București livrează, !n cadrul planului de cooperare cu alte întreprinderi, dife
rite tipuri de motoare electrice. In fotografie: Se pregătește expedierea unui nou lot de motoare electrice 

către uzinele coordonatoare Foto : R. Costin

importantă

Cînd apreciem cum se îndeplinesc 
obligațiile contractuale avem în ve
dere nu numai respectarea termene
lor, ci și calitatea pieselor și sub- 
ansamblelor livrate. Numeroase în
treprinderi — Uzina mecanică din 
Sinaia, „Electroaparataj“ din Bucu
rești, Fabrica de radiatoare și ca
bluri din Brașov ș.a. — și-au făcut 
un titlu de cinste din a livra comen
zile la un înalt nivel calitativ. Sînt 
însă și întreprinderi care nu se a- 
chită cum se cuvine de această im
portantă sarcină. Nu de puține ori, 
Uzina de mașini electrice București a 
primit de la întreprinderea „Armătu
ra“ din Capitală și de la Uzina me
canică Galați piese turnate de cali
tate necorespunzătoare.

In condițiile unei cooperări com
plexe între fabrici și uzine — care 
s-a dezvoltat puternic în ultimii ani 
și și-a dovedit din plin eficiența eco
nomică — interesele tuturor colecti
velor de întreprinderi colaboratoare 
sînt identice cu interesele colectivu
lui care realizează produsul finit. Co
menzile în cadrul cooperării nu con
stituie o sarcină de care te poți a- 
chita cum poți și cînd poți, ci o o- 
bligație de plan de cea mai mare în
semnătate. Ea trebuie îndeplinită cu 
aceeași rigurozitate1 ca și toate cele
lalte sarcini înscrise în plan. Produ
sele uzinelor coordonatoare poartă o 
„marcă a fabricii“, colectivă și, de a- 
ceea, și răspunderea pentru realiza
rea lori este colectivă.

Se știe că, potrivit normelor în vi
goare, o întreprindere colaboratoare 
.care întîrzie livrările sau nu respec
tă condițiile de calitate e obligată pe 
calea arbitrajului să plătească pena
lități uzinei coordonatoare. Dar din 
buzunarul cui se plătesc aceste dau
ne ? Și este oare just ca anumite di
recții generale din ministere să ac
cepte unor întreprinderi să plătească 
sume însemnate drept , penalități — 
care le încarcă nejustificat prețul de 
cost — să admită nerespectarea unor 
livrări sub motivul „cauzelor obiec
tive“, în loc să manifeste mai multă 
exigență și să urmărească sistematic 
cum își îndeplinesc aceste între
prinderi obligațiile către uzinele co
ordonatoare ?

Este nevoie ca, fără întîrziere, în. 
săptămînile ce urmează, unitățile 
care la ora actuală, au încă restanțe 
în livrarea pieselor, subansamblelor 
sau utilajelor să ia măsuri pentru a 
aduce și in această privință planul 
„la zi“. Bine sd procedează în acele 
fabrici și uzine unde realizarea co
menzilor în cooperare figurează 
printre problemele puse în dezbate
rea adunărilor organizațiilor de par
tid pentru dare de seamă și alegeri. 
Este și acesta un domeniu din cele 
mai importante în care dreptul de 
control al organizațiilor de partid 
asupra activității administrative 
poate fi exercitat cu exigență și ur
mat de măsuri eficiente. Căci, în
deplinirea planului înseamnă, bine
înțeles, și executarea tuturor comen
zilor și obligațiilor în cooperare.

Ritmicitate 
și calitate

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Uzina 
„Tractorul" din Brașov primește de la 
alte întreprinderi, în cadrul planului de 
cooperare, o serie de piese și suban- 
samble de bună calitate. Multe colective 
de fabrici își respectă în mod sistematic 
obligațiile contractuale. Fabrica de radia
toare și cabluri din Brașov, Uzina meca
nică din Sinaia și Uzina mecanică Plopeni 
livrează ritmic, la timp și în întregime, 
comenzile către uzina de tractoare. Ca 
uzină coordonatoare, Uzina „Tractorul" 
sprijină îndeaproape întreprinderile cola
boratoare în pregătirea fabricației, asigu
rarea cu unele materiale, în ridicarea ni
velului calitativ al pieselor și subansam
blelor livrate. Numeroase alte colective 
de întreprinderi din . regiune acordă o 
deosebită atenție comenzilor în coopera
re. Fabrica „Balanța" din Sibiu livrează în 
avans diferite piese în cadrul planului de 
cooperare. La Uzinele „Independența" 
din Sibiu, urmărirea realizării comenzilor, 
se face decadal, pe bază de grafice, 
ceea ce înlesnește livrarea ritmică a pie
selor și subansamblelor prevăzute în 
contractele încheiate cu uzinele coordo
natoare.

înainte de termen
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

în cursul acestui an, colectivul Uzi
nelor mecanice din Timișoara și-a 
realizat planul de producție în mod 
ritmic, lună de lună. Ca urmare, ma
rilor șantiere de construcții le-au lost 
livrate înainte de termen o serie de 
utilaje, iar altor uzine constructoare 
de mașini — însemnate cantități de 
subansamble sau piese prevăzute în 
planul de cooperare. Astfel, de la 
începutul anului și pînă acum au 
fost trimise peste plan marilor șan
tiere și întreprinderilor coordonatoa
re 4 tone de produse pentru Indus
tria alimentară, piese de schimb pen
tru material rulant în valoare de 
pe3te 1 000 000 lei, 4 cărucioare pen
tru poduri. rulante, un mecanism 
pentru macarale-turn, 22 vinciuri na
vale etc. Toate acestea au ajuns la 
unitățile destinatare înainte de ter
menul stabilit.

Secție nouă de blocuri 
ușoare de beton

In imediata vecinătate a fabricii 
de cărămizi din Feldioara s-a con
struit o nouă unitate : secția de 
blocuri ușoare de beton, dotată cu 
utilaje și instalații moderne. Ea 
are o capacitate echivalentă cu 
20 milioane cărămizi pe an. Aici se 
realizează o productivitate ridicată 
a muncii și se obțin produse de 
bună calitate. Materia prirnă necesa
ră procesului tehnologic — scoria 
bazallică sortată — se aduce de la 
cariera Racoș. Blocurile de beton au 
un volum corespunzător la 7,5 cără
mizi, sînt ușoare și pot fi folosite la 
construcțiile de locuințe și zooteh
nice. Ele au un aspect superior celor 
realizate pînă în prezent din resturi 
ceramice, diatomită, argilă expan
dată sau din zgură granulată.

Bacau. Complexul de locuințe de lingă gară Foto : Gh. Vințilă

BRAZDELE TOAMNEI 
Arături pe toate suprafețele

Practica anilor trecuți a dovedit 
colectiviștilor din regiunea Bucu
rești că pe suprafețele arate din 
toamnă se obțin producții mai mari 
cu sute de kilograme la hectar decît 
pe terenurile arate primăvara. Pen
tru ca și în acest an arăturile să fie 
terminate la timp, consiliul agricol 
regional a luat din vreme o serie de 
măsuri. încă nu se terminaseră de 
semănat ultimele hectare cu grîu 
cînd au avut loc ședințe de lucru pe 
centre de raioane cu președinții 
consiliilor agricole, directori de 
S.M.T. și alți membri din consiliile 
agricole. în cele 3 centre : Slo
bozia, București și Alexandria unde 
au avut loc ședințele s-au stabi
lit ca sarcini de primă urgen
ță strîngerea în cel mai scurt 
timp a recoltei de sfeclă de za
hăr, porumb etc., eliberarea tere
nului de coceni sau de plante 
furajere semănate în culturi duble. 
S-au întocmit grafice de lucru cu 
termene precise de execuție, s-a fă
cut reorganizarea „din mers“ a for
țelor de lucru existente în fiecare 
gospodărie colectivă. S-a indicat ca 
tot „din mers“ să se revizuiască și 
să se repare tractoarele, să se orga
nizeze schimbul doi pe un număr cîț 
mai mare de tractoare. Rezultatele 
acestor măsuri se fac simțite aproa
pe peste tot. Iată bunăoară cum stau 
lucrurile în unitățile agricole din 
raionul Slobozia, prin care am tre
cut în aceste zile.

Brigadierul Constantin Zaicovici, 
care lucrează la G.A.C. Perieți, este 
bine cunoscut în tot raionul pentru 
hărnicia de care dă dovadă și pri
ceperea cu care gospodărește trac
toarele și utilajele pe care le are în 
primire. Imediat după terminarea 
semănatului culturilor de toamnă, 
mecanizatorii din brigada lui au tre
cut la efectuarea arăturilor de toam
nă cu toate cele 14 tractoare exis
tente. Din cele peste 1 200 ha rezer
vate culturilor din primăvară au și 
fost arate aproape 700. Zilnic meca
nizatorii răstoarnă brazdele pe cite 
50—60 ha. Așa cum s-a stabilit, în 
cel mult 10—12 zile aici se va ter
mina această importantă lucrare.

Colectiviștii din comuna Ciochina 
au de semănat în primăvară 2 240 
hectare. Și aici, ca pretutindeni, se 
dă bătălia pentru terminarea în cel 
mai scurt timp a arăturilor. în pre
zent în gospodărie mai sînt de arat 
740 ha. Cele 24 de tractoare ale 
S.M.T. care lucrează în gospodărie 
pot termina lucrarea în cel mult 10 
zile. Greutatea cea mai mare este

Agenda 
lucrărilor 
agricole

Insămînțările de toamnă se a- 
propie de sfîrșit. Semănatul 
griului s-a terminat în regiunile 
Dobrogea, Galați, București și 
Ploiești. In celelalte regiuni exis
tă posibilități ca prin utilizarea 
mai judicioasă a mijloacelor 
existente în S.M.T. și gospodării 
să se însămînțeze în cîteva zile 
întreaga suprafață prevăzută.

Mecanizatorii și colectiviștii 
continuă acum arăturile și fer
tilizarea terenurilor ce vor 
fi însămânțate în primăvară. Pînă 

. la 29 octombrie au fost arate, 
după cum reiese din datele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
1 800 000 hectare. O dată cu ară
turile au fpst-.încorpuratp -ân. sol 
însemnate cantități de îngrășă
minte naturale și chimice.

Intrucît vremea se mențin? încă 
prielnică, este necesar să se con
tinue, utilizîndu-se întreaga capa
citate de lucru a tractoarelor, a- 
răturile și fertilizarea terenurilor 
pe toată suprafața prevăzută. A- 
ceste lucrări de bază pentru ob
ținerea unor recolte sporite în anul 
viitor trebuie să se facă potrivit 
îndrumărilor consiliilor agricole 
și recomandărilor stațiunilor ex
perimentale. Concomitent cri a- 
ceste lucrări, consiliile agricole 
și conducerile unităților socialis
te sînt chemate să organizeze în 
așa fel munca încît să poată fi 
terminate cit mai repede strîn- 
gerea și depozitarea recoltei cul
turilor tîrzii în toate regiunile, 
să se execute la vreme pregăti
rea terenului și plantarea pomi
lor, desfundările pentru noile 
plantații de vii, pregătirea și în- 
sămînțarea în sere și răsadnițe.

(Agerpresj
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SURPRINDERE
LÄ ANKARA 
după cuvintaiea 
premierului grec

Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui Aiacerilor Externe al Turciei — 
a transmis din Ankara agenția 
France Presse — a caliticat drept 
„surprinzătoare" cuvîntarea rostită 
la Salonic de primul ministru grec 
Papandreu, care a declarat că An
glia și S.U.A. ar Ii favorabile 
unirii Ciprului cu Grecia. Purtă
torul de cuvînt a spus : „Noi 
nu știm pe ce se bazează dl. Papan
dreu pentru a afirma așa ceva. Nu 
a existat, din partea Angliei și 
S.U.A., nici o acțiune lăsînd să se 
înțeleagă o asemenea atitudine. Am 
început o anchetă pe cale diplo
matică și cu toate că ni se pare im
probabilă, urmărim cu atenție a- 
ceastă chestiune".

Înainte
de „referendumul" 
din Rhodesia de sud

Postul de radio Londra a transmis : 
primul ministru al Rhodesiei de sud, lan 
Smith, a declarat că nu știe de ce ar veni 
la Londra pentru convorbiri dacă guver
nul britanic se preocupă numai să acor-

de independența țării sale sub guvernare 
africană. El a ținut să precizeze că nu va 
lua loc niciodată la o masă de confe
rințe cu fruntașii naționaliști africani care 
se află în închisoare. Potrivit unei decla
rații a ministrului Commonwealthului, Bot- 
iomley, Marea Britanie dorește o soluțio
nare prin negociere și .continuă sa spere 
într-o tranzacție pașnică spre o guvernare 
a majorității africane în Rhodesia de sud.

brazilia se STUDIAZĂ 
0 REFORMĂ ELECTORALĂ

Președintele Braziliei, Castello 
Branco, aavutsîmbătă o întîlnire cu 
reprezentanți ai presei braziliene și 
străine. Președintele a afirmat că 
„guvernul va face totul pentru a-și 
lărgi baza politică indispensabilă 
operei de reconstrucție națională“, 
în noiembrie — a spus președintele 
— guvernul se va dedica studiului 
problemei reformei electorale și sta
bilirii unui statut al partidelor poli
tice, subliniind că „puterea politică 
poate exista numai cu alegeri și 
partide“...

în legătură cu proiectul de refor
mă agrară trimis spre dezbateri con
gresului, președintele a declarat că în 
textul inițial al proiectului s-au o- 
perat modificări cerute de conduce
rea Uniunii Democratice Naționale 
și de alții dar că „nu a fost posibil 
să se accepte toate modificările pro
puse“.

că la 28 octombrie mai erau ocupa
te cu coceni 400 ha. Este necesar să 
se urgenteze eliberarea terenului 
pentru a da posibilitate tractoriști
lor să lucreze din plin la arături.

Și la gospodăria colectivă din Că- 
zănești s-a trecut de cîteva zile cu 
toate forțele la executarea arături
lor. Se lucrează cu o viteză de circa 
70 ha pe zi. Dar și aici mai sînt de 
strîns cocenii de pe 450 ha.

