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CUM FOLOSIM Briuri de piatră

PĂMÎNTUL

E
"Organ al Comitetului Central al P.M.R
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Valorificarea

o pantăs
• Lucrări antierozionale, fera
sări • Generalizarea arăturilor
pe curbe de nivel • O struc

terenurilor

Pădurile munților sînt străbătu
te azi, pînă în locurile cele mai 
inaccesibile, de mii de kilometri 
de „brîuri" de piatră. De la în
ceputul anului și pînă acum au 
fost date în folosință noi drumuri 
forestiere pe o lungime de a- 
proape 600 kilometri, permițînd 
accesul și spre bazine îndepărta
te. Ele șerpuiesc pe Valea Topo- 
logului, Valea. Dîmboviței, pe 

Doamnei sau Vîlsan (regiu- 
Argeș), străbat masivul Tar- 
(regiunea Bacău), Valea Cer- 
bazinul Nera și Rîul Alb (în 

regiunea Banat), se avîntă pe 
umerii munților Ciucului, Giur- 
geului, Harghitei sau Călimanului 
(regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară). In același timp, au fost 
date în folosință numeroase căi 
de legătură între drumurile prin
cipale și parchete. Multe dintre 
aceste drumuri au devenit și 
trasee turistice. Un asemenea tra
seu este acela care merge spre 
Bolboci (în munții Bucegi) sau cel 
de pe Valea Çibinului.

Paralel s-a îmbunătățit șl cali
tatea drumurilor, urmare firească 
a mecanizării lucrărilor.

Colectivul uzinelor „Vulcan" din Capitală produce numeroase tipuri de cazane. In acest scop, uzina a fost 
dotată cu mașini și agregate de înaltă productivitate. în fotografie : secția forje, unde se presează la rece 

fundurile cazonelor

Profilai
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tură mai bună a culturilor
Stațiunea experimentală agricolă Argeș. Intre 
rile de

rîndu- 
pomi plantați în terase, terenul e lucrat pen

tru a fi cultivat cu plante furajere

Acum cîteva zile 
am citit în ziarul 
„Scînteia“ artico
lul intitulat „Cum 
folosim pămîntul“, 
în care, eviden- 
țiindu-se unele aspecte 
zării raționale a terenului, 

rezerve

Ing. Gheorghe T1MARU 
președintele Consiliului agricol 

regional Iași

realizeze 
plantații

La Cluj a început recent construc
ția unui mare ansamblu de locuințe 
în cartierul Gheorghieni. El va cu
prinde blocuri cu 5 200 de aparta
mente, două școli, un dispensar, com
plexe comerciale, garaje, locuri pen
tru parcare, zone verzi, terenuri de 
sport etc. în legătură cu profilul vii
torului cartier, corespondentul nos
tru pentru regiunea Cluj, Alexandru 
Mureșan, a avut o scurtă convorbire 
cu un grup de arhitecți de la 
D.S.A.P.C. Cluj.

ale utili
se in

sista asupra unor rezerve apa
rent mărunte, dar care au o im
portanță deosebită pentru crește
rea suprafeței arabile și valori
ficarea superioară a celei existente.

Și în regiunea Iași s-au întreprins 
măsuri pentru folosirea mai bună a 
pămîntului, pentru mărirea suprafe
țelor arabile. Pînă la sfîrșitul anului 
1963 au fost terminate lucrările de e- 
vidență funciară în întreaga regiune; 
la 1 octombrie a.c. s-a încheiat ac
țiunea de organizare intergospodă- 
rească a terenurilor ; într-un număr 
mare de gospodării s-a trecut la în
tocmirea schițelor de organizare in
terioară a teritoriului, cu ajutorul 
cărora se asigură folosirea mai judi
cioasă a terenului, amplasarea chib
zuită a culturilor, a centrelor gos
podărești și a drumurilor; prin defri
șări de perdele, arborete și vii hi
bride bătrîne, numai în primele nouă 
luni ale acestui an suprafața arabilă 
a crescut cu peste 5 900 hectare

Noi ne dăm seama că și în re
giunea noastră sînt încă mari rezer
ve de creștere a suprafeței arabile 
și de folosire mai bună, cu mai 
mare eficiență economică, a celei e- 
xistente. Și la noi sînt cazuri de ex
tindere exagerată a drumurilor și 
construcțiilor, de terenuri nefolosite 
din cauză că sînt acoperite de arbo
rete nefolositoare etc. Ne vom stră
dui să valorificăm aceste rezerve. în 
cele ce urmează mă voi referi însă 
la un alt aspect al problemei puse 
în dezbatere și anume la valorifica
rea superioară a solurilor erodate, 
situate în pantă. Aceasta, întrucît 
aici terenurile în pantă cuprind cea 
mai mare parte a suprafeței arabile 
a regiunii, iar sistemul de agricultu
ră parcelară, practicat în trecut, 
gospodărirea nerațională a fondului 
funciar și frecvența ploilor cu ca
racter torențial au dus la erodarea 
într-un grad mai mare sau mai mic 
a circa 400 000 hectare.

Comitetul regional de partid a a- 
probat un plan de măsuri privind 
combaterea eroziunii solului și creș
terea fertilității acestor terenuri, plan 
căruia îi acordăm o mare atenție. 
Potrivit prevederilor lui, pînă în 
1965 urmează să se execute lucrări 
antierozionale pe 250 000 ha teren 
arabil, din care pe 75 000 ha să se 
facă culturi în fîșii, să se amenajeze 
terase pentru plantații de pomi și vii,

să se 
4 900 ha 
silvo-pomicole pe 
terenuri nepro
ductive ; pe 24 400 
ha de pășuni de

gradate se prevăd lucrări de ame
liorare etc. în vederea realizării a- 
cestor sarcini au fost luate toate 
măsurile necesare. Planul amintit a 
fost dezbătut în adunări în unitățile 
agricole socialiste din regiune.

La gospodăria colectivă Tîrzii, ra
ionul Huși, consiliul agricol regional 
a organizat un schimb de experiență, 
la care au participat activiști ai co
mitetelor regional și raionale de par
tid și ai sfaturilor populare, conducă
tori ai gospodăriilor de stat și colec
tive, colectiviști fruntași. împreună 
cu specialiști ai institutelor de învă- 
țămînt superior și ai stațiunilor de 
cercetări științifice din regiune s-au 
discutat măsurile cele mai potrivite 
pentru prevenirea și combaterea e- 
roziunii solului. Ulterior au fost ini
țiate și alte schimburi de experiență 
la stațiunea experimentală Perieni- 
Bîrlad, la gospodăriile colective din 
Muntenii de Sus și Tanacu din raio
nul Vaslui, Țibănești, raionul Ne
grești, Pocreaca, raionul Iași etc. La 
Casa agronomului au fost școlarizați 
ingineri și tehnicieni din unitățile 
agricole în problema organizării teri
toriului, a conservării solului și ține
rii evidenței fondului funciar etc. 
Pentru popularizarea rezultatelor 
bune obținute de unele unități agri
cole în valorificarea superioară a 
pămîntului, au fost editate diferite 
broșuri, au apărut în presa 
unele articole.

Datorită acestor toăsuri, 
nului puternic la fața locului 
de colectiviști din partea consiliilpr 
agricole și a specialiștilor, ajutorului 
dat de stat acestor unități, concre
tizat în credite de sute de milioane 
de lei, în mașini și tractoare etc., în 
regiune au început să se obțină re
zultate tot mai bune pe linia folosi
rii raționale a pămîntului. încă 
din toamna anului 1961 s-a tre
cut la generalizarea arăturilor pe 
curbe de nivel pe toate terenurile în 
pantă. în unele gospodării colective 
ca cele din Pribești, Roșiești, Tanacu 
și altele se aplică această lucrare de 
mai mulți ani. Aici s-au organizat 
mai multe schimburi de experien
ță care au dat rezultate deosebite, 
în prezent această lucrare se exe
cută pe o suprafață de peste 
250 000 ha. Lucrarea terenurilor pe 
curbele de nivel a permis aplicarea 
măsurilor de prevenire și combatere

5 000 de lectori 
la universitățile a 

muncitorești

Vă rugăm să ne spuneți de 
ce a fost ales cartierul Gheor
ghieni ca amplasament pen
tru noul ansamblu și ce pro
bleme deosebite s-au pus la 
întocmirea proiectului ?

locală

spriji- 
primit

(Continuare în pag. Il-a)

și populare — în. cazul de față, forma natu
rală a reliefului (existența a două

trea — problema numărul 1 a deve
nit compoziția sau, dacă vreți, crea
rea unor condiții tot mai conforta
bile pentru viitorii locatari. Co
ordonatele în care trebuia să ne în
cadrăm au fost determinate de ar
terele principale de comunicație cu 
orașul și cornișele celor două terase. 
Ținînd seama de aceste elemente, 
blocurile au fost amplasate în mod 
judicios. Folosindu-ne de machetă, să 
facem o succintă incursiune în noul 
cartier. Să pornim, de pildă, în con
tinuarea străzii Pata, care devine ar
tera mediană a celor două microra- 
ioane. La dreapta întîlnim cornișa 
terasei și covorul verde al gazo
nului și pilcurile de arbuști. 
Aici se desfășoară suita de blocuri- 
lamă cu 10 nivele, continuată cu pa
vilioanele în terase ale complexului 
comercial și cele 5 blocuri înalte cu 
garsoniere care alcătuiesc o parte

AL UNITĂȚILOR 
COMERCIALE

mărăcinișuri- 
a pilcurilor de arbori, desființa- 
drumurilor de prisos, amplasa- 
mai judicioasă a construcțiilor 
suprafața arabilă a crescut cu

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — 
în ultimii doi ani, în regiunea Olte
nia s-au întreprins unele acțiuni 
pentru mărirea suprafeței de teren a- 
rabil. Prin defrișarea 
lor, 
rea 
rea 
etc.
circa 12 500 ha. Cele mai mari creș
teri s-au realizat în raioanele Se- 
garcea, Calafat și Craiova, unde 
noile terenuri au și fost cultivate cu 
diferite plante agricole. In comuna 
Cerătu, raionul Segarcea, de exem
plu, prin lucrările amintite, suprafa
ța arabilă a crescut anul trecut 
cu 9 ha, de pe care s-au obținut a- 
proape 20 de tone de porumb.

Lucrările de evidență funciară 
scos la iveală largi posibilități 
sporire în continuare a suprafeței
poate fi cultivată cu plante agrico
le. Numai în comuna Aninoasa, ra
ionul Filiași, se poate cîștiga o mare 
întindere de teren arabil prin desfiin
țarea unor drumuri inutile care acum 
ocupă circa 31 ha. Asemenea resur
se există îndeosebi în raioanele Stre- 
haia, Filiași și Gilort.

La București, Cluj, Tg. Mureș, 
Brașov și Ploiești și-au deschis 
cursurile universitățile populare, or
ganizate de comitetele de cultură și 
artă. Pînă la 15 noiembrie își încep 
cursurile toate universitățile popu
lare din centrele regionale. Anul 
acesta sînt organizate universi
tăți populare și la Sibiu, Arad, Bră
ila, Focșani, Mediaș, Botoșani, Satu 
Mare și în alte orașe. In cadrul lor 
se predau cursuri pe teme științifi
ce, culturale, de artă, limbi străine 
etc.

Printre cei peste ' 5 000 de lectori 
care predau la universitățile popu
lare și muncitorești sînt academici
eni, profesori universitari, profesori 
emeriți, oameni de artă și cultură, 
specialiști în diferite domenii.

Cinematografe
modeme Macheta noului ansamblu de locuințe din cartierul Gheorghieni-Clu]

A intrat în vigoare orarul de iarnă 
al unităților comerciale de desfacere 
cu amănuntul, orar ce va fi valabil 
pînă în mai 1965. Potrivit noului pro
gram, magazinele alimentare ca și 
cele nealimentare vor funcționa di
ferențiat, dînd posibilitatea unei mal 
bune aprovizionări a populației. 
Magazinele alimentare, băcăniile, 
unitățile pentru desfacerea produse
lor zaharoase, a cafelei, dulciurilor, 
vinurilor și băuturilor, care funcțio
nează cu un singur schimb de lu
crători, au următorul orar : luni, 
marți, miercuri, joi, vineri de la 7,30 
la 12 și de la 16,30 la 20 ; sîmbăta 
între 7,30 — 12 și 16,30 — 20,30, iar 
duminica de la 8 pînă la 12. Unită
țile de produse nealimentare, de 
orice fel, cu un singur schimb de lu
crători, sînt deschise luni, marți, 
miercuri, joi, vineri de la 9,30 la 13 
și de la 16 la 20, sîmbăta între 9,30—■ 
13 și 15—20,30, iar duminica sînt în
chise. Se deschid mai devreme uni
tățile din apropierea piețelor și ha
lelor, precum și cele din incinta a- 
cestora. Orarul va fi afișat în fiecare 
magazin.
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BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
Onești a fost inaugurat ieri noul cine
matograf „Oituz“. Sala acestuia, cu o 
capacitate de 350 de locuri, este pre
văzută cu ecran lat, instalații pentru 
sunet stereofonic și de condiționare 
a aerului, aparate moderne de proiecție. 
Acesta este cel de al 6-lea cinematograf 
construit în ultima vreme în orașele re
giunii Bacău. în prezent rețeaua cine
matografică a regiunii numără 369 de 
unităfi.

Alimentarea cu apă
a unor orașe

SIBIU (coresp. „Scînteii“). — In a- 
propierea Sibiului se execută importan
te lucrări de îmbunătățire a alimentării 
cu apă a orașului. Proiectul de ansam
blu prevede crearea unei noi surse de 
apă prin construirea unui baraj și a unei 
prize pe rîul Cibin, executarea unei con
ducte de aducțiune în lungime de 14 
km, a unei stații de tratare a apei, pre
cum și refacerea rețelei actuale de dis
tribuție. Lucrările sînt eșalonate pe cîți- 
va ani ; pînă acum s-au executat 10 km 
conducte de aducțiune, priza de apă și 
au început lucrările la stația de trata
re. Cînd toate lucrările vor fi termina-

Institutul de studii și proiectări energetice din Capitală. Desenatoarea 
Felicia Mihalaș execută schița unui stîip metalic pentru linii de Înaltă 

tensiune Foto : Agerpres

La

te, Sibiul va primi o cantitate de apă 
de 4 ori mai mare decît în prezent.

★

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — O 
dată cu dezvoltarea orașului, la Galați 
a fost extinsă și rețeaua de alimentare 
cu apă potabilă. In acest an s-a mă
rit capacitatea uzinei de apă cu 5 000 
metri cubi pe zi. In prezent se lucrea
ză la mărirea capacității uzinei cu încă 
5 000 metri cubi în 24 de ore. Pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cartierelor, 
s-au efectuat diferite lucrări de moder
nizare a rețelei de distribuție.

terase) și posibilitatea obținerii unor 
indici tehnico-economici cît mai a- 
vantajoși au oferit coordonatele 
viitorului ansamblu, iar creația ur
banistică a avut sarcina să o pună 
în valoare — ne-a spus arhitectul 
Augustin Presecan. A rezultat o com
poziție unitară, legată organic de 
teren și de elementele peisagis
tice din zonele înconjurătoare. Pe 
cele două terase denivelate s-au în
chegat două unități de locuit (mi- 
croraioane) cu o plastică distinctă, 
dar asemănătoare ca structură func
țională, fiecare fiind echipate cu do
tările necesare (școli, magazine, 
garaj, zone verzi etc).

