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Ne apropiem din nou de zilele cînd 
omătul, poleiul, viscolul ar putea să 
dea de furcă gospodarilor orașelor. 
Aceștia se pregătesc din vreme pen
tru examenul anual exigent al ano
timpului friguros, care uneori nu-și 
anunță sosirea nici măcar prin mij
locirea calendarului, ci mai curînd 
își face apariția cînd nu te aștepți. 
De aceea, a gospodări bine înseamnă 
a prevedea ; iar a prevedea în
seamnă a devansa orice anotimp 
cu cel puțin un trimestru. Ca în 
fiecare an, sfaturile populare au luat 
măsuri complexe. Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al Capitalei 
a stabilit în amănunt ce este nece
sar pentru crearea de condiții nor
male circulației, transportului în co
mun, aprovizionării și alimentării cu 
apă a populației, funcționării insta
lațiilor de încălzire etc. în perioada 
de iarnă. Și la Cluj, sfatul popular 
orășenesc a luat încă din luna sep
tembrie o serie de măsuri. Stadiul 
împlinirii acestora fiind analizat pe
riodic, s-a putut interveni la timp 
pentru înlăturarea eventualelor di
ficultăți sau lipsuri ivite.

în toate orașele țării s-au consti
tuit colective speciale, care au sar
cina de a coordona măsurile pentru 
asigurarea unei bune circulații, adu
cerea în stare de perfectă funcțio
nare a utilajelor, instruirea echipe
lor de intervenție și pe toți lucră
torii din sectorul gospodăriei co
munale. în întreaga lor activitate,“ 
aceste colective trebuie să țină 
seama și de experiența anului trecut 
cînd, în ciuda pregătirilor făcute, 
în Capitală și în alte orașe, des
congestionarea zăpezii de pe arterele 
principale și din piețe nu s-a efec
tuat suficient de operativ. în alte 
locuri au fost cu totul nesatisfăcă
toare pregătirile legate de aprovizio
narea cu combustibil. Este impor
tant ca tot ce s-a stabilit în planu
rile de măsuri să nu rămînă doar 
pe hîrtie, ci să se concretizeze neîn- 
tîrziat în măsuri aplicate cu toată 
seriozitatea, pas cu pas, cu precizia 
unui mecanism de ceasornic, la ter
menele fixate.

Măsurile de prevedere în vederea 
desfășurării normale a circulației im
plică verificarea stării tehnice a ve
hiculelor, pregătirea din timp a re
zervelor de carburanți necesari etc.

Așa cum arată experiența, bunii 
gospodari ai unui oraș iau din timp 
măsurile necesare pentru asigurarea 
alimentării cu apă în condiții nor
male a populației, protejarea surse
lor și instalațiilor respective, alcă
tuirea unor echipe de revizie și in
tervenție în cazuri de avarii etc.

Dar oricît de bune ar fi planurile 
de măsuri, oricît de conștiincios ar 
lucra personalul secțiilor de gospo
dărie comunală, sfaturile populare 
trebuie să se bizuie, ca în orice ac
țiune a lor, și pe sprijinul a mii și 
zeci de mii de gospodari — locuitori 
ai orașului — antrenați de deputați, 
de comitetele de străzi și de clă
diri.

Dacă pregătirile făcute au fost 
suficiente sau nu, aceasta va ieși 
la iveală în fața întîielor obstacole 
ridicate de zăpadă sau ger. Iată de 
ce pregătirile trebuie să se bucure 
de mare atenție nu numai din partea 
sfaturilor populare, dar și din par
tea comitetelor regionale, raionale și 
orășenești de partid. Doar eforturile 
comune ale tutittor factorilor amin
tiți, unite cu acelea ale maselor de 
cetățeni gospodari, pot crea premi
sele desfășurării nestingherite a în
tregii activități din orașe în timpul 
sezonului rece.
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Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele : una dintre secțiile fabricii de îngrășăminte 
aflată în construcție Foto : A. Cartojan

nostru NTRE NOU
Șantierul Combinatului 

de îngrășăminte chimice

Sesiune științifică 
la Biblioteca centrală 
universitară din iași

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Cu 
prilejul împlinirii a 125 de ani de la 
înființarea Bibliotecii centrale uni
versitare „Mihail Eminescu“ din 
Iași, a avut loc zilele acestea o se
siune științifică. Au fost prezentate 
referate și comunicări tratînd pro
bleme de istorie a culturii patriei 
noastre, de bibliografie și biblioteco
nomie în cursul zilei de ieri au fost 
dezbătute referatele : „Diaconul Co- 
resi și începuturile tiparului în limba 
romînă“, „Preocupări bibliografice 
în revistele ieșene : „Convorbiri lite
rare“, „Contemporanul“ și „Viața 
romînească“, „începuturile tipogra
fiei sibiene în secolul al XVI-lea și 
rolul ei în istoria tiparului“, „Cîteva 
date privind legăturile culturale din
tre Iași și Sibiu în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea“ și altele. 
Participanții, invitați de la bibliote
cile mari din țară, precum și de la 
biblioteci regionale și raionale au vi
zitat localul bibliote'cii ieșene și unele 
monumente cultural-istorice din lo
calitate.

TOAMNA PE OGOARE

De la un raion la altul
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ter- 

minînd însămînțările de toamnă, 
mecanizatorii din regiunea Iași au 
acum ca obiectiv principal gră
birea arăturilor pe terenurile des
tinate însămînțărilor de primăvară. 
Această lucrare trebuie să se efec
tueze în regiune pe o suprafață de 
peste 300 000 ha. Folosind din plin 
fiecare zi bună de lucru, mecaniza
torii au reușit să execute pînă în 
prezent arături de toamnă pe 50 la 
sută din suprafața planificată.

Cele mai mari suprafețe arate pînă

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
în raioanele Săveni și Dorohoi, unde 
însămînțările de toamnă s-au ter
minat, ca și în celelalte raioane din 
regiunea Suceava, se lucrează din 
plin la executarea arăturilor adinei 
de toamnă. Ajutați de brigăzile de 
tractoare, colectiviștii au executat a- 
rături pe mai mult de 85 000 ha, 
ceea ce reprezintă peste 48 la sută

acum sînt deținute de gospodăriile 
agricole de stat din trusturile Iași și. 
Bîrlad, de gospodăriile colective din 
raionul Hîrlău. Sînt însă și unele 
unități din raioanele Bîrlad, Ne
grești, Iași și Vaslui unde din cauză că 
nu se eliberează operativ terenul de 
coceni, tractoriștii nu pot lucra cu 
toate mijloacele. Se impune înlătu
rarea acestei deficiențe, o mai bună 
organizare a muncii în urtele brigăzi 
de tractoare, pentru a se putea grăbi 
ritmul arăturilor de toamrțâ.

terenul
din suprafața prevăzută. Colectiviștii 
acordă o mare atenție și fertilizării 
terenurilor. Pînă acum au fost trans
portate și împrăștiate pe ogoare a- 
proape 60 000 tone îngrășămintd na
turale. în raioanele Rădăuți, Doro
hoi și altele, unde există terenuri 
sărăturoase, au fost aplicate amen
damente calcaroase pe aproape 1 500 
hectare.

In sat
cu brigada științifică

Șl TRADIȚIONAL
Metodele de lucru și formele avansate de execuție și organizare 

a muncii își găsesc aplicarea pe tot mai multe șantiere de construcții 
din industria chimică și petrolieră, contribuind la grăbirea ritmului 
și îmbunătățirea calității lucrărilor. în legătură cu metodele 
moderne de organizare a proceselor de producție, redactorul 
nostru Nicolae Cucui a adresat cîteva întrebări tovarășului ing. 
Gheorghe Neculau, director general al Direcției generale construcții- 
montaje pentru uzine chimice și rafinării din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei.
V-am ruga să vă referiți la 

premisele necesare pentru orga
nizarea superioară a muncii pe 
șantiere. Ce aspecte îmbracă a- 
ceastă problemă în condițiile 
gradului ridicat de industriali
zare și mecanizare a lucrărilor 
de construcții 1

întreaga activitate Hin ramura 
construcțiilor din țara noastră se 
bizuie astăzi pe industrializarea lu
crărilor, adică pe extinderea folosi
rii prefabricatelor, mecanizarea 
muncii, tipizarea obiectivelor și e- 
lementelor, aplicarea unor metode 
tehnologice și organizatorice moder
ne. Pe șantierele noilor obiective 
chimice foarte rar mai pot fi văzute 
azi schele, eșafodaje, cofraje. După 
o confruntare de mai mulți ani, me
todele tradiționale au trebuit să ce
deze locul noului, metodelor moder
ne industriale. Și e firesc. La ni
velul atins azi de volumul inves
tițiilor și la amploarea lucrărilor 
concentrate pe mari șantiere, me
todele de lucru clasice nu mai pot 
corespunde cerințelor. Ele nu mai 
corespund nici nivelului actual al 
dotării tehnice a șantierelor.

Premisele îmbunătățirii organiză
rii muncii pe șantiere constau, după 
părerea mea, în crearea acelor con
diții care fac posibilă o activitate 
continuă și uniformă pe toate trep
tele — de la fiecare formație de lu
cru pînă la nivelul șantierului, și al 
întreprinderii de construcții-montaj. 
Tocmai de aceea, direcția noastră ge
nerală dă o atenție deosebită asigu
rării șantierelor cu documentația de 
execuție, îneît constructorii să se 
poată familiariza cu ea din timp și 
să ia măsuri de organizare a lucră
rilor, să-și procure utilajele și ma
terialele necesare. Consider că des
chiderea șantierelor trebuie să fie 
marcată de executarea lucrărilor 
pregătitoare și de organizare (nive
larea terenului, drumuri, alimentare 
cu apă și cu energie electrică, baza 
de producție etc.), pentru ca prin
cipalele lucrări să se poată desfășu
ra în bune condiții. Amenajarea ba
zelor de producție — stații centrale 
de preparare a betoanelor și morta
relor, ateliere de confecționare a co- 
frajelor, de prefabricate de beton și 
de instalații, gospodăria mijloacelor 
auto și utilajelor, depozite etc. — în
lesnește executarea centralizată și 
continuă a unor procese de lucru cu 
un ridicat nivel tehnic. Cine vizitea
ză șantierele din Craiova, Slatina 
Oradea, Dej, Turnu Măgurele, Tîr 
gu Mureș, Onești, Brăila poate apre- ' 
cia ușor numeroasele avantaje, în
deosebi ritmul rapid de lucru, oferi
te de măsurile la care mă refer.

A crescut mult rolul proiectelor 
de organizare a lucrărilor. Cred însă 
că în aceste proiecte ar trebui să se 
prevadă mai judicios și clar tehno
logia principalelor procese de lucru 
eșalonarea calendaristică a execuți
ei fiecărui obiect, resursele tehnico- 
materiale.

O bună organizare a muncii pe 
șantiere este Tegată inseparabil ‘de 
aprovizionarea lor la timp cu mate
riale, în sortimentele, de calitatea și 
în cantitățile necesare, de modul 
cum întreprinderile furnizoare își 
respectă obligațiile contractuale. Cu 
multe întreprinderi colaborăm ire
proșabil. Cred însă că tovarășii din 
conducerea Combinatului siderurgic 
Hunedoara și a Uzinei metalurgice 
din Iași vor fi analizat pînă acum 
cauzele livrării neritmice a oțelu
lui beton, respectiv a anumitor țevi 
de calitate slabă, pentru ca în anul 
viitor activitatea unora dintre șan
tierele noastre să nu mai fie stîn- 
jenită.

Ce metode de lucru avansate 
preconizați să extindeți pe șan
tierele obiectivelor chimice și in 
ce constă eficiența lor econo
mică ?

Cîteva asemenea metode au, să 
spun așa, prioritate certă : cofrajele 
glisante la șantierele din Oradea,

(Continuare în pag. Il-a)

Turnu Măgurele

OBIECTIVUL NR. 1:
RESPECTAREA
GRAFICULUI DE EXECUȚIE

TURNU MĂGURELE (coresp. „Scîn
teii“). — Pe șantierul Combinatului de 
îngrășăminte chimice din Turnu Mă
gurele, colectivul fabricii de acid sulfuric 
a produs pînă acum peste 35 000 tone 
de acid sulfuric.

Constructorii și montorii șantierului 
grăbesc în aceste zile lucrările de exe
cuție la celelalte obiective. La fabrica de 
îngrășăminte complexe stadiul construc
ției este avansat. Se lucrează intens la 
inontareaaitilajclor Ja.dpfjpițiyaje^ .plan-, 
șeelor și la zidăria exterioară. In avans 
față de grafic sînt lucrările și la una 
din secțiile de îngrășăminte. Cele două 
silozuri înalte de 38 metri, de la secția 
clorură de potasiu, au fost glisate, ele 
aflîndu-se acum în faza de finisaj.

în execuția cu ritm susținut a lucră
rilor și respectarea graficelor se eviden
țiază lună de lună numeroși constructori 
și montori, brigăzile și echipele conduse 
de Ștefan Matu, Barbu Oprișan, Gheor
ghe Iordan, Constantin Vișan, Alexandru 
Preda.

Extinderea aplicării metodelor avansa
te de e.xecuție și de organizare a muncii, 
răspîndiiea experienței constructorilor și 
montorilor fruntași au avut ca rezultat în
deplinirea și depășirea planului global 
pe 10 luni. Valoarea economiilor realizate 
la prețul de cost pe trei trimestre se 
ridică la 2 466 000 lei.

