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ALEGERILE ÎN ORGANIZAȚIILE 
i PARTID BE EA SATEPe măsura încheierii lucrărilor agricole de toamnă au-început adunările de dare de seamă și alegeri în organizațiile de bază din unitățile a- gricole socialiste și din sate. Desfășu- rîndu-se în pragul ultimului an al șesenalului, ele prilejuiesc dezbaterea aprofundată a rezultatelor obținute în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii socialiste, în pas cu cerințele multiple ale progresului economiei naționale.Organizațiilor de partid le revine un rol de cea mai mare răspundere în aplicarea cuprinzătorului program de ridicare a agriculturii, stabilit de Congresul al III-lea al P.M.R., de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din aprilie 1962 și de alte documente de partid. Orientarea fundamentală în acest domeniu a fost trasată în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la congresul partidului : „Sporirea producției agricole vegetale și animale se va realiza pe calea dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, prin îmbinarea .armonioasă a diferitelor ramuri de producție, ținînd seama de condițiile economice și pedoclimatice“.Analiza temeinică a activității desfășurate pentru realizarea acestor sarcini, concluziile decurgînd de aici înlesnesc perfecționarea continuă a muncii de partid, extinderea experienței înaintate a organizațiilor de bază, creșterea rolului și a influenței acestora în viața satelor, în mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea politicii partidului.Rodnicia adunărilor de alegeri depinde în măsură hotărîtoare de orientarea dezbaterilor spre cele mai importante și mai actuale probleme ale politicii partidului la sate, în primul rînd, spre valorificarea marilor rezerve de sporire a producției agricole vegetale și animale. Făcînd bilanțul muncii din acest an și chibzuind asupra pregătirii în bune condiții a lucrărilor agricole pe 1965, ele vor pune accentul pe creșterea producției la hectar la toate culturile și, în primul rînd, la cereale, pe baza agrotehnicii înaintate. O însemnătate primordială are în această ' privință concentrarea eforturilor spre folosirea rațională și intensivă a pă- mîntului, aplicarea măsurilor de creștere a fertilității solului, lărgirea suprafețelor arabile prin îndiguiri, defrișări, terasări, înlăturîn- du-se orice risipă în gospodărirea fondului funciar.Organizațiile de partid din G.A.S. sînt chemate să pună în dezbaterea, adunărilor de alegeri felul în care comuniștii militează pentru ca, folosind condițiile prielnice create prin dotarea cu o bază tehnică perfecționată, încadrarea cu cadre de specialiști și îmbunătățirea conducerii a- cestor unități, să fie intensificată producția agricolă, iar gospodăriile de stat să-și îndeplinească .rolul de promotoare ale progresului tehnic în agricultură. De cea mai mare însemnătate este să se analizeze cum se realizează sarcinile trasate de partid privind profilarea și specializarea gospodăriilor de stat în raport cu condițiile pedoclimatice și econo- I mice locale, astfel încît toate gospo- 1 dăriile să devină unități economice de mare rentabilitate, obținînd statornic producții ridicate de cereale, carne, lapte, ouă la prețuri de cost tot mai scăzute.în centrul preocupărilor adunărilor de alegeri din gospodăriile colective stau în mod firesc problemele legate de continua lor consolidare economico-organizatorică, prin creșterea avutului obștesc și a veniturilor colectiviștilor în urma realizării producțiilor planificate la cereale, legume, plante tehnice, fructe, și prin dezvoltarea sectorului zootehnic, pe baza sporirii, din prăsilă proprie, a efectivului de bovine, ovine, porcine și păsări, îndeosebi pe baza creșterii productivității animalelor. De cea mai mare însemnătate este să se analizeze cum sînt aplicate planurile de măsuri privind 

ridicarea gospodăriilor slab dezvoltate la nivelul celor ce obțin producții și venituri ridicate, aportul comuniștilor la îmbunătățirea organizării muncii, la folosirea chibzuită a forțelor și mijloacelor de muncă, a timpului bun de lucru, împiedicînd irosirea de zile-muncă pe acțiuni neproductive. (Jn loc important în cadrul dezbaterilor trebuie să-1 ocupe problemele privind buna gospodărire a avutului obștesc, îndeplinirea sarcinilor încredințate de colectiviști cadrelor din conducerea gospodăriei, brigăzilor și echipelor. Adunările de alegeri vor dezbate cu exigență partinică cum sînt îndeplinite obligațiile asumate față de stat privind rambursarea creditelor primite și livrarea produselor contractate — domeniu în care se reflectă grăitor îmbinarea intereselor colectiviștilor cu cele ale statului.In organizațiile de partid din stațiunile de mașini și tractoare, adunările de dare de seamă și alegeri vor prilejui dezbaterea felului în care este asigurată folosirea din plin a puternicei baze tehnice-materiale ce le-a fost pusă la dispoziție. Dările de seamă și discuțiile vor fi axate spre îndrumarea activității membrilor și candidaților de partid pentru efectuarea lucrărilor agricole la înalt nivel tehnic și în perioade optime, creșterea randamentului anual pe tractor, reducerea prețului de cost al lucrărilor și prelungirea timpului de lucru al mașinilor, perfecționarea pregătirii profesionale a mecanizatorilor. Paralel cu răspunderea ce le revine în sporirea producției la hectar pe terenurile lucrate, va fi dezbătut aportul mecanizatorilor comuniști la activitatea organizațiilor de partid din gospodăriile colective ce le deservesc.Experiența arată că una dintre principalele condiții ale dezvoltării agriculturii socialiste o constituie întărirea organizațiilor de- partid dinG.A.S.,  G.A.C. și S.M.T. In ultimul an, dragostea maselor față de partid, încrederea și. atașamentul lor față de politica sa- clarvăzătoare,' a cărei justețe este permanent confirmată de viață, au dus la creșterea simțitoare a organizațiilor de partid de la sate prin primirea în rîndurile lor a zeci de mii de colectiviști, lucrători din gospodării de stat și mecanizatori, agronomi și zootehnicieni, învățători și medici, oameni înaintați, bucurîndu-se de autoritate și prețuire.. Pe această bază au fost luate măsuri de creare, încă înaintea adunărilor de alegeri, acolo unde s-a dovedit necesar, a noi organizații de bază și comitete de partid, ceea ce dă posibilitatea unei mai. bune cuprinderi a diferitelor sectoare de activitate în sfera muncii de partid. Măsurile privind sprijinirea îndeaproape a organizațiilor de bază tinere din brigăzile gospodăriilor colective, din secțiile și sectoarele gospodăriilor de stat trebuie temeinic dezbătute în adunările de alegeri.In legătură nemijlocită cu felul în care-și realizează sarcinile de mobilizare a oamenilor muncii din a- gricultură la sporirea producției a- gricole vegetale și animale, se cer dezbătute problemele privind perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, respectarea prevederilor Statutului P.M.R., dezvoltarea spiritului colectiv în muncă, a criticii și autocriticii, întărirea disciplinei de partid. Merită analizat, de asemenea, în ce măsură hotărîrile adoptate de organizațiile. de. partid se bazează pe o cunoaștere temeinică a realităților, pe studierea chibzuită și multilaterală a celor mai bune căi de soluționare a problemelor ce le stau în față și spiritul de răspundere cu care se asigură controlul sistemațic al îndeplinirii hotărîrilor. De cea mai mare însemnătate pentru creșterea forței de mobilizare a organizațiilor de partid este grija permanentă
(Continuare în pag. V-a)
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Deschiderea cursurilor 
universității populare 
din lași

IAȘI" (coresp. „Scînteii“). ’— în 
sala Casei de cultură a tineretu
lui din Iași, a avut loc deschi
derea festivă a cursurilor uni
versității populare. In fața celor 
peste 700 de studenți a vorbit acad, 
prof. dr. I. Nițulescu, directorul uni
versității populare, despre importan
ța cursurilor, iar prof. univ. Ion 
Șandru, prorector al Universității 
„A, I. Cuza“, a ținut prima lecție in
titulată : „Orașe noi pe harta pa
triei“. In acest an, universitatea 
populară din Iași va funcționa cu 9 
secții, printre care Istoria R. P. Ro
mîne, Istoria literaturii romîne și 
universale, Cultură muzicală și arte 
plastice, Părinții și educația copiilor, 
Cunoștințe de igienă și biologie me
dicală și altele.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorulPreședintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a primit miercuri după-amiază pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Italiei în R. P. Ro-

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne București Mesajul Excelenței Voastre de felicitări și urări de bine cil prilejul aniversării noastre este profund apreciat.La rîndul nostru, vă transmitem, cu căldură, urările noastre de bine.

HAILE SELASSIE I 
împărat

DE LA 
BUȘTENI 
LA MOBILĂPe Valea Trotușului, la Comănești, a fost construit un mare combinat de industrializare a lemnului. Aici tehnica modernă și tradiția meșteșugului prelucrării lemnului și-au dat mina pentru valorificarea superioară a uneia dintre bogățiile pădurilor din bazinul Trotușului, Cași- nului și Oituzului : fagul și bradul. Ajunși în combinat, buștenii sînt transformați în mobilă curbată, placaj, plăci fibrolemnoase. Noul combinat este o construcție modernă.Prima a intrat în funcțiune fabrica de mobilă curbată. Zilnic, pe ușile atelierelor acestei unități ies peste 1 800 scaune de diferite tipuri, măsuțe pentru aparate de radio, suporturi de haine. După ce lemnul a fost tăiat și fasonat în formele brute ale pieselor de scaune și supus unui tratament cu aburi, este curbat perfect în șabloane, cu ajutorul unor mașini. Piesele sînt trecute apoi prin tunelele de uscare, sînt prelucrate la dimensiunile necesare și fac un scurt popas la hala de montaj pentru asamblare. Muncitorii Vasile Roșu, Constantin Negrea și Carol Drăgulin, ajutați de ingineri și tehnicieni, se întrec pentru a da produse mai multe dar și de calitate ireproșabilă. De la începutul anului și pînă acum s-au dat peste plan, aproape 25 000 de scaune.Pentru piesele unor tipuri de mobilă se folosește ca materie primă placajul. Acesta este furnizat de o fabrică vecină, unde poți afla ușor vîrsta fagului. Un buștean gros de aproape un metru, căruia i-a trebuit un secol să crească, este transformat în numai o oră într-o foaie subțire de lemn. Plăcile de furnir orînduite una peste alta, încleiate și introduse în presă, dau naștere placajului.
^^TRANSPORTUL PE C.F.R.

ÎN TIMPUL IERNII
Luna noiembrie este și perioada ultimelor pregătiri de iarnă pen

tru buna desfășurare a transportului pe calea ferată. Intr-o convorbire 
cu cadre din conducerea Direcției generale a căilor ferate din .Ministe
rul Transporturilor și Telecomunicațiilor, reporterului nostru D. Min- 
culescu i s-au relatat următoarele despre stadiul acestor pregătiri.

Punctualitatea circulației trenurilor și condițiile de călătorie în timpul iernii depind de măsurile luate pentru preîntîmpinarea înzăpezirilor liniei, de organizarea minuțioasă a lucrărilor de îndepărtare a zăpezii, pe viscol, de pregătirea vagoanelor, stațiilor, depourilor etc. Noi ăm întocmit în acest sens — ne-a spus tov. Gh. Covaci, director general — un plan amănunțit, care este în curs de. realizare. Am studiat, de asemenea, sugestiile și cerințele călătorilor și am făcut modificări în mersul trenurilor. Imediat după anularea trenurilor de sezon (este vorba de sezonul de vară), în graficul de circulație s-au asigurat în mod corespunzător legăturile de pe liniile magistrale cu cele de pe liniile secundare. Astfel, la Piatra Olt s-au asigurat legături între trenul accelerat 105 cu trenul de persoane 2035, care merge la Sibiu ; din Brașov, trenurile accelerate 401, 301, 405 au căpătat legături corespunză

Italiei in R. P. Rominămină, Niccolo Moscato, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. Cu această ocazie au fost rostite cuvîntări. (In pag. a V-a cuvîntările 
rostite).

Anual, aici se produc 18 000 mc de placaj. Datorită gradului înalt de mecanizare, de calificare a oamenilor, în noua fabrică se valorifică peste 52 la sută din lemnul sosit din pădure.In combinat nu se pierde nimic. Deșeurile rezultate la fabrica de mobilă curbată, capetele buștenilor de la fabrica de placaj, ca și resturile de furnir constituie materia primă a fabricii de plăci fibrolemnoase. în această fabrică, complet automatizată, tehnica nouă este „la ea acasă“. Atrag în mod deosebit atenția presa de 5 000 tone care scoate la fiecare șapte minute o șarjă de 25 plăci fibrolemnoase, mașina de deshidratat și defibrâtoarele. De menționat că fabrica a atins parametrii proiectați chiar după 4—5 lupi de la intrarea în producție. Acum se realizează zilnic 125 tone de plăci fibrolemnoase.De curînd, s-a înălțat o nouă unitate— fabrica de cherestea de răși- noase — care la ora cînd transmitem se află în probe tehnologice. în 24 de ore aici se vor debita peste 700 mc de bușteni.
Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteil“

toare spre Zărnești, întorsura Buzăului și Sf. Gheorghe ; de la Craiova, trenul accelerat 101 (București— Timișoara) are acum legătura cu trenul de persoane 1111 (Craiova—Calafat), ș.a.m.d. In același, timp am căutat să apropiem cît mai mult orele de sosire a trenurilor în stație cu o- rele de plecare ale mașinilor I.R.T.A.Despre măsurile pentru buna deservire a călătorilor iarna în stații și halte, ne-a vorbit și tov. director Ion Nicolescu, subliniind că acestea au fost âprovizionate cu combustibilul necesar, că s-au făcut reparațiile și . lucrările de protejare contra frigului la instalațiile de apă etc.Pregătirea vagoanelor pentru iarnă — a arătat tov. director Ion Gavri- lescu, — a început o dată cu... primăvara. Din luna mai se face verificarea semiacuplărilor metalice (tuburi metalice prin care trece aburul pentru încălzirea vagoanelor). Operația aceasta s-a încheiat. Toate trenurile de călători aufost reechipate cu semiacuplări în bună stare. Au fost verificate și reparate instalațiile de încălzire la toate vagoanele, inclusiv vagoanele restaurant și de dormit.Despre pregătirile ce se fac în de- pouri ne-a informat tovarășul director Constantin Stoian.O atenție deosebită s-a acordat reparării instalațiilor de canalizare și de alimentare cu apă din depouri. Lucrări asemănătoare au loc și la stațiile de alimentare cu apă. Locomotivele sînt acum și ele „în probă“, la fel automotoarele, vagoanele de încălzit trenurile, plugurile cu a- buri pentru deszăpezire. Au fost pregătite și sînt gata de a intra în acțiune trenurile de intervenție cu- prinzînd pluguri de zăpadă, vagoane cu scule, vagoane dormitor, vagoa- ne-sufragerie, vagoane cu cisterne de apă, de păcură etc. Convoaiele au fost aduse în depourile de reședință — București-Triaj,' Ploiești, Bacău, Fetești, Medgidia, Iași și altele.Pe diferite porțiuni ale liniilor — ne-a spus tov. director Titus Burtan — am pregătit panouri mobile de pa-

Noi linii ale sistemului 
energetic nationalA fost dată în exploatare, cu o lună și jumătate înainte de termen, linia de foarte înaltă tensiune Pa- roșeni-Bărbătești, care face parte din artera de 220 kV în curs de construcție între centrala termo-elec- trică Paroșeni și centrala electrotermică Craiova.Prin intrarea în funcțiune a acestei porțiuni de linie se va putea asigura, în condiții mai bune, alimentarea cu energie electrică din sistemul energetic național a unor importanți consumatori ce se găsesc în zona de sud-vest a țării. In continuare pe șantierul porțiunii de linie de 220 kV Filiași-Ișalnița, constructorii Trustului de construcții și montaje energetice depun eforturi pentru darea în funcțiune și a acestei linii în cadrul termenului prevăzut în planul de sțat pe 1964. De asemenea, se desfășoară, intr-un ritm susținut, lucră

Depoul C.F.R. Chitila-Triaj. Se revi
zuiesc plugurile pentru deszăpezire.Foto : R. Costin razăpezi care au și fost montate. In- tr-o serie de locuri întreținem de ani de zile perdele de protecție — plantații vii — care rețin zăpada purtată de vînt și nu-i permit să se depună pe linie. Acolo unde ele au devenit penetrabile s-au instalat panouri de parazăpezi permanente (garduri din traverse vechi), și s-au făcut construcții speciale de apărare contra avalanșelor.Referindu-se la pregătirile de sezon în ramura centralizare și telecomandă, tovarășul Marius Mareș șef de serviciu, ne-a informat că pentru restabilirea liniilor de telecomunicații ce, eventual, ar fi întrerupte din cauza intemperiilor s-au înființat posturi fixe de intervenție, înzestrate cu telefoane portative și materiale necesare reparațiilor ; s-au format echipe de intervenție și trenuri de intervenție rapidă, s-au stabilit zonele și echipele care vor participa la deszăpezirea macazurilor Centralizate electrodinamic.

rile la linia de 220 kV cu dublu circuit între Craiova și Slatina, destinată să alimenteze cu energie electrică Uzina de aluminiu-Slati- na. Stadiul avansat al lucrărilor de pe șantierele liniilor de foarte înaltă tensiune (220 și 400 kV) ce se află în construcție, asigură realizarea și chiar depășirea prevederilor stabilite în acest domeniu de Congresul al Ill-lea al P.M.R. Pînă la sfîrșitul anului 1964, lungimea liniilor de foarte înaltă tensiune ce vor fi în funcțiune, va atinge 715 km, din 750 km prevăzuți pe întreaga perioadă 1960—1985.Importante succese au fost obținute și în construcția liniilor de 110 kV. încă la finele acestui an vor fi în funcțiune 2 750 km, față de 2 500 km prevăzuți a.fi realizați pe toată perioada șesenalului.

REVIZIA 

Șl REPARAȚIA
ASCENSOARELOR
In ultima vreme au sosit la redac

ție scrisori în care locâtarii reclamă 
funcționarea necorespunzătoare a as- 
censoarelor și întîrzicrea cu care sînt 
reparate. Pentru a afla cauzele care 
provoacă asemenea nemulțumiri 
ne-am adresat tov. Mihai Dumi- 
trache, inginer șef al întreprinderii 
„Ascensorul".

— întreprinderea noastră — ne spu
ne tov. Dumitrache — asigură-între
ținerea majorității lifturilor existente 
în Capitală. Cînd se ivește un deran
jament în funcționarea ascensorului 
locatarii formează unul din minierele 
de telefon 13 61 69 sau 13 86 83 și 
mașina cu tehnicianul nostru por
nește spre adresa indicată. Uneori, 
specialistul pune liftul în funcțiune, 
pleacă și, peste cîteva minute, alt lo
catar rămîne între etaje. Ascensorul 
s-a oprit din nou. Cauze sînt multe. 
Prima ■— tehnicianul nu și-a făcut 
cum trebuie datoria, n-a verificat 
dacă nu mai este și altă defecțiune 
decît cea semnalată ; a doua— ne- 
respectarea de către cetățeni a regu
lilor elementare de folosire a acestui 
mijloc pretențios de transport (trîri- 
tesc ușile, umblă la mecanisme etc). 
Pentru remedierile accidentale — ar
derea unui motor etc — am organi
zat echipe speciale. Sînt și re- 
pai ații care durează mai mult — re
vizia generală și reparația capitală — 
care se execută în cicluri planificate. 
O reparație capitală durează cam 
80—100 de zile, iar o revizie circa 
20 de zile. Nu e o situație plăcută 
pentru locatari, dar lucrările cer un 
anumit timp de execuție. Acum, spre 
sfîrșitul anului, există o situație 
destul de grea. Trebuie să executăm 
reparații capitale la un mare număr 
de lifturi din cauză că unele I.A.L.- 
uri raionale au îngrămădit aceste 
lucrări în trimestrul patru.

Totuși, cele mai mari necazuri le 
aduc ascensoarele aflate în garanție, 
deci cele din blocurile proaspăt date 
în folosință. Noi le întreținem, înlă
turăm deranjamentele curente, care 
ne revin prin contract, dar defecțiu
nile sînt de obicei mai serioase și1 
pentru remedierea lor există în pre
zent un sistem destul de greoi. Pînă 
se hotărăște cine trebuie să plătească 
reparația — beneficiarul sau între
prinderea producătoare — trece timp 
și liftul stă nereparat.

In . centrul orașului Buiău Foto : Gh. Vințilă

SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA"

POATE SI NU SE PORTE
•*

citarea materialelor, tovarășii de 
la Rîșnov „au descoperit“ că nu , 
pot executa comanda respectivă ? 
Fabrica e profilată doar să pro- | 
ducă S.D.V.-uri.

Pentru producerea sculelor, dis
pozitivelor și verificatoarelor ne
cesare întreprinderii „Armătura" 
din Cluj, direcția generală de re
sort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a stabi
lit un plan de colaborare cu Fa
brica de scule Rîșnov, uzinele 
„Steagul roșu"-Brașov și alte în
treprinderi. S.D.V.-ririle pentru 
uzinele „Armătura“ nu au fost 
însă realizate pînă astăzi. Fabrica 
din Rîșnov a acceptat comanda și 
a cerut chiar întreprinderii cluje
ne să-i trimită oțelurile rapide 
necesare pentru executarea 
S.D.V.-urilor. După ce i s-au tri
mis însă materialele, fabrica din 
Rîșnov a propus întreprinderii 
„Armătura“ să modifice coman
da, motivînd că nu are anumite 
utilaje și capacitate de producție 
disponibilă. Se pune întrebarea : 
cum de s-a întîmplat că, abia 
după acceptarea comenzii și soli-

Nici celelalte întreprinderi nu 
au luat măsuri pentru executarea 
comenzilor de scule pentru uzi
nele „Armătura“. In această si
tuație uzina a fost nevoită să-și 
confecționeze S.D.V.-urile nece
sare cu mijloace proprii ; nefiind 
specializată, le produce însă cu 
cheltuieli mult mai mări și întâm
pină greutăți în realizarea planu
lui de producție. Consider că, încă 
de acum, cînd se fac pregătiri 
pentru producția anului 1965, ar 
trebui luate măsuri să nu se mai 
repete asemenea deficiențe.

