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DE IARNĂ
Se apropie iarna. Pregătirea te

meinică a șantierelor pentru pe
rioada anotimpului rece are o deo
sebită importanță în desfășurarea 
ÎK ' tm susținut, continuu, a lucră
rilor de construcții-montaj. Expe
riența ultimilor ani a arătat că 
pe șantiere se poate lucra fără în
trerupere și în lunile friguroase, 
dacă se fac din vreme pregătirile 
necesare.

Ca buni gospodari, constructorii 
de pe șantierul combinatului side
rurgic Galați așteaptă iarna bine 
pregătiți. Aici au fost verificate re
țelele de apă, abur și electrice, s-au 
amenajat drumurile de acces și a 
fost adusă pe șantier o mare parte 
din materiale. Cu multă grijă a fost 
pr.egătit șantierul laminorului de 
tablă groasă, unde în . lunile de iar
nă va exista un front larg de lucru. 
Prin închiderea halei și încălzirea 
ei în lunile de iarnă, constructorii 
și-au propus să toarne peste 75 000 
mc de beton pentru fundațiile uti
lajelor, să monteze podurile rulan
te și echipamentul electric. Pregă
tiri judicioase au fost făcute și pe 
șantierele combinatelor de la Dej, 
Turnu Măgurele, precum și pe mul
te șantiere de locuințe din regiunile 
Maramureș, Ploiești și altele.

Pe o serie de șantiere însă, lucră
rile pregătitoare pentru anotimpul 
friguros sînt întîrziate. Multe din 
măsurile prevăzute în planurile în
treprinderilor de construcții-montaj 
din Capitală n-au fost încă a- 
plicate. Este un lucru criticabil, 
întrucît în perioada de iarnă între
prinderile bucureștene au de execu
tat un mare volum de lucrări de 
construcții. Rămîneri în urmă în 
pregătirea șantierelor pentru iarnă 
se semnalează și în regiunile. Hune
doara, Suceava, în orașul Timișoara, 
la Trustul de construcții hidroteh
nice și amenajări hidroameliorative.

Specialiștii din construcții reco
mandă, pe baza experienței ultimi
lor ani, unele măsuri urgente me
nite să asigure un ritm susținut de 
lucru în perioada de iarnă, un 
„start“ bun încă din primele luni 
ale nului viitor. Se impune, în pri- 
mu. rînd, să se urgenteze termina
rea lucrărilor exterioare de con
strucții, să se asigure încălzirea spa
țiilor de lucru, să fie pregătite dru
murile de acces și mijloacele de 
transport. Bine a procedat Trustul 1 
Construcții-București care, după o 
analiză temeinică, și-a propus să 
termine pînă la venirea iernii lu
crările mărunte, urmînd ca în con
tinuare să lucreze din plin la prin
cipalele obiective.

Important este să se ia de pe acum 
toate măsurile pentru ca obiectivele 
industriale și blocurile de locuințe 
să fie aduse cît mai repede în sta
diul de finisaj și montaj, încît con
structorii și montorii să-și concen
treze eforturile, în lunile de iarnă, 
la lucrările de interior. Acolo unde 
se constată că nu pot fi puse în 
funcțiune la timp instalațiile defini
tive de încălzire, este indicată rea
lizarea unor instalații provizorii. 
Este bine ca din vreme să se facă 
amenajările necesare la stațiile de 
betoape și mortare, să se asigure a- 
pr „vizionarea cu agregate și cu 
combustibil pentru utilaje și încăl
zire.

Pregătirea temeinică pentru iarnă 
este o cerință esențială pentru folo
sirea din plin a capacității de exe
cuție a șantierelor, pentru menține
rea unui ritm de lucru cît mai a- 
propiat de cel realizat în lunile „de 
vîrf“.

pentru 
a n u I vii t o r

Anul viitor, în regiunea Maramureș se vor da în folosință 2 400 apar
tamente. Realizarea la timp și în condiții calitativ superioare a acestui 
volum de construcții necesită, încă de pe acum, o temeinică pregătire. 
Spre a cunoaște preocupările actuale ale proiectanților și constructo
rilor maramureșeni, corespondentul nostru regional, Ioan Vlanga, a avut 
o convorbire cu cadre de conducere de la D.S.A.P.C. și Trustul regional 
de construcții. Iată cele relatate cu acest prilej.

Documentație-a vizare
Ing. Gheorghe DARISÀ, director 
al D.S.A.P.C.

„Cunoscînd că una din condițiile 
esențiale ale dării în folosință la ter
menele planificate a locuințelor o 
constituie asigurarea din timp a șan
tierelor cu documentația necesară, 
ne-am îndreptat atenția în mod deo
sebit spre acest lucru. Primul obiec
tiv al activității noastre a fost pre
darea din vreme a proiectelor pentru 
frontul de lucru 
din trimestrul IV 
și primele luni ale 
anului viitor. In a- 
cest scop, am cău
tat să revedem u- 
nele soluții pentru 
a alege pe cele 
mai economicoase, 
să dezbatem cu 
proiectanții sarci
nile pe care parti
dul ni le pune în 
față în ce privește 
realizarea noilor 
locuințe.

în orașele Baia 
Mare și Satu Mare, 
frontul de lucru 
pentru ultimele 
luni ale anului 
1964, care însu
mează peste 600 a- 
partamente, a fost 
asigurat cu docu
mentații începînd 
din trimestrul II, 
toate proiectele
fiind predate pînă la sfîrșitul lunii 
iunie. In ce privește construcțiile ce 
vor începe anul viitor, documenta
ția acestora se predă eșalonat.

O situație dificilă avem cu docu
mentația necesară pentru lucrările 
anului 1965 din orașul Satu Mare ; 
ea nu s-a întocmit pînă în prezent, 
deoarece proiectul de ansamblu al 
unui microraion nu a fost avizat. Noi

sîntem însă pregătiți ca imediat 
după avizare să elaborăm, încă în 
trimestrul IV, întreaga documentație.

Colaborarea dintre proiectanți și 
beneficiari s-a dovedit utilă și în 
cazul Trustului minier Baia Mare, 
căruia unitatea noastră i-a asigurat 
documentația pentru aproape 300 
apartamente în centrele miniere 
Cavnic, Ilba, Baia Sprie și Baia 
Borșa. Proiectele acestor lucrări au

MODERNIZAREA 
DEPOULUI 
C.F.R. ADJUD

Vechiul depou de locomotive din 
Adjud a devenit un șantier. Aici au 
început diferite lucrări de amenaja
re în vederea exploatării locomoti
velor Diesel-electrice. Vechile hale 
și canale vor fi refăcute. Se con
struiesc o hală pentru reparația lo
comotivelor, depozite pentru a- 
provizionarea cu combustibil, a- 
teliere pentru acumulatori și di
ferite reparații ale subansamble- 
lor acestor locomotive, canale specia
le pentru revizii. Se va extinde și 
moderniza și actualul grup social al 
depoului. Lucrările se fac în două 
etape. Prima etapă se va termina în 
1965, cînd magistralele de fier ale 
Moldovei vor începe să fie deservi
te de locomotive Diesel-electrice. Ele 
vor tracta trenurile pe secțiile de 
circulație feroviară dintre Adjud-Ci- 
ceu, Pașcani-Ploiești, Adjud-Galați, 
Adjud-Fetești, Bacău-Piatra Neamț. 
In următoarea etapă a lucrărilor, 
tracțiunea cu locomotive Diesel-elec
trice va fi extinsă și mai mult. Lu
crările de modernizare se execută 
fără a se stînjeni activitatea curentă 
a depoului care deservește deocam
dată locomotive cu abur.

La plecare în gara Băneasa

La invitația C.C. al P.C.U.S. și gu
vernului Uniunii Sovietice, o dele
gație de partid și de stat a R. P. Ro
mîne a plecat miercuri seara la Mos
cova pentru a participa la sărbăto
rirea celei de-a 47-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, conducătorul dele
gației, Emil Bodnăraș, memhru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al C.C. al P.M.R., șeful Secției 
de propagandă și agitație a C.C. al 
P.M.R., și Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.M.R., ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova.

La plecare, în gara Băneasa,. dele
gația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, precum și de Gh. Gaston Ma

rin, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, de mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului R. P. Romî
ne, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu-1 
rești, șefi ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

Lucrări de sezon în G. A. S. Cariera de calcar Crăciunești

La D.S.A.P.C.-Maramureș : înainte de definitivare, o 
discuție pe marginea unui proiect

în această toamnă gospodăriile de 
stat au semănat cu grîu 576 700 ha. 
Printre primele care au terminat 
această lucrare au fost gospodăriile 
de stat din trusturile Tulcea, Con
stanța, Sînnicolau Mare, Călărași și 
Fetești. După terminarea însămîn- 
țărilor, mecanizatorii din gospodă-

riile de stat au trecut cu toate for
țele la executarea arăturilor de 
toamnă. Pînă în prezent această lu
crare à fost executată pe o suprafa
ță de peste 250 000 ha. Mai avansa
te sînt gospodăriile de stat din trus
turile Urziceni, Galați, Bîrlad, Bră
ila, Slobozia și Iași. (Agerpres)

fost predate pentru întreg frontul 
de lucru al anului viitor.-

Desigur, preocuparea noastră nu 
se va opri aci. Vom căuta în cojiti- 
nuare să avem o strînsă legătură cu 
constructorii, să urmărim pe șantie
re felul cum se concretizează ideile 
proiectanților, să înlocuim chiar u- 
nele soluții cu altele noi care apar 
ca necesare.“

Un aspect esențial: calitatea proiectelor
Ing. Gheorghe ARDELEAN, direc
tor al T.R.C.

„Cele arătate aici de proiectant do
vedesc grija colectivului D.S.A.P.C. 
de à ne sprijini în continuare în 
activitatea noastră. Eu am să mă re
fer la unele aprecieri asupra calită
ții noilor proiecte și ritmicității cu 
care acestea sînt predate șantierelor.

Față de anii trecuți, calitatea noi
lor proiecte s-a îmbunătățit simți
tor. în majoritatea lor sînt incluse 
sesizările constructorului, se ține 
seama de detaliile de execuție, în
deosebi de unele vechi deziderate, 
cum sînt izolarea teraselor, elemen
tele pentru scurgerea apei de pe 
balcoane etc. Considerăm totuși că, 
în ultima vreme, proiectanții, acor- 
dînd o mai mare atenție exterioa
relor — în care, ce-i drept, au ob
ținut bune rezultate — au scăpat 
uneori din vedere interioarele. Or,

este un lucru știut, frumosului îi 
stă bine nu numai în exterior, ci, 
mai ales, în interior, unde omul 
locuiește zi de zi. In proiecte nu se 
prevăd geamuri ornâmentale sau 
mate la ușile din interiorul aparta
mentelor ; toate ușile exterioare se 
deschid în afară — fapt ce grăbește 
deteriorarea lor; apartamentele nu 
sînt prevăzute cu agățătoare pentru 
perdele, iar în antreuri se ivesc 
coloane de scurgere aparente care 
dau un aspect neplăcut.

Cîteva cuvinte în legătură cu rit
micitatea predării proiectelor. Pen
tru obiectivele reprezentînd frontul 
de lucru în 1964—1965, D.S.A.P.C. 
ne-a predat din vreme majoritatea 
proiectelor. Aceasta ne-a permis să 
organizăm din timp șantierele, să ne 
aprovizionăm cu materialele necesa
re. Semnalăm însă lipsa documenta
ției pentru o mare parte a blocu-

CONSFĂTUIRE A MEMBRILOR 
CERCURILOR LITERARE

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Din 
inițiativa Casei regionale a creației 
populare, la Cluj a avut loc o con
sfătuire a membrilor cercurilor li
terare din regiune, la care au par
ticipat ,.și .reprezentanți Rin regiunile . 
Crișana, Hunedoara, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Oltenia. Au fost dez
bătute probleme legate de activitatea 
cercurilor literare, de cunoașterea 
aprofundată a vieții și însușirea 
măiestriei artistice. Consfătuirea, 
care s-a încheiat cu o ședință de lu
cru a cenaclului Filialei Uniunii 
Scriitorilor, a constituit un util 
schimb de experiență pentru tinerii 
creatori.

Noi produse 
cu plata în rate

Ministerul Comerțului Interior a bo- 
tărît recent lărgirea listei de produse 
care se vînd cu plata în rate. Mărfu
rilor care pînă acum se desfă
ceau după acest regim li se adaugă : 
raglane impermeabile din țesături „To
mis“ pentru femei, bărbați și copii, 
paltoane din stofă, diferite confecții din 
lînă pentru copii și adolescenți etc. Tot 
cu plata în rate se vînd aparate de ra
dio „Acord“, „Melodia“ și „Simfonia“, 
motociclete, biciclete cu motoraș, scu
tere, pianine din producția internă, sta
bilizatoare de tensiune și alte mărfuri.

Controlul semănăturilor de toamnă 
la gospodăria agricolă de stat Pe- 

rieți, regiunea București

DEVA (coresp. „Scînteii"). — La 
„Poarta Albă" a munților Zarandu- 
lui, în localitatea Crăciunești, s-a 
construit și dat în exploatare cea 
mai mare și mai modernă carieră de 
calcar din țară. Amplasată într-o 
zonă bogată în calcar de calitate 
superioară, cariera este dotată cu 
excavatoare puternice. Exploatarea 
se face prin explozii în masă cu a- 
jutorul a zeci de tone de exploziv. 
Materialul dislocat este transportat 
apoi cu ajutorul autobasculantelor

SPRE OȚEL
De la începutul anului și pînă 

acum, în întreaga țară s-au colectat 
și trimis oțelăriilor aproape 1,5 mi
lioane tone de fier vechi. Cele mai 
bune rezultate în această acțiune au 
obținut oamenii muncii din regiunile 
Iași, București, precum și cei din 
Capitală, care și-au depășit anga
jamentele luate. Mari cantități de 
fier vechi au trimis oțelăriilor și co
lectivele întreprinderilor industriale. 
De la Uzinele mecanice din Timi
șoara s-au expediat anul acesta a-

( Continuare în pag. IV-a)

Pe șantierul nr. 3 construcții Balta Albă din Capitală : urgentarea pregătirilor pentru iarnă este o pro
blemă la ordinea zilei

Scrisori către „Scînfeia"

De ce nu 
la începutul 
anului școlar?

O mare importanță pentru educația 
elevilor are colaborarea dintre școală 
și familie. în această direcție este nece
sar ca părinții să cunoască zilnic cum 
învață și cum se comportă copiii lor. 
întrucît părinții nu pot și nici 
nu e bine să meargă zilnic la 
școală, un mijloc practic și eficient 
de legătură este „Carnetul de elev“. In 
el profesorul trece notele pe care le 
primește elevul, precum și observații 
privitoare la comportare. Părinții sînt 
datori să controleze zilnic acest carnet, 
pentru a ști în ce direcție să-și îndrep
te atenția în munca de educare a co
piilor. Ce se întîmplă însă ? în mul
te școli, aceste carnete ajung abia 
spre sfîrșitul primului trimestru, în loc 
ca elevii să le aibă din prima zi 
de școală. în școlile raionului 1 Mai 
diir Capitală, ele nu există nici 
pînă la această oră. întîrzierea este pri
cinuită de modul defectuos de difu
zare. în loc să fie puse în vînzare prin 
librării, se procedează la strîngerea 
banilor pe clase și școli, spre a fi de
puși la secția de învățămînt a sfatului 
popular. Și numai după ce toate școlile 
depun sumele necesare, secția de învă
țămînt face comanda de carnete. Este 
de neînțeles de ce s-a adoptat și se 
menține această practică greoaie. Soco
tim că organele de resort din Ministerul 
Învățămîntului ar trebui să ia cît mai 
repede măsurile ce se impun.

a Un grup de profesori diriginți

de mare capacitate la stația de sor
tare, care este înzestrată cu con- 
casoare de mare capacitate, instala
ții de ciuruire, benzi transportoare și 
silozuri pentru depozitare.

Prin intrarea în exploatare a aces
tei cariere, combinatul hunedorean 
va primi zilnic însemnate cantități 
de calcar pentru furnale, fabricile de 
aglomerare și cuptoarele de var 
care furnizează fondantul necesar 
oțelăriilor.

ARII
proape 2 500 tone de fier vechi. 
Combinatul siderurgic de la Hu
nedoara a primit aproape 20 000 
tone fier vechi și fontă din partea 
colectivelor întreprinderilor indu
striale din raionul și orașul Sibiu.

Intr-o serie de localități din țară 
au fost organizate „zile“ și „săptă- 
mîni“ pentru colectarea fierului 
vechi, în cadrul cărora zeci de mii 
de tineri au adunat importante can
tități de metale vechi necesare oțe
lăriilor.

TELEGRAMĂ
Consiliului de Stat

al Republicii Democrate Germane 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane 
Berlin

Consiliul jde Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne vă roagă să primiți sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Anton Ruh, ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Germane în Republica Populară Romînă.

împărtășim durerea dv. pricinuită de pierderea tovarășului Anton 
Ruh, distins reprezentant al patriei sale, prieten al poporului romîn.

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Cu o mare majoritate de voturi

L Johnson a obținut victoria 
în alegerile din S. U. A.

Președintele Lyndon Johnson și 
senatorul Hubert Humphrey, candi
dați din partea partidului demo
crat, au cîștigat cu o mare majori
tate de voturi alegerile din S.U.A. 
Cei doi candidați ai partidului 
democrat au obținut, în 97 la sută 
din numărul circumscripțiilor elec
torale 41 de milioane de vo
turi (61,3 la sută din total) 
față de 26 de milioane de vo

turi acordate senatorului Barry 
Goldwater și lui William Miller, 
candidații partidului republican. 
Johnson a cucerit victoria în 45 de 
state și în districtul Columbia, ur
mînd să dispună de 486 de voturi 
în colegiul electoral prezidențial, 
pe cînd Goldwater a învins numai 
în 5 state, ceea ce îi asigură 52 
de voturi în același colegiu. 
(Amănunte in pag. a Vl-a).

MONUMENT ÎNCHINAT 
PRIMULUI SATELIT 
ARTIFICIAL AL PĂMINTULUI

La 4 noiembrie, cu prilejul celei 
de-a VII-a aniversări a lansării în 
Uniunea Sovietică a primului sate
lit artificial al Pămîntului, pe bu
levardul Păcii din Moscova a avut 
loc' solemnitatea dezvelirii unui 
monument, înalt de peste 100 metri. 
Reprezentînd o rachetă care se în
dreaptă spre cer, acesta poate fi 
văzut de la o depărtare de mai 
mulți kilometri. La solemnitatea 
dezvelirii monumentului au partici
pat Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian și alți con
ducători de partid și de stat.

Bfuxelles Colocviu 
dedicat Romîniei

Marți au început la Bruxelles, 
în organizarea Centrului de studiu 
al țărilor din Est, lucrările coloc
viului dedicat Romîniei. La lucrări 
participă numeroși profesori și 
cercetători. Cuvîntul introductiv a 
fost rostit de prof. Rene Dekkers, 
directorul centrului. A răspuns

acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne, con
ducătorul delegației romîne. Prima 
comunicare a fost prezentată de 
prof. Leon Eli Troclet, care a în
fățișat un sugestiv tablou istoric 
economic și cultural al dezvoltării 
țării noastre. Au prezentat comu
nicări prof. Traian Ionașcu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, și acad. prof. Iorgu 
Iordan.

Lovitură de stat 
militară in Bolivia

Președintele Boliviei, Victor 
Paz Estenssoro, a fost răsturnat 
miercuri dimineața printr-o lovi
tură de stat militară. Palatul pre
zidențial a fost ocupat de armată 
din ordinul generalului Alfredo 
Cando Ovando, comandantul forțe
lor armate boliviene. Estenssoro și 
familia sa s-au îndreptat cu un a- 
vion spre Chile.
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resa literară
Expoziția
Sanda Nițescu

Bogata experiență creatoare acumu
lată în țara noastră deva lungul a două 
decenii de literatură și artă nouă e de 
natură să stimuleze un fructuos schimb 
de opinii în jurul problemelor de. teorie 
și critică literară, 
rile obținute în 
tistice determină 
fire a noțiunilor 
tatea precizării unor termeni în consens 
cu progresele înregistrate de critica și 
istoria literaturii atît la noi cît și pe plan 
internațional. O 
pentru elucidarea unor asemenea ches
tiuni, legate de probleme actuale ale 
creației artistice, o au confruntările ne
mijlocite de păreri, discuțiile care au 
loc în publicațiile literare și de specia
litate cu participarea scriitorilor, a oame
nilor de artă, esteticienilor și criticilor 
literari.

