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în ziarul de azi

• Gh. Vlad — Poarta Mării Negre 
(pag. 2-a).

• Florin Tornea — Turneul Tea
trului german de stat din Ti
mișoara (pag. 2-a).

• Rodica Șerban — La contrac
tări, produsele de uz gospo
dăresc (pag. 2-a).

® Din viata culturală Internațio
nală (pag. 3-a).

Înapoierea de la moscova a oelegației
DE PARTID SI DE STAT A R. P. ROMlNE

?

RITMICITATEA
PRODUCȚIE

Organizarea judicioasă a producției în toate verigile 
ei, eșalonarea realizării planului în mod ritmic — pe 
trimestre, luni, decade și chiar pe zile — constituie 
premise esențiale pentru buna desfășurare a activită
ții economice a întreprinderilor.

în multe întreprinderi s-a acumulat o bună expe
riență în organizarea și desfășurarea ritmică a pro
ducției. Ceea ce se desprinde din această experiență, 
ca un element esențial, este pregătirea temeinică a 
procesului de fabricație. La Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad au fost luate din timp măsuri pentru a se 
asigura documentația tehnică, materialele, sculele și 
dispozitivele necesare realizării producției planificate 
pe acest an. Sarcinile de producție au fost defalcate 
pînă la locurile de muncă. în cursul anului, condu
cerea fabricii și șefii de sectoare au sprijinit îndea
proape, prin aplicarea unor măsuri eficiente, întrece
rea colectivului de a realiza ritmic producția plani
ficată. în acest fel, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, 
colectivul de aici a produs peste plan mai mult de 
96 000 de rulmenți de diferite tipuri, a sporit produc
tivitatea muncii cu 2,3 la sută și a obținut importante 
economii la prețul de cost.

în unele întreprinderi există însă o slabă preocu
pare pentru asigurarea ritmicității producției, ceea ce 
are urmări negative asupra îndeplinirii pianului. în- 
tr-o serie de secții ale Uzinei de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, între care montaj-vane, producția se reali
zează astfel : în primele două decade 40—45 la sută, 
iar restul în decada a treia, cînd începe „iureșul“. 
Lucrîndu-se așa, nu e de mirare de ce aici cali
tatea unor produse e încă necorespunzătoare, iar vo
lumul de remanieri și lucrări suplimentare se menține 
Ia un nivel ridicat. Asemenea situații se mai întîlnesc 
și la întreprinderea de foraj Rm. Vîlcea și la unele 
ftuități din industria materialelor de construcții.

Timpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul apului 
poate fi folosit din plin pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă în îndeplinirea planului. Aceasta nu tre
buie să ducă nicidecum la slăbirea exigenței față de 
calitatea produselor, la realizarea planului cu orice 
preț, ci, dimpotrivă, la mobilizarea muncitorilor și 
tehnicienilor din întreprinderi pentru a ridica nive
lul calitativ al producției și a reduce cheltuielile 
neeconomicoase. Important este, totodată, ca acum, 
cînd se fac pregătiri pentru producția anului viitor, 
să se ia cele mai potrivite măsuri spre a se crea 
condițiile necesare ritmicității producției. Bine proce
dează acele întreprinderi care au trecut din timp Ia 
îmbunătățirea- fluxului tehnologic și aprovizionarea 
cu materii prime și materiale pentru a asigura deca
lajul necesar între secțiile turnătorie, forjă și cele 
prelucrătoare, între acestea din urmă'și montaj'.

înlăturarea lucrului „în asalt“ și a urmărilor ne
gative ce decurg necesită punerea în aplicare, în tot 
cursul desfășurării producției, a unor măsuri tehnico- 
organizatorice care să completeze pe cele stabilite la 
începutul anului. Se impune acest lucru deoarece, 
după cum este știut, pe parcurs apar noi rezerve și 
posibilități care pot fi puse în valoare. Pentru ca mă
surile care se iau să-și dovedească eficacitatea, este 
necesar ca aplicarea lor să fie controlată riguros și 
sistematic în toate fazele procesului de producție.

Practica reliefează tot mai mult rolul graficelor de 
producție în desfășurarea unei producții ritmice. In 
condițiile unei munci după grafic, colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri au posibilitatea să folo- 
șf ^scă din plin capacitățile de producție și timpul de 
lucru, să obțină pe această cale o productivitate mai 
înaltă, un preț de cost redus și produse de cea mai 
bună calitate. Aceasta pentru că, în condițiile rit
micității, lupta pentru valorificarea rezervelor interne 
își găsește cadrul propice, este întotdeauna rodnică.

Organizîndu-și tot mai bine munca, asigurînd înde
plinirea ritmică a producției, colectivele din întreprin
deri se pot prezenta la sfîrșitul anului cu realizări 
tot mai însemnate, pot asigura pregătirea în bune 
condiții a planului pe anul viitor.

într-una din secțiile Fabricii do rulmenți din Bîrlad

Construcții 
școlare

11 școli noi, cu cîte 16 și 24 săli 
de clasă, și-au deschis porțile în Ca
pitală la începutul acestui an de 
învățămînt. Ele au fost construite în 
cartiere nou apărute în ultimii ani 
pe harta orașului : Balta Albă, Dru
mul Taberei, Jiulùi-Scînteia, Olteni
ța, precum și în unele centre mai 
populate, cum sînt Giulești-Sîrbi, 
Colentina și altele. In cursul acestui 
an, spațiul școlar din toate cele 16 
regiuni ale țării se extinde cu alte 
4 635 săli noi de clasă, pentru cons
truirea cărora s-au acordat în plus, 
din iondurile centrale de stat, credi
te de 10 000 000 lei. In realizarea a- 
cestor construcții școlare, ce urmea
ză să se adauge celor peste 15 000 
săli de clasă construite în perioada 
1960—1963, s-au iolosit proiecte tip 
de clădiri cu linii arhitectonice mo
derne.

(Agerpres)

La sosire, în gara Bănoasa

Delegația de partid șl de stat a 
R. P. Romîne, care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S. și a guvernului Uniunii 
Sovietice, a participat la sărbători
rea celei de-a 47-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, s-a reîntors sîmbătă dimineața 
în Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, conducă
torul delegației, Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C.

al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R., șef 
adjunct al Direcției de Propagandă 
și Cultură a C.C. al P.M.R., și Nico
lae Guină, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P. Romine la Mos
cova.

La sosire, în gara Băneasa, dele
gația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Le- 
ontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai

Dalea, precum și de Gh. Gaston Ma
rin, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe, de mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului R. P. Ro
mîne, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

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

(Agerpres)

Măsuri e
CLUJ (coresp. „Scînteii“). 

La întreprinderea metalurgi
că.Aiud sînt puse în aplicare 
noi măsuri care să asigure rit
micitatea producției. în ate
lierele noi au fost repartizați 
muncitori cu înaltă calificare, 
iar pentru formarea de noi 
cad) e cu temeinice cunoștin
țe profesionale au fost ini
țiate cursuri Un număr de 
muncitori au fost trimiși în 
schimb de experiență la alte 
uzine similare.