— Două lucruri ne-au creat pro
bleme mai dificile, și anume: orga
nizarea structurală și satisfacerea cît 
mai deplină a necesităților demogra
fice (marea diversitate a structuri
lor de familie) — ne-a spus în con
tinuare arhitectul Aurelian Buzu- 
loiu. Am căutat să alcătuim — și 
credem că am izbutit — grupuri de 
locuit mai ample. în cadrul com
plexului au fost prevăzute, pe lîngă 
apartamentele cu 2, 3 și 4 camere, 
circa 850 de garsoniere, alcătuite din 
cîte o cameră, hol, bucătărie, baie.

din microraionul doi. La stînga în
tîlnim două blocuri-turn cu 10 ni
vele. Ele marchează intrarea în cele 
trei grupuri de blocuri din care este 
format microraionul 1.

★

în noul șantier de locuințe al ora
șului se lucrează din plin : utilaje 
grele sapă fundațiile primelor trei 
blocuri-turn cu parter și nouă etaje, 
care vor fi glisate. Au fost atacate 
alte patru blocuri cu cîte 4 etaje, la 
două dintre acestea lucrîndu-se la 
zidărie. în prezent constructorii fac 
pregătirile necesare pentru ca 
crările să poată continua în 
susținut și în timpul iernii.

V*'' ' v»

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

CIND VOR SOSI
COLECȚIILE DE MOSTRE?

Pentru satisiacerea exigențelor 
tuturor categoriilor de consuma
tori, Ministerul Comerțului Inte
rior, alături de Ministerul Indus
triei Ușoare, studiază și aplică me
tode tot mai eficiente de îmbună
tățire a structurii fondului de marfă 
— atît calitativ, cit și din punct 
de vedere al sortimentelor. Asigu
rarea de articole variate, pe gustul 
tuturor cumpărătorilor și Ia un 
nivel calitativ corespunzător, se 
realizează printr-o colaborare per
manentă în toate etapele prin care 
trece produsul pînă să fie pus la 
dispoziția populației. Se pot apre
cia pozitiv eforturile depuse de 
creatorii din întreprinderile produ
cătoare ale Ministerului Industriei 
Ușoare pentru realizarea de arti
cole, modele, desene corespunză
toare cerințelor ; majoritatea lor 
au primit, în cadrul ședințelor de 
preomologare și omologare, apre
cieri unanime.

Pentru desfășurarea în condiții 
bune a lucrărilor preliminare con
tractărilor de îmbrăcăminte și încăl
țăminte — care încep zilele a- 
cestea — de comun acord cu Minis
terul Industriei Ușoare au fost pre
văzute termene privind difuzarea 
colecțiilor de mostre la întreprin
derile comerciale cu ridicata și pe
rioada de consultare a acestora pe 
plan local. In conformitate cu pre
vederile acestui grafic, colecțiile 
urmau să fie difuzate între 20 sep
tembrie—20 octombrie 1064, în așa 
fel ca lucrătorii din comerț să se 
poată pregăti în vederea întocmirii 
comenzilor către industrie. Majori
tatea întreprinderilor industriale 
au respectat termenele de înain
tare a colecțiilor ; din cauza altora 
însă, întîmpinăm greutăți. Astfel, 
cu toate că lucrările de consultare 
pe plan regional au fost prevăzute 
să înceapă la 29—30 octombrie, 
întreprinderi ca : I. T.-Galați, Tîr-

lu- 
ritm

începînd din toamna aceasta, alte 
cîteva mii de apartamente din noile 
cartiere au fost legate de rețeaua 
de termoficare, care a crescut cu 
încă 14 km. După terminarea ma
gistralei a IlI-a, au început și se a- 
flă în stadiu avansat lucrările pen
tru construirea magistralei Gro
zăvești — Drumul Taberei. Pentru 
a se urmări mai îndeaproape buna 
funcționare a rețelei de termoficare, 
s-a organizat un dispecerat al Ca
pitalei, care va ține legătura atît cu 
centrala furnizoare cît și cu punc
tele termice, luînd 
pentru remedierea 
fecțiuni.

La acest capitol, 
rei surprize puteau 
zute, i-a găsit pe gospodarii Capi
talei nu îndeajuns de bine pregătiți. 
Și în prezent în cartierele Jiului- 
Scînteia, Balta Albă ș.a. se mai exe
cută și recepționează diferite lucrări 
la instalațiile de termoficare. Nu a 
fost timp toată vara ? Locatarii 
așteaptă să primească neîntîrziat 
căldură în apartamentele lor.

măsuri operative 
eventualelor de-

toamna, ale că- 
fi totuși prevă-

ICum ați rezolvat plastica 
acestui ansamblu urbanistic ?

— O dată fixate primele jaloane : 
suprafața terenului, densitatea, re
gimul de nivel și structura unități
lor — a spus arhitectul Vasile Mi-

Din primul minut după miezul 
nopții de luni spre marți (ora 0,01, 
adică 7,01 ora Bucureștiului) primii 
alegători americani, locuitori ai re
giunilor celor mai răsăritene ale 
S.U.A. s-au și prezentat în fața ur
nelor. în localitățile cu un număr 
mai mare de alegători, șirurile s-au 
postat. în fața centrelor de votare.

La ora cînd închidem ediția s-au 
anunțat rezultate parțiale transmise 
la orele 23 (GMT), potrivit cărora 
președintele Johnson a obținut 
562 489 voturi, iar senatorul Goldwa
ter 387 319.

(In pag. a IV-a — amănunte 
asupra desfășurării alegerilor).

nava-Mediaș, Țesătoriile Reunite- 
Buc.urești, 6 Martie-Sighișoara, 
Crișana-Oradea, Bucegi-Pucioasa 
încă nu ne-au trimis colecțiile de 
țesături necesare stabilirii desene
lor și pozițiilor coloristice pentru 
sectorul^ de confecții. In sectorul 
de încălțăminte, pentru care ter
menul de transmitere a colecțiilor 
era 20 septembrie, întreprinderi 
ca : Modern-Timișoara, Dîmbovi
ța și Progresul-București, Bihorea- 
na-Marghita, Horia-Jimbolia nu au 
trimis colecția completă de mo
dele omologate. La fel stau lucru
rile și cu unele întreprinderi din 
sectorul de marochinărie și galan
terie.

In condițiile arătate mai sus, ne 
întrebăm : cum vor putea tehni- ' 
denii comerțului din întreaga țară 
să se pregătească pentru contrac
tarea fondului de marfă specific 
regiunilor respective ? Și cum își 
vor contracta producția pe semes
trul 1.1965 acele întreprinderi care 
nu au remis la timp colecțiile de 
mostre ?

Nicolae MIHÄILESCU 
șeful serviciului 
calitate-omologare 
pentru textile-încăltăminte 
din MCI

DESCHIDEREA SESIUNII
PARLAMENTULUI BRITANIC

Marți, -în ședința reunită a Camerei 
Lorzilor și Camerei, Comunelor, regina 
Elisabeta a ll-a a Angliei a dat citire 
mesajului tronului, care marchează des
chiderea sesiunii parlamentului britanic 
pe anul 1964—1965.

vator al Venezuelei (Organizația țărilor 
exportatoare de petrol) au examinat di
ferendul cu companiile străine în pro
blema redevențelor (cotele de beneficii) 
pe care acestea le plătesc membrilor 
O.P.E.C. Ei au stabilit acțiunile pe care 
le vor întreprinde în această direcție. Nu 
a fost precizată valoarea redevențelor a- 
supra 
neva.

cărora s-a căzut de acord la Ge-

Sesiunea O. N. U 
la 1 decembrie

Secretarul general al O.N.U. a a- 
nunțat oficial amînarea deschiderii 
celei de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. de la 10 noiem
brie la 1 decembrie. Majoritatea ță
rilor. membre au fost de acord cu 
amînarea.

Hotdrîrea 
reuniunii O.P.E.C.

întruniți la Geneva, reprezentanții 
Iranului, Irakului, Libiei, Kuweitului, 
Qatarului, Arabiei Saudite și un obser-

Ieri, în capitala Arabiei Saudite d 
avut loc ceremonia încoronării nou
lui rege Feisal. Acesta a rostit o cu- 
vîntare în care s-a pronunțat pentru 
reforme pe plan intern și pentru o 
politică „de neangajare“ pe plan 
extern. „Sintern pentru dezarmare, 
cerem respectarea dreptului la au
todeterminare al tuturor popoarelor, 
și reglementarea conflictelor inter
naționale pe cale pașnică" — a spus 
Feisal.
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IN spiritul exigentei partinice
5»

Adunări de alegeri
in organizațiile de partid din Brăila

Să nu te mulțumești azi cu ce-ai 
făcut ieri și mîine cu ce-ai făcut azi, 
să țintești zi de zi mai sus pe trep
tele înfăptuirilor — iată spiritul 
în care se desfășoară, în aceste zile, 
adunările de dări de seamă și ale
geri în organizațiile de bază din 
mari întreprinderi brăilene ca „Pro
gresul” și „Laminorul“. Dările de 
seamă și cuvîntul celor mai multi 
dintre vorbitori se străduiesc să re
flecte nu călduța mulțumire de sine 
pe care o aduc uneori rezultatele 
bune în producție, ci marea răspun
dere pentru drumul necurmat înain
te, transformînd adunările într-o a- 
devărată școală a exigenței partinice.

Răspunderea personală
S-a întîmplat ca într-unul din 

schimburile de la cuptoarele oțelăriei 
uzinelor „Progresul“ să se rebuteze 
o șarjă de oțel. încă tînăr, insuficient 
experimentat pentru a avea prezență 
de spirit în momentele grele, nepre
văzute, maistrul de schimb Ion Pan
drea n-a știut să intervină la timp 
pentru a o reda producției. El este, 
de altfel, un muncitor bun. conștiin
cios. Schimbul pe care îl conduce a 
dat în ultimele luni peste plan 90 de 
tone de oțel de bună calitate. Și to
tuși, în adunarea generală, ținîn- 
du-se seama de faptul că se discuta 
despre activitatea pe un an întreg, 
comunistul Pandrea a fost întrebat 
direct, fără ocolișuri, care a fost răs
punderea lui personală și cum apre
ciază el, ca maistru, cele întîmpla- 
te atunci. Deoarece „împricina
tul" a răspuns cam neconvingător la 
întrebarea tovarășilor lui de muncă, 
comunistul Marcel Tițu a intervenit 
mai categoric : „Să nu ne spună nouă 
tovarășul Pandrea că n-a fost posibi
lă salvarea șarjei ! într-o astfel de 
situație răspunderea comuniștilor are 
o însemnătate deosebită. Numai mo
bilizarea tuturor resurselor morale, 
a cunoștințelor profesionale, te face 
capabil să acționezi în momentele de 
tensiune. în cazul unei șarje ca aceea 
pe care tovarășul Pandrea a rebu- 
tat-o, se putea consuma 1 kg de va
nadiu, așa cum a făcut odată un

SCRISORI P
h șervichd de desfacere 
al tfzmei

Corespondentul D. Lăzărescu, func
ționar la Atelierele Centrale I.R.E.B., 
ne-a informat că Uzina metalurgică 
lași nu respectă regulile stabilite la 
expedierea diferitelor materiale către 
beneficiari, din care cauză acestea 
nu ajung la timp la destinație, se fac 
cheltuieli inutile etc.

Conducerea Uzinei metalurgice lași 
ne răspunde că cele semnalate au 
fost întemeiate. Serviciul de desfacere 
al uzinei n-a fost bine organizat, iar 
personalul acestuia nu cunoștea anu
mite reguli de dirijare a vagoanelor 
încărcate. Aceste neajunsuri au fost 
înlăturate prin completarea posturilor 
țu merceologi cu experiență. Activita
tea serviciului de desfacere va fi în
drumată și controlată cu atenjie spre 
a-și îndeplini sarcinile la timp și în 
condifii bune.

Liniștea orașului
Multe unitäfi comerciale din orașul 

nostru — ne-a scris un grup de sala- 
riaji din Rm. Vilcea — și-au montat 
instalafii de radioficare afară, folosin- 
du-le pentru reclamă. Desigur, orga
nizațiile comerciale au dreptul și 
chiar datoria să facă reclamă mărfu
rilor puse în vînzare. Dar nu cu in

Âu uitat esențialul!
Cu cîtva timp în urmă, din comu

na Ușurei, raionul Drăgășani, a sosit o 
scrisoare semnată de reprezentanfi 
ai organelor comunale, în care se ară
tau o serie de lipsuri din activitatea 
medicilor Mihaela Boroianu și Corne
lia Tălăngescu de la circumscripția sa
nitară Ușurei.

Răspunsul Sfatului popular regional 
Argeș la această sesizare se rezumă 
doar la constatări. Este adevărat că, 
în general, atunci cind sînt chemate 
la domiciliul bolnavilor, doctorițele nu 
se duc, iar la nașteri trimit moașa sau 
cheamă Salvarea de la Drăgășani. 
Este adevărat, de asemenea, că au 
plecat în concediu în același timp, 
lăsind circumscripția, care deservește 
două comune. în grija unui ofi

La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Iași se realizează o gama largă de produse, printre 
care și covoare P.V.C. în fotografie : mașina la care se lucrează covoarele din mase plastice

Foto : M. Andreescu

maistru, spre a o salva. Ar fi cos
tat, firește, destul de scump, dar me
rita. Cum luptăm noi pentru econo
mii dacă lăsăm să se piardă atît de 
ușor cantități mari de oțel ?“ Am 
menționat exemplul de mai sus 
pentru că el ilustrează spiritul în 
care s-au desfășurat discuțiile în- 
tr-un colectiv care se poate mîndri 
cu realizările sale.

O altă problemă viu discutată 
a fost reducerea rebuturilor, deși 
ele sînt sub cifra admisă. Mai
strul principal Ionel Ionescu a- 
răta că fiecărui membru de 
partid îi revine sarcina de ă lua ati
tudine împotriva acelora care se 
mulțumesc cu rezultatele obținute. 
El a propus ca pentru întărirea spi
ritului de răspundere Ia locul de 
muncă, toți formatorii a căror mun
că are drept rezultat turnarea unor 
piese cu bavuri mari să fie duși să 
vadă cu ochii lor aceste piese, ca 
să-și dea seama mai bine cum anu
me trebuie corectate formele pen
tru a evita posibilitatea rebutării 
pieselor în timpul prelucrării.

Mai mulți membri de partid au 
criticat conducerea secției (ing. teh
nolog Nicolae Filipescu și ing. Petre 
Hodîrnău, șef de atelier) pentru că 
o bună bucată de vreme aici s-a lu
crat cu un ciclu necorespunzător de 
uscare a formelor, ceea ce a constituit 
încă o sursă de rebuturi. Adunarea 
generală a tras la răspundere biroul 
organizației de bază pentru lipsa de 
operativitate în unele acțiuni și pen
tru că nu i-a controlat sistema
tic pe membrii de partid care au 
primit sarcina să muncească în orga
nizația U.T.M. și în comitetul sin
dical pe secție, în vederea formării 
unei opinii colective puternice îm
potriva acelora care mai lucrează 
de mîntuială. „Remedierile — spu
nea unul dintre vorbitori — se 
datoresc neglijențelor noastre, lu
crului „după ochi“.