Iosif PLUSCAL
inspector la Banca de Stat 
Direcția orășenească Cluj

DANEMARCA ÎNGRIJORATĂ 
DE EFECTELE ÖNÜI 
REGULAMENT AL C.E.E.

Agenjia France Presse informează că 
ministrul de externe al Danemarcei, Per 
Haekkerup, a făcut o vizită la Bruxelles, 
la sediul Comisiei Pieței comune. îm
preună cu interlocutorii săi, Per Haek
kerup a studiat evolujia schimburilor co
merciale dintre Danemarca și țările Pie
ței comune. Ministrul danez și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu efecfele 
negative provocate de intrarea în vigoa
re, începînd de la 1 noiembrie, a re
gulamentului Pieței comune asupra pro
duselor lactate.

Formarea noului 
guvern tunisian

Miercuri a fost dată publicității lista 
noului guvern tunisian. Principalele pos
turi guvernamentale și-au păstrat titu

larii, cu excepția Ministerului Afaceri
lor Externe, atribuit lui Habib Burghi- 
ba-junior, fiul președintelui Tunisiei. 
Mongi Slim, care a deținut pînă în pre
zent această funcție, a fost numit repre
zentant special al președintelui cu ran
gul de ministru.

ÎN ZANZIBAR:

Zădărnicirea unui complot 
antiguvernamentalIn Zanzibar a fost descoperit un complot care urmărea „scindarea republicii și înlăturarea actualului regim din Tanzania“. Potrivit declarației lui Abeid Karume, prim-vice- președinte al R.U.T., cele 62 persoane arestate au mărturisit că grupul lor era în strînsă legătură cu fostul sultan al Zanzibarului, aflat la Londra, și dispunea de un fond de 100 000 lire sterline. Ministrul afacerilor externe al Tanzaniei, Oskar Kambona, a declarat că „unele pu

teri occidentale intenționează să organizeze o rebeliune în Tanzania, u- tilizînd mercenari albi“.
Pregătirea 
Conferinței 
pentru Yemen

Referitor la conferința cu privir.e 
la Yemen, anunțată pentru 23 noiem
brie, reprezentantul Yemenului la 
Liga Arabă a arătat la Cairo că ho
tărîrile conferinței vor fi obligatorii 
pentru toți participanții — șefi de 
triburi, ai bisericii, militari, repre
zentanți ai guvernului republican, ai 
forțelor regaliste și alții. Va fi ela
borat un proiect de constituție care 
să consfințească, în orice caz, re
gimul republican. In următoarele 
zile vor avea loc discuții preliminare 
ale comitetului pregătitor pentru 
stabilirea ordinei de zi a conferinței 
și desemnării celor 169 de persoane 
care vor lua parte la ea.



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. 6438
s

SB

■■

■Rod al unei munci colective de mai ■ mulți ani, primul volum al Istoriei literaturii romîne — lucrare elaborată din inițiativa Academiei R. P. Romîne — marchează un eveniment în opera de valorificare a moștenirii noastre literare.Proiectată într-un vast tratat de cinci volume, Istoria literaturii romîne reunește sub conducerea academicianului G. Călinescu, colaborarea competentă a unui numeros colectiv de cercetători și de cadre didactice. Ea se alătură celorlalte lucrări fundamentale, cu caracter de sinteză, întocmite sub auspiciile Academiei Republicii Populare Romîne : Tratatul de Istorie a Romî- niei, Tratatul de istorie a limbii romîne, Istoria gîndirii sociale și filozofice în Romînia, Dezvoltarea economică a Romîniei 1944—1964.Elaborarea unei lucrări de asemenea proporții, continuînd tradiția istoriografiei literare romînești (ilustrată de învățați ca Nicolae Iorga, Sextil Pușcariu, Nicolae Cartoj an, G. Călinescu), a fost precedată și facilitată de apariția, în anii puterii populare, a numeroase studii, monografii și ediții critice.Primul volum din Istoria literaturii romîne se impune printr-o bogată documentare, prin utilizarea cu discernămînt critic, în lumina datelor științei moderne, a izvoarelor și rezultatelor cercetărilor anterioare, ca și printr-o judicioasă interpretare, în spiritul esteticii mar- xist-leniniste, a fenomenelor literare din perioada feudală a culturii romînești.Comitetul de redacție al primului volum (academician Al. Rosetti, redactor responsabil, prof. univ.

Prof. univ. Boris CAZACU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

*) Istoria literaturii romîne, I : Fol
clorul, Literatura romînă în perioada 
feudală (1400—1780), Editura Academiei 
Republicii Populare Romîne, București 
1964, 808 p.

Mihai Pop, prof. univ. I. Pervain, redactori responsabili adjuncți și conf. univ. Al. Piru, secretar) a asigurat unitatea lucrării, La redactarea căreia au contribuit diverși specialiști : istorici literari, folcloriști, lingviști, istorici ai culturii.Prefața volumului arată, în linii mari, finalitatea lucrării și : metoda folosită în elaborarea ei. Se preconizează necesitatea studierii autorilor și a operelor literare nu numai în limitele epocii respective, ci și din punctul de vedere al prezentului, ceea ce permite relevarea elementelor progresiste ale creației beletristice și a importanței lor în dezvoltarea literaturii noastre. Se știe că literatura veche și producțiile cîntăreților anonimi ai poporului s-au bucurat de înalta apreciere a marilor noștri oameni de cultură. Eminescu, de pildă, avea un cult deosebit pentru „limba veche și înțeleaptă" și mărturisea că „cronicele și cîntecele populare formează... un material din care culeg fondul inspirațiunilor“.Autorii volumului au fost în permanență preocupați de stabilirea u- nei continuități în evoluția fenomenului literar, de determinarea afinităților dintre scriitori aparținînd unor epoci diferite, precum și de urmărirea răsunetului pe care l-au avut anumite opere vechi în dezvoltarea teraturii noastre.Literatura noastră Iă, „acest izvor de care — așa cum spunea Mihail Sa- doveanu — cată să se adape toți cei care cîntă și se simt ai acestui popor și ai acestui pămînt“, este examinată în prima parte a volu-

ale literaturii generală a li-populară ora- apă vie de la

mului. In ampla și amănunțita expunere a folclorului literar pe genuri (poezia obiceiurilor, teatrul popular, proza populară, poezia epică, lirica, folclorul copiilor, ghicito- rile, proverbele și zicătorile), în care se reflectă bogata viață spirituală și excepționalele calități artistice ale poporului romîn, se poate remarca, uneori, o anumită, insistență asupra unor detalii etnografice. A- ceastă expunere se completează însă, în mod fericit, cu remarcabilul studiu al academicianului G. Călinescu despre «Arta literară în folclor», în care se analizează magistral valorile artistice ale creației populare.Partea a doua a volumului înfățișează istoria literaturii romîne din perioada feudală, de la începutul secolului al XV-lea pînă la 1780 (dată cînd se consideră că începe faza de tranziție spre perioada modernă).In această parte, manifestările literare sînt tratate în trei capitole mari. Primul capitol expune literatura romînă în secolele al XV-lea și al XVI-lea, cultura romînească în limba slavonă și problema apariției primelor scrieri și tipărituri în limba romînă. Această importantă problemă, în legătură cu care s-au exprimat păreri deosebite, merita o expunere mai amplă.Capitolele al doilea și al treilea prezintă literatura romînă în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, cronologic și monografic pe autori, scrierile fiind grupate după conținutul lor (literatură religioasă, literatură istorică, cărți populare). A- ceastă modalitate de tratare, care fragmentează imaginea de ansamblu a procesului de dezvoltare a literaturii, are, .fără îndoială, avantajul că urmărește o definire a trăsăturilor proprii ale personalității și operei fiecărui scriitor, subliniind totodată contribuția lui la evoluția literaturii și a culturii în general.

ii■
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Specificul monumentelor literare din perioada de început a istoriei literaturii noastre impune necesitatea respectării unei alte indicații metodologice : încercarea unei cît mai exacte delimitări a fenomenului literar propriu zis, de fenomenul cultura] în genere. Ținînd seamă însă de faptul că, în această perioadă, fenomenul literar nu apare diferențiat de cel cultural, autorii volumului, urmărind ponderea fenomenului literar în contextul larg al vechii culturi romînești, au socotit necesar să acorde importanța cuvenită diferitelor instituții și forme de cultură care influențează literatura sau contribuie la răspîndirea ei. Iată de ce această parte a volumului cuprinde pe lîngă ample referiri înfățișînd cadrul politic, social și mai ales cultural ,al epocii (cu bogate date despre dezvoltarea tipografiei, a școlilor și a bibliotecilor) și prezentarea unor lucrări cu valoare preponderent documentar-istorică.Tratatul de Istorie a literaturii ro- mîne adîncește analiza elementelor literare, înfățișează- succesele obținute în rezolvarea problemelor mai complexe ale exprimării artistice și dă o apreciere estetică monumen-

telor vechii literaturi. Paginile consacrate operelor cronicarilor moldoveni (Grigore Ureche, Miron Cos- tin, Ion Neculce) și- celor munteni- (Stolnicul C. Cantacuzino, Radu Popescu, Anonimul brîncovenesc) conțin reușite caracterizări literare, punînd în valoare elemente ■ distinctive ale artei narațiunii și ale portretului.Elementele de proză artistică sînt relevate și în cărțile, populare (Alexandria, Halima, Esopia etc.) care, datorită conținutului lor atractiv, s-au bucurat de o întinsă circulație și au avut un rol important în dezvoltarea genului epic.Lucrarea are meritul de a examina nuanțat fenomene literare pentru care s-au dat explicații contradictorii în cercetările anterioare și de a rezolva, pe baza unei interpretări critice, probleme controversate ale istoriografiei literare romînești (cum ar fi paternitatea cronicii Bălenilor sau aceea a Letopisețului Cantacuzinesc).înfățișarea literaturii romînești în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, tratată — după cum am arătat — monografic pe autori, ar fi avut de cîștigat dacă s-ar fi încheiat prin- tr-un capitol de sinteză care, subliniind particularitățile specifice ale literaturii romîne în această epocă, ar fi degajat și precizat liniile ei mari de dezvoltare.O cercetare atentă a întregii lucrări ar putea semnala și unele lipsuri sau scăpări de amănunt pe care nu le-am relevat aici. în orice caz, modul de ilustrare a volumului putea fi mai semnificativ și mai îngrijit.Apărut în anul celei de-a două- zecea aniversări a eliberării, acest întîi volum al Istoriei literaturii romîne — sinteză a folclorului și a literaturii noastre vechi, examinate de pe pozițiile esteticii marxist-lc- niniste — reprezintă o realizare de seamă a științei literare romînești și o dovadă a deosebitei prețuiri de care se bucură valorile culturale ale trecutului.Așteptăm, cu legitim interes, apariția, în continuare, a celorlalte volume care vor oferi o imagine completă a evoluției fenomenului literar romînesc de la origini pînă în zilele noastre.

PREMIERA „OPEREI DE TREI PARALE"

Astă-seară, Teatrul Bulandra prezintă 
în premieră „Opera de trei parale'1 de 
Bertolt Brecht, muzica de Kurt Weill (in 
romînește de Isaiia Răcăciuni și Ion Can- 
tacuzino, traducerea versurilor de Nina 
Cassian). Spectacolul este pus în scenă 
de Liviu Ciulei, în colaborare cu Râul 
Serrano. Scenografia — Liviu Ciulei și 
Ion Oroveanu ; schijele de costume —

Pia Oroveanu! parafrazarea melodiilor 
și noua lor orchestrare — Richard Bart- 
zer. Clișeul nostru înfățișează o scenă in
terpretată de Toma Caragiu și Margareta 
Pîslaru. Din distribuție mai fac parte Clo- 
dy Bertoia, George Mărutză, Mimi Ena- 
ceanu, Rodica Tapalagă, Victor Reben- 
giuc, Gheorghe Oprina, Mihai Mereujă 
și alții. (Foto : Ion Miclea)
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Pe ecranele

cinematografelor„Comoara din Vadul Vechi"Premiul pentru regie acordat a- cestui film la Mamaia răsplătește talentul unul creator care și-a legat numele de dezvoltarea -cinematografiei romînești în anii de după eliberare. Cele mai bune secvențe ale „Comorii din Vadul Vechi" poartă amprenta unei personalități regizorale autentice ; filmul are trăsături stilistice proprii regizorului Victor Iliu, trăsături care s-au afirmat cu ani în urmă, îndeosebi în a- cea foarte reușită ecranizare a nuvelei lui Slavici „Moara cu noroc".Noua producție a studioului „București" are la bază o cunoscută și puternic evocatoare nuvelă a scriitorului V. Em. Galan : „La răzeși". Acțiunea se petrece cu aproape două decenii în urmă, într-un sat din Moldova bîntuită de secetă. Povestirea cinematografică aduce în prim plan chipul dezumanizat al lui Prisac, cel care — după ce se îndeletnicise cu tot soiul de afaceri necurate — se înapoiază în sat pen
tru a specula mizeria, suferințele consătenilor săi ajunși la sapă de lemn, pentru a se înavuți de pe urma foametei. Evocînd această perioadă, existența precară a țăranilor, dezvăluind pasiunea devorantă pen
tru bani șl putere care-1 aduce pe Prisac într-o stare vecină cu demența, filmul își propune să sugereze totodată- înnoirile ce aveau să schimbe din temelii viața satelor, inclusiv viața — încremenită parcă sub arșița necruțătoare — a celor din Vadul Vechi.Cineastul a făcut uz de dreptul său de a se îndepărta de litera cărții, de a cuprinde în raza aparatului de filmat o parte doar din universul atît de complex al caracterelor și conflictelor imaginate de scriitor. Ca și în „Moara cu noroc", Victor Iliu se arată preocupat de reconstituirea atmosferei momentului evocat și pune în valoare, în acest scop, cu mînă sigură, resursele expresive ale artei sale și îndeosebi plastica imaginei. Proiectată pe fundalul imaculat al cerului, silueta unui copac desfrunzit revine de mai multe ori pe ecran, ca un leit motiv, ca un simbol tragic al secetei. Adeseori peisajul „joacă" în film, dobîndește funcție dramatică. în remarcabila secvență a aratului, țarina stearpă se animă parcă, dînd o replică definitivă încrîncenării individualiste a lui Prisac, încercării lui disperate, dar zadarnice, de a smulge viață pămîntului secătuit. Episodul evidențiază capacitatea regiei de. a dezvălui lapidar caracterele personajelor, stările de spirit care le animă,, de a contura conflicte. Țăranilor care-1 privesc în tăcere, Prisac le apare ca un posedat, le inspiră teamă și admirație totodată ; acesta este în același timp teribil în dezlănțuirile sale și slab, neajutorat, e un lup printre oameni, animat de ură, trufaș și disprețuitor, hotărît să-și atingă scopurile cu orice preț. Elementele sugestive, cinematografice ale prozei lui Galan sînt fructificate aici cu subtilitate, în sprijinul reliefării ideilor, spiritului operei literare. De la felul în care se ferchezuiește Prisac pentru a intra în sat ca un „domn" și pînă la felul în care este simbolizată îndîrjirea sa fără margini (el

își ucide caii arînd cu ei pămîntul tare ca piatra, iar pieile lor, puse la uscat, atîrnă macabru pe crengile copacului desfrunzit) — numeroase detalii slujesc caracterizării psihologice a personajului principal. Secvența de la fîntînă (agresivitatea lui Prisac la prima lui întîlnire cu Anița) îi întregește portretul.Cu valori evidente, . îndeosebi în prima sa parte, „Comoara din Vadul Vechi" este, totuși, o operă inegală. Și cred că tocmai datorită calităților sale, filmul acesta, ca și alte realizări ale cinematografiei noastre, ar putea prilejui o discuție interesantă și utilă asupra problemelor ecranizării cinematografice. Aceasta cu atît mai mult cu cît în producția studioului „București", ecranizările au, în momentul de față, o pondere însemnată în raport cu scenariile originale. în „Comoara din Vadul Vechi", episoade admirabil construite regizoral coexistă cu momente insuficient de convingătoare, tensiunea oscilează, scăzînd spre final, conflictele par a nu fi duse pînă la capăt. Iată, de pildă, deznodămîn- tul. Filmul prezintă satul subjugat de Prisac și de mitul „comorii" sale. Țăranii apar pasivi, nu îndrăznesc să reacționeze împotriva acestui om care îi obidește arogîndu-și drepturi de stăpîn. Și pînă spre epilog acțiunea nu dezvăluie existența altor forțe capabile să-l înlăture pe despotul din Vadul Vechi. Comuniștii, al căror rol nuvela îl subliniază cu forță artistică, sînt înfățișați pe ecran într-un plan secundar și abia în secvențele finale ; ceferistul. (întruchipat de actorul G. Tomazoglu) are, în timpul captivității în șura lui Prisac, un aer de mucenic, iar Zamfir, adus în scenă chiar în momentul deznodămîntu- lui, nu pare a exercita — și nici n-are cînd 1 — vreo influență eficientă asupra conștiinței consătenilor săi, inclusiv asupra argatului Ion. De aceea și momentul înfrîngerii lui Prisac nu este deloc un moment de culminație, de înaltă temperatură dramatică, ci apare convențional.După cum spuneam, filmul își în

găduie libertăți, uneori necesare, față de opera literară. în realizarea lui au fost omise însă date esențiale ale conflictului imaginat de scriitor, anumite personaje sau relațiile dintre ele ocupă locuri mai puțin importante în „Comoara din Vadul Vechi". Simplificările operate în textul originar impuneau, după părerea mea, în cazul de față, îmbogățirea povestirii cinematografice cu elemente noi, cu situații scrise a- nume pentru film și menite să contribuie la reliefarea conflictelor, a caracterelor, să asigure acțiunii un ritm susținut.Personajul Prisac reprezintă, evident, o reușită a filmului, rolul e consistent (cu excepția deznodămîn- tului) și a permis actorului Șt. Mihăi- lescu-Brăila o creație viguroasă, pe măsura posibilităților sale ; actorul întruchipează cu multă intuiție artistică rapacitatea monstruoasă a personajului, realizează pe ecran o figură complexă, deosebit de viu și profund caracterizată psihologic. Ceilalți interpreți au fost însă, într-o măsură mai mare sau mai mică defavorizați de scenariu. Chiar și argatul Ion Dohotaru (un debut cinematografic promițător al actorului Ion Caramitru) își dezvăluie insuficient de convingător viața interioară, procesul complex de clarificare a conștiinței. Dacă în unele episoade, cum este cel citat mai înainte (secvența de la fîntînă), actrița Mariana Pojar dăruiește Aniței farmec și mîndrie, dîrzenie, personajul și frămîntările sale rămîn neclare pentru spectatorul care n-a citit nuvela. Rolul comunistului Zamfir, redus la o simplă apariție episodică, capătă a oarecare greutate datorită interpretării pe care i-o dă Gheorghe Dinică ; actorul izbutește să sugereze cu umor discret superioritatea personajului în scena înfruntării cu Prisac, să întruchipeze calmul, înțelepciunea, optimismul, caracteristice acestui om înaintat. în general, echipa de interpreți este bine condusă de regizor, dar aceasta nu poate compensa decît parțial inegalitățile prelucrării cinematografice. Muzica scrisă de compozitorul Tiberiu Olah apare u- neori prea ostentativă, cu stridențe sonore improprii muzicii de film (ca în episodul amintit al aratului).Există, cum spuneam, numeroase secvențe ale căror calități multiple poartă girul unui cineast experimentat, secvențe ce pot fi citate ca model de compoziție a cadrelor, de ingeniozitate a mișcărilor de aparat, de dinamism al montajului. Sub îndrumarea regizorului și avînd afinități artistice cu Victor Iliu, operatorul Gheorghe Fischer conferă expresivitate imaginii, obține contraste sugestive în alb-negru, reliefînd dramatismul unor momente importante. „Comoara din Vadul Vechi", realizat cu eforturi artistice vrednice de menționat, demonstrează, cred, o dată mai mult, că scenariul rămîne o problemă actuală a cinematografiei noastre, o problemă căreia regizorii, ca autori ai filmelor, sînt chemați să-i acorde cea mai mare atenție.
D. COSTIN

In primă audiție 
la Filarmonică

Ultimul concert al Filarmonicii a 
început cu o primă audiție romî
nească, Simfonia a ll-a — „Epica" — 
a tînărului compozitor Wil.helm Ber
ger. Autor al unui mare număr de lu
crări, W. Berger a obținut în primă
vara acestui an. la Monaco, Marele 
premiu de compozifie cu sonata sa 
pentru violină solo.

Cele cinci părți J ale simfoniei 
(Ballata, Toccata, Aria, Recitativo; 
Fantasia), toate piese de gen din suita 
preclasică, sînt doar un cadru formal 
al momentelor unei povestiri muzicale 
unitare, în care esențiale sînt conți
nutul emoțional și expresivitatea con
temporană ale muzicii.