în aceste zile, conducerea grupului de 
șantiere și șefii loturilor se ocupă de 
pregătirea temeinică a lucrărilor pentru 
perioada anotimpului rece, în vederea 
menținerii unui ritm de lucru susținut.

„Gigant" și „Hercule"
Portul Constanța cunoaște o largă 

acțiune de modernizare. Anul acesta 
a fost înzestrat cu noi macarale- 
portal de încărcare-descărcare, de 
5 pînă la 15 tone. El are acum în 
dotare 52 de asemenea utilaje. 
Alte 11 sînt în curs de montare. O 
parte din acestea vor fi date în folo
sință pînă la finele anului. Pentru 
asigurarea manipulării pieselor gre
le, portul a mai primit două maca
rale plutitoare, de mare capacitate : 
„Hercule" și „Gigant". Fiecare poate 
ridica cîte 100 tone.

Cum se trăieșie în rachetă? —• 
explică acad. Eug. Macovschi

L-ați semănat bine —: spune 
acad. Amilcar Vasiliu

Foto : M. Andreescn

Pe noul patinoar Floreasca

EXPOZIțlE-ZlUA 88
9 PESTE 3 MILIOANE DE VIZITATORI
• MOMENT MUZICAL

Intr-un garaj din Capitală : mașinile I.S.B. sînt minuțios verificate în ve 
derea confruntării cu eventuale capricii ale Iernii

Ieri dimineață, la ora cînd soarele dez- împreună cu un profesor îngrijorat. Și a- 
pare, speriat, cu ochii plînși de teama ră
tăcirii. E în clasa a IV-a la o școală dm 
raionul Slobozia. Cum de s-a pierdut de 
grup ? A mai dat o fugă, de unul sin
gur, la locomotiva Diesel-electrică 
cabil, pentru că el 
de multă vreme (!) 
vrea să devină me
canic pe o aseme
nea locomotivă...

In pavilionul rea
lizărilor social-cultu- 
rale mai mul(i in
gineri și tehnicieni 
din Oradea privesc 
îndelung 
viitoarei 
Teatrului 
Același 
care urma să-l îritîl- 
nesc mai apoi în 
„mină", urmărind 
mișcarea sacadată a 
crafărului. De 
prin furnicarul 
de vizitatori 
să descopăr 
strucfori ai Combi
natului de aluminiu 
de la Slatina, profe
sori și medici din 
Huși, elevi din Con
stanta. Magnetul Ex
poziției 
deci pe 
sute de

..Știafi 
fia își are producția 
sa ? Ieri, la războiul aufomat, fabricat de 
întreprinderea „Unirea" din Cluj, fesă- 
foarea Lucia Urmaciu a produs al 115-lea 
metru dm materialul așa-numit „Sibana". 
Demonsfrînd modul de funcționare a ma
șinii, fesătoarea își continuă producția 
sub cupola

...Moment 
a Expoz’tiei 
compozitorii

■văluise toate culorile toamnei, o-studentă 
•de la Institutul de arte plastice își in
stala șevaletul pe malul lacului Herăstrău. 
Alături de coloanele ruginite ale plopi
lor, zveltele verticale, de un . galben so
nor, ale macaralelor din pavilionul cons
trucțiilor se înălțau pe filele blocului de 
desen. Era o imagine parțială a Expozi
ției în a 80-a zi de la inaugurare.

Pentru o expozifie 80 de zile consti
tuie — cum s-ar spune — o vîrstă. Și 
lotuși, nici un semn de oboseală, nici o 
slăbire a pulsului viu, tineresc, de la în
ceput. Acest „colosal magnet" — cum 
s-a mai spus — nu și-a pierdut uriașa 
forță de afracfie, energia sa fiind, se pare, 
inepuizabilă.

in cele 80 de zile, Expozifia a fost 
vizitată de peste 3 milioane de oameni. 
Ieri s-au mai adăugat cîteva zeci de mq. 
Ceea ce înseamnă că din șase locuitori 
ai fării, unul a parcurs acest itinerar 
presionanf al realizărilor 
(ionale.

Expozifie — ziua 80. 
tr-un helicopter imaginar 
surprind aspectul de ansamblu, 
impresie este aceea a unei ființe tenta
culare. Din stafiile de tramvai, troleibuz 
și autobuz pornesc adevărate cordoane 
vii ; trainicele, permanentele legături ale 
Expozifiei cu orașul. Dar, o dreptunghiu
lară platformă de asfalt — locul de par
care a aulobuzelor — îți sugerează ideea 
că aceste tentacule ajung cu mult mai 
departe. Ideea se confirmă imediat.

Abia coborît din zborul imaginar și 
ajuns în dreptul puternicelor pompe pen
tru irigafii, sînf oprit de trei bărbafi care 
îmi cer un chibrit. Aflu cu acest prilej că 
am de-a face cu un hunedorean, un suce
vean și un maramureșean, toți trei tehnr- 
cieni forestieri sosiți înfr-o excursie la 
București. In trei graiuri diferite se ex
primă aceeași admirație și mîndrie fată 
de realizările economiei noastre.

Expozifie — ziua 80. Atenjiune ! Aten
țiune ! — răsună puternic vocea craini
cului. Elevul Albuș Petre, de la școala... 
S-a rătăcit un copil. II aștept la poarta A

După numărul întrebărilor, cele ma: cu
rioase par a fi vizitatoarele din Pitești. 
Spre sfîrșit, întîlnirea ia o alură tinereas
că, plină de veselie. La invitafia compo
zitorilor, cîfiva tineri vizitatori își mani
festă înclinațiile muzicale.

Expozifie — ziua 80. Dar după cum se 
vede, nici un semn de oboseală. Cîf pri
vește zilele următoare, ele se anunfă la 
fel de atrăgătoare prin parada modelelor 

vor prezenta caracteristicile modei

Pornim din București, de la se
diul comisiei regionale pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifi
ce. Cîțiva academicieni, cercetă
tori ■ științifici și... fotoreporteri. 
Luăm și cîteva planșe, material 
intuitiv. Curînd, ajungem la Bră- 
nești. Aici urmează să aibă loc 
întîlnirea cu colectiviștii. Brigada 
a venit mai devreme să se infor
meze și, dacă vreți, să se docu
menteze. Unele din întrebările 
care au fost puse de colectiviști 
— „De ce trebuie să facem ară
turi adinei de toamnă?“ „Care sînt 
lucrările de întreținere a culturi
lor în prezent și în perioada de 
iarnă ?“ — cereau neapărat cu
noașterea condițiilor specifice lo
cale. Acad. Amilcar Vasiliu, care 
va da răspunsurile, este interesat 
să vadă culturile. Mergem pe 
cîmp, însoțiți de inginerul agro
nom, de președintele gospodăriei 
și de cîțiva brigadieri. Am impre
sia că, deocamdată, s-au inversat 
rolurile : brigada pune întrebări 
și colectiviștii dau răspunsuri, și 
despre felul cum s-au efectuat 
lucrările agricole, și despre unele 
probleme gospodărești. La orizont 
se văd niște clăi de paie. „Cam 
prost clădite, remarcă oaspetele. 
Ar trebui să le pregătiți mai bine 
pentru iarnă. Da, ia spuneți-mi, 
la lucernă după fiecare coasă, 
dați cu grapa ? Și puneți greutăți 
pe ea, sau o lăsați să joace ? Cul-

turile de grîu, în schimb, sînt 
foarte frumoase".

Ne întoarcem la cămin. Se pare 
că organizatorii locali nu au a- 
nunțat din vreme în sat sosirea 
brigăzii. Cîțiva oameni de știință 
așteaptă să se adune lumea. O 
notă proastă pentru gazde — pre
ședintele sfatului popular și in
structorul de partid din comună, 
în sfîrșit, se poate începe. Colec
tiviștii află multe lucruri. „Noi 
succese în cucerirea spațiului cos
mic“ le vorbește cercetătorul ști
ințific Marin Popa, de la Obser
vatorul astronomic al Academiei. 
Și, imediat, acad. Eugen Ma
covschi îi lămurește „cum se tră
iește în rachetă“. Colectiviștii 
ascultă cu un deosebit interes și 
sfaturile agronomului : le vor
bește doar despre probleme atît 
de apropiate lor. „Ce știm despre 
trecutul oamenilor de pe melea
gurile regiunii noastre ?“, le ex
plică arheologul Ion Pașa. în 
sfîrșit, lectorul universitar Abdula 
Kerim le-a vorbit celor prezenți 
despre exemplul personal al pă
rinților, în educarea copiilor în 
familie. Din sală se pun și alte în
trebări.

S-au urcat în Cosmos, au cobo
rît pe pămînt, ba chiar și sub pă- 
mînt. Au căpătat cunoștințe noi. 
Acum colectiviștii se pregăteau să 
meargă și la nuntă. Erau patru 
nunți în sat.

Ion CIUCHI
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că Expozi-

Expli-

Paul DIACONESCU

în anul viitor. Evident că prognoza model 
mai dificilă chiar d.ecît prognoza situației 
atmosferice, va înregistra mi; de specta
tori.

...A 80-a zi a Expoziției se aprop'e de 
sfîrșit. Pe platanul magnetofonului se de
rulează ultima bandă. Ultimii metri din 
cei aproape șapte kilometri de muzică zil
nică...

Fie că vin din Crișana, Suceava sau Dobrogea, vizi
tatorii au aceeași părere : Totul e interesant !

Foto : M. Cioc

Expoz ifiei.
muzical în sala de marmură 
— întîlnire intre vizitatori și 
H. Mălineanu și R. Șerban.

■Pe glàbîiic&dtfoié
A.

încetarea 
ostilităților militare 
la frontierele Yemenului

Președintele Republicii Arabe 
Yemen, Al Sallal, a anunțat ieri in
trarea în vigoare, începînd de la 
ora 13,00 ora locală (cu 12 ore îna
intea termenului stabilit) a acordu
lui cu privire la încetarea ostilită
ților militare la frontierele Yeme
nului. „Acest acord, a declarat pre
ședintele Al Sallal, contribuie la 
consolidarea regimului republican, 
la menținerea și întărirea păcii și 
prosperității în întreaga țară, pre
cum și la încetarea ciocnirilor mili
tare“. Cu acest prilej, el a anunțat 
că guvernul a hotărît să acorde am
nistie și să dea posibilitate să se 
reîntoarcă în țară tuturor celor care 
au acționat din afara țării împotriva 
regimului republican, cu condiția ca 
aceștia să depună armele.

Activitate diplomatică 
în cadrul N.A.T.O.

Ministrul afacerilor externe al Olande , 
Joseph Luns, a avut sîmbăfă la Washing
ton o întrevedere cu secretarul Deoarta-

menfului de Stat al S.U.A., Dean Rusk, în 
legătură cu situația din cadrul N.A.T.O. 
Înainte de a pleca spre New York, J. Luns 
a făcut o declarație în care a arătat că : 
„Olanda va refuza să participe la viitoarea 
forfă nucleară multilaterală a N.A.T.O., în 
cazul cînd aceasta ar fi pusă sub contro
lul unui directorat". El a menționat că „va 
fi extrem de dificil" pentru fara sa să- ia 
parte la o asemenea forfă nucleară în ca
drul căreia „principiul egalității absolute 
a tuturor membrilor nu ar fi respectat".

Situafia d;n cadrul N.A.T.O. va forma 
de asemenea obiectul unor alte serii de 
întrevederi pe care secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A. le va avea 
cu ministrul de externe belgian. Paul 
Henri Spaak, și mai tîrziu cu ministrul 
de externe vest-german, Schröder.

ALEGERI ÎN TUNISIA

Ieri, au avut loc în Tunisia alegeri 
prezidențiale. Singurul candidat. — 
din partea Partidului socialist destu- 
rian, de guvernământ, — este actua
lul președinte Habib Burghiba. Cei 
peste 1 300 000 de alegători, impărțiți 
în 17 districte electorale, au ales de 
asemenea pe cei 90 de membri ai A- 
dunării Naționale.
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Ne scriu corespondenții voluntari
La peste 50 de grade

Intr-una din zilele trecute, 
maistrul zidar Mircc, Croitoru 
și Ion Ciobanu, șeful echipei 
de zidari șamotori de la turnăto
ria de oțel a Uzinelor „23. Au
gust“, făceau planul de opera
țiuni pentru repararea cuptorului 
de recoacere. Cantitatea mare de 
piese care trebuiau recoapte ur
gent impunea ca lucrarea să fie 
executată intr-un termen foarte 
scurt. Pentru efectuarea repara
ției ar fi fost insă necesar să 
se aștepte circa 24 de ore pînă 
să șe răcească cuptorul. Șe
ful echipei a propus maistrului 
și zidarilor șamotori să înceapă 
reparația fără a mai aștepta ră
cirea lui completă. Cîteva ore 
Ciștigate înseamnă tone de piese 
recoapte. Așa au procedat. Cînd 
pe gura cuptorului mai ieșeau 
încă valuri de aer fierbinte, zi
darii au intrat înăuntru. Deși 
purtau echipament special, căl
dura de peste 50 de grade era 
greu de suportat. Zidarii Constan
tin Titirișcă, Gavrilă Tvelicov, 
Constantin Mutulescu și ceilalți 
au terminat demolarea vechii 
căptușeli în cîteva ore.