La atelierul mecanic, care 
are de realizat un mare vo
lum de lucrări, s-au depus 
eforturi deosebite ca cele 
peste 80 de mașini-unelte so
site în întreprindere să fie

A 
htre o deca

ORADEA (coresp. „Scîn
teii“). — Colectivul uzinei de 
mașini-unelte „înfrățirea“ 
din Oradea a obținut în a.- 
cest an rezultate mai bune 
decît în anii trecuți. Produc
ția globală pe zece luni din 
acest an a fost realizată în 
proporție de 100,9 la sută, 
iar producția marfă — de 
106,6 la sută. Productivita
tea muncii a crescut cu 2,4 
la sută față de sarcina pla
nificată. Planul pe sortimente 
nu a fost însă îndeplinit. 
Unele sortimente, între care 
mașini de găurit și mașini 
de filetat pentru sculărie — 
peste 200 — nu au fost rea
lizate, uzina fiind în restanță 
cu livrările acestor produse.

ficâente
instalate într-un timp scurt. 
O serie de utilaje au fost 
reainplasatc în vederea îm- 
bunătățiiii fluxului tehnolo
gic. Datorită măsurilor puse 
în practică, producția între
prinderii s-a desfășurat ritmic, 
lună de lună, iar productivi
tatea muncii pe cele zece luni 
a fost depășită cu 2,7 la sută, 

în prezent se confecționea
ză 7 garnituri de utilaje pen
tru turnarea lingotierelor, se 
instalează o linie de cale nor
mală pentru macaraua pionei 
de la cuptorul de topit bronz 
și se lucrează la ștandul pneu
matic de asamblare pentru 
secția construcții metalice.
,'b - - - --Z.- .

dă si aha
Nerespectarea obligațiilor 
contractuale ce reveneau u- 
zinei se datorește între altele 
și lucrului „în asalt“ la sfîrși
tul lunilor, preocupării in
suficiente pentru asigurarea 
ritmicității producției. în pri
ma decadă a lunii octombrie 
s-a realizat 30,7 la sută din 
plan, în a doua 25,9 la sută, 
iar în ultimele zece zile 43,4 
la sută. Aceasta a împiedicat 
folosirea rațională a timpului 
de lucru și a multor utilaje. 
Conducerea uzinei ar trebui 
să ia măsuri pentru a valo
rifica mai bine condițiile 
existente, îneît planul de 
producție să poată fi înde
plinit ritmic, decadă cu de
cadă și la toate sortimentele.

Exploatarea minieră Moldova Nouă
Prin lucrările de explorări geolo

gice făcute în ultimii ani a fost pusă 
în evidență existența unui important 
zăcămînt de minereuri cuprifere la 
Moldova Nouă, regiunea Banat. în 
vederea valorificării acestui zăcă
mînt, s-au început și sînt în curs de 
execuție lucrări de construcții, atît 
în subteran, pentru deschiderea mi
nei, cît și la suprafață pentru con
struirea incintelor industriale, a căi
lor de acces, a alimentărilor cu apă 
și energie electrică etc. Lucrările în 
subteran constau din executarea 
unui puț central de extracție cu cir
cuitele de legătură de la diferitele 
orizonturi, precum și a galeriei prin
cipale de transport de la mină la in
stalația de preparare a minereuri
lor.

Lucrările de suprafață constau în 
executarea incintei miniere cuprin- 
zînd : stația de compresoare, circui
tele de transport la»-puț, funicularul 
de steril, depozitul de explosivi, baia 
și sala de apel, precum și execu
tarea construcțiilor de la instalația 
de preparare a minereurilor compu
să din stațiile de descărcare, conca- 
sare și granuläre, depozitul de mi
nereu sfărîmat și secția de măcina

re, flotare și filtrare. Aici mai sînt 
amplasate construcțiile pentru dife
rite alte utilități. Transportul de la 
mină al minereului extras pînă la 
flotație este prevăzut a se face cu 
vagonete de mare capacitate acțio
nate de locomotive electrice. Expe
dierea concentratelor rezultate delà 
prepararea minereurilor către uzi
nele prelucrătoare se va 
portul industrial Moldova 
curs de construcție.

în prezent lucrările de 
ții-montaj sînt avansate 
condițiile pentru intrarea în rodaj 
tehnologic la începutul anului 1965.

Proiectarea complexului industrial 
Moldova Nouă a fost realizată de 
către institutele de specialitate din 
țară, iar majoritatea utilajelor cu 
care este dotat sînt fabricate de u- 
zinele noastre constructoare de ma
șini. Pentru cazarea muncitorilor și 
ä familiilor acestora" s-a început 
construirea unui cartier muncitoresc, 
cuprinzînd 1 500 apartamente, spații 
comerciale, cantină-restaurant, ho
tel, casă de cultură, școală, dispen
sar. Un prim lot de 90 apartamente 
au fost date în folosință.

face prin 
Veche, în

construc- 
și există

Extinderea
culturii
nucului

Tn aceste zile în numeroase unităji a- 
gricole se desfășoară lucrările de plan
tare a viitoarelor livezi de pomi, a că
ror suprafafă va crește cu circa 22 000 ha. 
O atenjie deosebită se acordă, în cadrul 
acestei aefiuni, și extinderii culturii nu
cului. Se vor planta îndeosebi terenurile 
în pantă, improprii culturii cerealelor. 
Noile plantajii de nuci în masiv care în
sumează circa 900 ha vor fi înființate mai 
ales în bazinele și centrele cu tradiție în 
această cultură din regiunile Argeș, Ol
tenia, Ploiești, lași, Banat, Hunedoara 
ș.a. De asemenea, pe marginea drumuri
lor și șoselelor, precum și în localitățile 
din mediul rural, vor 'fi plantați circa 
30 000 de pomi. In acest scop în pepi
nierele stafiunilor experimentale și ale 
gospodăriilor de sfaf au fost produse 
mari cantități de material săditor din so
iuri valoroase.

Calitatea invățămîntulul de partid
în discuția comuniștilor

A

însemnări pe marginea unor adunări de dări 
de seamă și alegeri în organizațiile de partid

î
SUDAN

Președintele Abboud 
și-a prezentat demisia

Ieri, 
zentat 
ședințe al Sudanului și de co
mandant al armatei sudaneze. 
(Amănunte în pag. a IV-a).

Zc

Ibrahim Abboud și-a pre- 
demisia din postul de pre-

O noua
amînaie?

..s

UN MOMENT

DE NEATENȚIE 
COSTĂ

Circulația rutieră nu contenește nici 
ziua, nici noaptea, vara sau iarna. 
Acum, cînd timpul se înrăutățește, pe 
șosele și străzi autovehiculele merg mai 
anevoios ; ceața, mîzga, noroiul, ploaia 
pun la încercare îndemînarea șoferilor. 
In curînd vor veni și alți „dușmani" : 
poleiul, zăpada, viscolul. La garaje, 
depouri de tramvaie, pe străzile de 
intensă circulație s-au făcut pregătiri : 
mașinile, tramvaiele și troleibuzele au 
fost revizuite, sarea, nisipul, plugurile 
de zăpadă, parazăpezile sînt pregătite.

Ieri, am pornit cu aparatul de foto
grafiat prin Capitală, pe o zi ploioasă, 
cu ceață și mîzgă pe caldarîmul stră
zilor. Prima constatare : marea majori
tate a pietonilor și autovehiculelor 
circulă în ordine. Deși se merge greu, 
ochiul atent al șoferului previne neplă
cerile. Mai sînt însă unii care consideră 
că normele de circulație nu-i privesc. 
Pe strada Uranus, drumul urcă în pantă. 
Depășirea este strict interzisă, așa cum 
arată și indicatorul. Dar ||je Pricop de 
la S.P.C. accelerează și autocamionul 
țîșnește pe lingă tramvaiul care frînează 
brusc pentru a evita o tamponare. 
Vorba ceea: indicatorul rămîne, mașina 
trece. In fața Oficiului P.T.T. nr. 5, 
Gheorghe Pîrvu și-a urcat autocamionul 
pe trotuar, pentru descărcarea coletelor, 
iar pietonii sînt nevoiți să coboare pe 
stradă, expuși accidentelor. Pe o 
astfel de vreme mașina nu te 
ascultă prompt. Florian Ghica este 
un șofer vechi în meserie. Dar 
a fost suficient să nu păstreze dis
tanța reglementară de autovehiculul din 
fața sa, care era oprit la „stop“, și 
încercînd să frîneze, mașina i-a pa
tinat și a lovit cu plugul din față Tra- 
bantul. Cam devreme ca să-l confun
de cu un nămete de zăpadă. Rezulta
tul : pagube și circulația blocată. Pe 
autocamionul 37 906 B de la I.T.B. lu

Cînd frînă nu e pusă la timp E periculos să călăto
rești așa

crează tînărul Constantin Telenfe. lafă-l, 
conduce atent, semnalizează corect vi
rajele și depășirile altor autovehicule. 
Dar priviți cum și-a încărcat peste mă
sură autocamionul. Lăzile nu sînt le
gate, iar în spate, înghesuită între 
ele, în picioare stă o femeie, lnchi- 
puiți-vă ce se poate întîmpla la un viraj 
sau o frînă bruscă ! Alți șoferi au văzut 
aceasta și l-au oprit. Doar e periculos 
să călătorești așa. La ora cînd 
cursurile de dimineață ale școlilor s-au 
terminat, elevii o zbughesc pe poarta 
școlii, mulți drept în mijlocul străzii. 
O frînă scrîșnește strident; șoferul de

pe turism e palid de emoție, dar bucu
ros totuși că a evitat un accident. O 
simplă bară metalică de proiecție, plan
tată în fața porții, și copiii vor fi feriți.