Ballata este, de fapt, o scurtă so
nată pentru orchestră. Introducerea și 
temele constituie un șir de melodii 
expuse aproape nud și fără tranziții. 
Ele captivează prin libertatea de 
mișcare și aparența de spontaneitate 
pe care le-o dă ritmul de tip fol
cloric romînesc, infroducîndu-ne ast- 
tel în atmosfera unor tensiuni muzi
cale al căror conținut pare a fi o 
lume de neliniști și avînfuri fără 
margini. Dezvoltarea adîncește și di
versifică laconic, dar cu efecte ex
presive reușite, substanța tematică. 
Toccata, într-o formă încă mai con
centrată de sonată, pare să sugereze, 
prin plasticitatea sa, un vis copilăresc. 
Constituită din două melodii de un 
suflu nobil, delicat și fantast totodată, 
Aria evoluează potențînd tensiunea 
melodiei, caracteristică, de altfel, în
tregii simfonii. Recitativo aduce dez
voltarea intens dramatizată, prin mij
loace polifonice sugestive, a două 
teme derivate tot din substanța me
lodică inițială.

Bogată în melodii stenice și dina
mice, cu intenții de deznodămînt 
epic, Fantasia are forma unei fugi cu 
numeroase momente ce aduc rezu
mativ elementele tematice principale. 
Țesătura stufoasă a acestei părți îi 
slăbește însă expresivitatea. Din feri
cire, un epilog aduce simplu cîteva 
fragmente melodice venite din fră- 
mintarea strînsă a fugii.

îndrăzneala unei mari simplități, 
dar o simplitate nouă, expresie muzi
cală a unui conținut nou, contempo
ran — iată care este, credem, aspec
tul cel mai valoros al simfoniei lui 
Wilhelm Berger. Orchestra și dirijo
rul Mircea Cristescu înregistrează o 
indiscutabilă reușită în executarea a- 
cestei partituri.

In Concertul nr. 3 pentru pian și 
orchestră de Beethoven, tînărul pia
nist Theodor Paraschivescu a confirmat 
încă odată talentul 'său și sensibilita
tea delicată, manifestate cu deosebire 
in partea lentă.

Binevenită a fost alegerea, în în
cheierea programului, a primei suite 
din „Romeo și Julieta" de Prokofiev 
care a adus prospețimea unor melo
dii inspirate, cu mare putere de emo- 
ționare.

Nicolae PÀROCESCU

Concert al artiștilor poloneziMiercuri seara Filarmonica de stat din Poznan, care întreprinde un turneu prin mai multe orașe din țara noastră, a dat în sala Modern din Timișoara un concert simfonic extraordinar dirijat de Witold Krze- mienski, avînd ca solistă pe pianista poloneză Alexandra Utrecht. Programul concertului a cuprins lucrări de Szeligowski, Baird și Enescu.

Sala Dalles găzduiește în aceste zile o amplă expoziție de pictură și sculptură rusă și sovietică. Publicul bucureștean are prilejul să cunoască aci nemijlocit unele lucrări semnate de reprezentanți de frunte ai artei clasice și contemporane din Uniunea Sovietică.Organizatorii expoziției au stabilit ca punct de plecare al selecției cea de-a doua jumătate a veacului trecut. Arta acestui secol e prezentă prin cîteva personalități de renume, cu profil distinct, care se integrează în școala națională rusă. ' Perov, de pildă, ale cărui tablouri evocau scene dramatice din viața vagabonzilor și a oamenilor sărmani, figurează în expoziție cu o pînză de mici proporții, Copii dor
mind, în care trăsăturile artistului (desenul scrupulos, cromatica sumbră) se manifestă convingător. Sau Vereșciaghin, ale cărui opere înfățișau de predilecție episoade de război, aduce mărturia interesului său nu numai pentru momentul tragic al ciocnirilor de trupe, pentru cîmpul de bătălie, acoperit dezolant cu leșuri, ci și pentru portretul oamenilor pe care-i întîlnea de-a lungul drumurilor străbătute alături de armatele ruse. Un grup de Soli, un 
Vînător cu șoim, personaje exotice, sînt tratate cu o minuțioasă observație a detaliilor vestimentare. Expoziția prezintă și vestitul tablou al lui Makovski, Intîlnirea, mărturie a caldului umanism al pictorului, pentru care viața ucenicilor — copii de țăran îndepărtați de casă, siliți să ducă un trai amar, în atelierele orașului — soarta tragică a osîndiților, constituiau teme obișnuite.Tablourile lui Repin, deși nu se numără printre cele mai cunoscute ale ilustrului pictor, creează posibilitatea formării unei imagini concludente 

V. K. NECITAILO
Poștărița Llubocika

(ulei, 1958—1959)

privitoare la arta sa de portretist, ce a dăruit picturii ruse opere de autentică prestanță. Serov, cu cromatica sa limpede, Vrubel, cu neliniștea sa exprimată în tonuri surde, Surikov, cu spiritul său de observație în înfățișarea fizionomiilor și cu tratarea generoasă a pastei completează capitolul portretistic al expoziției. Pe cînd Levitan, cu perspectivele sale cuprinzătoare (mai cu seamă în tabloul intitulat Liniștea e- 
ternă), și Șișkin, exuberant în culoare, reprezintă peisagistica rusă clasică.Și printre operele de artă sovietică se recunosc unele lucrări devenite clasice, mărturii ale unei lucide perspective istorice, ale mesajului de generoasă parțicipare civică propriu artiștilor din U.R.S.S. Un tablou al lui Gherasimov, profilînd figura lui Lenin pe fundalul fremătător al steagurilor revoluției, este una dintre a- cestea. Ca și tabloul de mari proporții al lui Deineka, Apărarea Se- 
vastopolului, compoziție plină de elocvență, cu un ritm dinamic. Se întîlnește aici și lucrarea de un puternic patetism în care Kukrîniksî înfățișează sfîrșitul grotesc al hitle- rismului. Și Leningradul în blocadă al lui Ugarov, tablou compus în planuri largi, care prezintă cu vibrantă înțelegere psihologică eroismul oamenilor sovietici din orașul asediat de naziști. La Moartea comisarului, lucrare remarcabilă, compusă subtil, de o autentică picturalitate, expoziția adaugă o altă pînză a lui Petrov-Vodkin, Natură statică în roz, cu o geometrizare interesantă a volumelor.Cronica anilor de construcție desfășurată a comunismului cuprinde pagini poetice cum ar fi acelea semnate de Șalahov (Echipa de intervenții), — unde ne întîmpină o franchețe a tratării, o simplificare producînd un e- fect de monumental, sau lucrări semnate de frații Tkaciov (Copii) cu un colorit optimist. Iar într-un tablou ca 
Ferestre, de B. F. Domașnikov, deco Dan GRIGORESCU

T. ȘALAHOV Echipa de! intervenții
(ulei, 1960)

rativul capătă o vioiciune plină de ecouri ale artei populare. Poate că pictura unui artist de un timbru interesant cum este Codjoian ar fi oferit exemple mai sugestive decît Pri
măvara în defileu, lucrări în care prelucrarea tradiției decorative a miniaturii armene să fi pus o amprentă mai personală. Ne-ar fi bucurat să regăsim aici pictura adîncă a unui maestru de prestigiu cum e Sarian.Ne întîlnim în expoziție și cu o pînză recentă, cunoscută prin aprecierile pozitive pe care le-a prilejuit în presa sovietică, Poștărița Llubo
cika de Necitailo. Sau cu natura statică intitulată Ulcioare, de Baj- beuk-Melikean, demonstrînd orientarea spre un decorativ de bună calitate.Sculptura sovietică e reprezentată prin cîteva opere celebre. Replica după Muncitorul și colhoznica aparținînd Verei Muhina, deși de dimensiuni mici, dă putința înțelegerii a- vîntului revoluționar al monumentului care a devenit, de-a lungul anilor, o adevărată emblemă a statului sovietic. La fel și copia după monumentul ostașului sovietic al lui Vucetici, al cărui original se ridică astăzi în apropiere de Poarta Brandenburg, la Berlin. Bustul lui Gorki, realizat de Șadr, cel al lui Maiakov- ski, semnat de Kibalnikov, sînt alte opere sculpturale valoroase. Se cuvine, de asemenea, să fie menționate majolica grațioasă a lui E. Piipu, 
Mamă cu copil, sculptura în lemn a lui Gaigalaite, precum și sculpturile animaliere ale lui I. S. Efimov, tratate lapidar, cu umor și simț decorativ.Expoziția de la Dalles constituie o dovadă concludentă a umanismului artei ruse și sovietice. Artiștii pe care-i aflăm aici îmbrățișează o tematică largă, oglindind cu mijloace variate aspecte semnificative ale realității din patria lor.
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Specialiști și constructori de pe șantierul

Combinatului de îngrășăminte chimice—Turnu

Măgurele ne vorbesc despre experiența lor

Pe malul Dunării, Ia Turnu Măgurele, se profilează în prezent o part® 
dintre construcțiile viitorului combinat

Obiectivul 
central: .

DAREA ÎN FUNCȚIUNE
LA TERMEN

Proiectanțli șl constructorii cărora partidul le-a încredințat sarcina de a construi combinatul de la Turnu Măgurele au avut de la început în față un obiectiv esențial : grăbirea ritmului lucrărilor pentru punerea lui în funcțiune la termen și, pe cît posibil, înainte de termen. Ne-a fost clar că fiecare zi cîș- tigată va însemna o mai mare eficiență a investițiilor, posibilități suplimentare de a se livra mai repede îngrășăminte chimice agriculturii.
AMPLASAREA. Una dintre principalele probleme a fost crearea amplasamentului pentru baza de construcții a șantierului și platforma uzinală. Prima măsură organizatorică a fost asigurarea terenului la o cotă corespunzătoare, îneît eventualitatea vreunei inundații să fie evitată. Amplasarea lucrărilor de organizare pe o platformă hidromecani- zată, chiar pînă la cota +25,50 ar fi atras însă întîrzieri în executarea lucrărilor. Ce soluție s-a adoptat ? După o analiză s-a ajuns la concluzia ca o parte a lucrărilor să fie executate pe teren natural și să se efectueze unele umpluturi pe cale uscată. 'Aceasta a permis atacarea imediată a lucrărilor de organizare. Concomitent, s-au executat lucrările de hi- dromecanizare pentru platforma u- zinală și baza de construcție. Deoarece începerea lor necesita amenajarea pe cale uscată a unor diguri de compartimentare, s-a efectuat în prealabil hidromecanizarea bazei de construcții, al cărei amplasament nu necesita astfel de lucrări. Realizarea în două etape a lucrărilor de ridicare a terenului ne-a dat posibilitate să începem ■ mai devreme construirea fabricii de acid sulfuric, a celei de îngrășăminte și a unor anexe.

RITM RAPID. O dată cu aceasta au fost create premisele desfășurării raționale a activității șantierului. Sistemele și metodele de execuție au fost stabilite judicios, punîndu-se accentul pe soluțiile cu eficiență maximă asupra reducerii duratei de execuție. Ca primă măsură am preconizat aplicarea unei metode noi la baterea piloților pentru fabrica de acid sulfuric. Dintr-un schimb de păreri între constructori și specialiști s-a profilat o idee ingenioasă : hidromecanizarea la platforma uzinală să se facă pînă la o cotă cu 3 m mai mică față de cea din proiect. Ce s-a obținut ? O economie de circa 300 000 lei și începerea lucrărilor la fabrica de acid sulfuric cu 35 de zile mai repede. în plus, folosin- du-se vibrosonetele în locul sistemului vechi de batere a piloților, pot fi plantați zilnic 15—16 piloți în două schimburi, față de 3—4.Un ritm de execuție înalt presupune pricepere, inițiativă și în ce privește buna organizare a muncii, folosirea din plin a utilajelor. De la vechiul sistem de montare a piese-

Cu ajutorul utilajelor moderne, 
munca devine mult mai rodnică

lor metalice pe tronsoane, s-a trecut la montarea de ansamble și sub- ansamble cu ajutorul macaralelor de mare tonaj. Avantajele sînt e- vidente : echipele au putut realiza o productivitate cu 50—60 la sută mai înaltă, iar timpul de montaj a fost micșorat cu 2—3 luni.Pentru sprijinirea întrecerii constructorilor în grăbirea ritmului lucrărilor, pe șantier a fost organizat un atelier de prefabricate din beton care asigură mai repede elementele de construcții necesare. Este vorba de piese avînd fiecare 20—25 tone, care nu puteau fi transportate ușor de la furnizori pe șantier. Anual s-au executat 3 500 mc de prefabricate grele și, ceea ce nu e mai puțin important, cu cheltuieli mai reduse. în acest fel gradul de prefabricare a unor lucrări a ajuns la 70—75 la sută, asigurîn- du-se un ritm rapid de execuție.Avantajele mecanizării lucrărilor au fost fructificate din plin. Pentru obținerea unui randament sporit, utilajele au fost folosite potrivit specificului și volumului lucrărilor. Bunăoară, cu o' macara de mare capacitate s-au montat prefabricatele grele și piesele metalice de peste 20 tone, la înălțimi de 20—22 m. Pompa de beton folosită la lucrările de la cheson a permis turnarea betonului în locuri inaccesibile, fără a mai fi nevoie de ..macaraua- turn. S-a realizat astfel o însemnată economie, iar durata de execuție a fost redusă cu 15—20 de zile.
TERMENE MOBILIZATOARE. Bi- zuindu-ne pe mobilizarea rezervelor existente, pe experiența constructorilor dobîndită la școala altor mari șantiere, am actualizat periodic graficele de execuție prevă- zînd termene mai mobilizatoare. Concomitent, la majoritatea echipe
CUM ORGANIZĂM MUNCĂ
...pe faze 
de lucrări

Diversitatea lucră
rilor ce se efectuea
ză pe șantier impu
ne. între altele, o or
ganizare rațională a 
muncii pe fiecare 
fază de execuție, 
coordonarea rigu
roasă a tuturor punc
telor de lucru. Cum 
procedăm noi ? Am 
să mă refer la meto
da folosită pentru 

construirea depozitului de fosforite, lu
crare unică în țară prin dimensiu
nile ei mari. încă de la primirea pro
iectelor, ne-am pus problema executării 
lucrărilor de construc|ii-montaj folosind 
utilaje obișnuite. Aceasta era o soluție 
care angaja competența tehnică a ingine
rilor de pe șantier. Turnarea și montarea 
prefabricatelor au fost concepute astfel 
îneît transporturile suplimentare de piese 
de peste 20 tone, care ar fi necesitai 
utilaje speciale, să fie evitate. După expe
rimentarea pe machetă a celei mai bune 
solufii, prefabricatele grele au fost turnate 
alături de pozijia de montaj (aproviziona
rea și depozitarea celorlalte prefabricate 
fuseseră stabilite anterior). Montorii și 
ceilalți muncitori au fost instruiți din 
timp, fiecare cunoscînd precis ce lucrări 
îi revin. La începerea montajului, totul 
era pregătit pînă în cele mai mici detalii 
tehnice și organizatorice. Măsurile, înso
țite de urmărirea îndeaproape a lucrărilor, 
ne-au dat posibilitate să scurtăm terme
nul de execufie cu două luni. Experiența 
cîștigată aici o fructificăm acum la alte 
lucrări pe care le executăm.

Cu bune rezultate se aplică metoda 
„în lanț", care presupune organizarea 
temeinică a muncii în diferitele ei faze. 
Prin aplicarea unor măsuri speciale de 
tehnică a securității s-a reușit să se lu
creze concomitent pe toate cele șase ni
vele ale secției de acid fosforic. Se asi
gură astfel un ritm mai rapid de execuție 
a lucrărilor de consfructii-montaj, se evită 
pierderea timpului din cauza schimbării 
locului de muncă al echipelor. La lucră
rile de finisaje ^-a căutat ca echipele de 
montori și instalatori să folosească ace
leași schele pe care au lucrat construc

lor s-a introdus schimbul II, formațiile de lucru au fost alcătuite mai rațional, s-a îmbunătățit asistența tehnică la punctele de lucru, planurile de lucru au fost defalcate pe loturi, brigăzi și echipe, pentru ca fiecare constructor să cunoască precis sarcinile și termenele prevăzute în grafice. La acestea am a- dăugat un element esențial : urmărirea permanentă, zilnică, a modului cum se respectă graficele ; săptămânal analizăm rezultatele obținute și ce trebuie făcut în continuare pentru ca toate lucrările să fie executate la timp, în grafic.Constructorii și montorii de pe șantier se mîndresc cu realizările obținute, dar problema grăbirii ritmului de execuție stă mai departe în atenția tuturor. Orice zi cîștigată față de grafic ne va da posibilitatea să concentrăm forțele și utilajele pentru începerea mai devreme a noilor obiective care urmează să fie construite. Termenele de dare în funcțiune a unor construcții se a- propie. Ca prim obiectiv avem terminarea secției de îngrășăminte pentru a se putea începe mai repede probele tehnologice. Este un angajament important, un cuvînt de onoare pe care sîntem hotărîți să-1 respectăm.
Gheorghe BUJOR
inginer-șef
Dumitru BĂDULESCU 
inginer-șef adjunct 
ai Grupului de șantiere

dovedit acest lucru.

torii, fără a mai fi necesare operații su
plimentare pentru montarea altora. De a- 
semenea, lucrările sînt executate în flux 
continuu ; în orice moment există asi
gurat un front de lucru larg, desfășurat, 
pentru săpături și betoane, instalații și 
finisaje.

Acum, cînd iarna bate la ușă, avem 
pregătit un front de lucru suficient pent'u 
a folosi din plin capacitatea de execufie 
a șantierului. Aceasta este, după părerea 
mea, o condifie importantă pentru menți
nerea unui ritm de lucru înalt și în ano
timpul friguros.

Ing. Dan RĂDULESCU 
șef de lot

...in brigăzi 
specializate

Munca în brigăzi 
specializate a dat 
cele mai bune rezul
tate pe șantierele de 
construcții. Efectuînd 
mult timp lucrări si
milare, muncitorii do- 
bîndesc cunoștințe 
profesionale temei
nice, conducerea bri
găzilor se face cu 
mai multă compe
tentă. Și propria 
noastră experiență a

Activitatea brigăzilor de dulgheri și 
fierari-befoniști e de nedespărțit. Ele lu
crează „în lanț". Pentru realizarea tuturor 
lucrărilor conform graficului, și chiar mai 
devreme, brigada de dulgheri începe 
executarea și montarea cofrajelor, îndată 
urmează fierarii betoniști ; nu se mai aș
teaptă, ca înainte, terminarea completă a 
lucrărilor de dulgherie. In acest fel se 
cîșfigă mult timp. Lucrînd cu aceiași oa
meni, putem să ne dăm seama mai bine 
asupra posibilităților lor profesionale. 
Tocmai de aceea în fata noastră, a șef'- 
lor de brigadă, s-a aflat — și se va mai 
afla încă — problema creșterii calificării 
membrilor brigăzilor. La cursurile de cali
ficare, la cele de ridicare a calificării, in 
munca practică de zi cu zi s-au creat con
diții pentru ca fiecare constructor să-și 
lărgească bagajul de cunoștințe. După ce 
șeful brigăzii aduce la cunoștință sarci
nile de producție, împărtășește muncito
rilor din propria experiență în executarea

LUNI — S-au terminat lucrările 
de construcție la hala compresoa- 
relor de gaz metan și a început 
montajul primului compresor ;

— Au început lucrările de mon
tare a cuvelor dintre axele 1—2, 
secția 200.

MARȚI — A fost gata cu două 
zile mai devreme fundația cuptoru
lui de cracare ;

— Dulgherii din echipa condusă 
de Alexandru Preda au terminat 
susținerea plăcii superioare la coșul 
central de reacție.

Montorii au mult de lucru. Iatâ-i pe muncitorii din echipa condusă de 
Brang Norbeith, montînd utilajele la una din secții

lucrărilor, le dă sprijin la fața locului. Oa
menii se specializează mai repede, devin 
sfăpîni pe meserie. In prezent, muncitorii 
din brigăzile noastre pot efectua lucră’i 
de un înalt nivel tehnic. La sosirea pe 
șantier, Marin Ciolan, Marin Caravețeanu 
și alții executau lucrări mai puțin preten
țioase, după cunoștințe ; acum cînd stăpî- 
nesc bine meseria, le încredințăm fără 
ezitare lucrări de categorii superioare.

Pentru executarea întocmai a lucrărilor 
prevăzute în graficul din ziua următoare, 
discutăm seara cu fiecare maistru, iar di
mineața, înainte de începerea lucrului, 
constructorii sînt repartizați pe lucrări po
trivit pregătirii lor și categoriei lucrărilor. 
Tot cu o zi înainte se stabilește necesarul 
de materiale.

O metodă pe care o aplicăm cu suc
ces constă în înlocuirea cofrajelor din 
seîndură cu cofraje din panouri de seîn- 
dură, cu plăci fibrolemnoase. Cheresteaua 
este economisită astfel în proporție de 
40 la sută, iar betoanele sînt de calitate 
superioară. Ș: brigada de fierari-betoniști 
a aplicat metode care asigură sporirea 
ritmului de execuție și economisirea ma
terialelor. Prin studierea planurilor de 
execujie s-a trecut la folosirea fierului- 
beton, în primul rînd a barelor lungi, iar 
cupoanele rămase sînt utilizate la fundații. 
Se reduce astfel consumul specific de fier- 
beton cu 1,5 la sută.

Ștefan MATU 
Gheorghe IORDAN 
șefi de brigadă

.fdupă grafic
Practica muncii pe 

șantiere mi-a arătat 
un lucru important : 
la baza muncii mai
strului trebuie să 
stea graficul de lu
cru, sau, cum îi spu
nem noi, planul ca
lendaristic. înainte 
de toate, acesta în
seamnă o muncă ju
dicios organizată, 
care să asigure o 
succesiune normală a 

lucrărilor, eșalonarea în timp a realizării 
construcțiilor, necesarul de materiale, u- 
tilaje și oameni.