Zidarii șamotori au realizat și 
alte lucrări importante și grele, 
într-un termen mai scurt. Repa
rațiile mijlocii la cuptoarele Sie
mens Martin au durat 7 zile față 
da 21, cîte erau planificate.

Moise NICOLAE 
tehnician

De ce este stabtâ 
comoditatea

Rețeaua comercială a regiunii 
Crișana primește de la întreprin
derile industriei locale peste 200 
de produse de larg consum. Prin 
folosirea deșeurilor provenite din 
industria republicană și prin va
lorificarea mai deplină a resurse
lor locale, colectivele acestor în
treprinderi dau produse de cali
tate, la preturi convenabile.

Rezervele interne sînt însă ne
bănuit de mari. La un calcul su
mar s-a constatat că, în ansam
blul ei, industria locală folosește

Discuțiile se întețeau. „Trebuie să 
se facă lumină în cazul președinte
lui gospodăriei noastre“ — spuneau 
cei care au luat la început cuvîntul 
în adunarea colectiviștilor. Colecti
viștii din Piatra își spuneau părerile 
fără ocolișuri : „Nu mai poate sta o- 
mul de vorbă cu el. Și mai rău e că a 
încercat să tragă foloase personale, 
socotind că dacă-i președinte poate 
șă ia produsele pe alese și mai 
multe decît i se cuveneau. Noi l-am 
ajutat cu sfatul, cu critica, dar el nu 
ține seama de nimic"...

Acum președintele gospodăriei, 
M. Mărunțelu, se afla față în față cu 
colectiviștii. Din partea Comitetului 
regional de partid, participă instruc
torul regional.

Faptele nu se petrecuseră pes
te .noapte. Discuții despre, com
portarea lui mai avuseseră loc 
în organizația de bază din gospodă
rie, în adunările generale ale colec
tiviștilor A stat de vorbă cu el și 
primul secretai al comitetului raio- 
țial de partid. Și totuși' s-a ajuns aci.

în primii ani de activitate a gos
podăriei colective, Mărunțelu era so
cotit printre președinții buni din ra
ionul Zimnicea, alături de Radu Tu
dor din qomuna Bragadiru, Gheorghe 
Doicin din Conțești,' Gheorghe Petre 
de la Bujoru, Ilie Marin din aceeași 
comună oh el Ș> de alții. își în
deplinea conștiincios îndatoririle ce-i 
reveneam Cînd trebuia să între
prindă ceva, se consulta cu mem
brii consiliului de conducere, cu 
membrii de partid, cu çei mai 
pricepuți gospodari. Colectiviștii au 
muncit cu tragere de inimă și au 
dobîndit rezultate bune Gospodăria 
a ajuns să aibă 400 de bovine, 1 200 
ovine, 550 porcine din care 280 porci 
la îngrășat, peste 3 000 de păsări- 
matcă A crescut și producția la hec
tar. au sporit veniturile colectiviști
lor.

Totuși, în 1963, ca și în anul ace
sta, s-ar fi putut obține producții mai 
bune la hectar și în sectorul zooteh
nic. O vină mate în ce privește ne- 
folosirea posibilităților gospodăriei 
a avut președintele Mărunțelu, care 
prin felul său de a munci a provo
cat tot felul de neajunsuri. Lucrările 

un volum prea mare de materiale 
din stocuri centralizate. Tolerarea 
pe mai departe a acestui fapt sti
mulează comoditatea unor tova
răși din conducerea întreprinde
rilor industriei locale în căutarea 
și descoperirea a noi rezerve de 
materii prime, care se găsesc în 
regiune, în lărgirea gamei de 
produse de uz casnic. Așa se face 
că unele întreprinderi cum ar fi 
cele din Aleșd, Șimleu și Sebiș, 
în primul trimestru al anului 
n-au introdus în fabricație nici 
un sortiment nou. întreprinde
rea de prestații industriale O- 
radea, l.R.I.L. Beiuș sau Aleșd 
ar putea să pună la îndemâna 
cumpărătorilor albii de rufe, cio
cane de bătut carne, grătare pen
tru băi, planșete pentru tăiței și 
multe altele. De asemenea, între
prinderile „MetaluV'-Salonta, sau

„DEFECTOSCULĂRIE"
La I.M.U.-Medgidia nu există o 

ascuțitorie centralizată, mașinile 
universale de ascuțit scule fiind 
răspîndite aproape în toată uzina. 
La aceasta se adaugă și modul cu 
totul defectuos de organizare a 
lucrului la aceste mașini. Care 
sînt urmările ? Mașinile nu sînt 
folosite rațional, unele dintre ele 
ajungînd, în scurt timp, într-o 
stare de uzură foarte avansată ; 
muncitorii care lucrează pe ma
șini așchietoare nu găsesc la scu- 
lăfie cuțite ascuțite, fiind nevoiți 
să și Ic ascută in grabă, la polizor, 
cum se pricepe fiecare. Lanțul 
neajunsurilor continuă cu piese 
de calitate slabă, scule și mașini 
uzate prematur.

Muncitorii uzinei nu s-au îm
păcat cu această situație. De 
multă vreme ei au ridicat pro
blema organizării unei ascuțitorii 
centralizate, care, are o mare im
portanță în desfășurarea procesu
lui tehnologic de așchiere, în mic
șorarea consumului de scule, mă
rirea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității pieselor 
prelucrate

M-am interesat mai îndeaproa
pe ce s-a făcut pentru rezolvarea 
acestei probleme. Răspunsul l-au 
dat cîțiva muncitori cu care am 
stat de vorbă. Mergînd în biroul 
serviciului sculer șef, printre alte

FAȚA

COLECTIVIȘTILOR
de întreținere a culturilor și de recol
tare nu s-au făcut la timp și de bună 
calitate. La recoltatul florii-soarelui 
președintele nu a respectat hotărîrea 
consiliului de conducere de a se cu
lege la timp și de a se treiera la ca
pătul tarlalei. Rezultatul : ș-au pier
dut circa 200 kg la hectar. Nu s-a 
asigurat nici o furajare și q îngri
jire rațională a animalelor, din 
care cauză în 1963 s-au înregis
trat pierderi mai ales la porcii 
tineri. Mărunțelu muta pe colecti
viști dintr-un sector în altul fără mo
tive temeinice și fără să se sfătuias
că cu membrii consiliului de condu
cere și cu brigadierii.

Cum se explică faptul că, o dată 
cu trecerea timpului, M. Mărunțelu, 
care în primii ani era un buri preșe
dinte de gospodărie, a fost lăsat să 
se rostogolească tot mai jos, prici
nuind daune gospodăriei ? Pe mă
sură ce gospodăria colectivă înre
gistra- succese în sporirea producției 
agricole, prin munca harnică a co
lectiviștilor și cu sprijinul puternic 
al statului, lui Mărunțelu a începui 
să i se pară tot mai muli că succe
sele gospodăriei sînt. ..succesele lui 
și numai ale lui". Era din ce în ce 
mai disprețuitor în relațiile cu oa
menii. Uita uneori că este în slujba 
gospodăriei, a colectiviștilor care 
l-au ales președinte. Consiliul de 
conducere era pus adeseori în fața 
faptului împlinit. In înfumurarea lui 
a mers pînă acolo îneît desconside
ra și obligația elementară a unui 
membru de partid de a participa la 
adunările generale ale organizației 
de bază.

„Metal-lemn“-Oradea ar putea 
produce accesorii pentru mașina 
de gătit, foarfece pentru tăiat ta
blă, clești, rame de diferite di
mensiuni etc.

Pe de altă parte, unele mărfuri 
ar putea fi realizate cu mai mult 
gust, la un nivel calitativ cores
punzător.

Ne aflăm în preajma unui nou 
an. încă de pe acum, industria 
locală ar trebui să prevadă în 
planurile M.T.O. măsuri care să 
asigure asimilarea de produse 
noi, solicitate de populație, să 
studieze mai temeinic și alte po
sibilități de valorificare a resur
selor locale.

!ng. Vasile IERAN 
membru în comisia 
economică a Comitetului 
orășenesc de partid Oradea

documente, am văzut și referatul 
întocmit în noiembrie 1963 de 
ing. Constantin Matei, în care se 
argumentează necesitatea organi
zării unei ascuțitorii centralizate. 
Conducerea uzinei a aprobat pro
punerile, iar unele cadre de spe
cialitate au primit sarcina să le 
traducă în fapte. Au trecut o 
lună> două, nouă, ne aflăm în 
noiembrie 1964, dar lucrurile se 
află în același stadiu. Intr-o 
Vreme s-a pretins că nu se poate 
organiza o asemenea secție pen
tru că nu există loc. Un colectiv 
de muncitori, printre care Con
stantin Olteanu, Gh. Vasu, Con
stantin Serghei și alții, au arătat 
că un loc potrivit pentru ascuți
torie este spațiul folosit în pre
zent ca magazie tampon. S-a a- 
preciat că propunerea este bună, 
dar... Este de neînțeles de ce nu 
se trece o dată la fapte, mai ales 
că organizarea ascuțitoriei a 
fost prevăzută atît în contractul 
colectiv cit și în planul M.T.O. 
al uzinei pe acest an.

Consider că trebuie să se pună 
capăt tărăgănării,. iar pentru a- 
ceasta conducerea uzinei să ia cit 
mai urgent măsuri practice.

Petre RĂDĂCINĂ 
activist de partid

Răspunderea pentru cele arătate 
revine, fără îndoială, și organizației 
de partid din gospodăria colectivă. 
Este adevărat că, în unele adunări, 
membrii de partid l-au criticat pen
tru lipsurile din activitatea și com
portarea sa. Nu se poate spune însă 
că au iăcut aceasta cu toată fermi
tatea și combativitatea ce se impu
neau.

Slăbiciunile manifestate de orga
nizația de partid de la gospodăria 
colectivă Piatra se datoresc și in
structorului teritorial care îndruma 
în acea vrerne activitatea organiza
țiilor de partid din comună. In loc 
să privească cu spirit critic compor
tarea președintelui, să îndrume și să 
ajute organizația de partid din gos
podărie pentru a-1 trage la răspun
dere, instructorul teritorial s-a mul
țumit să-i atragă atenția „prieteneș
te" sau a închis ochii.

Comitetele de partid sau organi
zațiile de bază din gospodăriile co
lective au dreptul și datoria să con
troleze activitatea economică și po
litică a consiliilor de conducere și a 
președinților de gospodării. Consta
tările făcute, propunerile pentru îm
bunătățirea muncii, organizația de 
partid din gospodărie le supune dez
baterii și aprobării adunării gene
rale a colectiviștilor, care ia hotărîri 
conform prevederilor statutului. La 
gospodăria colectivă din Piatra, or
ganizația de bază nu și-a exercitai 
în suficientă măsură acest rol.

Toate acestea nu s-ar ii întîmplat 
dacă membrii biroului Comitetului 
raional de partid Zimnicea ar fi fost 
mai receptivi la sesizările în legătu

Grafica japoacsa
Japonezii, a căror artă grafică a 

cunoscut succese strălucite în se
colele XVII—XVIII, sînt cunoscuți 
ca viguroși desenatori, realiști de 
mare ascuțime și rafinament. Ei au 
dovedit întotdeauna un simț remar
cabil al formei, calitate care la Ho
kusai a atins o adevărată culme ; a- 
cest ilustru grafician era așa de 
pasionat de posibilitățile inepuiza
bile ale desenului, îneît la 90 de 
ani declara: „De abia acum încep 
să învăț a desena".

Expoziția de grafică modernă ja
poneză ne-a făcut să cunoaștem 
peste 100 de lucrări, marea majori
tate litografii sau gravuri în lemn. 
Ele continuă tradiția faimoaselor 
stampe nipone din trecut, adăugind 
însă adesea o viziune modernă și 
o curiozitate vie pentru experimen
tări de tehnici inedite, adeseori foar
te interesante. Aducînd un mesaj 
generos, de cele mai multe ori plin 
de largi semnificații umane, expozi
ția a vădit, ca forme de expresie, o 
mare varietate.

Compoziția, portretul, peisajul se 
exprimă în tehnici diferite și nu o da
tă originale. Alături de litografii în 
alb și negru într-o manieră acade
mică — de pildă, cutare portret de 
fetiță —, vezi o compoziție haluci
nantă, într-un spirit modern și în
tr-o tehnică surprinzătoare, imposi
bil de identificat, ca aceea semnată 
de Kiyoshi Nakagami.

Bine reprezentată în expoziție, 
compoziția cu temă socială este 
ilustrată prin lucrări ca acelea ale 
lui Makoto Ueno, care procedează 
prin contraste puternice de alb-ne- 
gru, simbolizînd ou noblețe aspira
țiile spre pace ale omenirii. La 
fel, litografiile de un puternic 
realism ale lui Kakuo Shinkai sau 
jocul de liberă fantezie al lui Toshi
ko Maruki sînt un protest și un a- 
vertisment împotriva cataclismelor 
atomice. Alte compoziții, dinamice,

?