în această direcție merită relevată 
dezbaterea despre sfera realismului, 
deschisă prin articole apărute în „Con
temporanul” și „Gazeta literară". Refe- 
rindu-se la relafia dintre realism și con
venție în artă, Marcel Breazu (în „Con
temporanul”) scrie că realismul înseam
nă „în primul rînd unghiul de perspec
tivă al unei epoci, al unei națiuni, al u- 
nei clase sociale în genere progresistă 
asupra realității — și nu calchierea bru
tă, plată, a realității". Articolul care 
inaugurează discuția în „Gazeta lite
rară", semnat de . Dumitru Miçu, își . pro
pune să facă o serie de distincții între di
feritele accepții care se dau termenului 
de realism precizînd că pe de o parte el 
desemnează un anumit „moment strict de
limitat din istoria artelor plastice, a pro
zei epice și a teatrului" de la mijlocul se
colului trecut (momentul ulterior romantis
mului), iar pe de altă parte denumește 
„direcția fundamentală a dezvoltării artei 
universale de la originile ei pînă în pre
zent”, Preluînd această idee, Paul Geor
gescu se oprește, la rîndul său, asupra 
deosebirilor existente între naturalism 
(descrierea neutră, fotografică a realită
ții) și realism unde, arată el, esențială 
nu este redarea obiectului „ci surprin
derea mișcării, a semnificației”. Articolul 
următor, semnat de Ion Pascadi, se o-

în mod firesc cuceri- 
domeniul practicii ar- 
o acfiune de îmbogă- 
esfefice, apare necesi-

importan|ă deosebită

cupă de raportul realism-valoare, exfră- 
gînd concluzia că valoarea operei de 
arfă o dă interacțiunea unui complex de 
factori dintre care „capacitatea artistu
lui de a sesiza esenfa realității" joacă un 
rol însemnat. Revenind la problema sem
nificațiilor realismului, dezbătută în ar
ticolele anterioare, Romul Munteanu scrie 
că „realismul trebuie conceput în pri
mul rind ca atitudine fată de ansamblul 
existentei umane", „Nu procedeele ar
tistice de laborator, arată criticul, dau 
o amprentă realistă, decid cît adevăr 
conjine o operă de artă, ci confruntarea 
integrală a acesteia cu epoca".

Probleme interesante ale realismului 
abordează și alte articole apărute în 
presa literară, cum ar fi, în „Contem
poranul", „Concret și abstract în arta 
modernă" de Ion lanoși.

Desigur că în articolele pub 
cursul discuției pot exista și 
controversate, contestabile, de 
frunfarea diferitelor puncte de 
este deosebit de utilă.

Abordarea unor asemenea 
este importantă pentru literatura 
noastră care, continuînd marile tradiții 
realiste ale culturii din trecut, și-a în
sușit metoda artistică de creație a rea
lismului socialist. E de așteptat ca în 
continuarea discuției despre realism 
participantă să raporteze în mai mare 
măsură considerațiile teoretice la pro
bleme concrete ale literaturii și artei 
noastre.

1n ultimul său număr, revista „Teatrul” 
publică o dezbatere asupra dramaturgiei 
noastre actuale, întreaga discuție e stră
bătută de ideea că în centrul atenfiei 
teatrelor trebuie să stea stimularea lite
raturii dramatice originale, inspirată din 
viața și problemele construcției socia
liste. Au fost invitafi să-și spună cuvîntul 
numeroși oameni de teatru, dramaturgi 
și regizori (Sică Alexandrescu, Horia Lo- 
vinescu, Moni Ghelerter, Radu Penciu- 
lescu, Miron Niculescu, Lucia Demetrius, 
Paul Everac, Lucian Giurchescu, Horea 
Popescu, Lucian Pintifie, David Esrig, 
Valeriu Moisescu, Vlad Mugur, Călin 
Florian, Crin Teodorescu, Sergiu Fărcă-

la discufie au atras 
probleme de con-

păreri 
con- 

vedere

aspecte 
din tara

șan, Ion Olteanu, Ion Cojar. Ion Taub, 
Dorel Dorian, Gheorghe Vlad, Beate 
Fredanov, Zoe Anghel-Sfanca), realizîn- 
du-se astfel un interesant schimb de idei, 
caracterizat nu numai prin varietatea 
opiniilor exprimate, dar și prin spiritul 
constructiv și competenta cu care au 
fost abordate probleme importante le
gate de dezvoltarea dramaturgiei noas
tre.

Dialogul regizori-dramaturgi s-a dove
dit susținut și rodnic, permifînd o con
fruntare sinceră, principială a punctelor 
de vedere — inclusiv a unor observații 
critice formulate cu exigență și cu dra
goste — și astfel de natură să fie ascul
tate cu atenție și cu receptivitate. Re- 
levînd cu căldură realizările din ultimii 
ani, participanții
atenția asupra unor 
t’mut și de măiestrie pe care le au de 
rezolvat dramaturgii în abordarea pro
blematicii de larg ecou contemporan, în 
folosirea unei game întinse de procedee 
și modalități scenice adecvate. Discuțiile 
purtate au confirmat necesitatea colabo
rării strînse între regizori și autorii dra
matici în scopul îmbogățirii repertoriului 
cu lucrări valoroase, capabile să satis
facă cerințele spectatorilor, reflectînd 
transformările și sensurile majore ale 
epocii noastre.

. în ultimul număr al revistei „Luceafă
rul", un articol a| prozatorului Eugen 
Barbu deschide o discuție privitoare la 
roman 
rea sa 
pentru 
oricînd 
lă despre ceea ce autorul a trăit și a 
înțeles".

Discuțiile din revistele literare, pur
tate în jurul unor probleme importante 
ale literaturii și artei contemporane, me
rită să fie încurajate și lărgite ; purtate 
în spirit principial, ele sînt menite să 
întrefină un climat favorabil căutărilor și 
efervescentei de idei, contribuind la pro
gresul teoriei și criticii literare, la dez
voltarea și orientarea creafiei.

C. POENARU

și problemele lui actuale. în lua- 
de cuvint prozatorul pledează 
un roman care „trebuie să fie 
o mărturie, o povestire persona-

„Baltagul Sadoveanu
apărut în editura „Verlag der 

Nation" (R.D.G.).

Romanul lui Zaharia Stancu „Jocul 
cu moartea’ tipărit la Stockholm 
de editura „Tieden". Un alt roman 
al scriitorului, „Pădurea nebună“, 

a apărut recent la Berlin.

Editura berlineză „Volk und Well'1 
a publicat romanul lui Sergiu Fär- 
cășan, „O iubire din anul 41 042°J

CLUJ (coresp. „Scînteii"). După
succesul repurtat în turneul de la Bucu
rești, colectivul Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj a prezentat miercuri seara cea 
de-a treia premieră din actuala stagiune 
cu comedia „Șeful sectorului suflete" de

Alexandru Mirodan, în traducerea lui Bo- 
dor Pali. Inferpreții spectacolului : Hor
vath Bela, Dorian Ilona, artistă emerită, 
Mrasek Stela, Bencze Ferenc ș.a. au cu
les puternice aplauze.

Foto : Ionel David

E un început de bun augur acela pen
tru care a optat Sanda Nifescu : sobru, 
nu dornic de „efecte" zgomotoase și 
nici ingenuu cu orice preț. în meseria 
sa, artista nu se bizuie pe vreo formulă 
de feminism comod; ea vrea să fie pic
tor, nu femeie-pictor. Sensibilitatea ei 
evită cu voinfă tonul de afectare senti
mentală și prețiozitatea inocenței. Dim
potrivă, pictorița își pune franc probleme 
aspre ale meșteșugului. Nu dramatizează 
dificultățile și 
rajul de a le 
curaj.

Nu o dată, 
tivul, pictura 
o năzuință de clară disciplină ; într-un 
tablou, de pildă, cu buchete exuberante, 
Două vase cu Hori, ea provoacă o în- 
tîlnire categorică, perpendiculară, între 
verticala vaselor înalte și o ramură pe 
care o voiește dreaptă, așternînd-o pe 
masă orizontal, cu o evidentă severă. 
Acest regim de autocontrol net nu a- 
lungă totuși candoarea. în rigiditatea u- 
nei lineaturi geomefrizante răsare un 
zîmbet secret, o prezentă sufletească 
juvenilă, un accent de spontană liberta
te. : este portretul care se numește sem
nificativ Letitia, de fapt un autoportret 
moral, — pentru că exprimă cuceritor la
tențele de îndrăzneală și de grație pe 
care le putem întrezări în acest tînăr 
talent.

Asemenea momente de expansivă ex
presie nu-s fructul hazardului, ele se 
ivesc, dimpotrivă, pe fondul unor perse
verente căutări. Sînt căutările care-i în
găduie artistei, de pildă în tușurile in
titulate Circul sau Peisaj cu blocuri, să 
găsească un timbru fericit, de îndrăznea
lă aproape vehementă. Dar în unele'ta
blouri, de exemplu în compoziția înfăți- 
șînd niște Țărănci la piață, ne întîmpină o 
energie cam convențională, niște stilizări 
de o dezinvoltură rece. în cîte un portret 
factura picturii se arată prea aspră, une
ori desenul nu se ferește de o anume 
crispare. însă în lucrările care o repre
zintă, Sanda Nifescu atinge o gravitate 
neîndoielnică, elaborările pictorijei păs- 
trînd o blîndă bucurie a concretului, o 
inefabilă căldură organică. Pornind de 
la imediatul observației curente — de 
pildă, o femeie care mestecă, într-un 
vas, cu lingura, — artista ne poartă 
calm, cu discreție, spre niște neaștep
tate înțelesuri. E un tablou despre fa
milie, în care gesturile — fie o mînă 
finind un măr — capătă noble
țe de ofrandă, în care femeia din pri
mul plan, înfățișată în ocupația ei prô- 
zaică, pare la rîndul ei să figureze o- 
franda unui suflet. Femeia aceasta sim
plă — umilă păzitoare și zeiță gravă a 
familiei — creează o atmosferă, te face 
să ghicești un destin.

Sînt valori de poezie, pe care pictorița 
le realizează cu un simt indiscutabil al 
culorii, deobicei în tonuri de o rafinată 
surdină. Niște flori într-un vas,, crescînd 
temerar și luxuriant, ca un arbore, ar fi 
putut deveni prilej de vioiciune exaltată, 
în felu| cascadelor fabuloase ale vestitei 
pictorițe naive Séraphine.- însă aici 
farmecul culorii se înfăptuiește cu o gra
vitate aproape austeră, într-o gamă de. 
brun și de gri, cu foarte pufine note 
înalte.

Deocamdată cromatismul exultant și 
intensitățile vii n-au, în pictura Sandei 
Nitescu, randamentul artistic al tonuri
lor potolite. Dar ea se îndreaptă spre o 
sonorizare a paletei care să dăruiască o 
expansiune sporită sentimentului. Un ta
blou ca acela intitulat Perdeaua galbe
nă, pictat ușor dar cu o frumoasă de- 
ciziune, dă o impresie de lărgime trans
parentă. Captînd miracolul fluid al unor 
ceasuri de lumină rară, al după amie
zelor cu farmec indicibil, artista caută 
să-și înmulțească aria mijloacelor ; nu e 
un paradox, acuta suavitate dintr-un ase
menea tablou conține putința dezvoltării 
spre o arfă de anvergură, de vaste di
mensiuni.

nu dramatizează nici cu- 
înfrunta ; dar 1| are, acest

în felul de a aborda mo- 
Sandei Nitescu manifestă

Dan HĂULICĂ

CAMIL PETRËSCU

Teatrul Național din lași

Scenă din „Caietul albastru

„Caietul albastru", prezentat în 
Festivalul filmului sovietic, continuă 
seria remarcabilelor creații cinema
tografice în care regizori binecunos
cut! ca Mihail Romm („Lenin în Oc
tombrie") sau Serghei Iutkevici („O- 
mul cu arma", „Povestiri despre Le
nin") au evocat personalitatea ge
nialului conducător al revoluției. 
De-a lungul anilor, multe momente 
semnificative din viața lui Vladimir 
Ilici — tinerețea, evenimentele insu
recției, războiul civil — au inspirat 
cineaștilor pagini de neuitat; unul 
lîngă altul, aceste filme alcătuiesc o 
adevărată epopee cinematografică.

Regizorul Lev Kulidjanov — inspi
rat de o nuvelă de Kazakievici — nu 
șl-a propus în „Caietul albastru" e- 
vocarea unor momente de mare 
spectaculozitate. Aceeași perioadă 
din vara anului 1917 a mai consti
tuit obiectul unor creații cinemato
grafice anterioare (episodul „Fapta 
de vitejie a soldatului Muhin" din 
„Povestiri despre Lenin" este inspi
rat de lupta ilegală desfășurată la 
Razliv), dar acolo era pe primul 
plan o acțiune densă, cu multe eve
nimente. „Caietul albastru" este' un 
film cu puțină acțiune. Urmărit de 
complotul guvernului provizoriu, Le
nin își află un refugiu pe malul la
cului Razliv; acțiunea filmului este 
prilejuită exclusiv de această împre
jurare, care avea să dureze aproape 
trei luni. Aparent statică, perioada 
refugiului de la Razliv i-a permis re
gizorului să contureze pregnant for
ța gîndirii leniniste.

In acele zile, ale 
Lenin elaborează, 
„Caietul albastru"
zele lui Marx și Engels despre stat), 
una din lucrările sale capitale, „Sta
tul și revoluția"; pentru oportunistul 
Zinoviev — aflat și el la Razliv — a- 
ceastă cuprinzătoare perspectivă a 
gîndirii leniniste va rămîne de neîn
țeles. Opoziția dintre cei doi oameni, 
atît de diferiți, se manifestă pe dife
rite planuri și în primul rînd în ceea 
ce privește momentul declanșării in
surecției armate. Insertul final al fil
mului („pînă la Marea Revoluție din 
Octombrie mai erau numai 78 de 
zile") subliniază, încăodată, justețea 
tezelor leniniste, forța previziunilor 
sale științifice.

Printre personajele filmului se nu
mără apropiați tovarăși de luptă al 
lui Lenin. Sverdlov (actorul A. Pa- 
lees), Dzerdjinski (V. Livanov) și

șederii la Razliv, 
pornind de la 
(extrase din te

Ordjonikidze (E. Magalașvili) își de
finesc, în scurtele întrevederi cu 
Lenin, trăsături dominante ale per
sonalității lor.

Mihail Kuznețov, care redă pe e- 
cran chipul lui Lenin, realizează _ o 
creație actoricească de înaltă ținu
tă artistică. El continuă, de altfel, 
tradiția altor interpreți valoroși, ca 
Boris Șciukin sau Maxim Ștrauh — 
care au reușit să învie pe peliculă, 
cu multă măestrie, figura marelui 
conducător revoluționar. Kuznețov 
redă elocvent dinamismul și neobiș
nuita putere de convingere a gîndi- 
rii leniniste, optimismul lucid al în
cercatului conducător al proletaria
tului.

Aparatul de filmat pătrunde în 
gîndurile personajelor, în lumea lor 
sufletească. Secvențele, îndeosebi, în 
care tăcerea lui Lenin ascunde o 
puternică frămîntare lăuntrică, sînt 
revelatoare. Talentatul regizor Lev 
Kulidjanov (pe care îl cunoaștem din 
„Cînd copacii erau mari" și „Casa în 
care locuiesc”) a reușit astfel să re
dea dramatismul interior al unei ac
țiuni neșpectaculoase, și chiar dacă 
ritmul nu este întotdeauna satisfă
cător, momentele cele mai semnifi
cative ale filmului capătă un relief 
deosebit.

„Caietul albastru" aduce o con
tribuție prețioasă la epopeea despre 
Lenin pe care cineaștii sovietici con
temporani au înscris-o pe peliculă.

MUZICII SOVIETICE

Posturile noastre de radio au pro» 
gramat în aceste zile, pe lingă o 
serie de emisiuni literare și artistice 
dedicate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, o săptă- 
mînă a muzicii sovietice, în cadrul 
căreia sînt prezentate creații simfo
nice, vocal-simfonice și de cameră 
ale compozitorilor sovietici, precum 
și imprimări realizate 
și formații de frunte 
Sovietică.

Săptămîna muzicii 
deschis cu un concert al Ansam & 
lui de violoniști al Teatrului Mare 
Academic de Stat al Uniunii Sovie
tice, condus de Iuli Reentovici, care 
a întreprins cu cîteva luni în urmă 
un turneu în țara noastră. Intr-o 
altă emisiune au fost transmise So
nata pentru pian nr. 4 op. 29 de Ser- 
ghei Prokofiev în interpretarea pia
nistului Iakov Zak, bine cunoscut 
publicului nostru din concertele sale 
la București, și cvartetul nr. 7 pen
tru două viori, violă și violoncel op. 
108, de Dmitri Șostakovici în inter
pretarea cvartetului „Borodin".

„Interpreți sovietici ai muzicii de 
operă" s-a intitulat emisiunea care 
a cuprins arii celebre, avînd ca so
liști pe Galina Vișnevskaia, Irina 
Arhipova, Bela Rudenko, Alexandr 
Ognivțev, Valentina Levko și Furi 
Mazurok. Din creația compozitorilor 
sovietici au mai fost programate în 
această săptămînă lucrări vocal-sim
fonice de Prokofiev și Zara Levina, 
Oratoriul pentru cor popular, soliști 
și orchestră „Omul vine" de Ale
xandr Abramski, „Poem festiv" de 
Musa Mirzoev, concertul nr. 1 pen
tru vioară și orchestră de Azer Rza- 
ev, sonata pentru vioară și plan de 
Arno Babadjanian și altele.

In cele patru emisiuni dedicate 
muzicii ușoare, de. estradă și popu
lare, au fost programate numeroase 
imprimări realizate în ultima- vreme 
de unele din cele mai cunoscute for
mații ale genului. Concertul săptă- 
mînal al orchestrei Radioteleviziunii 
de astă seară, condus de Emanoil 
Elenescu, cuprinde Concertul pentru 
vioară, și orchestră de Șostakovici, 
avînd ca solist pe violonistul Ilarion 
Ionescu-Galați.

de interpreți 
din Uniunea

sovietice ,<ș-d

Reprezentarea dramaturgiei lui Camil 
Petrescu se impune azi ca o îndeplinire 
deopotrivă de elementară și de majoră 
a obligațiilor — încă mari — ale teatre
lor fa(ă de opera acestui scriitor ce s-a 
angajat cu luciditate și pasiune în de
monstrarea unor mari și categorice ade
văruri, istorice și umane. E meritul 
trului National „Vasile Alecsandri" 
lași de a fi repus pe afiș „Bălcescu", pie
să reprezentativă în teatrul lui Camil Pe
trescu prin viziunea înaintată și pasiunea 
artistică cu care este evocat un moment 
de seamă al trecutului poporului nostru, 
precum și prin sensurile sale pronunțat 
contemporane. Inaugurînd stagiunea ie
șeană cu acest text, teatrul și-a acordat 
un certificat de prestigiu în valorificarea 
dramaturgiei nationale. Înfruntînd nume
roasele dificultăți legate de transpunerea 
unei scrieri atît de complexe, și în ciuda 
statornicei amintiri pe care o păstrăm pri
mei și strălucitei reprezentări a piesei în
făptuită in urmă cu un deceniu, Națio
nalul ieșean a dat o vibrajie nouă parti
turii dramatice a „omului între oameni”.

Premisă și sursă de inspirație a roma
nului de intensă circulație care i-a ur
mat, piesa „Bălcescu" se refuză etiche
tării istoriciste, ocazionale și se impune 
ca o dramă majoră și cu un timbru 
inimitabil în acel teatru universal, mo
dern, care dezbate complexele raporturi 
dintre erou și timp istoric, dintre gîndire 
și luptă revoluționară, dintre intelectual 
și popor. Din diferitele variante ale pie
sei, Crin Teodorescu, directorul de scenă 
al reprezentației ieșene, a optat pentru

Tea- 
din

prima versiune0) în 17 tablouri, în care 
ultimele două (pentru întîia oară însce
nate) adîncesc imaginea unui Bălces
cu, gînditor și vizionar, inspirator și 
martor lucid al momentelor revoluțio
nare, profet inspirat al unui viitor pe 
care nimic nu l-a putut opri.