Fără ocolișuri
...și fără menajamente, așa știu 

comuniștii de la „Progresul“ să dis
cute despre munca uzinei, a tuturor

stalafii care produc un zgomot asur
zitor, tulburînd liniștea cetățenilor, mai 
ales a celor care locuiesc în apropie
rea magazinelor.

în urma sesizării, Sfatul popular al 
orașului Rm. Vilcea ne răspunde că 
acest fel de reclamă a fost schimbat.

Brand va fi reparat
Mai mulfi locuitori ai comunei Mă- 

dulari, 'aior.ul Horezu, ne-au scris că 
drumul care leagă această comună de 
corriunele învecinate este într-o stare 
necorespunzătoare.

Sfatul popular al raionului Horezu 
ne informează că au fost luate măsuri 
pentru începerea lucrărilor de amena
jare a acestui drum.

Asistența stomatologică 
h Reșița

Asistenfa stomatologică în orașul 
nostru nu este bine organizată Intru- 
cît tratamentele se aplică numai pe 
bază de programări, în cazuri de ur
gentă nu ai cui să te adresezi — ne-a 
scris cititorul V Horie din Reșița.

Sfatul popular al regiunii Banat ne 
răspunde că va mai repartiza la Re
șița încă doi medici stomatologi. Pen
tru cazurile de urgentă s-au organizat 
gărzi la domiciliu, în' afara orelor de 
program.

ciant sanitar. Și, în încheiere, 
cei care au întocmit răspunsul țin să 
ne informeze că „rezultatul s-a comu
nicat și petiționarului”. Oare numai 
la a constata o stare de lucruri și la 
a-i comunica pe'ifionarului „rezulta
tul" se limitează rolul sfatului popular 
regional ? Cine asigură atunci respec
tarea obligațiilor de serviciu de către 
salariații instituțiilor subordonate sfa
turilor populare ? Cei care au trimis 
sesizarea (și, firește, și redacția zia
rului) nu sînt interesați doar să li se 
confirme mai direct sau mai pe ocoli
te, că „este adevărat", ci au dreptul să 
știe și ce măsuri s-au luat pentru ca 
asistența medicală în comună să fie 
asigurată corespunzător condițiilor 
create de stat. De ce a fost uitat a- 
cest lucru esențial ? 

verigilor ei, de la conducere pînă la 
cel mai mic atelier.

Conducerii secției, precum și di
recției generale a uzinei li s-a cerut 
să explice în cadrul adunării de ale
geri de ce n-au fost realizate lu
crările de mică mecanizare prevăzu
te în plan, ceea ce ar fi ajutat colecti
vul să lucreze mai bine. Din cei pes
te un milion de lei (sumă alocată lu
crărilor de mică mecanizare în secția 
oțelărie) s-a cheltuit doar o parte 
neînsemnată. Pe bună dreptate s-a 
spus în adunare că în uzină s-a creat 
la un moment dat o situație parado
xală. în timp ce aici se execută uti
laje de înaltă tehnicitate, care și-au 
cîștigat aprecieri pozitive în străină
tate, au fost neglijate lucrări de 
mică mecanizare strict necesare îm
bunătățirii procesului de producție.

Directorul general al uzinei, Nico
lae Iorga, care a participat la aduna
re, și-a însușit critica adusă și a ară
tat ce măsuri vor fi luate pentru 
urgentarea lucrărilor de mică meca
nizare, angajîndu-se să țină seama 
de propunerile făcute în adunare.

Atunci cînd ing. Ștefan Panghe, 
metalurgul-șef al uzinei, a descris cu 
o deosebită meticulozitate tehnică, 
întocmai ca la catedră, unele pro
cedee de evitare a retasurilor la 
unele repere, un vorbitor i s-a 
adresat astfel : „Hai să vor
bim ca la partid, deschis ! Să ne 
spuneți clar cum anume o să ajutați 
dv. efectiv la reducerea rebuturilor, 
ce o să întreprindă serviciul meta- 
lurg-șef, cum veți controla oamenii 
în subordine și car,e o să fie aportul 
dumneavoastră, în calitate de candi
dat de partid, la acțiunile pe care le 
va întreprinde biroul organizației de 
bază pentru reducerea rebuturilor!“.

Sub așteptări
La Sectorul II al Uzinei „Lamino

rul“, adunarea organizației de bază 
din schimbul II s-a desfășurat sub 
așteptări. Firesc ar fi fost ca și aici 
comuniștii să nu se mulțumească cu 
relatări vagi despre ce s-a făcut și 
ce ar mai trebui făcut. într-adevăr, 
acest colectiv a obținut peste plan 
mai multe sute de tone de laminate. 
Dar este acesta un motiv care să

Valorificarea
terenurilor în pantă
(Urmare din pag. I-a)

a eroziunii solului prin folosirea sis
temului de amplasare a culturilor în 
fîșii, plantele prășitoare alternînd cu 
păioasele. în cursul anului agricol 
1962—1963 acest sistem a fost aplicat 
pe o suprafață de 25 000 ha, iar pen
tru anul agricol 1964—1965 ș-a pre
văzut a fi extins la aproape 30 000 
hectare.

în prezent, secția de cereale și 
plante tehnice din cadrul consiliului 
agricol regional studiază structura 
cea mai rațională a planului de cul
tură în vederea amplasării plantelor 
după cerințele acestora și carac
teristicile terenurilor în pantă 
din regiunea noastră. în funcție de 
condițiile naturale existente în regi
une, s-a trecut la o zonare locală a 
culturilor. Cartoful se cultivă în 
raionul Pașcani pe o suprafață de 
peste 5 000 ha pentru că are cele 
mai bune condiții, sfecla de zahăr 
este amplasată în general în luncile 
rîurilor, cît mai aproape de căile de 
comunicație. în raionul Huși s-a 
micșorat suprafața ocupată cu floa
rea soarelui, întrucît s-a observat că 
an de an se realizează o producție 
scăzută, mărindu-se în schimb su
prafețele cultivate cu porumb și 
grîu: floarea-soarelui a fost extinsă 
în alte raioane, cu condiții mai pri
elnice. Tot pentru valorificarea su
perioară a unor terenuri cu fertilita
te scăzută, situate în pantă, aici se 
cultivă cu bune rezultate tutunul.

în regiune sînt condiții climatice 
deosebit de favorabile pentru vița de 
vie și pomii fructiferi. Ținînd seama 
de aceasta și de faptul că există su
prafețe întinse de terenuri în pantă, 
erodate, care nu pot fi cultivate cu 
cereale sau cu alte plante de cîmp, 
s-au întreprins studii privind extin
derea pe aceste terenuri a viilor și 
a livezilor. în acest scop s-a întoc
mit o vastă lucrare de microraionare 
a viticulturii și pomiculturii pentru 
perioada anilor 1961—1975. Pe baza 
acestei lucrări și a sarcinilor econo
mice de perspectivă, O.R.P.O.T.-Iași 
a trecut la întocmirea proiecte
lor speciale de amenajare an- 
tierozională a plantațiilor de vii 
și pomi. Aceste proiecte prind viață 
punct cu punct. Pînă în prezent au 

justifice mulțumirea de sine? Sin
gura problemă adusă în discuție 
mai insistent a fost în legătură cu 
faptul că biroul organizației de bază 
nu a muncit colectiv. Reducerea „de
clasatelor“, problema disciplinei și 
multe altele ar fi trebuit să consti
tuie și aici puncte de plecare pentru 
dezbateri pasionante, menite să o- 
rienteze activitatea de viitor a orga
nizației.

într-o discuție referitoare la des
fășurarea acestei adunări generale, 
tov. Gheorghe Brustan, membru al 
comitetului de partid pe uzină, re
cunoștea că „a fost o adunare slabă, 
că membrii de partid nu prea au a- 
vut o atitudine combativă“. întrebat 
cum a fost ajutată organizația de 
bază respectivă în pregătirea a- 
legerilor, el a răspuns că „s-au 
gîndit să ceară biroului să refacă 
darea de seamă, pentru a-i da un ca
racter mai concret, mai combativ, 
dar n-a mai fost timp“. „N-a mai 
fost timp“ — iată o falsă scuză, de
oarece ar fi trebuit să fie asigurată 
din vreme pregătirea temeinică a a- 
dunării de alegeri.

★

Adunările care au analizat pro
fund, cu spirit de răspundere, mun
ca organizației și unde membrii și 
candidații de partid au făcut pro
puneri de îmbunătățire a muncii, 
au înlesnit adoptarea unor hotă- 
rîri judicios întocmite, care o- 
rientează activitatea organizațiilor 
pentru perioada următoare, desprin- 
zînd din noianul de probleme direc
țiile principale. Dimpotrivă, acolo 
unde participanții au uitat de 
cerințele înaltei exigențe partinice, 
dezbaterile au fost lipsite de vigoare, 
Iar hotărîrile adoptate sînt, în bună 
parte, formale, neeficace. Bunăoară, 
în adunarea menționată de la „La
minorul“ a fost luată o hotărîre: 
„Biroul organizației de bază va 
sprijini și controla grupa sindi
cală și organizația U.T.M. ca 
desfășurarea procesului de produc
ție să se facă în cele mai bune con
diții“. Se vede cît de colo că o ase
menea prevedere abstractă nu poate 
ajuta la îmbunătățirea muncii de 
partid.

Numai spiritul de înaltă exigență 
chezășuiește ridicarea continuă a ni
velului muncii de partid, eficacitatea 
ei.

Constantin JALBĂ

fost plantate 5 000 de hectare cu 
vie, iar în toamna aceasta se va ter
mina desfundarea a încă 2 550 ha. 
Pe 4 663 ha ș-au amenajat terase și 
s-au efectuat lucrări de prevenire 
și combatere a eroziunii. Prin aceste 
măsuri, în unitățile Trustului regio
nal Gostat, recolta medie de stru
guri a crescut de la 4 700 kg la hec
tar în 1961 la peste 7 000 kg la ha în 
1964. Rezultate deosebite au obținut 
gospodăriile de „stat Bucium, Huși, 
Copou, Cotnari, gospodăriile colec
tive din Tîrzii, Gogești, Corni-Huși, 
Comarna-Iași și altele. Aici s-au rea
lizat, în acest an, între 7 000—15 000 
kg struguri la hectar.

Pentru folosirea mai bună a tere
nurilor situate în pantă, s-a extins 
și suprafața pomicolă a regiunii. 
Pînă în prezent s-au înființat 11 200 
ha de noi livezi. Atenția consi
liului agricol regional și a ca
drelor de specialiști este îndreptată 
spre aplicarea celor mai bune sis
teme și lucrări la plantare și între
ținere, cum este sistemul pomicol 
intensiv și agropomicol, aplicat cu 
bune rezultate la I.C.H.V., la G.A.S. 
Bucium și în alte unități. O experi
ență bună exiistă în raionul Vaslui. 
In toate gospodăriile care au livezi 
tinere s-a semănat, între rîndurile 
de pomi, secară furajeră și borceag, 
fasole, dovleci și pepeni. Colectiviștii 
din Solești, de exemplu, au semă
nat fasole într-o plantație tînără de 
70 hectare. Ei au realizat o produc
ție de 800 kg fasole la hectar. A- 
ceeași recoltă de fasole au realizat 
și colectiviștii din Valea Rea, care 
au cultivat această plantă interca
lată, printre pomi pe 60 ha. Colecti
viștii din Ciortești, Miclești, Munte
nii de Sus și alții au semănat în li
vada tînără diferite plante furajere.

Vom continua să aplicăm sistemul 
culturilor intercalate în plantațiile 
tinere și mai organizat, pentru că 
pe lîngă venitul ce-1 aduc aceste 
culturi, lucrările de întreținere aju
tă mult la consolidarea teraselor 
individuale sub formă de potcoavă 
din jurul pomilor și, în același timp, 
executate pe curba de nivel, opresc 
eroziunea solului.

In bazinele hidrografice ale rîuri
lor mai mari, inundațiile constituie o 
problemă importantă, deoarece pun 
în nesiguranță suprafețele din zona 
de luncă și duc la degradarea unor 
terenuri din cauza înmlăștinirii. în 
vederea punerii în valoare a acestor 
terenuri, au fost inițiate studii, sta- 
bilindu-se necesitatea îndiguirii a 
22 000 ha teren și a desecării unei 
mari suprafețe cu exces de apă, din 
care în momentul de față jumătate 
este total neproductivă. Acestei 
probleme îi acordăm o atenție 
deosebită. Se fac o serie de 
lucrări de regularizare a rîului 
Bahlui, în vederea scoaterii de sub 
inundații a unor suprafețe însem
nate; din primăvara anului viitor 
vom începe o serie de lucrări de în
diguiri și desecări pe valea Prutu
lui și în alte părți, în urma cărora 
vom cîștiga noi suprafețe de teren 
din cel mai fertil:

Vom urmări cu perseverență ca 
fiecare lucrare legată de folosirea 
rațională a fondului funciar să fie 
aplicată la timp și de bună calitate 
pentru ca pămîntul regiunii noastre 
să fie an de an tot mai roditor.

ÎN VITRINELE
LIBRĂRIILOR

• Volume de istorie literară în Edi
tura pentru literatură : Vasile Alec- 
sandri - „SCRISORI. ÎNSEMNĂRI“. 
Ediția, îngrijită de Marta Anineanu, cu
prinde o parte din corespondența poe
tului, jurnalul călătoriei din anii 1846— 
1847 în Italia și alte însemnări ; „RE
FLECTOR PESTE TIMP“ - studiu 
introductiv, note, text ales și stabilit de 
George Ivașcu. Sînt selectate pagini din 
istoria reportajului romînesc dintre anii 
1829—1866; Dumitru Micu „LITERA
TURA ROMÎNĂ LA ÎNCEPUTUL SE
COLULUI XX“; lucrarea este consacra
tă cercetării publicațiilor, grupărilor și 
curentelor literare din acea perioadă.

© Colecția „Oameni de seamă“ (Edi
tura tineretului): monografia „ALECU 
RUSSO“ de Teodor Vîrgolici.

o Volume de versuri: In Editura 
pentru literatură: Eugen Jebeleanu — 
„POEME“ (versuri alese, 1944—1964); 
Ion Minulescu — „VERSURI“ (ediție 
îngrijită și prefațată de Matei Călines- 
cu); In Editura tineretului: „DIN LIRI
CA LATINĂ“ (traducere de Al. Andri- 
țoiu) și „VERSURI“ de Emil Isac 
(„Cele mai frumoase poezii“) ; 
Violeta Zamfirescu — „FRUMUSEȚE 
CONTINUĂ“.

® Volume de proză în Editura tine
retului : Paul Anghel — „ARPEGII LA 
ȘIRET“ și Petru Vintilă „ORAȘE FĂRĂ 
ARHIVĂ" (colecția „Patria noastră“); 
„MARTOR IN CONSTELAȚII“, ro
man de Ion Ruse.

Apărută în Editura Academiei, 
lucrarea „Istoria gîndirii sociale 
ji filozofice în Romînia“ este e- 
laborată de un colectiv al Insti
tutului de filozofie al Academiei 
R. P. Romine, sub conducerea 
acad. C. lonescu-Gulian. Volumul 
studiază istoria gîndirii social-fi- 
lozofice romînești începînd din 
secolul al XV-lea pînă astăzi, pu- 
nînd în evidență tradițiile ei 

progresiste și patriotice.