(Urmare din pag. I-a)

Dej, Tîrgu Mureș, executarea unor 
rambleieri de mare volum prin hi- 
dromecanizare la Țurpu Măgurele, 
transportul pneumatic al betonului, 
baterea piloților cu vibrosonete, efec- 
tuareâ de suduri semiautomate și 
automate, confecționarea de rezer
voare prin rulare la Onești și Ora
dea. Apoi, lucrul în lanț. Construc
torii noștri apreciază această metodă, 
căci ea permite scurtarea duratei de 
execuție, în special la obiecte de mari 
dimensiuni și la procese de lucru 
care necesită folosirea unor utilaje 
importante. La construirea halelor 
de electroliză de la Slatina, lucrul 
în lanț a dat rezultate mai mult de- 
cît bune : productivitatea muncii a 
crescut de 3—4 ori,față de metodele 
tradiționale. La o hală aflată acum 
în construcție, durata de execuție 
va fi redusă cu trei luni. Această 
metodă își poate găsi o aplicare mai 
largă și pe șantierele din Dej și 
Brăila. Cu o condiție : să fie atrași 
în mai mare măsură specialiștii a- 
cestor șantiere, maiștrii cu o bogată 
experiență. In ultimul timp, pe șan
tierele din Slatina și Dej s-a expe

ră cu comportarea președintelui Mă
runțelu. Rămînînd la părerea, forma
tă cu ani în urmă, că este un pre
ședinte bun (părere îndreptățită a- 
tunci), ei nu s-au alarmat cînd li 
s-au semnalat abaterile lui și, ca ur
mare, le-au tratat cu superficialitate. 
Poate că dacă i s-ar fi atras aten
ția cu toată seriozitatea asupra 
consecințelor comportării sale, Mă
runțelu s-ar fi trezit la realitate, n-ar 
fi comis greșeală după greșeală. 
Așa atînd lucrurile, adunarea gene
rală a colectiviștilor a hotărît să 
aleagă un alt președinte.

Din cele petrecute la Piatra mem
brii biroului comitetului raional de 
partid vor trebui să tragă învățămin
te. Pornind de la cele întîmplate co
mitetul regional de partid a atras 
atenția biroului comitetului raional 
să manifeste o preocupare sporită 
pentru educarea cadrelor de con
ducere din G.A.C., o sarcină din 
cele mai importante a comite
telor raionale și a organizațiilor 
de partid de la sate. Cunoașterea 
temeinică, nu numai a cifrelor de re
alizare a planului, ci și a activității 
și comportării președinților și a altoi 
cadre de conducere, a părerii colec
tiviștilor, desfășurarea unei intense 
munci politico-educative, exercitarea 
unui control exigent privind felul 
cum se aplică prevederile statutu
lui, intoleranța față de lipsuri și a- 
bateri sînt cerințe esențiale în 
vederea realizării sarcinilor trasate 
de partid pentru întărirea continuă 
a gospodăriilor colective, sporirea 
producției agricole și creșterea ni
velului de trai al țăranilor colecti
viști.

Constantin JALBĂ
, Florea CEAUȘESCU 

expresive — de Hiroharu Nii, de e- 
xemplu, interpretează complex inte
resante teme sociale.

Multiple și sugestive, pline de far
mec sînt. unele compoziții de gen, 
familiarizîndu-ne cu aspecte din via
ța de toate zilele a Japoniei: tipuri 
de țărani, muncitori, aspecte și fi
zionomii specifice teatrului japonez, 
culegători umili de alge, pescărițe. 
Le întîlnim, de pildă, în litografiile 
compuse din linii jucăușe și din 
forme amuzante, semnate de Kazuko 
Ito.

Cum altădată gravurile lui Hoku
sai relevau de nenumărate ori fru
musețea solitară și spectaculoasă a 
muntelui Fuji-Yama, peisagiști rea
liști de astăzi, ca Iri Maruki, Kenji 
Yada și alții, în lucrări cînd delica
te, cînd robuste, ne aduc priveliști 
ale insulelor nipone : țărmul poetic

KAZUKO ITO

a
rimentat metoda „drumului critic“. 
Această metodă nouă permite găsi
rea soluției optime de eșalonare a 
lucrărilor și o mai mare elasticitate 
a planurilor calendaristice.

Cît despre eficiența aplicării- a- 
cestor metode, cîteva rezultate sînt 
concludente : fabrica de acid sulfu
ric din Turnu Măgurele s-a realizat 
în 20 de luni în loc de 25 cît se pla
nificase, instalația de fire astralon 
de la Uzina de fire și fibre sinteti
ce Săvinești, in 10 luni în loc de 15. 
Alte obiective s-au realizat în 
timpul record de 11 luni : instalația 
de electroliză cu catod de mercur 
de la Combinatul chimic Borzești și 
instalația de silicat de sodiu de la 
Uzina de sodă Govora. Ritmul de 
execuție a lucrărilor este dublu față 
de anii trecuți.

Ce intenționați să întreprin
deți pentru ca în anul 1965 me
todele valoroase să fie preluate 
și aplicate de mai multe șantiere, 
de mai mulți constructori ?

De fapt vom continua, dar mai 
perseverent, ceea ce am început. 
Deocamdată ne gîndim să antrenăm 
mai activ, la pregătirea unor schim
buri de experiență periodice, spe
cialiști din serviciile tehnice și de 
proiectare ale întreprinderilor, cer-
cetători științifici, cadre didactice 
de specialitate. La sfîrșitul acestui 
an vom organiza la București un 
simpozion pe tema „Creșterea gra
dului de industrializare a execuției 
construcțiilor“, la care vor fi pre
zentate referate despre organizarea 
superioară a muncii, în strînsă le
gătură cu cerințele actuale ale șan
tierelor. în luna iulie s-a început e- 
ditarea unui buletin tehnic cu nou
tăți de pe șantiere, care suscită 
interesul constructorilor. Este un 
lucru bun, dar nu și suficient. Cred 
că problema solicitării într-o mai 
mare măsură a specialiștilor pentru 
a analiza pe șantiere, la fața locu
lui, posibilitățile de aplicare a noi
lor metode de organizare, de extin
dere a aplicării acelora ce și-au dove
dit eficacitatea, trebuie să ne-o pu
nem atît noi, cît și alte instituții 
care au organizații de construcții.

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

al R. P. Romîne : Bal mascat (orele 
19,30). Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I L. Caragiale" 
(Str. 30 Decembrie nr. 9) : Năzdrăvanul 
occidentului (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (sala „Victoria“) : 
Joc și cîntec romînesc (spectacol pre
zentat de Ansamblul de cîntece și dan
suri Maramureș — orele 20).

CINEMATOGRAFE: Cîntăreața sclavă : 
(film pentru ecran panoramic) : Patria 
(Bd. Magheru nr. 12—14). Comoara din 
vadul vechi : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), în
frățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi). Veselie Ia Acapulco : Luceafărul 
(Bd. 1848 nr. 6), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Melodia (Șos. ștefan cel Mare colț 
cu str. Lizeanu). încurcătură blestemată : 
Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155). Există un asemenea 
flăcău : Festival (Bd. 6 Martie nr. 14). 
Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 174). Poveste 
de pe Don : Central (B-dul 6 Martie nr. 
2), Flacăra (Calea Dudești nr. 22), Rahova 
(Calea Rahovei nr. 118). In viitoare : 
Lumina (B-dul 6 Martie nr. 12). M-am 
îndrăgostit la Copenhaga : Union (Str. 
13 Decembrie nr. 5—7). Program pentru 
copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — ru
lează dimineața). Sechestratul din Al
tona : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — după 
amiază). Zile de fior și rîs — Mitică : 
Timpuri Noi (B-dul 6 Martie nr. 18). 
Viața particulară : Giulești (Calea Giu- 

al oceanului, străzi misterioase în o- 
rașe sau creste de munți îndepăr
tați.

Fără să dea o imagine completă a 
inventivității suple și a tehnicilor 
ingenioase prin care graficienii ni
poni s-au impus la unele expoziții 
internaționale, această manifestare 
de artă ne-a făcut să cunoaștem as
pecte de un interes neîndoielnic din 
creația contemporană a Japoniei. 
Trebuie neapărat pomenite compo
ziții de înaltă ținută artistică pre
cum acelea ale lui Yoshio Kana- 
mori, „Evadarea" de Mori Miyashita, 
lucrare plină de subtilitate, sau mai 
ales gravurile lui Kiyoshi Naka
gami, din care se desprinde o im
presionantă concentrare interioară, 
caracteristic orientală. In forme va
riate, adesea revelatoare, cu o linie 
nu odată cursivă și lapidară, gra
ficienii japonezi ne ajută să cunoaș
tem viața și preocupările poporu
lui lor.

Mariana PETRA.ȘCU

„Pe insulă'*

Spectacole
Colectivul Teatrului de marionete 

din Cairo a prezentat duminică seara 
ultimul spectacol în București cu 
piesa pentru copii „Măgarul lui 
Shehab El Din“. în continuarea 
turneului în țara noastră, artiștii 
egipteni vor da spectacole la Iași.

★

Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
din București a prezentat duminică 
seara in premieră spectacolul „Aven
turile unei umbrele“, realizat de ca
ricaturistul Nell Cobar. Regia apar
ține lui B. Fălticineanu, iar conduce
rea muzicală lui Edmond Deda. Co
regrafia este semnată de Nicolae 
Sever, iar schițele de costume de Mia 
Steriade. (Agerpres)

Ssptămina
„IN VÏLTOARE", film 

(Premiul special al juriului 
valul internațional de la Karlovy- 
Vary — 1964). Scenariul și regia — 
Istvan Gall ; imaginea — Sandor 
Sara, muzica —.Andras Szölössy. în 
rolurile principale : Andrea Draho- 
ta, Marianne Moor (a jucat și în fil
mul „De sîmbătă pînă luni"), Sandor 
Csilcos, Janos Harkanyi, Andras Ko- 
zat, Tabor Orban și Gyula Szersen.

Regizorul Pietro Geimi a realizat 
comedia satirică „SEDUSĂ ȘI ABAN

Scenă din filmul „Sedusă și abandonata"

lești nr. 56). Galapagos : Cultural (Piața 
I. Pintilie nr. 2). Jocuri întrerupte : Da
cia (Calea Griviței nr. 137). Rebelul 
magnific : Buzești (Str. Buzești nr. 9-11). 
Două duminici : Crîngași (Șos. Crîngaș! 
nr. 42). Umbrelele din Cherbourg : Gri- 
vița (Calea Griviței — podul Basarab), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Pășesc 
prin Moscova — cinemascop : Bucegi 
(Bd. 1. Mai nr. 57). Douăsprezece scaune : 
Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). Hatari (am
bele serii) : Tomis (Calea Văcărești nr. 
21). Brațul nedrept al legii : vitan (Ca
lea Dudești nr. 97). Pagini de istorie — 
Romînia, Orizont 64 : Miorița (Calea Mo
șilor nr. 127). Dragoste neîmplinită : 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221) 
Bărbații : Popular (Str. Mătăsari nr. 31). 
Legenda din tren : Arta (Calea Călărași 
nr. 153). Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 
9). Ciociara : Moșilor (Calea Moșilor nr. 
221). Vii și morți — cinemascop (ambele 
serii) ; Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118). 
șoferii iadului : Cosmos (Șos. Panteli- 
mon nr. 89). Moral 63 : Viitorul (Str. M. 
Eminescu nr. 127). Cascada diavolului ; 
Colentina (Șos. Colentina nr. 84). Comi
sarul Maigret se înfurie : Volga (Șos. 
t. Pintilie nr. 61). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2). Dragoste la zero 
grade : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 
3). Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). 
Ghepardul — cinemascop (ambele serii): 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30), 
Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72).

Agendă muzicală
Sub cupola Ateneului

Marți, 10 noiembrie, ora 20 : or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
sfat „George Enescu'' prezintă sub 
conducerea muzicală a lui Mircea 
Basarab, maestru emerit ai artei, un 
concert „Beethoven“ pentru studen
ții Centrului universitar București, 
în program : Uvertura „Egmont“j 
Concertul pentru pian și orchestră 
nr. 3 (solist Teodor I’araschivescu) 
și Simfonia a Vil-a.

Sîmbătă, 14 noiembrie, ora 20 : 
Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu”. în program : Simfonia nr. 10'1 
(Cimpoiul) de Haydn ; Concertino 
în stil clasic pentru pian și orches
tră de Dinu Lipatti (Solist : Corne
liu Gheorghiu); Simfonia de Chaus
son. Dirijor : Mihai Brediceanu, 
artist emerit. Programul va fi re
petat duminică, 15 noiembrie, ora 
11.

Duminică, ora 20 : orchestra 
„Barbu Lăutaru“ a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ condusă de 
Florian Economu, prezintă un con
cert de muzică populară romîneas- 
că. Soliști : Maria Lătărețu, artistă 
emerită, îon Cristoreanu, Ana Is
pas, Vlad Dionisie și alții.

în studioul Radioteîeviziunii

Joi, 12 noiembrie, ora 19,50 : con
certul orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii. în program : Două 
schițe simfonice de Constantin Bo- 
bescu ; „La Foliia” de Corelli ; Po
emul pentru vioară și orchestră de 
Chausson ; Simfonia fantastică de 
Berlioz. Dirijor și solist : Constan
tin Eobescu.

în sala mică a Palatului R.P.R.

Miercuri, 11 noiembrie, ora 20 : 
concert de muzică preclasică fran
ceză (Lully-Couperin-Rameau). își 
dau concursul : Emilia Petrescu, 
artistă emerită, Dumitru Pop-flaut; 
Alfons Capitanovici — violoncel ; 
Nicolae Radulescu — clavecin. Cu- 
vînt introductiv : V. Cristian.

în sais Dalles

Vineri, 13 noiembrie, ora 20,30: re
cital vocal instrumental susținut de 
studenții Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu“. în program lucrări 
de Pergolesi, Mozart, Wolf, Brahms, 
Puccini, Prokofiev etc.