Colectiviștii din raionul Slobozia 
dispun de suficiente forțe pentru a 
termina la timp arăturile de toamnă. 
Pînă la 28 octombrie aveau efec
tuate arături pe o suprafață de 
26 600 ha din cele 49 300 ha planifi
cate. Este necesar însă ca membrii 
consiliului agricol raional să îndru
me și să sprijine mai concret con
ducerile gospodăriilor colective în 
organizarea muncii pentru grăbirea 
eliberării terenului de coceni și a 
executării arăturilor de toamnă.

Fiorea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

La gospodăria colectivă din Gruiu, 
regiunea București, se lucrează in
tens Ia executarea arăturilor de 

toamnă

27 000 mineri bolivieni 
continuă greva

Posturile de radio au anunțat că 
poliția și forțele armate dețin con
trolul la Oruro, Cochabamba, Santa 
Cruz. Se relatează, de asemenea, 
că greva generală, declarată în urmă 
cu patru, zile, continuă. La grevă 
participă 27 000 de mineri. Se anun
ță că minerii s-au regrupat în zona 
Sera, localitate situată la 20 km. de 
Oruro. Președintele Estensșoro, in
tr-un mesaj, a elogiat „promptitudi
nea și zelul manifestat de poliție și 
armată. în operațiile de asigurare a 
ordinei“. (Alte amănunte în pag. 
IV-a).

IIIIMEIELE
SI MUMIE

IJIILIMII LOR
Ieri, în Capitală, s-au încheiat 

lucrările consfătuirii „Metode ul
trasonics de măsurare și con
trol", organizată de Comisia de 
acustică a Academiei R. P. Ro
mine. In legătură cu aceasta, 
acad. Eugen Bădărău, președin
tele comisiei, a acordat un ințeiț-;.- 
viu redactorului nostru D. TîrcoB. ■!

— Care este importanța me
todelor ultrasonice de măsu
rare și control și în ce dome
nii și-au găsit pînă acum apli
cații în țara noastră?

Ultraacustica este una dintre 
ramurile relativ tinere ale fizicii, 
care oferă largi posibilități de 
aplicare și de cercetare atît în 
tehnica industrială, cit și în me
dicină, biologie, fizică, chimie. 
Metodele ultrasonice de măsuTă- 
re și control permit dețec- 
tarea celor mai mici și niai 
ascunse defecte din interiorul 
unui material. Folosirea acestora 
nu necesită instalații complicate 
și costisitoare. în plus, ultrasu
netele, în comparație cu razele 
X, mai prezintă și avantajul că 
nu primejduiesc organismul 
uman și deci nu sînt nece
sare cheltuieli suplimentare pen
tru măsuri speciale de protecție. 
Ele permit efectuarea unui con
trol riguros fără distrugerea pie
sei examinate.

Noile metode se află în atenția 
multor cercetători și specialiști de 
la diferite institute de cercetări 
din cadrul Academiei R. P. Ro
mine, Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor, Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini etc. Defectoscopia ultrasonică 
se aplică azi la controlul osiilor 
de vagoane, șinelor de cale ferată, 
la verificarea multor piese com
ponente ale locomotivelor Diesel- 
electrice, ale instalațiilor de foraj, 
la determinarea rezistenței con
strucțiilor din beton ș.a.m.d. Tot
odată, ultrasunetele constituie și 
un prețios instrument în cerceta
rea structurii materiei. Cu ajuto
rul lor pot fi puse în evidență 
procese fizico-chimice care sînt 
mai dificile de observat sau de 
produs prin alte mijloace. Cerce
tări în acest domeniu se desfă
șoară la Universitatea din Cluj și 
la Institutul pedagogic din Bra
șov,

— Ce concluzii s-au des
prins din lucrările recentei 
consfătuiri în vederea lărgirii 
posibilităților de utilizare a 
ultrasunetelor ?

Recenta consfătuire organizată 
de Comisia de acustică a Acade
miei R.P. Romine a reunit pentru 
prima oară specialiști din țară 
care lucrează în acest domeniu, 
contribuind la efectuarea unui 
util schimb de experiență. Timp 
de trei zile, în cadrul consfătuirii, 
au fost prezentate o serie de re
ferate și comunicări. La consfă
tuire s-au făcut propuneri va
loroase în legătură cu perspec
tivele de utilizare a ultrasunete
lor. Metodele ultrasonice pot fi 
utilizate la determinarea du
rității celor mai diferite piese 
metalice, în forajul petrolier, 
la verificarea periodică a re
zistenței podurilor și viaductelor, 
măsurarea grosimii stratului de 
grăsime la animale, la localiza
rea unor corpi străini pătrunși 
în organism etc. Metodele ul
trasonice își vor găsi aplicații și 
la prepararea de emulsii, îmbu
nătățirea calității metalului tur
nat, la purificarea aerului în zo
nele industriale.

In vit ație 
la drumeție

Și ieri, sîmbătă, timpul frumos a 
invitat la drumeție mii de excursio
niști din Capitală și din diferite re
giuni. Trenurile și autocarele au 
dus numeroși bucureșteni pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului, la Muntele 
Roșu. Un autocar cu salariați de la 
întreprinderea „Dîmbovița“ a por
nit pe o rută nouă : Onești-Panciu- 
Valea Oituzului-Brașov-București, 
iar alte două, cu oameni ai muncii 
din Giurgiu, la Tușnad. De la Iași, 
Constanța, Bacău, Tg. Mureș, Oradea 
Deva, Galați au sosit în Capitală 
peste 2 000 de turiști care vor vizita 
noile construcții ale orașului, Expo
ziția realizărilor economiei naționale 
și clădirea Circului de Stat. Unii își 
vor continua călătoria în R. P. Bul
garia.

TELEGRAMĂ

Excelenței sale Domnului 'AHMED BEN BELLA
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

Alger

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, a X-a aniversare a începerii revoluției algeriene, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, al guvernului și po
porului romîn, precum și personal, adresez Excelenței Voastre, guver
nului și poporului algerian prieten cele mai călduroase felicitări și sincere 
urări de fericire, prosperitate și progres.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că prietenia 
și colaborarea dintre țările noastre se vor întări și dezvolta continuu în 
interesul ambelor popoare, al păcii și cooperării internaționale.

Cu înaltă considerație, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Roniîne
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L1STA DE CÎȘTIGURI
Ia obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri

recomandăm 
elevilor

O importanță deosebită pentru 
lărgirea orizontului cultural al ele
vilor de toate vîrstele are lectura, 
judicios îndrumată și controlată de 
toți factorii educativi — școala, fa
milia, organizațiile de tineret. Lec
tura transmite cunoștințe cuprinză
toare prin intermediul imaginii ar
tistice, educă pe tineri, le formează 
gustul estetic.

De obicei, la început de an școlar 
și de trimestru, indic elevilor biblio
grafia obligatorie ' și suplimentară 
pentru perioadele respective de stu
diu. în stabilirea acestei bibliografii 
țin seama de indicațiile programei 
pentru fiecare clasă în parte, de ce
rințele planului de învățămînt în an
samblu. Deoarece posibilitățile de 
înțelegere ale copiilor, preferințele 
lor diferă după vîrstă, recomanda
rea 'cărților pentru lectură e bine să 
o facem diferențiat. Copiilor de vîr
stă școlară mică este bine să le in
dicăm basme sau povestiri ușoare, 
preadolescenților (11—13—14 ani)
povestiri realiste cu eroi ce se dis
ting prin curâj, voință, spirit de sa
crificiu, precum și povestiri științi- 
fico-fantastice, iar elevilor din cla
sele IX—XI să le recomandăm ro
mane sociale, istorice, psihologice, 
piese de teatru, poezii, opere în care 
complexitatea vieții este oglindită 
multilateral. Literatura noastră . și 
cea universală oferă cu generozitate 
o multitudine de opere de valoare. 
Printr-o muncă atentă, de zi cu zi, 
noi, profesorii, sintern chemați să le 
formăm elevilor interesul viu pen
tru lectură, pasiunea pentru 
desigur cu grijă ca să nu-i 
încărcăm.

Trezirea interesului, a 
nii pentru citit se poate 
prin antrenarea școlarilor în activită
țile din cercuri și cenacluri literare, 
prin organizarea în școli a unor 
standuri de cărți și colțuri ale nou
tăților literare, prin vizionări de 
filme și spectacole de teatru prece
date sau urmate de discuții, prin 
stimularea lor să citească reviste de 
cultură etc. Important este, desigur, 
să-i învățăm pe elevi nu nu
mai ce să citească, ci și cum să ci
tească. Elevilor mei, de exemplu, le 
recomand să urmărească anumite 
probleme, pe care să le consemneze 
în caiete sau pe fișe : titlul și auto
rul, ediția, anul apariției, editura, 
tema, personaje (dacă este cazul), 
conținutul lucrării pe scurt, căutînd 
să descifreze mesajul etic și estetic 
transmis de autor și să facă apre
cieri personale cu privire la fondul 
și forma operei.

în legătură cu lectura elevilor aș 
vrea să mai ridic o problemă : în fie
care an, alte și alte promoții de șco
lari solicită aceleași volume de lite
ratură, de studii literare. La data a- 
pariției, aceste volume pot fi găsite 
peste tot, dar cu timpul se epuizează 
din librării. Propunerea mea, adre
sată forurilor de specialitate, este 
qa în fiecare an, așa cum se stabi
lește planificat editarea manualelor, 
să se planifice și reeditarea volume
lor de,,literatură destinate tineretu
lui școlar, în special din colecțiile 
„Biblioteca școlarului“, „Biblioteca 
pentru toți“ și altele. De asemenea, 
întrucît în noul plan de învățămînt 
al școlii de 12 ani se prevede studie
rea în clasa a XII-a a literaturii uni
versale, este necesară o colaborare 
mai susținută între edituri și Minis
terul Învățămîntului pentru a se 
pregăti din vreme lucrările ce se vor 
studia.

Lecțiile 
de agricultură

Pentru noi, profesorii care pre
dăm agricultura, pregătirea mate
rialelor didactice ajutătoare are un 
aspect specific. La cele mai multe 
teme de lecții, pe lîngă diferite plan
șe, mulaje, aparate mai simple sau 
mai complicate, ne sînt necesare 
felurite semințe și fructe, plante 
sau părți constitutive, colecții de in
secte, probe de sol și altele. Deci, o 
primă preocupare însemnată — pro
curarea și conservarea de pe acum, 
dacă în lunile de vară nu s-a făcut, 
a materialului didactic amintit. Tot 
în legătură cu materialul didactic aș 
vrea să ridic o problemă. în mul
te din noile școli construite în ra
ionul nostru s-au amenajat labo
ratoare de agricultură și științe na
turale bine organizate, care au fost 
dotate cu numeroase aparate noi. 
Menționez aici și părerea colegilor 
mei că explicațiile scrise care înso
țesc aceste aparate ne sînt de mare 
folos în utilizarea, lor la lecții. De 
multe ori însă aceste explicații lip
sesc. Propunem întreprinderilor de 
specialitate să ia măsuri pentru a 
ne ajuta mai mult în această pri
vință.

în acest an școlar predăm, pentru 
prima dată, elevilor din clasa a 
VIII-a, capitolele mecanizarea, chi
mizarea și electrificarea agriculturii, 
organizarea unităților agricole so
cialiste. La aceste teme, cadrele 
didactice au nevoie de sprijinul 
concret al specialiștilor din agri
cultură. Școala noastră a acu
mulat o bună experiență în acest 
domeniu. De cîte ori ne-am adresat 
specialiștilor din gospodăria colecti
vă, consiliului de conducere, ne-au 
dat tot concursul. După părerea 
mea, o asemenea colaborare ar tre
bui să fie stabilită de către toate 
școlile. Cred că ar fi bine ca, în mod 
deosebit, consiliile agricole raionale 
să recomande specialiștilor să spri
jine mai sistematic cadrele didacti
ce în organizarea activității practice 
a elevilor.

Prof. Ion LĂZĂRESCU
Școala de opt ani din comuna 
Țițeștl, raionul Pitești

• Aluviunile și navigația • O nunta 
amînată • 11 zile de muncă încordată

Dunărea, își poartă fără preget 
apele spre mare. Dar valurile 
oglindesc doar, fără a putea duce 
ele și faptele pe care le întâlnesc 
cale. Acestea rămân pe malurile 
înfrumusețînd și îmbogățind biogra
fia porturilor și a oamenilor legați 
de bătrînul fluviu.

Intr-o după-amiază, pe la mijlo
cul lunii octombrie, șuierul sirenei 
venit din larg anunța sosirea în 
portul Galați a unei nave. Fapt co
tidian pe Dunăre, din primăvară și 
pînă în miezul aspru al iernii, cînd 
apele încremenesc aruncînd pod alb 
de gheață peste fluviu. Și totuși, fie
care semnal care vestește că o navă 
va ancora curînd aduce cu el ceva 
nou. Cîți n-au urmărit cu satisfac
ție, mîndrie, curiozitate întoarcerea 
navelor de pescuit oceanic sau a car
gourilor romînești plecate în călă
torii îndepărtate. De data asta însă 
nu-i vorba de nave care străbat 
mări și oceane. La chei își anunțase 
sosirea nava de drăgaj „Drencova“. 
Se întorcea dintr-o misiune dificilă.

— Era în prima zi a lunii octom
brie — a început să-mi povestească 
Teodor Dumitriu, ofițer mecanic I 
și secretarul organizației de partid 

Ide pe navă. Ne îndreptam spre Suli
na, după o îndelungată încleștare cu 
bancurile de nisip ce amenințau na
vigația pe Dunărea maritimă la mila 
5-Z. Eram bucuroși că am scos-o la 
capăt. De la administrația fluvia-

Amenajaiea în numeroase magazine 
alimentare mari din Capitală a unor 
iaioane pentru desfacerea semiprepara- 
telor culinare — „Gospodine“ în mi
niatură — aduce o contribuție la mai 
buna aprovizionare și la economia de 
timp a cumpărătorilor.