Pornind de la planul operativ lunar 
al șantierului, noi întocmim graficul de 
execufie în care lucrările sînt defalcate

JURNAL: 2-8 noiembrie
MIERCURI — Atelierul de tîm- 

plărie condus de Năstase Guță a 
predat magaziei încă 100 bucăți co- 
fraje, confecționate din material 
recuperat ;

— Deși a lucrat în condiții atmo
sferice nefavorabile, echipa de su
dori condusă de Dobre Marian a 
montat 2 ferme de 18 m la depozi
tul vrac.

— Stația de betoane nu a putut 
produce pentru șantierul 2 decît 
37 m c de beton față de 100 m c ; 
au lipsit mașini pentru transportul 
betonului în schimbul de noapte.

pe zile, echipe, puncte de lucru, în ra
port cu urgen)a lor. Dar numai simpla 
întocmire a graficului nu rezolvă fotul. 
Important este totodată ca respectarea 
prevederilor lui să fie urmărită înde
aproape și cu exigență. Zi de zi mă 
aflu ia punctele de lucru, în mijlocul 
echipelor pe care le conduc, urmărind 
ritmul și calitatea lucrărilor. Cu șefii de 
echipă discut zilnic stadiul lucrărilor, ce 
mai trebuie făcut ca graficul să fie res
pectat. Cînd constat unele rămîneri în 
urmă, repartizez la punctul de lucru res
pectiv formații de muncitori cu mai mul
tă experiență. In acest fel lucrările pe 
care le-am executat n-au depășit terme
nele din grafice, unele dintre ele fiind 
predate chiar mai înainte ; silozurile pen
tru clorura de potasiu, de pildă, au fost 
date la montaj cu 14 zile mai devreme.

Respectarea graficelor presupune și o 
folosire rațională a utilajelor. In acest 
scop, se obișnuiește ca fiecărui schimb 
să-i fie repartizați mecanici și electri
cieni care să asigure functionarea neîn
treruptă a utilajelor. Mașinile și utila
jele sînt dirijate operativ de la un punct 
de lucru la altul, avîndu-se în vedere 
volumul lucrărilor și urgența lor.

Faptul că după noi urmează imediat 
montorii, problema unei strînse colabo
rări cu ei are un rol important. Orice 
deficiență în munca noastră ar putea să 
afecteze executarea la timp a montaju
lui. Împreună cu maistrul montor Justin 
Firmanciuc analizăm zilnic stadiul lucră
rilor legate de asigurarea frontului de 
lucru, coordonăm diferite termene de 
execufie pentru ca o parte a montajului 
să se facă simultan cu lucrările de con
strucție. Se asigură astfel un ritm mai 
rapid de execufie a fiecărui obiectiv.

Pe baza experienjei dobîndite, ne 
străduim să perfecționăm continuu me
todele de organizare a producției pe lo
cul de muncă pentru terminarea la 
timpul stabilit a lucrărilor. Aș vrea să 
fac o sugestie. Socotesc necesar ca u- 
nele grafice să fie reactualizate perio
dic, deoarece pe șantier apar noi po
sibilități de reducere a duratei de exe
cuție, iar experiența constructorilor se 
îmbogățește continuu. Aceasta nu tre
buie să ducă însă la modificarea lor „cu 
orice preț", cum se mai întîmplă uneori 
pe șantierele combinatului. Avînd gra
fice întocmite judicios, ar trebui totoda
tă ca aten(ia conducerii șantierelor să 
se îndrepte într-o mai mare măsură asu
pra respectării lor.

Aurel MELENCU 
maistru principal

JOI — Au început lucrările de 
montare a tîmplărieî metalice la 
secția 200 ; ele vor fi gata cu 2 zile 
înainte de termen ;

— Echipa condusă dc Paraschiv 
Căpățînă a terminat betonarea ra
dierului cuvelor axelor 1—2, lucrare 
începută cu cîteva zile înainte de 
termenul stabilit în grafic.

VINERI — Muncitorii conduși de 
maistrul Gh. Constantinescu, de pe 
șantierul 2, au predat Ia montaj, 
conform graficului, gazometrul de 
amoniac de 3 000 m c ;

— Cu 3 zile mai devreme s-aColaborare strînsăRealizarea la termen și la un înalt nivel calitativ a nouiui combinat presupune o strinsă colaborare între titularul investiției, constructor, proiectant și u- zinele constructoare de utilaje tehnologice. Aceasta este de altfel o cerință esențială pentru buna desfășurare a activității oricărui mare șantier. Cu cît complexitatea lucrărilor este mai ridicată, ritmul execuției mai intens și gradul de mecanizare mai înalt, cu atît mai indispensabilă devine colaborarea între toți factorii ce concură la realizarea acestui important obiectiv industrial.Vreau să mă refer la cîteva aspecte ale acestei colaborări. între titularul de investiții și constructor, ca antreprenor general, există o legătură nemijlocită. Zilnic, cu graficul în față, diriginții de șantier urmăresc stadiul și calitatea lucrărilor, stabilesc diferite măsuri pentru accelerarea execuției lucrărilor.Colaborarea cu constructorul s-a dovedit eficientă și în ce privește asigurarea la timp a șantierului cu materiale și utilaje. Beneficiarul caută să cunoască din timp ce utilaje sînt necesare întreprinderii de montaj, stabilind, împreună cu specialiștii acesteia, lista utilajelor care trebuie aduse pe șantier, corespunzător ritmului de montaj și graficelor de execuție. La fabrica de acid sulfuric, de pildă, s-au putut asigura operativ toate utilajele, lucrările de montaj efectuîndu-se în ritm susținut. împreună cu uzinele furnizoare s-a stabilit ca acestea să livreze utilajele fie complet asamblate, fie parțial, ținîndu-se seama
Exigență șiPentru a asigura un control permanent, eficient, comitetul de partid a creat organizații de bază pe toate șantierele și secțiile. Au fost primiți în rîn- durile membrilor de partid cei mai buni constructori, cu o experiență îndelungată înmuncă. Organizațiile de bază de pe șantier cuprind în prezent 612 membri și candidați de partid. O dată cu creșterea numerică a membrilor și candidaților de partid, a sporit competența organizațiilor în rezolvarea operativă a sarcinilor ; ele se bucură de prestigiu în rîndul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Fiecare membru al comitetului de partid răspunde de una sau două organizații de bază ajutîndu-le să rezolve operativ și cu exigență problemele care se ridică în fața lor.Comitetul nostru de partid urmărește în permanență ca, odată cu grăbirea ritmului de execuție, să se asigure o înaltă calitate a lucrărilor. Tocmai de aceea comitetul departid și-a concentrat activitatea și asupra acestui obiectiv. Munca politică de masă a căpătat o însemnătate deosebită. In adunările de partid, în consfătuirile de producție, ședințele de analiză, conferințele tehnice, s-a analizat adesea și s-a pus un accent deosebit pe calitatea construcțiilor. S-a popularizat experiența constructorilor fruntași.A intrat în practica comitetului de partid ca, periodic, să organizeze colective de specialiști care studiază diferite probleme legate de calitatea 

terminat turnarea betonului la ba
zinul de coagulanți.

SÎMBĂTĂ — S-a terminat, con
form angajamentului, montajul che- 
soanelor la jumătate din hala secției 
300, lucrare începută la 2 noiembrie. 
Echipa condusă de Dumitru Bozdoo 
a obținut aici un adevărat record.

DUMINICĂ — Colectivul fabricii 
de acid sulfuric — dată în funcțiu
ne înainte de termen — a produs 
cea de-a 35 000-a tonă de acid sul
furic. După numai trei luni, Ia in
stalațiile fabricii s-au atins para
metrii proiectați.

de mijloacele mecanizate de construcție aflate pe șantier. Aceasta a ușurat mult munca constructorilor. Adesea, montorii s-au deplasat împreună cu beneficiarul la uzinele constructoare de mașini din Bocșa, la „Grivița Roșie“ din București*  „Unio“ din Satu Mare etc. pentru soluționarea unor probleme legate de calitatea utilajelor, succesiunea execuției și livrării lor. Alteori, șantierul a fost vizitat de specialiști din uzinele furnizoare de utilaje. Datorită muncii susținute desfășurate de colectivele uzinelor furnizoare, colaborării strînse dintre a- cestea, beneficiar și constructor, șantierul a primit ritmic, și chiar înainte de termenele stabilite, multe dintre utilajele și construcțiile metalice contractate. Consider însă că pe șantier este necesar să fie luate măsuri ca utilajele sosite să fie montate într-un timp mai scurt, deoarece în prezent unele utilaje stau neinstalate din cauza întîrzierii a- numitor lucrări de construcție.Aplicarea soluțiilor prevăzute în documentația tehnică necesită o strînsă colaborare între titularul investiției și proiectant. încă din faza elaborării proiectelor, specialiștii care vor lucra în combinatul nostru au început să se consulte cu proiectanții, în vederea adoptării unor soluții tehnice moderne. Bune rezultate dă și asistența tehnică a- cordată de proiectanți pe șantier. De la caz la caz, ei aduc anumite perfecționări soluțiilor de construcție și montaj, contribuind la grăbirea ritmului și îmbunătățirea calității lucrărilor. La rîndul lui, titularul de investiții asigură avizarea mai operativă a documentației tehnice, dînd uneori proiectantului sugestii de îmbunătățire a acesteia.
loan MARTIN
inginer-șef al Combinatului 
de îngrășăminte chimice

operativitatelucrărilor. Pe marginea celor constatate de aceste colective se țin ședințe de analiză, indieîndu-se aplicarea în producție a celor mai eficiente soluții tehnice.Foarte îndeaproape urmărim cum se ocupă conducerea șantierului și comitetul sindicatului de calificarea și ridicarea calificării muncitorilor. Numai în acest an au funcționat 34 de cursuri de calificare și patru de ridicarea calificării, care au cuprins 800 de cursanți ; 50 de muncitori sînt trimiși la diferite școli din țară. De asemenea, conferințele tehnice contribuie într-o mare măsură la ridicarea calificării constructorilor.Comitetul de partid a indicat organizațiilor de bază să repartizeze în locurile „cheie" pe cei mai buni membri și candidați de partid. Ei au primit ca sarcină de mare răspundere de a se ocupa de fiecare membru al brigăzii sau echipei din care fac parte și a-i ajuta să devină constructori de nădejde ai șantierului.Dezbaterile care au avut loc în a- dunările de dare de seamă și alegeri și în conferința comitetului de partid au prilejuit o analiză profundă a rezultatelor obținute pînă a- cum, a posibilităților și mijloacelor prin care poate fi intensificată munca politică pe șantiere în sprijinul grăbirii ritmului lucrărilor și îmbunătățirii calității construcțiilor.
Gheorghe GROSARU 
secretarul comitetului de partid
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CUM TE ÎMPACI CU VECINUL?
«

— „Să trălți, măria ta — răspunse unul din mulțime, s-a întîmplat o mi
nune care nu s-a mai pomenit din moși-strămoșl..,

— Ce minune ? (întreabă împăratul).
— Azi pe la nămiază au intrat pe poarta cea părăsită trei flăcăiandri 

care veneau drept de spre palatul zmeului care v-a pustiit jumătate din 
împărăție.

— De spre palatul zmeului I strigă împăratul, cutremurîndu-se. Ce 
sînteți copil ? (!) sau poate or fi oameni de-ai lui ?... Ducețl-1 la palat ca 
să văd însumi cu cine am a face..

... — Ce-ațl căutat voi pe poarta cea părăsită? zise împăratul cam 
răstit... Acel drum nu e umblat de oameni, căci nu duce nicăiri ; acel drum 
e părăsit de orice suflare omenească de mari de ani, de cînd s-a pripășit 
p-acolo un zmeu cumplit care taie șl mănîncă pe orice nenorocit ce calcă 
pe acel drum blestemat. Pentru aceea și eu am dat poruncă strajnică ca să 
se părăsească acea poartă șl nimeni să nu treacă prin ea și să umble pe 
acel drum !“. (Antologie de literatură populară — voi. II — Basmul „Cel trei 
frați și zmeul").Precum se vede problema bunel vecinătăți e mai veche decît ne-am închipuit, urcînd pînă în timpuri cu marginile încețoșate de legendă.Dacă luăm lucrurile mai deaproa- pe, înțelegem că relațiile între vecini au în ele ceva cosmic (chiar așa, deși spunem asta cu nuanțe umoristice 1). Să vedem : eu locuiesc la e- tajul al cincilea. Mă simt cu toate coordonatele bine stabilite în univers — am vecin la răsărit, la apus, jos și sus 1...Toată problema este, la urma urmelor, să nu ai într-un punct spațial vecinătatea vreunui zmeu 1 Un zmeu din aceia care dădeau de furcă și împăraților din imaginația populară, pustiindu-le „jumătate din împărăție' (sau mobila ale cărei rate abia le-ai plătit, pusă să navigheze pe fluviul venit din robinetele uitate deschise ale zmeului).O scrisoare din Bacău ne înștiințează, între altele, de un gest făcut de locatarul Albu (Alb împărat) — de răul zmeului—locatar de deasupra sa. Exasperat că nu se putea dezvăța o dată să deschidă totuși ferestrele și le-a bătut în cuie 1 Zmeul de deasupra poate acum să bată în liniște zeci de covoare și pături de pe balcon 1 (e adevărat că alte capete încoronate... de praf, locuind la poalele zmeului, ne-au scris împotrivindu-se a- cestui nărav). Albu însă, în ceea ce-1 privește, contemplă cu nepăsare agitația cozilor de covoare coborîte pînă în dreptul geamului' său : tentația e nulă, geamurile ferecate. N-are importanță că cei doi prinți- șori sub șapte ani se ofilesc din lipsă de aor. Vezi că, lăsînd gluma la o parte, zmeul de deasupra e în- tr-adevăr un zmeu în localitate, care își închipuie că buna vecinătate trebuie înțeleasă cum îi vine lui la socoteală...

★Oameni buni, cititori, lmpuneți vecinilor voștri să fie oameni serioși și înțelegători 1 Pentru asta nu trebuie să vă măguliți prin tribunale în procese nesfîrșite (pentru clasica oră-
Nota

Creieri... 
furajeri

Cetățenii care doresc să cum
pere creier și picioare de porc 
de la centrul de desfacere a căr
nii nr. 186 din Galați primesc in
variabilul răspuns : „Nu avem. Ni 
se trimit destul de rar..“.

Același răspuns îl dau și ges
tionarii altor unități din Galați, 
Brăila și Tecuci. Singurul oraș 
din regiune în care măcelăriile 
pun în vînzare creier, ficat, ri
nichi, măduvioare etc. este orașul 
Focșani.

împreună cu îndrumătorul Mi
nisterului Comerțului Interior 
pentry regiunea Galați am cerce
tat cauzele acestor defecțiuni în 
aprovizionarea unităților cu une
le produse de carne. Am pornit 
de la întreprinderea furnizoare, 
I.R.I.C.-Galați. Nu mică ne-a fost 
surpriza cînd am constatat că în 
timp ce consumatorii așteptau a- 
ceste produse, aproape 700 kg 
creieri și 1 000 kg picioare de porc 
fuseseră valorificate în mod neco
respunzător. Spre bucuria găini
lor și a altor orătănii, au fost 
transformate în făină furajeră. 
Desigur, s-au găsit justificări și 
explicații de tot felul. Uneori a- 
gregatele frigorifere au fost defec
te; alteori comerțul a refuzat să 
desfacă întreaga cantitate dispo
nibilă, au existat greutăți de 
transport și cîte altele. Stau în pi
cioare aceste justificări? Nu stau. 
De buna funcționare a agregate
lor frigorifere și de organizarea 
transportului nu răspunde nici 
consumatorul, nici comerțul, ci 
însăși întreprinderea furnizoare.

La Direcția comercială regiona
lă, la I.C.R.A., la organizațiile co
merciale și la trusturile de ali
mentație publică din orașele Ga
lați, Brăila și Tecuci ni s-a spus 
că I.R.I.C. nu asigură o aprovi
zionare ritmică. Cît privește 
transportul, ni s-a relatat că, în 
majoritatea cazurilor, aceste pro
duse sînt livrate cu întîrziere și la 
ore nepotrivite.

De bună seamă că și comerțul 
local are partea sa de răspunde
re. N-a cerut întreprinderii fur
nizoare să-și respecte obligația 
de a organiza livrarea și trans
portul în condiții satisfăcătoare 
pentru consumatori, n-a ținut 
seama de obligația de a asigura 
în permanență un sortiment va
riat de produse. Iar întreprinde
rea, în loc să se gîndească la o 
mai bună organizare a activită
ții, a mers pe calea cea 
mai comodă, cerînd comerțului (și 
primind) asentimentul pentru ne- 
valorificarea unor astfel de pro
duse, destinate in primul rind 
consumului.

In ultimele două săptămîni, 
I.R.I.C. și comerțul local au luat 
o serie de măsuri pentru a îmbu
nătăți aprovizionarea orașelor cu 
diferite produse de carne. în a- 
ceastă privință mai sînt însă po
sibilități care așteaptă să fie puse 
în valoare.

Victor DELEANU 

tanie care v-a încălcat spațiul teritorial al bătăturii, sau... dar cazul îl vom expune în afara parantezei) : pensionara Letiția S. din Pitești ne scrie despre asuprirea la care o supune colocatara Soare Gheorghița : „intrigi, calomnii, injurii și insulte și, ceea ce e mai supărător, atacuri fizice".Pentru asta cele două vecine s-au judecat cu pricepere și dîrzenie. Tribunalul popular, cum era și firesc, nu le-a încurajat, amîndouă fiind deopotrivă vinovate. Instanțele de judecată au reținut, pe baza analizei judicioase și obiective a probelor, că între inculpate a avut loc un incident provocat de atitudinea Letiției S. care l-a insultat și bruscat pe fiul Gheorghiței Soare, care se afla în balconul cu acces comun. Inculpatele s-au lovit reciproc...Se poate î Din păcate, da. Din păcate asemenea cazuri se mai întîl- nesc și în alte locuri.Semnatarul acestor rînduri are — să-i trăiască — vecini buni. Cel mai bine mă împac cu vecinul din stingă, tizul Iile. Ne vizităm des, discutăm tot felul de lucruri. Cîteodată aduce vorba despre activitatea sa în comitetul de bloc în care a fost recent ales (e responsabilul scării noastre).— Să vezi, îmi spune, am reușit să obținem în sfîrșit repararea liftului.— Nu se poate, m-am minunat eu.— Trebuia 1 Acum cîtva timp la familia M., de la etajul VI, .urma să vină cineva în vizită, un unchi sau cam așa ceva. Ei, omul, cu flori în mînă, s-a suit în lift și a apăsat pe buton... Era ora șapte sau opt seara...— Continuă, mă înfior.— L-am scos dintre etaje unde rămăsese suspendat, a doua zi....Vecinul meu e cunoscut și simpatizat de toată „scara". Prin insistențele lui s-au reparat, în afara liftului, canalul colector de la bucătării, s-au pus toate geamurile exterioare, sparte în timpul finisării etc. Il caracterizează intervenția rapidă, inițiativa. într-o duminică pe la înce
La turnarea filmului

„Neamul Șoimâreștilor"