„CÎNU S ÎN TEM ÎMPREUNĂ“
O interesantă culegere de nuvele
și povestiri sovietice

După culegerea „La lumina zilei", 
tipărită anul trecut, Editura pentru 
literatură universală înfățișează ci
titorilor un alt volum în care sînt re
unite nuvele și povestiri aparținînd 
unor prozatori sovietici contempo
rani Noua culegere, intitulată „Cînd 
sîntem împreună", evidențiază preo
cuparea scriitorilor sovietici de a o- 
glindi în operele lor aspecte cît mai 
interesante ale vieții omului zilelor 
noastre. Aflăm în paginile cărții 
lucrări semnate de unii dintre 
reprezentanții consacrați ai genu
lui — Naghibin, Kazakievici, Kali
nin, Aitmatov, alături de care în- 
tîlnim cîteva din lucrările unor tineri 
scriitori cum sînt Maximov, Ko- 
nețki, Kudievski, ce s-au impus de 
curînd atenției cititorilor sovietici. 
Cei treisprezece autori ale căror lu
crări sînt incluse în volum reprezin
tă individualități artistice deosebite, 
personalități literare cu un profil 
distinct. Dar, dincolo de trăsăturile 
specifice ce definesc personalitatea 
artistică a fiecăruia dintre ei, din lec
tura nuvelelor și povestirilor al căror 
conflict izvorăște de cele mai multe 
ori din puternice confruntări morale, 
se desprinde cu pregnanță sentimen
tul unui cald umanism, al dragostei 
și al încrederii în om, în forța lui 
creatoare și în înaltele lui calități 
etice.

Nuvela lui L. Iușcenko, care dă și 
titlul volumului, înfățișează un exem
plu convingător în acest sens, adu-

T E Â T R E e C I N E M A T O G R Ä F E
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Motanul încălțat — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă: 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal. „I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Eniinescu — (orele 19,30), (sala Studio): 
Patima de sub ulmi — (orele 15,30 șl o- 
rele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): Cum vă place — (orele 19,30). 
(sala Studio str. Al. Sahia nr. 76 A): 
Dragă mincinosule — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie: Femeia îndărătnică — 
(spectacol prezentat de Teatrul de stat 
Constanța — orele 20). Teatrul „C. I. 
Notțara" (sala Magheru): Carieră pe 
Broadway — (orele 19,30), (sala Studio): 
Zizi și... formula ei de viață — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Gaițele — (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat: Omul care a văzut moartea — 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „1. L. Cara
giale“ (str. 30 Decembrie nr. 9): Năzdră
vanul Occidentului — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase' (sala ..Sa
voy“): Revista de altădată — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică": Năzbîtiile lui Țăn
dărică — (spectacol pentru copii — orele 
16). Circul de stat : Selecțluni de circ — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cîntăreața sclavă 
(film pentru ecran panoramic): Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Comoara din 
Vadul Vechi: Sala Palatului R. P. Ro
mîne (seria de bilete nr. 1 187 — orele
19,30),  Republica (10; 12; 14,15; 16,45; 19;
21.15) . încurcătură blestemată: Luceafă
rul (9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30), Grivița 
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45). Modern (9.30; 
12,15; 15: 17,45; 20,30). Vii și morți - ci
nemascop (ambele serii): București (9,45; 
12,30; 16,15; 20,15), Feroviar (9; 12,45; 16,30;
30.15) . Poveste de Pe Don: Capitol (9,30;

Zilele culturii
în cadrul „Zilelor culturii sovieti

ce“, Filarmonica de stat „George 
Enescu“ a susținut marți seara un 
concert în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne. Programul a cuprins 
lucrări de Glinka, Dargomîjski, 
Ceaikovski, Glier, Grecianinov, Rah- 
maninov, Prokofiev, Tiberiu Bredi- 
ceanu, Paul Constantinescu, Mihail 
Jora, Pascal Bentoiu. Și-au dat con
cursul soliștii vocali și instrumentali: 
Leila Cincu, Nicolae Secăreanu, Ma
ria Cardaș, Varujan Kozîghian, Al
fons Capitanovici. La pian : Nico
lae Rădulescu, Anca Niculescu.

La Casa prieteniei romîno-sovieti- 
ce din Constanța a avut loc marți o

»/////

VASILE NICOROVICI:

„ÎNTRE RIGA ȘI IRKUTSK“
Cărțile de călătorie stîrnesc, de o- 

bicei, interesul prin aceea că, atunci 
cînd sînt scrise cu talent, vin să sa
tisfacă via curiozitate a cititorului, 
dornic să afle cît mai multe lucruri 
noi despre un loc sau altul, despre 
o țară sau alta a lumii. Volumul de 
față al lui Vasile Nicorovici este — 
așa cum arată autorul într-un suc
cint „cuvînt înainte' — reporta
jul a două călătorii prin Uniu
nea Sovietică : prima în 1962, de 
la nord la sud — și mai precis de 
la Kazan în regiunile petrolifere ale 
Tatariei, prin Zaporojie pînă la ste
pele Kubanului; a doua, în ianuarie- 
februarie 1963, de la vest la est — 
adică din Leningrad șl Riga pînă în 
Siberia răsăriteană, la Irkutsk. 
E o distanță, după cum se 
vede, uriașă, reporterul străbătînd 
— uneori în cîteva zile — nu nu
mai drumul de la o localitate la 
alta, ci și pe cel de la un anotimp 
la altul. în Tataria, V. Nicorovici se 
oprește cu interes asupra aspectelor 
legate de dezvoltarea industriei pe
troliere, în Siberia informează cu sa
tisfacție despre nenumăratele șan
tiere și combinate, despre orașele 
noi. Eforturile pașnice ale oameni
lor sovietici, realizările lor în con
strucția comunismului constituie o- 
biectivul principal spre care se 
îndreaptă atenția scriitorului.

Vasile Nicorovici este un autor 
care iubește precizia. Emoția el și-o 
traduce mai degrabă în cifre, fișe, 
informații decît în metafore. Aceasta 
nu exclude, firește, fiorul liric. Pline 
de poezie mi se par, printre altele, 
capitolele închinate sudului sovietic. 
Trecînd prin locurile pe unde au 
trăil poetul Alișer Navoi, savantul 

cînd în fața cititorilor un episod din 
activitatea constructorilor unei căi 
ferate siberiene. Trei oameni au ră
mas izolați în taiga din cauza unei 
defecțiuni a avionului cu care zbu
rau , unul dintre ei trebuie să ajun
gă cu orice preț în localitatea unde 
avea să prezinte un proiect mult mai 
avantajos pentru construirea liniei 
ferate. Animați de un puternic simț 
al răspunderii, înfruntînd gerul și 
ninsoarea, făcînd eforturi supraome
nești, ei reușesc după cîteva zile de 
mers obositor prin taiga să sosească 
la timp pentru a-și îndeplini datoria.

Exprimîndu-și încrederea în viito
rul mereu mai luminos al omenirii, 
scriitorii sovietici condamnă tot ceea 
ce ar putea să-l întunece. Războiul, 
care a sfărîmat dragostea și fericirea 
celor doi eroi din povestirea lui Ko-, 
nețki „Iarăși despre război", sau i-a 
distrus lui Budulai familia („Țiganul" 
de A. Kalinin) nu poate fi uitat nici 
de Georg Berger, eroul lui Naghibin 
din „Prin Weimar și împrejurimi". 
Fostului deținut în lagărul de la Bu
chenwald, acum ghid în acele locuri, 
conștiința îi dictează ca atît timp 
cît în lume mai există război și fas
cism el să rămînă la „postul său", 
„ca martor, ca o amintire vie, ca o 
inimă care nu a uitat nimic".

Evocarea UnoT momente dintr-un 
trecut nu prea depărtat este pre
zentă și în alte lucrări. Astfel, nu
vela lui Cinghiz Aitmatov, „Primul în
vățător", conturează portretul comso-

11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Umbrelele din 
Cherbourg: Festival (10; 12; 15; 17; 19: 
21) Melodia (9,45; 12; 14.30; 16,45; 19; 21). 
șoferii iadului: Victoria (10; 12; 14. 16; 
18,15; 20,30). Accattone : Central (10,30; 13; 
15,30; 18; 20.30), Cotroceni (15,30; 18; 20.30). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (9,45; 13; 16,30; 20), Tomls (9.30: 
13; 16,30; 20), Floreasca (16,30; 20). Colabo
ratorul Ccka: Union (15,30; 18; 20.30),
Progresul (15,30; 18; 20,15) Cocoșatul:
Carpați (10; 12; 14. 16) Program pentru 
copii: Doina (orele 10 dimineața) Dra
goste la zero grade: Doina (11,30. 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Arhitectul Andrei Voro- 
nikln — Cheia — Ura, sîntem în vacan
ță ! — Barba — Sport nr. 4/1964 — Vreau 
să știu tot nr. 31 — Știință și tehnică 
nr. 13 : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare) Comisarul Maigret se înrurie : 
Giulești (10. 12,30; 15: 17.30; 20). Drumul 
Sării (15,30; 17,45; 20). Cei trei mușchetari 
— cinemascop (ambele serii): înfrățirea 
între popoare (10; 16; 20). Hatari (ambele 
serii): Excelsior (9,30; 13; 16,30; 20), Au
rora (9.30; 13; 16.30; 20). Asasinul din
cartea de telefon : Cultural (15, 17; 19; 
21). Moral ’63 : Dacia (9.45; 12; 14.15; 16.30; 
18,45; 21) Comoara din lacul de argint — 
cinemascop: Buzești (10,30; 13; 15,30; 18;
20,30).  Falsificatorul: Crîngași (16. 18,15;
20,30).  Viață particulară; Bucegi (10; 
12,15; 15.30; 18; 20,30). Banda de lași: Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Legenda din tren: 
Flacăra (16; 18; 20). întuneric în plină 
zi : Vitan (16; 18,15; 20,30). Ghepardul — 
clnenyscop (ambele serii): Miorița (9.30; 
13; 16.30; 20). Valea vulturilor: Munca 
(16; 18.15: 20,30). Rezervat pentru moarte: 
Popular (16; 18,15; 20.30). Pășesc prin
Moscova — cinemascop: Arta (14; 16; 18: 
20). Viață sportivă: Moșilor (15,15; 18; 
20,45). Vînjtoarea — cinemascop: Cosmos 
(16; 18; 20). Galapagos: Viitorul (15,30; 18;
20,30).  Bărbații : Colentlna (16; 18; 20).

sovietice
manifestare intitulată „Din lirica lui 
Pușkin și Esenin“. După conferința 
pe această temă, membri ai cenaclu
lui literar „Filimon Sîrbu“ au citit 
versuri din opera celor doi mari 
poeți. în încheiere a fost prezentat 
filmul sovietic „Două duminici“.

în aceeași zi, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Brăila a avut 
loc o seară muzicală consacrat? 
vieții și operei compozitorilor ,ruși 
Glinka și Ceaikovski. Expunerea a 
fost urmată de audiția pe discuri a 
unor fragmente din operele celor 
doi compozitori și de filmul artis
tic „Drumul spre chei“.

(Agerpres)

Avicenna, vizitînd Samarkandul, o- 
raș în vîrstă de 2 300 de ani, cunos
cut de oștile lui Alexandru Macedon 
și Ginghis Han, reporterul nu-și poa
te reține tulburarea, din rîndurile 
scrise de el răzbate o căldură care 
te cucerește.

Atras de priveliștea construcțiile I 
grandioase (baraje impresionante, 
mări artificiale) din Uniunea Sovieti
că, ochiul reporterului știe să vadă 
și lucrurile mai puțin spectaculoase 
dar importante. La Zaporojie, de pil
dă, muncitorii patronează anumite 
clase ale școlilor medii, interesîndu- 
se îndeaproape de pregătirea pro
fesională a elevilor. La rîndul lor, a- 
ceștia vizitează adeseori uzinele din 
localitate, însușindu-și, paralel cu 
programa de învățămînt, și una din 
profesiunile practicate aici.

Merită a fi relevată și modalitatea 
ingenioasă în care a fost concepută 
cartea. La începutul fiecărui capitol 
autorul își informează cititorii des
pre ce e vorba, întocmind în cîteva 
fraze un fel de „plan" pe care apoi 
îl dezvoltă. Din cînd în cînd, în 
dreapta paginii întîlnești notat, ca 
de-a lungul marilor șosele, kilome
trajul. Sporește astfel senzația că to
tul se petrece în prezent, că tu în
suți vezi, ca prin geamul unei ma
șini, tot ce ți se povestește.

I s-ar putea reproșa autorului u- 
nele lungimi, cîteva capitole redac
tate mai puțin îngrijit. („Cele opt 
Bratskuri", de pildă). Căutînd mereu 
lucruri inedite, uneori reporterul tre
ce cam în grabă peste locuri 
despre care cititorul ar fi dorit să a- 
fle mai multe.

în genere însă cartea sa constitu
ie o lectură utilă și atractivă.

Marin SORESCU

molistului Diuișen, reliefînd frumuse
țea morală a acestui tînăr entuziast 
care a îndrumat în primii ani de 
după revoluție pașii spre cultură ai 
copiilor dintr-un sat de țărani săraci. 
Luptînd cu inerția seculară, Diuișen 
reușește să atragă spre lumina căr
ții pe cei ce păreau sortiți pînă a- 
tunci unei vieți închistate în preju
decăți, lipsite de perspectiva învăță
turii.

Ca și Aitmatov, K. Kudievski folo
sește în nuvela sa „Năvalnica", teh
nica rememorării. Acțiunea se desfă
șoară pe fundalul vieții pescarilor 
dintr-un colț singuratic de pe malul 
Mării Negre, organizați într-unul din 
primele colhozuri piscicole și înfăți
șează istoria unei iubiri neîmplinite. 
Dar, ca și în celelalte povestiri, im
presia finală este acoea de opti
mism ; eroul biruie încercările prin 
care trece și își regăsește fericirea 
în pasiunea statornică pentru mare, 
pentru profesia lui.

O interesantă confruntare etică 
surprinde și nuvela „Vizita" a cu
noscutului prozator Em. Kazakievici, 
din care se impune imaginea lumi
noasă a furnalistului Ivan Ermolaev.

Se pot spune multe și des
pre măiestria literară, despre proce
deele artistice specifice fiecărui au
tor, despre construcția nuvelelor și 
povestirilor. Remarcăm deosebitul 
spirit de observație, surprinderea 
nuanțată a unor complexe procese 
de evoluție morală, dezbaterea unu 
probleme sufletești acute cu mijloa
ce artistice adecvate.

Volumul „Cînd sintern împreună" o- 
feră cititorilor prilejul să cunoască, 
prin lucrări de o reală valoare artis
tică, aspecte interesante ale dezvol
tării prozei sovietice actuale.