Varietatea semipreparatelor puse în 
însă satisfăcătoare, 

care au apărut 
există afișată o

listă, la prima vedere cuprinzătoare, a 
articolelor oferite de laboratoare. Poți 
număra vreo 40. Dintre ele însă, o 
bună parte sînt produse finite : 
plăcinte cu mere și cu brînză, ștrudel 
ele. Pe acestea, gestionarii raioaneloi 
„Gospodina” evită să le comande, de- 
oareco de cele mai multe ori în același 
magazin există și un raion special de 
dulciuri. Ceea ce rămîne pe listă, re
vine în mod stereotip în comenzile zil
nice : carne tocată, sarmale în foi de 
viță sau de varză, maioneză, salată de 
beuf, păsări de diferite calități (și fie
care calitate constituie un alt „sort“), 
cîteodată șnițel. Iată de ce raioanele 
„Gospodina“ din magazine alimentare 
mult solicitate ca acelea din Piața 
Dorobanți, „Unic“, „Alimentara“ nr. 
101 de pe Bulevardul 1848 etc. nu co
mandă zilnic și nu prezintă cumpără
torilor decît cel mult 10 semipreparate.

Deși avantajele acestor articole sînt 
cunoscute, ele ar trebui mai bine pre
zentate deoarece popularizarea lor nu 
ține pasul cu extinderea pe care o cu
noaște acest mod de deservire.

t
Gheorghe GRAURE

Brigada artistică de agitație a Bumbăcăriei romînești Jilava din Capitală 
pregătește un nou spectacol

•>

La biblioteca raionala din Beiuș
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Inițiativa furnaliștilor hunedoreni, de 
a produce cu cocs economisit întreaga 
cantitate de fontă pe care s-an angajat 
s-o dea peste plan, este sprijinită și 
prin expuneri periodice privind meto
dele noi de lucru care permit obținerea 
unei producții mai mari de fontă, cu 
consumuri specifice reduse. La u- 
niversitatea muncitorească de la com
binat se țin cursuri specifice pro
cesului de producție. S-a orga
nizat un lectorat tehnic pentru ca
drele inginerești. Și la Petroșeni, con
siliul local al sindicatelor, în colaborare 
cu conducerea Combinatului carbonifer 
Valea Jiului, a deschis un lectorat teh
nic pentru ingineri, în cadrul căruia se 
fac expuneri despre cele mai noi reali
zări ale tehnicii miniere din țara noas
tră și de peste hotare. La preparația de 
cărbuni din Lupeni a început să func
ționeze un lectorat tehnic avînd în pro
gram teme despre tehnica nouă a pre
parării cărbunelui.

Pe lîngă răspîndirea și popularizarea 
în sectoarele de muncă a unor articole 
din publicațiile periodice și revistele 
de specialitate, clubul fabricii de ciment 
din Medgidia organizează conferințe 
tehnice, concursuri „Cine știe, câștigă“. 

lă a Dunării de jos ni s-a comunicat 
să ancorăm nava pe timp de patru 
zile în șantierul portului, pentru 
revizii și reparații. întregul echipaj 
aștepta să coboare la țărm. Fiecare 
dintre noi ne și făcuserăm planul 
cum să ne petrecem timpul liber. 
Pînă seara mai erau cîteva ore. Fo
chistul Ștefan Ronete intenționa să 
împlinească o promisiune făcută la 
plecare soției și copiilor: să se plim
be cu ei pe faleză. Pasiunea dragoru
lui Dumitru Imalei, cînd se află pe 
țărm, sînt filmele, iar a lui Ion Be
laev să-și ajute soția la treburile 
gospodărești. Dar cel mai mult se 
bucura de această scurtă escală 
Pândele Eumenov. E unul dintre cei 
mai destoinici fochiști de pe navă. 
E tînăr și... îndrăgostit. Tot echipajul 
o cunoștea pe codana căreia îi du
cea dorul. Ne anunțase că in aceste 
zile are de gînd să se prezinte la 
ofițerul stării civile cu actele pen
tru căsătorie. Toți l-au felicitat și 
i-au urat căsnicie fericită.

Cu o jumătate de oră înainte de a 
coborî pe țărm, de navă s-a apro
piat o șalupă. Căpitanul a fost che
mat de urgență la administrația flu
vială. Echipajul a rămas pe bord. Ce 
se întîmplase ? întoarcerea imediată 
a căpitanului a limpezit lucrurile. De 
pe nava „Delta“ sosise, pe calea un
delor, un semnal. La kilometrul 152, 
în amonte de portul Galați, acolo 
unde Șiretul se varsă în Dunăre, din Victor DELEAHU Toamnă

Inginerul șef de la I.R.C.R. 23 
August din Capitală ne-a invitat 
deunăzi , la o ședință de lucru. Cu 
acest prilej .s-a vorbit mult despre 
un nou sistem de deservire, pe 
care întreprinderea îl aplică pe 
scară largă : reparații la domiciliu 
cu talon de garanție. Procedeul este 
binevenit. Departe de a fi o simplă 
formalitate, talonul concretizează un 
șir de obligații pe care întreprin
derea și le asumă față de benefi
ciari : execuția unor reparații de cea 
mai bună calitate ; precizarea în 
scris a unui termen de garanție ; 
gratuitatea reparării eventualelor 
stricăciuni survenite într-o perioadă 
de timp dinainte stabilită ; respec
tarea termenului de execuție. Așa
dar. este vorba de o metodă înain
tată de deservire, extrem de utilă. 
Aceasta o dovedește faptul că multe 
din lucrările efectuate pe bază de 
taion sînt corespunzătoare,, satisfac 
exigențele. Totuși, în pofida taloa
nelor, pe adresa I.R.C.R. sosesc des
tule reclamații, ceea ce arată că în
treprinderea nu-și respectă întot
deauna asigurările de garanție.

Am pornit pe urmele cîtorva ta
loane. La imobilul de pe strada 
Plantelor la nr. 19 s-au 
parații la acoperiș. Cînd 
fost gata, șeful echipei de 
i-a asigurai pe locatari că 
un an n-o să-i ningă, 
plouă : doar reparațiile sînt garan
tate ! Dar, nici n-a trecut săptămâna 
și, în urma unei ploi, apa s-a infil-

schimburi de experiență între muncitori 
fruntași sau inovatori etc. Clubul uzinei 
de utilaj greu „Progresul" din Brăila a 
programat un ciclu de conferințe teh
nice. De mult interes s-au bucurat 
la club serile tematice, simpozioanele, 
tribunele noutăților tehnice, consfătuiri
le pe diferite teme cu inovatorii.

La clubul complexului C.F.R. Galați 
au fost organizate, de asemenea, un 
lectorat în cadrul căruia au loc expuneri 
privind mecanizarea și automatizarea 
procesului de exploatare, rulajul vagoa
nelor și importanța reducerii lui în 
transportul feroviar, remorcarea trenuri
lor cu supratonaj etc., o seară tematică 
despre introducerea tracțiunii Diesel- 
electrice, precum și alte manifestări.

Conferințe pe teme ca : forajul cu 
turbina — metodă modernă de săpare 
rapidă și economică a sondelor, măsuri 
pentru reducerea impurităților din 
țițeiul livrat rafinăriilor, valorificarea 
tonei de țiței în condiții superioare, 
audiate de un mare număr de munci
tori, tehnicieni și ingineri, au fost ținute, 
anul acesta, în aproape 80 de cluburi 
din regiunea Ploiești. 

(Agerpres)

S C î N T E I A
cauza ploilor s-a format un prag de 
aluviuni care periclita navigația.

Comuniștii au înțeles primii ce au 
de făcut. S-au întors în cabinele lor. 
Și-au pus hainele de lucru și munca 
a început din nou. Draga „Drencova“ 
trebuia revizuită acum în mai puțin 
de patru zile. Tot echipajul a înce
put îndată să lucreze. Așa s-a făcut 
că -nunta a fost amînată, că plimba
rea pe faleză n-a mai avut loc, iar 
cinematograful din Sulina a avut un 
spectator mai puțin.

Nu mică a fost mirarea echipaju
lui cînd, pe punte, și-a făcut apari
ția un om cu o valiză în mină. Era 
fochistul Mihai Rafău. Mai avea cî- 
teva zile de concediu. Dar cind. a au
zit că este nevoie de echipajul lui 
pe Dunăre, s-a gîndit că ar putea să 
ajute și el cu ceva.

3 octombrie, ora 4 dimineața. Te
legraful din sala mașinilor a sem
nalat la puntea de comandă că ma
șinile sînt gata de plecare. In aceeași 
zi, nava de dragaj „Drencova“ a a- 
juns la Galați. In zorii celei urmă
toare, la kilometrul 152 a început în
cleștarea cu pragul de aluviuni for
mat de Șiret la confluența cu Du
nărea. După unsprezece zile de mun
că neîntreruptă dusă de un pumn de 
oameni hotăriți, pragul ce bara o 
bună parte a fluviului a fost înlătu
rat. In limbajul lapidar al cifrelor 
s-a consemnat : 35 000 metri cubi de 
aluviuni dragați de pe fundul Dună
rii și îndepărtați din calea navigabi
lă a vapoarelor.

...De atunci, pe Dunăre și în drep
tul kilometrului 152 vasele navi
ghează liniștite.

trat în zidurile clădirii, chiar în locu
rile „reparate“. A fost, deci, încăl
cată una dintre principalele îndato
riri ale întreprinderii, prevăzută în 
talonul de garanție : aceea de a efec
tua lucrări, de calitate. într-o ase
menea împrejurare, firesc, la sesi
zarea locatarilor, defecțiunile ar fi 
trebuit să fie înlăturate fără întîr- 
zicre — tot potrivit talonului. Dar 
numai reclamațiile au fost făcute ; 
remedierile — nu.

La aceleași capitole — calitate și 
operativitate — I.R.C.R. 23 August 
a rămas datoare și altor locatari. 
Unul dintre ei, domiciliat în strada 
Ion Maiorescu nr. 52, ne-a rela
tat că reparațiile solicitate la imo
bilul respectiv au fost foarte mult 
tărăgănate. Cit privește calitatea... 
într-o cameră parchetul nu este bine 
fixat, unele uși șînt vopsite numai 
pe o parte, altele nu se închid. Re
cepția a fost făcui.ă în lipsa locata
rilor, cărora în locul unor 'lucrări 
făcute gospodărește, li s-a lăsat doar 
un formal „talon de garanție". De 
bună seamă că o stricăciune ivită 
pe locul unei proaspete reparații 
poate fi și un accident. Cu totul 
altceva este însă lucrul de mân
tuială. Cit despre necesitatea pre
zenței tuturor beneficiarilor din imo
bilul reparat la recepționarea lucră
rilor — și aceasta este una dintre 
obligațiile prevăzute în talon pentru 
întreprindere.

Apariția, pe alocuri, a unor lip
suri de felul celor semnalate se da- 

N
um
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ști
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ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîști gurilor

seria qr. parțială totală

1 56.514 27 100 000 100 000
1 41.596 40 75 000 75 000
1 06.444 07 50 000 50 000

•1 54.016 47 25 000 25 000
1 03.873 40 10 000 10 000
1 00.528 33 5 000
1 05.263 17 5 000
1 10.492 30 5 000
1 24.928 32 5 000
1 25.274 01 5 000
1 27.280 02 5 000
1 44.091

Terml- 
pațla 
seriei

42 5 000 35 000

60 115 04 2 000
60 274 37 2 000
60 843 36 2 000 360 000

. 60 625 24 1 000
60 857 12 1 000 120 000

600 ' 53 44 800
600 75 28 800
600 93 25 800 1 440 000

2112 TOTAL : 2 215 000

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Traviata (orele 11), 
Madame Butterfly (orele 19,30). Teatrul 
de Stat de Operetă ; Prințesa circului 
(orele 10,30), Lysistrata (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caraglale" (sala Co
media) : Apus de soare (orele 10), Mașina 
de scris (orele 15,30), Vizita bătrinel 
doamne (orele 19,30), (sala Studio) : 
Adam și Eva (orele 10), Patima de sub 
ulmi (orele 15), Adam și Eva (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii (orele
10.30) , Șeful sectorului suflete (orele 16), 
Casa inimilor sfărîmate (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Copiii 
soarelui (orele 19,30), (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor 
10 și orele 15), Dragă mincinosule
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara' 
Magheru) : Este vinovată Corina ? 
10), Zizi și... formula ei de viață
15.30) , Luna dezmoșteniților (orele 
(sala Studio) : Casa cu două intrări (ore
le 10,30), Scandaloasa legătură (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești ; 
Ninge la Ecuator (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Matineu literar : „O 
sută de ani de literatură modernă în 
limba idiș" (orele 11), Accidentul (orele
20) . Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caraglale" (sala 
din str. 30 Decembrie nr. 9) : Năzdrăva
nul occidentului (orele 10,30), Mitică 
Popescu (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala „Savoy") ; Revis
ta de altădată (orele 20), (sala „Victo
ria" : Și băieții șl fetele (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" : Năzbîtiiie lui Țăndări
că (orele 11), Eu șl materia moartă (ore
le 20,30). Circul de stat : Selecțiuni de 
circ (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Doi în stepă : 
Republica : (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). Umbrelele din Cherbourg : Sala 
Palatului R. P. Romîne (seria de bilete 
1150 — orele 19,30), Patria (10; 12,15; 14,30: 
16,45; 19; 21,15), Festival (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Poveste de pe Don : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 13,45; 21). Vii și morțl — 
cinemascop (ambele serii) : București 
(8,45; 12,30; 16,15; 20). Străinul — cinema-

torește faptului că întreprinderea nu 
asigură totdeauna controlul activită
ții de pe șantiere. Iată de ce unii șefi 
de echipe lucrează după bunul lor 
plac. La imobilul de pe strada Agri
cultori nr. 110, șantierul s-a închis 
înainte ea lucrările să fi fost ter
minate. Nici aici n-a lipsit însă 
talonul de garanție. Este oare in
formată conducerea întreprinderii a- 
tunci cînd se iau astfel de măsuri ar
bitrare ?