E adevărat, ochiul atent al șoferului, 
experiența sa contează mult cînd circu
lația e îngreunată de vremea nefavo
rabilă. Dar pe lîngă aceasta mai tre
buie un lucru esențial : respectarea cu 
cea mai mare strictețe a regulilor de 
circulație. Numai așa pot fi evitate ac
cidentele.

Texf : 1. PLEAVĂ 
Foto : M. ANDREESCU

Copiii noștri trebuie ferițiAutocamionul pe trotuar, pietonii 
pe stradă

în adunările de dare de seamă și 
alegeri ce se desfășoară în prezent 
în organizațiile de bază, membrii și 
candidații de partid, dezbătînd pro
blemele complexe ale activității po
litice și organizatorice, acordă aten
ție propagandei de partid, menită 
să-i înarmeze cu cunoașterea temei
nică a teoriei marxist-leniniste, a 
politicii partidului. în organizații de 
bază ca cele de la turnătorie — 

.Timpuri Noi“ București, 
- Uzina mecanică Telea- 

tratamente termice — Uzi- 
„1 Mai“-Ploiești, boiangerie —

Uzinele 
montaj — 
jen, 
nele
Uzinele textile „7 Noiembrie“ din 
Capitală și altele, dările de seamă, 
ca și discuțiile, relevînd progresele 
realizate anul trecut în domeniul în
vățămîntului de partid, s-au oprit 
pe larg asupra unor concluzii ce se 
desprind din experiența de pînă a- 
cum, asupra îmbunătățirilor ce se 
impun în organizarea și desfășura
rea învățămîntului, astfel îneît pro
paganda de partid să răspundă cît 
mai bine înaltelor exigențe ale parti
dului.

experiență avînd o înaltă calificare 
profesională și o pregătire politico- 
ideologică corespunzătoare — nu au 
fost atrași încă în munca de propa
gandă, deși unii dintre ei și-au ex
primat această dorință. Solicitarea 
lor este cu atît mai necesară, au ară
tat unii cursanți, cu cît mai sînt pro
pagandiști insuficient pregătiți. Au 
fost cazuri cînd propagandistul s-a 
mărginit să le citească cursanților 
din manual sau broșuri, fără să a- 
ducă nici o contribuție proprie Ia 
îmbogățirea conținutului dezbateri
lor în seminarii. Slaba pregătire a 
unor propagandiști care au condus 
cercuri de istoria P.M.R. anul I la 
Uzinele „1 Mai“-Ploiești explică în 
bună parte de ce unii cursanți ai a- 
cestor cercuri, deși le-au frecven
tat timp de 2 ani, au cunoștințe re- 

■ duse.

CERCURILE NU SÎNT SINGURA 
FORMĂ DE STUDIU

PROPAGANDIȘTI
CU 0 BUNĂ PREGĂTIRE

Realizarea unui învățămînt de ca
litate presupune în primul rînd pro
pagandiști cu o bună pregătire po- 
litico-ideologică și culturală. Acest 
fapt a fost relevat și în adunările de 
alegeri. Cursanți ai unor cercuri de 
economie concretă, istoria P.M.R. ș.a. 
și-au exprimat satisfacția pentru 
audierea în anul de învățămînt tre
cut a lecțiilor și expunerilor de înal
tă ținută prezentate de propagan
diști ca: Vasile Alexandrescu și Ion 
Fasole delà Uzinele „1 Mai"-Ploiești, 
ing. Ion Rizescu și ing. Mihai Oni- 
chie de la Uzinele „Timpuri Noi“- 
București, Gh. Niculaie, C-tin Tran
dafir, de la Uzinele textile „7 No
iembrie“, șl alții. In adunările de a- 
legeri din organizațiile amintite, ca 
și în altele, s-a semnalat însă și fap
tul că un număr însemnat de spe
cialiști — conducători ai unor sec- 
toare-cheie ale uzinelor, cadre cu

O premiză pentru buna desfășu
rare a învățămîntului este ca în or
ganizarea lui să se țină seama de 
nivelul de pregătire, preocupările și 
cerințele diferitelor categorii de 
membri de partid. Mai mulți secre
tari ai organizațiilor de bază, ocu- 
pîndu-se de această problemă în a- 
dunările de alegeri, au arătat că în 
noul an de studiu, înscrierea mem
brilor de partid în diferite forme 
ale învățămîntului s-a realizat mai 
judicios decît în alți ani ; birouri ale 
organizațiilor de bază ca cele de la 
turnătorie—Uzina „Timpuri Noi“ din 
Capitală, nr. 5 S.D.V. — Uzina me
canică Teleajen-Ploiești și altele — 
au format din timp comisii care, 
examinînd cu competență nivelul 
pregătirii cursanților, cît și prefe
rințele acestora, i-au îndrumat că
tre forme de studiu corespunzătoa
re. După cum a reieșit însă din dez
bateri, în mai multe locuri s-a ma
nifestat tendința de a limita orga
nizarea învățămîntului la crearea 
de cercuri, pierzîndu-se din vedere 
formele de învățămînt bazate pe ex
puneri ce se adresează unui număr

mai mare de oameni, cum sînt: ci
clurile de lecții, simpozioanele, dez
baterile teoretice, universitățile se
rale de marxism-leninism, școlile se
rale economice.

Numeroși membri de partid, dor
nici să-și ridice neîncetat nivelul 
pregătirii lor politico-ideologice, 
și-au exprimat în adunările de ale
geri dorința de a studia în aseme
nea forme de învățămînt. Semnifi
cativă este, în această privință, în
trebarea pe care tovarășul Nicolae 
Mihai, maistru principal în sectorul 
tratamente termice al Uzinelor „1 
Mai“ Ploiești, o punea vechiului birou 
al organizației de bază nr. 41: „Tova
răși, noi nu mai „trecem clasa“ de
loc ?“ — exprimînd în acest fel si
tuația nefirească a mai multor teh
nicieni, maiștri și șefi de echipă din 
sector care urmează de 5—6 ani ace
leași forme de învățămînt. El, ca și 
mulți alți vorbitori, au propus co
mitetului de partid să studieze po
sibilitatea înființării unei școli se
rale economice în uzină, ca și a mă
ririi numărului de studenți din ca
drul uzinei la universitatea serală 
de marxism-leninism.

în afară de lecțiile și conferințele 
organizate în cadrul acestor forme 
de învățămînt, membrii de partid 
au relevat utilitatea deosebită a ex
punerilor ținute în cadrul adunări
lor generale ale organizațiilor de 
bază pe teme ale politicii partidului, 

, ale vieții de partid. Expuneri ca : în
semnătatea statutului în viața par
tidului nostru. Respectarea și apli
carea cu strictețe de către membrii 
și candidații de partid a prevederi
lor statutare ; Fizionomia moral-po- 
litică a membrilor și candidaților 
de partid ; Carnetul de partid, docu
mentul cel mai de preț al unui co
munist — păstrarea documentului 
de partid, ținute în cadrul organi
zației nr. 41, Uzinele „1 Mai“-Plo- 
iești, de către activiști de partid, au 
fost audiate cu mult interes de mem
brii și candidații de partid.

în mai multe adunări de alegeri, 
comuniștii au ridicat problema pa
ralelismului care există în unele 
locuri în organizarea învățămîntu
lui de partid : în aceeași secție sînt 
constituite mai multe cercuri de a- 
celași fel, ceea ce duce la disper
sarea forțelor și, desigur, la scăde
rea nivelului propagandei. Pentru 
înlăturarea unei asemenea situații 
nefirești, în organizația de la 
strucții-montaj — Uzinele „1 
Ploiești, de pildă, s-a propus 
rea cercurilor de istoria P.M.R.