NEFILMATE
Pelicula cu „Neamul Șoimărești- lor“ se întregește zi de zi în laboratoarele de la Buftea. Peste cîtva timp, din zecile de mii de metri de film, trase la Voroneț, Ilișești, Poiana Narciselor, Sighișoara, Cîmpulung Muscel, sau pe platourile Studioului de filme „București“, va apărea tulburătoarea și dramatica poveste a lui Tudor Șoimaru, fiul unui răzeș moldovean, ajuns mare căpetenie de oști. Spectatorii Și în special cititorii operei sadoveniene se vor întîlni cu Moș Mihu, părintele spiritual al curajosului oștean, cu viteazul Bîrnovă, cu frumoasa Magda, fiica crudului boier Orheianu, cu urmașii marelui Stefan.Nenumărate întîmplări petrecute în Imediata apropiere a camerei de luat vederi, dar care n-au intrat în raza ei de acțiune, completează cadrul în care se realizează acest film. Pe de o parte, emoțiile unui debut, intemperiile sau arșița toridă, discuțiile cu localnicii, încurajările celor mai vîrstnici. Pe de altă parte, sînt cei care preferau să muncească la lumina farurilor de la tractoare numai să poată fi prezenți a doua zi la turnarea scenelor de masă, sau dădeau serbări la căminul cultural în cinstea oaspeților. Toate acestea nu s-au imprimat decît în amintirea actorilor, regizorilor, operatorilor, a sătenilor, învățătorilor și copiilor.Printre cei care povestesc cu o deosebită emoție întîmplările din timpul filmărilor sînt numeroși țărani din nordul Moldovei, care, a- semenea drumeților opriți la Hanul lui Gorașcu Haramin, „țes pînze de tăcere“ cînd li se vorbește despre Ștefan cel Mare și urmașii lui....Niculai are 10 ani. Citise romanul „Neamul Șoimăreștilor“ de Ia un coleg mai mare din Voroneț. In timp cît s-au filmat secvențele în satul lui, l-a mai citit de două ori. Știa pasaje întregi pe dinafară. S-a oferit, cu bucurie, să fie ajutorul lui „bădia Tudor“; îi purta sabia cu adevărată pietate, avea grijă de Tarzan, calul alb al lui Șoimaru. In- tr-una din zile s-a dus cu el chiar în grădina unui gospodar, unde o- chise o iarbă grasă. Acesta l-a văzut și a încercat să-1 dea afară. Niculai, cu frîiele în mîini, dar și cu lacrimi în ochi, i-a spus : „Te rog, nene, lasă-1 să pască, că peste o săptămînă bădia Șoimaru pleacă cu el la luptă și cine știe cît timp n-o mai mînca“.Toată echipa de filmare — artiști, regizori, decoratori, — a fost înconjurată cu dragoste de oamenii din satele unde se filma. Colectiviștii au căutat cu toții să fie cît mai de folos artiștilor. Era timpul seceratului și cu nimic nu trebuia stînjenită munca la arii....Zi de vară la Ilișești. Cocoșii 

put de octombrie cetățeanul de la a- partamentul 133, etajul VIII, ne-a o- ferit o surpriză : pe sub ușa lui s-a revărsat pe scară un mic rîu consecvent, din robinetele neglijate. Responsabilul scării a format pe loc o comisie de intervenție. Comisia a pătruns prin balcon în locuința inundată oprind izvorul. Au scos covoarele la uscat, au evacuat apa... Cetățeanul uituc a mulțumit cu lacrimi în ochi, promițînd că așa ceva să nu se mai întîmple „în veci 1'— De ce ați procedat așa ? l-am întrebat pe vecin. Nu era mult mai simplu să fie dat în judecată ?Sigur că nu 1în legătură cu asta, vecinul meu din partea cealaltă îmi sună într-o zi la ușă.— Vecine, zice, fac gălăgie țevile astea la dumneata. Lasă-mă să le aranjez... în scurt timp țevile nu mai bîzîiau. „Știi, zice iar, ar fi bine să vopsim grătarul ăsta de la baie, ruginește altfel... Nu se descuie ușile, am eu niște tinner să curățăm vopseaua..."De ce această atitudine ? Putea foarte bine să mă dea în judecată pentru tulburarea liniștii 1...Lidia Poghin, din Bacău, întreabă pe bună dreptate în scrisoarea ei : „Eu respect liniștea tuturor, nu pentru că mi-aș impune asta, ci pentru că așa mi-e firea. Este prea mult oare dacă cer să mi se răspundă la fel?"Din Rîmnicu Vîlcea, Nicolae Ma- teescu ne vorbește despre necazurile repetate provocate de eternul vecin de deasupra, cu care s-a înțeles bine cîndva. Dar acum : de 11 ori robinetele blestemate de sus au răzbit pînă în locuința corespondentului nostru 1 „Pereții sună a oală spartă, de atîta apă... Vecinul dă drumul la aparatul de radio peste limitele auzului la ore imposibile... copiii lui fug prin casă ca niște cai în galop, zgîrie pereții, nevasta scutură covoarele pe ferestre..."Deci, mereu și mereu aceleași lucruri. Să fie atît de greu să ne purtăm civilizat ?Nu trebuie să cugeți nu știu cît pentru a ajunge la soluția bunei vecinătăți. Ea poartă numele general de opinie publică și lucrează fără greș.Să luăm atitudine față de „zmei". Să nu ferecăm porțile ce duc spre ei. Dimpotrivă, să Ie deschidem. Opinia publică a locatarilor, a vecinilor, să le arate că o comportare ! civilizată e de preferat, că civilizație înseamnă și a-ți respecta vecinul, munca șl liniștea lui.
Ilie CONSTANTIN

Scenă de lucru la „Neamul Șoimâreștilor"încă nu anunțaseră soarele și pe drumurile din împrejurimi se vedeau întunecind zările șiruri de călăreți... gata de luptă. Cei peste 1 000 de cai necesari bătăliei fuseseră dați de gospodăriile colective fruntașe ale regiunii, în care se lucra și noaptea pentru a putea pune la dispoziție oameni și atelaje echipei de cineaști. Cei mai mulți veneau de la distanțe de zeci de kilometri : Valea Seacă, Comănești, Bălăceana etc.- în fruntea călăreților, de cum se crăpa de ziuă, era deputatul Mircea Oniceag, secretarul organizației de bază din Voroneț. Pe lingă cavalcada călăreților își făcea drum cu greu pedestrimea. îmbrăcați în haine de epocă, pedestrașii veneau pe... biciclete, motociclete sau în autobuzele „Irtei“, care în aceste zile de-abia reușeau să-și mențină orarul normal.Turul de manivelă este anticipat de forfota de pe platou. Cel mai mult au de furcă costumierele, care au de luptat mult pînă să le convingă pe tinerele fete că la o ie și fotă neagră cu margini roșii (îmbrăcămintea de epocă) nu se potrivesc eșarfele de nylon și coafura modernă. Să nu mai vorbim de încălțăminte. Colectivistele zîmbeau stînjenite cînd li s-au dat opinci ; pantoful trebuia lăsat pînă la urmă în servietă...începe filmarea. O oră, două, cinci. Pauză de prînz, după ce s-au... împărțit pămînturile boierului Orheianu. Toți se îndreaptă spre „bufetul“ amenajat în plin cîmp. Un bun prilej ca oamenii să schimbe impresii. Sînt veniți din sate diferite, discută despre recoltă și film ; cei mai mulți caută umbra răcoroasă a unui copac. Și din nou filmare. Sărbătorirea celui mai mare eveniment social din viața răzeșilor secolului al 17-lea se materializează într-un entuziasm total. Sutele, miile de oameni s-au înlănțuit într-o horă imensă. Interpreții nu au nevoie de prea multe explicații ' coregrafice ca să intre în rol. Toți sînt dansatori ; în total au fost so
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Fotografie distinsă cu mențiune la concursul „Scinteii"
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Stejarii din Mociar
Șoseaua de la Reghin spre Gwghiu 

este străjuită pe kilometri întregi de zi
dul stejarilor pădurii Mociar. Nu
mele acestei păduri, care se întinde 
pe o suprafață de 2 400 hectare, provine 
de la terenul mocirlos cu apa mereu 
stagnată la suprafață. De cîțiva ani a- 
ceste meleaguri sînt studiate de cerce
tători care stabilesc măsurile de amelio
rare a terenului și de îmbunătățire a 
condițiilor de viață pentru vegetația de 
aici. In parcul natural de la limita sudi
că a pădurii unde vin mulți vizitatori, 
pe o suprafață de 50 hectare se găsesc 
numeroase exemplare rare de stejari, a- 
devărate monumente ale naturii. Diame

licitați peste 1 000 de tineri și tinere din cele 45 de cămine culturale fruntașe ale regiunii Suceava....Pe înserat, la Voroneț după o zi de lucru. La o masă, așezată pe prispa unei casé, stau patru colectiviști și Tudor Șoimaru. Discuția e în toi ; din casă se aude distinct o doină cîntată din fluier. într-un tîr- ziu, gazda aduce o bărdacă cu vin și toarnă în toate cănile. „Tu femeie, spune gospodarul, dă mai în- șet tranzistorul așela că nu poate omu scoate un cuvînt“. Cînd acordurile se molcomiră, çel mai bătrîn dintre săteni ia cana din fața oaspetelui și, cu ea ridicată, urează noroc și ani mulți tuturor. Tudor (actorul Vasile Boghiță) întinde mîna cu o fracțiune de secundă înainte ca bă- trînul să guste din vin. A fost un gest spontan, pentru a primi cana, dar toți ceilalți au rămas pe gînduri. Numai după cîteva clipe cel din picioare rupe tăcerea : „Așa-i pe aici datina ; sau mai bine zis, așa cinsteau oamenii pe un oaspete drag. Gazda bea din paharul acestuia pentru a-i arăta cît este de prețuit. Pe timpuri, mulți se fereau să nu fie otrăvită licoarea. Erau timpuri grele pe atunci și nu știau oamenii cine este prieten sau dușman...“
★Amintiri de neuitat. Toți, actori sau localnici, vor retrăi în lungi seri de iarnă, clipele petrecute împreună. Interpreții personajelor lui Sadoveanu au învățat multe lucruri în lunile petrecute în mijlocul urmașilor eroilor marelui povestitor. De cele mai multe ori, între unii și alții s-a format o asemenea atmosferă încît un spectator neavizat putea crede pentru un moment că are în față autentici răzeși ai secolului al 17-lea. La această imagine îl conduceau limba vorbită de toți, obiceiurile, îmbrăcămintea. Și totul fusese creat numai cu ajutorul operei lui Mihail Sadoveanu și al a- mintirilor legate de Ștefan cel Mare și de vitejii săi urmași.
Valentin HOSSU 

trul unora depășește doi metri, înălțimea 
ajungînd la 20 m și mai bine. 
Aceste exemplare au o vîrstă de 
peste 400 de ani. In pădurea seculară 
de la Mociar, pe lingă arborii izolați de 
o vîrstă considerabilă se găsesc și ciotu
rile unor arbori străvechi. Pentru amelio
rarea condițiilor, pe aceste suprafețe, în- 
cepînd din 1960, ocolul silvic Gurghiu a 
executat o rețea de canale pentru eva
cuarea apelor pluviale. Golurile au fost 
arate ji plantate cu arbori.

L DEAKY
coresp, „Scinteii"

DescopeririCu prilejul unor lucrări de canalizare și nivelare efectuate în noul complex de locuințe Tomis 1 din orașul Constanța, muncitorii au dat peste două sarcofage din lespezi mari de calcar. Continuate sistematic, săpăturile au scos la iveală un sarcofag mare, de familie, cu acoperiș în pantă dublă și un sarcofag mai mic. Sarcofagele au păs-
TEATRE © C

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Lakmé (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului , (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Eml- 
nescu (orele 19,30), (sala Studio) : O fe
mele cu bani (orele 15,30), Patima de 
sub ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(premieră — orele 19,30), (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A): Dragă minci
nosule (orele 19,30). Teatrul de Comedie: 
Rinocerii (orélë 20). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Carieră pe 
Broadway (orele 19,30), (sala Studio) : 
Zlzi și... formula ei de viață (spectacol 
cedat — orele 18). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești — Paharul cu apă (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Acci
dentul (orele 20). Studioul Institutului 
de artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): 
Năzdrăvanul occidentului (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
„Savoy) : Revista de altădată (orele 20). 
(sala Victoria) : Aventurile unei um
brele (orele 20). Teatrul „Țăndărică” : 
Năzbîtiile lui Țăndărică (spectacol pen
tru copii — orele 16), Eu și materia 
moartă (Spectacol pentru adulți — orele
20.30) . Ansamblul de cîntece șl dansuri 
al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): Tinerețe 
(orele 20). Circul de Stat : Selecțiuni de 
circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cîntăreața sclavă 
— film pentru ecran panoramic : Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Comoara din 
Vadul Vechi : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), înfrățirea între popoare (15,45: 
18: 20,15). Veselie la Acapulco : Luceafă
rul (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Melo
dia (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45; 22). 
Sedusă și abandonată : Republica (8.30;

SFATUL MEDICULUI

DIABETULDiabetul reprezintă o tulburare cronică în utilizarea de către organism a substanțelor zaharoase (glucide). Ca urmare apare o acumulare permanentă de zahăr în sînge (hi- perglicemia), zahărul în exces fiind eliminat prin urină (glicozuria). Cele trei simptome principale sînt : foame exagerată, sete mare și creșterea cantității de urină eliminată. încă în secolul al XVII-lea, cînd nu existau posibilitățile actuale de laborator, medicul englez Willis a atras atenția asupra faptului că urina diabeticilor are un gust asemănător cu mierea sau zahărul, ceea ce înlesnește diagnosticarea bolii.Diabetul apare de obicei în jurul vîrstei de 50 ani, mai frecvent la femei decît la bărbați, îndeosebi în mediul urban și la oameni cu profesii sedentare sau care suprasolicită sistemul nervos. Factorul pre- dispozant cel mai important pare a fi ereditatea. Apariția bolii este favorizată de obezitate, 90 la sută dintre diabetici avînd înainte de apariția bolii o greutate supranormală.Apariția spontană a diabetului la om, și, experimental, la animal, are un numitor comun : suprasolicitarea secreției de insulina, hormonul pancreasului, necesar prelucrării zahărului în organism. Această suprasolicitare a pancreasului determină epuizarea glandei, urmată de un deficit de insulină și o prelucrare insuficientă a substanțelor zaharoase. Aceasta duce la creșterea glucozei în sînge și la eliminarea zahărului prin urină. în organism are loc totodată o accentuare a procesului de distrugere a proteinelor și a grăsimilor.O serie de simptome, în afara celor arătate mai sus, apar -mai tîr- ziu, în faza avansată a diabetului neîngrijit, manifestîndu-se ca niște complicații : pruritul genital, cataracta, retinopatia (care poate duce la orbire), arterioscleroza generalizată, gangrena extremităților, afecțiuni neurologice, infecții ale pielii, tuberculoza pulmonară etc.Diagnosticul pozitiv de diabet nu se poate face numai pe baza prezenței zahărului în urină, acesta putînd apărea și în alte împrejurări, ci și a cantității crescute de zahăr în sînge.Tratamentul diabetului vizează corectarea tulburării în prelucrarea zahărului de către organism prin regim alimentar și medicamente; atingerea și menținerea unei greutăți optime a corpului, corespunzătoare înălțimii ; prevenirea complicațiilor care pot apărea în evoluția bolii.Regimul alimentar este elementul de bază, și de cele mai multe ori singurul, în tratamentul oricărei forme de diabet, cu excepția celui grav. Regimul trebuie să fie sărac în calorii (alimentație redusă), reali- zîndu-se un raport echilibrat între proteine (carne, ouă, brînză, lapte) grăsimi și hidrocarbonate (zarzavaturi, fructe, făinoase). Dintre hidrocarbonate sînt permise numai acelea care au o concentrație mică de zahăr, cum sînt anumite legume (salată, spanac, ridichi, roșii, castraveți, varză, conopidă, iar cartoful — doar în cantități mici) și fructe (zmeură, căpșuni, mere, pere, caise, portocale, nu însă prune, struguri, banane). Este permisă pîinea integrală sau graham, dar în cantitate foarte redusă.în stabilirea categoriilor și cantităților de alimente permise se
„Tropicele“ de

La numai cîțiva kilometri de Oradea 
se păstrează și acum martori vii din 
trecutul geologic al țării noastre : floarea 
Lotus și speciile de melanopide, plante 
care se dezvoltă și cresc în mod obiș
nuit în ținuturile ecuatoriale ale globu
lui. Pentru ocrotirea lor s-au rezervat 
cîteva lacuri mici denumite „Ochiul 
mare“, „Ochiul țiganului“, „Ochiul 
băii“ și cursul pîrîului Peța — care în
conjoară băile 1 Mai. Lotusul este o 
floare mare albă, înrudită cu nufărul

arheologice trat o parte din obiecte : căni, opaițe, monede etc. care arată că mormintele datează de la mijlocul Secolului III e.n. în sarcofagul mic s-a găsit un frumos cercel de aur cu o câmeë îhfățișînd bustul unei femei. Noile sarcofage, împreună cu cele descoperite aici pînă acum, întregesc aspectul necropolei de epocă romană a Tomisului. (Agërpres)
INEMA • TELEVIZIUNE

11: 13,30; 16; 18,45; 21,30). încurcătura
blestemată : Capitol (9,30; 12,15; 15; 18; 
20.45), Feroviar (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Flamură (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). Poveste 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).  Program pentru copil : 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 : Cultural (15,30; 
18; 20,30). Jocuri întrerupte : Dacia (9,45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Rebelul magni
fic : Buzești (15,30; 18; 20,30). Umbrelele 
din Cherbourg : Grlviță (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Modern (10; 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Accattone : Unirea (16; 18,15:
20.30) , Crîngași (15,30; 18; 20,30). Pășesc
prin Moscova — cinemascop : Bucegi (10; 
li; 16; 18,15; 20,30). Hatatl (ambele serii): 
Tomis (9,30: 13; 16,30; 20). Brațul nedrept 
al legii : Vitan (16; 18,15; 20,30). Pagini 
de istorie — Rominia, 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: 
Artă (14; 16; 18; 20), COtroCenl (16; 18,15;
20.30) . Ciociara : Moșilor (15,30; 18; 20,30).
Vii șl morți — cinemascop (ambele 
serii) : Aurora (8,45; 12,30: 16,15; 20).
Banda de lași : Cosmos (16; 18; 20).
Moral 63: Viitorul (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cascada diavolului : Colentina (16; 18,15;
20,30).  Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii): Floréasca (16; 19.30). Dra
goste fa zero grade : Progresul (14,30; 
16,45; 19; 21,15), Ferentari (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Străinul — cinemascop (am
bele serii): Drumul Sării (15,30; 19), 
Pacea (10,30; 16: 19.15).

Z AB ABATva ține seama nu numai de ce cantități de alimente cu conținut de zahăr pot fi consumate fără ca să apară glucoza în urină, ci și de toleranța bolnavului față de întregul regim antidiabetic. Repartiția celor 3 alimente (proteine, grăsimi, hidrocarbonați) în regim se va face ținînd seama de îngrădirea grăsimilor, care nu vor depăși 35—45 g unt și untdelemn pentru un adult de 70 kg. Proteinele vor fi acordate în rație minimă de un gram de fiecare kg de greutate corporală, a- ceastă cantitate fiind indispensabilă menținerii stocului de proteine ale organismului. Restul rației va fi acoperit de glucide de tip diluat, a- dică cu concentrație mică de zahăr, de 5 la sută pentru zarzavaturi și 10 la sută pentru fructe. Acestea se vor administra de preferință sub formă crudă, deoarece conțin astfel multe vitamine din grupul A, B și C și cromone, substanțe cu acțiune analogă insulinei.Dieta de 2 100 calorii, corespunzătoare unei persoane în greutate de 70 kg, va rezulta din următoarele cantități de alimente : proteine 98 g, lipide 105 g și glucide 192 g, cuprinse în : lapte 100 g, brînză 100 gr, iaurt 200 g, două ouă, carne fiartă 200 g, pîine 110 g, cartofi 200 g ; legume cu 5 la sută concentrație de zahăr — 800 g, fructe cu 10 la sută concentrație de zahăr — 350 g Și grăsimi — unt și untdelemn — cîte 20 g din fiecare. Lichidele sînt permise la discreție, fiind recomandabile apele minerale alcaline, de tipul apei Matild din Bodoc. Regimul conceput în această formă pretinde organismului cantități mai mici de insulină, punînd deci pancreasul în stare de repaus și refacere. Pentru amănunte este bine să fie consultat medicul.Cantitatea de alimente rezultată din calculul caloric va fi repartizată în 5 mese pe zi deoarece mesele mici pretind pancreasului cantități mal reduse de insulină decît mesele copioase. Din cauza leziunilor celulare hepatice pe care le poate provoca se va evita alcoolul.Necesitatea tratamentului medicamentos cu insulină sau sulfamide antidiabetice se va stabili de către medic dacă după un regim simplu nu scade conținutul de zahăr din urină sau apar complicații.După ipotezele științifice actuăle, prin administrarea de insulină, membrana celulară se permeabili- zează și permite o mai rapidă pătrundere și prelucrare a glucozei în celule. Tratamentul cu Sulfamide antidiabetice pe cale bucală se face cu succes în două treimi din cazurile de diabet sub zece ani dé evoluție. Efectul lor se bazează fie pe stimularea celulelor pancreătice producătoare de insulină, fie pe frî- narea acțiunii de distrugere a insulinei în organism. Din punct de vedere profilactic, diabeticul trebuie ferit de infecții, surmenaj fizic și suprasolicitări nervoase.Diabeticul nu trebuie să se considere un bolnav atît timp cît nu a- par complicații, respectînd însă u- nele îngrădiri. Este util să subliniem că orice complicații pot fi foarte u- șor evitate printr-o colaborare permanentă între pacient și medic.
Dr. Vidor LĂZĂRESCU 
Institutul de medicină 
Internă

lingă Oradea
care s-a aclimatizat la „Tropicele“ de 
lîngă Oradea.

Iată și cîteva caracteristici interesan
te. Floarea Lotus plutește deasupra 
apei fiind deschisă de la orele 21 pînă 
a doua Zi dimineața la ora 10. Restul 
de 11 ore din zi rămîne închisă. Acest 
orar de „deschidere“ și „închidere“ 
a Lotusului este valabil însă numai în 
lunile călduroase ale verii. Toamna floa
rea dé Lotus este deschisă toată ziua. 
Ea se simte bine și în lunile de iarnă 
în apele pîrîului Peța care nu îngheață 
niciodată. Prezența ei la o latitudine 
atît de neobișnuită a preocupat pe na- 
turaliștii din lumea întreagă.

Ce bine ar fi dacă și Sfatul popular 
al orașului Oradea s-ar preocupa într-o 
mai mare măsură de rezervația de 
la băile 1 Mai, căci „ochiurile“ cu ape 
termale în care Lotusul vegetează în 
aceleași condiții ca și în țările calde, 
sînt de ani de zile neîngrădite, iar gîș- 
tele și rațele avînd drum deschis Ciugu
lesc bobocii acestei minunate plante 
ocrotite de lege.

