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IN ORAȘELE REGIUNII PLOIEȘTI

Microraioane în construcție

Preocupări actuale în întreprinderi

N PREGĂTIRE 1965
Ne aflăm într-o perioadă cînd în 

fabrici și uzine, pe șantierele de con
strucții se desfășoară o muncă rod
nică pentru realizarea integrală, la 
toți indicatorii, a planului pe anul în 
curs. Concomitent cu îndeplinirea 
sarcinilor curente, la zi, în întreprin
deri se iau măsuri pentru asigurarea 
bunului mers al producției în anul 
viitor. începutul unui nou an se a- 
nunță aproape, iar producția trebuie 
pregătită minuțios de pe acum. S-a 
verificat în practica întreprinderi
lor noastre cît de important este ca 
totul să fie pus la punct din vreme, 
încît muncitorii, inginerii și tehni
cienii să poată păși „cu dreptul“ pe 
drumul viitoarelor 12 luni, să lucre
ze ritmic de la bun început.

Cunoașterea cu mult timp înainte 
a cifrelor de plan pe 1965 — ultimul 
an al șesenalului — a creat condiții 
pentru buna pregătire a producției 
anului viitor. Ședințele care au avut 
loc în urmă cu două luni, în toate 
regiunile țării, pe ramuri de produc
ție, au prilejuit o largă dezbatere a 
prevederilor planului, stabilirea ce
lor mai judicioase măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea efectivă a in
dicatorilor pe baza identificării și 
mobilizării rezervelor interne ale 
producției. Tot ce a rezultat din a- 
ceste dezbateri este un bun cîștigat. 
Propunerile și concluziile pe margi
nea dezbaterilor au constituit un 
prețios sprijin dat întreprinderilor 
îii pregătirea temeinică a producției 
anului viitor — și ele trebuie valo
rificate cît mai deplin.
” Idei și propuneri s-au materiali
zat în toate întreprinderile, elabo- 
rîndu-se, cu sprijinul ministerelor, 
proiecte de planuri de măsuri teh- 
nico-organizatorice. La uzinele „1 
Mai“ din Ploiești .au fost stabi
lite pînă acum peste 350 de a- 
semenea măsuri, parte din ele 
fiind în curs de aplicare. E de 
remarcat atenția deosebită ce se 
acordă aici pregătirii temeinice a fa
bricației. în prezent, serviciul de 
concepție al uzinei lucrează la per
fecționarea tehnologiei de fabricație 
pentru ca noile instalații de foraj la 
mare adîncime să fie realizate la un 
înalt nivel calitativ, cu performanțe 
tehnice ridicate. Este justificată preo

Combinatul de celuloză șl hîrtle din Suceava Foto : Gh. Vințilă

de celuloza

și hîrtie din Suceava

La nâveSu
capacității 
proiectate

Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Suceava produce cu întreaga ca
pacitate proiectată. Atingerea capa
cității proiectate este rezultatul unei 
munci susținute și calificate pentru 
punerea la timp în funcțiune a in
stalațiilor și mașinilor moderne cu 
care a fost înzestrată această unitate 
a industriei noastre chimice. Ținînd 
seama de faptul că procesul de pro
ducție în combinat este aproape în 
întregime mecanizat și în mare parte 
automatizat, conducerea combinatu
lui și-a îndreptat atenția spre specia
lizarea și ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor. în acest an 
cursurile organizate au fost absolvite 
de 697 muncitori. Muncitorii au în
vățat practic, în fața tablourilor de 
comandă, cum se înlătură defecțiunile 
mecanice și energetice ivite în timpul 
exploatării. De asemenea, a fost în
tărită asistența tehnică în toate 
schimburile și supravegherea califi
cată a mașinilor. în prezent combi
natul produce în fiecare minut 400 
m hîrtie cu o lățime de 5,20 m, 
100—150 saci de hîrtie și 1400 pungi 
de diferite forme și dimensiuni. Nu
mărul sortimentelor a ajuns numai la 
secția de saci la 50. (Agerpres). 

cuparea pe care o manifestă și alte 
conduceri de întreprinderi — uzine
le „23 August“, Uzina de mașini elec
trice, Uzina de pompe din București, 
uzina „Unirea“ din Cluj ș.a. — pen
tru buna pregătire a fabricației. O 
serie de produse noi, aflate în mo
mentul de față în diferite faze de 
asimilare, au o pondere importantă 
în planul pe 1965 și, de aceea, e ne
voie să fie create din vreme toate 
condițiile tehnice necesare pentru 
realizarea lor la un înalt nivel cali
tativ.

în cadrul măsurilor pentru pre
gătirea producției pe anul viitor, se 
pune un mare accent pe creșterea 
productivității muncii. La uzinele 
„Industria Sîrmei“ din Cîmpia Tur- 
zii, productivitatea muncii urmează 
să crească cu 7,3 la sută. Cea mai 
mare parte din acest spor se va rea
liza prin folosirea cu indici mai înalți 
a capacităților existente; în acest 
scop, la unele agregate s-au și adus 
diferite îmbunătățiri constructive și 
modernizări. în alte întreprinderi 
s-au aplicat măsuri de extindere a 
mecanizării și micii mecanizări, așa 
fel ca ele să-și dovedească eficacita
tea din primele zile ale noului an. 
Important este ca încă de la început 
planurile M.T.O. să fie axate pe fo
losirea acelor factori care deter
mină și asigură integral creșterea 
productivității muncii planificate, 
să prevadă aplicarea unor măsuri 
importante la termene cît mai apro
piate.

O problemă majoră a activității 
întreprinderilor în anul viitor este 
îmbunătățirea în continuare a cali
tății produselor. Consolidînd pro
gresele obținute în acest domeniu, 
în multe fabrici și uzine se stabilesc 
acum măsuri concrete în vederea ob
ținerii de produse cu un înalt nivel 
calitativ, care să corespundă cît mai 
mult cerințelor economiei naționale 
și exigențelor crescînde ale popu
lației.. Calitatea. se hotărăște încă din 
faza de proiectare, dar ea înseamnă 
în același timp căutări creatoare 
perseverente pentru perfecționarea 
tehnologiei, pentru înlocuirea pro
cedeelor depășite de tehnică, o gri
jă permanentă pentru ridicarea 
calificării cadrelor, exigență spo-

șezonul PRIN MAGAZINE
Anotimpurile își permit — profitînd 

de ambianța citadină — derogări de la 
ritualul calendaristic. E de-ajuns să pri
vești spre anumite rafturi și iarna îți su- 
rîde ademenitor cu întregul ei alai de 
căciuli, paltoane, ghete și blănuri. Iar 
toamna, ca gazdă, se află de față pre
tutindeni.

Am pornit și noi, împreună cu cum
părătorii, prin magazine.

Modelele săptămânii
Există în Capitală cîteva adrese cu 

atracții, se pare, irezistibile, pentru to
varășele noastre de viață. Una — cea 
a magazinului de confecții pentru fe
mei „București” — deține, în ierarhia 
preferințelor, un loc fruntaș. Fenomenul 
este explicabil. Aici pot fi cumpărate 
multe din modelele de îmbrăcăminte 
cele mai elegante. In ziua cînd l-am 
vizitat, magazinul era pur și simplu asal
tat. înăuntru, pe un podium, avea loc 
o prezentare a celor mai noi modele de 
sezon. Paradă încîniătoare, la care s-au 
putut vedea moderne pardesie din lus- 
trin, paltoane mohair, scurte din blană 
„flavior", rochii, compleuri și jachete 
din jersé, confecții din țesături cu fire 
de efect, mănuși, poșete, pălării. Numai 
modele sosite în ultima săptămînă. 
Prezentarea lor, care are loc joia după 
amiază, este foarte apreciată de cum
părătoare,.

Noutăți de toamnă și iarnă au sosit 
în ultima săptămînă în majoritatea ma
gazinelor de confecții și încălțăminte. 
Se observă și o preocupare mai atentă 
pentru asigurarea unui sortiment con

rită de-a lungul întregului proces 
de fabricație — de la recepția ma
teriei prime pînă la realizarea pro
dusului finit. Cu atît mai mult se im
pune luarea din timp a unor aseme
nea măsuri în întreprinderi cum sînt 
Fabrica de cabluri și materiale elec- 
troizolante-București, uzinele textile 
„Moldova“-Botoșani și altele, unde 
în acest an s-au mai fabricat pro
duse de calitate necorespunzătoare, 
care au fost refuzate de beneficiari 
sau de organele comerțului.

Planul pe anul viitor prevede rea
lizarea unui volum sporit de in
vestiții. Cunoașterea din vreme a 
sarcinilor de plan a permis să se 
precizeze, în ultimele luni, la lucră
rile ce se vor executa în continuare 
în 1965, ordinea și termenele de asi
gurare a proiectelor de execuție, ne
cesarul de materiale și utilaje de 
construcție, stabilindu-se pe această 
bază, în multe cazuri, grafice de e- 
șalonare a lucrărilor. Este imperios 
necesar ca beneficiarii de investiții 
să acorde întreaga atenție elaborării 
documentației tehnice pentru lucră
rile noi, care vor începe în anul vi
itor, ca și pentru diferite lucrări de 
extindere și modernizare, cu valoare 
mai redusă — spre a se evita anu- 

( Continuare în pag. IlI-a)

OBOE CALIFICATE
LA KOILE LINII TEHNOLOGICE

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Concomitent cu realizarea exempla
ră a planului pe anul în curs, colec
tivul fabricii de încălțăminte „Cri- 
șul“ din Oradea se ocupă de pregăti
rea temeinică a producției anului vi
itor. în prezent, aici se află în curs 
de montaj două noi linii tehnologice 
moderne pentru fabricarea încăl
țămintei lipite. Un număr de 130 ma
șini și utilaje au și fost montate și 
au intrat în funcțiune. Pentru de
servirea în cele mai bune condiții a 
noilor mașini si utilaje, conducerea 
fabricii, împreună cu comitetul sin
dicatului, a organizat cursuri de ri
dicare a calificării, frecventate de

venabil copiilor și adolescenților. In 
unitățile de specialitate se găsesc cos- 
tumașe „ursuleț", treninguri pentru toate 
vîrsfele, jachete cu glugă, ciorapi-pan- 
faloni, paltoane din stofă ori blană tri
cotată, blănuri de la măsura 30 la 40 
etc. Pentru adolescenți au fost create 
modele diverse, confecționate în special 
din țesături fantezi.

La încălțăminte au sosit, în ultimele 
zile, ghete căptușite pentru femei. Pot fi 
găsite, de asemenea, cismulițe din bizon, 
căptușite cu tricot plușat, ghete „turist" 
pentru bărbați și altele.

Lipscani este vadul comercial al ora
șului cu cea mai mare densitate de 
cumpărători pe metrul pătrat. Iți trebuie 
o oarecare pricepere să navighezi prin
tre cheiurile sale veșnic aglomerate. 
Magazinele — mari și mici — oferă 
cumpărătorilor multitudinea lor de produ
se. La capetele Lipscanului se înalță, im
punătoare ca niște porturi cu trafic larg, 
două mari magazine universale ale Capi
talei : „București" și „Victoria”.

Pătrundem în primul „port". Priveliș
tea de ansamblu bucură, place. Este 
evidentă prezența mărfurilor de sezon. 
Facem popas la sectorul de confecții, 
cel mai căutat în aceste zile. Vînzătorii 
recomandă cumpărătoarelor un nou model 
de palton centru femei, confecționat din 
stofă puțin flaușată, dublat în interior 
cu blană tricotată. Au căutare și noile ta- 
ioare cu garnituri din urson spicat la gu
ler și mîneci, fustele de iarnă, paltoanele 
cu misade de urson, raglanele trei sfer
turi și altele.

Cum privești însă spre confecțiile băr
bătești, priveliștea se schimbă. Cantita

Uzinele „Timpuri noi" din Capitală. Realizarea de produse cu performanțe 
tehnice și funcționale superioare se hotărăște încă din faza de proiec
tare. în fotografie : inginerul Mircea Ungureanu lucrează la proiectarea 

unui nou produs care va fi introdus în fabricație anul viitor 
Foto : M. Cioc

Pemtra ssötal arabi viitor
HUNEDOARA (coiesp. „Scînteii'). 

— La Combinatul siderurgic din Hu
nedoara se fac în prezent intense 
pregătiri pentru producția anului vi
itor. O atenție deosebită se acordă 
creării stocurilor de materii prime 
și materiale pentru toate secțiile de

130 muncitori din cele trei sectoare 
principale de producție. în urma 
măsurilor luate pentru ridicarea ca
lificării și specializării muncitorilor, 
disciplina tehnologică și precizia în 
execuția diferitelor operații s-au îm
bunătățit substanțial. Tot în vederea 
bunei desfășurări a producției anu
lui viitor s-a montat o bandă glisan
tă pentru confecționarea tocurilor și 
s-a trecut la mecanizarea lipirii tocu
rilor, s-a reorganizat secția de pre
gătit piese ștanțate, s-au confecțio
nat matrițe pentru perforat etc. Și 
în sectorul mineral al întreprinderii 
sînt în curs de execuție diferite lu
crări.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
PRIVIND CULTIVAREA 
LEGUMELOR

La stațiunea experimentală legu
micolă Buzău a avut loc marți un 
schimb de experiență între brigadie
rii, tehnicienii și inginerii legumicoli 
din G.A.S., G.A.C. și stațiuni experi
mentale din regiunile Suceava, Iași, 
Bacău, Galați și Ploiești, organizat 
de Consiliul Superior al Agricultu
rii. S-au dezbătut probleme legate 
de organizarea tipizată a răsadnițe
lor în G.A.C., folosirea maselor plas
tice în protejarea culturilor de le
gume, posibilitățile pentru asigura
rea consumului de legume în stare 
proaspătă pe perioada de toamnă, 
iarnă și primăvară, ameliorarea soiu
rilor valoroase de legume și prote
jarea acestora cu folii din polietile
nă. Participanții au vizitat sectoare
le legumicole ale stațiunii din Bu
zău, precum și răsadnițele din pre
fabricate ale G.A.C. Scurtești.

tiv, aprovizionarea pare fără cusur, dar 
pe umerașe se află o desăvîrșită lipsă 
de varietate. Patru sau cinci modele, 
care seamănă ca două picături unul cu 
celălalt, umplu întregul spațiu. Cînd so
sesc modele mai atrăgătoare, se vînd 
imediat, deoarece sînt repartizate can
tități extrem de mici.

Nici la „Victoria” lucrurile nu stau 
mai bine. Următorul dialog, surprins aici, 
a fost lămuritor :

— Am dori un pardesiu, ca acela din 
vitrină...

Vînzăforul arată cu mîna spre umerașe :
— Priviți la ele, lăsați vitrina. De aici 

alegeți, nu de acolo.

Lipsă h întâlnire
Cînd li se solicită unele articole, vîn

zătorii se văd de multe ori obligați să 
răspundă : „N-avem, mai treceți I”

La magazinul de confecții din bd. Ma- 
gheru nu sînt paltoane mohair măsurile 
42 și 44 pentru că fabrica a trimis alte 
mărimi ; la „Flexibil" n-au sosit încă 
ghete căptușite, cu toc înalt, fiindcă ma
gazinul „n-a intrat în repartiție" ; la „Fi
ricel" lipsesc tricotaje din lînă măsuri 
mici, în schimb se oferă cu insistență 
măsuri mari.

Mergînd prin depozite, am încercat 
să aflăm de ce lipsesc unele articole. O 
cauză o constituie nerespectarea obliga
țiilor contractuale de către unele între
prinderi industriale. Fabricile restanțiere 
plătesc, desigur, daune pentru întârzie
rea nejusfificată a livrărilor, dar pe cum
părători nu-i interesează aceste daune, 

bază. în depozitele combinatului se 
află 210 000 tone minereu de fier, 
100 000 tone de calcar, 70 000 tone 
de cărbune cocsificabil, 25 000 tone 
fier vechi, precum și însemnate can
tități de dolomită, fontă, utilaje de 
turnare, materiale refractare, fero
aliaje etc. Paralel cu aceasta, în ca
drul combinatului s-au luat măsuri 
pentru lărgirea și modernizarea ca
pacităților de producție. La furna
lul nr. 2 se vor executa reparații ca
pitale pînă la finele anului. Sînt în 
construcție două mari tunele pentru 
dezghețarea minereurilor din vagoa
ne și se lucrează la punerea în 
funcțiune a unei noi mașini de aglo
merare. Lucrări importante se desfă
șoară la laminorul bluming, pentru 
sporirea capacității de încălzire a 
lingourilor și ridicarea productivită
ții muncii prin montarea unor caje 
moderne, intermediare, între blu
ming și laminorul „750".