Sorin MOVILEANU

Al nouălea nume ; Volga (10; 12,15. 16; 
18,15; 20.30) Doi colonei: Rahova (16; 
18,15: 20.30) Pagini de istorie — Romînia, 
orizont ’64: Flamura (10; 16: 19.30) Dra
goste neîmplinită: Lira (15.30; 18; 20.30). 
Aventura de la miezul nopții : Ferentari 
(16; 18,15; 20.30). Comisarul: Pacea (16; 
18; 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă și a continuat să se încălzească 
ușor. Cerul a fost mai mult acoperit. Au 
căzut precipitații locale sub formă de 
burniță și ploaie în cea mai mare parte 
a țării, exceptînd Dobrogea și fiind mai 
frecvente în vestul țării, vîntul â suflat 
în general slab, cu ușoare Intensificări 
din sectorul estic. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuorinsă între 15 grade 
la Giurgiu și Tulcea și 5 grade la Sal
cia. Local s-a produs ceață. In București: 
Vremea a fost umedă cu cerul mal mult 
acoperit. A plouat slab. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă 
a fost 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de □, 6, 
7 noiembrie. In țară : Vreme umedă cu 
cer mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
locale, mai ales tn sud-vestul țării. 
Vînt potrivit, temperatura în scădere 
către sfîrșitul Intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 1 și 9 grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
3 și 13 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme umedă cu cer mai mult acoperit. 
Vor cădea ploi temporare. Vînt potrivit. 
ÎSgmperatura ușor variabilă.
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Sosirea unei delegații poloneze
Marți seara a sosit în Capitală o 

delegație poloneză condusă de Ște
fan Jedrychowski. președintele Co
misiei de Stat a Planificării de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone, pentru a duce tratative cu 
delegația romînă, condusă de Gh. 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Co/ țiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
privind colaborarea economică din
tre cele două țări pe perioada 

1970.
Din delegație fac parte E. Șneider, 

vicepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone, I. Kutin, 
adjunct al ministrului comerțului

exterior, precum și consilieri și teh
nicieni.

Pe aeroportul Băneasa. membrii 
delegației au fost întîmpinați de Gh. 
Gaston Marin. Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior, Mauri- 
ciu Novac, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Virgil Acta- 
rian. adjunct al ministrului indu
striei construcțiilor de mașini, func
ționari superiori ai C.S.P. și Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI MILITARE SOVIETICE
Marți dimineața a părăsit Capi

tala delegația militară sovietică con
dusă de mareșalul Uniunii Sovietice, 
'A. A. Greciko, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, membrii delegației au fost 
conduși de general de armată Leon- 
tin Sălăjan, ministrul forțelor arma

te, de adjuncții ministrului, de re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, de generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, membrii ambasadei, pre
cum și atașații militari acreditați. în 
R. P. Romînă. (Agerpres)

Semnarea unui contract privind livrarea 
de către Japonia a unor nave comerciale

în cadrul acțiunilor de dezvoltare 
a flotei noastre maritime, întreprin
derea de stat penlru comerțul exte
rior „Industrialexport“ a purtat, la 
București, tratative cu o delegație a 
șantierelor japoneze „Hitachi“ în ve
derea cumpărării unor nave. Pentru 
încheierea contractului, recent a so
sit în țară președintele acestei firme, 
dl. Takao Nagata. S-a convenit cu 
firma japoneză cumpărarea a 8 nave 
mineraliere a cîte 25 400 tdw fiecare 
și 2 tancuri petroliere a cîte 36 150 
tdw.

Navele vor fi construite la un înalt 
nivel tehnic și dotate cu echipamente 
și utilaje moderne, asigurîndu-li-se un 
înalt grad de automatizare. Livrarea 
acestor nave urmează a se efectua 
începînd din trimestrul IV 1965, eșa
lonat pînă la finele trimestrului III 
al anului 1967.

Valoarea contractului este de circa 
36 milioane dolari. Plățile se vor face 
— în cadrul cliringului romîno-japo- 
nez — în mod eșalonat, pînă în anul 
1974 inclusiv.

Contractul a fost semnat, în ziua 
de 3 noiembrie 1964, din partea ja
poneză de către dl. Takao Nagata, 
președintele firmei „Hitachi“, și din 
partea romînă de către ing. I. Mo- 
rega, director general al I.S.C.E. 
„Industrialexport“.

★

Cu prilejul semnării contractului 
romîno-japonez, dl. Takao Nagata, 
președintele firmei „Hitachi“ din 
Japonia, a oferit marți seara în sa
loanele hotelului Athenée Palace un 
cocteil. Au luat parte Mihai Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Baicu, adjunct al mi
nistrului transporturilor și teleco
municațiilor, Constantin Nicolau, se
cretar general al Ministerului In
dustriei Alimentare, precum și 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, Ministerul Industriei Alimen
tare și ai I.S.C.E. „Industrialexport“.

(Agerpres)

Funeraliile
prof. dr. Mihail-Emil Maurer

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Gigant energetic subteran în zona
înghețului veșnic

După cum relatează ziarul „Prav
da", la 31 octombrie constructorii 
hidrocentralei Viliuiskaia din Iaku- 
ția au barat apele rîului Viliui. O 
coloană de autobasculante puterni
ce, încărcate cu bolovani, au înce
put lupta cu apele învolburate ale 
rîului la ora 7 dimineața, iar la o- 
rele 11 primul buldozer a trecut de 
pe un mal pe celălalt pe creasta 
viitorului baraj. Hidrocentrala Vi- 
liuiskaia se construiește în zona 
înghețului veșnic. In timpul iernii, 
care durează 7 luni, termometrul 
coboară pînă la —70 grade. Pentru 
ca oamenii și utilajele să fie apăra
te de aceste geruri, hidrocentrala 
va fi subterană, astfel încît în in
cinta ei se va realiza o temperatu
ră constantă.

In pofida condițiilor grele de lu-

cru, a transporturilor dificile, con
strucția hidrocentralei va costa mai 
puțin decît în mod obișnuit. Acea
sta se datorește faptului că bara
jul hidrocentralei nu va fi din be
ton, ci din piatra provenită chiar 
de pe șantier, din săparea în stîncă 
a canalului de derivație, a tunete
lor și a încăperii hidrocentralei 
propriu-zise.

Barajul va avea o lungime de 
660 m, înălțimea de 65 m și va for
ma un lac de acumulare cu un vo
lum de 9,5 miliarde metri cubi. 
Peste doi ani noul gigant energetic 
va furniza pentru prima oară ener
gie electrică orașului Mirnîi, „ca
pitala“ regiunii diamantifère din 
Iakuția.

condensatori Ocrotirea sănătății

Industria siderurgică

INFOR
AMBASADORUL ITALIEI 

ÎN R. P. ROMÎNĂ
A PĂRĂSIT ȚARA NOASTRĂ
Luni noaptea a părăsit definitiv 

țara noastră Alberto Paveri Fonta
na, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Italiei în R. P. Ro
mînă.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față Dionisie Ionescu, am
basador, directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și membrii ambasadei Italiei, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

JACK PARRY, 
CONSILIER MUNICIPAL 

AL ORAȘULUI COVENTRY, 
ÎN VIZITĂ LA GALAȚI

în cadrul relațiilor de înfrăți
re stabilite între orașele Galați și 
Cover iry (Anglia) a sosit la Galați, 
Ia invitația Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc, d-1 Jack 
Parry, consilier municipal al orașu
lui Coventry și secretar al Comite
tului de înțelegere internațională din 
acest oraș. în cursul zilei de marți, 
Jack Parry a făcut o vizită la sediul 
sfatului popular, cu care ocazie s-a 
interesat de unele probleme ale ac
tivității organelor locale ale admi
nistrației de stat, de probleme de 
educație a tineretului și altele. în 
timpul șederii șale, oaspetele englez 
va vizita o serie de obiective indus
triale și social-culturale.

SOSIREA TEATRULUI 
DE PĂPUȘI DÏN CAIRO

Aflat într-un turneu prin Europa, 
Teatrul de marionete din Cairo, va

MATH»
prezenta mai multe spectacole în 
orașele București și Iași. Artiștii 
egipteni, care au sosit ieri seară, 
sînt pentru a doua oară oaspeții 
Capitalei noastre ; prima întîlnire 
cu publicul bucureștean a avut loc 
în anul 1960, cînd colectivul artis
tic din Cairo, înființat în 1959, a 
participat la cel de-al doilea festi
val al teatrelor de păpuși și mario
nete, obținînd premiul pentru sce
nografie. în Capitală spectacolele 
Teatrului de marionete din Cairo 
vor avea loc în sala Teatrului pen
tru copii și tineret din str. C. Millo 
nr. 16, după următorul program : 
6 noiembrie — „Chermeză“ și „Va
rietăți“ ; 7 noiembrie — „Orașul 
viselor“ ; 8 noiembrie — matineu 
ora 11 și seara la ora 20, „Măgarul 
lui Șeheb el-Din“. în zilele de 12 și 
13 noiembrie oaspeții vor da spec
tacole la Iași.

TURNEE PESTE HOTARE
Artistul poporului Ion Voicu a 

plecat în Austria unde va concerta 
cu orchestrele simfonice din Salz
burg și Innsbruck. Violonistul romîn 
va interpreta concertele de Ceaikov- 
ski și Max Bruch.

★

Totodată a părăsit Capitala, ple- 
cînd în R. D. Germană, violonce
listul Vladimir Orlov, artist eme
rit. El va fi solistul unor concerte 
simfonice la Berlin, Leipzig și Karl- 
Marx-Stadt. la care va interpreta 
lucrări de Schumann, Dvorak, Ha- 
ciaturian. în cadrul turneului, vio
loncelistul romîn va da și un reci
tal la Dresda.

(Agerpres)

Marți ia amiază au avut loc fu
neraliile prof. dr. Mihail-Emil 
Maurer, directorul Institutului de ex
pertiză și recuperare a capacității 
de muncă, profesor șef de catedră 
la Institutul de Medicină și farma- 
cie-București.

în cursul dimineții, în aula Facul
tății de Medicină unde a fost de
pus corpul defunctului, numeroși a- 
cademicieni, profesori universitari și 
alți oameni de știință, studenți, ce
tățeni ai Capitalei au adus un ul
tim omagiu medicului emerit, dis
tinsului cercetător și cadru didactic.

La catafalc au fost depuse nume
roase coroane de flori din partea 
Consiliului de Miniștri, a unor mi
nistere și instituții centrale și din 
partea unor instituții de cercetări 
științifice din țară și de peste ho
tare. Academicieni, profesori, cadre 
didactice, studenți au făcut de gar
dă la catafalcul defunctului.

La funeralii au participat membrii 
familiei, prieteni apropiați, miniștri, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, ai unor in
stitute medicale, academicieni și alți 
oameni de știință, cadre didactice, 
studenți.

I.uînd cuvîntul la mitingul de do
liu, în numele conducerii Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale, a) corpului medical din țară, 
a adus un ultim omagiu Sandu loan, 
adjunct al ministrului. în calitatea 
sa de director, Institutul de ex
pertiză și recuperare a capacității de 
muncă, a spus el, a avut în profeso
rul Mihail-Emil Maurer un colabo
rator valoros, un consilier activ și 
entuziast pentru diferitele probleme 
științifice, metodologice și organiza
torice în acest important domeniu de 
activitate medico-socială. Prin mun
ca sa neobosită, Institutul pe care 
îl conducea a fost transformat într-o 
puternică bază metodologică și de 
cercetare științifică, pe care se spri
jină o rețea puternică de speciali-

e
fin programul competițional
al săptămîaii

• In cadrul campionatului catego
riei A la fotbal, joi vor avea loc 
două partide restante. Jocurile se vor 
desfășura în program cuplat pe sta
dionul „23 August" din Capitală, 
după următorul program : la ora 
13,15 Dlnamo București va întîlni 
Ș‘''nța Craiova, iar de la ora 15,00 se 
va disputa meciul Steaua București— 
U.T. Arad.

© Duminică, de la ora 18,00, în 
sala Giulești va avea lor întilnirea 
Internațională de haltere dintre se
lecționatele orașelor București și 
Sofia.

« Returul campionatului republi
can de box programează la sfîrșitul 
săptămînii întîlnirile etapei a Il-a. In 
Capitală, sîmbătă de la ora 18,30, în 
sala Floreasca, au loc partidele : 
Progresul—Dinamo București și Me
talul București—Constructorul Ga
lați. Iată întîlnirile din țară : C.S.M. 
Reșița—Progresul Brăila; Cimentul 
.Madgidia—Steaua București; C.F.R. 
Timișoara—Voința București ; Dina
mo Craiova—„1 Mai’ Ploiești; Mus
celul Cîmpulung—Olimpia Bucu
rești ; C.S.M.S. Iași—Constructorul 
Hunedoara; Armata Oradea—C.S.O. 
Baia Mare; Minerul Banat—C.S.M. 
Cluj ; Rapid—C.S. Armata Tg. Mu
reș; Dinamo Brașov—Metalul Bocșa.

o In vederea meciurilor pe care le 
va susține la 7 și 8 noiembrie la 
Budapesta cu selecționata R. P. Un
gare (tineret), lotul de hochei pe 
gheață (tineret) al țării noastre va 
juca astăzi pe patinoarul artificial 
„23 August" un meci de verificare cu 
o selecționată a cluburilor bucureș- 
tene. Din lotul de tineret fac parte, 
printre alții, Dumitraș, Florescu, 
Pană, Bașa, Ștefanov, Scheau, etc.

In zilele de 21 și 22 noiembrie, pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust" va găzdui primul concurs in
ternațional de patinaj al sezonului. 
Este vorba de competiția internațio
nală pentru juniori, la care vor parti
cipa sportivi din Austria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Un
gară, U.R.S.S. și reprezentanții țării 
noastre.

Aflate în plină desfășurare, cam
pionatele republicane de baschet re
țin tot mai mult atenția amatori
lor acestui sport. După consuma
rea a patru etape, pe primul loc în 
întrecerea echipelor masculine se 
află formația bucureșteană Steaua 
(8 p.), urmată de Știința Cluj, Ra
pid, Știința București (cu cîte 7 p. 
fiecare) și Dinamo București (6 p. 
dar cu un meci mai puțin). La fe
minin. primele trei locuri sînt o- 
cupate (după trei etape) de Rapid, 
Știința București și Mureșul Tg. 
Mureș cu același număr de puncte : 
6. Etapa următoare a campiona
telor programează duminică dimi
neața în Capitală cîteva întîlniri 
interesante, printre care Rapid — 
Știința Cluj (m.) și Constructorul — 
Știința Constanța (f.). In fotografie : 
lază din timpul meciului Dinamo 
București — Politehnica Cluj, des
fășurat in etapa trecută.

Știri•4

de peste hotare
Intre 13 și 18 noiembrie la Lenin

grad se va desfășura un turneu in
ternațional de handbal masculin, la 
care participă echipele: Dukla Pra- 
ga, Honved Budapesta, T.S.K. Cer- 
veno Znamie Sofia, „1 August“ Pe
kin, Ț.S.K.A, Moscova și Steaua 
București.

★

Continuîndu-și turneul în R. P. 
Chineză, echipele de tenis de masă 
ale Japoniei au evoluat din nou la 
Șanhai. în meciul masculin echipa 
de tineret a R. P. Chineze a învins 
cu 5—2 echipa Japoniei. La feminin, 
echipa japoneză a terminat învingă
toare cu scorul de 3—2, partida de
cisivă fiind cîștigată de japoneza 
Naoko Fukazu, care a învins-o cu 
21—17; 21—19 pe Lin Hui-cin.

täte la a cărei creare defunctul a 
adus o importantă contribuție.