H. GROSU 4 
coresp. „Scinteii"

TELEVIZIUNE : în jurul ore! 14,30 — 
Transmisie de la stadionul Giulești : 
Intîlniréa de fotbal dintre echipele Ra
pid șl Știința-Cluj. 18,20 — Miniaturi Co
regrafice — Transmisiune de la Riga. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pen
tru copii : Aventurile echipajului Val- 
Vîrtej : „în Atlantida". 19,50 — Transmi
siune de la Teatrul „C. I. Nottara“ : 
Carieră pe Broădwăy — de James Lee. 
în pauze : Sfatul medicului : Despre la- 
ringite de dr. Valeria Nerescu ; Instala
ții de foraj — Reportaj realizat de Stu
dioul „AI. Sahia". în încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

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

umedă și s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil, măi mult acoperit în Oltenia, 
Muntenia. Dobrogea și nordul Ardealu
lui, unde ău Căzut precipitații locale 
sub formă de ploaie și burniță. Local 
s-a produs ceață. Vîntul ä suflat în ge
neral slab, Cu ușoare intensificări în 
Banat din sectorul sud-estic. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 16 grade la Banloc și Oravița și 2 
grade la TOplița. In București : Vremea 
a fost umedă, Cu Cër acoperit. A plouat 
slab. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 a fOSt de 
11 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 noiembrie. în țară : Vre
me relativ călduroasă, cu cer nöros. Vor 
cădea ploi locale. Vînt Slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, iar maximele între 5 și 15 gra
de. Ceață locală. In București : Vreme 
relativ călduroasă, cu cer noros. Ploi 
slăbe. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușOr variabilă. Ceață dimi
neața.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Italiei in R. P. Romînă

Cuvîntârile rostite

La aniversarea a 20 de ani 
de activitate a Editurii Politice

Exprimîndu-și satisfacția că a fost numit într-o funcție care-i permite să lucreze direct în domeniul relațiilor dintre Italia și Romî- nia, țări legate printr-o veche și comună origine ca și prin vechi și comune tradiții, ambasadorul Nic- colo Moscato a subliniat că patrimoniul comun etnic, istoric și cultural reprezintă un factor permanent și pozitiv în relațiile dintre cele două țări.Relevînd intensa creștere din ultimii ani a relațiilor bilaterale romîno-italiene, vorbitorul a subliniat că aceasta reflectă hotărîrea celor două guverne de a acționa pentru a ajunge la o tot mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă prietenească între cele două popoare. în acest sens, ambasadorul a amintit de hotărîrea recentă de a ridica reprezentanțele diplomatice la rang de ambasadă și apoi a scos în evidență creșterea deosebit de îmbucurătoare a schimburilor comerciale romîno-italiene, care au sporit în ultimii cinci ani de cinci ori. El și-a exprimat încrederea că prin bunăvoință și eforturi reciproce aceste schimburi vor continua să crească.Referindu-se la dezvoltarea favorabilă a relațiilor culturale dintre R. P. Romînă și Italia, Niccolo Moscato a spus că atît programele oficiale de schimburi culturale, cît și acordul de colaborare tehnico-știin- țifică semnat în iunie constituie un bun augur pentru o creștere continuă și folositoare a relațiilor care unesc cultura italiană cu cea romînă.După ce și-a exprimat speranța și dorința de a aduce o contribuție e- fectivă și eficace la consolidarea și dezvoltarea relațiilor italo-romîne, ambasadorul italian a transmis președintelui Consiliului de Stat sincere și calde urări de sănătate, iar poporului romîn urări de fericire și prosperitate.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a mulțumit pentru urările exprimate și la rîndul său a urat ambasadorului italian bun venit în Republica Populară Romînă.Președintele Consiliului de Stat a exprimat satisfacția guvernului romîn pentru evoluția pozitivă a relațiilor dintre Romînia și Italia și încrederea în perspectivele favorabile ale colaborării dintre cele două țări, a arătat că și în R. P. Romînă vechile tradiții ale prieteniei romîno-
Expoziție documentară ShakespeareMiercuri, la Casa artiștilor din str. Franklin rir. 12 a avut loc vernisajul expoziției documentare engleze organizată sub auspiciile A.T.M., cu prilejul anului Shakespeare. In cuvîntul de deschidere Mihnea Gheorghiu, președintele Consiliului cinematografiei din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a relevat răspîndirea și prețuirea de care s-a bucurat și se bucură opera lui Shakespeare în.,țara noastră. El a arătat că toți marii noștri actori au jucat pe Shakespeare, toți marii noștri scriitori au tradus operele sale. In ultima vreme a apărut traducerea integrală a operei sale, iar tetracentenarul lui a fost sărbătorit de toate teatrele noastre dramatice.A răspuns James Dalton Murray, ambasadorul Marii Britanii în R. P. Romînă. Vorbitorul a spus că în țara noastră s-a dat o atenție deosebită nu numai interpretării pieselor lui Shakespeare, dar și calității traducerilor operelor lui în romînește. De aceea nu este surprinzător că nivelul manifestărilor în Romînia a fost atît de ridicat în timpul „Anului Shakespeare". El a anunțat că, la dorința Consiliului Britanic, majoritatea cărților din expoziție au fost oferite Universității din București.Asistența a vizitat apoi expoziția, care cuprinde peste 650 volume :
Alegerile în organizațiile 
de partid de la sate
(Urmare diij pag. l-a) 
pentru îndrumarea organizațiilor de U.T.M., sindicale și de femei, lărgirea activului fără partid, atragerea lui la toate acțiunile întreprinse de organizațiile de bază.Problemele muncii politico-ideolo- gice trebuie să-și găsească în cadrul adunărilor de alegeri locul ce li se cuvine ca urmare a ponderii și însemnătății lor în ansamblul muncii de partid. în condițiile creșterii continue a numărului candidaților și r.oilor membri de partid, a rolului și influenței organizațiilor de bază în viața satelor, este deosebit de impor- tant să se discute căile de îmbunătățire continuă a calității învățămîn- tului de partid, a muncii politico- culturale de masă, astfel ca ele să-și sporească mereu eficacitatea practică, contribuind la cunoașterea aprofundată a bazelor științifice ale poeticii partidului, a hotărîrilor C.C. ăl P.M.R. și guvernului, a problemelor economiei agricole. Esențial este ca diferite forme ale învățămîntului de partid, ale propagandei prin conferințe să determine dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, cultivarea atitudinii noi față de muncă și avutul obștesc, ca și față de îndatoririle către stat. Dată fiind răspunderea care revine organizațiilor de partid în îndrumarea învățămîntului agrozootehnic de ma

italiene sînt apreciate și considerate ca un factor permanent de apropiere între cele două țări. Ne pare bine — a spus vorbitorul — că în condițiile actuale, relațiile tradiționale de prietenie romîno-italiene au intrat într-o nouă etapă marcată de ridicarea reprezentării diplomatice la rangul de ambasadă și de creșterea însemnată a schimburilor economice, culturale și tehnico-științifice între țările noastre.Președintele Consiliului de Stat a relevat că dezvoltarea multilaterală și procesul continuu de modernizare a economiei romînești, realizările importante ale industriei și tehnicii italiene, cunoscute și apreciate în țara noastră, creează noi posibilități pentru a amplifica și diversifica în continuare cooperarea economică reciproc avantajoasă romîno-italiană. De asemenea, schimburile culturale se dezvoltă pe o linie ascendentă, înlesnite de străvechi legături și contacte în acest domeniu, ca și de dorința celor două popoare de a se cunoaște și înțelege mai bine.Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat că toate acestea constituie tot atîtea premise pentru lărgirea și îmbogățirea continuă a relațiilor de cooperare prietenească multilaterală dintre Romînia și Italia, în interesul ambelor țări, ca și al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.în încheiere președintele Consiliului de Stat a exprimat poporului italian urări de pace și prosperitate, iar ambasadorului italian succes în misiunea sa, asigurîndu-1 că în activitatea sa îndreptată spre întărirea prieteniei romîno-italiene va primi tot sprijinul din partea Consiliului de Stat, a guvernului romîn și a sa personal.între președintele Consiliului de Stat și ambasadorul Italiei a avut loc apoi o convorbire, care a decurs într-o atmosferă cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul Italiei a fost însoțit de Vittorio Amedeo Farinelli, prim-secretar, Achille Amico, atașat militar naval și al aerului, Romolo Bartoli, atașat comercial, și Giuseppe Apolloni, atașat. (Agerpres)

toate lucrările care au apărut în Anglia despre Shakespeare, începînd din anul 1700 și pînă în prezent, u- nele ediții rare ale operelor lui, fotocopii ale unor manuscrise, fotografii etc., referitoare la viața și opera marelui dramaturg.

In timpul vizitării expoziției
Foto : M. Cioc

să, se cere ca desfășurarea acestuia să fie pe larg analizată, în ce privește sfera sa de cuprindere, calitatea lecțiilor, legarea lor de preocupările specifice cursanților.Ridicarea la un nivel mai înalt a muncii de partid la sate depinde, în mare parte, de măsurile adoptate de adunările de alegeri, de spiritul de răspundere și exigența partinică cu care comuniștii vor promova în noile birouri ale organizațiilor de bază și în comitetele de partid pe cei mai buni dintre ei — luptători activi pentru înflorirea agriculturii socialiste, oameni înaintați, harnici și combativi, cu pregătire politică și culturală corespunzătoare, bucurîn- du-se de prețuire și autoritate prin rezultatele obținute în producție și în activitatea obștească.Bine procedează comitetele regionale și raionale de partid, care îndrumă, din timp, la fața locului, birourile organizațiilor de bază în pregătirea adunărilor de alegeri, aju- tîndu-le să se orienteze spre problemele principale ale unității respective, să chibzuiască asupra problemelor nerezolvate, a căilor de realizare a sarcinilor ce le stau în față.Pregătirea temeinică a adunărilor de dare de seamă și alegeri în organizațiile de partid de la sate cheză- șuiește ridicarea la un nivel mai înalt a muncii de partid în scopul obținerii de noi succese în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.

Editura Politică a împlinit 20 de ani de activitate. înființarea, în primele luni după eliberarea țării, a Editurii Partidului Comunist din Romînia, devenită ulterior Editura Politică, a constituit o expresie a preocupării permanente a partidului pentru răspîndirea, prin intermediul tipăriturilor, a ideologiei marxist-leniniste în țara noastră.Activitatea depusă de Editura Politică în cei 20 de ani, parte integrantă a vastei munci ideologice desfășurate de partid, a reprezentat o contribuție importantă la cunoașterea ideilor marxism-leninismului, a politicii partidului de către membrii de partid și masele largi ale oamenilor muncii. Cele peste 6 700 de titluri apărute în acești 20 de ani, într-un tiraj total de circa 195 dé milioane de exemplare, sînt o mărturie a rodnicei munci desfășurate de Editura Politică.Operele clasicilor marxism-leninismului s-au tipărit în 200 de titluri, într-un tiraj de peste 8 730 000 de exemplare, printre care 19 volume Opere ale lui K. Marx și F. Engels, 39 de volume Opere și 27 de volume din Opere complete ale lui V. I. Lenin, numeroase culegeri tematice.
PROFESOR JACQUES BYCK

Ministerul învățămîntului și Universitatea din București anunță cu profund regret că în ziua de 10 noiembrie 1964 s-a stins din viață, după o lungă suferință, profesorul universitar J. Byck.Născut la 19 octombrie 1897 în București, profesorul J. Byck și-a făcut studiile la Universitatea din București. După ce a funcționat în învățămîntul mediu, ca director și profesor la diferite licee din București și Cîmpina, prof. J. Byck a fost numit în 1945 la Facultatea de litere și filozofie, unde și-a desfășurat activitatea pînă în ultimele clipe ale vieții sale.De-a lungul activității lui didactice a pregătit cu dragoste și devotament numeroase serii de studenți,

INFOR
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ÎNCHEIERII ARMISTIȚIULUI 

ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIALMiercuri dimineața, cu prilejul a- niversării încheierii armistițiului în primul război mondial, a avut loc la Monumentul eroilor francezi de la cimitirul militar Bellu solemnitatea depunerii unor coroane în memoria ostașilor francezi căzuți în primul război mondial pe teritoriul Romîniei.Au depus coroane de flori Gh. Calcan, vicepreședinte al Sfatului popular al Capitalei, și Jean- François Noiville, însărcinat cu a- faceri ad-interim al Franței la București.

Olimpiada de șah

A început turneul finalLa Tel Aviv a început turneul final al Olimpiadei de șah. Printre cele 14 finaliste se numără și echipa R. P. Romîne, care în preliminarii a reușit frumoasa performanță de a ocupa locul întîi în grupa 5-a, totalizînd 18 puncte din 24 posibile.în primul tur al finalei, șahiștii romîni s-au întîlnit cu echipa Argentinei și au obținut victoria cu scorul de 3—1, rezultat considerat ca neașteptat de specialiștii care urmăresc turneul. La prima masă, Ghițescu a remizat cu Eliskases, la masa a doua Gheorghiu l-a învins pe Garda, apoi Ciocîltea a făcut remiză cu Schweber, iar la masa a patra
1er! la fotbal
PLOIEȘTI: Petrolul- 
Lokomotiv Plovdiv 1—0Miercuri la Ploiești, în prezența a peste 10 000 de spectatori, în turul doi al „Cupei orașelor tîrguri“ la fotbal, echipa Petrolul a întîlnit formația bulgară Lokomotiv Plovdiv. Jocul, desfășurat pe un teren alunecos, îmbibat cu apă, s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor romîni. Unicul punct a fost marcat de Dridea, care a transformat o lovitură de la 11 m. Echipa bulgară, în intenția de a obține un rezultat cît mai strîns, s-a apărat supranumeric (în cîte 7—8 oameni), acționînd la înaintare prin contraatacuri. Returul va avea loc la 2 decembrie la Plovdiv.
MILANO: Internazionale- 
Dinamo 6—OAseară, la lumina reflectoarelor, pe stadionul San Siro din Milano, echipa Intemazionale Milano, câștigătoarea Cupei inter-contirientale, a învins cu 6-0 (4-0) pe Dinamo București în primul joc al optimilor de finală ale „Cupei campionilor europeni". Scorul a fost deschis de Jair (min. 13), ca după 4 minute Mazzola să marcheze cel de-al doilea punct. Gazdele au mai înscris pînă la sfîrșitul reprizei alte două puncte prin Jair (min. 36) și Suarez (min. 40), cu concursul lui Datcu. După pauză, fotbaliștii italieni au un atac decis în fața porții și au mărit scorul în

Activitatea creatoare desfășurată de partid, în fruntea maselor, pentru transformarea socialistă a țării, se reflectă în volumele și broșurile care cuprind documente ale Partidului Muncitoresc Romîn, articole și cu- vîntări ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și ale altor conducători de partid și de stat. Numeroasele manuale, broșuri și cursuri tipărite de Editura Politică în ajutorul învățămîntului de partid și învățămîntului politic U.T.M. constituie un real sprijin pentru oamenii muncii în însușirea ideilor marxism-leninismului în strînsă legătură cu experiența partidului nostru și a mișcării comuniste internaționale.Editura Politică tipărește numeroase lucrări originale de economie politică, filozofie, istorie, precum și broșuri din domeniul literaturii politice de masă. Un număr mare de cărți politice sînt traduse în limbile minorităților naționale.La a 20-a aniversare a Editurii Politice, redacția „Scînteii“ felicită călduros pe toți lucrătorii și colaboratorii ei, urîndu-le noi sticcese în activitatea lor rodnică pusă în slujba înfloririi patriei, a victoriei cauzei socialismului și păcii.
realizînd, în același timp, o operă științifică valoroasă concretizată în lucrări din domeniul filologiei romînești. Pentru contribuția sa la e- diția I a Gramaticii limbii romîne, profesorul J. Byck a fost distins cu titlul de laureat al Premiului de Stat, iar pentru meritele sale de vechi dascăl și distins om de știință a fost decorat cu ordine ale R.P.R.Prof. J. Byck a fost membru al Partidului Muncitoresc Romîn și a desfășurat o susținută activitate pe tărîm obștesc.Prin încetarea din viață a prof. J. Byck științele filologice și învățămîntul nostru superior suferă o grea pierdere.

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

M A T I I
»Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Externe și membrii ambasadei Franței.

MrLa invitația Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă ne-a vizitat țara dr. Melba Hernandez, membră în Secretariatul național al mișcării cubane pentru pace. Ea a vizitat instituții de cultură și artă, cartiere noi de locuințe din Capitală, Valea Prahovei, obiective industriale din orașul Brașov etc. De asemenea, a avut întrevederi la Comitetul național pentru apărarea păcii și la Consiliul național al femeilor. (Agerpres)

Radovici a adus un punct, cîștigînd partida cu maestrul Cruz.Alte rezultate din primul tur : R.P. Bulgaria-R. P. Ungară 3—1 ; R. F. Germană-S.U.A. 2—2 ; R. P. Polonă- R. S. Cehoslovacă 2—2 ; U.R.S.S.-Iz- rael 2,5—0,5 (1) ; R.S.F. Iugoslavia- Olanda 1—1 (2) ; Canada-Spania1,5 —1,5 (1).
★In runda a doua, echipa R. P. Romîne a întîlnit formația S.U.A. Șahiștii americani au cîștigat cu 2,5— 1,5 puncte. Reshewski l-a învins pe Ghițescu, iar celelalte partide s-au încheiat remiză.

urma golurilor înscrise de Mazzola (min. 79) și Milani (min. 81). Returul va avea loc la 3 decembrie la București.
*P. S. — După cum și-a încheiat a- 

seară transmisia crainicul radiodifu
ziunii romîne, scorul final al meciu
lui și — adăugăm — comportarea 
penibilă a dinamoviștilor bucureș- 
teni fac de prisos orice comentarii.

O remarcă : In preziua meciului 
Inter — Dinamo, unul din principa
lele ziare italiene „II Giorno" a pu
blicat declarația antrenorului dina- 
movist, A. Niculescu : „Am venit 
aici pentru a învinge ; noi jucăm tot
deauna pentru victorie“...

BUCUREȘTI: Steaua - 
Progresul 1—OIeri, pe stadionul 23 August din Capitală, într-o partidă restanță contînd pentru campionatul categoriei A la fotbal s-au întîlnit echipele bucureștene Steaua și Progresul. După un meci de luptă, în care inițiativa a fost tot timpul de partea jucătorilor militari, Steaua a obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0). Golul victoriei a fost înscris de mijlocașul Negrea, care, în minutul 43, de la aproximativ 20 m, a șutat puternic la semiînălțime, făcînd inutilă intervenția portarului Cosma. In urma acestui rezultat Steaua a totalizat 10 puncte și ocupă locul doi în clasamentul general.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
EVOLUȚIA RELAȚIILOR INTEROCCIDENTALE

In seria numeroaselor articole ale pre
sei occidentale, care, în aceste zile, co
mentează divergentele manifestate intre 
partenerii atlantici (vezi „Scinteia" nr. 
6434 din 8 noiembrie a.c.) se include și 
următorul articol apărut în ziarul londo
nez „TIMES" sub titlul „Marea dezbina
re”. In articol se spune:

„Propunerea vest-germană • în vederea 
unor consultări între „cei șase" cu pri
vire la unitatea europeană ♦) nu duce 
lucrurile mult mai departe, dar le-ar pu
tea da un impuls. Ceea ce este necesar 
în etapa actuală nu este să se strige pe 
acoperișuri, ci să se procedeze la un 
schimb de idei liber și cu dorință de în
țelegere a pozițiilor reciproce între „cei 
șase" și, mai urgent încă, între aceștia 
și S.U.A. Alianța occidentală este pusă 
în fața problemelor fundamentale privi
toare la țelul și la viitorul său și nu are 
nici un sens doar să-l atacăm pe gene
ralul de Gaulle pentru obiceiul său de 
a se închista pe poziții rigide. De fapt 
prima necesitate este de a înțelege care 
sînt intențiile sale și care din cererile 
sale sînt fundamentale pentru obiectivul 
său major.

El este pentru o Europă **)  de națiuni 
suverane, care să reprezinte ea însăși un 
partener suveran și egal în alianța atlan
tică. în consecință, el este în favoarea 
unității europene în măsura în care a- 
ceasta întărește Europa față de S.U.A., 
dar împotriva ei în măsura în care în
calcă influența sau suveranitatea franceză, 
Aceasta explică atît contradicțiile apa
rente, cît și cele reale ale politicii sale 
care pare la un moment dat să promo

*) Vezi articolul „Adenauer îl acuză 
pe Erhard de eșec“ apărut în „Scîn
teia“ nr. 6 434.

tari și-au repetat opoziția față de în
toarcerea sa. Pare neverosimil că Peron 
s-ar putea întoarce, chiar ca un cetă
țean particular fără a provoca un grav 
conflict, chiar dacă s-ar mulțumi să ră- 
mînă un spectator mărginaș și chiar dacă 
s-ar renunța la acuzațiile de natură pe
nală formulate împotriva lui. Totuși, ul
timele informații arată că el s-ar putea 
duce în Uruguayul vecin, care ar putea 
constitui o bază convenabilă pentru in
fluențarea evenimentelor din Argentina. 
In plus, lunile de vara au fost tul
burate de o serie de campanii de pro
test bine planificate și cărora li s-a fă
cut o bună publicitate, organizate de 
fracțiunea peronistă din C.G.T., cînd ’u- 
crătorii au ocupat fabricile pentru scurte 
perioade. Acest nou gen de grevă a fost 
în semn de protest față de ritmul încet al 
guvernului de a se ocupa de problema 
șomajului, de prețurile crescînde și de 
salariile staționare. Din campania de pro
test au rezultat mai multe legi cu pri
vire la urcarea salariului minim și la 
controlul prețurilor la alimentele esen
țiale; campania a atras, de asemenea, a- 
tenfia asupra influenței peronișfilor.

Această reînviere a peronismului îi în
grijorează pe sprijinitorii guvernului, 
vechi de un an, cu atît mai mult cu cît 
alegerile pentru desemnarea unei treimi 
din Camera depufaților urmează să aibă 
loc în martie viitor. Avînd în vedere că 
Congresul a anulat recent dispozițiile 
cșre interzic partidele justițialist (pero- 
nist) și comunist, ele vor putea să con
teste în mod deschis alegerile. De pe 
acum unele partide mai mici din opo
ziție vorbesc despre o alianță posibilă 
cu peroniștii, ca un mijloc de a cîștiga 
masa alegătorilor".