Se mai ridică și unele probleme 
legate de aprovizionarea cu materia
lele necesare reparațiilor. Acestea sînt 
procurate de la Oficiul de aprovi
zionare și desfacere din Capitală. 
Dacă I.A.L., principalul beneficiar 
al lucrărilor executate de I.R.C.R., 
prezintă documentația tehnică a Iu 
crărilor pe care le are în plan într-o 
anumită perioadă, aprovizionarea se 
desfășoară în condiții bune. Uneori 
însă întreprinderea de administrație 
iocativă predă documentația cu înțîr- 
ziere în asemenea cazuri, materiale
le de construcție sînt comandate la 
oficiul amintit nu potrivit necesități
lor reale ale întreprinderii, ci valo
ric. Astfel I.R.C.R. primește uneori 
și materiale de care n-are trebuință, 
fiind nevoită să facă stocuri de pie
triș, întreruptoare, conducte P.V.C. 
etc., în timp ce de alte materiale, ne
cesare la un moment dat, dispune în 
cantități insuficiente. Aceleași greu
tăți le întîmpină și alte întreprinderi 
de construcții și reparații. Este nece
sar ca Sfatul popular al Capitalei să 
ia neîntîrziat măsurile ce se impun 
în această privință.

★

Introducerea talonului de garan
ție la reparațiile de imobile este, 
fără îndoială, o inițiativă bună. Dar 
pentru ca această măsură să dea 
roadele așteptate, conducerile între
prinderilor (I.R.C.R.) sînt chemate să 
controleze riguros, în amănunt, acti
vitatea tuturor șantierelor, să îndru
me în permanență pe constructori, 
să asigure pretutindeni cea mai mare 
exigență la recepția lucrărilor.

Extinderea „talonului de garanție" 
la reparațiile de locuințe ar fi o mă
sură bine venită în toate raioanele 
Capitalei, ca și în celelalte orașe.

Intrarea în universul interior al perso
najelor lui Dorel Dorian, in lumea de idei 
și sentimente a piesei sale nu e lesnicioa
să. Autorul te duce parcă înadins pe că
rări întortocheate, arătîndu-ți din cind in 
cînd poarta prmtr-un fascicol de lumină 
și învăluind-o apoi din nou într-un păien
jeniș de ipoteze, premize, inducții și de- 
duC|ii, uneori încîntătoare prin ingeniozi
tatea Io-, alteori sîcîitoare prin zăbava la 
care te obligă. Dar după ce ai acceptat 
jocul și ai Intrat in acest univers ești cu
cerit. Te atli într-un climat etic de o mare 
puritate, în care se dezbat probleme ale 
conștiinjei omului de azi, la un grad de 
combustie interioară contagioasă. Priete
nia, dragostea, căsătoria, munca sini pro
bleme ale viefii cotidiene a omului obiș
nuit. Dore| Dorian le privește din unghiul 
de vedere al colectivității, al societății 
în care individul nu mai e o entitate izo
lată metafizic, ci o unitate a unui întreg, 
alcătuit nu dinfr-o sumă mecanică de 
particule, ci prin aderarea liber consim- 
țită a unor ființe conștiente, active și res
ponsabile. Un principiu nou stă ia 
baza acestei alcătuiri, în care respon
sabilitatea față de sine, de fiecare și de 
loji ceilalți acționează ca un resort viu, 
și acesta este umanismul socialist. Nu e 
un principiu abstract, ci un adevăr con
cret, o realitate evidentă, pe care piesa 
o comunică cu forță de convingere.

După opt ani de despărțire, 
prieteni se reîntîlnesc. Unu| 
tre ei este căsătorit cu femeia 
cu opt ani în urmă, au iubit-o 
Ea d-a ales pe Șaru. Dar căsnicia 
luat într-un mod fericit. Hurduc, 
nit, își găsește prietenii într-un 
de criză. Nu o simplă neînțelegere conju
gală, ci reflexul unei crize mai grave, re
zultatul unui proces lent și adine, care a 
săpat zi de zi în conștiința celor doi, acu- 
mulînd nemulțumirile și autonemulțumirile. 
Act declanșator al crizei în ultima sa eta
pă : refuzul lui Șaru de a prelua o nouă 
brigadă rămasă în urmă pentru a o ri
dica la nivelul fruntașelor, așa cum de 
atîtea ori înainte făcuse cu succes. De 
aci Iși începe Dorel Dorian investigația 
pentru descifrarea cauzelor, a resorturi
lor, a factorilor motori și, bineînțeles, 
pentru descoperirea soluțiilor, pe care 
le găsește în ordinea firească a societății 
noastre, în acel principiu activ de care 
am pomenit, responsabilitatea complexă 
și completă, în numele umanismului.

Pornind de la acest fapt de viată, au
torul îi urmărește implicațiile, luîndu-l ca 
punct de plecare pentru o dezbatere a- 
supra unor probleme etice majore. Fap
tul de via(ă rămîne un pretext, dramatur
gul fiind interesat îndeosebi de analiza 
minuțioasă a resorturilor sufletești ale per
sonajelor, de mișcările fine și impercepti
bile la prima vedere din conștiința lor.

Neglijarea voită a faptului de viață îl 
face uneori pe Dorian să folosească ar
gumente artificiale, forțate, ca de pildă, 
scrisorile prin care eroii piesei încearcă 
să-și lămurească poziția, evifînd înfrun
tarea deschisă, bărbătească și — de ce 
n-am spune-o ? — mai dramatică. Însăși 
prezența lui Hurduc, dacă la început apa
re firească și verosimilă, își contrazice ve
ridicitatea în clipa cînd, venit în conce
diu de sănătate, Hurduc acceptă cererea 
absurdă a lui Șaru de a intra în brigadă. 
La aceasta se adaugă înclinarea autoru
lui spre o exprimare indirectă, spre un 
joc de replici cu efect. întîrziat, spre o 
construcție în spirală, cù reveniri, reluări 
și leit-motive care, dacă-l ajută pe spec
tator să-și recapituleze datele problemei, 
uneori îi dă impresia unei rămineri pe 
loc. De aci dificultatea de care vorbeam 
la început, de a pătrunde în universul de

scop (ambele serii) : Luceafărul 
13,30; 17; 20,30), Excelsior (10,30; 16; 20), 
Modern (9,30; 13; 16,30; 20). Hatari (ambe
le serii) : Bucegi (9,30; 13; 16,30; 20), Mio
rița (9,30; 13; 16,30; 20), Cotroceni (11;
15,15; 18,45). Comisarul Maigret se înfu
rie : Grivlța (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Flacăra (10; 14; 16,15; 18,30; 21), Aurora
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Legenda 
din tren : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Rezervat pentru moarte : Central
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Cocoșatul : Carpați (8; 10; 12; 14; 16). 
Domnișoara Barbă Albastră : Lumina 
(10,15; 12,45; 16,15; 10; 20,30). Brațul ne
drept al legii : Union (11; 16; 18,15; 20,30). 
l’rograin pentru copii : Doina (10; 11,15;
12.30) . Accattone : Doina (13,45; 18,15:
20.30) , Arta (11; 16; 18,15; 20,30), Adesgo
(10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Pagini de
Istorie — Romînla, orizont '64 : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Rebelul mag
nific : Glulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20). 
Ghepardul — cinemascop (ambele serii) : 
înfrățirea între nopoare (11,30; 10,30; 20), 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), Volga (10; 15,30;
19.30) . Ciociara : Cultural (15,30; -----
Carl von Ossietzky : Melodia 
15,30; 18; 20,30), Flamura (10; 
18,15; 20,30). Al nouălea nume : 
(10; 12,30; 15; 17,30; 20). Șoferii 
Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30)- ... (U, H. 1615. 

Crîngașl (16; 
zero grade : 
Moral 63

catorul : Buzești 
20,45). Vinătoarea : 
20,30). Dragoste la 
(11; 16, 18,15; 20,30). ____  ____
18,15; 20,30). Colaboratorul Ceha ; Munca 
(15,30; 18; 20,30), Drumul Sării (11; 15,30; 
18; 20,15). La strada : Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30). Banda de lași : Moșilor (16; 
18,15; 20,30). Ocolul Pămîntului in 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Cos
mos (13; 16; 19,30). Dragoste neîmplinită : 
Viitorul (11,30; 15,30; 18; 20,30). Cei trei 
mușchetari . ,
Colentina (13; 16,30; 20). Viață particula
ră : Floreasca (12; 10; 18,15; 20,30). Bărba
ții : Rahova
șapte magnifici — 
greșul (11; 15,30; ____ ___
(14,30; 17,15; 20). Comoara din lacul 
argint — cinemascop ; Lira (14,15; 16,30;

cinemascop (ambele serii) : 

(10,30; 15; 17; 19; 21). Cei 
cinemascop : Pro- 

18,15; 21), Ferentari 
de 

idei și sentimente al piesei care, prin el 
însuși, nu este atît de inaccesibil, făcînd 
parte din însăși substanja spirituală a 
viefii noastre de azi.

Și tocmai de aci pornește meritul prin
cipal al colectivului de interprefi de la 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. Sub îndrurha- 
rea regizorului Ion Cojar, actorii au lu
crat cu migală și dăruire pentru descifra
rea tuturor sensurilor, implicațiilor și sem
nificațiilor textului, încorporîndu-și orga
nic lumea spirituală a personajelor, frans- 
punîndu-se, printr-o trăire directă, în si- 
tuafiile date și comunicînd nemijlocit, pe 
calea gîndirii și emofiei. In felul acesta, 
ceea ce la lectură putea să apară rațio
nament abstract sau joc de speculații 
verbale, a căpătat in spectacol substanță 
concretă de viață, sensibilă, emoționantă.

Incontestabil, Ștefan Mihăilescu-Brăila 
înscrie cu rolul Șaru o nouă realizare, do- 
vedindu-se din nou un actor de mari po
sibilități pentru trăirea organică a unui 
personaj, pentru înzestrarea acestuia cu 
toate atributele și reacțiile unui caracter 
veridic, convingător, emoționant. 11 urmă
rești — în gesturile firești, țn privirile 
suspicioase, în tonurile răstite sau în cele 
de o blîndefe aducătoare de furtună, în 
umerii căzuți a neputință, în beția dure
roasă, cu pedală comică bine stSpîniiă 
și pînă la redresarea din final — și dra
ma lui îți apare limpede, stringentă, ca 
drama omului de lîngă tine, către care 
trebuie să întinzi mina. Dana Comnea, 
concentrată și sensibilă, i-a fost o bună 
parteneră, acționînd și reacționînd la cëa 
mai mică nuanță, vibrînd în ritmul inte
rior cerut de personajul Livftei, soția în 
pragul dezastrului, lemeia iubitoare, că
reia la un moment dat viața îi pune o în
trebare capitală. Concentrarea maximă și 
o apăsare prea puternică pe nota drama
tică au adus în jocul actriței, la un moment 
dat, o crispare care, prin durata ei, a dat 
personajului o monotonie necerută de 
text. In rolul Aureliei-Dida, fînăra femeie 
„cu trecut" tulbure dar cu perspective 
limpezi, Atena Zahariade a dovedit că 
poate juca și personaje mature, nu numai 
fetițe, ceea ce nu e puțin ș: merită a fi ți
nut minte de regizori. Mai puțin a izbutit 
Costel Gheorghiu să ne convingă de veri
dicitatea lui Hurduc și, mai ales, să se în
scrie pe coordonatele sufletești ale aces
tuia. Personaj complex, purtător al mesaju
lui înaintat al autorului, dar și al propriei 
drame — a iub'ril neîmpărtășite, a ne- 
astîmpărului creator și a singurătății în 
căutare de prieteni — Hurduc a apărut 
în interpretarea lui C. Gheorghiu simpli
ficat, de o suficiență senină umbrită de o 
melancolie ușoară și, din păcate, cu o 
dicție imperfectă, care a știrbit înțelesul 
multor replici. O accentuare exagerată a 
trăsăturilor negative ale caracterului Iu' 
Sutaș, ambițiosul „principial“, interpretat 
de Cornei Vulpe, a înclinat echilibrul 
personajului spre o direcție derutantă, 
cred, pentru public Tînărul Tudor Gheor
ghe, încă Tb faze; desăvirșirii pregătirii 
profesionale, a adus în scenă candoarea 
veselă a personajului Ivescu.

In decorurile luminoase, în care con
venționalul se îmbină cu indicațiile con
crete de spațiu și timp necesare piesei — 
realizate de Ion Cojar și Petre Pădureț 
— spectacolul cîștigă interesul emo
țional al spectatorilor, în ciuda imperfec
țiunilor de care am vorbit și, mai ales, 
în pofida piedicilor pe care spațiul prea 
mare și acustica defectuoasă a sălii le-au 
ridicat în calea transmiterii unui mesaj, 
pentru care autorul n-a folosit alămurile 
fanfarei, ci instrumentele sensibile la „nu
anțe ale muzicii de cameră.

Margareta BĂRBUȚĂ

18,45; 21). Aripi negre — cinemascop : 
Pacea (11; 15, 45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiune 
pentru copii șl tineretul școlar. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. In jurul orei 14,15 — Trans
misie de la stadionul 23 August. Repriza 
a doua a meciului de fotbal dintre echi
pele Progresul — U.T.A. și întilnirea din
tre echipele Steaua și Petrolul. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Filmul do
cumentar : Vînătoare în junglă. 19,35 — 
Documentarul : Totul pentru viață. 
20,00 — Operete-portret. 20,40 — Schița 
„Protecție“ de Wladzlmierz Perzynski. 
21,00 — Transmisiune de la Praga : Festi
val de muzică ușoară. In încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri în tară : Vremea a fost frumoasă, 

dar s-a răcit în sudul țării. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin în Ardeal și 
Muntenia. Viatul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul nord- 
estic. Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 15 grade la Odorhei șl Gura- 
lionț și 3 grade la Avrămenl. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, dar rece, 
cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
șl 4 noiembrie. In țară ; Vremea conti
nuă să se încălzească. Cer schimbător, 
înnorărl mai persistente se vor semnala , 
în vestul țării la sfîrșitul intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit din sud-est. 
Temperatura în creștere ușoară la în
ceput, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, iar ma
ximele între 13 și 23 grade. Ceață locală 
dimineața. In București : Vremea conti
nuă să se încălzească. Cer schimbător, 
înnorărl mal persistente se vor produce 
la sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere la 
început, apoi staționară.
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Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri intre R. P. Romînă 

și India pe anul 1965
La 31 octombrie s-a semnat la 

București Protocolul privind schim
bul de mărfuri între R. P. Romină și 
India pe anul 1965.
^'Conform Protocolului semnat, par
tea romină va livra în India utilaj 
de foraj, utilaj pentru rafinării, di
verse echipamente și instalații in
dustriale, transformatori de forță, 
motoare electrice, mașini-unelte, 
tractoare, rulmenți, produse chimi
ce, printre care produse sodice, far
maceutice, intermediari pentru colo- 
ranți, uleiuri lubrifiante etc. Par
tea indiană va livra în Romînia mi
nereu de fier, mică, țesături textile 
de bumbac și de lînă, produse de 
iută, diverse produse industriale, 
produse chimice și produse farma
ceutice, piper, cafea, șhellac, piei și 
altele.