Consiliul ministerial al Piefei comu
ne înfrunif sîmbătă n-a puiul ajunge la 
un compromis în legătură cu lista pro
duselor industriale ale C.E.E., care vor 
fi exceptate la negocierile tarifare ale 
„rundei Kennedy". Agenfia Associated 
Press este de părere că în cazul cînd 
nu se va ajunge la un acord nici as
tăzi, reprezentanfii Piefei comune vor 
cere amînarea termenului pentru de
punerea listei de excepții.

Postul de radio Bagdad

NOD
IRAK
a a- 

nunțat sîmbătă seara că genera
lul Taher Yahia a prezentat pre
ședintelui Irakului, Abdel Salam 
Aref, demisia sa din postul de 
prim-ministru. Totodată se anunță 
că în Irak a fost format un cabi
net din 22 de persoane, menit să 
pregătească reinstaurarea unui 
regim parlamentar în Irak.

Antoine Gizenga 
supus torturilor

Consiliul Național de Eliberare 
a Congoului a dat publicității 
la Brazzaville un comunicat in 
care se arată că autoritățile gu
vernului Chombe l-au supus din 
nou torturilor pe Antoine Gizen
ga. „Acum două zile, se arată în 
comunicat, Gizenga a fost supus 
unor crîncene torturi. Autorități
le^ guvernamentale intenționează 
să-l mute din Leopoldville în- 
tr-o localitate necunoscută". 
Consiliul Național de Eliberare a 
adresat tuturor țărilor africane 
apelul de a întreprinde acțiuni 
pentru a nu admite asasinarea lui 
Gizenga.

Declarațiile șefului

juntei militare
din Bolivia

con- 
Mai“ 
uni- 
anul

Gh. ZAMFIR

Generalul Rene Barrientos, șe
ful juntei militare care a înfăp
tuit lovitura de stat de la 3 no
iembrie în Bolivia, a ținut la 
posturile de radio boliviene pri
ma cuvîntare publică după alun
garea lui Paz Estenssoro. In cu- 
vîntarea sa, Barrientos a promis 
bolivienilor că junta militară va 
lua toate măsurile pentru resta
bilirea ordinei în țară și a lega
lității. El și-a reafirmat intenția 
de a organiza alegeri cît mai cu
rînd posibil.

(Continuare în pag. IlI-a)
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Vapoare cu pînlecele grele de măr
furi după săplămîni de călătorie pe mări 
ș- oceane se lipesc obosite de cheiuri. 
Dar nu li se dă nici o clipă de răgaz. 
Calele lor, îndată ce sînt golite, se um
plu din nou, de data aceasta cu produse 
romînești, care, legănate pe întinderi 
nesfîrșite de ape, vor poposi in cine 
știe ce colturi ale lumii. Noaptea, 
liniștea Constantei nu-i străbătută decît 
de mugetul sirenelor și fipătul pescăru
șilor. Cînd orașul doarme, portul nu cu
noaște insă odihnă, trăiește un du-te- 
vino neîntrerupt asemeni unui important 
nod de cale ferată. Docherii, ca și cefe
riștii, au aceeași deviză : operativitate, 
fimp de staționare a vaselor cit mai mic 
cu pufinjă.

Cine nu cunoaște atmosfera, munca 
unui port — și vine prima dată la Con
stanta, seara, buchetele de lumini ce se 
aprind în larg și rămîn încremenite a- 
colo ca niște insule scăldate în aur, i se 
par feerice. Nimic de zis, tabloul este 
cu adevărat încîntător. Docherii însă nu-l 
prețuiesc. Insensibilitate? De fel. Ei știu 
că navele, fie ziua, fie noaptea, nu tre
buie să adepte. Fiecare ceas de aștep
tare costă. Și navele așteaptă la intrare 
doar atunci cînd cheiurile sînt ocupate 
de altele. De aceea docherii nu pro
nunță nici un cuvînt atit de des ca 
„staționare" și poate, mai mult ca ori
unde, aci, procesul, de producție este 
strîns legat de o bună organizare a 
muncii.

Capacitatea portului Constanta a ajuns 
de la 16 dane operative, cîte erau în 
1945, la 29 în prezent. 1n același timp, 
tot în comparafie cu 1945, traficul 
de mărfuri s-a -ridicat de -la un milion 
la șapte milioane de tone anual. De 
aceea numărul de dane a devenit oare
cum insuficient fafă de cel al navelor 
ce se mărește continuu, fientru anii 
viitori sînt prevăzute lucrări de extin
dere a docurilor pînă în apropierea Agi- 
gei. Cînd acestea vor fi gata, portul 
Consianja va sta alături de cele mai 
mari porturi maritime din Europa. Pînă 
atunci însă spafiul existent va fi folosit, 
cum s-ar zice, cît mai intensiv prin con
cretizarea expresiei amintite mai sus : 
operativitate...

Cu Petre Niculăifă, șeful sectorului II 
manipulate mărfuri, nu-i alt chip să stai 
de vorbă decît din mers. In danele aces
tui sector sînt acostate cinci nave sub 
pavilion străin. Intr-una se încarcă Ci
ment, în altele -zahăr, sare, sodă calci
nată. Niculăifă frece de la un vas |a al
tul, de la o echipă de docheri la alta 
îndemnînd, sfătuind, luînd măsuri, bine
înțeles tot din mers, pentru că fiece 
clipă .costă.

O macara de chei, înaltă cît un bloc 
cu cîteva etaje, stă. Din această cauză, 
echipa condusă de Alexandru Chircu- 
lescu stă și ea,

— De ce stafi ? se interesează Ni
culăifă.

— Din pricina dumneaei, arată unul 
dintre docheri spre macara.

— Dar dumneata de ce stai ? strigă 
Niculăifă spre macaragiul Ion Buciu co- 
cofat în cabina de comandă.

— Fiindcă nu are cine să asiste la 
scoaterea minginiilor (traversele metalice

de la gurile hambarelor de pe vapoare). 
Dispozifia conducerii este să nu scoa
tem minginiile decif în prezenta briga
dierului cu utilajul, își continuă Buciu 
explicațiile.

— Și unde-i brigadierul ?
— La ședinfă.
Păi, să nu turbezi ? Stă vaporul, stau 

o macara și atifia oameni pentru că 
brigadierul s-a dus la ședinfă și nu i-a 
dat prin cap să lase pe cineva în schimb. 
Noroc că vine Ion Mutulică, maistru cu 
utilajul, in prezenfa căruia Buciu se de
cide să scoată minginiile. Dar necazurile 
lui Niculăifă nu s-au isprăvit, lată că 
nici echipa lui lancu Ruse nu lucrează 
de vreun ceas. De data aceasta din lipsă 
de macaragiu. Cu chiu cu vai Niculăifă 
izbutește să facă rost de unul.

— Le vedefi ? îmi arată șirul de ma
carale. Din 13 cîte sînt în sectorul II, 
patru nu lucrează fiindcă nu are cine 
să le conducă. Și o macara costă bani, 
iar o oră de staționare a unui vapor 
costă și ea valută ; nemaivorbind că este 
înlr-o măsură afectat și cîștigul doche
rilor.

— De ce nu pregătifi macaragii în 
număr suficient? — îl întreb.

— Pregătim, tovarășe. De altfel portul 
este singurul loc din regiune unde se 
pregătesc asemenea cadre. însă ce folos 
că iau de multe ori calea spre alte în
treprinderi. Fl.uctuafia este o problemă 
încă nerezolvată pe deplin în portul 
Constanfa.

Nici pe departe munca docherului de 
azi nu se compară cu hamalîcul de ieri. 
Niculăifă, care lucrează în port de prin 
1944, a mai apucat vremea cînd fi se 
pipăiau mușchii picioarelor să se vadă 
dacă ești bun de hamal, cînd spinarea 
finea loc de autostivuitor, de tractor sau 
de macara.

In 1938 nu se aflau decît nouă ma
carale, cîteva autocamioane și, mai ales, 
cărufe cu cai sau boi. E ușor de închi
puit înfățișarea prezentă a portului cu 
cele 59 de macarale de chei (alte patru 
sînt în curs de montare) între 3 și 15 
tone, cu cele 17 macarale rutiere și 3 
plutitoare, cu 105 autostivuitoare și 151 
de tractoare. Paralel cu introducerea 
mecanizării s-au construit magazii de de
pozitare, drumuri de acces.