în studioul Conservatorului

Marți, 10 noiembrie, ora 20 : Se 
deschide ciclul de audiții „Johan
nes-Passion“ de Bach. Comentator: 
lector George Bălan.

Sîmbătă, 14 noiembrie, ora 20 : 
Seară de operă : „Lupta dintre 
Tancred și Clorinda” de Monteverdi 
și „Orfeu“ de Gluck.

aceasta pe ecrane
maghiar
la Festi-

DONATA" — ale cărei personaje 
sînt înrudite cu cele din filmul său 
„Divorț italian". Protagoniștii : Ste
fania Sandrelli, Saro Urzi, Aldo Pug. 
lisi, Lando Buzzanca, Lola Braccini 
și Leopoldo Trieste. Filmul a obținut 
la Festivalul internațional de la 
Cannes, din 1964 Premiul pentru in
terpretare masculină (Saro Urzi) și 
Premiul „Tichetul de aur" pentru cel 
mai bun film străin.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineietul 
școlar : Foc șl apă. A treia vizită la Mu
zeul pompierilor din București. 19,40 — 
Filmul artistic „Minna von Barnhelm". 
21,30 — Telesport. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene 

ral frumoasă, dar rece, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit în Banat și 
Oltenia, vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nord-esț. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 11 
grade la Tr. Măgurele și Giurgiu și 2 
grade la Bistrița. în București : Vremea 
a fost frumoasă, dar rece, cu cerul va
riabil. vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul estic. Temperatura 
maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 noiembrie. In țară : Vreme rece 
cu cerul schimbător, mai mult noros în 
sudul țării, unde va ploua temporar. In 
celelalte regiuni precipitațiile vor fi cu 
totul izolate. Vîntul va sufla potrivit 
predominînd din est. Temperatura se 
menține în general coborîtă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 șl 4 grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
1 și 11 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme rece, cu cerul schimbător, măi 
mult noros. Ploaie temporară. Vînt po
trivit din est. Temperatura în general 
staționară.
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GHEAȚĂHOCHEI PE

piața mon-

IMan
oraș al R. P.

echipa Cubei, 
califică pentru 
două clasate.

Din fiecare grupă se 
turneul final primele

dustria metalurgică. Distenul se 
folosește la fabricarea unor cără
mizi refractare folosite la con
struirea cuptoarelor pentru meta
lurgia neferoasă și la siderurgie.

Sîmbătă : Romînia-Âusiraiia 4-0 
Duminică: Romînia-Cofiumbsa 2,5-0,5 (1)

Pe primii metri in proba junioarelor. Imagine de la laza orășenească a campionatului republican de cros 
desfășurat ieri dimineață pe stadionul Voința

In runda a 4-a a Olimpiadei de șah 
de la Tel Aviv, echipa țării noastre 
a intîlnit formația Australiei, obti- 
nînd victoria cu scorul de 4-0. Ghi- 
țescu a cîștigat la Koshnitski, Gheor
ghiu la Hanks, Ciociltea la Geus, Ra
dovici la Fuller. Tot în grupa a 5-a, 
Cuba a întrecut cu 2,5—1,5 puncte 
echipa Paraguayului, iar R. S. Ceho
slovacă conduce cu 2-0 în meciul cu 
Columbia, două partide fiind între
rupte. în runda a 5-a echipa R. P. 
Romîne a întîlnit formația Colum
biei. Șahiștii noștri conduc cu 2,5— 
0,5 puncte, o partidă fiind întreruptă.

Astă seară echipa română joacă 
ultimul meci din preliminarii cu

Turneul la Budapesta 
al echipei noastre de tineret

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Sîmbă*ă 
seara, la „Kis stadion" din Budapesta, 
echipa de tineret la hochei pe gheață a 
R. P. Romîne a învins cu 8-3 (2-1 ; 4-0 ; 
2-2) echipa de tineret a R. P. Ungare. 
Aseară hocheiștii noștri au fost întrecuți 
cu 5—2 de selecționata de seniori a 
Budapestei.

Pentru a lega portul Gdynia de 
regiunea industrială Silezia, în 
R. P. Polonă s-a început con
struirea unei mari artere de cale 
ferată Gdynia-Tarnowskie-Gory, 
lungă de 700 km. Se prevede ca 
în următorii patru ani, linia să fie 
electrificată. Prin modernizarea 
materialului rulant și a instalații
lor feroviare, trenurile vor putea 
circula pe această linie cu o vite
ză de 140 km pe oră.

Din colțul tribunei Pe terenurile de PITEȘTI! :

H@i s^rse tsroiah 
descoperite m Moravia

In orășelul Karlova Studanka 
(Moravia) au fost descoperite noi 
surse termale de o importanță 
deosebită. Este vorba de izvoare 
subterane de apă acidulată, care 
conțin 4 000 mg de anhidridă car
bonică liberă la un litru de apă. 
S-a trecut la amenajarea băilor 
și drumurilor de acces pentru pri
mirea viitorilor pacienți.

La fabrica „Soko“ din localita
tea Mostar (R.S.F. Iugoslavia) a 
fost construit prototipul primu
lui avion autohton destinat ne
cesităților agriculturii. Specialiș
tii consideră că el va satisface 
pe deplin exigențele și va fi mai 
ieftin decît avioanele cu profil 
asemănător de pe 
dială.

BRAȘOV:

GESTURI NESPORTIVE

sa babau! oval Victorie meritată 
a localnicilor

Ultima repetiție publică a rug- 
biștilor noștri, înaintea apropiate
lor confruntări cu R. F. Germană 
și Franța, s-a desfășurat ieri după- 
amiază pe terenul din șoseaua Ol
teniței. Sub zimbetul rece al soa
relui de noiembrie, selecționabilii 
și gazdele — merituoasa formație 
Constructorul — au furnizat o 
dispută dinamică, mai animată șl 
mai atractivă decît multe derbiuri 
ale campionatului. Luindu-și mi
siunea in serios, partenerii le-au 
pus tricolorilor destule probleme, 
mai ales in prima parte a jocului, 
cînd și-au permis luxul să condu
că vreo jumătate de oră ! Că, pînă 
la urmă, colegii lui Viorel Moraru 
s-au „răzbunat", înscriind peste 
50 de puncte față de cele 11 ale 
adversarilor (D. Ionescu, fostul că
pitan al reprezentativei naționale, 
care a condus partida, mărturisea 
că n-a putut ține contabilitatea 
scorului decît o repriză...) — asta, 
in fond, n-are prea multă impor
tanță.

Importante ni s-au partit alte, 
aspecte — de pildă, tendința către 
jocul deschis, cu șarje spectacu
loase pe trei sferturi (oare așa o să 
fie și cu francezii ?), buna dispo
ziție a noii promoții, în frunte cu 
Demian, Șerban, Preda, Țuțuianu, 
anumite dileme din linia I încă 
nerezolvate, revenirea netă a. lui 
Pendu — unul dintre veteranii a- 
cestei formații cam... venerabilă, 
în general — în sfârșit, constata
rea că membrii lotului s-au aco
modat destul de repede cu modi
ficările regulamentului în vigoa
re, la ora de față, pe arena inter
națională. După cum se știe, pe 
lingă salturile capricioase ale ba
lonului oval, meandrele codului 
rugbistic dau și ele multă bătaie 
de cap atît asistenței cit și jucă
torilor...

Singurul lucru regretabil de 
ieri a fost ciocnirea involun
tară din buturile gazdelor, in 
urma căreia Drobotă devine indis
ponibil pentru cîteva săptămîni. 
în rest, cum spuneam, repetiția 
din șoseaua Olteniței a oferit un 
spectacol agreabil, mult mai vred
nic, pare-se, de atenția tribunelor 
centrale, decit simulacrul de fot
bal dintre Rapid și Progresul, co
tat ca atare de toți cei prezenți în 
tribunele stadionului dinamovist.

Meciul dintre Steagul roșu și Mi
nerul Baia Mare, disputat pe stadio
nul brașovean „Tractorul", a atras 
un mare număr de spectatori, care 
în final au aplaudat victoria meri
tată a echipei gazdă. Coresponden
tul nostru ne-a comunicat că prima 
repriză, terminată cu un scor alb, 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat, 
jocul fiind de o factură mediocră, 
în repriza a doua, brașovenii au 
avut tot timpul inițiativa. Ei au ac
ționat spectaculos, punînd în nenu
mărate rînduri în pericol poarta e- 
chipei băimărene. Superioritatea 
gazdelor a iost concretizată prin 
cele două goluri înscrise în minu
tele 61 și 80 de Năftănăilă, în urma 
unor faze la care a participat în
treaga înaintare brașoveană.

CLUJ:

REZULTATE TEHNICE:
Știința Cluj—C.S.M.S. 1—3 (1—2) ; 

Dinamo Pitești—Crișul 2—0 (1—0) ; Pe
trolul—Știința Craiova 0—fl ; Farul — 
U.T.A. 1—1 (1—1) ; Steagul roșu—Mi
nerul 
6—0.

2—0 (0—0) ; Progresul—Rapid

C.S.M.S. Iași 
Steagul roșu 
Petrolul
Dinamo Pitești 
Farul
Știința Cluj 
Crișul
Steaua
U.T.A.
Minerul
Știința Craiova 
Dinamo București 
Progresul
Rapid

CLASAMENTUL
6
3
4
4
4
3
3
4
3
3
2
3
1
2

10
10
10
9
9
9

10
4

10
9

11
4
9
4

1
4
2
2
2
3
3
0
2
1
3
0
4
1

3
3
4
3
3
3
4
0
5
5
6
1
4
1

15:13 
10: 6 
12:19 
13:11 
10:10
17:12
9:10 

12: 1 
10:13 
11:16
7:22
9: 4
6:12
6: 2

13
10
10
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5

cu acțiuni dezordonate, lipsite de fi
nalitate, ceea ce firește a nemulțu
mit serios publicul spectator. Orice 
alt comentariu devine de prisos. Pe
nibila exhibiție fotbalistică se daio- 
rește următoarelor formații : Rapid 
(antrenori V. Stănescu și V. Stăncu- 
lescu) — Andrei, Lupescu, Motroc, 
Dan C., Greavu, Dinu, Georgescu, 
Năsturescu (Țuțuianu), Dumitriu II, 
Ionescu, Codreanu. Progresul (antre
nori T. Ozon și E. Iordache) — Cos- 
ma, Sandu, Ioniță, Știrbei, I. Popescu, 
Mateianu (Al. Constantinescu), Ivă- 
nescu, Oaidă, D. Popescu, Voinea, 
Maiteuță.

Dinamo Pitești — ne relatează co
respondentul nostru pentru regiunea 
Argeș — a învins Crișul Oradea cu 
2—0, dar, judecind după aspectul 
jocului, scorul îi nedreptățește într-o 
măsură pe oaspeți. Dinamo și-a asi
gurat victoria printr-o lovitură de 
pedeapsă bine executată de Stoe- 
nescu în prima repriză și a unei 
acțiuni inițiate de Radu, Ionescu și 
concretizată de Naghi, în repriza a 
doua. în rest, localnicii au făcut cu 
greu față 
oaspeților

Publicul 
jucătorului 
drat în efortul colectiv al echipei 
din care face parte, precum și gestul 
nesportiv al lui Solomon de la Crișul, 
care a fost eliminat de pe teren.

dominării teritoriale a

a dezaprobat atitudinea 
Naghi, care nu s-a înca-

în districtul Halle, din R. D. 
Germană, a fost dat recent în ex
ploatare un nou pod, care tra
versează rîul Unstrut. Acesta este 
primul pod din R.D.G. construit 
în întregime din aluminiu. Prin 
aplicarea unei metode de sudură 
cil înalt randament, precum și 
prin îmbunătățirea condițiilor de 
muncă au fost realizate însem
nate economii. în anii următori 
se prevede să se construiască din 
aluminiu, pe baza acelorași meto
de, vagoane de cale ferată, clă
diri înalte, macarale etc.

La Darhan, nou
Mongole, a fost terminată zilele 
acestea construcția unui complex 
de întreprinderi industriale — o 
fabrică de prefabricate și alta de 
beton asfaltic, o stație de oxigen 
și acetilenă, o fabrică, de prelu
crare a lemnului, precum și alte 
obiective. Executarea lor 
ceput în urmă cu trei ani. în a- 
cést timp au fost calificați și s-au 
specializat 
peste 2 000

a în-

în diferite profesii 
de oameni ai muncii.

Cotm științific 
pent™ protecția 
viratsihi

Dan DEȘLIU

C A M P I
Caracteristica etapei de ieri a cam

pionatului republican masculin a 
constituit-o echilibrul meciurilor. O 
victorie prețioasă — prima în acest 
campionat — a obținut C.S.M.S. Iași, 
învingînd cu 68—63 pe Știința Timi
șoara. In rest, victorii scontate, la 
mici diferențe, dar importante pen
tru situația în clasament. Excepție a 
făcut meciul Rapid—Știința Cluj 
(singurul disputat în Capitală), în 
care evoluția slabă a studenților ciu

la turneul finaljeni — participant 
din sezonul trecut 
— nu a justificat 
interesul acordat 
partidei. In formă 
bună, rapidiștii au 
învins 
(78—45).

Alte 
Steagul 
șov—Steaua 
83 ; Știința Tg. 
Mureș — Dinamo 
București 72—82 : 
Politehnica Cluj— 
Știința București 
45—53.