DUPĂ ADENAUER, GERSTENMAIER

Ziarul vest-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" publică următorul comen
tariu pe marginea interviului acordat de 
E. Gerstenmaier, președintele Bundesta- 
gului, publicației „Bild Zeitung" :

„După ce, acum cîteva zile președin
tele U.C.D., Adenauer, l-a criticat aspru 
pe cancelarul federal Erhard și pe mi
nistrul de externe, Schröder*),  simbătă 
(7 noiembrie — n.r.) în cadrul unui in
terviu, și președintele Bundesfagului 
Gerstenmaier s-a exprimat negativ despre 
ei. «Nu mai poți avea liniște» — s-au 
auzit sîmbătă voci îngrijorate în cercurile 
conducătoare ale Uniunii creșfin-demo- 
crate. Expunerile lui Gerstenmaier consti
tuie, în unele privințe, «un explozibil 
politic» care ar putea duce cu certitudine 
la discuții aprinse în sînul U.C.D./U.C.S. 
și în sînul guvernului.

In cercurile U.C.D. de la Bonn se ac
centuează că președintele Bundesfagului, 
în interviul acordat publicației „Bild 
Zeitung", a folosit formulări mai precaute 
decît a făcut-o, cu o săptămînă înaintea 
lui, președintele partidului, Adenauer. 
Față de puternica aprobare pe care pre
ședintele Bundesfagului a obținuf-o la ul
tima ședință a conducerii fracțiunii parla
mentare, este de presupus că în spatele 
său se află o puternică aripă a 
U.C.D./U.C.S. De aceea, se consideră că 
este îndoielnic că Erhard, avînd în ve
dere acest «puternic batalion», va în
drăzni să insiste în cadrul conducerii 
fracțiunii la o încercare de forțe.

Gerstenmaier consideră ca deosebit 
de presantă pronunțarea în favoarea unei 
uniuni politice bilaterale germano-fran- 
ceze, Pînă acum cancelarul federal 
Erhard s-a pronunțat în permanență pen
tru o Europă a celor șase. Gerstenmaier, 
unul din cei patru vicepreședinți ai 
U.C.D., a spus în legătură cu aceasta : 
«Avem un tratat cu Franța. Acest tratat 
constituie aproape o Celulă a nucleului 
Europei». Dacă ceilalți vecini nu vor voi 
să participe, ei își vor asuma răspunde
rea.

Gerstenmaier a subliniat că el a decla
rat în mod clar în cadrul U.C.D./U.C.S. 
că prietenia germano-franceză nu trebuie 
pusă în nici un caz în primejdie. «Frac
țiunea m-a aprobat cu entuziasm. A fost 
o adevărată revelație pentru deputați că 
de data aceasta s-a căutat o înțelegere 
și nu s-au făcut doar afirmații ieftine». 
Referirea la «afirmații ieftine» este apre

RADIOTELESCOP 
INTERNAȚIONAL

Omul de știință sovietic Semion 
Kaikin a propus la un simpozion in
ternațional construirea unui radiotele- 
scop internațional compus dintr-un 
număr de 1500 antene puse într-un 
cerc cu un diametru de 20 km. Ra- 
dioundele spațiale se vor reflecta la 
un singur post de recepție, capabil să 
capteze emisii de la cele mai înde
părtate galaxii. Acest uriaș radiotele- 
scop va servi la rezolvarea mai mul
tor probleme importante ca de 
exemplu: formarea universului, astro
nomia extragalaxică, natura radioga- 
laxiilor ca și problema existenței unei 
civilizații extrapămîntene.

CALĂ URIAȘĂ

La Yokohama a fost construită o 
cală uriașă care va fi folosită la con
strucția de nave cu un deplasament 
pînă la 160 000 de tone. Cala are o 
lungime de 330 metri, lățimea fiind 
de 52 metri, iar înălțimea de 11 metri. 
La începutul anului viitor, aici va în
cepe construirea celui mai mare tanc 
petrolier din lume, cu un deplasament 
de 150 000 tone.

INUNDAȚII DE AMPLOARE

Inundațiile din partea centrală a 
Vietnamului de sud au căpătat am

veze unitatea, iar în celălalt moment să 
o submineze".

In continuare în articol se spune : 
„Toate divergențele în legătură cu forța 
nucleară multilaterală, prețul comun al 
cerealelor și uniunea politică trebuie 
privite în această lumină, căci problema 
fundamentală este în ce măsură poate sau 
trebuie Europa să urmărească indepen
dența față de S.U.A. Problema a ajuns 
actualmente la un punct decisiv, deoarece 
generalul de Gaulle a înțeles deodată 
că noul interes al Angliei***)  și hotărî
rea președintelui lohnson au făcut ca o 
formă oarecare de forță multilaterală să 
fie o perspectivă mult mai apropiată și 
el înțelege că aceasta ar schimba atît de 
mult întreaga structură a N.A.T.O. încîf o 
politică europeană independentă în do
meniul militar ar deveni imposibilă. Pare 
o adevărată despărțire a drumurilor.

Cvaziultimatumul său în legătură cu 
prețul comun al cerealelor se adaptează 
acestor tipare sub o serie întreagă de 
forme. Este o încercare de a pune în în
curcătură guvernul vest-german față de 
a cărui orientare atlantică devine din ce 
în ce ma' neliniștit și dezamăgit. Este un 
efort de a încetini sau chiar de a opri 
înaintarea Pieței comune pînă la data 
(care va fi acum ianuarie 1966) cînd in
troducerea votului majoritar va afecta 
suveranitatea franceză. Este o frînă bine
venită asupra rundei Kennedy de trata
tive tarifare. In sfîrșit, el derivă, firește, 
din necesitățile propriilor săi fermieri și 
din logica firească a Pieței comune față 
de prețurile comune.

La prima vedere s-ar părea că el a 
construit obstacole de nefrecut pe dru
murile pe care vecinii și aliații săi doresc 
să se angajeze. Este firește adevărat că 
dezacordul în jurul destinației călătoriei 
devine absolut. Totuși, esté imposibil să 
se accepte o situație în care Franța și 
Anglia renunță la orice speranță de înțe
legere. Retragerea completă a Franței 

ciată de cercurile din cadrul U.C.D. de 
la Bonn drept un afront la adresa lui Er
hard și Schröder*),

In cercurile U.C.D. de la Bonn a stîr- 
nit o profundă indignare răspunsul lui 
Gerstenmaier la întrebarea dacă de 
Gaulle își dă seama că problema prețu
lui la cereale implică pentru Erhard riscul 
unei înfrîngeri în alegeri a U.C.D./U.C.S. 
Gerstenmaier a spus în legătură cu a- 
ceasta : «De Gaulle cunoaște aceste di
ficultăți». El nu poate preciza însă dacă 
șeful statului francez este dispus să țină 
seama de ele. In legătură cu declarația 
sa anterioară că relațiile germano-fran- 
ceze ar putea, poate, să se îmbunătă-

UMBRA LUI PERON

Sub titlul „Umbra lui Peron", săptă- 
mînalul englez „NEW STATESMAN" pu
blică o corespondență din America Latină, 
despre posibilitatea reîntoarcerii în țară 
a fostului președinte al Argentinei.

Referindu-se, la început, la recentele 
demonstrații peroniste, din Argentina, 
care au arătat că peronismul este încă o 
forță constantă la nouă ani după exilarea 
lui Peron, revista arată : „Acești «deca- 
misados» nu au uitat niciodată avantajele 
de ordin social pe care le-a acordat el, 
sau influența pe care au exercitat-o sub 
conducerea sa. Din păcate, pentru Ar
gentina, divizarea dintre guvern, partide
le politice și militari pe de o parte și 
mișcarea peronistă, care cuprinde parti
dul justițialist și cele „62 de uniuni", 
dominante în Confederaciôn General del 
Trabajo (C.G.T.), pe de altă parte, îm-' 
piedică orice încercare de liniștire pe 
plan politic în țară.

Mai multe evenimente din vară au dat 
din nou naștere spectrului lui Peron. Eve
nimentul discutat cu cea mai mare in
sistență a fost declarația unui grup de 
peroniști care, după ce l-au vizitat la Ma
drid, în luna august, pe fostul președin
te, au declarat că el se va întoarce în 
Argentina înainte de sfîrșitul anului spre 
a pacifica și uni țara. Publicul a dezbă
tut această posibilitate, în timp ce pre
ședintele lllia a rămas tăcut, preferind 
să aștepte evenimentele, iar liderii mili-

ploarea unei catastrofe naționale, re
latează agenția France Presse. Numai 
în districtele regiunii sudice Danang 
numărul victimelor se ridică la 1100.

RESTAURAREA UNOR 
IMPORTANTE MONUMENTE 

ARHEOLOGICE

In cadrul acțiunii desfășurate în 
Turcia pentru restaurarea și valorifi
carea turistică a unor importante mo
numente istorice se acordă o atenție 
deosebită regiunii Cesme, acolo unde 
se găsea orașul antic Eritre. Acesta 
era una din cele 12 cetăți ionice din 
Asia Mică. Aici au fost descoperite în 
cursul săpăturilor arheologice ruinele 
templului Minervei, datînd din sec. 7 
înaintea erei noastre. Au fost găsite 
opere artistice din aur, fildeș și bronz. 
Pentru valorificarea turistică a acestei 
regiuni s-a hotărît restaurarea ruine
lor orașului Eritre, a templului și a 
pieței.

In orașul Efesos a fost organizat un 
muzeu care adăpostește piese arheolo
gice găsite aci, printre care și două 
statui ale zeiței Diana. In orașul Iko- 
nion s-a găsit un sarcofag roman, din
tr-un bloc de marmură albă, avînd 
cinci tone, care este tot atît de bogat 
decorat ca și cel al lui Alexandru cel 
Mare; se presupune că acest sarcofag 
aparține unui guvernator de provincie 
roman. 

ar fi regretabilă. Este, așadar, util să se 
recunoască că există o deosebire între 
ceea ce cere generalul de Gaulle și mo
tivele pentru care procedează astfel. In 
problema suveranității naționale atitudi
nile britanică și franceză înclină în a- 
ceeași direcție. în problema forței mul
tilaterale, Anglia a avut și ea îndoieli 
fundamentale.

In toate aceste probleme precise exis
tă deci loc pentru un oarecare compro
mis. Astfel, de pildă, reconsiderarea de 
către britanici a forței multilaterale este 
o încercare de a include în cadrul ei un 
element multinațional. Cu oarecare fle
xibilitate, ar putea fi loc pentru o solu
ție apropiată de directoratul tripartit care 
l-a interesat cîndva pe de Gau le. Este o 
slabă speranță că el va reac iona la o 
tentație de acest fel. Rămîne deosebirea 
fundamentală că Anglia este gata de a 
proceda la înzestrarea cu echipaje mixte 
sub o formă sau alta, iar președintele de 
Gaulle nu este. Dacă toate tentativele de 
înțelegere eșuează, va trebui ca restul 
alianței să înainteze pur și simplu așa 
cum va crede de cuviință".

*) Este vorba de propunerile guver
nului vest-german, date publicității la 
6 noiembrie, și care cuprind în esență 
așa-numitul „Plan Erhard“ de „relan
sare“ a ideii „uniunii politice“ a celor 
șase țări vest-europene participante la 
Piața comună. Potrivit planului, în 
prima fază urmează să fie organizate 
consultări între guverne.

**) în cuprinsul articolului, terme
nul Europa subînțelege proiectata 
„uniune politică” a celor șase țări din 
Piața comună.

***) După cum a scris revista „Eco
nomist“, guvernul Wilson este hotărît 
să găsească un acord cu Statele Unite 
în problema forțelor nucleare multi
laterale, în sensul ca în directoriul 
M.L.F. să se instituie un dublu veto — 
unul exercitat de S.U.A., celălalt de 
membrii europeni acționînd colectiv.

țească printr-o schimbare în conducerea 
Ministerului Afacerilor Externe, el a sub
liniat : «Am spus aceasta... în dorința 
mea de a face uz, în acest sfat, de luxul 
de a spune adevărul». Actualului minis
tru de externe trebuie să i se dea, în 
mod cavaleresc, șansa «s-o ia din nou 
de la început și, într-o situație schimba
tă, să vină cu propuneri noi». La între
barea , dacă în cadrul fracțiunii 
U.C.D./U.C.S. există o majoritate împo
triva lui Schröder, președintele Bundesfa
gului a spus : «Este o chestiune extrem 
de precară... Trebuie să ai curajul, în si
tuații grele, să torni oamenilor vin cu
rat»".

O CĂLĂTORIE TN TREI 
CONTINENTE

La 11 noiembrie s-au întors în pa
trie cunoscuții călători cehi, inginerii 
Miroslav Zikmund și Jiri Hanzelka. Ei 
au început călătoria în 1959 și au stră
bătut trei continente — Europa, Asia 
și Australia, călătorind cu două ma
șini special utilate „Tatra-805“ (Au
tomobilul „Tatra-87“ cu care au fost 
în prima călătorie din 1947—1950, 
parcurgînd 62 000 de km se află la 
muzeul tehnic național din Praga).

In cea de-a doua călătorie ei au vi
zitat 76 de țări ale lumii, ultima etapă 
constituind-o regiunile europene și 
asiatice ale Uniunii Sovietice. Scopul 
acestor călătorii a fost cunoașterea 
vieții economice, sociale și culturale 
din diferite țări.

ÎN ORAȘUL LUI „Dl"

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, în momentul de față autorită
țile franceze pun la punct ultimele 
detalii ale noii „cetăți spațiale fran
ceze“, construită în Sahara, la Hamma- 
guir, la 110 km de localitatea Colomb 
Bechar. Noua „cetate spațială" fran
ceză de la Hammaguir, de unde va fi 
lansat la sfîrșitul anului 1965 sau la 
începutul lui 1966, primul satelit fran
cez „Di", a fost vizitată luni pentru 
prima oară de ziariști. Noul centru 
spațial francez este un adevărat orășel, 
puțind adăposti 1 500 de persoane. 
Pentru necesitățile sale a fost con
struit un aeroport dotat cu o pistă de 
3 km și peste 200 km de drumuri.
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Activitate diplomatică 
occidentală
Sosirea ministrului vest-german 
ai apărării la Washington

MOSCOVA

Delegația de partid și de stat a R. P. Romine 
a asistat la un spectacol al Teatrului Mare

WASHINGTON 11 (Agerpres). — Ministrul vest-german al apărării, Kai-Uwe von Hassel, a sosit marți seara la New York pentru o vizită oficială de opt zile în Statele Unite, unde va avea întrevederi cu ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, cu secretarul Departamentului de Stat, Dean Rusk, și cu alte oficialități americane.La sosirea sa, von Hassel, a declarat presei că „R.F.G. nu are, nu va avea și nici nu cere arme nucleare“. El a spus, totuși, că Germania va face încercări să convingă Marea Britanie să se alăture propunerilor de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Von Hassel și-a exprimat părerea că opo

ziția franceză față de proiectul american de creare a forțelor nucleare mixte „nu va torpila“ acest proiect. Tot în legătură cu forțele nucleare multilaterale, în sprijinul-cărora Germania de vest se pronunță cu fermitate, von Hassel a precizat că în întrevederile proiectate, discuțiile se vor desfășura în spiritul „cercetării și dezvoltării unei concepții comune între S.U.A. și Germania de vest“. întrebat în legătură cu data încheierii unui acord de creare a forțelor nucleare mixte, el a spus că este posibil ca acesta să fie realizat pînă la sfîrșitul anului, adăugind însă că prevederile lui nu trebuie considerate ca sigure.
...și comentarii asupra vizitei 
premierului englezPostul de radio Londra a anunțat că premierul englez Harold Wilson se va duce la Washington pentru convorbiri cu președintele Johnson la începutul lui decembrie, cu o lună mai devreme decît se aștepta. Se crede că primul ministru britanic, care va fi însoțit de ministrul său. de externe Patrick Gordon Walker și de ministrul apărării, Denis Healey, va discuta cu președintele S.U.A. despre forța nucleară multilaterală N.A.T.O. și situația din cadrul acestei alianțe.Corespondentul din Washington al agenției Reuter subliniază că „întrevederile de la Casa Albă dintre primul ministru britanic și președintele Johnson vor fi cruciale pentru viitorul N.A.T.O.“. Oficialitățile americane, scrie agenția citată, sînt de părere că tratativele ar putea fi hotărî- toare pentru „soarta proiectului forțelor nucleare mültilaterale ale N.A.T.O., care au devenit ținta a- tacurilor președintelui de Gaulle“.

Ziarele britanice de miercuri acor
dă spații largi vizitei lui Wilson în 
S.U. A. Ziarele scriu :

„TIMES" : Wilson „va explica la 
Washington că guvernul laburist nu 
va putea să-și sporească cheltuielile 
sale militare. Este chiar probabil ca 
el să propună punerea forței nuclea
re britanice, în întregimea sa, la dis
poziția N.A.T.O. Problema forțelor 
nucleare multilaterale nu va fi tran
șată înainte de aceste întrevederi".

„DAILY TELEGRAPH“ (conser
vator) : „Guvernul a hotărît să con
tinue programul său de înarmare 
atomică, da.r încearcă să-l prezinte 
într-o nouă formulă. Aceasta, pu- 
nînd flota britanică de submarine 
înarmate cu rachete „Polaris“ în în
tregime la dispoziția N.A.T.O., dar 
cu echipaj britanic. Acest proiect a 
provocat deja o opoziție în Statele 
Unite și în Germania occidentală, 
unde Anglia este acuzată că doreș
te să joace pe două fronturi".

„FINANCIAL TIMES“: „Anglia 
propune un proiect mult mai ambi
țios decît cel american privind forța 
multilaterală. Acest proiect ar cu
prinde un element multinațional, 
adică bombardiere atomice britani
ce și, în urmă, submarine înarmate 
cu rachete „Polaris“.

„GUARDIAN“ : „Harold Wilson 
apreciază că o abandonare de către 
Marea Britanie a armei sale inde
pendente de șoc ar trebui să ducă în 
schimb la o participare mai concre
tă a ei la deciziile privind alianța 
occidentală... Dar, orientarea parti
dului laburist în materie de apăra
re depinde de consimțământul gu
vernului american de a împărți cu 
aliații săi conducerea politicii nu
cleare a Occidentului".

VA DEMISIONA MINISTRUL 
VEST-GERMAN
AL AGRICULTURII?BONN (A.F.P.). — Serviciul de presă al partidului social-democrat a făcut publice zvonuri potrivit cărora ministrul federal al agriculturii, Werner Schwartz, ar fi pe punctul de a-și da (demisia. Aceste zvonuri n-au găsit încă nici o confirmare în alte cercuri. Potrivit serviciului de presă al P.S.D., Schwartz s-ar afla într-o stare de oboseală și ar avea intenția să părăsească viața politică în cursul viitoarei legislaturi. Potrivit A.F.P., ministrului i s-ar reproșa că a dus guvernul în- tr-un impas cu privire la prețul griului, deoarece a folosit prea mult „tactica așteptării".

CORESPONDENTA DIN LONDRA

PRIMELE
După cum s-a prevăzut, a doua mo

țiune de cenzură depusă în Camera-Co
munelor, în interval de 24 de ore, de 

conservatoare împotriva pro- 
palitic al 
fost respinsă marți noap-

24 de ore, de
opozijia 
gramului 
burisf a 
tea cu o majoritate de 21 de voturi. 
In ajun, cînd votul s-a referit direct la 
anunfata intenjie a guvernului de rena- 
jionalizare a industriei siderurgice, dife
rența în favoarea guvernului fusese de 
numai 7 voturi, diferență rectificată după 
cîteva ore, la ' ~ *"  *
numărătoare a 
însă, cei nouă deputați liberali nu au 
mai votat alături de conservatori, ci au 
sprijinit guvernul. Explicînd pentru ce 
au votat acum alături de laburiști, libe
ralii au declarat că hofărîrea a fost luată 
neutru că ei sînt de acord cu unele 
puncte din programul guvernului (în afară 
de naționalizare) și pentru că nu pot 
accepta acel punct din mofiunea de ne
încredere în care se afirmă că, încă din 
timpul guvernării lor, conservatorii ar fi 
trecut la un program de modernizare.

Mica superioritate de voturi, de care 
dispune guvernul laburist asupra grupului 
parlamentar conservator, a provocat un 
moment de tensiune politică la Londra, 
în ajunul dezbaterilor din parlament. Une
le ziare au scris că ceaja. care a redus 
vizibilitatea și a dus la anularea unor curse 
aeriene interne în Anglia, ar putea în- 
tîrzia sosirea la Londra a unora dintre de- 
putajii laburiști, îndeosebi a celor din 
Scofia, punînd asffel în primejdie reuni
rea majorității guvernamentale.

Dar aceasta nu s-a întîmplat. In afară 
de cei cîfiva deputafi bolnavi, în afară 
de cei 12 deputafi (6 laburiști și 6 con
servatori, după cum s-a stabilit printr-o 
înțelegere a celor două grupuri parlamen
tare), care sînt plecafi peste hotare jn 
misiuni de reprezentare, cei care au in
vocat ceața pentru a lipsi de la vot au 
fost trei deputafi conservatori.

Deși se știa dinainte — cu listele în 
față — că laburiștii vor avea cele citeva 
voturi în plus, totuși partidul conservator 
a decis să pună la încercare potențialul 
parlamentar laburist ca un fel de jondaj 
pentru viitoarele confruntări. După cum 
explică „Daily Telegraph", ziar de orien
tare proconservatoare, această tactică a 
urmării „depunerea unor eforturi extreme

guvernului la

noua
De astă-dată,

6 voturi, printr-o 
voturilor.