Introducerea tehnicii noi, folosirea 
rațională a utilajelor sînt sarcini princi
pale ale celor 22 de ingineri și tehni
cieni, care lucrează la serviciul tehnic. 
Binecunoscută este grupa de concepfie 
din cadrul acestui serviciu sau „echipa 
de gînditori", cum i se mai spune, con
dusă de inginerul Apostolache Rîpă — 
grupă ce se ocupă cu elaborarea pro
ceselor tehnologice pentru manipularea 
mărfurilor. Deși nu-i multă vreme de 
cînd a fost înființată, grupa are la acti
vul ei o seamă de realizări : proiectul 
unei bene cu descărcare automată, un 
dispozitiv de manipulare a cherestelei, 
platforme pentru utilizarea rafională a 
macaralelor de 5 și 8 tone, elaborarea 
unui studiu privind încărcarea mecani
zată a mărfurilor în vrac din hamba
rele vapoarelor și altele. In general se 
urmărește depistarea și înlăturarea ope
rațiilor manuale. In felul acesta timpul 
mediu de staționare a unei nave sub o-

Apă, lumină și nave...

perafie (încărcare sau descărcare) a scă
zut de la 6,8 zile în 1959, la 3,8 zile in 
1963. Nu pofi vorbi de mecanizare fără 
să amintești de muncitori calificați- în 
1938 erau doar 30 — astăzi sînt peste o 
mie. In aceeași perioadă numărul ingi
nerilor a crescut de la 10 la 60.

Intr-o altă încăpere se află „serviciul 
pilofi". Pilofii sînt aceia care aduc na
vele de la intrarea în port pînă la chei. 
Aparent e o nimica toată. în realitate, 
pentru cele două-frei mile distanță, unui 
pilot i se cere o atenție poate mai mare 
decît pentru traversarea Mării Negre. De 
aceea nu poți deveni pilot decît după 
ce ai făcut doi ani practică de stagiar. 
Și nu poți intra în rîndul stagiarilor de
cît dacă ai fost ofițer I sau II maritim 
sau căpitan de remorcher. Pavel Gher- 
ghișteanu, pilot șef, Gheorghe Prisiceanu, 
Mihai Condr.uz, Gheorghe Pal.ade lucrea
ză în această meserie de aproape trei
zeci de ani. Pe lingă ei s-au format 
tinerii Constantin Gavrilă, Paul Păulescu, 
Niculae Culică... Din octombrie anul tre
cut pînă în octombrie anul acesta cei 12 
pilofi și trei stagiari au manevrat 5 628 
de nave. în ce constă această mane
vrare ? ,.Romfrans"-ul le anunță sosirea 
unui vas. înfr-un buletin special sînt 
trecute numele și felul navei, pavilionul, 
ora și dana unde urmează să fie mane
vrat. Pilotul se urcă pe bordul pilotinei 
— o navă specială care-l transportă la 
vaporul respectiv. Aci comandantul îi 
face cunoscute calitățile manevriere ale 
navei, pasul elicei, pescajul, puterea mo
torului, viteza etc. Pilotul la rîndul său 
îl încunoștinfează pe căpitan în ce pri
vește dana unde va acosta, adîncimea 
și curenfii apei, vînturile care predomină, 
după care îl secondează pe comandant 
indicînd manevrele necesare pînă ce 
nava intră la dană. Și a manevra o navă 
de 10—12 000 de tone printre alte zeci 
de vase nu-i fot una cu a conduce un 
„Fiat 600”. Nu de mult, pilofii Gavrilă, 
Păulescu și Fiiip Gardei au manevrat un 
petrolier norvegian de 37 000 de tone 
cu o lungime de 206 m. Și pilofii lup'ă

pentru scurtarea timpului de manevrare. 
Uneori au fost cazuri cînd au ieșit în larg 
pe vreme de furtună cu remorcherele — 
pentru ca vasul să nu aștepte.

O greutate de care se lovesc pilofii... 
Echipamentul de protecție nu este tot
deauna corespunzător meseriei acesteia 
și caracterului ei reprezentativ.

Lingă camera pilofilor, la capătul unui 
coridor, se află o ușă drapată preten
țios deasupra căreia scrie cu litere mari : 
„Captains’ Waiting Room“ adică „Sala de 
așteptare a comandanfilor de nave”. Mă 
gîndeam, și nu fără emoție, că voi în- 
tîlni aci băfrîni (sau tineri) lupi de mare, 
cu (sau fără) tradiționalele lulele, po- 
vestindu-și unul altuia peripefiilfe ultime
lor călătorii. Cînd colo, ce să vezi I Pe 
coridorul de trecere spre diferite birouri, 
mai îngust de un metru, se află două ca
napele obosite, despărțite printr-o mă
suță rotundă. Asta este toată „Captains’ 
Waiting Room”. Bineînțeles că nici vorbă 
de căpitani cu sau fără lulele. Cine-ar 
sta acolo să împiedice drumul ? Barem 
să se dea firma și draperia jos dacă, în 
toată .clădirea conducerii portului, nu se 
găsește o cameră unde să se amenajeze 
ceva corespunzător,

In schimb „Clubul international” este 
bine cunoscut și apreciat de către mari
narii străini. Infr-o sală, un grup de ja
ponezi și greci s-au strîns în jurul televi
zorului. In altă sală iugoslavii jucau tenis 
de masă cu cîțiva greci. De cum acos
tează un vas la chei, mai ales dintre cele 
venite pentru prima dată prin apele noas
tre, Constantin lonescu, responsabilul clu
bului, se și înfiinfează la bord, invitîn- 
du-i pe marinari să viziteze clubul. Aceș
tia nu se lasă poffifi de mai multe ori.

...Cine nu cunoaște portul și-i privește 
doar panorama (o adevărată pădure de 
catarge și brațe de macarale) de pe locul 
fostei gări a orașului, nu-și face de
cît o palidă idee despre activitatea in
tensă ce se desfășoară aci, zi și noapte.

Gheorghe VLAD

Filarmonica de stat 
din Poznan la București 

în prezent se află în turneu în 
țara noastră orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat din Poznan. Din 
1947, cînd a fost creată, și pînă în 
prezent, orchestra s-a impus ca o for
mație de valoare, cu un repertoriu 
vast, susținînd numeroase concerte 
apreciate atît în Polonia, cît și pes
te hotare. Sîmbătă la amiază repre
zentanți ai Filarmonicii de stat din 
Poznan s-au întîlnit cu ziariști din 
Capitală.

Țin să exprim bucuria întregii 
noastre orchestre, a spus, printre al
tele, dirijorul Witold Krzemienski, 
de a avea prilejul să vizităm Romî- 
nia și să prezentăm muzica Poloniei 
populare în fața publicului romîn, 
care are o înaltă cultură muzicală. 
Primirea cordială ce ni s-a făcut, 
dovezile de prietenie întâlnite atît la 
Arad, Timișoara, cît și în Capitală 
ne-au impresionat plăcut. Sălile dv. 
de concerte au o acustică foarte 
bună, iar publicul este deosebit de 
receptiv.

Jadwiga Romanska, laureată a 
concursurilor de canto de la Geneva 
și München, a adăugat : „Sînt foar
te' bucuroasă că pot să cînt pe scene
le din țara dv. Cunosc renumele so
liștilor romîni, și de aceea sînt feri
cită că pot să-i ascult personal“. 
„M-a impresionat foarte mult mu
zicalitatea publicului romîn — a 
spus pianista Aleksandra Utrecht. 
Aștept cu nerăbdare concertul pe 
care îl va prezenta orchestra noastră 
în Capitală“.