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din secțiile de furnale, de la oțelă- 
rii și laminoare sînt hotărîți să atin
gă la agregate, încă din această 
lună, indicii de utilizare și consu
murile specifice planificate pentru 
anul' viitor.

INSTANTANEE U

ÎN AȘT
Ne întilnim ieri, întîmplător, in holul 

cinematografului Luceafărul. Există mi
crobiști la fotbal : chiar pe ploaie, nu 
scapă nici un meci. Prietenul meu nu 
scapă nici un film. Microbist și el. E la 
curent cu toate : premiere, actori, cro
nici cinematografice. Ne facem de lucru 
cu cite o țigară. Deodată observă că 
îmi rotesc privirile în toate părțile, exa- 
minînd noua construcție.

— Vin aici prima dată, îi mărturi
sesc.

— Așa ? O să-ți placă : sală modernă, 
proiecție bună, mi-o recomandă priete
nul cu aer de gazdă. Țin minte însă că 
atunci cînd am venit și eu pentru întîia 
oară era aproape să scap filmul...

— Dar ce s-a întîmplat ?
— Am nimerit greu cinematograful.

Colț de vitrină la magazinul 
„București"

ci produsele respective. Ele trebuie să 
sosească în magazine acum, la întîlnirea 
cu sezonul, nu în primăvară, cînd nu va 
mai avea nimeni nevoie de ele. lată

Vasile TINCU

(Continuare în pag. III-a)

La Buzău și Tîrgoviște au început 
lucrările de construcție a unor noi 
microraioane care vor cuprinde 1 200 
și respectiv 1 100 de apartamente, 
complexe comerciale, școli, centra
le termice pentru încălzirea noilor 
locuințe. Și celelalte orașe din re
giunea Ploiești se îmbogățesc cu noi 
blocuri de locuințe și construcții so- 
cial-culturale. Numai anul acesta, în 
localitățile petroliere din Valea Pra
hovei au fost date în folosință oa
menilor muncii peste 1 600 de apar
tamente, iar alte 700 se află în di

Adunări populare sătești
In prezent, în întreaga țară au loc a- 

dunări populare la sate, în care sînt 
analizate realizările obținute anul aces
ta în domeniul edilitar-gospodăresc și se 
stabilesc obiectivele ce urmează să fie 
executate, prin contribuția voluntară a 
locuitorilor, în anul viitor. Cu ajutorul 
deputaților și al comitetelor de cetățeni 
pe circumscripții electorale, comitetele 
executive ale sfaturilor populare au a- 
preciat cele mai utile lucrări, au alcă
tuit propuneri pe care le-au prezentat 
spre a fi dezbătute în sesiunile sfatu
rilor. Aceste propuneri sînt supuse a- 
cum aprobării adunărilor populare, care 
hotărăsc asupra lucrărilor ce urmează 
a fi efectuate, valoarea lor, durata de 
execuție, precum și contribuția volun
tară a cetățenilor. Această consultare a 
maselor constituie un puternic imbold 
pentru populația de la sate de a par
ticipa activ la lucrările ce se întreprind 
în comunele lor. Ei înșiși aleg obiecti
vele ce se vor realiza, se ocupă de buna 
organizare a șantierelor și de aprovi

Premi ul discului de muzică 
ușoară românească

Printr-o hotărîre a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă s-a insti
tuit „Premiul discului de muzică u- 
șoară românească" al Casei „Electre-

„Dăm legătura 
cu Oradea“

Telespectatorii din țara noastră au 
avut prilejul să urmărească ieri sea
ră, în fața micului ecran, primele 
două transmisii directe de la Oradea. 
„Dăm legătura cu Oradea“ a fost 
inaugurată cu un program folcloric 
interpretat de soliști și formații de 
artiști amatori și profesioniști din 
regiune, acompaniați de orchestra 
de muzică populară Crișana, dirija
tă de Geza Gomboș. în aceeași sea
ră, studioul de televiziune București 
a transmis din sala Teatrului de Stat 
din Oradea un program de selecțiuni 
din operet®, la care și-au dat con
cursul soliști și interpreți ai teatru
lui din localitate. A acompaniat or
chestra simfonică din Oradea diri
jată de Miron Rațiu. In zilele urmă
toare se vor realiza și alte transmi
sii ale studioului de televiziune, di
rect din Oradea.

OLURI
E P T A R E
M-am tot învîrtit în jurul lui. N-avea 
firmă.

— Păi și eu l-am căutat destul. Nici 
acum n-are.

— Nu pricep de ce I De altfel, mai 
sînt și alte săli cu un exterior la fel de... 
discret. Cîte o vitrină abia prizărită, 
două-trei poze. Nici n-ai bănui că treci 
pe lingă un cinematograf. Sau, nu te 
atrage. Zgîrciți cu reclama.

Treptat, holul se umple. Vreme de 
ploaie. Oamenii vin mai din timp. Și 
totuși, holul parcă e pustiu. Pereții sînt 
goi. N-au personalitate. N-au căldură. 
Hol de orice altceva, dar nu de cinema
tograf. Un singur perete e acoperit cu 
o suită de fotografii : imagini văratece 
de la Festivalul filmului romînesc de 
la Mamaia. Ne zîmbim unul altuia : ac
tualitate I

— Măcar s-au gîndit să pună ceva, 
comentează prietenul. Dar ai fost la Ex
celsior, la Melodia sau la Grivița ? Ci
nematografe noi, holuri frumoase. Și 
nici un afiș, nici o fotografie, nimic care 
să intereseze, să te informeze despre 
filme. Te uiți la pereți și căști de plic
tiseală în așteptarea filmului. Mă gîn- 
desc ce idee bună au avut cei de la 
Teatrul de Comedie prezentînd adevă
rate scenarii în imagini.

— Parcă le zice „Spectacolul începe 
din foaier“,..

— Întocmai. Nu știu de ce sînt însă 
vitregite holurile cinematografelor. Cel 
mult, un afiș și cîteva fotografii care 
anunță plictisit „Programul viitor“ sau 
„In curînd“. Atît. Dar cîte nu s-ar pu
tea face ! se încălzește amicul. Nu e ci
nematograful lăcaș de cultură ? Atunci 
ce împiedică să fie folosite toate mij
loacele cu putință în folosul culturii ci
nematografice ? Spectatorul să fie atras 
de expoziții și fotografii ale actorilor de 
film, să fie temeinic informat, să pătrun
dă dincolo de ecran. Uite, nu e păcat 
că se irosesc aceste cinci-zece minute 
de așteptare ? Eu aș vedea pereții a- 
ceștia goi transformați într-un fel de re
vistă cinematografică. Privești, citești, te 
cultivi.

— Stai, că mi-amintesc de așa ceva. 
Parcă o dată la Patria... Cînd rula acolo 
„Străinul“, se organizase în hol o expo
ziție originală. Fotomontaje, tăieturi din 
presă, scurte biografii ale protagoniștilor. 
A plăcut mult.

— Vezi ? Dar sînt niște flori rare în 
rețeaua noastră cinematografică. Stu
diourile, cineaștii n-ar avea decît de 
cîștigat din acest gen de contact cu pu
blicul. Nu știu, zău, ce lipsește : iniția
tivă, idei sau poate cartoane și vopsele ?

Locuri de așteptare, holurile sînt în 
așteptare...

Victor VÏNTU 

ferite stadii de execuție. Pentru ter
minarea la timp a tuturor construa- 
țiilor s-au luat măsuri ca lucrările 
de finisaj să se facă după grafice 
comune ale instalatorilor și con
structorilor. Repartizarea inginerilor 
și tehnicienilor pe fiecare bloc sau 
scară în fază de finisaj, în scopul 
urmăririi și respectării întocmai a 
graficului, este de asemenea o mă
sură care asigură predarea la timp 
a locuințelor și îmbunătățirea calită
ții lucrărilor.

zionarea lor cu materiale din resurse 
locșle, de cheltuirea cît mai economi
coasă a sumelor, de respectarea terme
nelor de dare în folosință a lucrări
lor.

Datorită interesului crescut manifes
tat de locuitori, contribuția voluntară, 
alături de fondurile alocate de stat, a 
devenit un însemnat factor de ridicare 
a nivelului edilitar-gospodăresc la sate, 
în acest an, de pildă, se construiesc prin 
contribuție voluntară, în mediul rural, 
aproape 3 270 săli de clasă, din care au 
fost terminate pînă acum mai bine de 
3 000, 370 cămine culturale, 71 dispen
sare, puncte sanitare, case de nașteri, 
peste 1 200 de poduri și podețe. în 
multe regiuni planurile au fost și de
pășite. De pildă, în regiunea Brașov au 
fost construite 85 săli de clasă, în loc 
de 74 cîte erau prevăzute. Rezultate 
asemănătoare au fost obținute și în re
giunile Galați, Oltenia, Dobrogea, Ar
geș și altele.

(Agerpres)

cord’. Premiul, in valoare de 10 000 
lei, este unic și se acordă anual pen
tru cea mai bună interpretare de 
muzică ușoară romînească înregis
trată pe disc. Acordarea premiului 
se va face în urma unui concurs la 
care vor fi prezentate toate discurile 
de muzică ușoară romînească editate 
de „Electrecord“ în decursul unui 
an. Lucrările vor fi selecționate de 
un juriu format din oameni de artă 
și cultură. Juriul va ține seama la 
concurs atît de valoarea artistică a 
creației muzicale cît și a textului. 
Premiul va reflecta, de asemenea, 
aprecierea opiniei publice, deoarece 
discul premiat va trebui sil aibă, în 
prealabil, o vînzare de minimum 
5 000 de exemplare în magazinele 
de specialitate.

SUDAN

DIN NOD SITUAȚIE 
ÎNCORDATĂ

Agențiile de presă anunță că în 
Sudan situația a devenit din nou în
cordată. în urma unui apel atribuit 
Frontului național, care după re
centele evenimente a format actua
lul guvern, populația a declanșat o 
grevă generală pentru a preîntîm- 
pina primejdia unei lovituri de stat 
militare. (Amănunte în pag. IV-a).

Programul vizitei 
lui Wilson în S.U.A. 
și Canada

La Londra și Washington s-a 
anunțat oficial că primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson, 
va vizita Statele Unite și Cana
da la începutul lunii decembrie. 
Premierul britanic va sosi în 
S.U.A. la 6 decembrie, în cadrul 
unei vizite informative de lucru, 
urmînd să confere cu președinte
le Johnson la Washington la 7 și 
8 decembrie. în ziua următoare 
el va fi primit, la New York, de 
către secretarul general al O.N.U., 
U Thant. Wilson va pleca apoi 
la Ottawa, unde va avea convor
biri cu Lester Pearson, primul 
ministru al Canadei. în călătoria 
sa, Harold Wilson va fi însoțit de 
Patrick Gordon-Walker, ministru] 
afacerilor externe, și de Denis 
Healey, ministrul apărării.

Mișcări greviste
în Italia

Marți au declarat o grevă de 
48 de ore 300 000 de muncitori 
italieni din industria de prelu
crare a lemnului, cerînd majora
rea salariilor și 40 000 de munci
tori din industria cauciucului 
care cer reînnoirea contractu
lui colectiv. Alți 200 000 de mun
citori feroviari se află de trei zile 
în grevă în urma faptului că ad
ministrația nu a răspuns cereri’ 
de majorare a salariilor. Se mai 
află, de asemenea, în grevă pom
pierii și lucrătorii de la vămi.

Relațiile 
in terocciden tale

Evolufia relajiilor inferoccidentale I 
este oglindită în declarațiile fă
cute de miniștrii de externe ai ■ 
Belgiei și Olandei, în consfătui
rea președintelui S.U.A, cu prin- 
C'palii săi consilieri, în comentariile 
presei după vizita lui Adenauer le 
Paris. (Relatări în pag. IV-a).
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Sporirea producției agricole nece
sită introducerea unei agrotehnici 
adecvate și pe solurile acide, care o- 
cupă peste 3 milioane ha, adică 13 
la sută din suprafața agricolă a țării- 
în regiunea Banat, cele peste 400 000 
ha soluri agricole acide dau în ge
neral producții cu 30—50 la sută 
mai mici decît solurile cernozio- 
mice.

Majoritatea solurilor acide sînt 
situate în zona colinelor și dealuri
lor în raioanele Lugoj, Făget, Lipo- 
va, Caransebeș, Orșova, Bozovici, 
Moldova Nouă, Oravița și Deta, ça 
și în luncile rîurilor care pătrund 
adînc pînă în zona muntoasă. Pen
tru a înlătura neajunsurile de care 
suferă solurile acide s-au întreprins 
o serie de cercetări. Acestea au sta
tornicit căi sigure pe care trebuie 
mers pentru ridicarea continuă a 
puterii lor de producție. Experien
țele efectuate la Sălbăgelul Nou, Că- 
vărani, Gătaia, ca și la loturile de
monstrative organizate în cadrul 
gospodăriilor de stat Iosifalău, Lu
goj, gospodăriilor colective Găvojdia 
și altele au arătat cu prisosință că, 
prin aplicarea unui complex de mă
suri agroameliorative, pe solurile 
acide din Banat se pot obține pro
ducții asemănătoare cu cele de pe 
solurile cernoziomice.

Grijă pentru folosirea 
îngrășămintelor

Este necesar să amintim că solu
rile acide cultivate an de an tot 
mai intens își micșorează continuu 
puterea de producție dacă nu li Se

0 nouă fabrică de amendamente 
calcaroase în construcție

La poalele Apusenilor, în drep
tul comunei Aleșd, se află într-un 
stadiu avansat construcția unui nou 
obiectiv industrial : stația de măci
nat calcar. Potrivit planului, aceas
tă unitate va intra în funcțiune în 
primul semestru al anului viitor și 
va produce anual 500 000 de tone a- 
mendamente calcaroase.

Pentru agricultura regiunii Crișa- 
na, ale cărei terenuri podzolice re
prezintă peste 40 la sută din supra
fața afabilă, producerea amenda
mentelor calcaroase în cantități in
dustriale și repartizarea lor unită
ților agricole socialiste vor contri
bui la îmbunătățirea fertilității te
renurilor și, pe această bază, la spo
rirea producției agricole.

Lucrările sînt executate de un co
lectiv al trustului 5 construcții Bra
șov. Șeful șantierului este inginerul 
Ion Huzmezan, ajutat de alți ingi
neri tineri. Peste tot se vădește ini
țiativa constructorilor de a aplica 
metode moderne de organizare a 
muncii și de execuție, de a respec
ta graficele și a efectua lucrări de 
bună calitate. Pînă în prezent, s-a 
terminat construcția celor 5 silozuri 
de depozitare a produsului finit ; 

aplică măsuri agroameliorative co- 
respunzătoare. Dintre acestea amin
tim : afînarea treptată a solului pe 
o adîncime cît mai mare spre a-i 
mări permeabilitatea pentru apă și 
aer ; executarea arăturilor în spi
nări, care să favorizeze colectarea și 
evacuarea apei de prisos ; distruge
rea crustei ce se formează la su
prafața solului etc.

Cercetările au demonstrat și prac
tica a dovedit că 2-3 arături aplica
te solurilor acide sporesc producția 
la aceeași cultură cu 15-20 la sută 
față de o singură arătură.

Trebuie să adăugăm însă că efec
tul lucrărilor de mobilizare a solu
lui prin arături este de scurtă du
rată: 1-2 ani. De aceea, trebuie folo
site concomitent și amendamente 
calcaroase. Acțiunea și efectul aces
tora sînt complexe și deosebit de în
semnate. Cercetările au dovedit că 
este indicat să se aplice pe solurile 
acide amendamente calcaroase, în
grășăminte minerale și îngrășăminte 
organice.

Efectul pozitiv al amendamentelor 
calcaroase este pus în evidență 
chiar din primul an. Acest efect 
crește apoi în anii următori, atingînd 
maximum la 3—4 ani și se prelun
gește pe o durată de 8—9 ani, în ra
port cu dozele și felul amendamen
telor folosite.

Folosirea îngrășămintelor pe so
lurile acide trebuie să se facă în 
mod rațional. Se știe că gunoiul de 
grajd aplicat în doze de 30-40 tone 
la ha fără amendamente calcaroase 
dă sporuri de recoltă de 15-20 la 
sută. Cînd este însă dat împreună cu 
amendamente calcaroase, aduce spo

sînt în stadiu avansat montajul uti
lajelor la secția uscătorie, montajul 
morii la prima linie tehnologică și 
alte lucrări. La silozurile de depo
zitare s-a aplicat cu rezultate bune 
metoda cofrajelor glisante.