In campionatul 
feminin, de men
ționat ascendența 
de formă a echipei 
bucureștene Voin
ța, care, deși în
vinsă de Rapid cu 
72—56 (33—30), a 
desfășurat un joc 
promițător. O bu
nă impresie au lă
sat Racoviță și Fe- 
renez de la învin
gătoare și Vartep- 
p.iuc de la învinse.

la scor

rezultate : 
roșu Bra-

75—

REZULTAT ECHITABIL CONSTANȚĂ :

Mingea în plasa 
nu în corner

Cînd în minutul 2, Adam a în
scris primul gol, cei aproape 20 000 
de spectatori prezenți pe stadionul 
din Cluj la întîlnirea de iotbal din
tre Știința și C.S.M.S. Iași sperau 
într-o victorie la scor a gazdelor. 
Mai departe, în relatarea sa cores
pondentul nostru arată că : în mi
nutul 11, Voica scapă singur și ega
lează, iar nu mult mai tîrziu Iancu 
ridică scorul la 2—1 pentru ieșeni. 
Studenții clujeni atacă, dar nu pot 
obține decît... 12 cornere. C.S.M.S.-ul

inițiază cîteva contraatacuri, dintre 
care unul (în minutul 75) se soldea
ză cu al 3-lea gol. Autorul lui : Ște- 
fănescu.

Ieșenii au meritat victoria, de alt
fel ei puteau cîștiga cu un scor și 
mai mare. Studenții clujeni au luptat 
mult, dar fără orizont. în mod spe
cial a surprins ușurința cu care apă
rarea a cedat în fața oaspeților.

BUCUREȘTI:

Joc anost
Pe stadionul Dinamo a avut 

ieri după-amiază meciul dintre echi
pele bucureștene Progresul și Rapid, 
în decursul celor 90 de minute am
bele echipe au prestat un joc anost,

loc

Un veritabil placaj de rugbi și Năsturescu este oprit din acțiune. Faza 
însă s-a petrecut la meciul de fotbai Rapid — Progresul

Rezultate în celelalte partide : 
Știința București—Progresul 60—37; 
Constructorul — Știința Constanța 
78—50 ; Știința Cluj—Mureșul Tg. 
Mureș 47—35; Voința Brașov—Voin
ța Oradea 66—38.

Numeroși spectatori au urmărit 
sîmbătă și duminică în Capitală cele 
trei întilniri de box din cadrul re
turului campionatului republican pe 
echipe. In sala Floreasca, Metalul 
București a învins cu scorul de 21—

Sub panou

17 pe Constructorul Galați, iar Di
namo București a întrecut cu 26—14 
pe Progresul București. Metalurgis
tul P. Niculescu (cat. semimijlocie), 
l-a învins la puncte pe Mitrea Tache 
(Constructorul), iar V. Badea (M) a 
dispus prin abandon de M. Scarlat. 
De remarcat că acesta din urmă 
reușise o repriză și jumătate să-l 
țină în „șah“ pe metalurgist. în alt 
meci așteptat cu deosebit interes, V. 
Bogoi (Constructorul) l-a învins la 
puncte pe P. Cîmpeanu (M) — mij
locie.

Cel mai spectaculos meci al întîl- 
nirii Dinamo—Progresul l-au furni
zat „cocoșii“ N. Mîndreanu (P) și A. 
Verdeș (D). Fostul campion al țării 
N. Mîndreanu s-a dovedit în formă 
bună repurtînd victoria la puncte. 
O frumoasă victorie înainte de li
mită a repurtat Marin Ion (P), care 
a dispus prin abandon de I. Pițu 
(D). I. Monea (D) a evoluat în ca
drul cat. semigrea, învingîndu-1 la 
puncte pe E. Schnapp (P).

Ieri dimineață în sala Giulești 
Rapid a dispus cu 26—13 de A.S.A. 
Tg. Mureș.

PRONOSPORT
Concursul nr. 45 din 8 noiembrie

Petrolul—Știința Craiova
Progresul—Rapid
Știința Cluj—C.S.M.S.
Dinamo Pitești—Crișul
Farul—U.T.A.
C.S.M. Reșița—Jiul
Recolta—Industria Sîrmei
C.S.M. Sibiu—Știința Timișoara
Fiorentina—Juventus
Lanerossi—Lazio
Roma—Bologna
Sampdoria—Milan

Rubrica sportivă organizată
Ion DUMITRÎU 
Constantin ANi 
Foto: M. CIOC
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Pe stadionul Petrolul din Ploiești 
s-a desfășurat ieri meciul dintre e- 
chipele Petrolul și Știința Craiova. 
Meciul a fost de un slab nivel teh
nic și — așa cum ne-a transmis co
respondentul nostru — a nemulțumit 
profund pe cei peste 10 000 de spec
tatori. Rezultatul de egalitate cu 
care s-a terminat partida este just.

Petrolul — deși cu jucători mai 
experimentați — s-a comportat des
tul de slab. Printre numeroasele o- 
cazii pe care le-au ratat ploiește- 
nii, amintim 
cînd luhaz, 
bună de la 
gur în fața
mingea în afara terenului pe lîngă 
bară.

Lingă localitatea Cepelare, din 
R.P. Bulgaria, au fost descoperite 
mari cantități de disten, mineral 
care va înlocui magneziul în in-

In pădurea de lingă. Budakeszi 
(R.P. Ungară) se construiește un 
nou spital înzestrat cu laboratoa
re moderne. în saloanele acestui 
institut sanitar în loc de paturi se 
instalează cuști și boxe. Peste 
cîteva săptămîni aici va funcționa 
un centru științific pentru prote
jarea vînatului. Animalele bolna
ve vor fi prinse, adormite, apoi 
transportate la spital, unde vor 
primi tratamentul medical cuve
nit, apoi vor fi lăsate în libertate.

pe cea din minutul 74, 
deși a primit o pasă 
Dridea și, s-a aflat sin- 
porții goale, a trimis

Mâl UȘOR DE LÄ 20 M...
U.T.A. s-a comportat și ieri la Con

stanța pe linia ultimelor ei evoluții, 
a jucat deschis, cu mult curaj, mai 
mereu în ofensivă. Nu tîrziu după în
ceputul partidei, fotbaliștii arădani 
au înscris un gol prin Țîrlea. Farul 
a egalat (min. 18, prin Bükösi) în 
urma unei lovituri libere de la cir
ca 20 m. Constănțenii au avut apoi 
numeroase ocazii de a înscrie, dar 
n-au putut fructifica nici una. Nici 
măcar penaltijrl de care au benefi
ciat cu șapte minute înainte de 
minarea partidei. Bükösi nu și-a 
vedit precizia și astfel Farul a 
buit să se mulțumească în cele 
urmă cu un rezultat de egalitate.

Rezultate —categoria B
Seria I. Siderurgistul Galațî-Me- 

falul Tîrgoviște 1—0 ; Metalul Bucu- 
rești-C.F.R. Roșiori 2—0 ; Construc
torul Brăila-Flacăra Moreni 3—0 ; 
Tractorul Brașov-C.F.R. Pașcani 
5—0 ; Poiana Cîmpina-Știința Galați 
4—1 ; Dinamo Bacău-Unirea Rm. 
Vîlcea 5—1 ; Chimia Făgăraș-Știința 
București 5—1.

După 10 etape, în clasament con
duce Siderurgistul Galați cu 13 
puncte.

Seria a Il-a. C.S.M. Reșița-Jiul Pe- 
trila 2—1 ; Vagonul Arad-Gaz Metan 
Mediaș 1—0; Recolta Carei-Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 ; C.S.M. 
Sibiu-Știința Timișoara 4—3 ; A.S.A. 
Tg. Mureș—Clujana 2—0 ; C.FJ1. 
Timișoara-A. S. Cugir 1—2 ; Minerul 
Lupeni-A.S.M.D. Satu Mare 1—0.

Lidera clasamentului este echipa 
Recolta Carei cu 15 puncte.

Ps ogoarele cooperativei agricole Tan An (R.D. Vietnam)

»■

Prin Enna, așezată în centrul insulei, 
ca un adevărat ombilic al Siciliei, și 
Caltanissefta, două orașe din interior, a- 
jungem la Agrigento. In cunoscutele 
mine de sulf din această localitate se 
lucrează încă după metode învechite, 
într-o atmosferă de praf galben.

Federația Ziariștilor, discuțiile cu diverși 
sicilieni mi-au oferit prilejul de a cu
noaște mai bine nu numai preocupările 
lor, dar și sentimentele lor amicale tată 
de Romînia, 
piere și de 
popoare.

dorința firească de apro- 
cunoaștere între cele două

★
deceniu au început să se

Aici incepe 
fieful Mafiei...

...îmi spune un feroviar. Centrele ținu
tului în care își exercită dominația ei 
ocultă sînt Palermo, Agrigento, Calfanis- 
sefta, Trapani. Să vorbești despre Mafia 
în Sicilia occidentală (fenomenul Mafiei 
nu e cunoscut în Sicilia de 
un lucru cam riscant. Unii 
dau sfaturi de prudență, 
spusele altora, Mafia nu 
curs de aproape un an la

răsărit) este 
localnici îmi 
deși după 

a mai 
acte de 

roare. Dar pînă atunci, în orașele și 
te!e Siciliei de vest, „lupara" (pușcă 
două țevi retezate și cu alice mari) 
vărsa încărcătura ucigașă în plină stra
dă, în timp ce „carabinierii" rămîneau 
neputincioși în fața ei...

Mafia, organizație banditească, născu
tă acum aproape un secol, în condițiile 
existenței marilor latifundii și ale îna
poierii economice și sociale, a fost mul
tă vreme guvernul' din umbră al Sici
liei. Ea și-a impus dominația prin vio
lență, furt, șantaj. Legea ei nescrisă este 
„omerta" (tăcerea, nedenunțarea). A- 
ceasfă lege silea pe cei mai mulți sici
lieni să rabde și să facă. După reforma a- 
grară, cînd interesul ei în exploatarea a- 
griculturii a scăzut, Mafia și-a „moderni
zat" metodele, extinzîndu-și influența și 
activitatea. Ramificații ale Mafiei există 
azi în cele mai diverse sectoare eco
nomice : Mafia piețelor, Mafia grădini
lor, Mafia garajelor, Mafia întreprinde
rilor dè construcții, Mafia închisorilor.

Mafia acționează prin intermediul or
ganizațiilor ce controlează pe țărani, de 
felul consorțiului pentru filtrarea apei, de 

.care depinde irigația și deci soarta a zeci 
de mii de familii. Prin legăturile ei cu 
băncile, Mafia poate restrînge creditele și 
aceasta îi asigură o mare influență în 
diferite sectoare economice.

Dar, în ultima vreme, temuta Mafie a 
început să cunoască declinul... Sub pre
siunea opiniei publice, a partidelor și 
.organizațiilor democratice ce au luptat 
contra Mafiei, s-a instituit în cele din 
urmă o comisie parlamentară de anche
tă spre a se găsi cauzele acestui feno
men și a recomanda mijloacele pentru 
lichidarea lui. în urma măsurilor luate 
de autorități, unii șefi mafiofi au fost 
arestați. Altora li s-a fixat domiciliu for
țat, iar alții „nu au fost încă descope- 
rifi”. Puterea Mafiei 
nu distrusă.

a fost îngrădită, dar

re- 
fe- 
sa- 
cu 
:$i

In Conca. D'Oio

*) Vezi și notele de călătorie apărute 
sub titlul „însorita Sicilie", în „Scîn- 
teia“ nr. 6 392, din 27 septembrie a.c.

Palermo, capitala 
ciliei, este situată înfr-o cîmpie fertilă, 
Conca D’Oro (Scoica de aur) unde pros
peră citricele, 
flori’e. Aici se 
regional și al

Orașul, port 
cu peste trei 
notă aparte ce-l deosebește de alte o- 
rașe. Favorizat de poziția sa naturală și 
clima sa dulce, Palermo păstrează am
prenta puternică a celor care l-au stă- 
pînit de-a lungul secolelor. Influențe ale 
epocii arabe și normande, creațiile Re
nașterii și mai ales dominația barocului 
caracterizează majoritatea palatelor și 
monumentelor sale.

Am poposit în toiul sărbătorii popu
lare „Festino" închinată patronului ora
șului. Ne întîmpină o paradă folclorică, 
cu care frumos decorate, cu focuri de 
artificii grandioase pe „Foro italico", 
unde e faleza, cu petreceri stropite de 
faimosul „soare în sticlă" — vinul de 
Marsala. Străzile centrale erau decorate 
cu arcuri de lemn, cu sute de becuri 
colorate (sicilienii au pasiunea culorilor) 
și cu lampadare stil „settecento", o re
miniscență a barocului.

A doua zi, aceleași străzi apar cu o 
puzderie de magazine pline cu 
mărfuri, dintre care multe anunță „pre
țuri excepționale" din motive de lichi
dare. Forfota domnește pînă seara tîr
ziu : „carozzele” (birje siciliene) cu cai 
cu pampon în culori și cu coviltir de

administrativă a Si-

palmierii, vița de vie și 
află și sediul guvernului 

parlamentului sicilian, 
activ, cu un șantier naval 
mii de muncitori, are o

soare ca 
concurează 
elegante ce se strecoară lin pe străzile 
înguste. In marea piață „Castelnuovo" 
trecătorii se opresc pentru a asculta o 
orchestră de tineri cîntînd „O sole mio" 
și alte canzonete napolitane ce fac de 
mult ocolul lumii.