Spectacolul de azi ne oferă bucuria 
unei redescoperiri a textului, relevîndu-i 
semnificații, acorduri și profunzimi, cu 
un ecou puternic și tulburător în actuali
tatea noastră. Regizorul Crirt Teodorescu 
a tratat fresca dramatică 
piele, succintele 
episoade, ca un singur, monumental și 
vast portret al unei figuri excepționale, 
pe un fundal de epocă, și în perspecti
va timpului. Concepută pe un dispozitiv 
scenic cu planuri arhitectonice ce au ofe
rit valori multiple acțiunii, din simpla și ne
contenita rotire a turnantei (scenografie, 
Marga Ene) reprezentația s-a impus ca 
un amplu și continuu monolog al unui 
Bălcescu, erou incandescent, care-și în
țelege epoca mai profund și privește mult 
mai departe decît contemporanii săi. La 
fluența acțiunii și sublinierea ritmului 
scenic, o contribuție valoroasă a adus 
și muzica de scenă a compozitorului ie
șean George Pascu.

Prezentînd alternativ doi interpreți în 
rolul titular, direcția de scenă a demons
trat posibilitățile covîrșitoare de afirmare, 
oferite de densitatea dramatică a textu
lui, unor actori tineri și valoroși. Prin a- 
ceastă „competiție", spectacolul dobîn-

cu multi-
sau concomitentele ei

*) Editura de stat, 1949.

dește o anumită latură experimentală, nu 
lipsită de farmec juvenil, care-i sporește 
prospețimea, și invită la dezbateri profe
sionale utile. Constantin Dinulescu s-a voit 
și a realizat un Bălcescu pasionat, impe
tuos în idealul lui revoluționar absolut, ro
mantic prin ardoarea ideilor, realist în 
realizarea lor. Din partitura atît de difi
cilă a rolului, actorul a izbutit să ne co
munice cu o intensă vibrație mai ales ca
racterul înflăcărai al marelui cărturar și 
luptător. Dintre scenele revelatorii pentru 
ținuta interpretului se impune, de pildă, 
monologul de la moartea tabacului ex- 
primînd durerea adîncă în fata jertfelor 
poporului și speranța profetică în viitor : 
„Popor' romîn, nu greșește cine crede în 
tine", Actorul ne transmite aci combustia 
lăuntrică a eroului, un dramatism auten
tic, lipsit de patos fals și schemati
zare. La rîndul lui, Ion Omescu a adus 
în spectacol alte date necesare contu
rării acestei complexe personalități : lu
ciditate, încrîncenare într-o necontenită 
luptă cu oameni și idei, o detașare cere
brală a 
deasupra 
mentelor 
înnoit de 
istoriei.

Regia a lucrat cu deosebită finețe și 
grijă pentru amănuntul psihologic ulti
mele tablouri, realizate deopotrivă de 
emoționant de ambii interpreți. Aici, 
conflictul dintre intransigenta revoluțio
nară și tendinfele lașe spre compromis — 
se ridică la valoarea unei dezbateri filozo
fice profund polemice. Pentru prima oară 
reprezentate pe scenă, aceste două ta

teoreticianului, ce se ridică 
oamenilor mărunți și eveni- 
meschine, un efort mereu re- 
conștiinfă, de înțelegere a

blouri, și îndeosebi ultimul, „moartea 
lui Bălcescu la Palermo", răsună astăzi 
cu o rezonantă de adevăr extraordinară. 
Convingerea profetică în forța poporului 
de a desăvîrși revolujia capătă zgudui
toare accente vizionare. Iar exilul, sin
gurătatea și tragicul sfîrșit al eroului se 
contopesc ca un simbol al durerii și tra
gediei poporului, dobîndind în același 
timp, prin perspectiva de azi, o vibrantă 
dimensiune optimistă.

Preocupată în primul rînd de compune
rea eroului central, regia a estompat în
tr-o măsură chipurile și figurile istorice 
cunoscute, ale unor fruntași ai revoluției 
de la 1848 — Golescu, Tell, Ghica etc., 
fratîndu-le într-o mișcare colectivă. De 
asemenea, pe planul al doilea rămîne 
fundalul istoric, fără o reconstituire exac
tă a atmosferei, peisajului sau tipologiei. 
Rigoarea caracterologică, veridicitatea a- 
mănuntelor cedează locul unor pete mari 
de culoare, unor accente distribuite răz
leț, doar în vederea sublinierii conflictu
lui lui Bălcescu cu diversele personaje. 
Dacă scenele de masă au dramatism și pi
toresc (eliberarea guvernului provizoriu, 
votarea constituției etc.), unele episoade 
— și îndeosebi cele desfășurate între 
fruntașii revolufiei, sau în sediul „guver
nului în aer", nu au suficient relief artis
tic din pricina unei palide individuali
zări. Atenția mai scăzută a direcfiei de 
scenă fa)ă de planul concret istoric s-a 
reflectat și prin unele omisiuni în text. O- 
miterea scenei „comisiei pentru împro
prietărire" din tabloul VIII sărăcește pers
pectiva și capacitatea de înțelegere a ra
porturilor exacte dintre țărani și boieri, 
ne lipsește de imaginea presiunilor exer
citate de negusforime asupra marilor la
tifundiari ; ștergerea lui Marin Tăcutu de 
pe lista personajelor a îndepărtat și o 
imagine mai pregnantă despre starea 
clăcașilor romîni. Lăsînd pe un plan se
cundar detalii menite să înfățișeze 
„omul" între „oameni”, spectacolul pare 
oarecum unilateral proiectat, doar spre 
monumentalitate...

Dacă aceste omisiuni s-ar putea justifica

Călin CÄL1MAN

Constantin Dlnulescu șl Cornelia Gheorghiu într-o scenă din spectacol

prin perspectiva gravă și autentic eroică 
a întregii reprezentații — de indiscutabilă 
ținută artistică —, deficitară ni se arată 
însă interpretarea dată lui Eliade Radu
lescu. Urmărind ciocnirea fundamentală 
de idei și temperamente Bălcescu-Eliade, 
Ion Lascăr, interpretul personajului, l-a 
investit pe Eliade numai cu atributele 
grandorii ridicole. însăși forja conflictului 
și acuitatea polemicii dintre Bălcescu și 
Eliade se reduc din pricina aparentei de 
paiață a personajului (pe care textul îl 
prezintă însă mai nuanfat).

Numeroasa distribuție (peste patruzeci 
de personaje) a fost slujită cu pasiune și 
probitate artistică de colectivul acto
ricesc. O compoziție cu totul remarca
bilă realizează Ștefan Dăncinescu (Alecu 
Filipescu Vulpe), portrefizînd viclenia fa
nariotă disimulată sub somnolentă și de
crepitudine. Siluete sugestive în această 
tagmă au creat și Gh. Popovici (Mitropoli
tul), M. Finchelescu (C. Cantacuzino și 
lordul Stuart), îndeosebi în rolul din urmă, 
iar Dorin Varga a creionai un Bibescu 
cinic și molîu, cu o eleganfă obosită. 
Cornelia Gheorghiu a luminat în tonuri 
fluide delicatețea și noblețea sufletească 
a gingașei Tija ; Teofil Vîlcu s-a arătat

un noduros, aspru și cumplit tribun al‘fui 
Avram lancu ; Boris Olinescu (Voinescu 
II) a relatat cu emoție și patos dramatic 
scena luptelor din Dealul Spirei ; Valentin 
lonescu a fost apariție fugară dar veri
dică în exaltarea sa romantică, în rolul 
poetului Ion Cătină; Virgil Raiciu a notat 
fugitiv, dar exact, austeritatea și onesti
tatea lui 'Mitită Filipescu. în Arăpilă, to
varășul de luptă al lui Bălcescu, Virgiliu 
Costin aduce la început o prezență 
cuceritoare, generoasă și năvalnică, pe 
care nu o menține însă la aceeași tempe
ratură înaltă în restul spectacolu
lui. în această distribuție destul de 
omogenă, supărătoare s-a arătat inter
pretarea lui Vasile Alecsandri (Emilian 
Popescu), minată de un vădit caracter 
amatoresc.

Succesul de prestigiu și de public ob
ținut de colectivul ieșean în realizarea 
piesei „Bălcescu" se înscriu în aria unui 
eveniment cultural. Eveniment nu festiv 
și omagial, ci inspirat contemporan prin 
răsunetul artistic al acestui „Bălcescu" 
care, nădăjduim, ne va oferi și pe alta 
scene momente de satisfacții superioare.

Mira IOSIF,
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DIN EXPERIENȚA
g. a: s. du pești

în ultimii ani, pe baza cercetărilor 
întreprinse de institutele noastre știin- 
țiiice, unitățile agricole au extins tot 
mai mult folosirea, în îngrășarea ani
malelor și îndeosebi a taurinelor, a 
r'ltrețurilor grosiere — cocenii de po- 
i^mb și ciocălăii rezultați după bate
rea știuleților. Avînd în vedere că a- 
ceste furaje se găsesc în cantități con
siderabile, în aproape toate gospodă
riile de stat și colective, tolosirea lor 
rațională, integrală, păstrarea și chiar 
îmbunătățirea calităților lor nutritive 
au o mare însemnătate economică.

în pagina de iață, redăm cîteva 
aspecte din experiența valoroasă do- 
bîndită de colectivul gospodăriei de 
stat Dudești, din trustul Gostat Fetești, 
care utilizează pe scară tot mai largă, 
în furajarea animalelor puse la îngră
șat, cocenii și ciocălăii de porumb în 
amestec cu uree și melasă.

INGRASAREA
TAURINELOR

■ COCENI

. MELASĂ
O dată cu recoltarea se face și tocarea cocenilor

Eg

0 metodă
Gospodăria agricolă de stat Du- 

uești este situată în apropierea 
orașului Fetești, în incinta îndiguită 
aflată între brațul Borcea și Du
năre. Datorită condițiilor naturale 
existente (soluri foarte fertile, care 
asigură obținerea unor recolte bo
gate, mai ales de porumb, posibi
lități largi de irigare etc.) noi am 
extins an de an suprafețele culti
vate cu această plantă deosebit de 
valoroasă. O dată cu specializarea 
unității în producerea de porumb, 
s-a pus cu tot mai multă tărie 
problema valorificării superioare a 
produselor secundare rezultate de 
la această cultură : cocenii și ciocă
lăii. Soluția a fost de a mări efecti
vele de taurine și ovine (știut fiind 
că rumegătoarele folosesc bine ase- 
’•■'enea produse), de a trece la în
grășarea bovinelor în principal pe 
baza cocenilor și ciocălăilor de po
rumb în amestec cu uree și melasă. 
Așa se face că într-un interval de 
timp relativ scurt (1963—1964) nu
mărul taurinelor a crescut de peste 
3 ori : de la 743 capete la peste 
2500.

Această metodă de furajare și-a 
demonstrat din plin eficacitatea, a

Țhgrijitorli din brigada condusă de Constantin Cazacu obișnuiesc sä 
aibă deseori schimburi de păreri cu privire la furajarea animalelor

Cum se prepară
AMESTECUL DE NUTREȚURI

Pentru a mări gradul de digestibl- 
litate al cocenilor râmași întregi, 
precum și al ciocălăilor, pentru a 
da un gust mal plăcut acestor furaje, 
a !,.e spori conținutul în proteină și a 
i luce pe cît posibil resturile ne
consumate, ele sînt preparate cu 
multă grijă înainte de administrare 
în hrana animalelor. De la depozit 
la locul unde sînt instalate tocătorl- 
le și morile cu ciocănele, se trans
portă atîția coceni sau clocălăi cît 
se consideră că sînt necesari pentru 
hrăniiea pe timp de 3—5 zile a ani
malelor puse Ia îngrășat. Cocenii 
sînt tocafi mărunt în bucăți de 30—40 
mm, iar ciocălăii sînt măcinați în 
particule al căror diametru nu trece 
de 3—5 mm. Produsele rezultate se 
depozitează separat, în despărțitu
rile rezervate sub șopron, sau în ma
gazie. In fiecare zi, de aici se ridică 
doar cantitățile care se folosesc 
în decurs de 24 de ore. Aceste două 
furaje reprezintă partea cea mai 
mare în amestecul care se prepară. 
In primele luni ale anului, în rații 
predomină cocenii de porumb tocați, 
care, aflîndu-se sub cerul liber, se 
pot degrada. Apoi, treptat, treptat, el 
dau locul ciocălăilor uruifi. Cum se 
realizează amestecul ?

In compartimente betonate, spe
cial amenajate într-un grajd existent,

practică,
adus mari avantaje economice. In 
primul rînd, ea a permis punerea 
în valoare în mod superior a co
cenilor și ciocălăilor de porumb, 
produse care în unitatea noastră 
însumează cantități apreciabile, de 
ordinul miilor de tone. în al doilea 
rînd, cu un consum de unități nu
tritive pe kilogramul de spor în 
greutate mai mic cu circa 40 la sută 
decît era prevăzut, s-au realizat 
sporuri importante de creștere în 
greutate a animalelor puse la în
grășat, ceea ce a făcut cu putință 
livrarea către stat a unor cantități 
de carne cu mult mai mari decît în 
anii anteriori. în sfîrșit, datorită 
costului redus al acestor produse 
secundare (10 lei tona), kilogramul 
de spor în greutate a costat cu cir
ca 2 lei mai puțin decît a fost pla
nificat.

Obținerea acestor rezultate n-ar 
fi fost posibilă fără pregătirea te
meinică a îngrijitorilor, fără un 
control riguros, de zi cu zi, asupra 
muncii desfășurate la fermele de a- 
nimale. Aceasta întrucît îngrășarea' 
taurinelor pe bază de nutrețuri gro
siere, în amestec cu uree și melasă, 
este o metodă oarecum pretențioa- 

furajele grosiere tocate sau măcina
te, precum și celelalte nutrețuri din 
rație (excepție fac doar fînurile) se 
așează în straturi, în următoarea 
ordine : coceni sau ciocălăi, porumb 
siloz, concentrate, care se prezintă 
sub formă de uruieli sau praf etc.

In fiecare din aceste comparti
mente se realizează un anumit 
tel de amestec, în funcție de ca
tegoria de greutate a animalelor că
rora le este destinat, de efectivele 
existente în lot și de rețetarul stabi
lit, care indică precis cantitățile de 
nutrețuri ce trebuie date taurinelor 
din diferitele loturi existente Pentru 
a mări valoarea nutritivă a acestui 
amestec, straturile respective sînt 
umectate uniform cu o soluție de u- 
ree și melasă perfect omogenizată 
In medie se folosesc aproximativ 30 
de litri de soluție la 100 kg de ames
tec, realizîndu-se o umiditate totală 
convenabilă. O dată terminată a- 
ceastă operație, furajele umectate 
sînt bine amestecate, tar apoi lăsate 
10—12 ore să dospească. In acest in
terval de timp, în masa nutrețurilor 
începe o ușoară fermentație care s-a 
dovedit că influențează favorabil a- 
supra consumării lor de către ani
male. Astfel preparate, furajele din 
fiecare compartiment sînt date 
taurinelor cărora le-au fost des

eficientă
să, care cere multă atenție atît la 
prepararea furajelor, cît și la admi
nistrarea lor. Ce am întreprins în 
acest scop ?

Mai întîi ne-am ocupat de pre
gătirea îngrijitorilor. In cadrul 
cursurilor organizate, specialiștii din 
gospodărie le-au explicat amănun
țit cum trebuie furajate animalele 
potrivit acestui sistem, scoțînd în e- 
vidență avantajele economice și 
subliniind necesitatea de a se res
pecta întocmai indicațiile date : 
obișnuirea treptată a animalelor cu 
asemenea nutrețuri, administrarea 
numai a cantităților prescrise pen
tru fiecare lot, urmărirea atentă a 
felului cum taurinele consumă fu
rajele, spre a se putea interveni o- 
perativ cînd ele manifestă sem
ne de îmbolnăvire etc. Tot în 
cadrul măsurilor luate de noi în 
vederea aplicării raționale a aces
tui sistem de hrănire se înscrie și 
alegerea și instruirea unui munci
tor conștiincios, bine pregătit pro
fesional, care să răspundă în per
manență de prepararea „ca la carte“, 
potrivit indicațiilor primite, a ames
tecului de furaje. Datorită acestor 
preocupări, precum și ' controlului

BsaÈsm și Apmtareacocenilor
In timpul recoltării porumbului pen

tru boabe, precum ți in perioa
da imediat următoare, cocenii îți mai 
păstrează o anumită suculenfă, o parle 
din frunze fiind încă verzi. Dacă plantele 
sînt strînse în acest stadiu de dezvol
tare, rezultă un furaj destul de valoros ; 
dacă nu, tulpinile se usucă excesiv, 
frunzele se sfîșie, într-un cuvînt au loc 
pierderi calitative și cantitative aprecia
bile. Avînd în vedere acest lucru, cu 
tot efortul deosebit pe care îl solicită 
recoltarea la timp a porumbului boabe, 
muncitorii din gospodăria noastră se 
străduiesc să strîngă pe cît posibil con
comitent șfiulefii și cocenii de porumb, 
să depoziteze în cele mai bune condiții 
produsele secundare. Cum se realizează 
aceasta ?

In cazul recoltării manuale a porum
bului, îndată ce șfiulefii au fost culeși, 
echipe speciale de muncitori trec la 
tăierea plantelor. După semiuscarea 
prealabilă, acestea sînt legate în snopi 
și clădite în glugi. Imediat ce și-au de- 
săvîrșit uscarea, cocenii sînt transporta^ 
și depozitaji în șire bine clădite, la lo
cul de consum.

In ultimii ani, datorită dotării gospo
dăriei cu noi utilaje, s-a extins tot 
mai mult recoltarea mecanizată a co
cenilor de porumb. în acest caz însă, ei 
nu mai rămîn întregi, ci sînt tocafi mă
runt Metoda cea mai larg folosită pen
tru conservarea cocenilor aflafi sub a- 
ceastă formă este însilozarea. Plantele 
tocate, rezultate de la combine, sînt 
transportate imediat, cu remorcile, la 
gropile sau turnurile de siloz. Acestea 
sîr)t amplasate în apropierea locului de 
consum și a surselor de apă, spre a se 
evita manipulările la distanje mari și a se 
putea asigura mai ușor apa necesară pen

tinate în două reprize : 50 la sută 
din rație dimineața, între orele 5— 
6,30, iar restul — după-amiază, între 
orele 17—18,30. Administrarea ames
tecului se face individual, prin 
cîntărire. Acest lucru este absolut ne
cesar, deoarece în caz că unele ani
male consumă cantități prea mari 
de furaje, deci și de uree, ele se 
pot intoxica. Practic se procedează 
în felul următor. în prima zi se cîn- 
tărește amestecul în coșurile cu care 
îngrijitorii împart hrana animalelor. 
La orele stabilite ei leagă la iesle 
taurinele și le administrează indivi
dual furajele preparate, avînd grijă 
ca fiecare să consume doar rația 
lui. Datorită faptului că loturile sînt 
uniforme din punct de vedere al 
greutății corporale, fiecare animal 
consumă cantități de nutrețuri apro
ximativ egale cu cele stabilite. Tre
buie avut însă grijă ca înainte de 
administrarea unui tain să se cu
rețe bine ieslele de resturile necon
sumate.

Pentru a putea efectua rapid și co
rect dozarea, prepararea soluției și 
umectarea uniformă a straturilor, în 
gospodăria noastră a fost Improvizat 
un dispozitiv simplu, care corespun
de perfect scopului propus. După 
cum se vede și din schița alăturată, 
el este format dintr-un rezervor cilin- 

de zi cu zi exercitat de specialiștii 
din gospodărie asupra activității 
desfășurate la fermele de taurine, 
au fost obținute rezultate bune încă 
din primele luni, au fost prevenite 
unele neajunsuri care pot apărea 
dacă nu se ține seama întrutotul de 
regulile pe care le impune aplicarea 
acestei metode.

Subliniind rezultatele mulțumi
toare obținute, nu putem trece cu 
vederea rezervele mari pe care le 
mai avem în această direcție. Ne
numărate fapte demonstrează că 
sînt condiții ca în această iarnă să 
obținem sporuri și mai mari de 
creștere în greutate, la un preț de 
cost și mai scăzut. Intre altele, acest 
lucru este dovedit de realizările u- 
nor îngrijitori fruntași, cum sînt 
Gheorghe Racoviță, Vasile Avram 
și alții care, cu aceleași cantități de 
furaje, obțin lună de lună sporuri 
de creștere în greutate a animale
lor, cu sute de grame mai mari de
cît media realizată pe gospodărie. 
Rezultă de aici că trebuie să ne o- 
cupăm mai mult de răspîndirea ex
perienței bune dobîndite de îngriji
torii fruntași. Sîntem convinși că 
gospodăria și muncitorii vor avea 
numai de cîștigat.