în prezent se lucrează intens la 
montarea părților metalice pentru 
acoperirea halelor de concasare și 
măcinare, la montajul utilajelor, se 
pun la punct instalațiile electrice 
etc. în același timp, alte echipe de 
constructori lucrează la betonarea 
drumului în lungime de 3,5 km de 
la stația de măcinare pînă în drep
tul localității Subpiatră, unde se a- 
flă materia primă — calcarul. Tot
odată, sînt în curs de execuție lu
crările de amenajare a drumurilor 
interioare din beton vibrat,, deschi
derea și lărgirea carierei de calcar.

Datorită bunei organizări a mun
cii și folosirii metodelor avansate 
de execuție, două treimi din volu
mul de lucrări au și fost terminate. 
Este o dovadă că angajamentele 
constructorilor se îndeplinesc cu 
succes.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“ 

ruri de 30—40 la sută și chiar mai 
mult, efect care se prelungește pe 
3—4 ani. Deosebit de valoroase sînt 
și îngrășămintele verzi, reprezentate 
mai cu seamă prin lupin, care sin
gure pot contribui la creșterea pro
ducției, iar împreună cu amenda
mente calcaroase pot asigura un spor 
și mai mare de recoltă.

în ce privește folosirea îngrășă
mintelor minerale cu azot pe so
lurile acide, este de reținut că ele 
își măresc mult eficacitatea cînd 
sînt aplicate după ce solurile acide 
au fost amendate cu materiale cal
caroase sau dacă se dau împreună 
cu îngrășăminte organice. La fel se 
prezintă situația și cu îngrășămin
tele minerale cu fosfor.

Măsuri tehnice 
și organizatorice 
bine gîndite

Ridicarea fertilității solurilor aci
de prin folosirea amendamentelor 
calcaroase constituie o problemă de 
bază pentru agricultura regiunii Ba
nat și ea va trebui rezolvată în 
timpul cel mai scurt. Măsurile ce 
pot fi aplicate solurilor acide și e- 
fectul amendamentelor calcaroase 
sînt bunecunoscute de conducerile 
unităților agricole socialiste. Rezul
tatele obținute de numeroase gos
podării demonstrează marea eficaci
tate a aplicării amendamentelor. 
Prin folosirea la hectar a 4-5 tone 
amendamente calcaroase și 20 tone 
gunoi de grajd, la G.A.C. Sălbăgelul 
Nou, raionul Caransebeș, producția 
la hectar a fost la grîu cu 700—1 000 

Pe șantierul fabricii de amendamente calcaroase de lingă Aleșd

kg mai mare, la porumb cu 700— 
1 000 kg, iar la trifoi cu 20 000— 
40 000 kg masă verde față de 
producția realizată pe terenul ne
amendat și neîngrășat cu gunoi de 
grajd. La G.A.C. Găvojdia, raionul 
Lugoj, s-au obținut sporuri de 900— 
1 000 kg grîu la ha, iar pe o pă
șune în suprafață de 200 ha amen
dată cu 5-10 tone spumă de var la 
ha s-au obținut sporuri de produc
ții variind la diferite culturi — bor- 
ceag, iarbă de sudan, porumb fu
rajer și altele — între 300—700 la 
sută.

•• Consiliul agricol regional Banat a 
întocmit un plan concret pe 5 ani 
pentru ameliorarea solurilor acide, 
în care se precizează suprafețele ce 
trebuie luate în considerare pe ra
ioane, cantitățile de amendamente și 
sumele necesare. Aplicarea planului 
se urmărește cu multă atenție, iar 
rezultatele sînt mulțumitoare. Nu
mai în raionul Lugoj au fost apli
cate de către gospodăriile colective 
peste 20 000 tone spumă de var și 
praf de calcar, iar în unitățile din 
Trustul Gostat Arad s-au dat peste 
17 000 tone praf de calcar. La Că- 
văran s-a înființat un centru de mă
cinat carbonat de calciu cu o capa
citate de producție care va ajunge 
la 500 000 tone anual. S-au luat mă
suri pentru încărcarea și trans
portul — la unitățile agricole 
cu soluri acide — a zecilor de mii 
de tone de spumă de var de la fa
bricile de zahăr Timișoara și Arad. 
Măsuri identice au fost luate pen
tru valorificarea prafului de var de 
la fabricile de var, a zgurei de furna
le etc. Ținînd seama de posibilitățile 
create, se apreciază că în regiunea 
Banat pot fi ameliorate anual 
70 000—80 000 ha de soluri acide.

Exemplele bune ale consiliilor a- 
gricole raionale Lugoj, Făget și Ca
ransebeș, care urmăresc cu multă 
atenție aprovizionarea fiecărei uni
tăți agricole socialiste situate pe so
luri acide cu amendamentele calca
roase necesare, vor trebui să fie 
generalizate.

Prof. dr. C. V. OPREA
Institutul agronomic Timișoara

SCRISORI
Bin nou in funcțiune

Un corespondent din Constanța ne-a 
sesizat că, deși a dat bune rezultate, 
instalația de încărcare a vagoanelor cu 
cereale, concepută de un colectiv al 
Direcției regionale a navigației civile, nu 
mai este folosită de multă vreme.

Consiliul local al sindicatelor Constan
ța ne informează că instalației amintite 
urmează să i se facă anumite modificări, 
și de la data de 15 noiembrie va fi 
pusă din nou în funcțiune.

Combaterea 
uisor dăunători

Corespondentul voluntar Gh. Brad din 
comuna Caporal Alexa, raionul Criș, ne-a 
scris că a observat, în unele locuri, o 
înmulțire a șoarecilor de cîmp ; aceștia 
produc pagube semănăturilor de toamnă.

Secția de hortiviticultură din Consi
liul Superior al Agriculturii ne răspunde 
că s-au trimis tuturor consiliilor agricole 
regionale instrucțiuni cu privire ia mă
surile ce trebuie luate pentru combate
rea acestor dăunători.

Magazinele și bufetele din comuna 
Dămuc, raionul Piatra Neamț, nu sînt 
bine aprovizionate — ne-au scris mai 
mulți locuitori din această comună.

Uniunea raională a cooperației de con
sum Piatra Neamț ne răspunde că s-au 
luat măsuri pentru aprovizionarea aces
tor unități în raport cu cererea de con
sum.

DOUĂ SCRISORI 
SI UN RĂSPUNS

De la Tg. Mureș, redacția a primit în 
urmă cu trei luni următoarea scrisoare : 
„Lucrez la Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din orașul Tg. Mureș. Condu
cerea întreprinderii mi-a repartizat o 
locuință confortabilă într-unul din noile 
blocuri. Dar, pe cît m-am bucurat a- 
tunci, pe atît de neplăcute mi-au fost 
surprizele pe care le-am avut de-ndată 
ce am devenit locatar al apartamentului 
din blocul nr. 3 A, de pe str. Egressi 
Gabor. La început, pe tavanul din baie 
a apărut o pată umedă care se întindea 
pe măsură ce se topea zăpada. Apoi 
necazurile au fost și mai mari“.

Din scrisoare, semnată de ing. E. 
Rosenthal, rezultă că a fost sesizată ime
diat Întreprinderea orășenească de gos
podărie locativă. Aceasta a făcut o re
parație de mîntuială. Infiltrarea apelor 
provenite din ploi a continuat, petele în- 
tinzîndu-se în camere și dependințe. A- 
celași lucru s-a întîmplat și cu alte a- 
partamente de la etajul III. La nume
roasele intervenții făcute de locatari, 
I.G.L. a promis că în primăvara acestui 
an va executa lucrările de reparații la 
acoperiș. Dar nu s-a ținut de cuvînt. Ur
marea : clădirea se degradează, locatarii 
au necazuri.

Redacția a trimis sesizarea Sfatului 
popular al orașului Tg. Mureș. Din răs
punsul primit am aflat că Întreprinderea 
de gospodărie locativă a încheiat con
tract cu trustul de construcții pentru exe
cutarea reparațiilor la acoperiș, lucrările 
urmînd să fie terminate pînă la 30 sep
tembrie. Nimeni nu s-a gîndit să pună 
la îndoială seriozitatea răspunsului. Lo
catarii au fost și ei înștiințați să stea 

fără grijă și să aștepte constructorii. A 
venit toamna, se apropie iarna, dar, după 
cum aflăm dintr-o altă scrisoare, acope
rișul tot n-a fost reparat.

Precum se vede, Întreprinderea de 
gospodărie locativă a orașului Tg. Mu
reș nu-și îndeplinește cum se cuvine 
sarcinile, iar sfatul popular nu urmă
rește cu destulă grijă cum își desfășoară 
activitatea această întreprindere. Loca
tarii așteaptă ca acoperișul blocului în 
care locuiesc să fie reparat cît mai ur
gent, iar redacția un răspuns competent, 
veridic.

destinate prehsrăm
Șeful de echipă Andrei Anton, de la 

întreprinderea „Lemn și mobilă1' din 
Roman, ne-a sesizat că unele cantități 
de capete de bușteni, primite de la 
CIL-Comănești, nu pot fi folosite la 
prelucrare, în timp ce întreprinderii 
„Combustibilul“ i s-a trimis lemn care 
ar fi putut fi întrebuințat.

Direcția generală a produselor finite 
din lemn a Ministerului Economiei Fo
restiere ne informează că s-au dat dis
poziții conducerii CIL-Comănești să con
troleze cu mai multă atenție operațiunile 
de sortare și încărcare în vagoane a ca
petelor de bușteni destinate prelucrării 
în diferite întreprinderi.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Aida (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale'; (sala Comedia) : D-ra Nastasia 
(orele 19,30), (sala Studio) : Patima de 
sub ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala Studio — str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Rino
cerii (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Hipnoza (orele 19,30), 
(sala Studio) : Unchiul Vania (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
N-avem centru înaintaș (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Finita la co
media (orele 20). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Mitică Popescu — (orele 20). Teatrul sa- 
tirlc-muzical ,,C. Tănase" (sala „Savoy) : 
Revista de altădată (orele 20), (sala „Vic
toria") : Aventurile unei umbrele (orele 
20). Teatrul „Țăndărică“ : Băiatul și vîn- 
tul (spectacol pentru copii — orele 16), 
Eu și materia moartă (spectacol pentru 
adulțl — orele 20,30). Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S. (str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe (orele 20). Circul de 
stat : Selccțiuni de circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Veselie la Aca
pulco : Sala Palatului R. P. Romîne 
(seria de bilete 1236 — orele 19,30), Lu
ceafărul (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
București (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 10,45; 
22). Cîntăreața sclavă — film pentru 
ecran panoramic : Patria (10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21). Comoara din vadul vechi : Re
publica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15),
Victoria (10; 12; 14,15, 16,30; 18,45; 21),
înfrățirea între popoare (15,45; 18; 20,15). 
încurcătură blestemată : Capitol (9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45), Feroviar (9,30; 12,15: 
15; 17,45; 20,30), Flamura (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Există un asemenea flăcău : 
Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18; 21).
Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Po
veste de pe Don : Central (9,30; 11,45; 14: 
16,15; 18,30; 20,45), Flacăra (16; 18; 20), 
Rahova (16; 18,15; 20,30). In viitoare : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). M-am 
Îndrăgostit la Copenhaga : Union (15,30: 
18; 20,30). Omul care aduce ploaia : 
Carpați (9,15; 11,30; 13,45; 16). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Sechestratul din Altona : Doina (11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Zile de fior și rîs — 
Mitică : Timpuri Noi (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21). Viața Particulară : Giulești 
(10; 12,15; 15; 17,30; 20). Galapagos : Cul
tural (15,30; 18; 20,30). Jocuri întrerupte :

în stațiunea balneară Borsec au sosit 
zilele acestea 700 de oaspeți. Cu a- 
ceștia stațiunea a găzduit în acest 
an peste 30 000 de oameni ai muncii, 
în fotografie : Un grup de oaspeți 

veniți la odihnă

Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Rebelul magnific : Buzeștl (15,30; 18;
20,30).  Două duminici : Crîngași (16; 18; 
20). Umbrelele din Cherbourg : Grivița 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Pășesc prin
Moscova — cinemascop : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Douăsprezece scaune s 
Unirea (16; 18; 20). Hatari (ambele serii): 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20). Brațul nedrept 
al legii : Vltan (16; 18,15; 20,30). Pagini 
de istorie — Romînia, Orizont 64 : Mio
rița (9; 14,30; 17; 20). Dragoste neîmpli
nită : Munca (16; 18,15; 20,30). Bărbații : 
Popular (15; 17; 19; 21). Legenda din tren: 
Arta (14; 16; 18; 20), Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  Ciociara : Moșilor (15,30; 18; 20,30). 
Vii și morți — cinemascop (ambele se
rii) : Aurora (8,45; 12,30; 16,15; 20). Șofe
rii iadului : Cosmos (16; 18,15; 20,30). 
Moral 63 : Viitorul (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cascada diavolului : Colentina (16; 18,15;
20,30).  Comisarul Maigret se înfurie : 
Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Cei trei mușchetari — cinemasrdp 
(ambele serii) : Floreasca (9,30; 16; 19,30). 
Dragoste la zero grade : Progresul (14,30: 
16,45; 19; 21,15), Ferentari (14,30; 16,30:
18,30; 20,30). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Lira (15,30; 19). Străinul— 
cinemascop (ambele serii) : Drumul
Sării (15,30; 19), Pacea (10,30; 16; 19,15).

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

cerul mal mult acoperit in Jumătatea 
de sud a țării. Au căzut precipitații în 
toate regiunile țării sub formă de ploaie 
și burniță în sudul țării, șl ninsoare și 
lapoviță în Moldova, Ardeal și regiunea 
de munte. Vîntul a suflat potrivit, cu in-r 
tensificări locale dini sectorul estic. 
Temperatura a crescut ușor în Oltenia 
și Muntenia. La orele 14 era cuprinsă 
între 13 grade la Sebeș și Vărădia și 
2 grade la Cîmpina. In București : Vre
mea a fost umedă, cu cerul acoperit și 
a plouat continuu. Vîntul à suflat potri
vit din sectorul estic. 'Temperatura ma
ximă a atins 6 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 12, 13 și 14 noiembrie. 
In țară : Vreme în general închisă cu 
precipitații mai frecvente la începutul 
intervalului. Vînt potrivit din sud-est. 
Temperatura în creștere ușoară, mini
mele vor fi cuprinse între zero șl 10 
grade, iar maximele între 3 și 13 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme în 
general închisă. Ploaie slabă. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creș
tere.

în procesul desăvîrșirii construc
ției socialiste capătă o însemnătate 
tot mai mare însușirea de către 
membrii de partid a teoriei marxist- 
leniniste în strînsă legătură cu poli
tica partidului, cu practica. Toc
mai de aceea conducerea parti
dului nostru acordă o atenție deose
bită muncii ideologice, propagandei 
de partid, menite să asigure — așa 
cum a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — „cunoașterea a- 
profundată de către membrii de 
partid și de masele oamenilor mun
cii a liniei și hotărîrilor partidului, 
a aprecierilor sale asupra probleme
lor vieții interne și internaționale, să 
înarmeze ideologic pe membrii de 
partid pentru a îndeplini cu succes 
sarcinile istorice stabilite de Congre
sul al III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn“.

An de an, învățămîntul de partid 
s-a dezvoltat, asigurîndu-se posi
bilități variate pentru ca membrii 
de partid și alți oameni ai muncii 
sa-și însușească teoria marxist- 
leninîstă, politica partidului. în 
acest an de învățămînt stu
diază în diferite forme ale învăță
mântului de partid aproape 1 500 000 
de membri și candidați de partid și 
alți oameni ai muncii. Zeci de mii 
de tovarăși activează ca propagan
diști, cea mai mare parte a lor mun
cind cu abnegație pentru â-și înde
plini cu succes această îndatorire 
de cinste. O rodnică și multilatera
lă activitate desfășoară cabinetele 
de partid, asigurînd lecții, consulta
ții, tematici și bibliografii pentru 
numeroase forme de studiu, instrui
rea propagandiștilor, a lectorilor. 
Ö mare extindere au luat formele 
superioare ale învățămîntului, care 
permit aprofundarea problemelor, 
stimulează discuțiile și dezbaterile 
cu caracter teoretic. Astfel, în uni
versitățile serale de marxism-leni
nism, care și-au organizat noi filia
le, studiază circa 15 000 tova
răși, în școlile serale economice 
circa 7 000. Forme variate cunoaște 
studiul ideologic al diferitelor ca
tegorii de intelectuali — ingineri, 
oameni de știință și cultură, cadre 
didactice etc. De o mare popularita
te se bucură studiul problemelor e- 
conomice, cercurile de economie 
politică, economie concretă indus
trială și agrară numărînd peste 
200 000 de cursanți. La înde- 
mîna celor ce studiază în învăță
mîntul de partid se află, tipărite în 
mari tiraje, operele lui Marx, En
gels, Lenin, documentele partidului 
nostru și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, manua
lele de filozofie, economie politică, 
socialism științific, economie con
cretă, elaborate în ultimii ani. Roa
dele activității organizațiilor de par
tid pe tărîmul propagandei se re
flectă pregnant în creșterea nivelu

lui ideologic al membrilor și candi- 
daților de partid, în modul în care 
aceștia își îndeplinesc sarcinile.