A luat apoi cuvîntul Costin Nă
dejde, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, care a spus printre al
tele: ca profesor, Mihail-Emil
Maurer a constituit un exemplu viu 
de înaltă ținută științifică, de îm
părtășire generoasă a cunoștințelor 
sale tinerei generații și s-a dovedit 
a fi un excelent pedagog. Ministe
rul Învățămîntului a găsit întotdea
una în persoana sa un sfătuitor și 
colaborator de seamă în organizarea 
învățămîntului, în îmbunătățirea 
procesului de învățământ medical.

în numele cadrelor didactice ale 
I.M.F.-București, al medicilor și far
maciștilor, al miilor de studenți care 
frecventează cursurile acestui insti
tut, acad. Theodor Burghele, recto
rul I.M.F -București, a arătat că prin 
activitatea multilaterală depusă, cel 
dispărut a reușit să parcurgă cu mul
tă demnitate întreaga ierarhie spi
talicească, iar pe linie de învățămînt 
superior medical să se dăruiască ac
tivității didactice și cercetării știin
țifice în vederea unui scop bine de
finit: acela de organizare și de în
tărire documentată a unei rețele sa
nitare în vederea recuperării capa
cității de muncă a oamenilor.

Uniunea Societăților de Științe 
Medicale se desparte azi cu adîncă 
durere de prof dr. Mihail-Emil 
Maurer, spus prof. dr. Ion Țurai, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., vicepreședinte al U.S.S.M. 
Atît în institut, cit și în U.S.S.M., 
defunctul a dus o intensă activitate 
științifică. Ca delegat la lucrările 
reuniunii statelor europene, precum 
și la ședințele altor foruri interna
ționale de sănătate din cadrul O.N.U., 
el a reprezentat cu cinste școala me
dicală romînească, și-a spus cuvîn
tul său bine motivat și documentat, 
aducînd contribuții originale în mul
te probleme de specialitate, fapt pen
tru care a fost mult apreciat peste 
hotare.

A luat apoi cuvîntul dr. Nicolae 
Popescu, șef de lucrări la I.M.F.- 
București, care, evocînd personalita
tea medicului emerit Mihail-Emil 
Maurer, a arătat că rețeaua de ex
pertiză medicală cît și catedra de la 
I.M.F. a cărui titular era, pierd pe 
întemeietorul, îndrumătorul și con
ducătorul lor iubit. în activitatea sa, 
defunctul a inspirat tuturor colabo
ratorilor săi concepția sa înaintată 
a recuperării complexe — medicală, 
educativ-profesională și socială.

După terminarea mitingului de 
doliu, cortegiul funerar s-a îndrep
tat spre cimitirul Bellu, unde a avut 
loc înhumarea.

Aici a adus un ultim omagiu din 
partea colectivului Institutului de ex
pertiză și recuperare a capacității de 
muncă, dr. Gheorghe Constantines- 
cu, șef de secție la acest institut.

(Agerpres)

Primii 
plăți

Primii condensatori plăți ceho
slovaci au început să fie produși de 
întreprinderea „Tesla“ din Hradec 
Kralove. Ei prezintă o serie de a- 
vantaje în raport cu cei de pînă 
acum, ca, de pildă, dimensiunea și 
greutatea lor scăzută. încă din 
producția acestui an, fabrica va 
reuși să acopere necesitățile inter
ne. Condensatorii plăți de la 
„Tesla“ — Hradec Kralove sînt fo
losiți și la construirea primului te
levizor cu transistori, de către uzi
nele din Pardubice.

Utilizarea izotopilor
In Polonia, producția de izotopi 

ca și aplicarea lor în medicină, in
dustrie și agricultură etc. a cres
cut considerabil în ultimii ani. 
Este de remarcat faptul că pe lin
gă întreprinderile de producere a 
izotopilor, la Varșovia a fost creat 
și un „birou de instalații pentru 
tehnica nucleară“ cu filiala în Si- 
lezia. Se construiesc o întreprin
dere pentru îmbogățirea uraniu
lui, care furnizează materialele 
necesare centralelor de cercetări 
nucleare poloneze, un reactor des
tinat Institutului de fizică nuclea
ră de la Cracovia. Vor fi create, de 
asemenea, noi centre de cercetări 
științifice — centrul de studii ex
perimentale de la Cracovia și cen
tre regionale la Wroclaw, Poznan, 
Bydgoszcz și Gdansk.

La 31 ianuarie va avea loc la St. 
Sebastian tradiționalul cros interna
țional. Și-au anunțat participarea, 
printre alții, campionul olimpic de 
maraton Bikila Abebe, campionul o- 
limpic în proba de 10 000 m Mills 
(S.U.A.), Wolde (Etiopia) și Heatley 
(Anglia) clasat pe locul doi la mara
tonul de la Tokio.

★

Cunoscutul atlet Peter Snell (Noua 
Zeelandă) dublu campion olimpic la 
Tokio în probele de 800 și 1 500 m, 
a anunțat că anul viitor va partici
pa la tradiționala competiție atleti
că „Memorialul Rosicky“ de la Pra- 
ga (în luna iunie), precum și la alte 
confruntări atletice din Europa.

★

Cunoscutul boxer negru Ray Su
gar Robinson, fost campion al lumii 
la cat. mijlocie, va evolua din nou la 
Paris. La 14 decembrie, pe ringul din 
Palatul sporturilor, el se va întîlni 
cu spaniolul Luis Folledo, învins a- 
nul trecut înainte de limită de cam
pionul european Laszlo Papp (R. P. 
Ungară).

★

In campionatul de fotbal al Fran
ței s-a disputat luni meciul restantă 
Lens—Monaco. Prima formație a ob
ținut victoria cu 2—0.

MEZOSCAFUL 
VA FI TRANSPORTAT 

LA MONACO

Din Lausanne se anunță că va fi 
creată o societate italo-franco-elveția- 
nă, al cărei capital ar urma să asigure 
cumpărarea mezoscafului de pe Ia
cul Leman, transportul și darea lui în 
exploatare comercială la Monaco. Se 
va profita de apropiata închidere a 
expoziției de la Lausanne, în cadrul 
căreia submersibilul a constituit o a- 
tracție pentru turiști, pentru a se în
cepe o serie de scufundări cu mezo- 
scaful, care va fi înzestrat cu apara- 
taje noi.

O MARE INTERIOARĂ 
ÎN PUSTIU

După cum relatează ziarul „Daily 
Mail“, în R.A.U. este studiat în pre
zent un proiect de transformare a pus
tiului Quattara într-o vastă mare in
terioară, care ar putea fi utilizată în 
anumite puncte pentru a pune în 
funcțiune centrale electrice capabile 
să alimenteze cu curent Delta Nilului 
și regiunea Alexandria. într-adevăr, în 
mai multe părți, pustiul se află la mai 
mult de 100 de metri sub nivelul 
mării. Pentru realizarea acestui plan, 
trebuie săpat un canal care va adu
ce' prin pustiu apele Mediteranei pînă 
în depresiunea Quattara. Se apreciază 
că vor trebui aproape 100 de ani pen
tru umplerea totală a acesteia.

POPULAȚIA AUSTRALIEI

Potrivit datelor oficiale, la sfîrșitul 
lunii iunie a.c. populația Australiei era 
de 11 135 509 locuitori. Observatorii 
sînt de părere că, deși această cifră 
la prima vedere pare atît de exactă, 
ea nu corespunde situației reale, în- 
trucît nu ține seama de situația popu
lației băștinașe a țării Această prac-

Guvernul cuban a alocat pînă în 
prezent în scopul ocrotirii sănătății 
populației suma de 17 893 000 pesos. 
O parte din aceste fonduri au 
fost destinate construcției de insti
tuții sanitare. In provincia Oriente, 
de pildă, au fost construite 2S spi
tale, iar numărul paturilor în 
spitale a crescut de peste două ori. 
Printre noile obiective sînt unele 
menite să pregătească cadre sani
tare, ca de exemplu Școala supe
rioară de medicină.

in plină 
dezvoltare

Industria siderurgică a Șanhaiu- 
lui, care datează din 1893, a cu
noscut o mare dezvoltare în 
anii puterii populare. In prezent, 
orașul produce 75 la sută din lamir 
natele necesare industriei locale, 
față de 30 la sută în 1957. De la în
ceputul anului, în acest centru in
dustrial al Chinei s-au produs pes
te 5 000 de sortimente de laminate, 
cuprinzînd o gamă variată de oțe
luri — oțel în aliaj de mare rezis
tență, oțel pentru mașini-unelte, o- 
țeluri speciale pentru mașini-unelte 
de mare turație, oțeluri inoxidabile 
pentru rulmenți etc.

70 la sută din laminatele folo
site la instalațiile uzinei de amo
niac, cu o capacitate anuală de 25 
mii tone, au fost livrate de uzinele 
din Șanhai.

In urmă cu 7 ani, se produceau 
la Șanhai doar două sortimente de 
mase plastice. In prezent se produc 
aici policlorură de vinii, polistiren 
și sticlă organică, folosite ca înlo
cuitori ai cauciucului, țesăturilor 
din bumbac, lemnului sau pielii. 
Un nou sortiment de cauciuc sinte
tic fabricat aici este rezistent la 
temperaturi ridicate și la coroziune.

Noua școală din Dunaujvâros (R. P. Ungară)

AFACEREA „CONCORDE“
Presa occidentală continuă să co

menteze intenția Angliei de a revi
zui proiectul franco-britanic cu pri
vire la construirea în comun a a- 
vionului supersonic de pasageri 
„Concorde". Sub titlul „Afacerea 
„Concorde" capătă dimensiuni euro
pene", ziarul „LES ECHOS“ scrie :

„Hotărîrea britanică de a revizui — 
adică de a abandona — proiectul „Con
corde" stirnește o profundă emoție în 
cercurile aeronautice (vest) europene.

„Abandonarea de către englezi a avio
nului „Concorde" obligă Franța fie să-l a- 
bandoneze la rîndul ei, fie să caute în 
altă parte concursul necesar. Pe plan teh
nic, experienfa cîștigată pînă acum per
mite francezilor să fabrice celula, dar nu 
și motoarele cu reacfie. Numai S.U.A. 
(„Pratt and Whitney” și „General Elec
tric”) sau U.R.S.S. ar fi capabile să ne 
furnizeze turbine cu gaze avind o forjă 
de propulsie de 13—15 tone, care să 
poată funcționa în permanentă la viteza 
de 2,2 Mach. încetinirea programului

„Concorde” ar fi o soluție negativă, 
căci unul dintre principalele avantaje ale 
aparatului franco-britanic era tocmai fap
tul că ar fi putut fi gata în același timp cu 
omologul său sovietic și cu 2—3 ani îna
intea avionului- american „Mach 3”. De 
fapt, este îndoielnic ca americanii să ac
cepte să ne livreze motoare pentru „Con
corde", ceea ce ar însemna să favorizeze 
un concurent. Cît despre industria vest- 
germană, unul din punctele ei slabe este 
tocmai in domeniul turbinelor cu gaze, 
posibilitățile de investiții în acest dome
niu fiind toarte reduse. în sfîr- 
șit, abandonarea proiectului „Con
corde" de către Marea Britanie ar pu
tea să fie prea bine rezultatul parțial al 
unei presiuni americane deosebit de 
periculoase pentru independența britanică 
în domeniul tehnicii înaintate. Se pare că 
această abandonare constituie pentru An
glia o adevărată monedă de schimb 
care-i permite să obțină ajutorul financiar 
necesar punerii în ordine a economiei 
sale. în această ipoteză, coroborată cu 
abandonarea de asemenea posibilă a

tică, menționează agențiile de presă, 
este folosită în mod oficial în Austra
lia în legătură cu faptul că recensă
mintele populației scot la iveală rit
mul catastrofal de dispariție a popu
lației băștinașe.

PANTERA... EUROPEANĂ

siderat de specialiști ca fiind excep
țional, deoarece este pentru prima 
oară cînd o astfel de naștere se înre
gistrează în Franța și de altfel în în
treaga Europă.

DIN CAUZA CEȚEI, AEROPORTU
RILE LONDREI AU FOST ÎNCHISE

La grădina zoologică din Marsilia Ceața puternică din această toamnă 
s-au născut zilele trecute doi pui de continuă să paralizeze traficul aerian 
panteră neagră. Evenimentul este con- al Marii Britanii. Ceața a împiedicat,

Un aparat ce va permite elicopterelor și unor avioane cu decolare 
verticală să aterizeze în plină mare, ceea ce va face să crească 

considerabil eficacitatea lor în operațiile de salvare

rachetei franco-britanice „A.S.-37" și a 
rachetelor spatiale engleze — Franța ar 
rămîne singuia țară din Europa (occiden
tală — n.r.) care să promoveze o politică 
de independență tehnică pe care Germa
nia (occidentală — n.r.) și Anglia refuză. 
s-o susțină”.

★

„Condițiile unei apropieri cu Franța 
au fost deosebit de favorabile — scrie 
ziarul londonez „GUARDIAN" — pînă ce 
a fost ridicată problema anulării con
tractului pentru aparatele „Concorde”. 
Relațiile dintre Paris și Bonn sînt astăzi 
o formalitate goală. De Gaulle, care și-a 
îndreptat privirea spre vest-germani nu
mai pentru că a abandonat speranța de 
a mai face afaceri cu britanicii, ar fi mai 
dornic ca oricînd să reînvie vechea 
Antantă dacă i-am putea da o cit de 
mică posibilitate. Dacă, însă, noi ne re
tragem din contractul „Concorde", opi-, 
nia sa cea mai sumbră despre noi își 
va găsi confirmarea".

de asemenea, circulația pe șosele, în 
special în nordul țării. Avioanele de 
pe rutele internaționale nu au mai 
putut ateriza pe aeroporturile din Lon
dra, fiind îndreptate spre Frankfurt, 
Amsterdam, Scoția și Irlanda. Pe șo
seaua dintre Abeiford și Doncaster 
s-au înregistrat într-o singură zi nu 
mai puțin de 250 accidente, în urma 
cărora patru persoane au fost ucise și 
aproximativ 30 rănite.

UN TUNEL PRIN ALPII RETICI

S-au încheiat lucrările primului tu
nel săpat în Alpii Retici, care unește 
Italia cu Elveția. Tunelul, lung de 
3,5 km, ar fi trebuit să fie terminat 
în primele luni ale anului 1964, dar 
dificultățile întîmpinate la perforarea 
stînciloi au încetinit ritmul lucrărilor.

EXPEDIȚIE ENGLEZĂ 
ÎN ANTARCTICA

Luni a părăsit Londra o expediție 
engleză pentru Antarctica, compusă 
din zece oameni. Membrii expediției 
vor sta patru luni pe insula Georgia 
de sud din Arhipelagul Falkland. Ex
pediția va încerca să meargă pe dru
mul parcurs de E. Shackleton în 1916. 
Principalul scop al expediției este însă, 
după cum scrie ziarul englez „Times“, 
„să facă cercetări științifice în lanțul 
de munți, puțin cunoscuți pînă acum, 
Allardyce. Ei speră, de asemenea, să 
escaladeze o serie de piscuri, printre 
care și cel mai înalt vîrf, Paget, ne
escaladat încă. Se voi întreprinde, de 
asemenea, cercetări geologice în Gol
ful Royal și ridicări topografice, deoa
rece se crede că hărțile existente pen
tru această regiune sînt inexacte".
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VIZITA DELEGAȚIEI
R. P. R O M i N E
I N ALGERIA
ALGER 3.—Corespondentul Ager- 

pres, C. Benga, transmite:
Delegația R. P. Romine, condusă 

de tovarășul Gheorghe Apostol — 
care la invitația conducerii de partid 
și de stat a Algeriei a participat la 
festivitățile prilejuite de aniversa
rea a 10 ani de la începerea luptei 
armate a poporului algerian — a 
fost primită marți la sediul Biroului 
Politic al F. L. N. de Hadj 
Ben Alia, membru al Biroului Poli
tic al F.L.N., președintele Adunării 
Naționale a Algeriei.