Eugen OVEZEA
director

tru umezitul cocenilor care se însilozează. 
De regulă, această operafie se face me
canizat, prin instalarea de pompe me
canice sau aspersoare direct |a sursele 
de apă existente, astfel încît în masa de 
însilozat să se asigure un minim necesar 
de 60 la sută umiditate. O mare atenfie 
acordăm tasării nutrețurilor din gropi, 
întrucît, îndeosebi în cazul furajelor 
înfoiate, cum sînt cocenii, aceasta con
diționează în măsură hotărîfoare calita
tea lor.

După cum se știe, cocenii de porumb 
au un grad de lignificare destul de ridi
cat, care le micșorează digestibilitatea, 
sînt săraci în substanțe proteice, posedă 
un gust nu prea plăcut. Datorită acestor 
caracteristici, animalele nu-i consumă cu 
plăcere și în întregime, se înregistrează 
pierderi mari. Prin aplicarea unor proce
dee tehnice moderne, respectiv prin în
silozarea cocenilor de porumb în ames
tec cu uree, melasă și lactobacterin, a- 
ceste neajunsuri pot fi înlăturate. Furajul 
rezultat are un conținut mult sporit de 
substanfe hrănitoare și îndeosebi de 
proteină, un gust plăcut, care îl face să 
fie consumat cu poftă. în totalitate, de 
către animale. Nu-i de mirare deci 
că an de an am extins tot mai mult 
această metodă de însilozare. Această 
operafie se face cu multă atenfie, pentru 
a preveni unele neajunsuri care se pot 
înregistra mai ales în cazul cînd în masa 
cocenilor tocafi se administrează canti
tăți mari de uree. In general, pentru o 
tonă de siloz noi folosim 2 kilograme 
de uree și 18 kilograme de melasă, 
diluate în așa fel încît umiditatea fu
rajelor din gropi să ajungă la 60—65 
la sută.

In afară de aceste două forme de 
păstrare a cocenilor (întregi sau însilo-

dric cu o capacitate de 5 000 litri, 
în care s-a montat un agitator cu 
paleți acționat de un electromotor, 
învîrtindu-se în permanență, acesta 
din urmă asigură amestecarea per
fectă a soluției. Rezervorul este pre
văzut cu un indicator de nivel com
pus dintr-un plutitor la interior și o 
greutate la exterior, care, în flecare 
moment, arată cantitatea de apă a- 
flată înăuntru. In afară de aceasta, 
la partea inferioară a rezervorului a 
fost instalată o pompă mecanică, 
acționată tot de un electromotor, 
care asigură evacuarea soluției. 
Cum funcționează acest dispozitiv î

De la rețea se dă drumul Ia apă în 
rezervor. Se introduc uree șl melasă 
în cantitățile prevăzute și se porneș

® Prin folosirea ureei 
se asigură pină la 35 la 
suîă din proteina ne
cesară animalelor

® Pentru obținerea unui 
kg de carne s-au folosit 
cu 40 la sută unități nu
tritive mai puțin față de 
prevederi

• Prețul de cost al unui 
kg de spor in greutate 
este cu circa 2 lei mai 
mic decît cel planificat

zafi în amestec cu uree și melasă) noi 
îi conservăm și în alt mod : focafi și 
însilozați împreună ciT ' floarèa-soarelui. 
In acest scop, imediat după recoltarea 
păioaselor a fost semănată floarea- 
soarelui pe zeci de hectare. Îngrijită cu 
atenfie, cultura s-a dezvoltat foarte fru
mos și ne asigură, acum la recoltat, o 
producfie medie la hectar de circa 40 000 
kg de furaje. Acest nutreț, care are o 
umiditate ridicată, este însilozat împreu
nă cu cocenii tocați, rezultați de la 
combine, în straturi alternative, bine 
tasate.

Un alf produs secundar al culturii po
rumbului sînt ciocălăii rezultați după 
baterea știuleților. Confinînd cantități 
aproximativ egale de substanță uscată, 
unități nutritive, calciu și fosfor cu cele 
existente în cocenii de porumb, fiind 
îmbogățiți în substanțe hrănitoare prin 
adaos de uree și melasă, ciocălăii uti
lizați în hrana animalelor contribuie 
la obținerea unor sporuri bune de creș
tere în greutate, la fel de mari și de 
ieftine ca în cazul folosirii cocenilor.

In iarna trecută, furajele însilozate în 
amestec cu uree și melasă, cocenii ră
mași întregi și ciocălăii de porumb au 
avut ponderea cea mai mare în cadrul 
rațiilor folosite la taurinele puse la în
grășat. Totodată, în rații au fost introdu
se și alte nutrețuri (porumb uruit, tarife 
de grîu, șroturi de floarea-soarelui, sare, 
făină de oase etc.), care au asigurat toa
te elementele nutritive de care au ne
voie animalele. Administrate cu grijă, di
ferențiat, ele au dus la obținerea unor 
sporuri de creștere în greutate mai m3ri 
decît cele prevăzute și la un preț de cost 
scăzut.

Călin VERNESCU 
inginer șef
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te electromotorul care acționează 
axul cu paleți. După ce soluția a 
fost bine omogenizată, ea este eva
cuată de către pompa mecanică 
prin furtunul de refulare. Acesta este 
prevăzut Ia capăt cu un dispozitiv, 
care permite udarea uniformă a a- 
mestecului de furaje.

Datorită acestor măsuri, precum șl 
conștiinciozității cu care se lucrează 
la pregătirea soluției, umectarea fu
rajelor și prepararea amestecului de 
nutrețuri, în gospodăria noastră a- 
ceste operații s-au făcut corect, a- 
sigurîndu-se o hrănire corespunză
toare a animalelor.

Constantin CAZACU 
brigadier

Animalele îngrijite de Teodor Marcu primesc la ora stabilită rația de 
furaje

U R E E A reubui;
Este știut că cea mai mare parte 

dintre substanțele proteice de care 
taurinele au nevoie pentru a se 
dezvolta normal sînt asigurate de 
către furajele de origine vegetală. 
Unele dintre acestea sînt însă 
mai bogate în proteine (fînurile 
de trifoi, de lucernă etc), altele, 
cum sînt cocenii de porumb și ciocă
lăii, mai sărace. In cazul folosirii a- 
cestora în hrana animalelor puse la 
îngrășat, este absolut obligatorie 
completarea deficitului proteic. A- 
ceasta trebuie să se realizeze prin fo
losirea unor nutrefuri ușor de pro
curat, care costă puțin. Unul dintre 
ele este ureea. Pentru a obține însă 
rezultatele scontate, ureea trebuie să 
fie folosită cu o deosebită atenție. Ce 
măsuri am luat în acest sens ?

Cantitatea maximă de uree indicată 
pentru a fi administrată în decurs de 
24 de ore este de 0,25—0,30 g pe ki
logramul de greutate vie, adică de 
100—120 g pentru un animal de 400 
kg. In gospodăria noastră însă folo
sim doze moderate - de uree, de ma
ximum 100 g pe zi în cazul taurine
lor adulte. Dozele sînt micșorate în 
mod corespunzător cînd animalele 
sînt furajate cu coceni de porumb în 
amestec cu uree și melasă. Calculul se 
tace în modul următor. La însilo
zare, folosim pentru fiecare tonă de 
coceni cile 2 kg uree și 18 kg de 
melasă. Deci în momentul administră
rii în rații, în fiecare kilogram de si
loz există 2 g de uree. Aceste 2 g se 
înmulțesc cu cantitatea de siloz ad
ministrată zilnic fiecărei grupe de a- 
nimale — 5 kg în cazul taurinelor de 
250—300 kg ; 6 kg în cel al animale
lor de 350—400 kg ele — și produsul 
rezultat (10 g în primul caz și 12 g 
în al doilea) se scade automat din 
cantitatea zilnică totală de uree pre
văzută.

Introducerea ureei în tatii nu se 
face dintr-o dată, ci treptat, pentru a 
da posibilitate animalelor sa se obiș
nuiască cu ea. La început nu folosim 
alte cantități decît cele existente 
în cocenii de porumb însilozați. Apoi 
încet, încet se introduce uree (în so
luție cu melasă) și în amestecul de 
furaje preparat, astfel încît după 
15—20 de zile taurinele pot primi în
treaga doză de uree stabilită.

Pentru a se preveni orice surpriză, în 
grajduri s-a așigurat în permanentă, 
ca antidot, otet sub formă de soluție 
1:3 Datorită grijii cu care se lucrea
ză, acesta n-a fost folosit decît foarte 
rar (2—3 litri) și anume în cazul ani

malelor mai lacome, care prezentau 
semne de indigestie.

Cîteva cuvinte despre felul cum 
calculăm cantitățile de furaje din a- 
mestec, precum și dozajul de uree și 
melasă. La baza acestui calcul stau 
stabilirea cu grijă a rațiilor de furaja
re pentru fiecare categorie de anima
le, precum și întocmirea atentă, 
săptămînal, a notelor de calcul, 
necesare pentru prepararea în bune 
condifii a soluției și furajelor. Ele țin 
seama de efectivul existent, calitatea 
nutrețurilor folosite pentru realizarea 
amestecului, dozele optime de uree și 
melasă, cantitățile de apă ce se ada
ugă ele. Cum se face calculul ?

Potrivit rațiilor stabilite, unui ani
mal în greutate de 300—350 kg îi 
asigurăm în medie zilnic 8,5 kg coceni 
tocați, 5,5 kg porumb siloz, 0,500 kg 
porumb uruit, 0,500 kg tărîțe de grîu, 
0,300 kg șroturi de floarea-soarelui, 
90 g de uree, precum și sare, făină 
de oase ele — în total deci aproxi
mativ 16 kg de furaje. Ținîndu-se sea
ma de faptul că pentru umectarea a- 
cestei cantități folosim 4,8—5 litri de 
soluție, rezultă că concentrația de u- 
ree în fiecare litru de soluție este de 
circa 18 g. Să presupunem că la un 
moment dat avem la îngrășat 100 de 
taurine din această grupă. In cazul 
acesta vom indica brigadierilor ca la 
amestecul pe care îl prepară să folo
sească 1 600 kg coceni tocați, coceni 
însilozați cu melasă și uree,, porumb 
uruit, tărîțe de grîu, șroturi de floa
rea-soarelui etc și 480 litri soluție. 
Aceasta va conține 7,9 kg uree (se 
scade din cantitatea totală de 9 kg 
care se cuvine zilnic celor 100 de 
taurine 1,1 kg uree cît conțin cocenii 
însilozați incluși în rație) și 71,1 kg 
de melasă, știut fiind că întotdeauna 
la o parte de uree se asigură 9 părți 
de melasă

Tn încheiere, vreau să subliniez 
încă o dată că aceste calcule se fac 
cu multă grijă, că brigadierii urmă
resc zi de zi ca ele să fie respectate 
întocmai, spre a se putea obține un 
amestec bun de furaje.

Mellnfe TUDUCE 
ing. zootehnist

Pagină organizată de 
Radu ATANASESCU 

Foto : Atanase CARTOJAN
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ÎN DEZBATEREA COMUNIȘTILOR

zvoare
In adunările de dare de seamă și 

alegeri ale celor cinci organizații de 
bază de la fabrica „Armătura” din 
Cluj, discuțiile au fost axate pe răs
punderea ce revine comuniștilor în 
îndeplinirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii pe ultimele luni ale anu
lui și pregătirea producției anului 
viitor.

în organizațiile de bază de la tur
nătorie, dezbaterile din adunările de 
alegeri s-au concentrat asupra mun
cii de partid pentru mobilizarea co
lectivului secției la obținerea unei 
producții sporite pe seama valorifi
cării rezervelor interne de creștere 
a productivității. Asemenea „izvoa
re locale” se cer depistate și puse 
în valoare, la fiecare loc de muncă.

Atenția deosebită acordată acestei 
probleme se datorește faptului că la 
începutul anului, din pricina muncii 
i,,în asalt”, au apărut aci greutăți în 
realizarea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii, Pe baza discută
rii, în grupele de partid și în adună
rile generale ale organizației de 
bază, a căilor de remediere a aces
tor stări de lucruri, conducerea sec
ției a adoptat măsuri privind perfec
ționarea organizării producției în a- 
telierul de miezuri, intensificarea 
controlului asupra respectării tehno
logiei de turnare, ceea ce a 
nat reducerea 
turi,

Organizația 
munca politică 
direa experienței turnătorilor frun
tași Mihai Orban, Ioan Călătean, A- 
lexandru Muji și a altora ; au fost 
organizate lunar conferințe asupra 
diferitelor aspecte ale procesului teh
nologic la turnare-formare ; convor
birile la locul de muncă în jurul pie-

procentului
determi- 
de rebu-

orientatde bază a
de masă spre răspîn-

selor rebutate au determinat crearea 
unei opinii de masă combative împo
triva lucrului de mîntuială. Rezultate 
bune au dat, de asemenea, reparti
zarea absolvenților școlilor profesio
nale pe lingă muncitorii evidențiați 
în întrecere, precum și urmărirea 
zilnică a graficelor consemnînd re
zultatele în producție ale fiecărui 
muncitor și ale fiecărei echipe. Toate 
acestea au contribuit ca rămînerea 
în urmă să fie recuperată, iar sarci
na de creștere a productivității mun
cii să fie depășită pe primele 10 luni 
ale anului.

Analizînd cu exigență rezultatele 
obținute, numeroși membri și can
didați de partid, printre care șeful 
de echipă Traian Matei, turnătorii 
Nicolae Mărcuș și Alexandru Muji, 
au arătat că în secție mai sînt nu
meroase rezerve de creștere a pro
ductivității muncii. Capacitatea de 
producție a utilajelor nu este întot
deauna folosită rațional.

întrucît în a doua jumătate a anu
lui 1965 va intra în funcțiune o tur
nătorie nouă, unde vor fi efectuate 
turnări de fontă maleabilă cu ca
racteristici fizico-mecanice superioa
re, adunarea de alegeri a subliniat 
necesitatea de a se trece încă de pe 
acum la pregătirea cadrelor necesa
re. Totodată, hotărîrea adoptată a 
cerut noului birou al organizației de 
buză să acorde o mai mare atenție 
activității politico-educative pentru 
întărirea disciplinei în muncă, să 
controleze sistematic activitatea con
ducerii tehnice a secției privind fo
losirea la întreaga capacitate a uti
lajelor, extinderea metodelor mo
derne de turnare.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

economisire a metalului. în urma 
verificării desenelor, modelelor și 
prin extinderea unor procedee teh
nologice avansate, adaosurile de 
prelucrare la unele repere au fost 
reduse cu 10—20 la sută.

Exemplul personal al comuniști
lor, munca politică vie, combativă, 
ajutorul 
calificare 
procentul 
sub cifra 
cea condusă de 
Onofrei, 
turi. Economiile realizate pe această 
cale de muncitorii de la turnătorie 
se cifrează la aproape 74 de tone de 
metal. Bilanțul pe 9 luni arată că 
uzina a economisit la prețul de cost

acordat muncitorilor cu 
mai slabă au contribuit ca 
de rebuturi să scadă mult 
admisă. Sînt echipe, ca 

comunista Elena 
care lucrează fără rebii-

modernă
Foto : Gh. VințilăToamnă

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii”

1 820 000 lei și a realizat un bene
ficiu de 2 165 000 lei peste plan.

în scopul sporirii continue a eco
nomiilor de metal, s-a propus în 
cadrul discuțiilor ca organizația de 
bază să sprijine, prin cei mai pre
gătiți tehnicieni și ingineri comu
niști, acțiunea de extindere a tur
nării în cochile a bucșelor de me
tal neferos. Adunarea de alegeri a 
cerut biroului organizației de bază 
nou ales să inițieze o largă acțiune 
pentru studierea, în fiecare secție 
și loc de muncă, a rezervelor de 
creștere a productivității muncii și 
de realizare a unor economii supli
mentare.

mai importante 
de cost, econo- 
au constituit 

al discuțiilor în

Realizarea de cît 
economii la prețui 
misirea metalului 
principalul subiect 
adunarea de alegeri a organizației 
de bază de- la Uzina metalurgică 
din Bacău. în cuvîntul lor, ingine
rul Gheorghe Huțu, șeful de echipă 
Ion Maxim, maistrul Nicolae Her- 
gheligiu și alți membri și candidați

de partid au relevat rezultatele 
bune ale inițiativei luate în primul 
trimestru al anului de organizația 
de bază privind formarea unui co
lectiv de ingineri, tehnicieni, 
maiștri și muncitori cu o înaltă ca
lificare, care să studieze posibili
tățile de reducere a adaosurilor de 
prelucrare in turnătorie și de pu
nere în valoare a altor rezerve de

în sectorul motor al Uzinelor de 
tractoare Brașov se desfășoară o ac
țiune susținută pentru perfecționa
rea continuă a tehnologiei de fabri
cație. în acest an au fost introduse 
linii automate de fabricație pentru 
uzinarea blocurilor, a carteram- 
breajului și este în curs de introdu
cere linia pentru chiulasă. „Zestrea” 
tehnică a sectorului s-a îmbogățit 
cu numeroase agregate cu funcțio
nare automată. Tocmai de aceea a- 
dunarea de alegeri a organizației de 
bază nr. 14 a pus în centrul dezba
terilor problemele legate de perfec
ționarea continuă a procesului teh
nologic, a analizat aportul și sarci
nile comuniștilor în promovarea 
unei tehnologii avansate, care să a- 
sigure o înaltă productivitate a mun
cii și o calitate superioară a pieselor.

Organizația de bază de aici a acu
mulat o experiență prețioasă în 
acest domeniu. în adunările generale 
ale comuniștilor, în ședințe de birou, 
au fost dezbătute periodic mijloa
cele menite să asigure ridicarea ni
velului tehnic al producției, îmbu
nătățirea unor procedee tehnologice. 
La începerea lucrărilor de introdu
cere a unor linii și mașini automate, 
organizația de bază a sprijinit activ 
conducerea sectorului în trecerea la 
o mai bună organizare a producției. 
Munca politică de masă desfășurată

de comuniștii cu cea mai înaltă ca
lificare în sprijinul acțiunii de per
fecționare a tehnologiei de fabrica
ție a înlesnit înlocuirea unor opera
ții ca frezarea, rectificarea și aleza- 
rea prin broșare, ceea ce a determi
nat o creștere importantă a produc
tivității muncii.

Toate acestea au contribuit la în
deplinirea și depășirea planului de 
producție pe primele 10 luni, deși 
el este cu 35 la sută mai mare de- 
cît realizările sectorului obținute în 
aceeași perioadă a anului trecut ; 
productivitatea muncii a înregistrat 
O creștere de 27 la sută.

în cuvîntul lor, mai mulți membri 
și candidați de partid au cerut bi
roului organizației de bază să des
fășoare o acțiune largă pentru extin
derea inițiativei „La fiecare fază și 
operație — o tehnicitate ridicată” și 
să sprijine conducerea sectorului în 
sporirea randamentului liniei auto
mate de arbori și îmbunătățirea teh
nologiei de fabricație a canelurilor 
bielei.

Adunarea de alegeri a exprimat 
hotărîrea comuniștilor de a mobiliza 
întregul colectiv al sectorului în ac
țiunea de perfecționare continuă 
tehnologiei de fabricație.

a

SFATUL MEDICULUI

Earia dusters (Urmare din pag. I-a)

rilor ce vor începe după 1 ianuarie 
1965. Ceva există — promisiunea că 
le vom primi pînă la finele aceștui

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

an — dar numai cu aceasta nu pu
tem întocmi proiectele de organiza
re. Lipsa documentației ne poate 
crea prejudicii în anul viitor îndeo
sebi în ce privește aprovizionarea1’.