Complexitatea problemelor actua
le, interne și internaționale, a sarci
nilor puse de partid ridică exigențe 
tot mai înalte în fața învățămîntu
lui. De aci și necesitatea ca, în noul 
an de studiu, organele și organiza
țiile de partid să-și concentreze 
eforturile spre ridicarea continuă și 
substanțială a calității muncii _ de 
propagandă, spre creșterea efica
cității ei. Aceasta impune unele îm
bunătățiri în organizarea diferitelor 
forme ale învățămîntului pentru 
masa membrilor și candidaților de 
partid.

După cum se știe, calitatea și efi
ciența învățămîntului depind în mă
sură hotărîtoare de propagandiști. 
Selecționarea unui propagandist cu 
pregătire politică și culturală cores
punzătoare este principala condiție 
pentru formarea și funcționarea unui 
cerc sau curs al învățămîntului de 
partid.

Ținînd seama de creșterea nive
lului politico-ideologic și cultural al 
membrilor de partid, de cerințele ce 
se pun învățămîntului, este necesar 
să se acorde o atenție deosebită gra
dului de pregătire politico-ideolo- 
gică și culturală a propagandiștilor.

O examinare a situației din diferi
tele regiuni, raioane, orașe arată că 
în rîndurile propagandiștilor există 
foarte multe cadre de activiști de 
partid, din economie și din apara
tul de stat, ingineri, economiști, ca
dre didactice sau alți intelectuali, 
oameni care au absolvit școli de 
partid sau școli superioare de stat 
și au o îndelungată experiență în 
munca politico-ideologică ; mai sînt 
însă și numeroși tovarăși cu aseme
nea pregătire care n-au fost solicitați 
să îndeplinească sarcina de propa
gandist. Datoria organelor și orga
nizațiilor de partid este ca pe par
cursul anului de învățămînt să asi
gure o continuă întărire a corpului 
de propagandiști prin atragerea în 
rîndurile lui a acestor cadre și 
înlocuirea propagandiștilor care, 
deși muncesc conștiincios, nu po
sedă suficiente cunoștințe teore
tice și de cultură generală pentru 
a îndeplini cu succes această sarcină 
de înaltă răspundere. Participarea 
la munca de propagare a marxism- 
leninismului constituie și pentru ca
drele de partid, de stat, din econo
mie un mijloc de îmbogățire a cu
noștințelor lor teoretice, de ridicare 
a nivelului lor ideologic. îmbunătă
țirea continuă a pregătirii propa
gandiștilor, înarmarea lor sistemati
că cu cunoașterea principalelor pro
bleme teoretice din domeniul filo
zofiei, economiei politice și economiei 
concrete, socialismului științific, in
formarea lor operativă asupra pro
blemelor celor mai actuale ale po-

ÎN NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Un înalt nivel calitativ 
al propagandei de partid

liticii partidului și ale vieții inter
naționale trebuie să se afle perma
nent în atenția comitetelor regiona
le, raionale și orășenești de partid.

In unele organizații de partid s-a 
manifestat în ultimii ani tendința de 
a dezvolta învățămîntul unilateral, 
numai prin mărirea numărului de 
cercuri, pierzîndu-se din vedere că 
cuprinderea membrilor de partid în
tr-un cerc sau curs nu constituie 
singura formă de organizare a pro
pagandei, ci există multiple și va
riate forme. Dintre acestea, de o 
mare eficacitate s-au dovedit forme
le de propagandă bazate pe expu
neri, cum sînt ciclurile de lecții, 
simpozioanele și dezbaterile teoreti
ce, universitățile serale de marxism
leninism, școlile serale economice. 
Asemenea forme sînt avantajoase 
prin faptul că propagandistul se a- 
dresează unui număr mai mare de 
membri și candidați de partid, ceea 
ce creează posibilitatea de a selecțio
na propagandiști mai bine pregătiți 
decît în cazul organizării multor 
cercuri cuprinzînd fiecare un număr 
restrîns de membri de partid.

Bine procedează organele și orga
nizațiile de partid care în noul an de 
învățămînt se orientează spre ex
tinderea acestor forme de propagan
dă. în multe orașe ale țării au luat 
ființă noi filiale ale universităților 
serale, noi școli serale economice cu 
profil industrial sau agrar. în re
giunea Brașov, de pildă, funcțio
nează anul acesta filiale ale univer
sității serale în orașele Sibiu, Me
diaș, Sighișoara, Făgăraș, Sf. Gheor
ghe. Pentru prima ' oară în re
giune au fost înființate școli 
serale economice în mari uzine — 
la „Tractorul“-Brașov și „Indepen- 
dența“-Sibiu. în diferite orașe au 
fost organizate, pe lîngă cabinetele 
de partid, cursuri sau cicluri de 
expuneri pentru directori de între
prinderi, ingineri și tehnicieni, ca
dre de conducere din aparatul de 
stat, din organizațiile obștești. Marea 
afluență de cursanți spre aceste for
me de studiu arată că extinderea 
lor corespunde pe deplin necesită
ților și cerințelor actuale.

în organizarea cercurilor și cursu
rilor de partid există multe parale
lisme inutile, care duc la dispersa
rea forțelor și, în mod inevitabil, la 
scăderea nivelului propagandei. Prin 
ce se justifica faptul că la uzinele 

„Unio“ din Satu Mare, de pildă, 
funcționau un număr mare de 
cercuri de același fel, — numai în 
secția montaj-vagonaj 4 cercuri de 
studiere a istoriei P.M.R. anul I, 3 
cercuri de studiere a istoriei P.M.R. 
anul II, 3 cercuri de studiere a 
Statutului partidului ? Este ra
țională ideea ce a apărut aci, ca și 
în alte organizații, de a grupa laolal
tă numeroasele cercuri de același fel 
într-un singur curs. Asemenea mă
suri se pot lua pentru cercurile de 
studiere a statutului P.M.R., a isto
riei P.M.R., a bazelor politicii parti
dului (cursurile serale), etc. O ast
fel de regrupare, reducînd numărul 
propagandiștilor necesari, permite o 
mai bună selecționare a lor. Tot
odată, se recomandă ca pentru ți
nerea de prelegeri la aceste cursuri 
să fie utilizați, în afară de propa
gandiștii din unitatea respectivă, lec
tori experimentați din exterior, de
semnați în acest scop de cabinetele 
de partid.

în acest an gruparea de cercuri se 
va face în mod experimental, într-un 
număr de întreprinderi și instituții 
mari, care vor fi stabilite de către 
comitetele orășenești și raionale de 
partid, avîndu-se în vedere posibi
litățile concrete de asigurare a pro
pagandiștilor. Fără îndoială că se va 
acumula o bună experiență, ceea ce 
va permite treptata ei extindere.

Există locuri — unele sate, mici 
întreprinderi —, unde nu sînt con
diții pentru buna funcționare a 
cercurilor sau cursurilor de partid 
(fie că lipsește un propagandist co
respunzător, fie că datorită specifi
cului muncii nu se poate asi
gura o frecvență normală). în 
aceste cazuri este necesar să se re
curgă la alte forme ale propagandei 
de partid, în primul rînd expune
rile în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază care, potrivit indi
cațiilor C.C. al P.M.R., trebuie ținu
te de 3—4 ori pe an în fața tuturor 
membrilor și candidaților de partid 
— expuneri urmate de întrebări și 
răspunsuri pe principalele probleme 
ale vieții de partid, ale construcției 
socialiste, ale situației internaționale. 
Pentru membrii de partid și tovarăși 
din activul fără partid, care prin 
natura activității lor nu pot fi cu
prinși în cercuri de studiu (munci
tori forestieri, pescari, din transpor
turi, schele petroliere, comerț etc.) 

învățămîntul de partid va fi orga
nizat în continuare sub forma ciclu
rilor de conferințe.

în activitatea multor comitete ra
ionale și orășenești s-a încetă
țenit obiceiul ca membrii comi
tetelor și alți activiști, cu prilejul 
deplasării lor în întreprinderi, insti
tuții, școli, să facă sistematic în fața 
membrilor și candidaților de partid 
(pe organizații de bază sau pe gru
pe de organizații) informări asupra 
problemelor actuale ale politicii par
tidului. Este necesar că această prac
tică să fie generalizată, asigurîndu- 
i-se totodată continuitate.

O cerință de bază pentru realiza
rea unui învățămînt eficient este să 
se respecte pretutindeni cu strictețe 
indicația C.C. al P.M.R. de a se ține 
seamă la organizarea învățămîntu
lui de partid de nivelul de pregăti
re, preocupările și cerințele diferi
telor categorii de membri de partid.

Ca și pînă acum, un număr însem
nat de membri și candidați de par
tid, oameni ai muncii din activul 
fără partid vor studia probleme eco
nomice. Sarcina organelor și organi
zațiilor de partid este de a se îngri
ji ca cercurile de economie politică 
și de economie concretă, industrială 
și agrară, să fie conduse de propa
gandiști competenți, de regulă ingi
neri și alte cadre de înaltă califica
re, de a îndruma sistematic aceste 
cercuri, îndeosebi cele din S.M.T., 
G.A.S., gospodării colective, a le a- 
juta să dezbată problemele organi
zării economiei socialiste în strînsă 
legătură cu activitatea unității res
pective.

Un puternic interes pentru studiul 
marxism-leninismului manifestă in
telectualitatea. Foarte mulți intelec
tuali studiază individual, participă 
la seminarii teoretice, simpozioane, 
dezbateri sau cicluri de conferințe 
avînd o tematică strîns legată de ac
tivitatea lor. Organizațiile de partid 
sînt chemate să dea tot sprijinul a- 
cestor forme de studiu de înalt nivel, 
astfel încît ele să corespundă cît mai 
bine cerințelor cadrelor care le frec
ventează, să îmbine armonios preo
cuparea pentru problemele teoretice 
ale domeniului lor de activitate cu 
aprofundarea problemelor generale 
ale teoriei marxist-leniniste, a pro
blemelor politicii partidului și vieții 
internaționale.

De o mare atenție trebuie să se 
bucure din partea organelor de par
tid studiul cadrelor didactice. 
Este necesar să se țină seama de ni
velul de pregătire ideologică al ca
drelor didactice, de faptul că o mare 
parte dintre ele au studiat proble
mele fundamentale ale teoriei mar
xist-leniniste în diferite institute ale 
învățămîntului superior. Numeroși 
învățători urmează învățămîntul su
perior fără frecvență. Alte cadre di
dactice se pregătesc pentru exame
nul de definitivat. Acestora, organe
le de partid le recomandă să nu se 
înscrie în cercuri și cursuri din re
țeaua învățămîntului de partid, pen
tru a se putea concentra asupra pre
gătirii lor de specialitate. Numeroase 
alte cadre didactice au parcurs ciclul 
de studii ideologice de trei ani. A- 
cestora li se recomandă să studieze 
în continuare teoria marxist-leninis- 
tă în mod individual (de la caz la 
caz ei pot constitui, dacă o doresc, 
cercuri de studiere a filozofiei sau 
teoriei economice). Studiul ideologic 
al cadrelor didactice trebuie astfel 
organizat, încît să nu stînjenească cu 
nimic desfășurarea activității lor di
dactice și educative. Este necesar să 
existe o preocupare neslăbită pentru 
combaterea tendințelor care se ma
nifestă adeseori, de supraîncărcare 
cu sarcini a cadrelor didactice.

La sate, noul an de învățămînt în
cepe ceva mai tîrziu decît la orașe, 
după terminarea lucrărilor agricole 
de toamnă. Chezășia bunului mers 
al învățămîntului este atragerea în 
rîndurile propagandiștilor a unor 
cadre bine pregătite — instructori te
ritoriali și alți activiști de partid și 
de stat, intelectuali — încît pentru 
fiecare cerc de studiu sau curs să se 
asigure un propagandist calificat. 
Este necesar să se ia măsuri pentru 
deplasarea mai frecventă la sate a 
lectorilor din centrele orășenești și 
raionale. Acolo unde nu sînt condiții 
pentru crearea de cercuri de studiu, 
comitetele regionale și raionale de 
partid vor programa sistematic, ca și 
în cazul organizațiilor de partid din 
întreprinderi și instituții, expuneri și 
informări pe probleme de bază ale 
politicii partidului, ale vieții interne 
de partid.

Numeroase organe de partid au a- 
cumulat o bogată și rodnică expe
riență în organizarea studiului ca
drelor de partid, elaborînd forme 
care permit desfășurarea sistemati
că a acestui studiu, în condițiile spe
cifice muncii activiștilor, ale multi
plelor sarcini pe care le au. Se im
pune ca această experiență să fie 
generalizată, întrucît mai sînt ca
zuri în care studiul cadrelor este 
neglijat, nu are loc cu regularitate.

Comitetele regionale, raionale și o- 
rășenești de partid sînt chemate ca 
mobilizînd în jurul lor un larg activ 

obștesc să acorde un sprijin susținut 
organizațiilor de bază în organizarea 
diferitelor forme ale învățămîntului 
de partid, să ajute efectiv la ridica
rea nivelului lecțiilor, conferințelor, 
seminariilor printr-o muncă perma
nentă de îndrumare și control. Adu
nările de dări de seamă și alegeri 
care au loc în prezent în organiza
țiile de partid, conferințele de partid 
care le vor urma trebuie să prile- 
juiască dezbaterea aprofundată a 
problemelor învățămîntului de par
tid, a măsurilor luate pentru ridica
rea calității și a eficienței sale.

O îndrumare permanentă și un a- 
jutor mai eficient trebui,e acordate 
învățămîntului politic U.T.M., desfă
șurării muncii de propagandă în 
rîndul tineretului.

La îmbunătățirea învățămîntului 
pot aduce o contribuție esențială 
schimbul sistematic de experien
ță între propagandiști, lectori, ca
binete de partid, dezbaterile asii 
pra problemelor de metodică. îl 
datoriri de seamă în această privință 
revin organelor de partid, cabi
netelor regionale, presei. Ziarul 
„Scînteia“ intenționează să organi
zeze în paginile sale asemenea 
schimburi de experiență și invită ac
tiviștii de partid, lectorii, propagan
diștii și alte cadre ale frontului ideo
logic să scrie ziarului despre expe
riența lor, comunicînd păreri, su
gestii, observații critice.

Hotărîtor pentru calitatea propa
gandei de partid este conținutul ei 
de idei. Aprofundarea problemelor 
de bază ale politicii partidului în 
strînsă legătură cu sarcinile econo
mice actuale, încît învățămîntul să 
contribuie la îndeplinirea exemplară 
a acestor sarcini, cultivarea spiritu
lui partinic, a disciplinei de partid, 
ridicarea nivelului de conștiință al 
membrilor și candidaților de partid, 
educarea lor în spiritul moralei 
socialiste, al patriotismului socialist 
și al internaționalismului proletar, 
studiul operelor fundamentale ale 
clasicilor marxism-leninismului, cu
noașterea temeinică a aprecieri
lor partidului nostru asupra pro
blemelor mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale 
dezvoltării mondiale contempora
ne, ale luptei pentru pace, în lumi
na Declarației plenarei C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1964 și a altor documente 
și luări de poziție ale partidului nos
tru — iată un vast cîmp de preocu
pări, care va asigura un bogat con
ținut de idei învățămîntului, ancora
rea lui puternică în viață.