La Palermo ca și la Napoli contrastele 
sînt izbitoare. Dacă în partea nouă a 
orașului te întîmpină blocuri moderne, 
în cartierele mărginașe atmosfera de lip
suri, de bucurii netrăite, este apăsătoa
re, iar aspectul caselor (unele rămase 
de la război găurite sau înnegrite), este 
dezolant. Sărăcia îți sare în ochi de 
parte.

Cu toată dezvoltarea recentă, dar 
lativă, a industriei, circa un milion 
persoane din cele cinci milioane ce 
cătuiesc populația insulei nu participă 
permanent la activitatea productivă.

o umbrelă. deși demodate, 
încă serios micile „FiaF’-ur

Pe via. Butera
Pentru vizitatorul romin, Palermo are 

și un colț pe care îl va căuta îndeosebi. 
Pe una din străzile periferice, pe via 
Butera, la nr. 24, aproape de țărm, o 
placă simplă comemorativă îți spune că 
în această casă, un vechi hotel, a murit 
în exil, la 29 noiembrie 1852, singur și 
necunoscut, Nicolae Bălcescu, înflăcărat 
patriot, luptător pentru făurirea Romîniei 
moderne, in parcul din apropiere, la 
umbra unor uriași arbori tropicali, alături 
de statuia lui Garibaldi, se află un bust 
al lui Bălcescu, oferit în 1961 de Aca
demia R.P.R. cu prilejul aniversării Uni
rii Principatelor Romîne și al sărbătoririi 
unității Italiei. Imortalizat în marmura 
rece, Bălcescu privește departe în zare, 
spre Romînia pe care o visa.

Sicilienii pe care i-am cunoscut mi-au 
făcut o primire călduroasă aflînd că 
din Romînia.

— Am auzit că ați făcut progrese 
marcabile în industrie, mi-a spus 
funcționar de la o agenție maritimă 
Palermo ce văzuse la televiziune un
cumentar despre țara noastră pe care-l 
considera „foarte interesant".

Vizitele la unele ziare locale cît și la

In ultimul 
petreacă schimbări evidente și în Sicilia. 
Șeful b iroului de presă al guvernului re
gional mi-a arătat că guvernul regional 
de centru-stînga (la fel ca cel central 
de la Roma) a instituit o comisie spe
cială pentru elaborarea unui plan de 
dezvoltare economică pe 5 ani a Sici
liei. Se speră că prin acest plan să se

Bustul lui Bălcescu în parcul 
din Palermo

sînt

re- 
un 

din 
do-

dea de lucru populației pentru a se frîna 
astfeț șomajul și emigrația care repre
zintă încă serioase probleme pentru si
cilieni.

Zăcămintele petroliere de la Gela și 
Ragusa, recent descoperite, care dau cea 
mai mare parte din hidrocarburile li
chide produse în Italia (2 milioane tone 
anual) vor permite construirea de noi 
rafinării și fabrici. Acestea împreună cu 
dezvoltarea în curs a căilor de comu
nicații electrificate, cu modernizarea 
treptată a satului, cît și cu eforturile de 
însănătoșire a vieții publice prin lichi
darea dominației Mafiei, pot da o nouă 
vitalitate Siciliei,

Alex. GHEORGHIU
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Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul lui V. I. Lenin 

de către delegația de partid și de stat a R. P. Romîne
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, îm
preună cu delegația de partid și de 
stat a Republicii Populare Romine, 
pe care o conduce, a vizitat dumi
nică Mausoleul lui Lenin. Delegația 
a depus o coroană de flori. Pe pan-

Vizita delegației Sfatului popular al Capitalei io R.A.U.
CAIRO 8 Corespondentul Ager

pres, N. Plopeanu, transmite : Dele
gația Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului București, 
condusă de tovarășul Ion Cosma, care 
se află într-o vizită în R.A.U., a 
avut sîmbătă o întrevedere cu gu
vernatorul orașului Cairo, Salah 
Dessouki.

In cursul întrevederii, care a de
curs într-o atmosferă cordială, a avut

La 3 noiembrie în palatul Westminster din Londra 
a avut loc ceremonia tradițională a deschiderii Par
lamentului britanic, în cadrul căreia regina a dat 

citire mesajului tronului

Minerii vest-germani au demonstrat recent împotri
va închiderii unui număr de mine din regiunea Ruhr, 
în fotografie : aspect de la o demonstrație a mine-

IMAGINI
DIN VIATA 

?

INTERNAȚIONALĂ 
y

Cu prilejul celei de-a 47-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie Ia Moscova a avut loc 
tradiționala paradă militară și de
monstrație a oamenilor muncii. în 
fotografie : prin Piața Roșie trec 

arme-rachetă

Partida se 
pe teren ui

în capitalele (arilor membre ale Co
munității economice europene (C.E.E.) 
s-a anunțat că două regulamente co
mune, aprobate de Consiliul ministe
rial al „celor șase" în decembrie anul 
trecut, au intrat în vigoare la 1 noiem
brie a.c. Aceste regulamente privesc 
organizarea piețelor produselor lactate 
și a cărnii de vită ale C.E.E. și au în 
vedere ca, în urma asentimentului ță
rilor interesate, să se poată trece la 
fixarea treptată a unor prețuri unice. 
Astfel, regulamentul comun referitor la 
produsele lactate stabilește ca acestea 
să fie în mod progresiv apropiate în- 
cepînd cu anu1 agricol 1965—1966 
pînă la unificarea completă (1 ianua
rie 1970). Iar acela privitor la carnea 
de vită lasă pe seama hotărîrilor anu
ale ale Consiliului ministerial formarea 
unui preț unic la acest produs.

Experții Pieței comune apreciază că, 
din punct.de vedere economic, s-a 
depășit o etapă importantă — 85 la 
sută dm producția agricolă a „celor 
șase" va fi supusă de acum deciziilor 
luate la Bruxelles. Cu toate acestea, 
relevă «Le Monde», „realitatea este 
ma: complexă". „Fără a nega interesul 
regulamentelor și al germenilor de 
unificare progresivă a piețelor, pe care 
acestea îi conțin — scrie același ziar 
— trebuie recunoscut că adevărata 
partidă se joacă pe terenul preturilor. 
Intr-adevăr, numai în măsura în care au 

glica coroanei, avînd culorile stea
gului romînesc, se afla inscripția : 
„Marelui Lenin, din partea delega
ției de partid și de stat a Republicii 
Populare Romîne. Moscova, 8 no
iembrie 1964“.

în timpul vizitării Mausoleului, 
delegația a fost însoțită de K. 
Rudnev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

loc un schimb de vederi asupra unor 
probleme ce stau în fața celor două 
capitale în domeniul asigurării unor 
condiții cit mai bune de muncă și 
viață pentru populație.

în aceeași zi, delegația romînă a 
vizitat oțelăriile de la Helluan. în 
cursul zilei de duminică, membrii 
delegației au vizitat orașul Alexan
dria.

joacă 
prețurilor 

fost golite de substanța lor cea mai 
«politică» — ritmul de apropiere a 
prețurilor naționale și nivelul la care 
se vor situa viitoarele prețuri europene 
— proiectele de regulamente supuse 
de comisia Hallstein consiliului „celor 
șase" au sfîrșit prin a fi aprobate de 
reprezentanții statelor membre care 
au interese atît de diferite".

In. acest sens, în presa occidentală 
șe arată că, amînînd soluționarea pro- 
blemei-cheie a Pieței comune agrico
le, problema prețurilor, „cei șase" n-au 
înaintat de fapt prea mult în ce pri
vește soluționarea divergențelor la 
scadența „dramatică" — sfîrșitul anu
lui. Conform înțelegerii prealabile, ei 
ar trebui, ca pînă atunci, să cada de 
acord asupra apropierii prețurilor la 
cereale și asupra stabilirii unui preț 
comun la carnea de vită și lapte.

Dar, după cum se știe, în legătură 
cu fixarea prețului unic la cereale, pă
rerile sin’ foarte controversate și nu 
există nici un indiciu că.ele ar putea fi 
conciliate. Discuțiile care vor fi re
luate la 10 noiembrie, la Bruxelles, se 
vor desfășura sub semnul „ultimatu
mului" dat de Franța că se va retrage 
din C.E.E. dacă piața agricolă nu va f’ 
organizată, așa cum s-a convenit. A- 
vînd în vedere aceasta, unii comenta
tori se arată neîncrezători în posibili
tatea unei înțelegeri în acest domeniu 
pînă la termenul stabilit.

Gh. C.

CONFERINȚA GENERALĂ U.N.E.S.C.O.
PARIS 8 (Agerpres). — în ca

drul plenarei Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O., la discuțiile în pro
blema contribuției U.N.E.S.C.O. la 
întărirea păcii, a coexistenței și coo
perării pașnice între state cu sisteme 
social-economice diferite, a luat cu
vîntul acad. Athanase Joja, șeful de
legației R. P. Romîne. Reamintind 
declarația făcută de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu ocazia recentei vizite în 
Franța, acad. A. Joja a spus că de
legația romînă acordă conceptului de 
coexistență pașnică un sens activ, di
namic, care implică o circulație neîn
cetată de valori materiale și spiritua
le, în care fiecare țară are de dat și de 
primit și consideră că în concertul 
culturii universale, fiecare popor, mic 
sau mare, poate și trebuie să-și aducă 
contribuția sa la dezvoltarea civili
zației, cunoașterii mutuale, a înțe
legerii și respectului reciproc. „Să 
încercăm — a spus vorbitorul — 
ca această circulație de valori să fie 
cît mai eficace posibilă și'în această 
privință U.N.E.S.C.O. trebuie să joa
ce un mare rol, promovînd nobilele 
idealuri care stau la baza actului 
său constitutiv“.

în cadrul subcomisiei programu
lui U.N.E.S.C.O. de științe exacte și 
naturale, reprezentantul u romîn, 
acad. Ștefan Milcu, pornind de la

ARMATA LUI CHOMBE SPRIJINITĂ'
DE CONTRAREVOLUȚIONARI
CUBANEZI

Corespondenții de presă din Congo 
anunță că la ultimele lupte dintre 
armata lui Chombe și forțele răscu
late congoleze au participat peste 50 
de bombardiere — pilotate de con
trarevoluționari cubanezi.

MINISTRUL COMERȚULUI 
AL S.U.A. DESPRE COMERȚUL 
CU ȚĂRILE SOCIALISTE (5

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Luînd. cuvîntul în fața unui grup de 
oameni de afaceri americani care 
urmează să plece în curînd într-o 
vizită în Uniunea Sovietică, ministrul 
comerțului S.U.A., Luther Hodges, a 
reafirmat că Statele Unite se pro
nunță în favoarea unei dezvoltări a 
comerțului, cu mărfuri nestrategice, 
cu țările socialiste. El a arătat că 
lărgirea acestui comerț trebuie să se' 
facă după modelul intensificării rela
țiilor comerciale ale S.U.A. cu Polo
nia și Iugoslavia. Hodges a reamintit 
să statele aliate ale S.U.A. din 
Europa occidentală au intensificat în 
ultimii ani, cu rezultate bune pentru 
ele relațiile lor comerciale cu țările 
socialiste și a declarat că economia 
americană trebuie să intre în compe
tiție cu celelalte țări vest-europene 
pe piețele statelor socialiste. 

ideea cuprinsă în Proiectul de 
program și buget prezentat de 
U.N.E.S.C.O. și anume că știința tre
buie aplicată la dezvoltarea econo
mică, a făcut observația că trebuie 
acordată o mai mare atenție științe
lor tehnice și în special petrochi
miei, energeticii, automatizării, știin
țelor geologice. Referindu-se la pro
iectele științifice ale U.N.E.S.C.O. 
destinate Europei, reprezentantul ro
mîn a arătat că ele ar trebui să țină 
în mai mare măsură seama de di
versitatea nivelurilor de dezvoltare 
și de tendințele cercetării științifice. 
„Un proiect de dezvoltare a coope
rării științifice în Europa pare des
tinat să aibă un mare viitor și 
socotesc că U.N.E.S.C.O. ar trebui 
să reflecteze cu mai multă atenție 
la aceasta" — a spus vorbitorul.

în cadrul Comisiei programului a 
început dezbaterea capitolului pri
vind științele sociale și umane. De
legatul romîn, conf. univ. Gheorghe 
Dolgu, a arătat importanța pe care 
R. P. Romînă o acordă activităților 
din domeniul științelor sociale și 
umane și s-a declarat de acord cu 
propunerea directorului general, 
René Maheu, de a se crea o secție 
de filozofie, în cadrul departamen
tului de științe sociale și umane.

în timpul recentelor evenimente din 
Bolivia, minerii din Oruro au fost 
printre promotorii demonstrațiilor 
îndreptate împotriva fostului preșe
dinte Estenssoro. Imaginea alăturată 
prezintă un miner care înfruntă for

țele polițienești

ANKARA. Secretarul general al 
N.A.T.O., Manlio Brosio, a declarat 
sîmbătă seara, Ia o conferință de 
presă organizată la Ankara, că între
vederile sale cu reprezentanții guver
nului, turc au fost „foarte utile“. El a 
precizat că printre problemele discu
tate un loc important l-au ocupat re
lațiile turco-grece, situația din Cipru, 
precum și problema acordării de aju
tor militar de către N.A.T.O., Turciei.