Pe urmele materialelor publicate
„Aprovizionarea
cu combustibil“

în legătură cu articolul publicat 
sub acest titlu în „Scînteia” nr. 6382, 
la redacție au sosit mai multe scri
sori de răspuns. Direcția regională 
de economie forestieră București ne 
informează că neîndeplinirea pla
nului de către I. R. „Combustibilul” 
în ce privește livrarea lemnelor de 
foc se datorește lipsei de mijloace 
de transport ; NAVROM nu a pus la 
dispoziție vasele solicitate în acest 
scop. DREF București a luat o serie 
de măsuri — a închiriat de la TAVS 
Tulcea două ceamuri a cîte 400 
tone, a asigurat mijloace de trans
port proprii (tractoare și autoca
mioane) pentru aducerea lemnului 
la malul Dunării și al Borcei, ur- 
mînd ca acesta să fie apoi evacuat 
cu șlepurile NAVROM etc. Scrisoa
rea menționează, de asemenea, că 
IRTA București nu asigură autoca
mioanele necesare pentru transpor-

tul lemnului de foc din incintele în- 
diguite, în special la balta Fetești 
și Chirnogi-Oltenița.

„Pentru a se evita situația din alți 
ani — ne scrie Comitetul executiv 
al Sfatului popular al orașului Rm. 
Vîlcea — s-au asigurat stocuri de 
combustibil suficiente pentru sezo
nul rece”.

Scrisori de răspuns s-au mai pri
mit de la sfaturile populare ale ora
șelor Timișoara, Galați și Craiova, 
de la DREF Banat etc.

O.C.L. Pîinea a luat măsuri pentru 
renovarea și mai buna gospodărire 
a magazinului”.

și pr@fil@zia -di Utilizarea noilor materiale

dentară — pierderea de 
dentară dură și formarea

Caria 
substanță 
de cavități în dinte ■— nu este o a- 
chiziție a omului modern. Cercetă
torii au descoperit carii pînă și la 
dinții primilor oameni maimuță (au- 
stralopiteci) care au trăit acum 1— 
2 milioane de ani. Viața civilizată 
fqvorizează însă apariția acestei 
boli și asistăm astăzi la o creștere 
continuă a frecvenței cariilor.

La început, omul nu resimte dureri 
șl caria rămîne neobservată. Cu 
timpul însă, ea crește și poate duce 
la distrugerea completă a coroanei 
dintelui, iar cînd se apropie de 
pulpa dentară, dintele devine sensi
bil la diferențele între cald-rece, 
dulce-acru ; apar durerile. Caria nu 
este o boală gravă, poate determina 
însă complicații : abcese, pierderea 
dintelui, urmată de tulburări de mas
ticație, de tulburări digestive sau 
infecții de focar etc.

Se cunosc astăzi o serie de factori 
care favorizează apariția cariei. Un 
rol important revine condițiilor de 
viață, îndeosebi felului de alimenta
ție. în general, ca urmare a 
preparării alimentelor, aparatul den
tar nu mai este supus la eforturi, 
devine mai puțin rezistent. De ase
menea, prin fierbere și coacere în
delungată, se pierd multe vitamine 
și trofine, substanțe necesare organis
mului. Pot înlesni formarea de carii 
șj condițiile din cavitatea bucală, 
lipsa de igienă dentară, însoțită de 
acumularea resturilor de mîncare și 
fermentarea lor, Fermentarea gene
rează substanțe care favorizează a- 
tacul smalțului dentar. Lipsa de fluor 
din apa de băut contribuie, de ase
menea, la formarea cariilor ; prezent 
însă în cantitatea de numai 1,5 mg 
la litru, fluorul are rol protector.

Bolile generale ale organismului, 
îndeosebi tulburările glandelor en
docrine favorizează formarea carii
lor, explozia de carii produeîndu-se 
adeseori concomitent cu începerea 
bolii generale.

Lupta împotriva cariei trebuie în
cepută din prima copilărie, încă din 
perioada de formare a dinților, prin 
administrarea de calciu și vitamine 
mamei în timpul gravidității, iar a- 
poi copilului, după necesitate, pînă 
la vîrsta de 4—5 ani. Astfel se poa
te mări rezistența substanței dure 
dentare și anihila acțiunea unor fac
tori favorizanți. Același efect are 
o alimentație rațională, bogată 
lapte, fructe șl legume proaspete, 
slgurată copilului.

Medicamentele administrate mai 
tîrziu, aproximativ după vîrsta de 6

în
a-

„Sortimente 
variate, calitate 
superioară“

ani, nu mai au efect asupra dinte
lui. S-a dovedit însă că, în perioada 
de creștere, folosirea apei de băut 
cu fluor în cantitate corespunzătoare 
duce la scăderea frecvenței cariei. 
Din aceste considerente, în unele 
centre se fluorizează în mod siste
matic apa de băut. Nu trebuie ne
glijate bolile generale (gastro-intes
tinale — frecvente în copilărie, cele 
endocrine etc.) pentru a elimina fac
torii care favorizează formarea ca
riilor.

în complexul de măsuri profilac
tice un rol important revine educației 
sanitare. în cadrul ei (cu rezultate 
mai bune, dacă este făcută în co
lective, în creșe, grădinițe, școli) co
pilul va fi învățat să- se spele regu
lat pe dinți, cel puțin o dată pe zi, 
seara, înainte de culcare, cu pastă, 
cu o periuță personală, aspră, și cu 
o tehnică corectă. Trebuie combă
tute cu energie obiceiurile vicioase, 
ca sugerea degetului, roaderea un
ghiilor, respirația bucală, obiceiuri 
care duc la tulburări în echilibru) 
dento-maxilar și contribuie la apari
ția cariilor. Copilul va fi îndruma’ 
să mestece viguros (sînt recomanda
bile unele fructe crude, pîinea inte
grală uscată), să vorbească clar, ar
ticulat. Nu este recomandabilă folo
sirea dulciurilor în exces, mai ales 
între mese sub formă de biscuiți, 
bomboane lipicioase sau bomboane 
tari pe care copilul le 
dinți.

în cadrul educației 
buie creată la copil o
favorabilă medicului stomatolog, în- 
cepînd cu cîteva consultații simple, 
pentru stabilirea încrederii între me
dic și micul pacient. Tratarea din 
timp a cariilor simple la copii șl ti
neri îi ferește de neplăceri mai mari, 
mai tîrziu. Omul tratat corect, 
din copilărie, controlat periodic 
la cel mult 6 luni, pînă la vîrsta 
de 24 de ani (cînd de obicei se pro
duce un echilibru al întregului orga
nism și în mod normal cariile apar 
mult mai rar) va avea o cavitate 
bucală și o dantură care nu-i vor 
provoca complicații. Numeroasele 
cabinete stomatologice în școli, în
treaga rețea de stomatologie din 
țară, încadrată cu medici calificați, 
au ca un obiectiv important și pro
filaxia cariei. Măsurile profilactice, 
combaterea tuturor factorilor cunos- 
cuți ca favorizanți, vor fi cu atît mai 
eficiente cu cît au fost începute mai 
din timp.

Dr. Adina Gherga NEGREÀ

cît și în exteriorul blocurilor. Gama 
acestor materiale poate fi, după pă
rerea mea, mult lărgită. De pildă, 
în documentațiile predate construc
torilor din regiune nu se prevăd 
vopsitorii pe bază de email alchidal 
pentru tîmplăria din lemn sau meta
lică. Nu s-a introdus folosirea plă
cilor fibrolemnoase poroase pentru 
izolări termice și fonice. în acest 
scop s-au 
D.S.A.P.C. 
serie 
încă 
prevăzut 
re de 
mic, dar a omis varietatea, Mă refer 
la faptul că blocurile astfel exe
cutate puteau fi intercalate cu al
tele, avînd fațade cu un colorit și 
materiale diferite, ceea ce ar fi

sparge între

sanitare tre- 
ștare psihică

ing. Timofeus FECSO, șeful servi
ciului tehnic ai T.R.C.

„Mi se pare util să arăt în această 
discuție că pentru urgentarea lucră
rilor de finisaj și o mai largă varie
tate în construcții, se impune o a- 
tenție mai mare extinderii materia
lelor noi, eficiente, de construcție, 
în ultima vreme se observă o îmbu
nătățire substanțială în această di
recție. S-au introdus materiale de
corative noi de finisaje și de insta
lații, vopsitorii pe bază de acetat 
de polivinil, pardoseli din covoare 
de materiale plastice, imitații de cal- 
cio-vechio, parchetul lamelar. Am 
mai adăuga folosirea tuburilor de 
scurgere din p.v.c., placarea fațade
lor exterioare cu placaj ceramic etc. 
Toate acestea contribuie la crearea 
unui aspect plăcut, atît în interiorul viorat peisajul”.

Dar varietatea arhitectonică?
Alexandru KLEIN, arhifect-șef al re
giunii

„Pentru că veni vorba de varietate 
am să mă opresc puțin asupra a- 
cestei probleme. Numărul mare de 
locuințe ridicate în ultimii ani în 
regiunea Maramureș a pus, firește, 
probleme deosebite în ce privește

din
un

făcut propuneri. Dar 
n-a luat în considerare o 
propunerile noastre. Și 
aspect. Proiectantul a 

placarea unor exterioa- 
blocuri cu placaj cera-

în-

varietatea ansamblurilor. Se 
mănă acestea între ele, diferă 
un oraș la altul, au ceva din 
tectura specifică Maramureșului și 
tradițiile arhitecturii noastre ? Iată 
probleme care, fără îndoială, au pre
ocupat în ultima vreme pe proiec
tanți. Dar se pune întrebarea : prin

asea- 
de la 
arhi-

ce se deosebesc proiectele de locu
ințe din anul 1965 ?

In noile proiecte de locuințe ce se 
vor realiza în anul viitor, proiectan- 

noștri s-au călăuzit permanent 
indicațiile prețioase ale conduce- 
de partid și de stat cu privire 
varietatea arhitectonică a con- 

în 
fiecărei

ții 
de 
rii 
la 
strucțiilor de locuințe și luarea 
considerare a specificului 
localități.

Prin soluțiile aplicate în proiecta
re, bazată pe utilizarea secțiunilor de 
tronsoane de blocuri directive, pro- 
iectanții pot aduce un aport personal 
la tratarea arhitecturală a fațadelor. 
Cu alte cuvinte, păstrînd în general 
distribuțiile de încăperi și suprafe
țele lor normate, se pot prevedea, 
după părerea mea, balcoane, logii, 
trafoare, pergole sau alte elemente 
arhitecturale după cerințele de as
pect arhitectural.

în vederea evitării unei monotonii 
a ansamblurilor mai mari, noile 
blocuri au fost proiectate cu un nu
măr diferit de etaje. Bunăoară, blo
cul turn de 10 etaje ridicat la in
tersecția străzilor Coșbuc și Unirii 
din Baia Mare s-a intercalat în an
samblul de blocuri cu 3 și 4 etaje, 
în scopul îmbunătățirii aspectului 
noilor construcții s-a înregistrat în 
ultimul timp o rodnică colaborare 
între arhitecții proiectanți și artiștii 
plastici. Pe fațadele a două blocuri 
de pe Bd. București din Baia Mare 
s-au executat două panouri cera
mice de mari proporții pe suprafe
țele rezervate de arhitectul proiec
tant al blocurilor. Panourile au fost 
executate de artiștii plastici locali”.

Articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia” nr. 6383, semnala 
unele deficiențe în folosirea rațio
nală a materiei prime la Fabrica de 
încălțăminte „Bihoreana“-Marghita 
din regiunea Crișana. în răspunsul 
trimis ziarului de conducerea fabri
cii se arată că pentru gospodărirea 
mai bună a materiei prime și a ma
terialelor, întreaga gamă de cuțite 
de ștanțat a fost verificată, înlătu- 
rîndu-se • sculele necor.e.șpunzătoare. 
S-a făcut și o nouă normare a consu
murilor specifice, avîndu-se în ve
dere condițiile de fabricație existen
te și asigurarea unei producții de 
calitate superioară. Pentru a se pu
tea urmări mai ușor utilizarea ma
teriei prime, atelierul de ștanțat a 
fost reorganizat. Ca urmare a măsu
rilor luate, în 8 luni s-au economi
sit 95 400 decimetri pătrați de piele 
fețe și 3 315 kg talpă.

„La magazinele 
din cartierul
nostru“

mai 
Po- 
nr. 

ali-

într-o scrisoare cu titlul de 
sus, semnată de lăcătușul Ion 
pescu și apărută în „Scînteia" 
6384, se arăta că la magazinul 
mentai- din cartierul Triaj-București
agregatele frigorifice nu funcționea
ză, iar centrul de pîine nu e bine 
gospodărit.

în legătură çu cele semnalate, 
Direcția comercială a Sfatului popu
lar al Capitalei comunică ziarului 
următoarele : „Pentru îmbunătăți
rea condițiilor de funcționare a ma
gazinului alimentar din str. Mimozei 
25, cartierul Triaj, O.C.L. Alimenta
ra din raionul Grivița Roșie, de care 
aparține magazinul, a luat măsuri 
de renovare a acestei unități. Apro
vizionarea cu alimente perisabile se 
va face în măsura ritmului de vîn- 
zare și a posibilităților de păstrare- 
conservare. în ce privește deficien
țele semnalate la magazinul de pîi
ne, acestea sînt de asemenea juste.

„Timpul 
pacientului“

In articolul intitulat astfel, apărut ' 
în „Scînteia” nr. 6401, se semnalau 
unele deficiențe existente în acti
vitatea unor unități sanitare din re
giunea Ploiești. Iată ce ne răspund'- 
comitetul executiv al sfatului popu-- 
lar regional : „Asistența de speciali-' 
täte în urologie — din orașele Plo
iești și Tîrgoviște •— este acum, a- 
sigurată de cabinete și secții înca
drate cu specialiștii necesari. In 
restul regiunii, bolnavii sînt consul
tați la secțiile de chirurgie ale spi
talelor rurale. înființarea de noi sec
ții și servicii de urologie în localită
țile regiunii este în atenția secției 
de sănătate și prevederi sociale a 
sfatului popular.

Asistența oftalmologică din unită
țile sanitare ale orașului Ploiești este 
in prezent corespunzătoare cerințe
lor. Pentru o mai bună organizare a 
internărilor s-a luat măsura ca sec
ția de oftalmologie să comunice zil
nic'numărul paturilor libere la poli
clinicile 1 și 2 Ploiești”.

„Articolul 9“
Pe marginea articolului apărut 

în „Scînteia” nr. 6397, în care se re
levau o serie de aspecte legate de 
necesitatea respectării regulilor de 
circulație pe drumurile publice, la 
redacție au sosit răspunsuri de la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și Sfatul popu
lar al orașului Brașov.

In răspunsul primit din partea 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini se arată că, în cadrul 
serviciului auto din minister, se des
fășoară o activitate sistematică de 
ridicare a nivelului profesional al 
conducătorilor auto. Prin organiza
rea unor cursuri se urmărește ca 
întregul personal să-și reîmprospă
teze în mod permanent cunoștințele 
legate de prevederile regulilor de 
circulație. în acest sens s-a inițiat 
și un concurs „Cine știe, cîștigă” cu 
tema „Să respectăm întocmai legile 
de circulație”.

Ministerul Sănătății și Prevederi
lor sociale ne comunică, de aseme
nea, că articolul apărut în ziar a 
fost prelucrat cu salariații din ca
drul Atelierului de 
și transporturi.

Sfatul popular al 
ne face cunoscut că 
cizie care reglementează circulația 
pe toate arterele principale din lk. 
calitate. S-au confecționat și mon
tat în oraș noi semne pentru dirija
rea circulației. Au fost editate 
pliante și broșuri care au fost difu
zate în întreprinderi și școli.

întreținere auto

orașului Brașov 
a elaborat o de-

L.

din
19; 

21).
16;
13;

20). Ha
ts,30; 13;
20). Asa-
Cultural 
(9,45; 12;

Știință și tehnică
Timpuri Noi (10—21 în conti-

- -- • se înfurie :

— cinemascop (ambele serii); 
' ■’ 13; 16,30; 20), Tomis (9,30;

chestratul din Altona: Cosmos (16; 18,15; 
20,30). Galapagos: Viitorul (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul șco
lar: Știți cum se tipărește o carte 7 
19,40 — „Serbarea“ cu Abbott și Costello. 
20,05 — Orașul Barnaul. 20,25 — Moment 
literar : Dimitrie Angliei. 21.00 — Sim ’a- 
nia a IV-a de Brahms. Interpre’* <_ Z 
Orchestra simfonică a Radiotelevizi® ,i. 
Dirijor : Emanuel Elenescu, artist eme
rit. In încheiere : Poșta televiziunii, bu
letin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea

Combinatul de vinificație de la stațiunea experimentală Valea Călugă
rească, regiunea Ploiești. In fotografie : Turnul de sticlă care adăpos
tește instalația pentru distilare și una dintre clădirile combinatului unde 
iuncționează stația de îmbuteliere a vinului, prevăzută cu mașini care 

au o productivitate de 3 000 sticle pe oră

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Rigolet,to — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Vă
duva veselă — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L, Caragiale“ (sala Comedia): 
Domnișoara Nastasia — (orele 19,30), 
(sala Studio): O femeie cu bani — (o- 
rele 15,30), Patima de sub ulmi — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Sfinta Ioana — (orele 19,30), (sala Stu
dio — str. Al. Sahia nr. 76 A): Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie; Este vinovată Corina? — 
(spectacol prezentat de Teatrul de stat 
Constanța — orele 20). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (sala Magheru): Luna dezmoș
teniților — (orele 19,30), (sala Studio): 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: Paha
rul cu apă — (orele 19,30). Teatrul evre
iesc de stat : Finita la commedia — (o- 
rele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): Mitică 
Popescu — (orele 20). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (sala „Savoy"): Re
vista de altădată — (orele 20), (sala 
„Victoria“): Și băieții și fetele — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică": Năzbîtiile lui 
Țăndărică — (spectacol pentru copii — 
orele 16), Eu și materia moartă — (spec
tacol pentru adulți — orele 20,30). Circul 
de stat : Selecțiuni de circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Cîntăreața sclavă: 
(film pentru ecran panoramic): Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Comoara din 
Vadul Vechi: Republica (10; 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15). încurcătură blestemată : 
Sala Palatului — — — *
bilete nr. 1 144 
(9,30; 12,15; 15; 
12,30; 15,15; 18; 
15; 17,45; 20,30). Vii și morți — cinema
scop (ambele serii): București (9,45; 12,30;

R. P. Romîne (seria de 
— orele 19,30), Luceafărul 
17,45; 20,30), Grivița (9,45; 
20,45), Modern (9,30; 12,15;

16,15; 20,15), Feroviar (9; 12,45; 16,30:
20,15). Poveste de pe Don : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Umbrelele 
Cherbourg : Festival (10; 12; 15; 17; 
21), Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 
Șoferii iadului: Victoria (10: 12; 14; 
18,15; 20,30). Accattone: Central (10,30; 
15,30; 18; 20,3(1), Cotroceni (15,30; 18; 20,30). 
Străinul . .
Lumina (9,45;
13; 16,30: 20), Floreasca (16.15; 19,3(1). Co
laboratorul Ceha: 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
nihin — Cheia — Ura, sintern în vacan
ță — Barba — Sport nr. 4/1964 — Vreau 
să știu tot nr. 31 " ’
nr. 13 i — . ’
nuare). Comisarul Maigret
Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Drumul 
Sării (15,30; 17,45; 20). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10; 16; 
tari (ambele serii) : Excelsior 
16,30; 20), Aurora (9,30; 13; 16,30; 
sinul din cartea de telefon : 
(15; 17; 19; 21). Moral ’63: Dacia 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Comoara din lacul 
de argint — cinemascop: Buzești (10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30), Brațul nedrept al le
gii : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Viață par
ticulară : Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18;
20,S0). Banda de lași: Unirea (16; 18,15; 
20,30). Legenda din tren : Flacăra (16; 
18; 20). întuneric în plină zl: Vltan (16; 
18,15; 20,30). Ghepardul — cinemascop 
(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). Se

Ieri in țară : Vremea s-a menținut 
în general umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Au căzut precipitații sub formă 
de burniță și ploaie îp Ardeal, Banat și 
Oltenia. In celelalte regiuni precipitațiile 
au avut un caracter cu totul local. Vîntul 
a suflat slab din sectorul nord-est. Tem
peratura aerului la orele 14 oscila între 
6 grade la Tîrgu Secuese și 15 grade la 
Sfîntu Gheorghe-Deltă. Pe alocuri s-a 
produs ceață. In București : Vremea a 
fost în general umedă, cu cerul variabil 
mal mult acoperit. A plouat slab, vîntul 
a suflat slab din sectorul nord-est. Tem
peratura maximă a aerului a fost de 14 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 noiembrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe, mai ales în sud- 
vestul țării. Vînt potrivit din sectorul 
sudic. Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 1 
grad și plus 9 grade, local mai coborîtă, 
iar maximele între 6 șl 16 grade. Ceață 
locală. In București : Vreme schimbă
toare cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe sub formă de burniță. Vînt 
slab din sectorul sudic. Temperatura 
în general staționară. Ceață locală.
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La a XX-a 
a „Scînteii

Azi se împlinesc 20 de ani de la 
apariția „Scînteii tineretului“, organ 
central al Uniunii Tineretului Mun
citor. Ziar iubit și apreciat de ti
neretul întregii țări, „Scînteia tine
retului“ a oglindit în paginile sale 
succesele poporului nostru în dez
voltarea economiei naționale, avîn- 
tul științei și culturii. Intărindu-și 
r i'll organizator, lărgindu-și sfera 
tt.v^cică și activul de colaboratori 
și corespondenți voluntari, ziarul 
aduce o contribuție valoroasă la 
popularizarea politicii partidului, la 
mobilizarea tineretului pentru în
făptuirea acestei politici. „Scînteia 
tineretului“ contribuie la educarea 
tinerilor în spiritul dragostei față 
de muncă și învățătură, reflectă ac
tivitatea însuflețită a tineretului de 
la orașe și sate în opera de con-

Adunare consacrată celei de-a 47-a
aniversări a marelui Octombrie

La clubul uzinelor textile „7 No
iembrie" din Capitală a avut loc joi 
la amiază o adunare consacrată 
celei de-a 47-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Au participat muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la această uzină, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la

Uzinele „23 August" din București : se fac ultimele verificări la un lot 
de cisterne înainte de a 11 expediate beneficiarilor

Intîlnire între cercetători 
și cadre din economie

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în activi
tatea lor științifică de rezolvare a pro
blemelor ridicate de producție, cercetă
torii Institutului de calcul al Filialei din 
Cluj a Academiei R. P. Romine colabo
rează cu un larg activ de specialiști din 
întreprinderile și instituțiile regiunii. Au 
devenit tradiționale întîlnirile dintre cer
cetători și cadrele din economie în care 
se discută problemele teoretice actuale 
ale activității întreprinderilor. O ast
fel de intîlnire a avut loc ieri după-

în prima runda : Romînia-Paraguay 2,5 — 1,5
La Tel Aviv a început cea de-a 

16-a ediție a Olimpiadei de șah, la 
care participă 51 de echipe repre
zentative, împărțite în 7 grupe.