Continua grijă pentru ridicarea ni
velului calitativ al învățămîntului de 
partid va influența pozitiv asupra 
întregii activități a organizațiilor de 
partid, va face să sporească și mai 
mult rolul lor conducător în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor desă
vîrșirii construcției socialiste.
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DE PESTE HOTARE

Marți 10 noiembrie a.c. a avut loc 
la sediul Marii Adunări Naționale 
sub președinția tovarășului Ion Pas, 
vicepreședinte al grupului romîn al 
Uniunii interparlamentare, ședința 
Comitetului de conducere al grupu
lui.

Comitetul a examinat programul 
de lucru pe anul 1965 al Uniunii in
terparlamentare și a luat 
legătură cu problemele 
dezbate în cadrul sesiunii 
vară a Uniunii.

măsurl în 
ce se vor 
de primă-

Vizitele delegației Asociației
de prietenie sovieto-romîne

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a plecat marți dimineața 
într-o vizită prietenească în U.R.S.S. 
și R. P. Polonă, la invitația miniștri
lor culturii din cele două țări. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, vicepreședinții Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. Au fost de față I.K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice, și Wieslaw Sobierajski, ambasa-

dorul R. P. Polone, membri ai celor 
două ambasade.

Ar
In aceeași zi tovarășa Constanța 

Crăciun a sosit la Moscova. Pe aero
portul Șeremetievo a fost întîmpi
nată de Ekaterina Furțeva, 
nistrul culturii al U.R.S.S., 
Medvedev, vicepreședinte al Comi
tetului de stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru legăturile 
culturale cu țările străine, Vladimir 
Baskakov, 
Comitetului de Stat Unional 
blican pentru cinematografie, 
boratori ai ambasadei

VIZITĂ DELEGAȚIEI
SFATULUI POPULAR

Reportaj din R. D. Vietnam

Printre minerii 
din Bong Buang

mi- 
Igor

prim-vicepreședinte al 
répu
dia

it. P. Romîne. 
(Agerpres)

BRAȘOV 10 (coresp. Agerpres). — 
Delegația Asociației de prietenie so
vieto-romîne, care la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S. a luat 
parte la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 47-a aniver
sări a Revoluției Socialiste din Oc
tombrie, a făcut marți o vizită în o- 
rașul Brașov.

în cursul dimineții, membrii dele
gației, condusă de I. B. Stukalin, au 
fost oaspeții constructorilor de trac
toare.

După-amiază, membrii delegației 
sovietice s-au întîlnit cu oameni ai 
muncii din localitate.

Salutînd prezența oaspeților sovie
tici în Brașov, rectorul Institutului 
politehnic din localitate, V. Hoff
mann, președintele Consiliului regio
nal A.R.L.U.S., a înfățișat succesele

obținute de oamenii muncii din ora
șul Brașov în anii puterii populare.

In încheiere, vorbitorul a transmis 
un cald salut oamenilor sovietici, u- 
rîndu-le noi succese pe drumul con
struirii comunismului.

A luat apoi cuvîntul V. V. Ermi
lov, lăcătuș la Uzinele „Krasnîi Pro
letari“ din Moscova, membru al C.C. 
al P.C.U.S., Erou al Muncii Socialis
te, care a înfățișat realizările obținu
te de poporul sovietic în opera 
construire a comunismului. V. V.
milov a urat oamenilor muncii din 
R. P. Romînă noi succese în opera de 
construire a socialismului.

în încheiere, orchestra populară 
„Miorița“ din localitate a prezentat 
un program de muzică populară ro- 
mînească.

de
Er

întoarcerea delegației A. R L U. S.

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația condusă de acad. Ior- 
gu Iordan, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, care a participat 
la Colocviul romîno-belgian asupra 
dezvoltării R. P. Romîne, organizat 
la Bruxelles de Centrul belgian de 
studii pentru țările din Est, în co
laborare cu Academia R. P. Romîne.

★
Academicianul Wilhelm Knechtel 

și Radu Codreanu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne 
au fost sărbătoriți marți seara cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 80 și 
respectiv 60 de ani, în cadrul unei 
reuniuni organizate de Prezidiul A- 
cademiei R. P. Romîne, la Casa oa
menilor de știință. Au participat 
membri ai Prezidiului Academiei, 
numeroși academicieni, cercetători 
și alți oameni de știință și cultură.

I
Sărbătoriții au fost felicitați căldu
ros de cei prezenți, care le-au adre
sat urări de sănătate și noi succese 
în activitatea lor.

★
Marți dimineață a sosit în țară o 

delegație a Uniunii Tineretului So
cialist Muncitor din R. P. D. Co
reeană, care la invitația C.C. al 
U.T.M. va face o vizită în R. P. Ro
mînă.

Delegația este condusă de Ko San 
Zun, vicepreședinte al C.C. al Uniu
nii Tineretului Socialist Muncitor.

■A-
Acad. Ion Făgărășanu, directorul 

clinicii chirurgicale a Spitalului Ca
rol Davilla, a fost ales membru de 
onoare al Asociației chirurgilor din 
Marea Britanie, cu prilejul recentu
lui Congres anual al acestei asociații. 

(Agerpres)

CAIRO 10. — Corespondentul
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Delegația Sfatului popular al Ca
pitalei, condusă de Ion Cosma, care 
vizitează R.A.U., a sosit în orașul 
Alexandria, unde a fost primită de 
guvernatorul orașului. Luni dimi
neața, membrii delegației au avut 
o întrevedere cu ministrul agricul
turii al R.A.U., după care au vizitat 
centrul de cercetări atomice de la 
Inchass, situat lîngă Cairo. _ Seara, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne la Cairo, Constan
tin Munteanu, a oferit un dineu în 
cinstea delegației, la care au luat 
parte guvernatorul orașului Cairo. 
Salah Dessouki, secretarul general 
al guvernatorului, Hussein Mon
tasses și alte persoane oficiale.

Artiști romini 
la Viena 
si New York

din U. R. S. S.
Delegația A.R.L.U.S. condusă de 

acad. Nicolae Teodorescu, decanul 
Facultății de Matematică a Univer
sității din București, vicepreședinte al 
Asociației oamenilor de știință din 
R. P. Romînă, care la invitația Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne a 
participat la manifestările prilejuite

de cea de-a 47-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
s-a înapoiat în țară. La aeroport, de
legația a fost întîmpinată de Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului general A.R.L.U.S., și de 
activiști A.R.L.U.S.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

mite întîrzieri care s-au manifestat 
în acest an. Tot atît de necesar este 
să se urgenteze — acolo unde acest 
lucru nu s-a făcut — încheierea con
tractelor pentru mașinile și utilajele 
tehnologice aferente lucrărilor de in
vestiții prevăzute în plan, stabilin- 
du-se termene ferme de livrare din 
partea întreprinderilor furnizoare, 
strîns corelate cu termenele de pu
nere în funcțiune a noilor capacități 
de producție.

Desfășurarea în bune condiții a 
producției, încă din primele luni ale 
anului ce vine, depinde și de alte 
probleme care trebuie soluționate a- 
cum de ministere și întreprinderi. 
E foarte important să se asigure o 
aprovizionare rațională cu materii 
prime și materiale, în strictă concor
danță eu nevoile reale ale produc
ției. Aprovizionarea tehnico-mate- 
rială este un proces complex de re
lații între întreprinderi. Tocmai de 
aceea e bine să fie folosită din plin 
perioada pînă la începutul noului an, 
pentru perfectarea contractelor eco
nomice cu furnizorii, a comenzilor 
în cooperare, pentru stabilirea mă
surilor care să permită respectarea 
întocmai a obligațiilor contractuale. 
E momentul cel mai potrivit ca în 
întreprinderi să se analizeze cu răs
pundere posibilitățile de readucere 
în circuitul economic a materiilor 
prime și materialelor imobilizate în 
stocuri supranormative și să se facă 
totul pentru prevenirea formării lor 
în continuare. Un sprijin real și mai

eficace pot da în această privință 
organele financiar-bancare.

Militînd pentru îndeplinirea inte
grală a planului pe anul în curs, or
ganele și organizațiile de partid con
trolează și ajută efectiv conducerile 
întreprinderilor în pregătirea pro
ducției anului viitor. Adunările de 
dare de seamă și alegeri din organi
zațiile de partid constituie un prilej 
de a analiza temeinic, cu exigență, 
problemele legate de pregătirea pro
ducției viitoare, 
ridica la un nivel și maf înalt acti
vitatea economică a întreprinderilor.

Nu peste multă vreme va avea loc 
în întreprinderi dezbaterea cifrelor 
de plan pe 1965 cu participarea 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor. Experiența ultimilor ani arată 
cît de fructuoasă s-a dovedit această 
acțiune inițiată de partidul nostru. 
Dezbaterile prilejuiesc o largă des
fășurare a spiritului gospodăresc și 
a inițiativei de masă ; ele dau posi
bilitatea ca sute de mii de oameni 
ai muncii să participe cu competen
ță la analizarea problemelor legate 
de îmbunătățirea activității între
prinderilor, pornind de la interesele 
generale ale economiei.

Pregătind temeinic producția anu
lui viitor, dezvoltînd experiența va
loroasă acumulată pînă acum, vom 
crea o bază trainică pentru îndepli
nirea planului pe 1965, plan mobi
lizator și profund realist, a cărui 
realizare va asigura dezvoltarea în 
continuare, în ritm susținut, a în
tregii economii naționale, sporirea 
potențialului economic al țării.

posibilitățile de a

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. — După cum s-a mai a- 

nunțat, astă-seară pe stadionul San 
Siio din Milano, echipa Dinamo 
București susține, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni", primul joc 
în compania formației italiene Inter- 
nazionale. Partida va putea fi urmă
rită la radio, pe programul I, cu în
cepere din jurul orei 20,15.

® La Ploiești, formația Petrolul în
tîlnește echipa Lokomotiv Plovdiv 
într-o partidă contînd pentru „Cupa 
orașelor tîrguri". Meciul începe la 
ora 14,30

O Echipele bucureștene Progresul 
și Steaua susțin astăzi meciul res
tanță de campionat. Partida este 
programată pe stadionul „23 Au-

gust" din Capitală, începînd de la 
ora 14,30

HOCHEI PE GHEAȚA. — Astăzi și 
mîine pe patinoarul artiiicîal din 
parcul sportiv „23 August" se dispu- 

două meciuri amicale de hochei 
gheață. Selecționata Capitalei 

va întîlni cu echipa Dinamo Kiev, 
ambele zile meciul începe la ora

tă 
pe 
se 
In 
19.

RUGBI. — Lotul reprezentativ de 
rugbi întîlnește astăzi cu începere 
de la ora 15, pe stadionul Progresul, 
formația Progresul într-un joc de ve
rificare înaintea partidei internațio
nale de duminică 
R. F. Germane.

VIENA 10 Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite : 
tul Ion Voicu a dat la 
(Austria) cel de-al doilea 
împreună cu orchestra s 
din Innsbruck, dirijată de 
Wagner. Artistul romîn a interpretat 
Concertul pentru vioară în sol minor 
de Max Bruch, cu un deosebit suc
ces.

Presa din Salzburg publică arti
cole elogioase despre concert. Ziarul 
„Demokratisches Volks blatt“ scrie : 
„Violonistul romîn Ion Voicu, care 
acum doi ani, în același loc, a lăsat 
cu muzica lui Prokofiev o impresie 
excepțională, corespunde din toate 
punctele de vedere cerințelor de vir
tuozitate și cantabilitate. Tonul 
Stradivarius-ului său este uimitor 
de duios și de dulce“.

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 
Opera Metropolitan din New York, 
artistul poporului Nicolae Herlea a 
apărut în rolul titular în ultimul 
spectacol cu opera „Rigoletto“ de 
Verdi programat pentru stagiunea 
1964—1965. La spectacol au partici
pat diplomați și membri ai Secre
tariatului O.N.U. La 14 noiembrie, 
Nicolae Herlea va apare în specta
colul cu opera „Lucia di Lamermoor“ 
alături de cunoscuta soprană Jonan 
Sutherland.

Violonis- 
Dornbirn 

concert, 
simfonică 

: Robert

Vaporul alunecă printre numeroasele 
stînci care se oglindesc în apa verde ca 
de jad a golfului Ha Long, un loc din 
cele mai pitorești. In față ne apar acope
rișurile roșii ale caselor noi din Hongai, 
centrul regiunii miniere Hong Kuang, de
numită „țara diamantului negru",

...Pe Dvan Hung l-am întîlnit la casa 
de odihnă a muncitorilor mineri. Ne-am 
instalat pe terasa dinspre golful argintat, 
sub un clar de lună aproape ireal. Bătrî- 
nul miner mi-a povestit viața sa ca unui 
vechi amic.

Născut într-o familie de țărani săraci 
din Thai Binh, el a fost nevoit, încă de la 
14 ani, să-l însoțească pe tatăl său în re
giunea minieră pentru a găsi de lucru. 
Avea 16 ani cînd i-a murit tatăl într-un 
accident de muncă. S-a angajat ca fynhan 
(băieții și fetele erau angajafi în mină cu 
un salariu mizer ; fynhan înseamnă 
„puști") la mina din Cam Pha. In cele 
din urmă a reușit să fie angajat ca miner.

S-a căsătorit și a avut doi copii. Mun
cea 12 ore pe zi și venea acasă doar 
pentru a dormi. A început foametea teri
bilă a anului 1945. Atunci i-a pierdut pe 
toți cei dragi.

Puterea populară l-a readus la o viață 
omenească. A lucrat în continuare în mină, 
dar în condiții cu totul diferite. Legea a- 
sigurărilor sociale i-a dat dreptul la pen
sionare.

Dvan Hung locuiește acum la km 6, pe 
drumul care duce de la Hongai la Cam 
Pha-Port, împreună cu fiul său adoptiv și 
nora sa, într-un apartament de 2 camere.

...Trecătoarea cerbilor se află lîngă mina 
Cam Pha și este unul din marile centre 
de exploatare minieră de pe coasta de 
nord-est a Vietnamului. O vizită pe a" 
ceste meleaguri ne va înlesni cunoașterea 
condifiilor actuale în care muncesc mi
nerii.

Trebuie spus de la început că, aici, 
munca nu este de fel ușoară. Soarele, 
ploaia, praful sînt inamicii implacabili ai 
muncitorilor. Dar s-a făcut totul pentru 
ca munca să devină mai ușoară. Lucrările 
sînt în bună parte mecanizate : haveze 
„E.K.G.", care dislocă dintr-o dată 4 mc

de pămînt pentru a extrage zăcămîntul 
prețios, autocamioane de mare tonaj, 
benzi rulante etc. scutesc oamenii de 
multe eforturi fizice. (In regiune, planul 
întreprinderilor de extragere, tăiere și 
transportare a cărbunelui este mereu de
pășit. Pentru anul în curs se prevede du
blarea producfiei de cărbune față de a- 
nul 1939. In prezent, peste 90 la sută 
din procesele de muncă în exploatările 
„la zi" sînt mecanizate. Numărul ingine
rilor din regiune a ajuns la 100, iar al 
tehnicienilor la 500).

După terminarea lucrului minerii fac un 
duș cald. Unii, cei cu familie, pleacă a- 
casă, iar cei tineri, în mare parte, locu
iesc în căminele special construite lîngă 
minele din Hongai, Hatu, Cam Pha și la 
kilometrul 6. De asemenea, pentru mineri 
s-au construit două săli de cinematograf 
cu 300 de locuri fiecare, s-au amenajat 
terenuri de sport la Hongai și Cam Pha.

Cînd parcurgi azi străzile din Hongai 
și Cam Pha recunoști cu greu pe minerii 
văzuți pe șantier. Oameni tineri, bine îm- 
brăcați și voioși care frecventează adesea 
clubul muncitorilor. Unii joacă ping-pong, 
alții citesc ; artiștii amatori sînt preocu
pați de teatru sau muzică. Duminica se 
organizează plimbări in golful Ha Long ; 
iubitorii de sport se antrenează la fotbal, 
volei sau natație.

Tinerii au acum posibilitatea să-și înde
plinească aspirațiile lor. Unul se pregăteș
te asiduu pentru a intra la școala med'e 
de mine, altul urmează cursurile serale 
pentru a intra la politehnică, altul vrea să 
devină pictor. Am surprins într-o zi pe 
Ben Dinh Lan desenînd un afiș.

— Poți fi și miner și pictor totodată ? 
-l-am întrebat.

— De ce nu ? — răspunde el. Iubesc 
mina, dar am îndrăgit și pictura și vreau 
să mă perfecționez urmînd Institutul de 
artă plastică. După terminarea institutului, 
voi reveni la mină, alături de tovarășii 
mei.