Volumul schimbului de mărfuri 
convenit pentru anul 1965 prevede o 
creștere față de anul precedent.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Ilie Voicu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, iar 
din partea indiană de S. V. Ramas- 
wami, ministru adjunct al comer
țului.

La semnare a fost de față K. R. 
F. Khilnani, ambasadorul Indiei în 
R. P. Romînă.

■Ar

Sîmbătă a părăsit Capitala dele
gația economică guvernamentală in
diană condusă de S. V. Ramaswami, 
ministru adjunct al comerțului din 
India. în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții indieni au făcut vizite 
la uzinele „23 August“, „1 Mai“-

Centenarul institutelor de artă
Sîmbătă la amiază, Comitetul de 

organizare a Centenarului institute
lor de artă din București a oferit 
o recepție în cinstea participanților 
la festivitățile prilejuite de acest 
important eveniment artistic. Au 
participat academicienii Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Dumitru Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, conducători 
ai unor instituții centrale și de în
vățământ superior, numeroși oameni 
de cultură și artă.

★
Seara, studenții anului IV al In

stitutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale“,. clasa 
prof. George Dem. Loghin, au pre
zentat piesa „Mitică Popescu“ de Că

în „Cupa campionilor europeni" de tenis de masa:

C.S.M. Cluj — Standard Liège 5—0

Ieri, in sala de la Stadionul Re
publicii din Capitală s-a desfășurat 
întîlnirea din turul doi a „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de 
tnasă, dintre echipele masculine

Azi în Capitală
FOTBAL — Stadionul „23 Au

gust“: Progresul—U.T.A. (ora 
13,15), Steaua—Petrolul (ora 15).

HANDBAL — Teren Dinamo 
(de la ora 10): Dinamo—Știința 
Tg. Mureș (m); Teren Giulești (de 
la ora 10): Rapid—C.S.M.S. Iași 
(m), Rapid—C.S.M. Sibiu și Elec
tromagnetica—Voința Sighișoa
ra (f).

DIRT-TRACK — Stadionul 
Dinamo (ora 11,15) — ultima e- 
tapă a campionatului republican.

BASCHET — Progresul—Side- 
rurgistul Galați, Dinamo—Poli
tehnica Cluj, Știința—Farul Con
stanța și Steaua—C.S.M.S. Iași 
(m) — în sala Dinamo, de la ora 
8,30; I.C.F. — A.S.A. Bacău, O- 
limpia—Aurul Brad (m) și Rapid 
— Constructorul (f), în sala Giu
lești, de la ora 9.

la radio și televiziune

Pentru amatorii de fotbal
In jurul orei 16,00, pe programul 

I, posturile noastre de radio vor 
transmite alternativ, de la București 
și Brașov, aspecte din repriza a 
doua a meciurilor Steaua București- 
Petrolul Ploiești și Steagul Roșu 
Brașov — Dinamo București. In con
tinuare se va transmite un radio- 
reportaj de la manifestările sporti
ve care au loc pe stadionul Dinamo 
din Capitală. De asemenea, vor pu
tea fi urmărite pe ecranele televi
zoarelor repriza a doua a întîlnirii 
Progresul — U.T.A. și partida 
steaua — Petrolul în întregime.

Ploiești, „Tractorul“ și „Rulmentul“ 
din Brașov, Combinatul de produse 
sodice Govora, au vizitat cartiere 
de locuințe din Capitală. în cinstea 
oaspeților, conducerea Ministerului 
Comerțului Exterior a oferit o masă, 
iar ambasadorul Indiei la București 
o recepție.

*
înainte de plecare, S. V. Ramas

wami, conducătorul delegației eco
nomice guvernamentale indiene, a 
declarat printre altele redactorului 
Agenției romîne de presă „Ager- 
pres“ Mircea Bumbac : „Impresia 
pe care o duc cu mine în India este 
o impresie de caldă prietenie și 
cordialitate. Romînia este o țară 
care depune eforturi serioase pen
tru industrializarea sa și pentru ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui. Tratativele noastre au fost 
dominate de o atmosferă de since
ritate deplină. Apreciem foarte mult 
instalațiile de foraj petrolier, pro
duse în țara dv., rulmenții, precum 
și produsele industriale ca soda 
caustică, soda calcinată, îngrășămin- 
tele și produsele petroliere. Planul 
schimburilor comerciale din anul 
1965 dintre India și Romînia va fi 
sporit față de acest an. Aceasta 
reflectă dezvoltarea relațiilor noas
tre comerciale. Este foarte posibil, 
ținînd seama de dezvoltarea econo
mică a țărilor noastre, ca aceste le
gături să crească continuu. Sînt 
foarte fericit de a fi vizitat Romî
nia — a încheiat oaspetele — și 
mulțumesc poporului romîn pentru 
ospitalitatea cordială de care ne-am 
bucurat în timpul vizitei noastre.

(Agerpres)

rnii Petrescu, iar studenții Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu“ au 
susținut un concert simfonic.

(Agerpres)
★

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
înființare, formațiile Conservatoru
lui din Iași au susținut două concer
te festive în sala Filarmonicii de 
Stat „Moldova“ și un al treilea la 
Casa tineretului din localitate. La 
concertul de la Casa tineretului, care 
a avut loc ieri seară, au luat parte 
peste 800 de auditori. A dirijat Geor
ge Vintilă, directorul Filarmonicii de 
Stat „Moldova“. Spectacolul, care a 
cuprins muzică de cameră, fragmente 
din opere și lucrări simfonice, s-a 
bucurat de succes.

C.S.M. Cluj și Standard Liège (Bel
gia). Făcînd dovada unei bune pre
gătiri, sportivii romîni au dominat 
net întrecerea și au cîștigat cu sco
rul de 5—0.

o Din echipa de șah a U.R.S.S. care 
va participa la Olimpiada de la Tel 
Aviv fac parte campionul mondial Ti
gran Petrosian, Mihail Botvinnik, Vasili 
Smîslov, Leonid Stein, Paul Keres și 
Boris Spasski.

o A doua etapă a Marelui premiu 
automobilistic al Argentinei, desfășurată 
între Carlos Paz și San Juan pe un par
curs de 780 km, a fost cîștigată de 
Hermann (R. F. Germană) care a rea
lizat o medie orară de 142,433 km. în 
clasamentul individual conduce Böhrin
ger (R.F.G.) urmat la 6’ de Glemser 
(R.F.G.) și de Hermann (R.F.G.).

o Echipele selecționate de tenis de 
masă ale Japoniei și-au continuat tur
neul în R. P. Chineză evoluînd la Șan- 
hai. în meciul masculin echipa japoneză 
a învins cu scorul de 5—1 echipa ora
șului Șanhai. La feminin rezultatul fi
nal a fost de 3—3. Cel mai spectaculos 
meci masculin a fost furnizat de Koji 
Kimura (Japonia), care l-a învins cu 
21—11; 21—19 pe Hua Lin Simo 
(R.P.C.). La feminin, Lin Hui (R.P.C.) 
a întrecut-o cu 21—16; 18—21; 21—17 
pe Masako Seki (Japonia).

e Sîmbătă a plecat în Algeria selec
ționata U.R.S.S. de fotbal. Ea va în- 
tîlni astăzi pe stadionul „Belbdelmalek“ 
din Constantine pe cea a Algeriei. Re
vanșa va avea loc la 5 noiembrie în 
orașul Alger. Continuîndu-și jocurile de 
verificare pentru campionatul mondial, 
echipa selecționată a U.R.S.S. va juca 
la 22 noiembrie, la Belgrad, cu Iugosla
via și la 29 noiembrie, la Sofia, cu re
prezentativa Bulgariei.

La Bruxelles

Colocviu consacrat 

Rom în iei
La invitația Centrului belgian de 

studii pentru țările din Est, o dele
gație de oameni de știință din țara 
noastră condusă de acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romîne, a plecat spre Bruxel
les. Aici se va desfășura, între 3 și 
6 noiembrie, Colocviul romîno-bel- 
gian consacrat dezvoltării R. P. Ro
mîne, organizat în colaborare cu A- 
cademia R. P. Romîne.

Din delegație fac parte prof. Ro
man Moldovan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, director al Institutului de cerce
tări economice, prof. Traian Ionaș- 
cu, directorul Institutului de cerce
tări juridice, prof. David Davidescu 
și prof. Costin Murgescu, membri 
corespondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, Titus Cristureanu, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, și Ion Goliat, secretar știin
țific adjunct al Academiei. Delegația 
noastră va prezenta comunicări des
pre principalele aspecte, rezultate și 
perspective ale dezvoltării economi- 
co-sociale a Romîniei. La invitația 
Universității din Bruxelles, membri 
ai delegației romîne vor ține con
ferințe pe teme economice și juri
dice.

Informații5

Sîmbătă a sosit în țară, la invita
ția Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă, Ceza Nabaraoui, 
vicepreședintă a Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor.

★

Filarmonica de stat „George 
Enescu“ a prezentat sîmbătă seara, 
la Ateneul R. P. Romîne, un concert 
închinat lui Richard Strauss, cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea compozitorului. Concertul a 
fost dirijat de Mircea Popa, artist 
emerit ; solist Radu Aldulescu, artist 
emerit. în program : Simfonia Do
mestica și Don Quijotte. Concertul 
va fi repetat duminică, 1 noiembrie, 
orele 11,00.

Simpozion
Luni, 2 noiembrie, în aula Acade

miei R. P. Romîne va avea loc sim
pozionul „Probleme filozofice ale 
modelării“, organizat de comitetul 
de partid al Academiei. Participă 
propagandiști și cursanți ai semina- 
riilor teoretice din institutele de cer
cetări tehnice, medicale, biologice și 
de științe sociale ale Academiei.

De la I. T. B.
Din cauza unor lucrări de cale pe 

str. Sft. Vineri, începînd din ziua de 
2 noiembrie între calea Călărași și 
calea Moșilor, tramvaiele liniilor 1, 
4, 17, 21 cu direcția Colentina, Piața 
Scînteii și Lacul Tei se deviază de 
la strada CăUzași prin strada Cău- 
zași, Splaiul Independenței, Piața 
Unirii, bd. 1848, strada Lipscani apoi 
pe traseul normal.

Pentru cel ce-a vizitat Algeria șl 
păstrează încă vii impresiile culese 
este ușor să-și imagineze țara, în a- 
ceste zile, cînd poporul ei cinstește 
o aniversare memorabilă — împlini
rea a zece ani de la începerea revo
luției algeriene. De la Mediterană la 
Hoggar, în orașele și satele Algeriei 
flutură tricolorul roșu-alb-verde ; fe- 
lahul sau muncitorul, tînărul cu vi
suri înaripate sau moșneagul cu bar
ba de nea aduc un prinos de recu
noștință zecilor de mii de fii și fiice 
ale acestui popor eroic, care și-au 
jertfit viața pentru libertate și inde
pendența patriei lor, trecînd totoda
tă în revistă succesele obținute de 
revoluția algeriană.

...Era o zi obișnuită, cu mult soare, 
împreună cu un grup de gazetari 
străini vizitasem una din multele 
școli-internat pentru oriani. Pășeam 
cu toții agale, meditînd asupra celor 
văzute sau povestite de gazde. Pri
veam la copiii cu obrajii bucălați, 
roșii, îmbrăcați curat, jucîndu-se sau 
stînd aplecați peste cărți, parcă mai 
maturi decît se cădea pentru vîrsta 
lor. Se străduiau să dezlege tainele 
buchiilor sub îndrumarea învățătoru
lui cu părul înălbit înainte de vreme, 
în urechi ne răsunau ca un ecou cu
vintele calde, domoale, dar hotărîte 
ale învățătorului înalt și uscățiv :

— Pentru fericirea lor am luptat.
Cartea de aur a revoluției alge

riene a fost scrisă cu sîngele părin
ților, rudelor și prietenilor lor apro- 
piați. Biografiile multora dintre oa
menii pe care i-am întîlnit sînt din- 
tr-un anumit punct de vedere ase
mănătoare. Am putea spune că este 
vorba de o biografie colectivă avînd 
ca dată de naștere 1 noiembrie 1954, 
ora zero. Atunci din masivul Aurès, 
grupuri de patrioți, înflăcărați de 
dorința eliberării patriei lor de sub 
jugul colonial, au aprins seînteia in
surecției, care s-a transformat în vă
paia ce a cuprins Algeria de la un 
capăt la altul. începeau anii grei, 
plini de sacrificii ai războiului dus 
de poporul algexian împotriva asu

Teatrul Mare din Moscova pe scena Scalei
Cunoscutul teatru liric „Scala" din Mi

lano iși deschide deobicei stagiunea de 
toamnă mai tîrziu. Anul acesta, aplau
zele publicului milanez au răsunat insă 
în incinta teatrului înaintea datei obiș
nuite. „Scala" și-a anticipat reluarea ac
tivității pentru a găzdui o suită de cinci 
spectacole de operă rusă ale Teatrului 
Mare din Moscova, care răspunde ast
fel turneului întreprins în Uniunea So
vietică de artiștii italieni.

Seara debutului a fost dedicată repre
zentării operei „Boris Godunov" de 
Mussorgski, executată în versiunea or
chestrală a lui Rimski Korsakov. In a 
doua seară a fost prezentată o operă 
scrisă în mare parte la Florența in 1890 
și pusă în scenă în 1906, pentru prima 
dată, tot la „Scala" : „Dama de Pică" 
de Ceaikovski. Programul mai cuprinde 
„Cneazul Igor" de Borodin, ,,Sadko" de 
Rimski Korsakov și „Război și pace" de 
Prokofiev.

Am în față mai multe ziare italiene 
care au consacrat cronici ample specta
colelor prezentate pînă la ora cînd 
transmit această corespondență. Succe
sul artiștilor moscoviți este consemnat 
chiar din titluri: „O execuție bazată pe Octavian PALER

Scenă din spectacolul „Boris Godunov" de Mussorgski.