Din partea romînă au fost de față 
Virgil Cazacu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Iași al P.M.R., de
putat în M.A.N., și Ion Georgescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Alger.

Din partea algeriană la primire au 
participat Ait El Hocine, membru al 
Biroului Politic al F.L.N., deputat. 
Laid Lahgar, membru al C.C. al 
F.L.N., deputat.

Salutînd delegația romînă, Hadj 
Ben Alla a declarat : „Țin să vă ex
prim toată bucuria și fericirea noas
tră de a vă primi aici“.

După ce a mulțumit delegației 
romîne pentru faptul că a răspuns 
invitației de a participa la sărbă
toarea poporului algerian, pre
ședintele Adunării Naționale a Al
geriei a spus : „Romînia și poporul 

< romîn ocupă un loc important în 
inima fiecărui algerian. Ei sînt 
scumpi în ochii noștri, deoarece noi 
nu uităm și nu vom uita niciodată 
eforturile făcute pentru a ne 
ajuta în lupta de eliberare națio
nală și ajutorul prețios, pe care 
continuă să ni-1 dea, în ved.erea 
dezvoltării țării noastre. Doresc să 
exprim în numele Biroului Politic 
al F.L.N., al poporului algerian și 
în numele meu personal toată gra
titudinea și recunoștința noastră 
conducătorilor romîni și poporului 
romîn“.

în răspunsul său, tovarășul 
Gheorghe Apostol a mulțumit pen
tru invitația de a participa la festi
vitățile celei de-a ,10-a aniversări 
a revoluției algeriene și pentru pri
mirea frățească rezervată membri
lor delegației.

„Poporul algerian, a spus condu
cătorul delegației R. P. Romîne, a 
dus o luptă foarte grea, plină de sa
crificii, pentru cucerirea libertății și 
independenței patriei sale. Cei 
1 500 000 de oameni care au căzut 
cu arma în mînă în lupta împotriva 
colonialismului arată cu prisosință 
de ce poporul algerian prețuiește li
bertatea pe care a cucerit-o și își a- 
pără această libertate și indepen
dență împotriva oricui, atît în inte
riorul țării cît și în afara ei“.

După ce a arătat că F.L.N. a de
venit forța politică conducătoare a 
poporului algerian în lupta sa pentru 
dezvoltarea economiei și culturii, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului, vorbitorul a spus : 
„în această luptă grea poporul ro
mîn a fost alături de lupta po
porului dv., și-a manifestat so
lidaritatea și sprijinul în această 
luptă pentru că însuși poporul ro
mîn, la rîndul său, s-a bucurat de 
același sentiment de solidaritate în 
lupta sa pentru libertate și inde
pendență națională“.

Tovarășul Gheorghe Apostol a fă
cut un scurt istoric al luptei po
porului romîn pentru eliberarea na
țională și socială, pentru dezvolta
rea economică a țării și pentru ri
dicarea nivelului de trai material și 
cultural al poporului. „Conducerea 
noastră de partid și de stat, a spus 
vorbitorul, va continua să dezvolte 
relațiile multilaterale cu conducerea

politică și de stat a Algeriei. Sin
tern de părere că este bine să întă
rim legăturile, să facem schimb de 
delegații pe diferite planuri de ac
tivitate pentru a lărgi posibilitățile 
de mai bună cunoaștere reciprocă a 
experienței fiecăruia dintre noi. De 
aici, fiecare va reține ceea ce se 
poate aplica în țara respectivă. Do
rim să dezvoltăm relațiile cu poporul 
algerian. Dezvoltăm relații cu toa
te țările, pe baza egalității, a 
neamestecului în treburile interne, 
pe baza respectului reciproc, a res
pectării independenței și suverani
tății naționale. Vrem să dezvoltăm 
relații care să fie avantajoase pen
tru toate părțile în cauză și avanta
joase pentru forțele generale care 
acționează în vederea salvării ome
nirii de la un nou război, deoarece 
numai în condiții de pace popoarele 
pot să prospere și să trăiască în li
niște“.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
urat apoi conducătorilor Algeriei 
sănătate, putere de muncă, pentru a 
asigura înfăptuirea programului a- 
doptat la recentul Congres al Fron
tului Național de Eliberare.

Hadj Ben Alla a mulțumit căldu
ros oaspetelui romîn pentru cuvin
tele calde adresate poporului alge
rian, arătînd că „aceasta este o mare 
încurajare pentru noi și ne va în
demna să facem mult mai bine ceea 
ce dorim“.

★

în aceeași zi, delegația romînă, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, a făcut o vizită lui Bachir 
Boumaza, membru al Biroului Poli
tic al F.L.N., ministrul economiei 
naționale a Algeriei. în cursul a- 
cestei vizite au fost trecute în revis
tă posibilitățile largi de a întări și 
dezvolta colaborarea romîno-alge- 
riană pe tărîm economic. Bachir 
Boumaza a declarat : „Noi am în
ceput cu țara dv. un program de 
colaborare rodnică“. Apreciind ex
periența Romîniei în domeniu] 
valorificării resurselor sale na
turale, ministrul economiei națio
nale algerian a subliniat : „Noi pu
nem multe speranțe în colaborarea 
cu dv. Avem jntenția să vizităm 
frumoasa dv. țară, pentru a vedea pe 
teren realizările deosebite ale po
porului dv. îmi exprim bucuria că 
sînt primul dintre miniștrii guvernu
lui algerian care vizitează țara dv.“ 
în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe 
Apostol a apreciat ca pozitiv înce
putul colaborării economice romîno- 
algeriene.

Referindu-se la succesele obținu
te de R. P. Romînă pe linia indus
trializării active, la continuarea ei 
în ritm susținut, tovarășul Gheorghe 
Apostol a spus : „Am reținut din 
discursul președintelui Ben Bella că 
o țară fără industrie este o țară fără 
viitor. Dacă nu am fi mers pe linia 
industrializării active, noi nu am fi 
realizat succesele de astăzi“.

„Vă așteptăm cu plăcere să veniți 
în vizită la noi, a spus tovarășul 
Gheorghe Apostol. Veți avea posibi
litatea să luați contact cu realizările 
noastre, în special în domeniul pe
trolului și chimiei. Vizita dv. va con
tribui la întărirea prieteniei dintre 
țările noastre, ca și vizita delegației 
noastre în Algeria“.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★

în după-amiaza zilei de marți, 
membrii delegației romîne au vizi
tat ferma cu autogestiune Sharif din 
apropierea Algerului.

IERI AU AVUT LOC Corespondența din Londra

ALEGERI
® Participarea la vot

Ieri, cetățenii americani au 
pentru alegerea președintelui 
cepreședintelui țării, a 35 de 
tori, a tuturor membrilor Camerei Re
prezentanților și a 25 de guverna
tori. Agențiile occidentale de presă 
au transmis că ieri dimineață pe a- 
proape întreg teritoriul Statelor Uni
te condițiile climaterice erau foarte 
bune și se aștepta o participare 
masivă a alegătorilor, numărul lor 
ajungînd pînă la 71 sau 72 milioane 
de cetățeni. Votarea în diferite părți 
ale țării a început la ore diferite 
față de cea a New Yorkului, din 
cauza fuselor orare.

Referitoz la numărarea voturilor, s-a 
transmis că au fost folosite numeroa
se mașini electronice de calcul. Ra
piditatea cu care aceste mașini de
termină rezultatele este atît de mare, 
transmite A.F.P., 
tem că ea riscă 
multor alegători 
tărîți".

în statele cu o numeroasă popu
lație de culoare, ca și în cartierul 
Harlem din New York, alegătorii au 
votat masiv în favoarea candidaților 
demo erați. în cursul unei conferințe 
de presă ținută la Atlanta, statul 
Georgia, liderul negru, pastorul Mar
tin Luther King a demascat o mane
vră de ultimă oră care tinde să anu
leze voturile a numeroși negri în 
cursul alegerilor. Dr. King a dezvăluit

votat 
și vi- 
sena-

încît tehnicienii se 
să influențeze votul 
calificați ca „neho-

STATELE UNITE
® Primele rezultate pe coasta de est
că a fost lansată o mișcare pentru ca 
negrii să voteze pentru el însuși, în 
loc de a-și da voturile pentru can- 
didații oficiali. „Este vorba, a spus 
el, de o încercare făcută cu scopul 
de a semăna confuzie în rîndul ale
gătorilor negri pentru ca voturile lor 
să fie anulate".

Președintele a votat dimineață la 
Johnson City, la 30 km de ferma sa. 
Senatorul Goldwater a votat în o- 
rașul Phoenix, din statul Arizona. 
După cum transmite trimisul special 
al Agenției France Presse, președin
tele Johnson consideră că ultimele 
sondaje ale opiniei publice, care 
prevăd o mare majoritate în favoa
rea sa au fost „cu mult prea opti
miste". El a prevăzut că lupta va fi 
foarte strînsă în statele Alabama, 
Louisiana, Florida, Carolina de sud 
și Carolina de nord, Vermont, Maine, 
Wyoming, Iowa, statul Washington 
precum și în cele două state Dakota 
și Mississippi. Președintele era a- 
proape sigur că va obține victoria 
în statele cu o proporție mare de vo
turi electorale, în special în statele 
New York, Ohio și California.

Deși el și-a exprimat unele îndo
ieli cu privire la șansele sale de a 
obține victoria într-o duzină de state, 
el a pregătit totuși mesajul său de 
victorie pe care speră să-l pronunțe 
în cursul serii în fața telespectatori
lor. Același lucru l-a făcut și Gold-

In fața urnei într-una din localitățile din estul S.U.A. în pnmele ore ale 
votului Telefoto U.P.I.-Agerpres

water care s-a arătat încrezător în 
pofida tuturor celor care prezic în- 
frîngerea sa.

Primele rezultate oficiale au par
venit de pe coasta de Est a Statelor 
Unite. Primii au votat cei 8 alegători 
din cătunul Dixville (statul New 
Hampshire) care s-au pronunțat în 
favoarea senatorului Goldwater. Ce
va mai tîrziu, cei 13 alegători din mi
cul port de pescari Wash Woods 
(statul Virginia) au votat în bloc 
pentru Lyndon Johnson. Cei 7 alegă
tori din localitatea Cataloochee (sta
tul Carolina de nord) au votat în 
bloc pentru președintele Johnson. în 
această circumscripție senatorul 
Goldwater n-a obținut nici un vot.

La New York, stat de o impor
tanță capitală pentru ambele parti
de, în cursul dimineții, în fața bi
rourilor de vot cozile încep să se 
mărească. în afară de rezultatul 
luptei electorale dintre Johnson și 
Goldwater, publicul așteaptă cu un 
deosebit interes primele rezultate in- 
dicînd preferințele new-yorkezilor 
pentru postul de senator, la care 
candidează Robert Kennedy, fratele 
președintelui asasinat în noiembrie 
1963 și fost ministru al justiției, și 
senatorul, republican Kenneth Kea
ting.

Tendințele în favoarea unui candi
dat sau altul vor începe să se ma
nifeste în mod concret în cursul nop
ții spre miercuri, în momentul cînd 
rezultatele obținute în statele din 
Middle West și de pe coasta Ocea
nului Pacific s-au adăugat rezultate
lor obținute pe coasta de est și în 
sudul S.U.A. După cum transmit a- 
gențiile de presă, rezultatele alege
rilor vor fi cunoscute miercuri 
amiază.
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mai multor garnizoane

Deschiderea noului
parlament britanic
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Con ferința generală UNESCO

Adoptarea unei rezoluții
privind educarea tineretului

PARIS 3.— Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în 
ședința de marți a comisiei pentru 
program a celei de-a 13-a Confe
rințe generale U.N.E.S.C.O. a fost 
adoptat în unanimitatea celor 67 
de membri proiectul de rezoluție 
prezentat de nouă țări : Romînia, 
Franța, India, Mali, Maroc, Mexic, 
Pakistan, Senegal și Iugoslavia.

Proiectul de rezoluție, care se re
feră la deliberările celei de-a 18-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., privind măsurile destinate 
pentru a promova în rîndurile ti
neretului idealurile de pace, respect 
mutual și înțelegere între popoare,

A

In vietnamul de sud 
continuă criza politică
• Din nou amînată formarea 
guvernului de civili ® „Fric
țiuni periculoase" între înaltul 
Consiliu național și generalul 

Khanh
SAIGON 3 (Agerpres). — Deși 

luni la Saigon se restabilise calmul 
aparent după emoția provocată de 
știrea că forțele patriotice au bom
bardat baza aeriană americană de 
la Bien Hoa, festivitățile care ur
mau să fie organizate la 1 și 2 
noiembrie cu prilejul împlinirii unui 
an de la detronarea dictatoru
lui Ngo Dinh Diem au fost a- 
mînate. „Criza politică izbucnită în 
Vietnamul de sud cu multe luni în 
urmă n-a fost încă rezolvată“, 
menționează agenția France Presse. 
De asemenea, formarea echipei gu
vernamentale pe care trebuie s-o 
conducă Tran Van Huong a fost 
din nou amînată. Miniștrii guver
nului demisionar, condus de genera
lul Khanh, încearcă să-și exercite 
în continuare funcțiunile.

Agenția Associated Press anunță 
că „fricțiuni cît se poate de pericu
loase se fac simțite între Înaltul 
Consiliu național .și expremierul, ge
neral Nguyen Khanh“, al cărui post 
de șef al armatei este amenințat de 
alți generali. La Saigon au circulat 
zvonuri că generalul Khanh ar pu
tea fi numit în postul de ambasador 
al Saigonului la Washington, ceea 
ce ar însemna, potrivit aceleiași a- 
genții, un fel de „exil onorabil“.

înaltul Consiliu național a expri
mat părerea că Statele Unite tre
buie să înceteze de a-1 mai sprijini 
pe Khanh.

llijș Problemele internaționale
in dezbaterile Adunării Naționale

PARIS 3 (Agerpres). — Ministrul 
de externe francez Couve de Mur
ville a rostit marți după-amiază un 
discurs în fața Adunării Naționale 
în care s-a referit la poziția Franței 
față de o serie de probleme interna
ționale.

Vorbind despre Piața comună el 
a declarat că Comunitatea Econo
mică Europeană nu-și poate găsi 
confirmarea decît dacă speranțele 
Franței se vor realiza în cursul pe
rioadei de „așteptare“ care începe 
în prezent. „Nu putem considera pe
rioada care s-a deschis decît ca o 
perioadă de așteptare, la sfîrșitul 
căreia Piața comună ar putea să-și 
găsească pe deplin confirmarea nu
mai dacă speranțele noastre se reali
zează“. Făcînd aluzie Ia recentul ul
timatum francez dat țărilor membre 
ale Pieței comune, potrivit căruia 
Franța va părăsi acest organism 
dacă pînă la sfîrșitul acestui an nu 
se va ajunge la un acord în ce pri
vește stabilirea de prețuri comune la 
cereale, ministrul francez a spus că 
Franța trebuie să acționeze „în func
ție de riscurile de descompunere im
plicate de comportarea unora din 
partenerii săi“. Couve de Murville 
a declarat, însă, că Franța nu va 
•întreprinde „măsuri care să contra- 
vină Tratatului de la Roma“.