Un miner-pictor. De ce nu I
(După un reportaj de Truong Dac 

Vy din revista „Vietnamul în marș").

cu selecționata
Convocarea sesiunii 
Sovietidui 
ai U. L S» S.

Echipa de rugbi a R. F. Germane 
își continuă cu intensitate pregătirile 
în vederea meciului pe care-1 va sus
ține la 15 noiembrie la București cu 
echipa R, P. Romîne. Acesta este, cel 
de-al 83-lea meci internațional al echi
pei germane și al cincilea cu echipa 
romînă. Antrenorul echipei vest-ger- 
mane, Helmut Fluegge, a declarat că 
echipa deține o condiție fizică bună și 
că poate juca la adevărata valoare în 
partida de la București. El a anunțat 
formația echipei : Dannenberg, Juehne, 
Müller, Klauss, Wesch, Schaerli, Mor- 
genroth,. Twele, Lange, Roesler, Ueber- 
le, Friedel, Ragenahardt, Bayer, 
Schmidt, Schroers.

★
La sfîrșitul acestei luni, echipa se

lecționată de fotbal a U.R.S.S. va sus
ține două întîlniri amicale pregătitoa
re în vederea preliminariilor campio
natului mondial. Fotbaliștii sovietici 
vor evolua la Belgrad și Sofia. Fede
rația unională a selecționat un lot de 
19 jucători în frunte cu cunoscuții in
ternaționali Iașin, Ponomarev, Mudrik, 
Maslov, Voronin, Cesternev, Cislenko, 
Meschi, Ivanov și Metreveli.

★
In pofida hotărîril forului 

țional de box de a nu se 
meciul revanșă dintre „greii1 _____
Clay, actualul campion al lumii, și 
Sonny Liston, întîlnirea va avea loc 
totuși, la 16 noiembrie, la Boston. Cei

doi protagoniști au trecut ieri cu bine 
examenul medical. Sonny Liston este 
complet restabilit de pe urma acciden
tului suferit care l-a obligat să aban
doneze în rundul 7, cînd a pierdut 
titlul în meciul de la Miami Beach.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
anunță că Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a hotărît convoca
rea la 9 decembrie a celei de-a 5-a 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. al celei de-a 6-a legislaturi. In „țara diamantului negru"

interna- 
organiza 

" Cassius

Cu sezonul prin magazine
(Urmare din pag. I-a)

numai cîteva din întreprinderile resfan- 
țiere magazinelor Capitalei : Fabrica de 
pielărie și încălțăminte Cluj — cisme 
pentru copii și pentru femei, „Carmen"
— ghete pentru copii ; „Flacăra Roșie”
— pantofi bărbătești ; Fabrica de postav 
Buhuși — stofe pentru pardesie și pal
toane ; Fabrica de confecții din Rm. 
Sărat — paltoane pentru copii ; „Bega"- 
Timișoara — raglane pentru femei, iar 
F. C. Buzău — raglane bărbătești.

Nu este însă mai puțin adevărat că 
în slaba asortare a unor magazine co
merțul își are partea sa de vină. Intre- 
bîndu-l, 
dernului 
Griviței 
unitatea 
răspuns, 
oarece cumpărătorii 
tru după ele". Este evident că le cum
pără din centru de vreme ce nu le gă
sesc în 
sabilului reflectă o optică pe cît de gre
șită, pe atît de dăunătoare, cu care con
ducerile 
trebuie să se declare de acord. Și cum 
este de admis ca unii gestionari de ra
ioane să evife sistematic, sub diferite 
pretexte, să ridice din depozite anumite 
mărfuri, deși acestea sînt cerute de 
cumpărători, lată un asemenea caz. La 
raionul pentru copii al unității textile- 
galanterie din Calea Rahovei nr. 444 nu 
s-au găsit mult timp ciorapi groși, deși 
I.C.R.T.I. insista să-i trimită. De ce nu-i 
primea gestionara ? Pentru că... in cartier 
se mai afla un magazin cu ciorapi.

Astfel de lipsuri scot în evidență 
preocuparea slabă a unor responsabili

de unități pentru aprovizionarea ritmică, 
activitatea formală a unor voiajori 
merciali, a căror menire este de a 
noaște în permanență pulsul cererii și 
a ajuta la reasortarea magazinelor.
A

hi trimit fotografia...

co- 
cu- 
do

de pildă, pe responsabilul mo- 
magazin cu confecții din Calea 
nr. 206, de ce nu se găsesc în 
lui paltoane din stofe fine, a 
pur și simplu, că nu aduce de- 

„fot merg în cen-

cartierul lor. Cuvintele respon-

organizațiilor comerciale nu

Cum e și firesc, la depozitele I.C.R.T.I. 
se acordă o importanță deosebită recep
ționară mărfurilor. La încălțăminte, lu
crurile merg ușor. Pentru fiecare model 
există cîte o mostră-etalon, care arată 
precis ce calități trebuie să îndeplinească 
producția livrată. La confecții și tricotaje 
însă, asemenea mostre nu există. Singu
rele posibilități de a verifica respectarea 
întocmai a modelului contractat le con
stituie albumele cu fotografii trimise de 
fabrici și normele interne care însoțesc 
orice model. Dar ce 
fotografie în alb-negru 
mensiuni înșirate pe 
particularitățile unui 
varietatea și respectarea întocmai a de
senului și contexfurii țesăturii ? Toate 
încercările I.C.R.T.I. de a convinge fabri
cile să trimită mostre au fost zadarnice 
pînă acum. Lucru cu atît mai inexplica
bil, cu cît întreprinderi din cadrul ace
luiași minister, dar aparținînd altei di
recții generale, consideră drept foarte 
firească existența la beneficiari a mode- 
lului-efalon.

pot spune o 
și cîteva di- 
hîrfie 

palton,
despre 
despre

Oglinda magazinului
înainte de a încheia constată

rile făcute cu prilejul vizitei prin ma
gazine și depozite, cîteva cuvinte și

despre vitrine. Că vitrina trebuie să fie 
oglinda magazinului, este un lucru cu
noscut și acceptat de toată lumea. Pen
tru a atrage, această oglindă mai are 
nevoie să fie și frumoasă. In Capitală, 
toamna a exercitat tentații deosebite 
asupra imaginației vifrinierilor, dar rezul
tatele nu sînt totdeauna cele așteptate. 
Indiferent ce motiv artistic se folosește, 
principală rămîne aranjarea modelelor 
de sezon, crearea unei imagini origina
le, care să nu semene cu cea a maga
zinului vecin. Un exemplu bun l-ar putea 
constitui vitrina magazinului de confec
ții pentru femei „București". Tnfr-un ca
dru adecvat, folosit cu fantezie și bun 
gust, modelele continuă parcă dinamica 
străzii. Reușite sînt și vitrinele magazi
nelor universale „București" și „Victo
ria", ale magazinelor „Firicel", „Con
fecții" de pe bd. Duca, „lncălțăminte"- 
Lipscani etc. Este insă nepermis pentru 
magazine de prestigiu ca „Romarta” din 
calea Victoriei, ori „Vulturul 
să aibă la sfîrșitul toamnei 
mărfuri de vară, prăfuite și

★
comerciale 
aceste zile

posibilitățile 
ca mărfurile 

din timp la îndemîna
O legătură mai strînsă
producătoare și cunoașterea ope- 

a preferințelor cumpărătorului sînt

de mare", 
vitrine cu 

decolorate.

Organizațiile 
folosească în 
pricepere toate 
dispun pentru 
puse 
lafiei. 
bricile 
rafivă
jaloane principale pe drumul unei cît mai 
bune aprovizionări cu articolele căutate.

trebuie să 
cu mulfă 
de care 
să fie 

popu- 
cu fă

Rezultatele alegerilor prezidențiale 
din S.U.A. au avut un ecou deosebit 
în lumea întreagă. Observatorii in
ternaționali apreciază victoria can
didatului democrat Johnson și în- 
frîngerea categorică a lui Barry 
Goldwater, candidatul republican, ca 
un important eveniment politic.

Semnificația lui rezultă în primul 
rînd din caracterul luptei electorale 
care a precedat votul de la 3 noiem
brie. în trecut și în special în pe
rioada postbelică, campaniile e- 
lectorale americane s-au desfășurat 
sub semnul tradiției „bipartizane". 
Deși ele prilejuiau atacuri extrem 
de violente la adresa adversarilor, 
lipsa unor deosebiri programatice 
marcante între candidații la preșe
dinție ducea la o convenție tacită 
între cele două partide de a nu pune 
în discuție orientarea politicii ame
ricane. De data aceasta, candidatul 
american Barry Goldwater, conside
rat ca exponent al forțelor de dreap
ta, a oferit potrivit formulei sale „o 
alternativă și nu un ecou". Aceasta 
a transformat campania electorală 
într-o confruntare mai fățișă de po
ziții în marile probleme ale politicii 
americane și a dat poporului ameri
can prilejul de a se pronunța asupra 
orientării politice a S.U.A.

în timp ce Lyndon Johnson — așa 
cum scrie New York Times — a 
candidat pe o „platformă largă de 
centru" și s-a prezentat drept „con
tinuator al lui Kennedy", pronunțîn- 
du-se în favoarea drepturilor civile 
egale pentru negri, a legislației de 
prevederi sociale și totodată a sti
mulării maxime a oamenilor de a- 
faceri, Barry Goldwater s-a inspi
rat din arsenalul ideologic al drep
tei, atacînd legea drepturilor civile, 
împotriva căreia a votat în Senat, 
programele de prevederi sociale și 
tot ceea ce a reprezentat de la pre
ședintele Roosevelt încoace extinde
rea rolului guvernului federal în 
viața social-economică a țării. In 
această afirmare a „dreptului state
lor" în relațiile cu guvernul federal 
asupra căreia a insistat Goldwater, 
își găsește expresia tendința rasiști 
lor de a menține segregația prin gu
vernele statelor din Sud, aflate sub 
controlul lor, precum și ostilitatea 
față de orice amestec al Washingto
nului în treburile corporațiilor, deși 
el servește în ultimă instanță intere
sele orînduirii capitaliste. Goldwater 
se autoetichetează conservator, dar 
Walter Lippmann arată că el este de 
fapt un „reacționar radical", care 
„se opune tuturor noilor dezvoltări 
din secolul 20*.

Comentatorii sînt însă unanimi în 
aprecierea că ceea ce a determinat 
înfrîngerea atît de netă a lui Gold
water a fost poziția lui în domeniul 
politicii externe și, mai cu seamă, în 
problema fundamentală a păcii și 
războiului în era atomică. El a ex
primat în această privință recrudes
cența isteriei anticomuniste, care s-a 
produs în sînul organizațiilor de 
dreapta o dată cu încercările Wa
shingtonului de a se adapta la noile 
realități internaționale. In timp ce, 
ca urmare a schimbărilor care au 
avut loc în lume, în cercurile condu
cătoare din Washington a început 
în ultima perioadă a administrației 
Kennedy și apoi Johnson să se ma
nifeste aprecieri mai realiste asupra 
raportului de forțe pe plan mondial 
și tendința de a acționa pentru a 
evita mersul în direcția unei catas
trofe racheto-nucleare, dreapta ame
ricană s-a opus și se opune cu în
verșunare acestor aprecieri și ten
dințe, le critică violent ca fiind rodul 
unei politici „moi" față de comunism, 
se cramponează de metodele agre
sive și cere menținerea războiului 
rece și a amenințării cu războiul ca 
instrument al politicii externe ameri
cane. în timpul campaniei electora
le, pe lîngă vechile amenințări cu 
retragerea S.U.A. din O.N.U., și 
ruperea relațiilor diplomatice 
Uniunea Sovietică, Goldwater a
cut o chestiune centrală din cerința 
sa de a se acorda comandantului 
N.A.T.O. dreptul de a decide folosi
rea armelor nucleare, s-a pronunțat 
pentru aruncarea de bombe atomice 
în Vietnam și pentru alte măsuri a- 
venturiste — ceea ce a făcut ca ad
jectivul „impulsiv" și „necugetat" să 
însoțească frecvent numele său în 
coloanele ziarelor americane.

In contrast cu această poziție, 
Lyndon Johnson a combătut maniera 
iresponsabilă a senatorului de Arizo
na și a subliniat mereu înalta răs
pundere ce revine președintelui 
S.U.A. în era racheto-nucleară. John- 

a 
păstra decizia folosirii armelor nu- 

s-a 
po-

cu 
cu 
fă-

son a reafirmat necesitatea de

cleare în mîinile președintelui, 
angajat să continue a explora 
sibilitățile unor noi acorduri Est-Vest 
și să consolideze destinderea în
cordării în relațiile internaționale, 
deși a ținut totodată să justifice con
tinuarea cursei înarmărilor și a po
liticii blocurilor militare. In fața a- 
legătorilor americani, aventurismul 
Iresponsabil a apărut în contrast vă
dit cu ideea prudenței șl stăpînirii 
de sine în mînuirea armelor moder
ne șl aceasta a determinat majorl-

90 DE ZILE
tatea covîrșitoare a alegătorilor a- 
mericani să voteze pe Johnson. 61,4 
la sută (peste 42 milioane de voturi) 
s-au pronunțat în favoarea platfor
mei lui Johnson. Numai doi preșe
dinți în acest secol au obținut peste 
60 la sută din voturi : Harding în 1920 
cu 60 4 la sută șl Roosevelt în 1936 
cu 60,8 la sută. Alegătorii — scrie 
Washington Post — „au dat un man
dat care aprobă politica reținerii și 
bunului simț atît în țară cît și în 
străinătate". Goldwaterismul ca ide
ologie și politică a celor mai agre
sive și reacționare cercuri imperia
liste a suferit o inirîngere categorică.

Caracterul acestei înfrîngeri este 
cu atît mai semnificativ cu cît, în 
ultimii ani, Goldwater și cei care 
stau în spatele lui au susținut că 
America este străbătută de un „val 
conservator", de un curent puternic 
de dreapta. Tocmai pe această pre- 
miză a fost desemnat el drept can
didat republican în ciuda proteste
lor elementelor moderate din partid. 
Alunecarea spre dreapta a parti
dului republican nu numai că nu i-a 
adus voturi din grupul așa-zișilor 
alegători „independenți", dar i-a 
făcut să piardă chiar voturi re
publicane. Aceasta devenise evi
dent după convenția republicană 
din San Francisco. Numărul ziarelor 
republicane, care, ca New York He
rald Tribune, au hotărît „să spriji
ne un democrat pentru prima dată" 
a sporit considerabil. Industriași 
sau financiari cunoscuți ca republi
cani au trecut în mod public de 
partea lui Johnson.

După dezastrul electoral pricinuit 
de Goldwater republicanilor, criza 
în partid este virtualmente declara
tă. „Ei vor sublinia — arată agenția 
U.P.I. — că înfrîngerea zdrobitoare a 
lui Goldwater constituie dovada 
susținerilor lor că partidul republi
can nu poate cîștiga alegerile cu 
candidații de dreapta".

Alți comentatori se întreabă dacă 
nu se va produce acum o realiniere 
politică prin gruparea elementelor 
de dreapta din cele două partide. 
Trecerea senatorului democrat rasist 
Thurmond de partea lui Goldwater 
ca și sprijinul pe care i l-au acor
dat senatori și guvernatori democrați 
din Sud în timpul alegerilor ar pu
tea să constituie primii pași în a- 
ceastă direcție. In această ordine de 
idei, ziarul Le Monde scria : „Chiar 
dacă 3 noiembrie ar însemna moar
tea goldwaterismului, poporul ame
rican n-a reușit cu toate acestea să-l 
smulgă din rădăcină, el fiind adînc 
înfipt în istoria și în rînduielile sale".

Cele 26 milioane de voturi obținute 
de Goldwater sînt mărturie a acestui 
lucru. In presa americană s-a arătat 
că puternice grupuri monopoliste 
din Middle West, din Sud și din Vest, 
care s-au îmbogățit în anii războiu
lui rece, cum sînt Bank ot America, 
uriașa instituție bancară, corporații
le de avioane Lockheed, Douglas, 
Boeing etc., au finanțat campania 
lui Goldwater și activitățile organi
zațiilor de dreapta. In ciuda înfrin- 
gerii, aceste forțe nu vor renunța la 
luptă.