DELEGAȚIA A.R.LU.S. LA ALMA-ATA
ALMA-ATA 31 (Agerpres). —

Delegația A.R.L.U.S., condusă de 
acad. Nicolae Teodorescu, care la 
invitația Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă face o vizită în 
U.R.S.S. cu prilejul manifestărilor

MINISTRUL DE EXTERNE AL R. D. GERMANE A PROPUS
ADMITEREA CELOR DOUA STATE GERMANE LA 0. N. 0.

BERLIN 31 (Agerpres). — La șe
dința festivă care a avut loc la Ber
lin la 30 octombrie, cu prilejul ce
lei de-a X-a aniversări a Ligii ger
mane pentru Națiunile Unite, dr. 
Lothar Bolz, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, a propus

pririi, pentru cucerirea independen
ței naționale.

în înfruntarea cotidiană cu moar
tea, luptătorii au dat minunate pilde 
de eroism și abnegație. Traversînd 
Atlașii Saharieni, împreună cu unul 
din zecile de mii de luptători, Ba- 
chir, am avut ocazia să aflu 
din istorisirea lui plină de mo
destie despre acțiunile la care 
a luat parte. Mi-a relatat, de pildă, 
episodul capturării de către grupul 
de partizani din care făcea parte în 
plin deșert pe o căldură toridă a 3 
camioane, încărcate cu muniții, de 
care avea nevoie armata de elibe
rare. La un semnal patrioții alge
rieni se aruncă în luptă, au loc 
schimburi de focuri, pierderi de am
bele părți, dar mașinile sînt captu
rate. Greutatea s-a ivit abia pe urmă, 
cînd a început transportul muniții
lor. Oamenii, istoviți, tîrau cu greu
tate lăzile încărcate. După cîteva 
ore a sosit aviația și a început o 
luptă pe viață și pe moarte. întune
ricul nopții le-a venit în ajutor. Ba- 
chir îmi arătă brațul: o cicatrice 
enormă. „O am de atunci, dar am 
scăpat", îmi spune cu aerul cel mai 
firesc, ca și cînd nimic neobișnuit 
nu s-ar fi întîmplat.

...Anii grei de război au rămas în 
urmă, au urmat acordurile de la 
Evian și referendumul național care 
a dus la proclamarea independenței 
Algeriei. Bucuria a fost imensă, ge
nerală. Dar moștenirea era cumplit 
de vitregă. In țară existau 1,5 
milioane de văduve și orfani, 
ruine, sate distruse în întregime, 2 
milioane de oameni fără locuințe, 
pămînturi lăsate în paragină, șep- 
telul redus la jumătate, 2,7 milioa
ne de oameni fără lucru. La toate 
acestea s-a adăugat urgia dezlăn
țuită de O.A.S.

Nu s-ar putea spune, acum la peste 
2 ani după victorie, că rănile lăsate 
de război au fost complet lecuite ; 
dar — așa cum am putut să constat 
la fața locului — ele începuseră să 
se cicatrizeze ; luîndu-și soarta în 
propriile sale mîini, poporul alge« 

o mare tradiție" („Messaggero"); „Viu 
succes de public și de critică" (Gior- 
nale d’ltalia); „Artiștii ruși primifi cu 
mult entuziasm la Milano" (Corriere 
della Sera); „O regie de intensă forță 
realistă" (Unita). „Ceea ce a impresionat 
in primul rînd în acest spectacol, a scris 
cronicarul cotidianului „Corriere della 
Sera" in dimineața următoare reprezen
tării operei „Boris Godunov", a fost 
sinceritatea, marea putere de evocare 
realistă. Un mod de interpretare lipsit 
de emfază și mai ales de orice element 
de falsă ornamentație a caracterizat a- 
cest „Boris Godunov'1 al lui „Bolșoi" ; 
conierindu-i o caldă umanitate, Ivan Pe
trov ne-a amintit de Șaliapin".

,,A fost o altă seară foarte frumoasă 
pentru iubitorii spectacolului liric", își 
începe cronica o zi mai tîrziu ziarul 
„La Stampa", după reprezentarea „Da
mei de Pică". $i încheie: „O primire 
entuziastă". Frecvente aplauze la scenă 
deschisă și repetate chemări la sfîrșitul 
fiecărui act".

Roma (prin telefon)

prilejuite de cea de-a 47-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, a sosit la 31 octom
brie la Alma-Ata. Oaspeții romîni 
vor rămîne în acest oraș cîteva zile.

admiterea celor două state germane 
în O.N.U. și participarea lor cu 
drepturi egale în cadrul acestei or
ganizații internaționale. Dr. Bolz a 
considerat nejust refuzul admiterii 
R.D.G. în organizațiile specializate 
ale O.N.U.

rian a obținut în această scurtă pe
rioadă rezultate remarcabile în con
strucția economică, socială și cul
turală. Așa cum a arătat președinte
le republicii, Ahmed Ben Bella, gu
vernul Algeriei noi și-a asumat sar
cina „să facă totul pentru ca Alge
ria să devină o țară modernă și 
prosperă, în care dreptatea socială 
și drepturile cetățenilor să fie a- 
părate". Aceste obiective și-au găsit 
expresie și în noua Constituție a Al
geriei independente.

Pămînturile, fabricile, minele și în
treprinderile comerciale, părăsite de 
foștii lor stă’pîni, au fost preluate de 
muncitori, instituindu-se comitete de 
administrare în colectiv. Guvernul 
algerian a legiferat această acțiune. 
Pe baza cunoscutelor decrete din 
martie și octombrie 1963 au fost puse 
în slujba poporului mari suprafețe

Instalațiile conductelor de gaze naturale naționalizate de la Hassi R’Mel

Centrul internațional 
„El Greco"

In insula Creta va fi creat un centru 
internațional de pictură care se va numi 
„Dominikos Teolokopulos", numele ade
vărat al marelui El Greco. In lunile de 
vară, cite 4—5 cunoscuți pictori străini 
și unul grec, vor ține aici prele
geri despre arta picturii, care vor pu
tea fi audiate de studenți ai facultăților 
de arte plastice și de pictori din dife
rite țări. La sfîrșitul cursurilor se vor 
organiza expoziții ale studenților, iar la 
fiecare trei ani — expoziția europeană 
„Teotokopulos", în cadrul căreia se vor 
acorda trei mari premii pentru pictură. 
La centrul internațional din Creta se 
vor deschide o expoziție permanentă cu 
reproduceri după operele lui El Greco, 
o bibliotecă cu lucrări dedicată vieții și 
creației sale și o secție în care se 
vor pune la dispoziție informații des
pre condițiile istorice și mițloacele artis
tice de expresie In epoca marelui pictor.

luptei antifasciste
Editura „Spectrum" din Copen

haga a editat culegerea „Ultimele 
scrisori ale luptătorilor pentru li
bertate condamnați la moarte în 
Europa — 1940—1945". Cu un cu-

Opere literare ecranizate
„ISTORIA PARALELĂ" a S.U.A. 

ți U.R.S.S. — apărută în Franța sub 
semnătura Iui André Maurois și Louis 
Aragon l-a inspirat pe regizorul Fré
déric Rossif : el va turna un film com
pus din documentare sovietice și ame
ricane, conceput ca o istorie paralelă 
în imagini a celor două țări. Cerîn- 
du-i-se părerea asupra proiectului, 
André Maurois a spus : „E o idee 
care mă pasionează. Să confrunți, pe 
ecran, două mari civilizații cu ajuto
rul repertoriului lor documentar, e un 
proiect frumos“.

„MUNTELE MAGIC", cunoscutul 
roman al lui Thomas Mann, urmează 
să fie transpus pe ecran de regizorul 
italian Alberto Lattuada.

„PĂDUREA RUSĂ" — se va inti
tula filmul sovietic în culori pentru

aden Formarea noului 
guvern intîrzie

ADEN 31 (Agerpres). — Kennedy 
Trevaskis, înaltul comisar englez la 
Aden, a plecat vineri la Londra. Deși 
vizita sa la Londra nu a fost anun
țată în prealabil, și el nu a făcut nici 
o declarație la plecare, oficialitățile 
n-au nici o îndoială că la Londra, 
Trevaskis va avea convorbiri cu mi
nistrul coloniilor al Angliei, Green
wood, în legătură cu criza ce s-a 
creat în Aden ca urmare a faptului 
că, la două săptămîni după alegerile 
pentru Consiliul legislativ, nu a fost 
creat un nou guvern. După cum s-a 
mai anunțat, guvernul Adenului nu

de pămînt arabil, sute de întreprin
deri și multe alte obiective, decla
rate „bunuri vacante" în urma pără
sirii lor de către foștii proprietari. La 
1 octombrie al acestui an a fost pro
mulgat un nou decreț prin care au 
fost naționalizate bunuri imobiliare 
și mobiliare aparținînd persoanelor 
care au colaborat cu elementele co
lonialiste în timpul războiului de eli
berare. In urma acestor măsuri, con
trolul de stat a fost instituit în multe 
ramuri ale economiei, s-au creat 
condiții mai favorabile pentru valo
rificarea avuțiilor naturale ale țării.

Nu de mult a fost dăt în funcțiune 
primul complex petrochimic de la 
Arzev, care a însemnat doi ani de 
eforturi, 8 milioane de ore de mun
că. Uzina funcționează pe baza ga
zului natural de la Hassi R’Mel, adus 
prin prima conductă proprietate a 
statului algerian.' în timpul vizitei 
am putut să-mi dau seama de entu
ziasmul cu care oameni simpli, pînă 
mai ieri argați, muncesc și conduc 
noile unități.

Eforturi susținute a depus și depu
ne guvernul algerian pentru a pre
găti specialiști calificați din rînduri- 
le tineretului, ținînd seama că mulți 
specialiști au plecat din țară și că

vînt înainte purtînd semnătura lui 
Thomas Mann, culegerea cuprinde 
scrisori ale condamnaților la moar
te din 16 țări. Intr-o recenzie zia
rul „Land og Folk" scrie : „Citind 

. „Ultimele scrisori" simți că te cu
prinde un sentiment copleșitor. In 
același timp ți se întărește încie- 
derea în oameni. Fiecare scrisoare 
este un exemplu- de abnegație, de 
voință neînfrîntă, de curaj".

Belgrad
Trienala de pictură 
și sculptură

In R.S.F. Iugoslavia a avut loc 
vernisajul celei de-a doua Trienale 
de pictură'și sculptură. în sălile ex-“ 
poziției vizitatorii se află în fața a 
300 de tablouri și 100 de sculpturi, 
opere ce aparțin unor artiști iu
goslavi de frunte. Criticii de spe
cialitate au relevat în presă în spe
cial lucrările pictorilor Sustarcici. 
Petlevski, Sirbinovici, Velicikovici 
și alții. Dintre lucrările de sculp
tură au atras atenția două .monu
mente, în formă de stea, realizate 
de Grj etici, precum și un alt mo
nument executat de Jivkovici. A- 
cestea sînt închinate memoriei 
victimelor masacrului comis la 
Kraguievat în timpul ocupației na
ziste, unde au pierit peste 7 000 de 
locuitori.

ecran lat, după romanul cu același 
nume al lui Leonid Leonov, care a 
participat și la elaborarea scenariu
lui.

„COLIBA LUI MOȘ TOMA“, car
tea scriitoarei americane Harriet Bee
cher Stowe, va fi în curînd transpusă 
pe peliculă. Realizat în Iugoslavia, po 
malurile Dunării — care va juca ro
lul „bătrinului fluviu“ Mississippi — 
filmul va purta semnătura regizorului 
maghiar Geza Radvanyi; el va dirija 
un colectiv de actori din numeroase 
țări.

„O ALTĂ ȚARĂ", cartea romancie
rului negru american James Baldwin 
care povestește dragostea dintre o fe
meie albă și un negru, s-a bucurat de 
un mare succes. Ea va fi ecranizată 
de regizorul britanic Tony Richardson.

poate fi format din cauza opoziției 
membrilor viitorului guvern față da 
numirea de către autoritățile engleze 
a lui Baharoon în postul de prim- 
ministru.

Biroul din Londra al Partidului 
socialist-popular din Aden a difuzat 
vineri o declarație în care cere gu
vernului laburist britanic dizolvarea 
Federației Arabiei de sud, eliberarea 
tuturor deținuților politici din Aden 
și acordarea dreptului la autodeter
minare tuturor popoarelor din Ara
bia de sud.

nevoile de cadre sînt în continuă 
creștere o dală cu dezvoltarea eco
nomiei. De o mare atenție se bucură 
în Algeria învățămîntul de toate 
gradele.

Năzuința fierbinte spre înnoire este 
o trăsătură dominantă în Algeria. 
Te convinge despre aceasta atitudi
nea muncitorului ce se străduiește 
să muncească mai bine, mai cu 
spor, a omului de pe stradă care 
preferă mărfurile furnizate de în
treprinderile agricole sau industri
ale autogestionate, a tînărului dor
nic să devină cît mai curînd util so
cietății. 4

Este firesc să mai existe și greutăți. 
Algeria se află doar la începutul dru
mului său. Dorința de a le depăși 
este vizibilă pretutindeni. Pe ici pe 
colo se aud și voci distonante, ale a- 
celora care vedeau în obținerea in
dependenței doar un mijloc de ro
tunjire a averilor. Văzîndu-și spe
ranțele spulberate, ei nu se dau îna
poi de la încercări de a întoarce 
înapoi roata istoriei. Bravul popor 
algerian se arată însă treaz la unel
tirile dușmanului. O puternică lovi
tură a fost dată recent contrarevo
luției o dată cu arestarea lui Ait 
Ahmed, conducătorul mișcării dizi
dente.

Recentele alegeri au dovedit că 
majoritatea covîrșitoare a poporu
lui algerian și-a dat consimțămîn- 
tul pentru actuala linie de dezvol
tare a Algeriei stabilită de Congre
sul Forțelor de Eliberare Națională, 
partidul unic de guvernămînt din 
Algeria. Documentele Congresului 
arată că condițiile generale exis
tente în Algeria „implică făurirea 
unui stat popular, care să exprime 
voința maselor de a construi socia
lismul și care să organizeze apăra
rea cuceririlor revoluționare".