(Agerpres). — Delegația de a Republi- în frunte cu
MOSCOVA 11 TASS transmite : partid și de stat cii Populare Romîne Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, președin- téle Consiliului de. Miniștri, a asistat

miercuri la spectacolul cu baletul „Don Quijote“ la Teatrul Mare al U.R.S.S.împreună cu oaspeții, la spectacol a asistat Konstantin Rudnev, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
SUDAN

Situația s-a
Telegramele de presă de marțiau 

'informat că în Sudan situația a fost 
readusă la un punct de încordare. 
Miercuri au fost relatate noi vești 
provenind din Khartum.KHARTUM 11 (Agerpres). — Situația din Sudan a redevenit miercuri normală, după două zile de demonstrații violente. Instituțiile guvernamentale și întreprinderile industriale și-au reluat activitatea. Au fost redeschise școlile și restabilite legăturile telefonice. Capitala sudaneză mai păstrează. ' însă, mele recentelor demonstrații, meroase clădiri sînt avariate,timpül demonstrațiilor au fost a-

ur-Nu- în
IA PAZ

Kenya va fi proclamată 
republicăNAIROBI 11 (Agerpres). — Senatul Kenyei a adoptat în unanimitate proiectul de lege cu privire la proclamarea Republicii Kenya. Proiectul fusese adoptat anterior de Camera Reprezentanților.Potrivit proiectului de lege, Kenya va fi proclamată republică la 12 decembrie, cu prilejul primei aniversări a independenței țării. Funcția de șef al statului, pe care o deține în prezent regina Angliei, va fi preluată de . actualul prim-ministru al Kenyei, Jomo Kenyatta. Din punct de vedere politic Kenya va deveni un stat pe deplin suveran.

O problemă la ordinea zilei

Criza sud-rhodesiană pe cale 
de a reizbucni

. O problemă ce revine la ordinea zilei 
este cea privitoare la Rhodesia de sud. 
„Observatorii din Salisbury — anunță 
A.F.P. din capitala sud-rhodesiană — 
consideră că criza riscă să reizbucnească 
săptămîna aceasta. Primul ministru lan 
Smith ar putea să fie tentat să forțeze 
evenimentele și să precipite indepen
dența printr-o declarație unilaterală. In 
ce privește partea britanică, se ignorează 
încă sub ce formă are intenția să acțio
neze guvernul lui Wilson”. Intr-o cores
pondență din Londra, ziarul „Le Figaro", 
referindu-se la stadiul discuțiilor dintre 
Anglia și Rhodesia de sud, scrie urmă
toarele :

Dialogul de surzi dintre Whitehall și 
Salisbury în legătură cu independenta 
Rhodesiei de sud se află din nou in im
pas. încurajat de ceea ce el numește o

«victorie zdrobitoare» la recentul refe
rendum — peste 58 000 de voturi contra 
6 000, în favoaiea independenței tării — 
lan Smith a trimis un mesaj lui Harold 
Wilson, sugerîndu-i că este momentul 
propice pentru ca secretarul de sfat pen
tru Commonwealth, Bottomley, să vină 
imediat să discute această problemă cu 
el, spre a evita noi neînțelegeri. Primul 
ministru britanic nu este de aceeași pă
rere. Pentru el, referendumul — fi
nind seama de numărul de abfineri care 
se ridică la aproape 40 la sută — nu este 
convingător. Constituția, după cum se știe, 
acordă libertate unei intime minorități 
a africanilor. Iar guvernul laburist — ca 
și predecesorul său conservator — nu este 
dispus să acorde independentă coloniei 
atîta timp cît majoritatea rhodesienilor nu 
au voie să-și spună cuvîntul.

mic pentru Bolivia, pînă cînd junta nu va fi recunoscută oficial de către S.U.A.

normalizattacate. ambasadele S.U.A. și R.A.U. Presa , din Cairo relevă că acțiunile împotriva ambasadei R.A.U. au fost puse la cale de cercurile reacționare interesate în provocarea unor disensiuni între cele două țări.La Khartum s-a anunțat că guvernul sudanez a hotărît eliberarea deținuților politici din provinciile din sudul țării unde, după cum se știe, activează o puternică mișcare în favoarea unei autonomii largi.S-a anunțat că Partidul independenței și Partidul național unionist au cerut demisia generalului Ibrahim Abboud din funcția de șef al statului.

Recomandări la 0. N. U. în problemele
Africii de sud-vest

Precizări oficiale asupra politicii 
juntei guvernamentaleDin La Paz, agențiile de presă relatează că junta militară boliviană, urmărind să obțină sprijin din partea tuturor partidelor politice, s-a declarat de acord prin șeful ei, generalul Barrientos, cu principiile formulate de Comitetul revoluționar al poporului privind restabilirea legalității în țară. El s-a pronunțat pentru reforma sistemului electoral, reforma constituției și organizarea cît mai curînd posibil a alegerilor.Liderul falangei socialiste bolivie- ne Mario Gutierrez, reîntors în capitală, a chemat populația să sprijine junta militară. Șeful Partidului național revoluționar de stînga, Jüan Lechin, a anunțat că partidul său va continua lupta pentru instaurarea democrației în țară, exprimîndu-și, totodată, încrederea că junta guvernamentală va garanta libertățile și drepturile cucerite de revoluția din 1952. „Comitetul revoluționar al poporului", grupînd organizații muncitorești și universitare, precum și un număr de partide politice, au afirmat de asemenea sprijin pentru generalul Barrientos.Potrivit agenției France Presse, junta pare să întîmpine încă serioase dificultăți pe calea recunoașterii ei de către guvernele celorlalte țări latino-americane. După Venezuela și Costa Rica a suspendat relațiile cu Bolivia. Guvernul american a hotărît întreruperea ajutorului econo-

★LA PAZ 11 (Agerpres). — Referindu-se la surse demne de încredere din capitala Boliviei, agenția France Presse anunță arestarea generalului Claudio San Roman, fostul șef al siguranței boliviene. După venirea la putere la 4 noiembrie a juntei militare, șeful poliției politice boliviene s-a refugiat la ambasada Paraguayului. El a fost arestat în timp ce încerca să treacă clandestin frontiera spre Peru.La domiciliul generalului Claudio San Roman a fost descoperită o încăpere cu pereții pătați de singe în care se afla un aparat de tortură. Totodată, la sediul poliției politice s-au descoperit numeroase fișe con- ținînd date despre persoanele care desfășurau o activitate de opoziție.

fiPoetul C. Alvarez va 
rejudecat la MadridPoetul Carlos Alvarez va fi judecat de un tribunal militar — anunță din Madrid ziarul „Le Monde“. A- cum o lună el fusese condamnat de „tribunalul ordinii publice“ din Madrid la trei ani și două luni închisoare pentru că a publicat în străinătate o scrisoare în care spunea că tribunalul militar, care l-a condamnat la moarte pe liderul comunist Julian Grimau, „a fost o mascaradă“. Cu prilejul procesului său, Carlos Alvarez a declarat că nu are nimic de schimbat din conținutul scrisorii sale. Ca urmare, autoritățile justiției militare au deschis o procedură împotriva sa pentru „insulte aduse armatei“.

NEW YORK 11 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. pentru examinarea aplicării Declarației privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale a adoptat marți o serie de recomandări ale subcomitetului pentru cercetarea situației din Africa de sud-vest. Comitetul a cerut tuturor țărilor din lume, în special Angliei și S.U.A., să uzeze de influența lor pentru a pune capăt activității, contrară intereselor populației din acest teritoriu, desfășurată de companiile internaționale în Africa de sud-vest. A fost condamnat, de asemenea, guvernul sud-afri- can pentru faptul că a concesionat companiilor occidentale exploatarea resurselor naturale și umane ale teritoriului.

Comitetul a recomandat instituirea — printr-o hotărîre a Consiliului de Securitate — de sancțiuni economice și politice mai hotărîte. Toate a- ceste recomandări vor fi supuse a- probării apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Supuse la vot, ele au întrunit 16 voturi pentru, șase contra și două abțineri.A fost supus, de asemenea, la vot raportul întocmit în această problemă de către un subcomitet al Comitetului special pentru examinarea Declarației privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. El a fost adoptat cu 16 voturi pentru, patru contra și patru abțineri.

în așteptarea sosirii submarinului atomic american

Se organizează puternice manifestații 
de protest in orașele Japoniei

Vizita in U. R. S. S. Colocviu la Geneva

CONFRUNTĂRI
Alte ziare remarcă din cuvînfarea lui 

Fred Lee prezentarea unor perspective 
de a mări, la 4 la sută, ritmul creșterii 
anuale în producția industrială. „Cuvîn- 
tarea sa — scrie ziarul „The Guardian” 
— a arătat mai limpede decît altele 
rostite pînă acum în parlament, 
că se pot învă|a multe atunci cînd o 
proaspătă pereche de ochi studiază da
tele disponibile în Whitehall'1. Cu toate 
acestea, |inîndu-se seama de realitățile 
existente în industria metalurgică, arată 
ziarul, nu se prevede o creștere a pro
ducției pînă în 1970. Același ziar arată 
că de fapt dezbaterile în acest domeniu

pentru a introduce amendamentul ♦) și 
a lăsa apoi guvernul să facă față conse
cințelor unei înfrîngeri, chiar dacă aceasta 
ar însemna alegeri generale imediate".

Dar — după cum arată ziarele — opo
ziția însăși nu avea intenția să insiste în 
mod serios asupra demisiei.

Dezbaterile propriu-zise — la care au 
participat ca principali vorbitori Fred Lee, 
ministrul energiei, din partea laburiștilor, 
și lain Macleod, din partea conservato
rilor — nu au avut nici conținutul și nici 
intensitatea potrivite așteptărilor. In rela
tările sale, ziarul „Times" apreciază că 
„totul a fost foarte confuz". „Camera Co
munelor — scrie ziarul — a așteptat ca abia au început. Iar „Financial Times" este 
Fred Lee să expună planurile și motivele 
detaliate ale guvernului. Deputății au 
așteptat și au așteptat, dar în cursul cu- 
vîntării, țelul a rămas ascuns". Cît pri
vește pe Macleod, ziarele se arată sur
prinse de afirmația sa că argumentele 
privind fixarea prețurilor 
bui abandonate, ceea ce 
resc și laburiștii. Ziarul 
„lain Macleod, aflat pe 
conservatorilor (adică în 
ducere — n.a.) și ales să deschidă ata
cul împotriva guvernului, a dat greș".

In ce privește procedura însăși a na
ționalizării, la Londra se spune că ea ur
mează să aibă trăsături similare cu cea 
aplicată în februarie 1951, cînd guvernul 
laburist a naționalizat 92 de- societăți cu 
206 sucursale, în schimbul unor mari 
compensații bănești, care au avut darul 
mai mult să avantajeze decît să deza
vantajeze pe unii proprietari de firme si
derurgice. Unii comentatori sînt de 
părere că acum nu e de așteptat 
o trecere a întregii industrii metalurgice 
în proprietate publică. „Se așteaptă ca 
guvernul — scrie „Daily Mail“ — să se
lecționeze numai firmele mari în vederea 
naționalizării... Există 9 firme, cu un ca
pital total de 765 milioane lire (pe care 
ziarul le enumeră) care urmează să figu
reze pe scurta listă a naționalizării”.

la ofel ar tre- 
de altfel urmă- 
„Sun" scrie : 

prima bancă a 
grupul de con-

”) Votul asupra primei moțiuni nu 
s-a referit la un proiect concret de 
naționalizare, ci numai la un amenda
ment prezentat de opoziția conserva
toare la acea parte a mesajului regal, 
în care guvernul laburist și-a anunțat 
intenția de a prezenta ulterior un 
proiect de lege cu privire la renațio- 
nalizarea industriei oțelului. (N.A.).

de

convins că va fi necesară o îndelungată 
perioadă pînă la punerea în practică à 
naționalizării. Se întrevede și o altă alter
nativă și anume ca laburiștii „să găseas
că mijlocul de a lăsa naționalizarea de o 
parte, pînă cînd își vor putea asigura o 
majoritate adecvată", adică pînă după 
noi alegeri generale. Asemenea sugestii, 
care reflectă de fapt punctul de vedere 
al cercurilor financiare interesate, au fost 
însă combătute chiar zilele trecute de 
către conducerea partidului laburist.

Cu votul asupra celor două moțiuni ale 
opoziției conservatoare s-a încheiat pri
ma fază a dezbaterilor parlamentare, pe 
marginea mesajului tronului. Incepînd de 
miercuri, în Camera Comunelor s-a tre
cut la o nouă confruntare -între poziții, și 
anume asupra „bugetului de toamnă” 
prezentat de James Callaghan, ministrul 
finanțelor. Acesta a declarat în cursul 
expunerii sale că obiectivul principal al 
primului buget laburist constă’ în resta
bilirea balanței de olăți a Angliei. Gu
vernul laburist, a spus el, a hotărît să 
majoreze impozitul pe venit și cotizațiile 
pentru asigurări sociale și a majorat, 
de asemenea, cu 10 la sută prețul la 
benzină. Vorbind despre ultimele mă
suri economice, ministrul britanic a de
clarat'că guvernul intenționează să re
vizuiască taxa de 15 la sută la importuri 
în primăvara anului 1965,

Observatorii politici din Londra con
sideră că dezbaterile pe marginea pro
iectelor guvernului incluse. în bugetul 
special de toamnă vor fi deosebit de a- 
prinse fără însă să pericliteze adoptarea 
acestui buget.

TOKIO 11 (Agerpres). — Tomisa- 
buro Hashinoto, șeful secretariatului 
cabinetului japonez, a anunțat că 
ambasada americană la Tokio a fă
cut cunoscut că la 12 noiembrie va 
sosi primul submarin atomic în por
tul Sasebo, în conformitate cu acor
dul existent între Japonia și S.U.A.

★
Agenția France Presse relatează 

din Tokio : Sosirea, prevăzută pentru 
joi la 8 (ora locală), în portul japo
nez Sasebo, pe coasta occidentală a 
Japoniei, în insula Kiu-Siu, a sub
marinului american cu propulsie nu
cleară a provocat o „ridicare de scu
turi“ în rîndurile tuturor partidelor 
de stingă din Japonia și există te
meri că vor izbucni violente mani
festații nu numai la Sasebo ci și în 
numeroase alte orașe. Guvernul a 
făcut totul pentru a liniști populația. 
Dar, în ciuda asigurărilor date, 
partidele de stînga și puternica 
centrală sindicală „Sohyo", care gru
pează patru milioane de membri, 
și-au mobilizat efectivele părînd ho- 
tărîți să facă totul pentru anularea 
sosirii submarinului sau cel puțin 
pentru a obține plecarea acestuia. 
In cursul ultimelor săptămîni au fost 
declanșate campanii violente, mani
festațiile s-au înmulțit, iar cea de la 
Yokosuka, de sîmbătă, a provocat 
peste 100 de răniți. Miercuri, la To
kio, circa 10 000 de persoane, printre 
care numeroși studenți, au demon
strat în fața locuinței primului mi
nistru.

Neliniștea guvernului s-a tradus 
miercuri prin adoptarea în portul 
Sasebo a unor măsuri de securitate 
excepționale. 2 500 polițiști au 
fost postați în jurul bazei navale. Au 
fost, de asemenea, luate precauții pe 
coasta mării, unde 12 vase de patru
lare vor fi afectate protecției subma
rinului. Cu toate aceste precauții, 
tensiunea crește la Sasebo, unde 
15 000 de muncitori au fost chemați 
de sindicate să manifesteze joi în 
fața bazei. Centrala „Sohyo" anunță 
că va bloca intrarea printr-un >,corp 
special de acțiune antisubmarin". 
Circa 2 300 muncitori au manifestat 
miercuri 
Sasebo

seara într-un 
apropierea

a președintelui Comitetului 
de Stat pentru Cultură și ArtăMOSCOVA 11. Corespondentul A- gerpres, S. Podină, transmite: La 11 noiembrie, tovarășa Constanța Crăciun, care face o .vizită în Uniunea Sovietică, a fost primită de Ekaterina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S. La întrevedere au fost de față Ivan Țvetkov, adjunct al ministrului culturii, Igor Medvedev, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Legături Culturale cu țările străine.în aceeași zi, Ekaterina Furțeva a oferit un dejun în cinstea președintelui Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă din R. P. Romînă, la care au participat Ivan Țvetkov, Vladimir Baskakov, prim-vicepreșe- dinte al Comitetului de Stat unional- republican pentru Cinematografie, Nikolai Firiubin, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Alexandr Zavadski, Mark Reizen și alți oameni de cultură și artă, precum și Gheorghe Stoian, consilier al ambasadei R. P. Romîne la Moscova.în cursul zilei, tovarășa Constanța Crăciun a vizitat expoziția de artă plastică „Moscova, capitala patriei noastre“ și Expoziția realizărilor e- conomiei naționale a Uniunii Sovietice, iar seara a asistat la spectacolul „Don Quijote“, prezentat la Teatrul Mare din Moscova.

GENEVA 11 (Agerpres).— La Geneva s-au deschis, la 9 noiembrie, lucrările Colocviului asupra aspectelor economice și a productivității în industria cherestelei.Printre problemele ce se discută sînt tendințele recente și perspectivele în industria cherestelei ; aspectele economice ale producției în industria cherestelei ; utilizarea deșeurilor în producția de cherestea și probleme privind clasificarea, conservarea și manipularea cherestelei. Șeful delegației romîne, inginer Dincă Ilie, director adjunct în C.S.P., a fost ales în funcția de vicepre- ședinK
★La 9 noiembrie a.c. și-a început lucrările, la Geneva, grupul de lucru însărcinat cu uniformizarea condițiilor de vînzare pentru cereale. La lucrări participă 14 țări membre ale Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. Șeful delegației R.P. Romîne, ing. Gheorghe Andreescu, director general al Oficiului de Control al Mărfurilor, a fost ales vicepreședinte al lucrărilor.

Saigon

parc din 
bazei navale.in

Demonstrație la Tokio, în parcul Hibiya

SCURTE ȘTIRI
interes de numeroși spe-

£ II
.ii

Organul legislativ 
critică noua administrațieSAIGON 11 (Agerpres). — Dificultăți politice și o mișcare grevistă care ia amploare amenință noul guvern sud-vietnamez, transmite agenția United Press International. înaltul Consiliu național, organul legislativ care în mod teoretic poate supraveghea activitatea guvernului, a criticat cu severitate noua administrație în cadrul unui comunicat publicat marți seara. „Nu a fost realizată deloc o unitate de vederi între înaltul Consiliu Național și guvern privitor la compoziția Cabinetului“, se spune în acest comunicat. Potrivit agenției amintite, membrii Consiliului sînt nemulțumiți de faptul că primul ministru a inclus în guvern așa-numiți tehnicieni și nu politicieni.Pe de altă parte, 3 000 de docheri din portul Saigon se află în grevă, cerînd sporirea cu 40 la sută a salariilor.

Liviu RODESCU

BERLIN. După cum ânunță agen
ția A.D.N., publicul din capitala R.D. 

' Germane a aplaudat călduros pe vio
loncelistul Vladimir Orlov, care a 
concertat ca solist al orchestrei sim
fonice de stat din Berlin. Presa berli- 
neză scoate în evidență virtuozitatea 
artistului romîn, apreciindu-1 ca pe 
un interpret plin de temperament al 
concertului pentru violoncel și or
chestră de A. Dvorak.

cu un viu 
cialiști.

NICOSIA. Mediatorul O.N.U. în Ci
pru, Galo Piaza, a declarat marți seara, 
în cursul unei scurte escale la Atena, 
că' va prezenta Națiunilor Unite un 
proiect de rezolvare a problemei ci
priote, pe care intenționează să-l dis- 

în i

PARIS. Acad. prof. Miron Nico-, 
lescu, care participă la lucrările Se
minarului de teorie a potențialului de 
la Universitatea din Paris, a ținut 
conferința cu tema „Despre structura 
soluțiilor unor ecuații cu derivate 
parțiale". Conferința a fost urmărită

cute cu președintele Makarios 
cursul vizitei sale la Nicosia.

SANAA. 300 de locuitori ai Yeme
nului, plecați din țară o dată cu fuga 
familiei imamului El-Badr, și-au ex
primat dorința de a se înapoia în pa
trie. Președintele Republicii Arabe 
Yemen, Al Sallal, a dat instrucțiuni 
să fie create toate condițiile pentru 
ca cetățenii ce se vor înapoia să poa
tă munci și activa liber.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, miercuri a fost semnat 
la Moscova protocolul privind schim
bul de mărfuri dintre Uniunea Sovie
tică și R.S.F. Iugoslavia pe anul 1965. 
Conform prevederilor protocolului, în 
anul 1965 schimbul de mărfuri dintre 
cele două țări se va ridica la circa 300 
milioane dolari.

BEIRUT. Ambasada Irakului din 
Beirut a dat publicității miercuri o 
declarație în care dezminte informa
țiile apărute în presa libaneză privi
toare la reluarea operațiunilor mili
tare între forțele guvernamentale și 
partizanii kurzi din nordul Irakului.

RIO DE JANEIRO. Congresul ex
traordinar al Partidului Uniunea de-

mocratică națională (U.D.N.) din Bra
zilia l-a desemnat pe guvernatorul sta
tului Guanabara, Carlos Lacerda, can
didat al partidului la alegerile prezi
dențiale din 1966.

ATENA. In legătură cu împlini
rea unui an de la alegerile parlamen
tare din noiembrie 1963, președintele 
E.D.A., Passalidis, a acordat un inter
viu ziarului „Avghi". El a arătat că 
aceste alegeri care au dus la înlătu
rarea E.R.E. de Ia putere au fost o 
piatră de hotar în evoluția politică 
din Grecia. Guvernul centrului a luat 
anumite măsuri pozitive, dar această 
orientare nu este consecventă. Pre
ședintele E.D.A. s-a referit la reven
dicările maselor populare, revendicări 
care își așteaptă rezolvarea.
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