In ce privește administrația demo
crată, Johnson însuși a declarat 
în interviul acordat revistei U. S. 
News <& World Report că interpre
tează votul ca „un mandat pentru 
programe responsabile, constructi
ve” în scopul de „a face față pro
blemelor de pe agenda Americii". In 
momentul de față, în presa interna
țională pot fi citite numeroase arti
cole care — așa cum scrie Le Mon
de din 8—9 noiembrie — fac diferi
te speculații asupra intențiilor pro
funde ale președintelui, remanierilor 
pe care le are în vedere în echipa 
colaboratorilor săi imediați, proble
melor cu care va fi confruntat o dată 
cu revenirea sa la Casa Albă. „De
ocamdată — scrie ziarul — este te
merar de a sonda gîndurile și de a 
anticipa proiectele sale înainte ca 
el să se fi decis a le traduce în 
viață". „Noul ales — scrie Die Welt 
— va trebui să consolideze ceea ce 
a început predecesorul său John 
Kennedy". „Președintele Johnson — 
scrie ziarul englez Times — va trebui 
să constate că noua sa forță este un 
atu prețios în căutarea de acorduri 
și de schimburi cu lagărul comu
nist". Același ziar notează că John
son „va trebui să pășească direct 
într-o criză a alianței occidentale". 
De altfel, primele fapte concrete în 
domeniul politicii externe sînt toc
mai întîlnirile care au avut sau ur
mează să aibă loc în aceste zile în
tre reprezentanții S.U.A. și miniștrii 
de externe ai Olandei, Belgiei, R.F.G. 
Zvonurile cu privire la efectuarea 
unui turneu în Europa occidentală a 
președintelui sau a vicepreședinte
lui, înainte de 20 ianuarie, data in
stalării oficiale a noii administrații, 
au fost dezmințite de Johnson

Deocamdată, în cele 90 de zile de 
la alegere și pînă la instalarea sa — 
scrie James Reston — „președintele 
stabilește cursul politicii sale și își 
alege echipa". Arătînd că pînă acum 
Johnson a lucrat cu „echipa Ken
nedy", ziaristul american subliniază 
că modificările pe care le va face în 
această echipă și felul cum va pro
ceda cu acest prilej vor spune mul' 
asupra orientării noii sale adminis
trații.

Silviu BRUCAN
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0 NOUĂ SESIUNE Ä CONSILIULUI
MINISTERIAL AL

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
La 10 noiembrie și-a început lucră
rile la Bruxelles, sub președinția lui 
Kurt Schmuecker, ministrul econo
miei al R. F. Germane, noua sesiune 
a Consiliului Ministerial al Pieței 
comune, convocată în vederea discu
tării listei produselor industriale 
care urmează să fie exceptate de la 
reducerile cu 50 la sută a tarifelor 
vamale — reduceri propuse de

11 Etapă contra
„cursa lor contra 
expresia agenției

„Cei 6" au început 
cronometru", după 
France Presse, cu discuții asupra listei 
produselor industriale care vor fi excep
tate din negocierile „rundei Kennedy". 
După cum relatează agenția Associated 
Press, principalele confruntări, în a- 
ceastă chestiune, continuă să aibă 
loc între pozifia R. F. Germane și Olan
dei — care doresc ca lista de excepții 
să fie cît mai scurtă, pentru a nu com
promite negocierile G.A.T.T. de la Ge
neva — și aceea a Franfei și Italiei, țări 
ce optează pentru includerea unui nu
măr cît mai mare de produse, cunos
cute fiind măsurile întreprinse de acestea 
pentru a apăra industriile lor de concu
rență.

Statele Unite, contrar așteptărilor, au 
stabilit lista lor de excepții și au anun
țai că o depun la secretariatul G.A.T.T. 
pină la 16 noiembrie. Faptul că S.U.A. 
au consimțit, în cele din urmă, să conti
nue tratativele tarifare din „runda Ken
nedy", înainte ca „cei 6" să fi ajuns la 
un punct de vedere comun asupra co
merțului de produse agrare, este cons'- 
derat, 
dent, 
lă" a 
Pieței

Se 
S.U.A. 
opoziția persistentă a R. F. Germane în 
problema stabilirii unui preț unic la ce
reale 
parte 
trage

în cercurile interesate din Occi- 
mai de grabă o „manevră abi- 
acestora, decît o concesie făcută 
comune.
apreciază că „gestul politii’ al 
are în vedere mai mulfi factori :

în Piafa comună, iar pe de altă 
avertismentul Franței că se va re- 
din C.E.E, dacă piafa agricolă nu

PIEȚEI COMUNE
S.U.A. în cadrul „rundei Kennedy“. 
Pe ordinea de zi figurează, de aseme
nea, cererea Austriei privind aso
cierea sa la Piața comună, precum și 
problema unificării executivelor ce
lor trei organisme vest-europene — 
Piața comună, Euratomul și C.E.C.O.

La dezbateri iau parte miniștrii de 
externe ai celor șase țări ai Pieței 
comune, iar începînd de la 11 noiem
brie și miniștrii economiei ai țărilor 
membre ale C.E.E.

cronometru“
va fi organizată pînă la termenul stabilit, 
precum și măsurile economice protecțio- 
niste luate de noul guvern englez. 
S.U.A., relevă unii comentatori, vor să 
contrabalanseze inițiativele antiliber- 
schimbiste ale Angliei și în același timp 
să facă jocul R. F. Germane în privința 
amînării unificării prețurilor la cereale, 
arătînd, prin schimbarea poziției sale, 
că formarea unei piețe agricole co
mune a „celor 6" nu este așa de urgentă, 
cum o reclamă Franța.

In urma intervențiilor de marți ale re
prezentanților Franfei și R.F.G., 
reafirmat pozițiile divergente 
două țări față de problema 
procesului de liberalizare a 
vamal, Consiliul Ministerial 
transmiterea acestei chestiuni 
fanților permanenfi care vor relua dezba
terea ei. Agenția France Presse relatează că 
această hotărîre a fost luată pentru a în
lesni discuțiile asupra problemelor agri
cole ale Pieței comune.

Referindu-se la dezbaterile care au a- 
vut loc ieri în cadrul Consiliului ministe
rial, ziarul „Paris Presse" scrie : 
„O partidă «între pisică și șoarece» s-a 
angajat intre Bonn și Paris; vest-germanii, 
vrînd să dea prioritate „rundei Kennedy", 
francezii, regulamentului agricol. Vom 
asista deci, la Bruxelles, la prima „re
priză" a marii partide europene și at
lantice centrate în special pe meciul 
franco-vest-german".

care au 
ale celor 

accelerării 
sistemului 

a hotărît 
reprezen-

Gh. C.

R. F. G. își susjine pozifia
BONN 10 (Agerpres). — Ministerul 

Agriculturii vest-german a dat pu
blicității un comunicat în legătură 
cu numeroasele comentarii apărute 
în presa vest-germană și din străi
nătate, potrivit cărora poziția R. F. 
Germane referitoare la data intră
rii în vigoare a unui preț unic la 
cereale în cadrul Pieței Comune 
contravine textului Tratatului de la 
Roma. în comunicatul vest-german

se spune : „Trebuie, dimpotrivă, să 
constatăm că Tratatul prevede un 
preț comun începînd abia de la 1 
ianuarie 1970. De asemenea, în re
zoluția Consiliului ministerial al 
C.E.E. cu privire la mandatul Comi
siei Pieței comune pentru negocieri
le în cadrul -«rundei Kennedy» nu se 
spune că un preț unic al cerealelor 
este necesar, ci de dorit“.

Declarații făcute de miniștrii de externe 

după întrevederile avute la Departamentul
Miniștrii de externe ai Belgiei și Olandei, Paul Henri-Spaak și Joseph 

Luns, au făcut vizite în S.U.A. în cadrul cărora au avut întrevederi cu 
secretarul Departamentului de Stat, Dean Rusk. Ei au ținut, după aceea, 
conferințe de presă, arătînd că discuțiile purtate s-au referit la proble
mele actuale ale relațiilor interoccidentale.

Spaak : „în N. A. T. 0. 
există multe probleme 
contradictorii"

la o întrebare în le- 
sesiunea Consiliului 
va avea loc în luna 
condițiile divergențe-

Răspunzînd 
gătură cu 
N.A.T.O. care 
decembrie, în .
lor fățișe deschise dintre membrii 
acestei organizații, Spaak a declarat 
că în N.A.T.O. există multe proble
me contradictorii, dar el crede că 
discuțiile nu vor duce la amplifi
carea lor, ci vor fi „o confruntare 
loială a punctelor de vedere“. El a 
declarat, de asemenea, că discutarea 
problemelor grele care stau în fața 
N.A.T.O. nu va înlătura criza aces
tei organizații.

Spaak a vorbit fără prea multă 
convingere despre perspectivele 
creării forțelor nucleare multilate
rale. El a relevat că tratativele în 
cadrul N.A.T.O. cu privire la această 
problemă încă nu s-au terminat și 
în fața țărilor vest-europene stau 
probleme mari care își cer rezol
varea.

Dacă Franța își va menține pozi
ția sa, a declarat Spaak, aceasta nu 
va însemna că propunerea S.U.A. nu 
poate să fie adoptată de către cele
lalte state. El a subliniat în acest 
sens că Belgia ocupă o poziție pro
prie față de forțele nucleare multi
laterale. Belgia duce tratative cu pri
vire la crearea lor, dar își rezervă 
dreptul de a lua în ultimă instanță 
hotărîrea de a intra sau nu în ele. 
Spaak a recunoscut că el nu prevede 
terminarea într-un timp scurt a tra
tativelor în problema creării forțe
lor nucleare multilaterale.

Luns despre impasul
„celor șase"

Referindu-se la problema politicii 
agrare a Pieței comune, Luns a spus 
că modul în care Franța a făcut pre
siuni asupra Germaniei occidentale 
în ce privește stabilirea unui tarif 
comun la cereale în cadrul Pieței 
comune și asupra unei eventuale 
participări a R.F.G. la forțele mul-

Situația din Sudan 
a redevenit încordată

KHARTUM 10 (Agerpres). — Si
tuația din Sudan a redevenit marți 
încordată. Demonstrațiile, care au 
început luni, au luat amploare. 
Demonstranții au ridicat baraje pe 
principalele străzi ale capitalei su
daneze, blocînd complet circulația. 
S-a aflat că demonstrațiile au în
ceput după ce postul de radio Om- 
durman a transmis un apel atribuit 
Frontului național, prin care popu
lația era chemată să iasă pe străzi 
pentru a zădărnici un complot pus 
la cale de elemente ale armatei, fa
vorabile fostului regim. Primul mi
nistru a adresat în repetate rînduri 
apeluri la calm și a cerut populației 
să înceteze demonstrațiile și să se 
reîntoarcă la lucru, afirmînd că ști
rile privitoare la un complot al 
unor elemente militare ar fi fost 
false. în același timp, a fost difu
zată o declarație a Frontului națio
nal în care se spune că apelul la 
demonstrații lansat luni prin postul 
de radio Omdurman ar fi fost alcă
tuit de o singură persoană fără 
consultarea conducerii acestui front.

Ce s-a petrecut în realitate nu 
s-a putut afla. Potrivit relatărilor 
ziarului egiptean „Al Ahram“, pre
ședintele Abboud ar fi dispus ares
tarea a șapte ofițeri ai armatei su
daneze sprijinitori ai Frontului na
țional. Această măsură a provocat 
nemulțumirea guvernului și a avut 
drept urmare o dispută violentă 
între primul ministru și președinte. 
Unele relatări afirmă că președintele 
Abboud și-ar fi pierdut postul de co
mandant șef al armatei.

în Camera Comunelor

Guvernul laburist a înfrînt
o nouă mofiune de cenzură

LONDRA 10 (Agerpres). — După 
victoria de luni obținută de guver
nul laburist în Camera Comunelor, 
cînd moțiunea de cenzură a conser
vatorilor a fost respinsă, Parlamen
tul britanic a continuat marți dezba
terile pe marginea ansamblului pro
gramului legislativ al guvernului la
burist, prezentat cu ocazia mesaju
lui tronului. Pentru a doua oară de 
la începerea dezbaterilor, laburiștii 
au avut de înfruntat o nouă mo
țiune de cenzură a opoziției conser
vatoare care respinge programul la
burist. După încheierea dezbaterilor 
asupra moțiunii de cenzură, Camera 
Comunelor a acordat încredere gu
vernului Wilson cu 315 voturi pentru 
și 294 contra.

Cu acest ultim vot, prima fază 
a dezbaterilor parlamentare pe 
marginea mesajului tronului a luat 
sfîrșit. Miercuri după-amiază, discu
țiile vor fi consacrate „micului bu
get de toamnă“ pe care ministrul 
finanțelor al Marii Britanii, J. Calla
ghan, îl va prezenta Camerei Comu
nelor.

partidului conservator, a decepționat 
pe conservatori care nu au mai a- 
plaudat la sfîrșit. „Dezbaterile — 
scrie „Financial Times“ — au fost 
liniștite și departe de^ spiritul lucră
rilor care caracterizau dezbaterile 
asupra naționalizării pe vremea tre
cutului guvern laburist...“

Cu toate că atmosfera a fost mai 
puțin încordată decît se prevedea, 
ziarele scot în evidență perspectiva 
unei ascuțiri a dezbaterilor în pro
blema naționalizării industriei me
talurgice, ținîndu-se seama mai ales 
de promisiunea făcută de Macleod, 
în numele opoziției, că ea va fi com
bătută pînă la sfîrșit. Dezbaterile 
urmează a fi din ce în ce mai aprinse 
nu numai în ședințe plenare ci și în 
comitetele unde va fi examinat a- 
cest proiect de lege, aflat în curs de 
elaborare, iar piedica principală se 
crede că va fi ridicată în Camera 
lorzilor, unde considerabila majori
tate a conservatorilor ar putea folosi 
prerogativa amînării pînă la un 
a punerii în aplicare a legii.

an

BOLIVIA

PRIMELE DECLARAȚII ALE NOULUI 
PRIM MINISTRU JAPONEZ

TOKIO 10 (Agerpres). — Noul 
prim-ministru japonez, Eisaku Sato, 
a ținut la 9 noiembrie prima sa con
ferință de presă. Cu acest prilej, 
premierul japonez a subliniat că gu
vernul său va urma cu fidelitate po
litica predecesorului său, Hayato I- 
keda. Referindu-se la poziția țării 
sale în contextul relațiilor politice 
din Asia, Sato a arătat că „Japonia 
trebuie să-și facă auzită vocea sa“, 
în privința poziției față de R. P. Chi
neză, noul prim-ministru japonez a 
spus că „pot fi dezvoltate relațiile 
economice și culturale“. Guvernul 
japonez va continua să se opună in
troducerii armamentului nuclear în 
Japonia, dar în ceea ce privește sub
marinele atomice americane, ele sînt 
autorizate în virtutea tratatului de

securitate americano-japonez să in
tre în porturile Japoniei“, a declarat 
premierul Sato. Vorbind despre pro
bleme economice, șeful guvernului 
japonez a indicat că el va depune 
eforturi pentru a rezolva problemele 
existente printr-o „dezvoltare mai 
rapidă“, arătînd că el înțelege să 
urmeze o politică de „planificare so
cială“.

La 9 noiembrie a fost dată publici
tății lista noului guvern, condus de 
Eisaku Sato. Printre cei desemnați 
în actualul cabinet guvernamental 
se numără Etsusaburo Shiina, mi
nistru al afacerilor externe, Eichi 
Yoshitake, ministru al afacerilor in
terne, Kakuei Tanaka, ministru al 
finanțelor, Hitoshi Takahashi, mi
nistru al justiției.

★
LONDRA 10. — Corespondentul 

Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : 
Ziarele londoneze de marți califică 
drept surprinzător tonul moderat al 
dezbaterilor de luni din Camera co
munelor și scriu că, în mare măsură, 
cuvîntarea lui Macleod, exponent al

Juan Lechin definește astfel 
său față de acțiunile juntei

LA PAZ 10 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă, fostul vicepreședinte al 
Boliviei, Jüan Lechin, în prezent 
conducătorul partidului național re
voluționar de stînga, a declarat că 
partidul său cît și celelalte partide 
care au format „Comitetul revolu
ționar al poporului“ au în pre
zent“ o atitudine de expectativă 
față de acțiunile pe care le va între
prinde junta militară“. Vom lupta 
din nou, a spus el, dacă junta con
ducătoare nu-și va îndeplini promi
siunile de a respecta toate garanțiile 
constituționale și de a proceda la noi 
alegeri. Pronunțîndu-se în favoarea 
unui regim democratic în Bolivia,

ai Belgiei și Olandei

tilaterale nucleare ale N.A.T.O., „nu 
permite să se prevadă un acord a- 
supra organizării politice a Europei 
occidentale într-un viitor apropiat“. 
Guvernul de la Bonn ar putea să 
avanseze o formulă de soluționare 
„acceptabilă pentru cei șase parte
neri din Piața comună“ în problema 
prețurilor unitare la cereale pînă la 
15 decembrie, data la care Franța 
a amenințat că va părăsi acest or
ganism, în cazul cînd cei șase nu vor 
ajunge la un acord. în caz contrar, 
a arătat Luns, Piața comună se va 
afla într-un total impas.