(Agerpres)

La Brașov Spectacol 
al Ansamblului artistic 
al R. P, Chineze

Sîmbătă seara, Ansamblul artistic 
național al R. P. Chineze, care în
treprinde un turneu în țara noastră, 
a prezentat primul spectacol la Bra
șov, în sala Teatrului de Stat. Pro
gramul a cuprins cîntece și dansuri 
ale naționalităților din diferite re
giuni ale R. P. Chineze. Dansul um
breluțelor, veselul joc „Primăvara a 
sosit pe munții cu plantații de ceai“, 
cîntecele executate la țiteră și naiul 
chinezesc, au fost primite cu vii a- 
plauze de spectatorii brașoveni. De 
un succes deosebit s-au bucurat cîn
tecele romînești „La oglindă“ și 
„Aseară vîntul bătea“. Au participat 
reprezentanți ai Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

Premieră teatrală 
la Cluj

După spectacolul cu piesa „Pe o gură 
de rai“, de Vasile Rebreanu și Mircea 
Zaciu, colectivul Teatrului Național din 
Cluj a prezentat joi seara a doua pre
mieră din actuala stagiune cu comedia 
în 3 acte „Fii cuminte, Cristofor“, de 
Aurel Baranga.

Turneul Teatrului german 
de stat din Timisoara

CĂMINUL NOSTRU LA CONTRACTĂRI
PRODUSELE DE UZ GOSPODĂRESC
Contractările dintre întreprinderi

le industriei producătoare de bunuri 
de consum metalo-chimice și repre
zentanții comerțului, desfășurate la 
Sinaia, ne-au permis să aruncăm o 
privire asupra produselor anului vii
tor și, anticipînd, să le prezentăm ci
titorilor.

...în fața standurilor cu obiecte 
pentru bucătărie s-au oprit nu nu
mai delegații comerțului, ci și con
sumatori invitați să-și spună cuvîn- 
tul despre mărfurile ce urmează să 
intre în producția anului viitor.

— Forma și coloritul vaselor e- 
mailate de bucătărie, al celor din 
material plastic, luciul tăvilor și ta- 
cîmurilor inoxidabile vor da bucătă
riilor noastre un aspect plăcut, iar 
noi le vom folosi cu plăcere — au 
spus mai multe gospodine cu prile
jul contractărilor. Intr-adevăr, s-au 
făcut eforturi în această direcție, 
întreprinderea „Emailul roșu“ a „în
tinerit“ înfățișarea vaselor cu emai
luri noi, marmorate sau ,-coajă de 
stejar“. Culorile sînt frumoase, e- 
mailul de bună calitate. N-ar fi rău 
dacă, pe lîngă aceste calități, vasele 
ar fi mai puțin grele, dacă s-ar 
asigura în permanență pe piață un 
sortiment complet.

Prin diversitatea formelor și a cu
lorilor, vasele din material plastic 
rețin atenția. Unele sînt cunoscute 
gospodinelor din anii trecuți. Ele se 
strecoară mereu în colecțiile între
prinderilor, doar cu mici modificări, 
care totuși nu le schimbă : o mul
țime de canistre de toate mărimile 
și culorile — a căror întrebuințare 
nu e prea largă — unele modele de 
pahare, solnițe etc. Sînt însă și ar
ticole noi : șase modele de tăvi, un 
coș pentru spălat fructe și zarza
vaturi, un uscător de veselă și al
tele. Nu însă atît de multe pe cît ar 
îngădui posibilitățile de valorificare 
Jn gospodărie a maselor plastice.

Ne-am oprit și în fața standuri
lor cu produse ale industriei chi
mice. Saltelele spongioase, propuse de 
întreprinderea „Anticoroziv“, vor fi, 
fără îndoială, apreciate pentru elas
ticitatea și moliciunea lor. Păcat că, 
deocamdată, sînt numai de o sin
gură mărime. La standul întreprin
derii „Stăruința“ am admirat gea
mantanele. Multe dintre modele sînt 
îngrijit lucrate, au o formă moder
nă și culori potrivite cu destinația 
obiectului. în mod deosebit ne-au 
plăcut gentile de voiaj din lac ne

gru și din alte materiale. Spre deo
sebire de geamantane care, chiar 
goale sînt foarte grele, acestea sînt 
ușoare. Fabrica de mase plastice 
„București“ oferă cîteva modele noi 
de plafoniere, mape, diferite obiecte 
mărunte ; 16 produse pneumatice a- 
duc pentru o clipă imaginea plăjii.

Noutăți sînt și în domeniul pro
duselor chimice de uz gospodăresc. 
Pe lîngă detergenții cunoscuți, au 
fost oferiți și contractați și alții noi :

® Pentru rafturile bucătăriilor 
® Chimia in forme și culori 
® Absențe nemotivate © Din nou 
in discuție: piesele de schimb 
® Drumul unor produse noi

„Dero ideal“, un detergent special 
pentru albiturile de bumbac, in și 
cînepă, „Far“ — pentru spălatul ru
felor cu mașina etc.

S-ar părea că e imposibil să des
coperi goluri printre miile de pro
duse metalo-chimice de uz casnic 
prezentate. Reprezentanții comerțu
lui, cunoscători ai cererii consuma
torilor, au remarcat totuși că din 
colecțiile întreprinderilor lipsesc u- 
nele articole promise. Din cele 74 de 
produse noi, pe care întreprinderile 
subordonate Ministerului Industriei 
Ușoare s-au angajat să le producă, 
la contractări au fost prezentate doar 
24. Unele dintre cele neprezentate 
erau așteptate cu interes de public, 
fiind cunoscute de la Expoziția reali
zărilor economiei naționale : vase cu 
coadă, miner și capac inoxidabile și 
altele Ia fel de utile în gospodărie. 
Altele nu au putut fi acceptate din 
pricina calității necorespunzătoare 
(urmînd să fie prezentate din nou 
în modele îmbunătățite) sau a calcu
lării insuficient de judicioase a pre
țului de cost, cum s-a întîmplat în 
special la unele produse destinate 
turismului. Pe bună dreptate, repre
zentanții comerțului nu au fost. în 
toate cazurile, mulțumiți de felul 
cum sînt respectate unele dintre an
gajamentele luate de către acest 
minister.

în prea mică măsură s-a vădit și 
strădania întreprinderilor din oadrul

Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini de a răspunde angaja
mentelor asumate față de comerț. 
Pentru anul în curs, urmau să se 
pună la îndemîna populației 154 de 
articole noi, majoritatea produse de 
feronerie. Era oare acesta un anga
jament care putea fi trecut cu ve
derea? Totuși, dintre acestea, 113 au 
rămas doar pe hîrtie. Poate că le 
vom vedea în 1965!

Una dintre problemele cele mai li
tigioase ivite în timpul lucrărilor de 
contractări a fost aceea a pieselor 
de schimb pentru obiectele de folo
sință îndelungată. Cu eforturi, ee-i 
drept, mai bine zis eu insistențe din 
partea comerțului, piesele de schimb 
pentru mașinile de spălat, frigidere 
și aspiratoare au fost asigurate. Pen
tru alte produse însă, producerea în 
cantități suficiente a unor aseme
nea piese nu a intrat încă în preo
cupările unor fabrici producătoare, 
întreprinderea „Electro-Mureș“, de 
pildă, produce fiare de călcat. E 
lesne de prevăzut că, în timpul folo
sirii lor, se va ivi nevoia schimbării 
rezistenței sau a cordonului. Cu 
toate acestea, întreprinderea nu s-a 
gîndit că este datoare să pună la 
dispoziția cumpărătorilor atît aceste 
piese, cît și accesoriile necesare. 
Cînd s-a văzut însă în situația de 
a nu-și putea plasa produsele — 
comerțul refuzînd să le contrac
teze fără piesele de schimb respec
tive — s-au găsit pînă la urmă 
posibilități de soluționare. A rămas 
însă deschisă problema pieselor de 
schimb pentru motoretele și bici
cletele produse de uzina „6 Martie“ 
Zărnești. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, în cadrul că
ruia se află atît uzinele care dau 
produsul finit, cît și multe dintre 
cele care participă la elaborarea lui 
cu diferite piese, ar trebui să stu
dieze posibilitatea organizării capa
cităților de producție în așa fel în- 
cît livrarea pieselor de schimb să 
se poată face în bune condiții.

Produsele noi, oricît de reușite ar 
fi, întîmpină uneori temerile ne
justificate ale unor reprezentanți ai 
comerțului. E mai ușor să respingi 
un articol nou decît să faci eforturi 
pentru popularizarea lui. în timpul 
actualelor contractări s-au manifes
tat asemenea tendințe. Iată un caz. 
întreprinderea „Inox“ a prezentat o 
garnitură de tacîmuri moderne, de ( 
p formă nouă. Reprezentanții unor |

regiuni s-au mulțumit însă inițial 
numai cu modelele cunoscute, care 
păstrează forma de acum cincizeci de 
ani; pe cele noi le-au contractat 
doar atunci cînd acest lucru le-a 
fost impus.