In prima rundă, echipa R. P. Ro
mîne — care face parte din grupa a 
V-af alături de Cehoslovacia, Porto 
F Australia, Cuba, Columbia și 
Paraguay — a învins cu scorul de 
2,5—1,5 echipa Paraguay. Ghițescu 
a pierdut la Vilva, Gheorghiu a cîș- 
tigat la Saguier, Ciocîltea la Can- 
tero, iar Radovici a făcut remiză 
cu Gonzales. Iată celelalte re
zultate : Chile—Filipino 1—1 (2); Ve
nezuela—Africa de Sud 1,5—0,5 (2) ; 
U.R.S.S.—Elveția 2—0 (2); Austria- 
Bolivia 2—0 (2); Iugoslavia—R. P. 
Mongolă 1—0 (3); Olanda—India
4—0; Franța—Suedia 1—0 (3); R. P. 
Ungară—Izrael (4 întrerupte) ; Irlan

Azi în Capitală

C olaj fotbalistic pe stadionul „23 August"
în campionatul categoriei A la fot

bal se dispută astăzi pe stadionul 
„23 August“ din Capitală în program 
cuplat două partide restante. De la 
ora 13,15, Dinamo București va în
tîlni echipa Știința Craiova, iar de la 
ora 15, Steaua București va juca cu 
JJ.T. Arad. Posturile noastre de ra

J,,CUPÄ DINAMO“ LA RIIGBI
Pe stadioanele Dinamo si „23 Au- 

’gust" s-au desfășurat ieri primele 
două meciuri din cadrul „Cupei Di
namo" la rugbi. Dinamo a învins cu 
11—8 pe Steaua, iar lotul republican, 
care se pregătește pentru focurile cu 
R. F. Germană și Franța, a întrecut cu 
33—9 pe Gloria.

Vineri, pe stadionul Progresul se 
'desfășoară partida Progresul-Grivița 
roșie. Duminică, în cadrul „Cupei Di
namo", Constructorul joacă in Capi
tală cu Gloria, iai la Bîrlad lotul re
publican întîlnește formația Rul
mentul.

aniversare 
tineretului“ 
strucție socialistă, eforturile elevilor 
și studenților pentru o înaltă pregă
tire profesională și științifică, orga
nizează interesante schimburi de 
opinii în rîndurile cititorilor săi. 
Preocupîndu-se în forme vii și con
vingătoare de dezvoltarea conștiin
ței socialiste a tineretului, ziarul 
a sprijinit munca organizațiilor 
U. T. M. pentru cultivarea în rîn
durile tinerei generații a dragos
tei înflăcărate față de patrie, a 
devotamentului nemărginit față de 
partid, a ideilor internaționalismu
lui proletar, ale păcii între popoare.

La a_ XX-a aniversare a apariției 
ziarului, redacția „Scînteii“ felicită 
călduros colectivul redacțional și 
tehnic, colaboratorii și coresponden
ții voluntari ai „Scînteii tineretu
lui“, urîndu-le noi succese în muncă.

București. Despre semnificația și im
portanța Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și succesele oameni
lor muncii sovietici în construirea 
comunismului au vorbit Ecaterina 
Stancu, directoarea uzinei, și V. S. 
Silkin, consilier al ambasadei Uniu
nii Sovietice.

In continuare a rulat un film ar
tistic sovietic. (Agerpres)

amiază la uzina „Tehnofrig". ,Cu acest pri
lej, acad. Tiberiu Popoviciu a prezentat 
unele rezultate ale cercetării științifice, 
după care au urmat comunicări privind 
influența excentricității pistonului asupra 
cinematicii și dinamicii mecanismului 
bielă-manivelă de la motoarele cu 
ardere internă, rezolvarea unor sisteme 
de ecuații liniare folosite la construcția 
silozurilor de cereale, problemele de 
automatizări contabile care se pot rea
liza cu mașina electronică de calcul etc.

da—Luxemburg 2—1 (1) ; Portuga
lia—Iran 2,5—1,5 ; Turcia—Anglia 
0,5—1,5 (2); S.U.A.—R.P. Polonă 2,5— 
1,5 ; Columbia—Australia 2,5—0,5 (1); 
Porto Rico—Cuba 1,5—0,5 (2); Islan
da—Monaco 1,5—0,5 (2); Argentina— 
Ecuador 1,5—0,5 (2); R.D. Germană— 
Canada 0—1 (3) ; Peru—Cipru 4—0 ; 
Danemarca—Grecia 2—0 (2) ; R. F. 
Germană—Finlanda 2,5—0,5 (1); R.P. 
Bulgaria — Republica Dominicană 
3,5—0,5.

în meciul cu Elveția, echipa 
U.R.S.S., care a cîștigat toate cele 6 
ediții de după război ale Olimpiadei, 
conduce cu 2—0. Smîslov a cîștigat 
la Behnd, iar Keres la Walther. Pe
trosian a întrerupt cu Küpper, ca și 
Botvinnik în partida cu Blau. Din 
echipa S.U.A. lipsește Boby Fischer, 
în schimb joacă Reshewski.

dio vor transmite repriza a II-a a 
meciului Steaua—U.T.A., în jurul 
orei 16,05 pe programul I. Televiziu
nea va transmite în jurul orei 14,15 
repriza a doua a întîlnirii Dinamo— 
Știința Craiova, iar apoi întîlnirea 
Steaua—U.T.A.

Ieri în preliminariile 
campionatului mondial 
de fotbal

Miercuri s-au disputat două me
ciuri în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal. La 
Genova, echipa Italiei a învins cu 
scorul de 6—1 (3—0) echipa Finlan
dei, iar pe stadionul olimpic din 
Berlinul occidental echipa R. F. 
Germane a terminat la egalitate : 
1—1 (1—0) cu Suedia.

încetarea din viața a ambasadorului
R. D. Germane, Anton Ruh

La 3 noiembrie a. c. a încetat 
subit din viață, la București, amba
sadorul extraordinar și plenipoten

TELEGRAMĂ
Tovarășului dr. LOTHAR BOLZ

ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane

Berlin

Vă exprim sentimentele mele de adîncă compasiune pentru pierderea 
încercată prin încetarea din viață a tovarășului Anton Ruh, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Germane în Repu
blica Populară Romînă.

CORNELIU MÄNESCU 
ministrul afacerilor externe

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru radiotehnică și electronică

Intre 27 octombrie și 3 noiembrie 
a avut loc la Budapesta cea de-a 
treia ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru radiotehnică și elec
tronică. La lucrările ședinței au luat 
parte delegați din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
Romînia, Ungaria și U.R.S.S. In ca
litate de observatori au participat 
reprezentanți ai R. P. Chineze, R.P.D. 
Coreene, R. Cuba și R. D. Vietnam.

Ședința a analizat termenele și

„Un pas important în dezvoltarea 
relațiilor noastre viitoare"
Declarațiile unui om de afaceri japonez

Președintele firmei japoneze „Hi
tachi“, Takao Nagata, care a sem
nat contractul de livrări a unor na
ve maritime către R. P. Romînă, a 
avut înainte de plecare o convorbire 
cu redactorul Agenției Romine de 
Presă „Agerpres“, Mircea Bumbac.

Omul de afaceri japonez conduce 
una din cele mai mari firme de 
construcții navale din Japonia. Fir
ma Hitachi produce, printre altele, 
diferite tipuri de nave maritime — 
așa-zise transportoare industriale — 
vase speciale pentru transportul căr
bunelui, petrolului, minereurilor, ga
zului metan, cherestelei, cimentului 
etc. Capacitatea unor vase construite 
de „Hitachi“ ajunge pînă la 100 000 
tone. în prezent se ridică un nou 
șantier care va putea produce nave 
cu o capacitate de 160 000 tone. A- 
ceastă firmă din Japonia a construit 
și primele două traulere romînești, 
„Constanța“ șt „Galați“.

Sînt foarte încîntat că am putut 
vizita frumoasa dv. țară — a decla
rat omul de afaceri japonez. In nu
mele conducerii firmei „Hitachi“ do
resc să-mi exprim mulțumirile pen
tru condițiile bune în care au decurs 
tratativele și semnarea contractului 
dintre firma noastră și „Industrial
export“. în timpul vizitei mele în 
Romînia am avut excelenta ocazie 
de a mă întîlni cu o serie de înalte 
personalități din conducerea statu
lui dv. care mi-au vorbit despre 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
economice dintre Romînia și Japo
nia. Contractul pe care l-am semnat 
acum este un pas important în dez
voltarea relațiilor noastre viitoare, 
o contribuție însemnată la întărirea 
acestor relații. Personal sînt foarte 
mult onorat că am avut prilejul de 
a participa la aceste tratative. Con
sider că felul în care trebuie să-mi 
exprim mulțumirile față de guver
nul și poporul romîn este acela de a

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
RELAȚIILE ANGLO-AMERICANE

șa

Ziarul „NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
publică un articol al cunoscutului comen
tator Walter Lippmann, sub titlul „Rela
țiile anglo-americane".

„Formarea unui nou guvern în Marea 
Brifanie a dat naștere unor probleme de 
largă importanță mondială, care cer un 
răspuns imediat din partea Washingto
nului. Prima este criza monetară brita
nică, criză care s-a accentuat în ulti
mele luni și trebuia tratată prin măsuri 
drastice, indiferent ce partid ar fi ieșit 
învingător în alegerile britanice. Cealal
tă mare problemă este: ce trebuie fă
cut in problema nucleară din cadrul a- 
lianței N.A.T.O. Aceasta, de asemenea, 
are tendința de a se îndrepta spre o 
criză periculoasă".

Abordînd prima problemă, Lippmann 
scrie : „Englezii au început să aibă difi
cultăți monetare de cînd primul război 
mondial a spulberat poziția lor de mare 
creditor internațional. După cel de-al 
doilea război mondial, crizele au deve
nit cronice. Anglia n-a fost în stare — 
cu excepția unor anumite intervale — 
să exporte suficient pentru a putea plăti 
importurile sale. Consecința neîndoielni
că a acestui deficit în balanța de plăți 
britanică, în cazul cînd nu s-ar lua mă
suri ferme, ar fi o slăbire a lirei ster
line și o presiune asupra rezervelor de 
aur britanice, avînd drept rezultat o 
nouă serie de devalorizări ale valutelor 
și o instabilitate financiară în întreaga 
lume (capitalistă).

In crizele precedente de acest fel s-a 
folosit ca remediu reducerea cererii in
terne prin restricții impuse creditului 

țiar al Republicii Democrate Ger
mane în Republica Populară Romî- 
nă, Anton Ruh.

modul de efectuare a lucrărilor pri
vind coordonarea planurilor de dez
voltare a industriei radiotehnice și 
electronice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. De asemenea, au fost exa
minate unele probleme ale colabo
rării tehnico-științifice în acest do
meniu. La această ședință a fost a- 
doptat planul de lucru pe anul 1965.

Lucrările ședinței au decurs în- 
tr-o atmosferă de colaborare fră
țească și înțelegere reciprocă.

executa navele prevăzute în contrac
tul semnat în cele mai bune condi
ții calitative și să le livrăm cît mai 
repede.

Răspunzînd la o întrebare în legă
tură cu perspectivele comerțului 
dintre cele două țări, dl. Takao Na
gata a declarat : Sînt convins că 
relațiile economice romîno-japoneze 
au toate șansele de a se lărgi conti
nuu. Volumul mărfurilor romînești 
desfăcute pe piețele din Japonia este 
tot mai mare. Aceste mărfuri se 
bucură de o foarte bună apreciere la 
noi în țară. Ne interesează mult pro
dusele petroliere romînești care sînt 
de bună calitate. De asemenea, con
sider că mai sînt și alte mărfuri pe 
care le putem cumpăra din Romînia 
și vom face eforturi în acest sens.

Info r m ații *

*) Este vorba de actul de la 27 mai 
1960, cînd a fost răsturnat Menderes și 
puterea a «fet preluată de un comi
tet militar.

Miercuri dimineața s-a înapoiat 
de la Salzburg delegația condusă de 
prof. Bucur Șchiopu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, vicepreședinte al Co
mitetului național al R. P. Romîne 
pentru FAO, unde a participat la 
cea de-a 4-a conferință regională a 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO) a O.N.U. pentru 
Europa.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 45 din 4 noiembrie 1964, iau fost ex
trase din urnă următoarele numere : 
19 33 12 49 25 30. Numere de rezervă : 
24 41. Fond de premii : 581.154 lei. Tra
gerea următoare va avea loc miercuri 
11 noiembrie 1964 în București.

mare problemă în

bancar și alte măsuri deflaționiste. Re
mediul ales de Harold Wilson este a- 
cela de a descuraja importurile, impu- 
nînd o suprataxă asupra importurilor și 
de a stimula exporturile prin avantaje 
fiscale interne. Remediul lui Wilson este 
contrariu principiilor de liber schimb. 
Dar se intenționează ca el să fie tem
porar și, în cazul cînd se va dovedi efi
cient, guvernul Wilson va avea timp să 
inițieze un program de modernizare a 
industriei britanice, care constituie sin
gurul remediu trainic pentru dificultățile 
financiare ale Angliei. Ministerul de Fi
nanțe al S.U.A. și Departamentul de Stat, 
care au fost informate de Londra, au ac
ceptat măsurile britanice cu bunăvoință și 
cordialitate".

„Cea de-a doua 
care administrația trebuie să ia o hotă- 
rîre — scrie autorul — provine de la 
complicata confuzie în legătură cu ar
mele nucleare in cadrul alianței N.A.T.O.

Mai mulfi planificatori de la Departa
mentul de Stat au născocit o schemă, cu
noscută sub inițialele M.L.F., prescurtare 
a cuvintelor „forțe nucleare multilatera
le''. Ei îl convinseseră parțial, nu în în
tregime, pe președintele Kennedy cu 
privire la eficacitatea acestei scheme. 
Cînd președintele Johnson a preluat pu
terea, el a moștenit M.L.F. ca parte inte
grantă a programului Kennedy. Singura 
țară din N.A.T.O. care s-a manifestat ca 
serios interesată în acest plan a fost Ger
mania occidentală. Franța nu vrea să 
audă cîtuși de puțin de această. Anglia 
s-a opus întotdeauna, deși este posibil că 
un guvern conservator ar fi acceptat, fără 
dragă inimă, să fie atras în această sche
mă. Guvernului italian îi repugnă să spu
nă da și ar dori să aibă îndrăzneala de 
a spune nu.

Această schemă prost concepută și năs
cută în afara căsătoriei este ocolită și evi-

De la corespondentul nostru la Moscova

flm# n-na hst ps harta
Dincolo de cercul 
polar

In zona ghețurilor veșnice este 
greu să-ți imaginezi un oraș cu toa
te atributele civilizației. Și totuși a- 
semenea orașe există. Ele arată de 
oîtă abnegație sînt în stare oamenii 
sovietici animați de conștiința că 
muncesc pentru înflorirea patriei lor, 
pentru propria lor bunăstare, pentru 
comunism.

Să ne oprim, de pildă, la Norilsk. 
Călătorul care s-ar îndrepta în- 
tr-acolo ar trebui să urce pe Enisei 
în sus spre portul Dudinka. De la 
Dudinka, o cale ferată străbate la 
început tundra, .unde sub un strat nu 
prea gros de pămînt zac ghețurile 
veșnice. In zare apar coamele mun
ților, în pîntecele cărora se află ne
numărate bogății. In munții Rudna- 
ia specialiștii au descoperit nichel 
și cupru, cobalt și platină, titan, fier, 
aur, argint etc.

O dată cu începerea lucrărilor de 
exploatare a acestor bogății, la poa
lele munților a apărut noul oraș. Vi
zitatorul abia sosit la Norilsk citește 
cu interes în cotidianul „Zapoliar- 
skaia Pravda" despre noile realizări 
ale întreprinderilor din localitate. 
Toate acestea — să nu uităm — se 
petrec dincolo de cercul polar, într-o 
zonă unde o jumătate de an e stăpî- 
nă noaptea cu geruri năpraznice și 
cu vînturi care îți îngheață sufla
rea, iar cealaltă jumătate de an — 
„vara" cu ploi și ceață.

La prima mină-carieră muncitorii 
au început lucrul înfigînd cupele 
excavatoarelor în gheață. Primii mi
neri au venit din Lugansk sau Don
bas, din Kuzbas sau Kazahstan. 
Printre ei erau însă și mulți veniți 
din sătucurile împrăștiate prin tun
dra nesfîrșită. Prokopi Jarkov, de 
pildă, unul din fruntașii minei „Țen- 
tralnaia", e fiul unui crescător de 
reni din peninsula Taimîr. El a în
vățat meseria de la minerii din Don
bas și transmite acum mai departe 
cunoștințele sale altor foști crescă
tori de reni.

Lîngă minele proaspăt săpate s-au 
ridicat o fabrică de aglomerare și 
una de înnobilare a minereului, apoi 
un combinat metalurgic, o termo
centrală și cîteva mine de cărbuni. 
Mîndria combinatului o constituie 
uzina de nichel. In băile ei de elec
troliză, asemeni unor laboratoare 
moderne, are loc un proces chimic 
complicat. De aici, din combinatul 
metalurgic, vagoane cu produse iau 
drumul prin tundră, spre portul Du
dinka. Iar din Dudinka, pe Enisei în 
jos — spre centrele industriale ale 
țării.

O dată cu noile întreprinderi, ca o 
elocventă reflectare a grijii statului Ambrozie MUNTEANU

fată în Europa, chiar din momentul cînd 
a fost promovată pentru prima oară. Dar 
în cursul ultimelor luni ea a devenit un 
factor de neînțelegeri, atît pentru rela
țiile dintre Est și Vest cît și pentru soli
daritatea din cadrul alianței N.A.T.O. Prea 
zeloșii ei sprijinitori aflați la nivelele in
termediare ale administrației și-au închi
puit că ar putea obține acordul unei An
glii lipsite de entuziasm, cîștigînd spri
jinul vest-germanilor, olandezilor și poa
te al italienilor. In acest caz, englezii ar 
fi trebuit să participe la plan, deoarece 
n-ar fi dorit să fie lăsați în afară, izolați. 
Unii vest-germani — în mod foarte pu
țin înțelept — au fost tentați de mirajul 
că ar avea posibilitatea să înlocuiască An
glia, ca aliatul cel mai apropiat al State
lor Unite”.