BONN. Potrivit unei declarații a 
ministrului apărării vest-german, Von 
Hassel, guvernul R. F. Germane a 
promis continuarea acordării de aju
tor militar Greciei. Promisiunea a 
fost făcută ministrului apărării al 
Greciei, Garufalias, care și-a încheiat 
sîmbătă vizita oficială de cinci zile în 
această țară.

VIENA. Dr. Mahmud Fawzy, vice
președinte al Consiliului executiv al 
R.A.U.,. însărcinat cu afaceri externe, 
relații culturale și (tehnice cu străină
tatea, și-a încheiat sîmbătă vizita sa 
în Austria. în comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul acestei vizite se arată 
că cele două țări au căzut de acord 
să întărească în viitor cooperarea în 
domeniul tehnic și științific, precum 
și în domeniul comerțului.

DJAKARTA. Modibo Keița, pre
ședintele Republicii Mali, a sosit la

Relațiile interoccidentale 

Sesiunea Consiliului 
vest-european 
a reflectat divergențele

Sesiunea Adunării Consultative a Con
siliului (vest) european, care grupează 
parlamentari din 17 fari occidentale, cu 
sediul la Strasbourg, s-a încheiat sîmba- 
tă,. după o săptămînă de lucrări. Temele 
mai importante abordate au fost recen
tele măsuri economice luate de guver
nul laburist, relajiile dintre Europa (oc
cidentală) și S.U.A., precum și problema 
unificării politice și economice a Europei 
de vest. Partenerii Angliei din Zona li
berului schimb (E.F.T.A.) au acuzat gu
vernul britanic că a hotărit, fără să-i con
sulte în prealabil, adoptarea de măsuri 
vamale protecfioniste (mărirea taxelor cu 
15 la sută pentru mărfurile de import). 
Tema relajiilor dintre S.U.A. și statele Eu
ropei occidentale a ocupai o parte în
semnată a discuțiilor. In cuvîntul său, 
delegatul S.U.A., Wayne Hays, a asigurat 
pe participanți că S.U.A. nu se vor reîn
toarce la izolaționism. Referindu-se la 
neînțelegerile care au apărut în cadrul 
partenerilor vest-europeni, Pierre Pflim- 
lin a afirmat că „E.F.T.A. (Zona liberului 
schimb) este scufundată în haos prin de
ciziile Londrei", iar „Piața comună este 
zdruncinată de amenințarea retrageri’. 
Franței din acest bloc economic în cazul 
cînd politica agricolă nu va deveni o 
realitate."

Problema pe care o pun comentatorii 
este : ce se va înfîmpla marți la ședința 
Consiliului ministerial al Pieței comune ?

De ce a plecat 
Adenauer Ia Paris?

Duminică după amiază a sosit la Paris 
pentru o vizită de două zile dr. Konrad 
Adenauer. în mod oficial, scopul vizitei 
este de a-l primi membru al Academiei de 
științe morale și politice a Franței. In con
textul actual al relațiilor franco-vest-ger- 
mane, și mai ales după criticile dr-ului 
Adenauer la adresa politicii guvernului 
R.F.G. față de Paris, critici formulate în 
publicația „Bild am Sonntag", se atribuie 
acestei vizite o însemnătate deosebită : 
de a atenua divergențele manifestate în 
relațiile dintre Bonn și Paris. Programul 
vizitei lui Adenauer la Paris prevede și 
două întrevederi cu președintele de 
Gaulle. în legătură cu aceasta, este de 
menționat că într-un interviu acordat zia
rului „Koelnische Rundschau”, cancelarul 
Erhard declară că dr. Adenauer nu este 
însărcinat cu nici o misiune diplomatică 
și că nu va fi purtătorul nici unui mesaj 
pentru generalul de Gaulle. Referindu-se 
la atacul fostului cancelar la adresa lui 
Erhard, unii comentatori afirmă că acesta 
din urmă ar fi fost gata să demisioneze 
în cazul cînd primul nu-și retrage de
clarațiile.

Răspunsuri la mesajul
premierului R. P. Chineze

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că în mesajul de 
răspuns adresat premierului Ciu 
En-lai, împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, se declară în sprijinul con
vocării unei conferințe la nivel înalt 
care să ajungă la un acord asupra 
interzicerii complete a tuturor arme
lor nucleare și a distrugerii stocuri
lor existente. Pentru a se obține re
zultate eficiente — se arată în răs
puns — este important să se obțină 
asentimentul unanim al tuturor țări
lor, îndeosebi al celor care posedă 
arme nucleare, de a participa la a- 
ceastă conferință.

★
Președintele Ghanei reamintește, 

în scrisoarea sa de răspuns la me
sajul guvernului chinez, că el și Ciu 
En-lai — cînd acesta a vizitat Ghana 
— s-au pus „de acord asupra impor
tanței covîrșitoare a ținerii unei Con
ferințe mondiale pentru elaborarea 
măsurilor imediate prin care lumea 
ar putea fi pe deplin eliberată de

SCURTE ȘTIRI
Djakarta într-o vizită oficială de trei 
ziie.

NICOSIA. Guvernul cipriot a a- 
nunțat că a semnat cu guvernul R.D. 
Germane un acord comercial și de 
plăți în valoare de 360 000 lire ster
line.

ADDIS ABEBA. După cum a anun
țat secretariatul Ö.U.A., Republica 
Zambia a devenit cel de-al 35-lea 
membru al Organizației Unității Afri
cane.

WASHINGTON. S.U.A. va acorda 
Turciei un împrumut de 5 900 000 
dolari pentru ca această țară să-și 
achiziționeze utilaj american în ve
derea unor lucrări de irigații.

GEORGETOWN. închisoarea din 
capitala 'Guyaner Britanice, George
town, a fost timp de o oră scena unor 
serioase incidente. Poliția a folosit 
grenade cu gaze lacrimogene pentru 
a restabili ordinea. în această închi
soare se află peste 120 de persoane, 
printre care adepți ai lui Cheddi Ja- 
gan, arestate în cursul tulburărilor 
care au avut loc nu de mult în 
Guyana Britanică.

ROMA. După cum anunță agenția 
TASS, la 7 noiembrie persoane necu
noscute au strecurat în curtea Amba
sadei U.R.S.S. din Roma o bombă

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA
A CAMBODBiEI

în orașul Udong
Astăzi, poporul cambodgian ani

versează ziua independenței sale 
naționale. Rezultat al luptei îndelun
gate împotriva dominației coloniale, 
independența Cambodgiei a fost 
proclamată la 9 noiembrie 1953, în- 
cepîndu-se astfel o etapă nouă în 
istoria țării. Un an mai tîrziu, confe
rința de la Geneva cu privire la 
restabilirea păcii în Indochina a 
consfințit această cucerire, garan- 
tînd independența și suveranitatea 
noului stat.

Drumul parcurs după obținerea in
dependenței este marcat printr-o se
rie de rezultate pozitive în lupta po
porului cambodgian pentru lichida
rea grelei moșteniri lăsate de colo
nialism, pentru renașterea sa națio
nală. încă din primii ani guvernul 
cambodgian și-a îndreptat atenția a- 
supra economiei. Paralel cu dez
voltarea sectorului agricol, s-a 
trecut la o mai bună valorificare a 
resurselor naturale ale țării. Pe te
ritoriul Cambodgiei și-au făcut apa
riția primele întreprinderi ale unei 
industrii naționale. A fost creat și 
s-a dezvoltat treptat sectorul indus
trial de stat.

în domeniul extern, guvernul cam
bodgian a declarat neutralitatea ca 
politică de stat, pronunțîndu-se în 
favoarea păcii și dezvoltării bune
lor relații cu toate statele care res

amenințarea armelor nucleare ofen
sive“.

Trebuie să se facă tot posibilul — 
scrie Nkrumah — pentru ca puterile 
nucleare — S.U.A., Anglia, Franța, 
U.R.S.S. și R. P. Chineză să participe 
la o conferință care să analizeze mă
surile practice în vederea renunțării 
totale la armele nucleare.

★
în răspunsul președintelui Senega

lului, L. Senghor, către Ciu En-lai 
se spune : „Mă bucur de intenția dv. 
de a nu folosi bomba atomică în 
scopuri ofensive. Mi-a atras atenția 
ideea unei conferințe consacrate în
cetării experiențelor nucleare și stu
dierii problemei dezarmării. Cred că 
Tratatul de la Moscova constituie o 
etapă importantă în această privință. 
Guvernul senegalez continuă să fie 
preocupat.de încetarea experiențelor 
nucleare sau, cel puțin, de folosirea 
lor în scopuri pașnice, îndeosebi în 
interesul a două treimi din omenire, 
a cărei preocupare principală este 
creșterea bunăstării sale“. 

din plastic, a cărei explozie a provo
cat stricăciuni clădirii ambasadei. în 
legătură cu aceasta, la 8 noiembrie 
S. P. Kozîriev, ambasadorul U.R.S.S. 
în Italia, a făcut o vizită la Ministe
rul Afacerilor Externe al Italiei și a 
protestat pe lîngă secretarul general 
al ministerului. Guvernul italian a 
exprimat Ambasadei U.R.S.S. regretul 
său în legătură cu cele întîmplate, 
dînd asigurări că se va organiza o 
anchetă și cei vinovați vor fi trași 
la răspundere.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Castello Branco, a declarat 
la Rio de Janeiro că garantează buna 
desfășurare a alegerilor prezidențiale 
din anul 1966 și nu va interveni în 
dezbaterile diferitelor partide pentru 
desemnarea candidaților acestora. El a 
criticat acele cercuri din cadrele ar
matei care au cerut adoptarea unei 
„linii mai dure“ în ce privește viitoa
rele alegeri prezidențiale și a declarat 
că este neapărat necesară respectarea 
constituției.

ANKARA. Agenția France Presse 
relatează că la 7 noiembrie a fost 
pus în libertate fostul președinte al 
Turciei, Celal Bayar, condamnat de 
înaltul tribunal de la Yassî-Ada, îm
preună cu alți conducători ai guver
nului turc, la moarte, iar ulterior la 
închisoare pe viață.

pectă suveranitatea și independența 
țării sale. Această politică a fost 
însă de la început ținta atacurilor 
unor țări vecine, membre ale pactu
lui militar S.E.A.T.O. sau legate de 
acesta, care s-au dedat la provocări 
armate în regiunile de frontieră ale 
Cambodgiei. Guvernul cambodgian 
a demascat în repetate rînduri, prin 
proteste, note și în presă, iar în luna 
mai 1964 prin plîngerea adresată 
Consiliului de Securitate, acțiu
nile agresive ale Vietnamului de sud 
împotriva populației pașnice a Cam
bodgiei. Asemenea acte nu pot duce 
decît la ascuțirea încordării în a- 
ceastă regiune și ele stîrnesc îngri
jorarea legitimă și protestul poporu
lui cambodgian și al forțelor iubi
toare de pace din întreaga lume.

Poporul romîn urmărește cu caldă 
simpatie eforturile poporului cam
bodgian îndreptate spre înlăturarea 
rămășițelor dominației coloniale și 
lupta sa dreaptă pentru apărarea 
independenței naționale. între Re
publica Populară Romînă și Cam- 
bodgia s-au statornicit în decursul 
anilor legături prietenești, care cu
nosc o continuă dezvoltare.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Cambodgiei, poporul romîn transmi
te poporului cambodgian călduroase 
felicitări și urări de prosperitate și 
pace.

Corespondenții

din străinătate transmit:

tondr? Conflict 
de muncă supus 
arbitrajului

Pentru prima dată în ultimii 
șase ani liderii sindicatelor ferovia
re britanice (240 000 membri) au ho- 
tărît să supună unei instanțe de ar
bitraj conflictul lor privind cererea 
de majorare a salariilor. Tribunalul 
respectiv nu s-a mai întrunit pentru 
arbitrarea unui asemenea conflict 
din aprilie 1958. Sindicatele refuzau 
oferta conducerii căilor ferate consi- 
derînd-o ca nesatisfăcătoare.

Explicînd această nouă acțiune 
„neașteptată", ziarul „Sun“ scrie că 
„feroviarii cred că sub actualul gu
vern arbitrajul va fi condus mai co
rect“. De data aceasta — scrie „Ti
mes“ — „s-ar putea atenua suspi
ciunile pe care le aveau sindicatele 
față de tribunalele de arbitraj, pe 
vremea cînd se credea că ele se află 
sub influența guvernului conser
vator“.

Se așteaptă ca tribunalul de ar
bitraj să se întrunească în următoa
rele 3—4 săptămîni.

Atena :Mmi aSl^TS 
rezultatelor asocierii 
Greciei la Piața comună

Cu prilejul împlinirii a doi ani de 
Ta asocierea Greciei la Piața co
mună, Camera de Comerț și Indus
trie din Atena a prezentat un me
moriu guvernului, în care sînt eo-a- 
minate rezultatele de pînă acum ale 
acestei asocieri, cit și perspectivele 
acesteia. Memoriul constată că rela
țiile comerciale ale Greciei cu Piața 
comună sînt dezavantajoase și au 
tendința să se agraveze. în timp ce 
exporturile Greciei către Piața co
mună au rămas la același nivel, im
porturile Greciei din Piața comună 
au înregistrat o creștere importantă.

In încheiere, memoriul prezintă o 
serie de recomandări privind o îm
bunătățire pentru Grecia a relații
lor sale cu Piața comună.
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