Firește, multe dintre produsele 
noi s-ar bucura de interes dacă ar 
fi prezentate cumpărătorului mai 
stăruitor, cu mai multă ingeniozi
tate. Din păcate însă, lucrătorii din 
comerț au la îndemînă prea puțin 
material de popularizare. Așa cum 
s-a văzut din nou la Sinaia, nu toate 
întreprinderile au înțeles că sînt da
toare să-și însoțească produsele de 
pliante sau prospecte în care să fie 
expuse detaliat caracteristicile, ele
mentele care le ■ deosebesc de arti
colele similare și le fac să fie de 
preferat, modul de întrebuințare.

★
Impresia pe care ți-o lasă stan

durile întreprinderilor prezente la 
Sinaia este, în general, favorabilă. 
Calitatea este vădit mai bună, fini
sajul mai îngrijit. Eticheta „produs 
nou“ poate fi văzută mai des. S-ar 
mai putea totuși adăuga că este de, 
așteptat ca observațiile exigente ale 
comerțului cu privire la calitatea 
unor produse, la îmbogățirea sorti
mentului, să fie nu numai studiate, 
ci și urmate neîntîrziat de măsuri 
concrete. Și mai merită insistat a- 
supra obligației reprezentanților co
merțului — din toate regiunile și 
din toate sectoarele — de a se orien
ta cu mai mult curaj spre introdu
cerea pe rețea a articolelor noi, mo
derne. Din confruntarea între indus
trie și comerț, cîștigător trebuie să 
iasă cumpărătorul.

Rodlca ȘERBAN

Nu de mult a avut loc turneul în Ca
pitală al Teatrului german de stat din 
Timișoara. Echipa teatrului a prezentat 
publicului bucureștean comedia populară 
Lumpatius vagabundus, a clasicului autor 
austriac Johann Nestroy, Inspectorul de 
polijie de 1. B. Priestley și — din dra
maturgia noastră originală actuală — 
Portretul, de Al. Voitin. Cu aceste trei lu
crări, Teatrul german din Timișoara a 
reușit să ne tacă a înfelege liniile sale 
de bază în orientarea și alcătuirea reper
toriului, în care valorile artistice ale tre
cutului se îmbină cu cele ale creației 
contemporane și în care, pe terenul ro
ditor al realismului, predomină proble
matica conflictelor sociale și a relațiilor 
etice între oameni.

Am urmărit cu reală satisfacție (ba chiar 
cu sentimentul unei plăcute surprize) în 
Lumpatius vagabundus, dincolo de orga
nizarea lăudabilă regizoială a spectacolu
lui, care aparține artistului emerit Mauri- 
ciu Szekler (în colaborare cu Hanns 
Schuschnig), — familiaritatea cu care ac
torii teatrului, distribuiri în această co
medie de veche faimă, au altoit pe verva 
și safira populară muzica spumoasă și 
plină de dulceața „bătrînească" a cînte- 
cului de lume vienez. Desigur, textul ră" 
mîne, prin aluziile și orizonturile sale de 
preocupări, légat de vremea și de con
vențiile morale ușor naive, în care a scris, 
jucat și cînfat autorul comediei;.ne-a bucu
rat însă că interprefii au șfiut să-i dea o 
rezonanță actuală, (deși adaptarea unor 
cuplete era poate cam forțată). Construit 
fără mari pretenții scenografice, specta
colul (poate cu excepția prologului-feerie) 
s-a desfășurat într-un ritm antrenant, co
pios, slujit de o inteligentă și spirituală 
prelucrare melodică a cupletelor. Acesteia 
i-am iertat unele înclinări de actualizare 
excesivă — ritmuri de tango și de „cea- 
cea" — (adaptarea muzicală Richard 
Oschanitzky), așa cum pe planul de an
samblu al spectacolului am trecut cu ve
derea o anumită timiditate de manifestare 
a personajelor episodice și de figurație. 
Ne-am lăsat în schimb furați de irezistibi
la și neașteptata prezență și evoluție co
mică a protagoniștilor : Ottmar Strasser 
(în rolul croitorului Zwirn), Rudolf Schati 
(în rolul cizmarului Knieriem) și Peter 
Schuh (în rolul tîmplarului Leim). Alături 
de ei, am reținut, pentru volubilitatea cu 
care au contribuit la marea scenă de sa
tiră adresată moravurilor de salon și par
venitismului, jocul actrițelor Irmgard Schati 
și Hannelore Waldeck (în rolurile Camilla 
și respectiv Laura). Cu deosebire însă 
subliniem darurile variate de comedian 
ale lui Ottmar Strasser. Acesta a știut să 
unească o vădită acomodare la mijloacele 
bufului clovnesc și ale științei zicerii cu
pletului, cu o nu mai puțin remarcabilă 
zestre de expresivitate compozițională.

Climatul de zgomotoasă și liberă voie 
bună, în care s-a depănat povestea cu 
„haz și învățăminte” a comediei lui 
Nestroy, a trecut apoi în sobrietate și 
concentrare, la atmosfera apăsată a re
chizitoriului pe care piesa Inspectorul 
de poliție îl 'face moralei;- concepției și 
telului de viață ale societății burgheze. 
Regia (Dan Radu lonescu) a realizat 
spectacolul pe linia unei cît mai precise 
conturări a caracterelor — și bine a 
făcut —, dar a lăsat în același timp 
prea mult înțelegerea și reliefarea sen
surilor dramei lui Priestley doar pe sea
ma tipurilor creionate de interprefi. In 
aces! fel, el a îngustat dimensiunile ge
neralizatoare ale spectacolului la o „în- 
tîmplare" de familie și... polițistă. Spec
tacolul ne-a dat posibilitatea, pe de altă 
parte, să cunoaștem mai de-a dreptul 
darurile de caracterizare ale actorilor 
teatrului : Rudolf Schati, de pildă (pe 
care, în -cizmarul din Lumpatius vaga
bundus l-am apreciat pentru comicul 
său sec, economicos în explozii și ges
turi) ne-a oferit prilejul de a-i prețui

și valențele dramatice de care dispune, 
în compoziția bătrinului tată de familie
— fabricantul Arthur Birling, deși pe 
alocuri, figura acestuia se reduce la 
schițarea exterioară de gesturi și atitu
dini. Actrița Ursula Armbruster a împru
mutat rolului soției lui Birling chipul ca
racteristic al unei filantroape burgheze
— suficientă, lipsită de umanitate, în 
postură unei generozități -aparente.

Pe variate coarde expresive au fost 
realizate și celelalte roluri : aparenta 
inocența a fetei care se deșteaptă la 
realitate — Hadamiit Betker (în rolul 
fiicei Sheila); răzvrătirea împotriva mo
ralei puritane, înțeleasă ca drept la li
bertinaj — Karl Hoffmann (în rolul fiu
lui Erich) ; ipocrizia relațiilor de dra
goste dominate, în convențiile burghe
ze, de’ interese bănești și dé indiferență 
față de cinstea sentimentelor ‘— Otto 
Grassl (în logodnicul Gerald Croft). 
Mișcarea tuturora,- strangulată parcă de 
teama răspunderilor sociale, a--fost stă- 
pînită cu mijloacele unei severe reți
neri de la gestul patefic-didacticist, de 
Hans1 Baumert, în rolul inspectorului 
Coole.- Partenerii pe care îi înfruntă au 
coborît însă și spre momente și- accente 
melodramatice.

In Portretul, același Hans Baumert, in- 
ferpretînd rolul pictorului Pavel, a avut 
o evoluție mai puțin sigură, înclinată 
spre ö gestică abundentă și spre un re
torism nu prea convingător. Partenerii 
lui — Angela' Falk (în roiul Luciei) și mai 
cu seamă Emmerich Schäffer (pictorul 
Grigore), ale cărui mari calități scenice 
le-am întîlnit și în alte ocazii —au împins, 
pe de altă parte, poate prea înspre zone
le sumbre ale tragicului, un conflict îr> 
care problemele eticii noastre se cereau 
mai degrabă rezolvate în tonalitatea unei 
dezbateri altoite pe liric și umor. Se 
resimte aici, poate, încercarea regizoru
lui Hanns Schuschnig, de a supradimen
siona tîlcurile dramei , lui Al. Voitin."