EVOLUȚIA POLITICII EXTERME 
A TURCIEI

Ziarul austriac „DIE PRESSE" anali
zează într-un articol cu titlul „Dezilu
zionată de Occident" evoluția politicii 
externe a Turciei.

De la un timp, despre evoluția poli- 
externe turce se vorbește mult — 
spune în articol. In Turcia se 
foarte bine că de o participa

tă propusa forță nucleara multi-

ff 
ticii 
se 
știa 
re 
laterală nici nu putea fi vorba din cauza 
situației financiare grele în care se 
află și de atunci ea se teme să nu fie re
trogradată la rolul unui partener de mina 

sovietic față de om s-a ridicat și 
orașul. Un oraș cu bulevarde largi 
și blocuri masive, tăiate parcă în 
piatră. Un oraș pe străzile căruia 
becurile electrice nu se sting șase 
luni de zile. Ca să înalțe clădirile, 
constructorii au înfruntat condiții vi
trege. Fiecare casă a fost ridicată 
pe piloni înfipți în gheață.

în timpul iernii polare, orașul e în
conjurat din toate părțile de gheață 
și zăpadă. Atunci, avioanele de la 
Moscova și Krasnoïarsk îl caută prin 
bezna îndelungatei nopți. Crivățul 
bate cu furie prăvălindu-și suflarea 
înghețată peste oraș. Și în mijlocul 
acestor stihii, Norilskul trăiește și 
muncește.

Vizitatorul poposit la Norilsk se 
plimbă pe bulevardele lui, privește 
la forfota autobuzelor și mașinilor, 
își soarbe liniștit ceaiul într-un 
„Kafe" din centru... dar toate acestea 
se petrec dincolo de cercul polar.

Pătrunzînd mai adînc în viața o- 
rașului descoperi o bogată activi
tate culturală și sportivă. Seara — 
sau mai bine zis după orele de lu
cru, întrucît noțiunile de zi și 
noapte sînt altele dincolo de cer
cul polar — se pot vedea cozi la 
teatrul de dramă, iar bazinul acope
rit de înot e plin chiar și în timpul 
„crivățului negru". Orașul are post 
propriu de televiziune și radioficare, 

în magazine domnește aceeași a- 
nimație ca și în orice oraș mare. 
Gospodinele își fac provizii de ali
mente și legume. Legumele se cul
tivă în serele sovhozului din apro
piere, care primesc, „căldură" de la 
întreprinderile orașului.

Și încă un amănunt. După statis
ticile sovietului orășenesc, Norilsk 
ocupă unul din primele locuri în 
Uniunea Sovietică în ce privește na
talitatea. în ultimii patru ani și ju
mătate, orașul și-a sporit cu 280 000 
mp. suprafața locuibilă.

Cît privește perspectivele lui, des
pre aceasta vorbește faptul că în a- 
propiere de Norilsk, pe rîul Tlnah, 
s-au descoperit noi zăcăminte de mi
nereuri prețioase. Industria pășește, 
astfel, tot mai departe spre nord. 
Și o dată cu aceasta sporește și 
contribuția acestor zone la opera 
de făurire a bazei tehnico-materia- 
le a comunismului.

Pe malul fluviului Angara
Angarsk e un oraș aflat nu departe 

de Irkutsk, pe malurile fluviului Anga
ra, de la care își trage numele. Sep
tembrie 1947 este considerată data 
lui de naștere. La început era vorba 
să se construiască un orășel pentru 
30 000 de muncitori. Dar astăzi mica 
localitate muncitorească de pe An
gara a ajuns să adăpostească 
134 000 de locuitori. Cu șapte ani în

în continuare, comentatorul notează că 
ulterior anumite manifestări de la Bonn 
ar putea duce la încredințarea că în ca
drul N.A.T.O. s-ar putea astfel forma o 
alianță specială vest-germano-americană 
în domeniul armelor nucleare, ceea ce, 
după cum scrie autorul, „ar ruina 
N.A.T.O.", repercutîndu-se nefavorabil și 
asupra relațiilor Occidentului cu Europa 
răsăriteană.

Venirea la putere a guvernului Wilson 
— scrie Lippmann — a coincis cu înțe
legerea faptului, la nivelele înalte ale ad
ministrației (americane), că nimic nu poa
te fi cîșfigat prin grabă și că este nece
sară o pauză făcută cu scopul de a re
flecta. Cînd Gordon Walker, noul ministru 
de externe al Angliei, a venit la Wa
shington, se pare că n-a întîmpinaf difi
cultăți în a convinge administrația să fie 
de acord că elaborarea unei soluții satis
făcătoare a problemelor forțelor și echi
pajelor nucleare necesită timp și că nu 
există o situație de urgență pentru care 
ar trebui găsită o soluție rapidă".

a doua al pactului nord-atlantic, Rămu- 
nînd în acest caz o țară care trebuie să 
conteze mai puțin decît pînă acum pe spri
jinul aliafilor săi, ea va trebui să caute 
să-și rezolve singură problemele economi
ce și sociale. De această situație s-au fo
losit acele cercuri care încă de la revolu
ția din I960*)  cer o reexaminare a poli
ticii externe turce de pînă acum. In Occi
dent s-a crezut prea repede că, prin în
depărtarea ofițerilor radicali, această 
mișcare a încetat să existe. In realitate, 
de atunci și pînă acum cerința de a se 
pune capăt sistemului blocului militar și 
de a se îndrepta spre o politică neutră 
nu a încetat să se manifeste. Acestei 
cerinje de un an de zile guvernul îi vine 
în înfîmpinare, prin încercările de a îm
bunătăți relațiile cu guvernul sovietic. 

urmă a intrat aici în producție fabri
ca de ciment. Cu cimentul de la An
garsk s-a construit puternica hidro
centrală de la Bratsk. Așa și-a în
ceput istoria tînărul oraș.

Oaspeților care-1 vizitează li 
se arată cu mîndrie ansamblul de 
clădiri construite din prefabricate. 
Sînt școli, magazine, cantine, un pa
lat al culturii, cinematograf etc. Nu
mai în ultimul an s-au construit lo
cuințe cu o suprafață de 90 000 m p.

Nu de mult, comsomoliștii din An
garsk au ridicat problema instituirii 
unei embleme a orașului. Care să 
fie principalul detaliu în acoastă em
blemă ? Deocamdată discuția a ră
mas deschisă. Orașul are o uzină e- 
lectromecanică unde se produc apa
rate pentru automatizarea unor im
portante. ramuri industriale, o fa
brică de ciment și una de ceramică. 
Nu trebuie să uităm nici chimia. La 
Angarsk se făuresc mașini pentru 
marile întreprinderi chimice. Și dacă 
mai amintim că în acest oraș sînt 
șase instituie de cercetări, ale căror 
colective au creat noi mașini, apa
rate și automate complexe, dacă mai 
amintim de zecile de școli serale, 
școli medii tehnice și despre miile 
de fruntași în muncă, se înțelege de 
ce este greu să alegi o emblemă a 
orașului.

Nu de mult, în viața Angarskului 
s-a petrecut un eveniment important. 
Constructorii au dat în folosință al 
doilea complex al uzinei petrochi
mice.

Din îndepărtata Bașkirie alți con
structori au întins o conductă care 
aduce petrol la Angarsk. Conducta 
are nu mai puțin de 3 700 kilometri 
și ca să ajungă la Angarsk a stră
bătut cale lungă peste munții Urali 
și peste fluvii. Transportul petrolu
lui a devenit astfel de trei ori mai 
ieftin decît dacă ar fi fost transpor
tat cu cisternele. Această nouă rea
lizare a făcut din orașul Angarsk un 
oraș al petrolului. In apropiere de 
Angarsk, la Sibirsk, se ridică o nouă 
întreprindere de fibre sintetice, care 
va folosi deșeurile rafinăriilor din 
Angarsk.

Cum va arăta într-un viitor apro
piat Angarskul î Din an în an el 
cucerește noi spații în taigaua sibe- 
riană. Arhitecții lui ne vorbesc des
pre bulevardul larg care va uni ora
șul cu microraioanele din împreju
rimi. Sînt șase raioane cu blocuri 
înalte de nouă etaje, cu școli, pa
late de cultură, terenuri de sport 
etc.

Norilsk, Angarsk, ca și alte orașe 
asemănătoare, n-au existat odinioară 
pe hartă. Creații ale puterii sovieti
ce, ele ilustrează grija pentru înflo
rirea continuă a tuturor regiunilor 
țării, ca și vrednicia constructorilor 
comunismului.

care în repetate rînduri și-a exprimat 
aceeași dorință".

„Ministrul de externe al Turciei, Erkin, 
la invitația guvernului sovietic, a plecat 
la 30 octombrie la Moscova — scrie „Die 
Presse". Călătoria, după cum era de aș
teptat, a fost primită în cercurile occiden
tale cu sentimente amestecate. Se vede 
în ea continuarea unor contacte, reluate 
acum un an prin vizita unei delegații par
lamentare. Se știe, de asemenea, că este 
vorba de prima vizită a unui ministru 
de externe turc la Moscova după un 
sfert de veac și că ea are loc intr-o 
perioadă în care, prin conflictul cipriot, 
relațiile Turciei față de aliații ei occi
dentali sînt cel puțin foarte tulburi, lată 
de ce nimănui nu-i poate scăpa că a- 
ceastă călătorie are o importantă deose
bită".

„De citeva luni, datorită evoluției con
flictului cipriot, în Turcia s-a resimțit o 
schimbare a barometrului public, schim
bare in care se oglindesc clar sentimen
te anfioccidentale, ținute cu mult tact și 
cü trudă în frîu de guvern. Vocile care 
se aud în favoarea revizuirii politicii ex
terne turce se înmulțesc — și printre 
ele sînt multe cu greutate.

Desigur, datorită prestigiului său in
discutabil, premierul Inönü a reușit pînă 
acum s-o scoată la capăt cu opoziția, 
cu nemulțumirile din armată și cu apelu
rile spre un curs nou, provenite din ca
drul propriului partid. Dar cit timp va fi 
posibil acest lucru? Alegerile din anul vii
tor pentru Adunarea Națională se apro
pie și partidul din opoziție are șanse să 
cîștige, dacă Inönü nu va reuși să pre
zinte poporului o soluție a conflictului ci
priot, compatibilă cu mîndria turcă.

In orice caz, a trecut cu desăvîrșire 
timpul cînd Turcia nu era decît un exe
cutant de ordine. Ea a devenit un par
tener incomod, care urmează acum căi 
proprii și arată prin aceasta că — așa 
cum se aude de la un timp — pactul 
Atlantic are nevoie urgent de o revizuire",
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Rezultatele alegerilor 
din Statele Unite

DELEGAȚII DIN TARILE SOCIALISTE 
LA CEA DE A 47 A ANIVERSARE
A REVOLUȚIEI DIN OCTOMBRIE

Vizita delegației R. P. Romine 
în Algeria

„Purtat de un adevărat flux al vo
turilor în favoarea partidului demo
crat, președintele Lyndon Johnson a 
cucerit cea mai mare victorie elec
torală din istoria S.U.A. în cursul 
unor alegeri care au consemnat în- 
fringerea zdrobitoare a candidatului 
republican, senatorul Barry Gold
water“. Astfel începe agenția France 
Presse una din relatările sale asupra 
alegerilor care au avut loc la 3 no
iembrie în S.U.A.

Ziarele și agențiile de presă inter
naționale subliniază că Johnson și 
Humphrey, candidații partidului de
mocrat la posturile de președinte și 
vicepreședinte al S.U.A., au obținut 
victoria pînă și în tradiționalele 
„bastioane republicane“ reprezentate 
de statele Maine și Vermont, în care 
candidații democrați nu au mai fost 
aleși, în primul de 52 de ani, iar în 
cel de-al doilea de... 110 ani. Rolul 
hotărîtor l-au jucat însă statele New 
York, California, Pennsylvania, Te
xas, Illinois, Ohio, Michigan, New 
Jersey, Massachusetts, Wisconsin, 
Missouri, Minnesota, Maryland, care 
furnizează în total 285 de electori în 
timp ce minimul necesar pentru ale
gerea unui președinte al S.U.A. este 
de 270 electori. Toate aceste state au 
votat în favoarea candidaților demo
crați.

De fapt, Goldwater nu a cucerit 
victoria decît în cinci state din sud, 
printre care Alabama, Mississippi și 
Georgia, unde curentul segregațio- 
nist este încă puternic și unde opo
ziția candidatului republican față de

Lyndon Baines Johnson s-a născut 
tn 1908 la Stonewall, în statul Texas. 
Bunicul și tatăl lui au făcut parte 
din Adunarea legislativă a acestui 
stat. A studiat la Colegiul pedago
gic din San Marcos (Texas) și a ur
mat Facultatea de drept din Geor
getown. La vîrsta de 23 de ani a 
plecat la Washington, unde și-a în
ceput activitatea politică sub aus
piciile președintelui Franklin D. Roo
sevelt. în 1937, este ales pentru pri
ma oară în Congresul S. U. A. ca 
mombru al Camerei Reprezentanți
lor din partea partidului democrat. 
In această calitate el a fost reales 
de cinci ori. După izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial, L. John
son, pe atunci ofițer în rezervă al 
torțelor navale ale S.U.A., a fost pri
mul membru al Congresului care a 
Intrat în serviciul activ. In 1942 L. 
Johnson este numit ambasador ex
traordinar al Statelor Unite în Aus
tralia și Noua Zeelandă. In 1948 a 
fost ales senator de Texas, iar în 
1953 devine lider al majorității de
mocrate din Senat. A deținut aceas
tă funcție pînă în 1960 cînd a fost 
ales vicepreședinte al Statelor Unite.

După asasinarea lui John F. Ken
nedy la 22 noiembrie 1963, L. John
son a devenit, potrivit constituției 
americane, președinte al S.U.A. pînă 
la expirarea mandatului predeceso
rului său. La 3 noiembrie 1964 a 
fo3t reales pentru o perioadă de 
4 ani.

din 
și-a
din

pri-

Hubert Horatio Humphrey, ales la 
3 noiembrie vicepreședinte al S.U.A., 
s-a născut la 26 mai 1911, în orașul 
Wallace, Dakota de sud. In 1939 a 
absolvit cursurile Universității 
Minnesota, iar în anul următor 
luat doctoratul la Universitatea 
Louisiana.

In perioada 1945—1949 a fost 
mărul orașului Minneapolis. Cu în
cepere din ianuarie 1949, el a deve
nit senator democrat de Minnesota, 
mentinîndu-și locul în Camera Su
perioară a Congresului S.U.A. timp 
de 16 ani. Senatorul Humphrey a 
desfășurat o amplă activitate în di
ferite comisii ale Congresului. In 
1955, el a fost ales președinte al 
subcomitetului de dezarmare al Co
misiei pentru afacerile externe și a 
participat activ la tratativele care 
au dus la încheierea Tratatului de 
la Moscova de interzicere a expe
riențelor nucleare în trei medii.

Corespondență din Atena

Din nou presiuni 
din partea N. A. T. O. ?

® Partidul democrat a cucerii cea mai mare victorie 
electorală din istoria S. U. Â. • Programul extre
miștilor de dreapta a suferit o grea mfringere
legea cu privire la drepturile civile 
ale populației de culoare i-a adus, 
după cît se vede, voturi.

Agențiile de presă semnalează că 
alegătorii negri, care pentru prima 
oară s-au prezentat la urne în masă, 
și-au dat voturile, în proporție de 
90 la sută și în multe cazuri de a- 
proape 100 la sută, președintelui 
Johnson.

Ca rezultat al acestor alegeri, 
partidul democrat a obținut nu nu
mai posturile de președinte și vice
președinte, dar și-a îmbunătățit re
prezentarea în cele două Camere ale 
Congresului S.U.A. Pentru senat au 
fost aleși 26 democrați și 8 republi
cani, ceea ce face ca în Senat rapor
tul de forțe între democrați și repu
blicani să devină 67 la 33, față de 
66 la 34 în congresul precedent. Mult 
comentată este victoria înregistrată 
de Robert Kennedy, fratele defunc
tului președinte Kennedy, asupra lui 
Kenneth Keating, candidat republi
can în alegerile pentru senat din 
statul New-York. în Camera Re
prezentanților democrații cîștigă 39 
de locuri, iar proporția dintre 
democrați și republicani devine 
296 la 139 (257 la 178 în trecut). 
Democrații au cîștigat, de asemenea, 
17 locuri de guvernator față de 7 
care revin republicanilor. Locurile 
altor 16 guvernatori democrați și 9 
republicani nu au fost puse în joc.

Președintele L. Johnson, votînd
Telefoto U.PJ. Agerpres

Corespondență din Roma

Convorbiri anglo - italiene
Ministrul de externe italian, Giuseppe 

Saragat, a părăsit astăzi Roma, plecînd 
cu avionul la Londra, unde va face o 
vizită oficială la invitajia colegului său 
britanic Patrick Gordon Walker. Convor
birile care încep joi pe malul Tamisei 
reprezintă o continuare a unei vizite ne
oficiale făcută acum 9 luni, în februarie, 
pe malul Tibrului, de Gordon Walker. 
Caracferizînd obiectivul călătoriei sale 
peste Canalul Mînecii, G. Saragat a de
clarat la plecare că va întreprinde un 
schimb de vederi în principalele chestiuni 
ale actualităfii internationale.

Presa italiană a precizat că pe agenda 
convorbirilor dintre cei doi miniștri de 
externe figurează un dialog asupra pro
blemelor Europei occidentale și în spe
cial asupra relațiilor Angliei cu cele 6

După ce, în cursul despuierii 
scrutinului, victoria sa în alegeri a 
devenit certă, președintele Johnson 
a rostit un discurs la un miting al 
alegătorilor din orașul Austin (sta
tul Texas). Președintele a adus un o- 
magiu memoriei predecesorului său, 
J. F. Kennedy, asasinat în condițiile 
cunoscute.

în ce privește felul în care a fost 
primit rezultatul alegerilor în ta
băra republicană, este semnificativ 
faptul că Barry Goldwater, încâlcind 
o tradiție electorală stabilită în 
S.U.A., a refuzat să recunoască, în 
seara alegerilor, victoria președinte
lui Johnson, deși aceasta devenise de 
mult evidentă. După ce arată că 
Goldwater a condus partidul repu
blican pe marginea catastrofei, agen
ția „France Presse“ scrie : „Candi
datul republican fiind „impus“ la 
convenția de la San Francisco, în 
iulie, de prietenii săi conservatori și 
extremiști, este de așteptat ca ele
mentele moderate din partid să în
cerce să reia, în cursul lunilor vii
toare, controlul conducerii acestui 
partid“.

în primele lor comentarii asupra 
rezultatului alegerilor din S.U.A. 
ziarele și agențiile de presă interna
ționale arată că majoritatea absolută 
a alegătorilor s-a pronunțat pentru 
o politică mai moderată și mai ra
țională, respingînd categoric progra
mul intern și extern al extremiștilor 
de dreapta, reprezentați de Goldwa
ter. „Triumful lui Johnson, scrie co
mentatorul agenției americane „As
sociated Press“ John Hightower, este 
interpretat la Washington drept un 
mandat pentru a duce mai departe 
liniile principale ale politicii sale, 
care include eforturi pentru îmbu
nătățirea relațiilor cu U.R.S.S. și re
ducerea riscurilor unui război nu
clear“.

„La Londra se așteaptă, transmite 
corespondentul A.F.P., ca președinte
le Johnson să treacă imediat la pu
nerea în aplicare a unei politici ex
terne pe care Marea Britanie labu
ristă este sigură că o va putea spri
jini. în ce o privește, adaugă cores
pondentul, opinia publică britanică, 
pe care filozofia politică a lui Gold
water o neliniștea foarte mult, se 
bucură în fața perspectivei continuă
rii politicii S.U.A. și este gata să 
aibă încredere în experiența și înțe
lepciunea șefului Casei Albe“.

La Oslo, Einar Gerhardsen, pri
mul ministru al Norvegiei, a spus că 
rezultatul alegerilor din S.U.A. poa
te fi interpretat ca „indicînd conti
nuarea politicii externe americane“, 
îndeosebi în direcția lărgirii destin
derii dintre Est și Vest.