Peste hotare. Algeria are mulți 
prieteni. Poporul nostru, care a urmă
rit în decursul anilor cu profundă 
simpatie lupta pentru independență 
și libertate a eroicului popor alge
rian, se bucură din toată inima de 
rezultatele obținute de el pe drumul 
făuririi Algeriei noi. Cu prilejul săr
bătorii de azi — Ziua Națională — a 
poporului algerian, oamenii muncii 
din țara noastră îi urează noi succe
se în consolidarea independenței, în 
lupta pentru reconstrucția și înflori
rea țării, pentru pace șl progres.

1 Augustin BUMBAC
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Un „nou“ program

(fe,guvernare

SAIGON 31 (Agerpres). — Pri
mul ministru sud-vietnamez, Tran 
Van Huong, a prezentat sîmbătă 
„înaltului Consiliu național“ pro
gramul său de guvernămînt, consa
crat în- general acțiunilor militare 
împotriva forțelor mișcării de eli
berare.'El a ținut să avertizeze 
populația, despre posibilitatea ca a- 
supra ei să se răsfrîngă „acțiunile 
militare, cu toate consecințele nefas
te, inerente unor asemenea opera
țiuni“. In ce privește programul „e- 
conomic, cultural, politic și social“, 
Huong a spus că eforturile vor fi 
subordonate „războiului total“. Cît 
despre măsurile în domeniul ocrotirii 
sănătății, el a spus că vor trebui con
struite multe spitale și dispensare, 
dar în primul rînd „este cît se poate 
de stringentă necesitatea ca guver
nul să-și restabilească autoritatea a- 
supra întregului teritoriu“. Politica 
externă rămîne total neschimbată.

în ce privește formarea echipei 
guvernamentale, aceasta a întârziat 
din nou, fapt care a provocat ne
dumerirea ziariștilor din Saigon. A- 
genția France Presse menționează 
că lipsa unui reprezentant al cercu
rilor budiste din echipa pe care 
Huong a prezentat-o inițial a con
stituit prilejul unor critici vehemen
te din partea acestora. La Saigon 
se subliniază cu îngrijorare că în 
octombrie s-a înregistrat un nou re
cord al pierderilor suferite de tru
pele guvernamentale. Sîmbătă, un 
nou avion de bombardament „Sky- 
rider“, al șaptelea în ultimele două 
luni, a fost doborît de forțele de 
eliberare națională. De la începu
tul lunii, 41 de soldați americani au 
fost uciși în timpul luptelor împo
triva forțelor patriotice. Autoritățile 
sud-vietnameze au fost puse într-o 
situație dificilă în urma violării 
spațiului aerian al Cambodgiei de 
către avioane sud-vietnameze și a- 
mericane. Ministerul de Externe 

-.. sud-vietnamez a recunoscut sîmbă
tă seara că „dintr-o eroare, avioane 
sud-vietnameze au atacat un sat 
cambodgian“, dar a dezmințit „cu 
tărie“ că avioane americane ar fi 
violat spațiul aerian al Cambodgiei. 
In aceeași zi, agenția U.P.I. a trans
mis o știre în care se spune că 
„S.U.A. și-au exprimat regretul că 
trei avioane de transport neînarma
te au pătruns din greșeală în spa
țiul aerian al Cambodgiei în cursul 
săptămînii trecute“.

h

FESTIVITĂȚILE DE LA ALGER
ALGER 31.— Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite : Sîm- 
bătă seara au început în întreaga 
Algérie festivitățile cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a revoluției al
geriene. La una din cele mai vechi 
moschei din Alger a fost oficiat un 
serviciu religios. In seara aceleiași 
zile, președintele Ben Bella a rostit 
o cuvîntare la posturile de radio și 
televiziune.

La marea sărbătoare a poporului 
algerian participă numeroși oaspeți 
de peste hotare, care au continuat să 
sosească în tot cursul zilei de sîm- 
bătă.

Ziarele de sîmbătă au apărut în 
numere festive, publicînd ample ar-

ticole consacrate memoriei eroilor 
căzuți în lupta pentru independența 
țării și succeselor repurtate de po
porul algerian. Ziarul „Alger Répu
blicain“ scrie în articolul său de 
fond: „Țara noastră a obținut mari 
succese în domeniul politicii inter
ne“. In domeniul politicii externe, 
continuă ziarul, „Algeria luptă neo
bosit împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru pace și 
coexistență pașnică. Această politică 
a dus la întărirea relațiilor Algeriei 
cu țările frățești și prietene, cu toate 
forțele progresiste și revoluționare 
din lume“.

După formarea guvernului sudanez
în orașul Khartum, viafa a reintrat în 

normal. Starea excepțională a fost ridi
cată, circulația și comunicațiile funcțio
nează ca înainte * de începutul tulbură
rilor. Primul ministru Khatim a declarat 
că guvernul trecetqla elaborarea unei 
noi carte națioițaiense- anunță agențiile 
de presă. în fifh’pulfljhjlburărilor recente, 
și-au găsit moartea, în ciocnirile dintre 
armată și populație, 30 de 
200 au fost rănite.,,.

După ședința de sîmbăfă a 
binet s-a anunțat împărțirea 
lor : Khalifa va îndeplini și
ministru al apărării ; Ministerul de 
terne a fost atribuit lui Clement Mboro,

persoane ;

noului ca- 
portofolii- 

funcția de 
■ln-

I

delocțiitor al guvernatorului provinciei 
sud, Dafür ; la Afacerile Externe a fost 
numit Mohamed Ahmed Magjoub, care 
a mai deținut această funcție înainte de 
1958. Agențiile de presă menționează 
în mod deosebit participarea la echipa 
guvernamentală a unor reprezentanți ai 
forțelor progresiste, printre care Shafei 
Ahmed Sheikh, deținătorul portofoliului 
pentru problemele muncii. Atrage aten
ția, de asemenea, faptul că în guvern 
au intrat doi reprezentanți ai regiunilor 
din sud. Președintele Abboud rămîne în 
postul său. menținîndu-și totodată 
fia de comandant a| armatei.

La sfîrșitul campaniei electorale din S.U.A.

tune-

Bilanțuri și pronosticuri
partea sa o serie de state din sud, în 
timp ce Johnson poate conta pe alegăto
rii din statele din nordul țării. Fără îndo
ială, un cuvînt de spus la alegerile din 3 

bazîndu-se pe eveni- noiembrie îl vor avea și un mare număr 
de alegători care pînă în prezent, potrivit 
sondajelor electorale, sînt nedeciși.

Conferința F. A. 0. MINERII AU MANIFESTÂT
ÎMPOTRIVA ÎNCHIDERII MINELOR

Adoptarea unei rezoluf ii » propuse 
de R. P. Romînă și If a ia

Mai sint trei zile pîriă la alegerile pre
zidențiale din S.U.A. „Congressional Quar
terly", organizație de studii ziaristice, a- 
preciată la Washington, a prezentat 
următoarele date, 
rrientele din ultima săptămînă : președin
tele Johnson pare să-și fi asigurat o majo
ritate în 23 de state, întrunind 299 voturi 
ale electorilor, cu 29 mai multe decît 
majoritatea necesară pentru alegerea sa. 
Totodată, președintele conduce în alte 
18 state care furnizează 145 de voturi ale 
electorilor.

Agenția Associated Press referindu-se 
la campania celor doi candidați, relatează 
că fiecare dintre aceștia în discursurile 
rostite în fața alegătorilor și-au exprimat 
încrederea în victoria lor. Deși numeroa
sele sondaje acordă cîștig de cauză lui 
Johnson, adversarul său susține că are 
sprijinul unui mare număr de alegători. 
Potrivit agențiilor occidentale de presă, 
Goldwater pare într-adevăr să aibă de

Cea de-a 4-a conferință regională 
pentru Europa a F.A.O. — Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură — care s-a desfă
șurat la Salzburg între 26 și 31 oc
tombrie, și-a încheiat sîmbătă lu
crările.

La conferință au participat 23 de 
state printre care și R. P. Romînă. 
Conferința a dezbătut problema par
ticipării țărilor membre la activita
tea F.A.O., probleme specifice ale 
agriculturii europene, probleme ale 
agriculturii și alimentației, perspecti
va activității F.A.O. pe plan regio
nal etc. Conferința s-a bucurat de o 
participare activă a delegaților și 
s-a desfășurat într-o atmosferă con
structivă.

Delegația țării noastre a adus o 
contribuție la lucrările celei de-a 
patra conferințe pentru Europa a 
F.A.O. Șeful delegației R. P. Romîne, 
Bucur Șchiopu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agricultu
rii, a vorbit despre realizările din a- 
gricultura țării noastre, principiile de 
dezvoltare a agriculturii romîne care 
pot servi ca experiență țărilor în 
curs de dezvoltare. Vorbitorul s-a re
ferit pe larg la politica agrară a R.P. 
Romîne, subliniind că țara noastră 
promovează și în domeniul agricol 
șl alimentar o politică de dezvoltare 
a schimburilor comerciale cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor e- 
conomic, pe baza egalității și a a- 
vantajului reciproc, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale. Delegatul romîn Pompiliu Ce
lan, luînd cuvîntul la punctul de pe 
ordinea de zi „Orientarea și meto
dele activității F.A.O. în regiunea 
europeană", a arătat că conferința 
regională are menirea de a se pro
nunța nu atît asupra unor probleme 
tehnice, cît asupra politicii genera
le, asupra mijloacelor prin care ac
tivitatea organizației poate contri
bui la transformarea agriculturii în
tr-o ramură a economiei naționale

în stare să asigure rezultate compa
rabile cu cele realizate în industrie 
sau în alte domenii. Delegatul romîn 
a expus unele propuneri decurgînd 
din experiența țării noastre.

Delegația romînă a prezentat, în 
colaborare cu delegația italiană, un 
proiect de rezoluție menit să întă
rească și să concretizeze activitatea 
organizației prin elaborarea de pro
grame de lungă durată privind 
schimbul de experiență tehnico- 
științifică în diferite domenii ale a- 
griculturii între țările membre, reali
zabile prin intermediul organelor 
permanente europene F.A.O. Rezolu
ția prevede, de asemenea, că direc
torul general al organizației urmea
ză să analizeze posibilitățile de ela
borare a unui plan de acțiune F.A.O., 
care va putea fi inclus în cadrul ac
țiunilor „Anului cooperării interna
ționale" care se va desfășura în 
1965 cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a Organizației Națiunilor 
Unite. Rezoluția recomandă guverne
lor țărilor membre să continue să 
sprijine mai intensiv activitatea or
ganelor europene permanente ale 
F.A.O. în scopul realizării celor mai 
mari beneficii de pe urma acestora. 
Rezoluția a fost adoptată în unani
mitate în ședința de sîmbătă dimi
neața.

Tot sîmbătă, în ultima zi a lucră
rilor, a fost adoptată printre altele 
documentul și hotărîrea prin care la 
activitățile organizate în regiunea 
mediteraniană să poată participa și 
alte țări din Europa care au activi
tăți și interese comune cu activita
tea din această sferă.

După aprecierile delegațiilor par
ticipante la conferința regională 
F.A.O. de la ‘ ‘ ' 
contribuit la 
ficarea mai 
în cadrul F.A.O. în regiunea euro
peană.

Salzburg, aceasta a 
dezvoltarea și intensi- 
departe a activității

Șfefan DEJU

ConsiEiul G. A. T. T. a examinat 
repercusiunile măsurilor britanice

GENEVA 31 (Agerpres). — Vineri 
seara a luat sfîrșit la Geneva ședin
ța Consiliului G.A.T.T. (acordul ge
neral pentru tarife și comerț) întru
nită în mod special pentru a lua în 
discuție recentele măsuri adoptate 
de Marea Britanie în domeniul im-

UTÏWÔt.

BOLIVIA

portului. La ședință au luat parte 
peste 100 de delegați reprezentând 
50 de țări. A fost constituită o comi
sie compusă din 18 țări industriali
zate sau în curs de dezvoltare, care 
se va întruni, împreună cu repre
zentanții guvernului englez, cel mai 
târziu la 1 decembrie pentru a dis
cuta repercusiunile pe care le pot 
avea noile măsuri engleze asupra 
comerțului cu aceste state, precum și 
eventualitatea găsirii unor modali
tăți de atenuare a consecințelor a- 
cestor măsuri, după i 
va înainta un raport 
G.A.T.T.

care comisia
Consiliului

O hotă rire „pe 
scurt“ — anunfă 
de finanfe al Angliei

Intr-un discurs pronunțat vineri 
seara la Cardiff, ministrul finanțe
lor al Angliei, James Callaghan, a 
apărat măsurile întreprinse de gu
vern. Referindu-se la hotărîrea de a 
fixa o suprataxă de 15 la sută asu
pra importurilor britanice, Callaghan 
a căutat să precizeze că „aceasta 
este o măsură pe termen scurt“ și 
că a fost dictată „de situația pe care 
laburiștii au găsit-o la venirea la 
putere“.

termen
ministrul

Orihwa a fost restabilită“
9 GREVA GENERALĂ CONTINUĂ ® PARTIDELE CER DEMISIA 
LUI ESTENSSORO

Intr-un comunicat dat publicității 
vineri seara, autoritățile boliviene 
au anunțat că „ordinea a fost resta
bilită“ în capitala țării, La Paz, și în 
celelalte orașe, unde s-au produs în 
ultimele zile grave ciocniri. în cen
trul minier Oruro interdicțiile de 
circulație în timpul nopții au fost ri
dicate.

Cu toate acestea, vineri seara, în 
orașul Sucre au izbucnit noi tulbu
rări după ce grupuri de civili înar
mați, sprijinitori ai președintelui 
Estenssoro, au deschis focul împo
triva participanților la o demonstra
ție a studenților. Se semnalează vic
time. în orașul Cochabamba au avut 
loc ciocniri între trupe și partici-

panții la funeraliile uneia din victi
mele de joi.

Potrivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, poliția a arestat 
peste 1 000 de studenți și elevi care 
se baricadaseră în incinta Universi
tății San Andres din La Paz. Gene
ralul Rene Barrientos, vicepreședin
tele Boliviei, a adresat un apel pre
ședintelui Estenssoro de a elibera 
cît mai repede femeile și minorii a- 
restați.