Abordînd problema forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., mi
nistrul de externe olandez și-a ex
primat părerea că S.U.A. sînt 
„profund angajate“ în constituirea 
lor, dar că ele reprezintă un punct 
serios de divergențe între Paris și 
Bonn.

Corespondența din Paris

Vietnamul de sud

SE INTENSIFICĂ OPOZIȚIAy

ÎMPOTRIVA actualei echipe
GUVERNAMENTALE

de Stat

Consfătuiri
ale președintelui S.U.A. 
cu principalii săi consilieri

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a început la 
ferma sa din statul Texas o serie de 
consfătuiri cu principalii săi consi
lieri în cursul cărora, după cum 
transmite agenția U.P.I., vor fi exa
minate „fricțiunile în rîndurile 
membrilor N.A.T.O.“ și alte proble
me internaționale. Potrivit agenției 
France Presse, în problema viitoru
lui alianței atlantice, „președintele, 
în ciuda dorinței sale de a se în
cheia grabnic un acord privind crea
rea forțelor nucleare multilaterale, 
pare în prezent să se fi resemnat cu 
o amînare, cu atît mai mult cu cît 
miniștrii afacerilor externe ai Bel
giei și Olandei, care au vizitat recent 
Statele Unite, i-au recomandat 
răbdare“.

Divergentele se mențin
Pînă la urmă, fostul cancelar Adenauer, 

primit luni după-amiază ca membru al 
Academiei de științe^, morale și politice 
din Paris, a avut două întrevederi cu 
generalul de Gaulle. După cea de luni 
care figura în program, convorbirea de 
mărfi a surprins pe cei mai mulfi. Con
cluzia e că președintele statului francez 
și fostul cancelar Adenauer au trecut în 
revistă atît problemele relafiilor franco- 
vest-germane, cît și pe cele ale Piefei 
comune agricole, forjei nucleare multi
laterale, alianfei atlantice etc.

Observatorii din capitala Franfei cred 
că, deși cancelarul în funcfie, Erhard, 
nu-i ceruse predecesorului său să în
deplinească vreo acfiune diplomatică, 
acesta a pledat totuși cauza relafiilor din
tre cele două fări. Ziarul „Le Monde" își 
intitulează chiar articolul privind în
trevederile : „în cursul a două dis
cuții cu generalul de Gaulle, dl. 
Adenauer a insistat asupra necesității de 
a se evita o ruptură a Piefei comune, 
și a prieteniei franco-vest-germane". Zia
rul arată că „mărfi dimineafa s-a ajuns 
la studiul celor două probleme princi
pale. S-a vorbit mai ales de Piafa co-

mună, finîndu-se seama de datele ca
lendarului, dar generalul de Gaulle nu 
și-a ascuns părerea că forfa multilate
rală este mult mai importantă. Asupra 
primului punct, președintele republicii a 
arătat că este absolut necesar să se res
pecte principiile, dar că există în prac
tică o anumită marjă a negocierilor. Se 
așteaptă acum reacfiile Bonnului la ar
gumentele ce i le va raporta dl. Ade
nauer" — încheie ziarul. Alt cotidian de 
după-amiază, „Paris Presse", consideră că 
„discufia între de Gaulle și un particu
lar, fie el chiar Adenauer, a avut un 
caracter limitat", „Combat" este de pă
rere că „divergențele care se manifestă 
între Paris și Bonn continuă să se men
țină".

In ultima sa édifié de mărfi seara, 
„France Soir" frage concluzia că „tot ce 
poate spera fostul cancelar Adenauer 
este să aducă un dezghef în relafiile din
tre Bonn și Paris, dezghef care să per
mită reluarea tratativelor asupra proble
melor în suspensie“. ,

Mărfi după-amiază, Adenauer a plecat 
spre Bonn.

Tudor VORNICU

poziția paHîduSui 
militare

Lechin a spus că partidul său doreș
te ca toate partidele să aibă posibi
litatea să-și desfășoare activitatea 
în deplină libertate.

La rîndul său, Barrientos, șeful 
juntei militare, care s-a înapoiat 
luni în capitală, venind din centrul 
minier Oruro, a reafirmat că junta 
guvernamentală este un regim tran
zitoriu și a declarat că va trebui să 
rezolve unele probleme urgente prin
tre care : reorganizarea administra
ției, cererile minerilor de mărire a 
salariilor și proiectele de dezvoltare 
socială și economică a țării.

★
LA PAZ 10 (Agerpres). — Junta 

militară din Bolivia a anunțat, marți, 
desființarea „Departamentului pen
tru controlul politic“, denumire sub 
care acționa poliția secretă a fostu
lui președinte Victor Paz Estensso- 
ro. S-a anunțat că generalul Rene 
Barrientos, conducătorul juntei, ur
mează să se întîlnească cu liderii ce
lor mai multe partide politice într-o 
încercare de a forma o „alianță de 
lucru“. O altă acțiune a juntei a fost 
numirea colonelului Jüan Lechin 
Suarez, fratele vitreg al liderului 
sindical Jüan Lechin, ca președinte 
al Corporației miniere boliviene 
(Comibol) — agenția guvernamenta
lă care desfășoară comerțul cu bo
gățiile de cositor ale țării.

SAIGON 10 (Agerpres). — Opozi
ția din Vietnamul de sud împotri
va noului guvern condus de Tran 
Van Huong se intensifică. 36 de 
personalități politice, care pe timpul 
regimului Ngo Dinh Diem au sufe
rit condamnări pentru activitatea 
lor politică de opoziție, au dat pu
blicității o declarație în care cer 
demiterea noului guvern sud-viet- 
namez. Ei cer crearea unui guvern 
„care să se bucure de încrederea po
porului“ și protestează împotriva 
faptului că mai mulți membri ai ac
tualului guvern au deținut posturi 
importante în timpul dominației lui 
Ngo Dinh Diem. Studenții din Sai
gon cer, de asemenea, înlocuirea 
actualului guvern. în cadrul unui 
miting organizat la Universitatea 
din Saigon, studenții au declarat că 
dacă cererea lor privind remanierea 
guvernului nu va fi satisfăcută, ei 
vor relua demonstrațiile de stradă.

Finlanda

pentru problemele păcii 
și prieteniei intre popoare

HELSINKI 10 (Agerpres). — în 
Finlanda a fost creat Comitetul par
lamentar pentru problemele păcii și 
prieteniei între popoare, anunță pre
sa finlandeză. Din comitet fac parte 
reprezentanți ai tuturor fracțiunilor 
parlamentare.

MMI! DUCESE
îndelungata domnie, de 45 de 

ani, a marii ducese Charlotte a 
Luxemburgului va lua sfîrșit la 12 
noiembrie. Luxemburgul, care a 
împlinit de curînd 1 000 de ani de 
existență, este unul dintre cele mai 
mici state din Europa (2500 kmp și 
350 000 locuitori), dar nu dintre 
cele mai puțin însemnate din 
punct de vedere economic. Acest

de
cînd ducesa l-a con- 
„locotenent repre-

„France Presse’ arată 
Jean ia puterea într-un
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stat produce 3—3,5 milioane tone 
de oțel pe an și 2,8—3,2 milioane 
tone de fontă.

Ducesa, în vîrstă de 68 de ani, 
va abdica în favoarea fiului său 
mai mare, prințul Jean. Hotărîrea 
ducesei fusese anunțată încă la 
25 martie, printr-un mesaj adresat 
parlamentului. De altfel, prințul 
Jean deținea o parte a puteriloi

încă din 1961, 
ferit titlul 
zentant".

Agenția 
că prințul
moment deosebit de important pen
tru (ara sa. „Micul Luxemburg are 
de rezolvat probleme mari", a scris 
de curînd ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau". De cîtva 
timp producția industrială se află 
în scădere, cu deosebire în secto
rul siderurgic. Ceea ce este și mai 
grav, în unele cercuri financiare 
(dintre care unele neluxemburghe- 
ze) care domină economia țării se 
manifestă tendința de deplasare a 
oțelăriilor spre zonele de litoral. 
Or, Luxemburgul este o țară fără 
ieșire la mare. Se pare că și situa
ția agriculturii s-a înrăutățit în 
ultimii ani. „Tribune de Genève" 
identifică și greutăți de ordin fi
nanciar, „simptome neliniștitoare 
de inflație".

în plus, o altă problemă creează 
îngrijorare în cercurile conducă
toare din Luxemburg. Este vorba 
de proiectata fuziune a organelor 
executive ale organismelor econo
mice vest-europene (Comunitatea ■ 
europeană a cărbunelui și oțelului, 
Euratomul și Piața comună) — 
care ar atrage după sine mutarea 
la Bruxelles a sediului Comitetului 
cărbunelui și oțelului, aflat acum 
la Luxemburg. încă de la publi
carea propunerii de fuziune, după 
cum arată „Frankfurter Rund
schau", „guvernul luxemburghez a 
refuzat să-și dea consimțămîntul 
pentru fuziune atîta timp cît nu se 
va realiza un acord asupra unei 
compensații". Lucru explicabil, de
oarece veniturile ce provin din 
prezența în capitala țării a unui 
important organism vest-european 
are un rol de loc neglijabil în 
finanțele locale.

De unde rezultă că noii condu
ceri a țării nu-i vor lipsi probleme 
de rezolvat.

Corespondență telefonică

Se v< produce un reviriment 
în politica față de Aden?

Pe o fîșie îngustă din sudul peninsulei 
arabice, de la Bab el Mandeb și pînă la 
granița Omanului, acolo unde încetează 
nisipul aizător al pustiului pentru a face 
loc munților și cîmpiei, se află Federafia 
Arabiei de sud. Este un conglomerat de 
sultanate și șeicate. S-a împlinit un an de 
cînd în regiunea muntoasă Radfan, situa
tă la 100 kilometri nord de Aden, forțele 
patriotice au început lupta armată împo
triva trupelor colonialiste.

De atunci, în tot sudul peninsulei ara
bice, armata de eliberare națională a pro
vocat ocupanților pierderi însemnate. In 
regiunile Radfan, Bihan, Dathina, El Awa- 
del, El Fadli, El Daleh, Hawacheb și Aden 
aproape nu trece zi în care să nu aibă 
loc ciocniri armate, sabotaje sau explozii 
ale minelor puse de patriofi de-a lungul 
drumurilor strategice. împotriva forjelor 
patriotice au fost trimiși mai bine de trei 
mii de soldați dispunînd de tancuri, tu
nuri și avioane.

Adenul ocupă o suprafață de 300 mii 
kilometri pălraji și are o populafie de 
aproape un milion locuitori. Ocupat de 
Anglia in urmă cu 125 de ani, Adenul, 
pe atunci o mică așezare, a devenit în 
prezent o mare bază militară. Aici își are 
sediul comandamentul englez pentru O- 
rientul Mijlociu care dispune de 18 000 
soldați și ofițeri, numeroase avioane, va
poare, tancuri și alt armament. Scopul 
menținerii acestei baze este, în primul 
rînd, protejarea intereselor compa
niilor de petrol, care în perioada 1951-1960 
au obținut profituri de 8,7 mili
arde dolari, adică de patru ori și jumă
tate mai mult decît toate investițiile de 
capital străin făcute în perioada respecti

vă în extracția petrolului din Orientul 
Mijlociu.

Fostul guvern conservator, Incerclnd să 
mențină pozițiile deținute în acest 
teritoriu, a creat o fantomatică Fe
derație a Arabiei de sud, adunind la un 
loc toate șeicaiele și sultanatele din sud, 
precum și orașul Aden și baza militară. 
Constituția elaborată în luna iulie pre
vede, printre altele, acordarea indepen
denței abia peste patru ani, urmînd ca și 
după aceea baza militară să fie menți
nută. Imensa majoritate a populației, care 
revendică dreptul la autodeterminare 
pentru întregul teritoriu, a respins proiec
tul de creare a federației, precum și con
stituția. In alegerile ținute luna trecută la 
Aden, marea majoritate a alegătorilor 
a urmat chemarea Frontului de eliberare 
națională și s-a abținut de la vot.

Desfășurarea ulterioară a evenimente
lor rămîne greu de prevăzut. într-un 
articol publicat cu citeva luni înainte de 
venirea sa ca șef al noului cabinet de 
la Londra, Harold Wilson a scris „Cu 
ce titlu ne aflăm noi în sudul Arabiei î 
Noi am încropit în grabă o federație la 
discreția conducătorilor feudali, un pro
tectorat și un guvern în Aden care sînt cu 
totul nereprezentative. Am întocmit o con
stituție nu mai puțin figurativă". Va a- 
dopta noul guvern britanic altă poziție 
față de sudul Arabiei ? După cum s-a a- 
nunțat, înaltul comisar britanic a fost che
mat la Londra pentru consultări. Primul 
ministru al Adenului a cerut convocarea 
de urgență a unei noi conferințe consti
tuționale.

Nicolae PLOPEANU
Cairo, 10 noiembrie.

PARIS. Comisia de program a Con
ferinței Generale U.N.E.S.C.O. a a- 
doptat o rezoluție pentru convocarea 
la Viena, în 1966, a unei conferințe a 
miniștrilor învățămîntului ai statelor 
membre din Europa. Conferința va e- 
xamina problemele învățămîntului su
perior.

MOSCOVA. La Institutul unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna s-a 
deschis un simpozion internațional, 
consacrat metodelor de automatizare 
a prelucrării datelor experimentale în 
domeniul fizicii nucleare. La lucră
rile simpozionului participă oameni 
de știință și ingineri din R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, R. P. D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

NEW YORK. Vietnamul de sud a 
propus luni secretarului general al 
O.N.U., U Thant, să numească un me
diator pentru soluționarea conflictelor 
de graniță dintre Vietnamul de sud și 
Cambodgia.

NAIROBI. Partidul Uniunea demo
cratică africană din Kenya (Kadu) a 
hotărît să fuzioneze cu partidul de gu- 
vernămînt — Uniunea națională afri
cană, (Kanu), condus de Jomo Ke
nyatta. După cum a anunțat la 10 no
iembrie Ronald Ngala, liderul Uniunii 
democratice africane, această hotărîre 
a fost luată „pentru a întări frontul 
național și a se realiza unanimitatea 
în toate problemele care stau în fața 
națiunii“. In urma acestei hotărîri, în 
Kenya va exista un singur partid po
litic.

PEKIN. Agenția China Nouă trans
mite că Asociația de Cruce Roșie 
din China a trimis, la 10 no
iembrie, un mesaj Societății de Cruce 
Roșie din R. S. F. Iugoslavia, în care 
își exprimă compasiunea față de vic
timele recentelor inundații din repu
blicile Croația și Slovenia și anunță 
trimiterea unui ajutor material pentru 
victimele inundațiilor.

ANKARA. Ministrul vămilor și mo
nopolurilor, Mehmet Guzeler, a decla
rat la Congresul camerelor de comerț 
și industrie că guvernul turc a hotărît, 
printre alte măsuri, să dubleze taxele 
vamale pentru produsele străine oare 
sînt fabricate și în Turcia. Această 
măsură, destinată să încurajeze indus
tria Turciei, va fi prezentată sub for
ma unui proiect de lege.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmio 
(N.A.S.A.) a anunțat că forțele ae
riene americane vor plasa pe orbită, 
la începutul anului viitor, o pilă e- 
lectrochimică care să producă apă 
prin sinteza hidrogenului și oxigenu- ‘ 
lui și să alimenteze cu electricitate o 
parte a aparatelor electronice din ca
binele spațiale. Apa furnizată astfel 
viitorilor cosmonauți va servi, de a- 
semenea, la băut, și va putea fi folo
sită pentru prepararea alimentelor 
care sînt furnizate cosmonauților sub 
formă deshidratată.

ATENA. Pe colina Likavitos, din 
Atena, va fi amplasat primul post e- 
mițător de televiziune din Grecia. A- 
cest post va fi construit de societatea 
italiană de radioteleviziune — R.A.I.

La Paris, sub Avenue George V, au început lucrările pentru crearea 
unui uriaș loc de parcare a mașinilor. In fotograiie : Aspect de pe 

șantierul de construcție

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorll voluntari din întreprinderi și lhstituțll. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