țări din Piața comună. O altă temă a 
discuțiilor o va constitui, se pare, pro
blema atitudinii celor două guverne față 
de proiectul forței nucleare multilaterale. 
Recent, G. Saragat a declarat că această 
problemă „constituie obiect de studii 
atente" și că guvernul italian „va înfă
țișa parlamentului, îndată ce va fi posi
bil, rezultatele examinării ei", 
lipsi, probabil, în conversațiile 
Londra, adaugă cotidianul 
referirile la hotărîrea 
englez de a spori cu 
importuri”.

In discursul de la Neapole.

„ "La 
luată de

15 la sută

„Nu vor 
de la 

Stampa” 
guvernul 
taxele la

pe care 
l-am amintit, G. Saragat s-a referit la 
politica externă italiană în actualul con
text occidental. „Se vorbește mult în 
această perioadă, a spus el, despre pe
ricolul descompunerii care ar amenința 
N.A.T.O. și Piața comună". Saragat a 
afirmat că: „Italia urmărește cu atenție 
cursul evenimentelor", continuînd poli
tica sa „de moderație și coeziune".

La Roma se așteaptă ca după încheie
rea acestei călătorii să aibă loc, în ca
drul comisiei externe a Camerei depu- 
taților, o expunere a principalelor pro
bleme discutate.

Octavian PALER

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agen
ția TASS transmite : Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și guvernul Uniunii So
vietice au invitat la Moscova, pentru 
a participa la sărbătorirea celei de-a 
47-a aniversări a Revoluției Socialis
te din Octombrie, delegații din R. P. 
Bulgaria, R.'S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. Cuba, 
R. D. Germană, R.S.F.. Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și R. D. Viet
nam.

Țările socialiste au acceptat invi
tația și își trimit delegațiile la Mos
cova pentru a participa la sărbăto
rire.

★

După cum transmit agențiile de 
presă din țările socialiste, la sărbă
torirea celei de-a 47-a aniversări a 
Revoluției Socialiste din Octombrie 
vor participa :

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Din delegație fac parte : Mitko Gri
gorov, membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistru, Dimităr Dimov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, membru al Prezidiului 
Adunării Populare, Todor Stoicev, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
secretar al Comitetului regional Var
na, Stoian Karadjov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria în U.R.S.S.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ceho
slovace condusă de Jiri Hendrych, 
membru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Din 
delegație fac parte : Michal Chudik, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Con
siliului Național Slovac, ministru, 
Ladislava Besserova, membru al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și secretar 
al C.C. al Frontului Național, Ri
chard Dvorak, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și ministrul 
finanțelor, general-maior Frantisek 
Sadek, locțiitor al ministrului apă
rării naționale, și Oldrich Pavlovsky, 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ambasadorul R. S. Ceho
slovacia la Moscova.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Chi
neze condusă de Ciu En-lai, vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez și 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Din delegație fac par
te : He Lun, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, mareșal 
al R. P. Chineze, conducător adjunct 
al delegației ; Kan Sen, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez și membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. Chinez ; Liu 
Siao, membru al C.C. al P.C. Chinez 
și adjunct al ministrului afacerilor 
externe ; U Siu-ciuan, membru al 
C.C. al P.C. Chinez ; Pan Tu-li,

boi™ Lovitură militară de stat
• Victor Paz Estenssoro a plecat spre Chile • Ar
mata a ocupat palatul prezidențial • Generalul 
Alfredo Cando Ovando — președintele juntei mi
litare de guvernămînt

RIO DE JANEIRO 4 Coresponden
tul Agerpres, V. Oros, transmite : 
Președintele Boliviei, Victor Paz Es
tenssoro, a fost răsturnat miercuri 
dimineața printr-o lovitură de stat 
militară. Armata a ocupat palatul 
prezidențial din ordinul generalului 
Alfredo Cando Ovando, comandant 
al forțelor armate. Președintele Es
tenssoro, împreună cu cîțiva colabo
ratori apropiați ai săi, a plecat cu 
avionul spre Chile. Știrile transmise 
de agențiile de presă arată că minis
trul de interne chilian a anunțat că 

membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, ambasadorul R. P. Chineze 
în U.R.S.S., și Siao Guan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. D. Coreene condusă 
de Kim Ir, membru al Biroului Po
litic al Partidului Muncii din Co
reea, prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. D. Germane condusă 
de Walter Ulbricht, prim secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, și 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane. Din delegație fac parte : dr. 
Lothar Bolz, ministrul afacerilor ex
terne, Hermann Axen și dr. Grune- 
berg Gerhard, membri supleanți ai 
Biroului Politic al P.S.U.G.

Delegația de stat și de partid a 
R.S.F. Iugoslavia condusă de Veliko 
Vlahovici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., membru 
al Consiliului federal al R.S.F. Iugo
slavia. Din delegație fac parte : Bo
ris Kraigher, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale, membru al C.C. 
al U.C.I., Mika Spiliak, președintele 
Vecei Executive a R.S. Croația, 
membru al C.C. al U.C.I., Marko Ni- 
kezici, adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, membru al 
C.C. al U.C.I., și Tvietin Miatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
Moscova, membru al C.C. al U.C.I.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Polone condusă de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C. C. al P. M. U. P„ mem
bru al Consiliului de Stat. Din 
delegație fac parte : Zenon Kli- 
szko, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.U'.P., 
Franciszek Waniolka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Adam Rapacki, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne, Edmund Pszczolkowski, mem
bru al C.C. al P.M.U.P., ambasado
rul R. P. Polone în U.R.S.S.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Ungare condusă de 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S. Ungar, președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar.

Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și a guver
nului R. D. Vietnam condusă de 
Fan Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al partidului și 
președinte al Consiliului de Mi
niștri. al R. D. Vietnam. Din dele
gație fac parte : Le Duc Tho, mem
bru al Biroului Politic al C.C., Ung 
Van Khiem, membru al C.C., mi
nistrul afacerilor interne, Nguyen 
Van Kinh, membru al C.C., amba
sador al R. D. Vietnam în U.R.S.S., 
și Hoang Van Tien, ministru ad
junct al afacerilor externe.

avionul în care se află Estenssoro a 
cerut permisiunea să aterizeze pe 
teritoriul chilian.

Generalul Alfredo Cando Ovando, 
într-un mesaj radiodifuzat adresat 
națiunii, a anunțat oficial că pre
ședintele Paz Estenssoro a renunțat 
la postul de președinte al republicii 
pentru „a evita o inutilă vărsare de 
sînge“. Alfredo Ovando a declarat 
totodată că el și-a asumat președin
ția juntei militare de guvernămînt 
care va rămîne la putere pînă la 
noile alegeri.

HASSI-MESSAOUD 4 (Agerpres). 
Miercuri dimineața delegația R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a sosit pe calea aeru
lui la Hassi-Messaoud, în Sahara, 
unul din importantele centre petro
liere algeriene.

Oaspeții romîni au fost întîmpi- 
nați cu căldură de reprezentanți ai

Propunerea delegatului R. P. Romîne
Ea Conferința U.N.E.S.C.O.

PARIS 4 (Agerpres). — La 2 no
iembrie 1964, la Conferința Generală 
U.N.E.S.C.O., în cadrul grupului de 
lucru nr. 4 al Comisiei Programului, 
care se ocupă cu elaborarea princi
piilor călăuzitoare în relațiile și 
schimburile internaționale în dome
niile educației și culturii, Con
stantin Oancea, membru supleant al 
delegației R. P. Romîne la cea

Orientarea planului economic al Franței
PARIS 4 (Agerpres). — Miercuri a 

avut loc la Paris obișnuitul Consiliu 
ministerial săptămînal, la sfîrșitul 
căruia ministrul francez al informa
țiilor, Alain Peyrefitte, a declarat 
ziariștilor că consiliul a luat în dis
cuție o serie de probleme privind 
orientarea celui de-al cincilea plan 
economic al Franței. El a precizat că 
proiectul de raport cu privire la 
acest plan a fost elaborat de secre
tariatul general al guvernului și ur
mează să fie supus dezbaterii în 
Parlament între 20 și 25 noiembrie. 
După cum relatează agenția France 
Presse, acest plan elaborat pentru 
perioada 1965-1970 prevede, printre 
altele, liberalizarea schimburilor co
merciale ale Franței cu țările din 
afara Pieței comune, extinderea mo
dernizării și creșterea investițiilor. 
Planul prevede, de asemenea, o creș

La Bonn

Răbufnirea unor vechi divergențe
Agenjia Reuter, citind surse informate 

de la Bonn, relevă că liderii U.C.D. au 
prevenit pe Konrad Adenauer că ar pu
tea fi scos din funefia de președinte al 
acestui partid dacă va continua să atace 
actualul guvern vesf-german. condus de 
cancelarul Erhard.

Această punere la punct, scrie agen
ția menționată, a fost făcută în cursul

După cum s-a mai anunțat, vice
președintele Boliviei, Rene Barrien
tos Ortuno, adresase un ultimatum 
lui Estenssoro cerîndu-i să-i elibe
reze pe militarii arestați pe motiv că 
au refuzat să tragă în muncitori și 
studenți în timpul incidentelor de 
săptămîna trecută. Garnizoanele din 
Cochabamba, Sucre, Potosi, Santa 
Cruz și Oruro au trecut la acțiune 
în sprijinul lui Barrientos, al stu
denților și al sindicatelor miniere. 
Revolta a cuprins și regimentul „In- 
gavi“ din La Paz. în ultimul timp 
insurgenții își stabiliseră statul ma
jor la Cochabamba. Ofensiva împo
triva guvernului a luat amploare. 
Surse ale insurgenților afirmă că e- 
levii școlii militare au luat cu asalt 
sediul municipalității din La Paz, iar 
studenții au ocupat universitatea și 
puncte strategice din oraș, unde s-au 
desfășurat lupte violente. în urma 
acestora, apărătorii lui Paz Estens
soro au fost nevoiți să se predea. 

organelor locale de partid și de o 
Ei au vizitat localitatea și comple-’^’ 
xele petroliere de aici. Tovarășul 
Gheorghe Apostol a mulțumit în nu
mele delegației pentru primirea cor
dială și a transmis petroliștilor din 
Hassi-Messaoud un fierbinte salut 
din partea petroliștilor romîni.

în seara aceleiași zile, delegația 
țării noastre a sosit la Ouargla, cen
tru administrativ al Departamentu
lui Oasis.

de-a XIII-a Conferință Generală 
U.N.E.S.C.O., în intervenția sa, a 
propus ca principiile directoare î” 
relațiile și schimburile internațio/ 
le să fie prezentate sub forma u 
declarații solemne a U.N.E.S.C.O., cu 
titlul „Declarație asupra principiilor 
colaborării internaționale“, urmînd 
să fie supusă aprobării celei de-a 
XlV-a Conferințe Generale din 1966.

tere a consumului individual anual 
cu 3,5 la sută. în ce privește' 
construcția de locuințe, planul pre
vede o sporire de aproximativ 10 la 
sută. în același timp, Peyrefitte a 
precizat că guvernul ține seama de 
părerile Consiliului economic și că în 
Parlament se așteaptă o dezbatere 
de mare amploare asupra raportul- 
Pe de altă parte, ministrul francez 
a informat că Consiliul ministerial 
a adoptat un proiect de lege privitor 
la echipamentul militar în perioada 
1965-1970. Proiectul care are în ve
dere modernizarea echipamentelor 
militare ale Franței și dotarea arma
tei cu un armament strategic termo
nuclear, prevede cheltuieli totale în' 
valoare de 54 898 milioane franci. 
Acest proiect de lege va fi, de ase
menea, supus dezbaterilor Parla
mentului.

înirunirii biroului grupului parlamentar 
U.C.D., care a dezbătut un interviu a- 
cordat presei de Adenauer, în care a- 
cesta ataca poziția guvernului față de 
Franja, precum și absența îndelungată 
din funcția sa a ministrului de externe 
Schröder, aflat în convalescență.

Intr-un interviu acordat publicației vest- 
germane „Bild am Sonntag”, fostul can
celar Konrad Adenauer, președintele 
U.C.D., a criticat aspru politica internă 
și externă a guvernului R. F. Germane. 
El și-a îndreptat criticile în special asu
pra ministrului de externe, Schröder. „Aș 
prefera — a spus Adenauer — ca în a- 
ceste timpuri frămîntafe ministrul de ex
terne să se bucure de o sănătate mai 
puțin șubredă și să se afle la fața locu
lui". El a afirmat că'situația pe plan ex
tern a republicii federale „nu a fost nici
odată atî*  de primejduită". Pe de altă 
parte, a arătat el, „nu se știe ce se va 
întîmpla cu N.A.T.O. și nici unde vor a- 
junge Anglia și Franța".

Observatorii politici au remarcat că de
clarațiile lui Adenauer s-au produs la îm
plinirea unei luni de la declarațiile sale 
anterioare de „conciliere", făcute împreu
nă cu Strauss (liderul aripii bavareze a 
U.C.D.), interpretate atunci ca o dorință 
de a se pune capăt discuțiilor din cadrul 
partidului.

Un purtător de cuvînt al grupului 
parlamentar U.C.D. a spus că Adenaue' 
trebuit să declare în cele din urmă că 
el „va continua să sprijine politica gu
vernului federal cu întreaga sa putere". 
El a refuzat să facă alte precizări în le
gătură cu dezbaterile din cadrul grupu
lui parlamentar.

numeroase comentarii înPrecedată de 
presa greacă, marți a început vizita ofi
cială de trei zile la Atena a noului se
cretar general al N.A.T.O., Manlio Brosio.

Ziarele de toate nuanțele s-au referit 
în aceste comentarii la posibilitatea unor 
eventuale presiuni asupra Greciei din par
tea N.A.T.O., în legătură cu problema 
Ciprului. Totodată, se lansa ideea că 
Brosio ar cere Greciei să convingă Ci
prul să-și retragă apelul la O.N.U. 
„N.A.T.O., releva ziarul guvernamental 
„Athinaiki", este deranjat de acest apel". 
„Retragerea apelului cipriot la O.N.U., a- 
daugă ziaru1 „Imera", este legată de ne
liniștea Occidentului față de apropierea 
turco-sovietică, care se conturează prin 
vizita lui Erkin la Moscova". Guvernul 
grec a dezmințit că N.A.T.O. ar fi făcut 
un asemenea demers sau presiuni, dar a 
afirmat că va respinge orice amestec al 
alianței occidentale în problema ciprio
ta, In schimb, guvernul s-a declarat de 
acord să discute cu N.A.T.O., respectiv 
cu Brosio, problema rezolvării litigiilor 
dintre- Grecia și Turcia, ca membre ale 
alianței atlantice, deoarece stadiul aces
tor relații, după cum menționează ziarul 
guvernamental „Ethnos 
eziunea și stabilirea 
alianței".

După încheierea 
Brosio, ministrul de

s" „afectează co- 
flancului de est al

convorbirilor cu 
externe al Greciei

apărării
Ziarul , 

menționează că această vizită 
interesul crescînd al 

din R.F.G. față 
Cipru, cît și de 

cu problema 
multilaterale.

lui

Kostopoulos a declarat : S-a făcut un 
larg schimb de vederi asupra proble
melor privind apărarea Greciei, ajutorul 
financiar a| N.A.T.O., urmările crizei ci
priote asupra relațiilor greco-turcești. 
Kostopoulos a spus apoi că problema 
Ciprului „nu a fost discutată ca atare”.

Brosio pleacă mîine la Ankara spre a 
continua contactele și convorbirile sale 
și cu guvernul turc. Pe de altă parte, so
sirea lui Brosio coincide cu plecarea la 
Bonn a ministrului apărării naționale 
grec, Garufalias. Ziarul „Dimokratiki 
Alaghi" 
este legată de 
cercurilor politice 
de situația din 
frămîntările în legătură 
creării forței nucleare 
„Ethnos" consideră că convorbirile 
Garufalias la Bonn vor privi și problema 
ajutorului militar al R.F.G. către Grecia 
prin N.A.T.O. Același ziar este de părere 
că convorbirile lui Brosio la Atena pre
zintă importanță, dat fiind că sesiunea din 
decembrie a Consiliului N.A.T.O. va tre
bui să ia o hotărîre, chiar și provizorie, 
cu privire la sprijinirea „aripii de sud- 
est a N.A.T.O.". Intr-adevăr ajutorul fi
nanciar acordat de N.A.T.O. atît Greciei 
cît și Turciei se termină la sfîrșitul anu
lui curent.

ÀI. GHEORGHIU

COMPONENȚA NOULUI GUVERN
SÜD-VIETNAMEZ

SAIGON 4 (Agerpres). — Miercuri 
a fost anunțată la Saigon componen
ța noului guvern sud-vietnamez, în 
frunte cu Tran Van Huong. Lista ca
binetului, din care fac parte 17 mi
niștri, a fost prezentată în aceeași 
zi șefului statului, Phan Khac Suu. 
în afara primului ministru, care de
ține și postul de ministru al apărării, 
din guvern mai fac parte : Nguyen 
Luu Vien, vicepreședinte și ministru 
de interne, Pham Dang Lam, minis
tru al afacerilor externe. Refe- 
rindu-se la componența noului cabi
net sud-vietnamez, agenția U.P.I. 
subliniază că „acesta este primul 
guvern civil la conducerea Vietna
mului de sud după răsturnarea, la 1 
noiembrie 1963, a regimului lui Ngo 
Dinh Diem“ și îl califică drept un 
„cabinet de tehnicieni“. Reține aten
ția faptul că prin menținerea fostu
lui prim-ministru Khanh în funcția 
de comandant șef al forțelor armate 
sud-vietnameze, acesta continuă să 
aibă un cuvînt greu în guvern.

al

publicat la încheierea vizitei se arată 
că în cursul convorbirilor cu condu
cătorii P.C.F. a avut loc un schimb 
de informații în legătură cu politica 
și experiența celor două partide. Cu 
acest prilej a fost subliniată necesi
tatea unei mai strînse colaborări în- 

SANTIAGO DE CHILE. Marți a 
avut loc instalarea noului președinte 
al Republicii Chile, Eduardo Frei, care 
a obținut victoria în alegerile prezi
dențiale de la 4 septembrie.

MOSCOVA. Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., l-a primit miercuri tre P.C.F. și U.C.I. în scopul unei 
pe Feridun Cemal Erkin, ministrul 
de externe al Turciei, și a avut cu a- 
cesta o convorbire.

PEKIN. La 4 noiembrie a sosit la 
Pekin delegația Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații culturale 
cu țările străine și Asociației de prie
tenie sovieto-chineză condusă de B. P. 
Beșcev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul căilor de comunicații 
U.R.S.S. Delegația va lua parte la 
festivitățile organizate la Pekin cu 
prilejul sărbătoririi a 47 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

PARIS. Intre 21 octombrie și 4 
noiembrie s-a aflat în Franța, la in
vitația C.C. al P.C. Francez, o dele
gație a Uniunii Comuniștilor din In portul Amsterdam, pe cargoul Indonezian „TJokroaminato” a izbuc- 
Iugoslavia. In comunicatul comun nit un incendiu. In fotografie : Vase pompier localizează focul

mai bune cunoașteri reciproce și al 
întăririi legăturilor frățești.

PHENIAN. In urma vizitei pre
ședintelui Indoneziei, dr. Sukarno, în 
R. P. D. Coreeană, la 4 noiembrie a 
fost dat publicității un comunicat co
mun. In comunicat se arată că în 
cursul vizitei două părți au 

purtat convorbiri în probleme referi
toare la situația internațională, situa
ția din Asia de sud-est, convocarea 
unei conferințe la nivel înalt a tu
turor țărilor pentru discutarea pro
blemei interzicerii complete și distru-. 
gerii totale a armelor nucleare. Cele 
două părți și-au exprimat hotărîrea 
de a colabora în lupta comună îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. In a- 
cceași zi, președintele Sukarno și per
soanele care-1 însoțesc au părăsit 
R. P. D. Coreeană.

ROMA. La 4 noiembrie au declarat 
din nou o grevă de 24 de ore 300 000 
de muncitori italieni din industria de 
prelucrare a lemnului. Ei au cerut în
cheierea unui nou contract de muncă 
care să țină seama de creșterea costu
lui vieții în țară.

TOKIO. Conducerea partidului de 
guvernămînt liberal-democrat din Ja
ponia a hotărît convocarea la 1 de
cembrie a Congresului extraordinar 
al partidului pentru alegerea noului 
președinte, succesor al lui Hayato 
Ikeda.
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