Referindu-se apoi la negocierile 
tarifare de la Geneva, cunoscute sub 
denumirea de „runda Kennedy“, mi
nistrul francez a spus că aceste tra
tative nu pot avea rezultate pozitive 
decît dacă Piața comună ar stabili 
în interiorul său prețuri comune la 
produsele agricole. Franța, a decla-

rat el, va rămîne fidelă mandatului 
dat de Piața comună dar ea „nu 
este dispusă să modifice pozițiile a- 
doptate în comun pentru singurul 
motiv că guvernul vest-german ezi
tă să-și asume răspunderile sale“.

în ce privește forțele nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. — temă 
atît de controversată în cadrul a- 
lianței atlantice — ministrul francez 
a afirmat că importanța militară a 
acestoi’ forțe „n-a fost demonstrată“ 
și că ele „ar putea fi o cauză de di
sensiuni în interiorul N.A.T.O.“.

Abordînd problema relațiilor 
franco-vest-germane, el a declarat că 
„cooperarea dintre cele două țări 
este mai necesară ca oricînd“, pre- 
cizînd că actualele dificultăți din 
cadrul acestor relații nu trebuie să 
ducă la dispariția tratatului franco- 
vest-german. Aceste 
putea fi reconciliate,

în altă ordine de 
de externe francez

cît și la recomandările adoptate în 
legătură cu această problemă de 
Conferința internațională a tinere
tului de la Grenoble, din 1964, de
clară :

„Considerînd că este important ca 
principiile fundamentale relative la 
idealurile de pace, respectul mutual 
și înțelegerea între popoare să fie 
formulate cu referire la tineret și, 
salutînd 
nerale a O.N.U.
declarație internațională privind a- 
semenea principii ; subliniind inte
resul pe care îl va prezenta o ase
menea declarație solemnă asupra 
unui subiect atît de esențial pentru 
viitorul omenirii și exprimînd, în 
fine, urarea ca această declarație să 
fie astfel formulată încît. să întru
nească aprobarea universală ; reco
mandă adoptarea unei asemenea de
clarații de către O.N.U., cu prilejul 
celei de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale și aducerea sa la îndepli
nire sub forma unui program con
cret de către Națiunile Unite, insti
tuțiile sale specializate, guvernele, 
organizațiile naționale și internațio
nale ale tineretului“.

în cadrul discuțiilor care au pre
cedat votul unanim al acestui pro
iect de rezoluție, au intervenit din 
partea delegației romîne prof. Jean 
Livescu, ministrul adjunct al învă- 
țămîntului, și Valentin Lipatti, dele
gatul' permanent al Romîniei la 
U.N.E.S.C.O.

LA PAZ 3 (A.F.P.). — Garnizoana din 
Cochabamba s-a răsculat și controlează 
complet orașul, a anunțat marți postul de 
radio local captat la La Paz. Insurecția a 
cuprins și garnizoanele din Santa Cruz, 
Potosi și Sucre. Postul de radio a pre
cizat că vicepreședintele republicii, ge
neralul Barrientos, a încercat să ia con
tact cu președintele Estenssoro pentru a-i 
propune să abandoneze puterea în mîi- 
nile unei junte militare, spre a se evita 
„vărsări de sînge inutile" 
țară.

Agenția Associated Press 
s-au intensificat fricțiunile 
ședințele Estenssoro și vicepreședintele 
Barrientos, care deține în guvern o po
ziție puternică. Agenția amintește că ac
tuala situație se datoreșfe, între altele, 
faptului că președintele a exilat în luna 
septembrie 34 de lideri politici, printre 
care și fostul președinte Herman Siles 
Suazo, care încercaseră o rebeliune îm
potriva guvernului. în timpul recentelor 
manifestații antiguvernamentale, Suazo 
a trimis din Uruguai, unde se află exi
lat, un mesaj președintelui Estenssoro, sfă- 
tuindu-l să demisioneze.

In fotografie : Arestări în rîndurile stu
denților la demonstrațiile antiguverna
mentale de săpfămîna trecută.

După succintul interludiu pe care 
l-au constituit alegerile generale din 
15 octombrie, sub bolțile goticului pa
lat Westminster a revenit tradiționa
la animație parlamentară, cu perso
naje care își îmbracă peruci și hai
ne din garderoba secolelor trecute, 
cu solemnul pitoresc al procesiunii 
și formulelor păstrate sub sigiliul 
implacabilei cutume. în somptuoasa 
dar destul de puțin încăpătoarea 
sală a Camerei Lorzilor a avut loc azi 
unul din tradiționalele ritualuri ale 
vieții parlamentare britanice : ședin
ța comună a celor două Camere 
pentru a consfinți deschiderea ofi
cială a parlamentului nou ales. Cu 
acest prilej, regina a dat citire me
sajului tronului, pregătit din vreme, 
potrivit acelorași uzanțe, de către 
guvern.

„Obiectivul principal al guvernu
lui — se spùne în mesajul tronului 
— este de a căuta o reducere a ten
siunii dintre Est și Vest", în care 
scop guvernul va acorda „un spri
jin viguros Națiunilor Unite în sar
cina lor vitală de a elimina amenin
țările de război. Guvernul britanic 
se va strădui să promoveze cauza 
dezarmării și va lua o serie de mă
suri care vor permite transformarea 
divergențelor Est-Vest într-o coope
rare internațională pentru salvgar
darea păcii și securității mondiale". 
Guvernul își reafirmă fidelitatea față 
de Alianța occidentală și față de 
N.A.T.O. Marea Britanie „va conti
nua să-și joace din plin rolul în 
sînul N.A.T.O., precum și în cadrul 
altor organizații de apărare colec
tivă". Totuși, guvernul britanic se o- 
pune categoric diseminării armelor 
nucleare. Mesajul specifică în mod 
expres că guvernul „va formula pro
puneri constructive pentru reîntări- 
rea interdependenței în cadrul 
N.A.T.O. în ce privește armele nu
cleare, în scopul împiedicării dublei 
lor folosiri și diseminării lor". Gu
vernul britanic afirmă că „va conti
nua să joace în întregime rolul său 
special în organismele (vest) euro
pene din care face parte Marea Bri
tanie și se va strădui să încurajeze 
o cooperare (vest) europeană mai 
strînsă". Mesajul subliniază că gu
vernul va acorda „o atenție specială 
rolului unic" al Commonwealth-ului, 
preconizînd, în același timp, măsuri

domeniul ajutorului pentru țării® 
curs de dezvoltare.

In politica internă, se arată că 
guvernul va avea drept „principală 
preocupare menținerea unei lire 
sterline puternice" dînd un puternia 
impuls dezvoltării economice a țării. 
Una din măsurile cele mai importan
te pe plan intern este aceea a na
ționalizării rapide a industriei side
rurgice. Printre măsurile preconizate 
se mai prevede examinarea proble
mei privind pedeapsa capitală etc.

In după-amiaza aceleiași zile au 
început dezbaterile separate în Ca
mera Comunelor și Camera Lorzilor, 
pe marginea mesajului tronului. Lu- 
înd cuvîntul în Camera Comune
lor, Harold Wilson a făcut o expu
nere amănunțită a actualei situații 
economice, enunțînd și principalele 
obiective 
întîietate 
montului.

Liderul 
sir Alec Douglas Home, a 
•intenția guvernului de a revizui pro
iectul „Concorde". Cinci foști miniș
tri conservatori au depus o moțiune 
de cenzură în care protestează îm
potriva atitudinii primului ministru 
adoptată la începutul dezbaterilor. 
Dezbaterile asupra programului gu
vernului vor dura pînă marți, cînd 
ar putea interveni, după cum presu
pun unele ziare britanice, un vot a- 
supra unei moțiuni conservatoare.-

întrucît în linii generale conținu
tul mesajului tronului era de fapt 
cunoscut sau, mai bine zis, așteptat 
în cercurile politice, ziarele londo
neze au publicat comentarii pe mar
ginea lui încă înainte de deschide
rea Parlamentului.

Din partea opoziției conservatoare 
ziarele așteaptă o atitudine „ne- 
destructivă", dar numai în cazul cînd 
se va aprecia că politica laburistă 
e dusă în „interes național". Ce se 
înțelege prin aceasta arată destul 
de limpede „Times" : „împotriva na
ționalizării oțelului, sir Alec Douglas 
Home (fostul prim-ministfu și condu
cătorul partidului conservator — 
N.R.) va fi constrîns să declare o 
luptă pe viață și pe moarte". Pe de 
altă parte, „Daily Telegraph" preve
de ca probabilă o primă ciocnire în 
cadrul unui vot de neîncredere, 
după dezbaterile din cursul acestei 
săptămîni.

în 
în

cărora urmează a li ' da 
în cadrul lucrărilor la-

opoziției conservatoare, 
criticat

Liviu RODESCU

în întreaga

transmite că 
dintre pre-

hotărîrea Adunării Ge- 
de a elabora o

Convorbirile 
dintre reprezentanții 
P.C.U.S. și P.C. kalian

MOSCOVA 3 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, la 30—31 oc
tombrie și la 2 noiembrie la C.C. al 
P.C.U.S. au avut loc întîlniri ale re
prezentanților P.C.U.S. și P.C. Ita
lian. La întrevederi, din partea 
P.C.U.S. au participat Leonid Brej
nev, Nikolai Podgornîi, Mihail Sus
lov și Boris Ponomariov. Din partea 
P.C.I. au participat Enrico Berlin- 
guer, Paolo Buf alini și Emilio Sereni. 
în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și sinceritate, a avut loc un 
schimb de păreri și informații refe
ritoare la activitatea celor două par
tide și la problemele care se află în 
fața lor, și au fost examinate, de ase
menea, problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
și ale unității ei în actuala etapă. La 

" a3 noiembrie delegația P.C. Italian 
plecat spre patrie.

MĂSURI ALE GUVERNULUI
SUDANEZ

KHARTUM 3 (Agerpres). —
Guvernul Sudanului a adoptat 

marți un număr de hotărîri impor
tante. Printre acestea se află dizol
varea Consiliului Central (organism 
care se compunea din notabilități și 
funcționari guvernamentali și avea 
atribuții consultative), constituirea 
unei comisii ministeriale pentru or
ganizarea unor manifestări în memo
ria victimelor recentelor evenimente 
și suprimarea cenzurii presei.

S C U R T E Ș T I I^ I

întrevedere
A. Kosighm 
F Erkin

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit marți 
la Kremlin pe ministrul de externe 
al Turciei, Feridun Erkin, și a aVut 
cu acesta o convorbire prietenească, 
în timpul convorbirii, la care a par
ticipat și Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., au fost 
abordate probleme care prezintă in
teres pentru ambele țări.

Zagreb
■ IBIWII -•.■■.I. I'

înlăturarea 
urmărilor inundației

ZAGREB 3 (Agerpres). — Datorită 
măsurilor luate de autoritățile iu
goslave pentru combaterea urări
lor inundației, la Zagreb și în jnț- 
giunile învecinate viața a început 
să se normalizeze. Brigăzile de tine
ret ajută la curățirea locuințelor, 
au fost deschise chioșcuri pentru 
desfacerea alimentelor, iar întreprin
derile au distribuit în cea mai mare 
parte primul ajutor în bani pentru 
familiile sinistrate. Organizațiile 
Crucii Roșii au început distribuirea 
ajutorului în îmbrăcăminte și arti
cole alimentare. Pentru a feri orașul 
Zagreb de alte calamități asemănă
toare, se preconizează ca în 1965 să 
înceapă lucrările pentru reglemen
tarea cursului rîului Sava.
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dificultăți vor 
a afirmat el. 
idei, ministrul 

a arătat că 
,Franța dorește să-și dezvolte legă

turile economice și culturale cu Uni
unea Sovietică“.

în ce privește țările Americii La
tine, el a arătat că acestea pot fi 
aj triate prin toate formele de coo
perare care nu aduc prejudicii inde
pendenței și demnității lor naționale.

Vorbind despre problema dezar
mării, el a subliniat că singura solu
ție este „distrugerea totală a arma
mentelor nucleare existente și inter
zicerea fabricării altora“. Franța este 
de acord, a spus Couve de Murville, 
cu propunerea lui U Thant vizînd 
discutarea acestei chestiuni între 
toate puterile nucleare.

TOKIO. Firma constructoare, de 
nave „Hitati Dzosen“ din Japonia a 
predat la 3 noiembrie marinarilor so
vietici cargoul „Ostrogoisk“, — al 8-lea 
vas construit de această firmă pentru 
Uniunea Sovietică.

publicității un comunicat în care se 
arată că părțile au fost unanime în a- 
precierea importanței principiului co
existenței pașnice, necesității dezarmă
rii generale și totale.

PHENIAN. Pe stadionul Moranbon, 
din capitala R.P.D. Coreene, a avutPEKIN. La Pekin a avut loc luni _

o adunare festivă cu prilejul vizitei loc luni un miting în cinstea președin- 
regelui Afganistanului, Mohammed Za
hir Șah. Au fost prezenți Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, Pîn Ci- 
jen, primarul orașului Pekin, și alte 
oficialități. Au luat cuvîntul Pîn Cijen 
și regele Mohammed Zahir Șah.

MOSCOVA. La încheierea vizitei 
făcute în Uniunea Sovietică de mi
nistrul de externe al Senegalului, 
Thiam Doudou, la Moscova a fost dat

telui Indoneziei, dr. Sukarno. La mi
ting au luat cuvîntul Kang Hi Won, 
președintele Comitetului popular al 
orașului Phenian, și președintele Su
karno. Au fost prezenți Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene.

PEKIN. Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, l-a

primit la 3 noiembrie pe Douglas Jay, 
ministrul comerțului al Marii Britanii, 
cu care a avut o convorbire priete
nească.

ATENA. Marți seara secretarul ge
neral al N.A.T.O., Manlio Brosio, a so
sit la Atena într-o vizită oficială. Re
ferindu-se la problema cipriotă, el a 
declarat că „Noi nu dorim să interve
nim în această afacere“. Brosio a pre
cizat, totuși, că N.A.T.O. este gata să 
furnizeze „un ajutor indirect“ în so
luționarea acestei probleme.

ULAN-BATOR. Cu ocazia înche
ierii vizitei lui Modibo Keita, pre
ședintele statului Mali, în R. P. Mon
golă, la Ulan-Bator a fost dat publi
cității un comunicat în care se subli-

niază că, vizita va aduce o contribu
ție importantă la dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării dintre po
poarele R. P. Mongole și Republicii 
Mali, la cauza menținerii păcii gene
rale.

BANGUI. Guvernul Republicii Afri
ca Centrală a anunțat marți că a în
trerupt relațiile diplomatice cu 
Taivanul și că ambasadorul ciancai- 
șist a fost declarat persona non 
grata. Comunicatul dat publicității la 
Bangui precizează că luna trecută Re
publica Africa Centrală a stabilit rela
țiile diplomatice cu Republica Popu
lară Chineză. Guvernul de la Bangui 
a declarat, totodată, că, începînd de 
marți, toate acordurile încheiate cu 
Taivanul au devenit nule.
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