Din surse guvernamentale se a- 
nunță că numărul victimelor înre
gistrate în cursul incidentelor petre
cute în ultimele zece zile se ridică 
la" 35 de morți și peste 200 de răniți. 
Organizațiile sindicale ale minerilor

Un raport al Comisiei C. E. E

Balanța comercială în deficit 
și speranțe pentru 1965

BRUXELLES 31 (Agerpres). — Co
misia Pieței comune a dat publicită
ții la Bruxelles raportul asupra evo
luției situației economice din țările 
membre ale C.E.E. pe trimestrul al 
doilea al acestui an. în raport se pre
cizează, printre altele, că balanța 
comercială a țărilor Pieței comune 
a înregistrat în această perioadă un 
deficit de 146 milioane dolari, cifră 
cu mult superioară celei înregistrate 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
Raportul subliniază că în cel de-al 
treilea trimestru, balanța comercială 
a încetat să se mai deterioreze. Fă- 
cînd o apreciere asupra perspective
lor economice pe anul 1965 a țărilor 
membre ale C.E.E., raportul subli
niază că există speranța ca econo-

mia celor „șase“ să înregistreze pro
grese. în primul trimestru al anului 
viitor, însă, arată raportul, expansiu
nea economică se va încetini, fapt 
care va fi resimțit în aproape toate 
țările membre,

au apreciat numărul morților între 
70 și 100. • Continuă greva generală 
declarată de mineri în toate minele 
naționalizate, ceea ce afectează se
rios producția de cupru a țării. In 
capitala La Paz numeroase magazi
ne sînt închise în continuare.

■Ar
Pe plan politic, partidele Falanga 

socialistă boliviana, Partidul social- 
creștin, Partidul social-democrat și 
Partidul național revoluționar de 
stingă au semnat o declarație comu
nă în care cer demisia președintelui 
Victor Paz Estenssoro „pentru a evi
ta noi vărsări de singe“. Intr-un in
terviu acordat corespondenților de 
presă din Montevideo, fostul pre
ședinte al Boliviei,. Hernan Siles 
Suazo, care se află în prezent în exil 
în Uruguay, a declarat că singura 
soluție pașnică a actualei crize din 
Bolivia o constituie demisia pre
ședintelui Victor Paz Estenssoro, 
ceea ce va permite crearea urnii gu
vern de coaliție, incluzînd actualul 
partid de guvernământ Mișcarea na
țională revoluționară. El a adăugat 
că cel mai indicat ar fi constituirea 
unui consiliu mixt, civil și militar, 
sub conducerea actualului vicepre
ședinte Rene Barrientos, care să pre
gătească viitoarele alegeri preziden
țiale.

Președintele Paz Estenssoro a de
clarat la posturile de radio că nu in
tenționează să demisioneze și a aver
tizat că este hotărit să recurgă la 
„toate mijloacele“ de represiune 
pentru a „restabili ordinea".

De ce a fost dizolvată

L’ANGLETERRE
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Barometrul bursei londoneze (stînga sus) a înregistrat: „favorabil" măsurile de redresare economică luate de 
guvernul laburist; nu aceeași a fost reacția în capitalele celorlalte țări capitaliste. Iată-le oglindite în 
presă: „New York Herald Tribune": „O lovitură pentru S.U.A. și C.E.E."; „Les Echos" (Paris): „Anglia ridică 
un zid vamal" și altele asemănătoare. Ziarul „Times" scrie: „In Europa se ridică un val de proteste împo
triva majorării cu 15 la sută a taxelor vamaje pentru import. Anglia este neliniștită nu numai și nu atît do 
faptul că celelalte țări pot lua contramăsuri identice". In prezent, aliații europeni ai Angliei o amenință de 

fapt cu izolarea

fundația Balzan
5

Din Roma s-a anunțat că ministrul de 
externe al Italiei, de comun acord cu 
ministrul instrucțiunii publice, a dizolvat 
„Fundația internațională a premiului 
Balzan".

In scurta sa existență, fundația a stir- 
nit controverse ascuțite. Cei peste 60 
milioane de franci elvețieni cu care ea 
fusese dotată prin moștenirea lăsată de 
Eugenio Balzan, directorul unei edituri, 
decedat în Elveția, urmau să îndepli
nească funcții similare premiului Nobel. 
Dar, chiar prima decernare a premiului, 
în 1962, a dat naștere la nedumeriri : 
premiul, ce reprezenta atunci 1 mi
lion de franci a fost decernat,., fundației 
premiului Nobel ; întîmplare pe care 
ziarele elvețiene au denumit-o „o glumă 
de prost gust".

La timpul său, președintele Italiei, ca 
și cel al Elveției, membri onorifici ai 
fundației și-au dat demisia. A urmat apoi 
o anchetă a autorităților italiene, iar 
cele elvețiene au sistat acordarea de 
credite directoratului din Milano al fun
dației. Motivele nu se datorau unei ale
geri discutabile a eventualilor (aureați, 
ci — așa cum a relata' presa occiden
tală — faptului că adevăratul scop al 
premiului Balzan ar fi fost cu totul altul 
decit cel declarat oficial, pacea și pre
miile — după cum a scris presa italiană 
— constituind doar un paravan pentru 
o activitate mult mai concretă și... mai 
rentabilă. Sub pretext că acordă premii 
literare unor autori străini, fundația ex
porta capital italian peste hotarele țării.

BONN 31 A.F.P. — După cum relatează 
corespondentul din Bonn al agenției 
France Presse, minerii vest-germani din 
mai multe centre ale bazinului carbonifer 
Ruhr au manifestat simbătă în semn da 
protest împotriva planurilor guvernului de 
a închide o serie de mine. La manifesta
ție au participat și numeroși lideri politici. 
Potrivit agenției, la Waltrop, 2 000 de mi
neri au defilat pe străzi: Manifestanții au 
întrerupt prin strigăte și fluierături pe un 
deputat creștin-democrat care a încercat

să ia cuvîntul. Demonstrații ale mineri
lor au avut loc, de asemenea, la Herne, 
Dortmund și Wanne-Eickel unde minerii 
au defilat cu drapele negre. France 
Presse menționează că în fot timpul ma
nifestațiilor, minerii au cerut organiza
rea unui marș spre Bonn și încetarea im
porturilor de cărbune din S.U.A,

Fotografia de mai sus înfățișează 
o manifestație Ia mina „Langes 

Grab", care a fost închisă

Corespondență din Budapesta

Vizita ministrului 
de externe al Austriei

Ministrul de externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, care se află în R. P. Un
gară de la 29 octombrie, la invitația 
ministrului de externe Péter Janos, a fă
cut vineri seara la Academia de științe 
din Budapesta o expunere asupra poli- rang de ambasadă. In comunicat sînt e- 
ficii externe austriece. Oaspetele a fost numerate problemele discutate și 
primit de Jânos Kâdâr, președintele gu- . venjiile semnate cu acest prilej, 
vernului revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, și de Kâllai Gyula, vice
președinte a| guvernului. în cadrul dis
cuțiilor au fost abordate și relațiile din
tre cele două țări. De asemenea, dr. 
Kreisky a fost primit de Kishăzi Ödön, 
vicepreședinte al Consiliului prezidențial" 
al R. P. Ungare.

Sîmbătă după-amiază, dr. Bruno Krei
sky a ținut o conferință de presă la 
hotelul Gellért din Budapesta. Cu acest 
prilej, ministrul de externe al Austriei a 
trecut în revistă vizita sa în 
subliniind că relațiile dintre Austria și 
R. P. Ungară se dezvoltă armonios, deși 
cele două țări au sisteme sociale dife
rite.

Cu prilejul încheierii vizitei a fost dat 
publicității un comunicat în care se arată, 
printre altele, că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă, ceea ce impune ca le
gațiile celor două țări să fie ridicate la

con-

Ungaria,

După încheierea acordului 
comercial sovieto-francez 
Declarațiile ministrului comerțului 

exterior al U. R. S. S.

PARIS 31 (Agerpres). — Caracte- 
rizînd acordul comercial sovieto- 
francez, ministrul comerțului exte
rior al Uniunii Sovietice, Nikolai 
Patolicev, a declarat că este pen
tru prima oară în istoria relațiilor 
comerciale dintre Uniunea Sovie
tică și Franța cînd un acord este 
semnat pe o perioadă de cinci ani. 
„Ambele părți s-au călăuzit în sem
narea noului acord după principii
le avantajului reciproc“, a subliniat 
el. Uniunea Sovietică, a spus Niko
lai Patolicev, este adepta unei largi 
dezvoltări a comerțului cu toate ță
rile, inclusiv cu Franța. Ea porneș
te neabătut de la faptul că comer
țul permite să se obțină avantaje 
economice suplimentare pe baza fo
losirii diviziunii internaționale a 
muncii și constituie un important 
mijloc pentru asigurarea păcii.

SCURTE ȘTIRI

■Ar

Răsfoirea presei vieneze sosite 
prilejuiește constatarea că aceasta 
cordât o importanță deosebită 
dr-ului Kreisky.

„Îmbunătățirea relațiilor cu Ungaria’ 
își intitulează oficiosul guvernului, „Wie
ner Zeitung", informația despre această 
vizită. „Vizita ministrului de externe dr. 
Kreisky în capitala Ungariei — scrie zia
rul — oferă posibilitatea de a discuta 
probleme care sînt în legătură cu nor
malizarea relațiilor austriaco-ungare".

Intr-o corespondență specială, ziarul 
„Volksstimme" scrie : „Delegația guver
namentală austriacă este una dintre cele 
mai reprezentative din cite a trimis vre
odată guvernul în străinătate. Din ea fac 
parte funcționari superiori din 6 ministe
re. Nevoia de informare este mare din 
ambele părți și e satisfăcută in mare 
măsură".

I aici, 
a a- 

vizitei

Aure! POP

Acord comercial intre 
L P. Polonă și Norvegia

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — La 
30 octombrie a fost semnat la Var
șovia un nou acord comercial pe 
trei ani între R. P. Polonă și Norve
gia, precum și un acord de plăți prin 
care se introduce sistemul decontă
rilor pe bază de transfer liber de va
lută. Printre principalele mărfuri po
loneze exportate în Norvegia se nu
mără : zahăr, mărfuri textile și me
talurgice, cărbune, combustibili li
chizi, chimicale. Din Norvegia se im
portă cu precădere minereu de fier, 
metale neferoase, uleiuri tehnice, di
ferite sorturi de celuloză, fibre sin
tetice.

PARIS. Conferința generală 
U.N.E.S.C.O. a adoptat în unani
mitate recomandarea Consiliului E- 
xecutiv privind admiterea Repu
blicii Zambia în U.N.E.S.C.O. Zambia 
este cel de-al 117-lea stat membru al 
acestei organizații.

BUENOS AIRES. „Mișcarea pentru 
apărarea petrolului argentinean“ a dat 
publicității o declarație în care cere 
ca actuala conferință a societăților pe
troliere de stat din țările Americii La
tine, care-și desfășoară lucrările la 
Buenos Aires, să examineze și proble
ma naționalizării integrale a zăcămin
telor petrolifere și de gaze naturale 
care sînt exploatate în prezent de so
cietățile nord-americane. Declarația a- 
rată că prin activitatea societăților 
străine, însemnate resurse ale Argenti
nei nu revin acesteia.

ATENA. O patrulă de grăniceri 
turci a pătruns în regiunea de fron
tieră greco-turcă din apropierea flu
viului Marița deschizînd foc de arme 
asupra grănicerilor greci. Acest inci
dent a fost confirmat vineri seara la 
Ankara de către ministrul de interne 
al Turciei.

NEW YORK. Comitetul Special al 
O.N.U. pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privire la a-

cordarea independentei țărilor și po
poarelor coloniale a hotărit să-și pre
lungească lucrările pînă la 13 noiem
brie. După încheierea dezbaterilor le
gate de viitorul teritoriilor africane 
Basutoland, Beciuanaland și Swaziland, 
comitetul va trece la discutarea pro
blemei insulelor Mauritius, Seychelles 
și Sfînta Elena, a insulelor din Paci
fic, teritoriilor neautonome din Antile, 
teritoriului Aden, precum și a proble
mei investițiilor străine în Republica 
Sud-Africană. Totodată, comitetul va 
asculta raportul unui subcomitet de 
bune oficii pentru Guyana Britanică.

OTTAWA. Luni se va deschide la 
Ottawa o conferință a „forței interna
ționale pentru menținerea păcii“ orga
nizată din inițiativa Canadei pentru a 
discuta căile și mijloacele de a contri
bui la eforturile Organizației Națiuni
lor Unite în scopul împiedicării izbuc
nirii unor conflicte și stingerii focare
lor de încordare. Tn cercurile guverna
mentale din Ottawa s-a subliniat că 
apropiata conferință va avea numai 
un caracter tehnic și nu va angaja gu
vernele țărilor participante.

NEW YORK. La Națiunile Unite a 
fost dată publicității scrisoarea de 
protest a guvernului cambodgian 
adresată Consiliului de Securitate în

legătură cu o nouă violare a spațiului 
aerian al acestei țări de către avioane 
ale forțelor aeriene sud-vietnameze și 
americane. Potrivit declarației Minis
terului Afacerilor Externe, în scrisoare 
se arată că două avioane au trecut la 
28 octombrie pe teritoriul cambodgian 
mitraliind postul de frontieră de 
Banteai Chakrey.

MOSCOVA. La 31 octombrie, 
Kosîghin, președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
Kremlin pe Dondou Thiam, ministru 
de externe al Senegalului, cu care a 
avut o convorbire în legătură cu pro
blemele care interesează cele două 
țări.

PRAGA. La 30 octombrie a sosit la 
Praga, la invitația președintelui Adu
nării Naționale a R. S. Cehoslovace, 
Sardar Hukan Singh, președintele Ca
merei Populare a Republicii India.

LONDRA. Ministrul de externe 
britanic, P. G. Walker, va face la ju
mătatea lunii noiembrie o vizită la 
Bonn. Vor fi examinate probleme re
feritoare la realizarea planului de 
creare a forței nucleare multilaterale 
(în legătură cu care Anglia și R.F.G. 
se situează deocamdată pe poziții di
ferite.) și la reorganizarea N.A.T.O.
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