Din felul' cum au apărut-înfățișate în 
spectacol lucrările de mai sus, publicul 
a putut să verifice din nou măsura însu
șirilor echipei Teatrului german de stat 
din Timișoara : seriozitate ți conștiincio
zitate în munca creatoare de ansamblu, 
valoarea de netăgăduit a multora din ca
drele ei artistice ; sîrg.uinfa de a căuta-, 
descoperi și promova printre ele, me
reu noi elemente' de merit. S-ar cere, pe 
viitor, totuși, ca teatrul să caute a sia 
asigura și pe planul direcției de scenă 
și pe acela al scenografiei (Gustav Bin
der și Maria Bodor) lipsită oarecum de 
elan și inițiativă — de o orientare o^Ți- 
listică proprie, mai vie, mai deschidă 
înnoirilor.

Fiorin TORNEA
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„Analele Institutului de Istorie a Partidului

Foto : R. Costin

de pe lingă C
La rubrica STUDII ȘI COMUNI

CĂRI revista publică următoarele 
materiale „Activitatea P.C.R. în 
rîndurile armatei în prima etapă a 
revoluției populare" de Gh. Zaharia,
A. Petri ; „Acțiuni ale muncitorilor 
din industria metalurgică și de ar
mament pentru sabotarea războiului 
hitlerist“ de M. Grosu, Gh. Găinușe,
B. Iani ; „Cu privire la problema ca
racterului și Sarcinilor revoluției în 
Rominia, oglindite de documentele 
mișcării muncitorești din anii 1916- 
1918“ de C. Mocanu. Rubrica 100 
DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA IN
TERNAȚIONALEI I cuprinde : „In
ternaționala I și rolul ei istoric“ 
de I. Popescu-Puțuri ; „Legăturile 
mișcării muncitorești din țara noas
tră cu Internaționala I“ de Gr. Co- 
martin ; „Lucrări apărute în intîm- 
pinarea aniversării a 100 de ani de 
la crearea Internaționalei I“ de P. 
Constantinescu-I ași.

La rubrica LUPTELE PENTRU 
DESĂVÎRȘIREA eliberării ro-

C al P.M.R.“
MÎNIEI DE SUB OCUPANȚII FAS
CIȘTI revista .publică.:. ..„Sfîntu- 
Gheorghe" dè general-maior în re
zervă Alexandru Țenescu ? „Turda“ 
de colonel în rezervă Alexandru Ma- 
nplache ; „In Carpații Răsariteni, pe 
direcția Ghimeș-Praid-Reghin“ de 
colonel în rezervă Vaâile 1 Danacu ; 
„Pe Valea Arieșului“ de lt. în rezer
vă Todea Enea Ludovic, slt. în re
zervă Țaica Gheorghe ; „Zona Arad" 
de general-maior în rezervă Pleșo- 
ianu D. Alexandru ; „Păuliș" de ge
neral-maior în rezervă Alexandru 
Petrescu ; „Oarba de Mureș" de ge
neral-maior în rezervă Alecu Ni
colae ; „Cluj" de colonel în rezervă 
Gheorghiade C. Dumitru ; „Salva- 
Coșbuc" de Sas Chirilă, Ștefan 
Gheorghe, țărani muncitori, partici
pant la aceste acțiuni ; „Oradea" 
de general de armată Iacob Teclu ; 
„Carei — Satu Mare" de general 
col. în rezervă Costin Ionașcu.

Revista mai cuprinde rubricile : 
NOTE BIBLIOGRAFICE și INFOR
MAȚII.

TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne : Copella (orele 11), Manon 
(orele 19,30). Sala Palatului R. P. Ro
mîne : O femeie cu bani (spectacol pre
zentat de Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" — orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă ; Prințesa circului (orele 10,30). 
Paganini (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L, Caragiale“ (sala Comedia) : Maria 
Stuart (orele 10), Eminescu (orele 15,30), 
Orfeu în infern (orele 19,30), (Sala Stu
dio) : Adatn șl Eva (orele 10), Moartea 
unui artist (orele 15), Patima de sub 
ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (sala din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Opera de trei parale (orele
10.30) . Copiii soarelui (orele 19,30), (sala 
Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța (orele 10), Comedia 
erorilor (orele 15). Dragă mincinosule 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Rino
cerii (orele 10,30), Umbra (orele 15,30). 
Somnoroasa aventură (orele 20). Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (sala Magheru) : Hipnoza 
(orele 10), Este vinovată Corina ? (orele
15.30) , Carieră pe Broadway (orele 19,30). 
(sala Studio) : Casa cu două intrări 
(orele 16), Zizi și... formula ei de viață 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Jurnalul unei femei (orele
19.30) , Teatrul evreiesc de stat : Finita la 
commedla (orele 11), Frank al V-Iea (orele 
20). Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Caragiale" 
(str. 30 Decembrie nr. 9) : Mitică Po
pescu (orele 11), Năzdrăvanul occidentu
lui (orele 20). Teatrul satiric muzical 
,,C. Tănase“ (sala „Savoy“): Revista de 
altădată (orele 20), (sala „Victoria“): A-

TEATRE @ CINEMA ® TELEVIZIUNE
venturile unei umbrele (orele 20). Tea
trul „Țăndărică“ : Năzbîtiile lui Țăndă
rică (spectacol pentru copii — orele 11). 
Eu și materia moartă (spectacol pentru 
adulți orele 20,30). Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C.C.S. (str. Lipscani nr. 
59) Tinerețe (orele 17 și orele 20). Circul 
de stat : Selecțiuni de circ (orele 16 și 
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 (11,30: 
15,45; 18; 20,15). Veselie la Acapulco : 
Luceafărul (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
București (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Melodia (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45: 
22). Sedusă și abandonată : Republica 
(0,30; 11; 13,30; 18; 18,45; 21,30), Festival 
(8,30; 11; 13,30; 1G, 18,45; 21,15). încurcă
tură blestemată : Capitol (9,30; 12,15; 15; 
18: 20,45), Feroviar (9,30; 12,15; 15; 17.45;
20.30) , Flamura (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).
Există un asemenea flăcău : 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 (10,30; 
16; 18,15; 20,30). In vîltoare : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Union (11; 15,30; 18;
20.30) . Omul care aduce ploaia : Carpați 
(9,15; 11,30; 13,45; 16), Program pentru

copil : Doina (10; 11,15; 12,30). Sechestra 
tul din Altona : Doina (13,45; 16; 18,15. 
20,30). Zile de fior și rîs — Mitică : Tim 
puri Noi (10; 12,15; 14,30; 10,45: 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 (11; 15,30; 18; 20,30). Umbre
lele din Cherbourg : Grivița (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Modern (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Accattone : Unirea ill 
16; 18,15; 20,30), Crîngași (15,30; 18;
20,30). Pășesc prin Moscova - 
cinemascop : Bucegi (10; 12; 16; 18,15' 
20,30). Hatari (ambele serii) : Tomis (9,30 
13; 16,30; 20). Brațul nedrept al legii . 
Vitan (16; 18,15; 20,30). Pagini de istorle- 
Romînia, Orizont 64 : Miorița (9; 14,30; 
17; 20). Dragoste neîmplinită : Munca (16; 
18,15; 20,30). Bărbații : Popular (10,30.
15; 17; 19; 21). Legenda din tren ; Arta 
(11; 14; 16; 18; 20), Cotroceni (11; 16; 18,15; 
20,30).

TELEVIZIUNE : Ora 8,50 — Gimnastica 
de înviorare. 9,00 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar : Aventurile 
echipajului Val-VîrteJ „In Atlantida" ; 
Tinere gimnaste ; Telejurnalul pionieri
lor. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate, 13,00 — Transmi
siune de la stadionul „Dinamo“. întîlni- 
rea de fotbal dintre echipele Dinamo

București — Farul. 15,00 — Intîlnirea de 
rugby dintre reprezentativele R.P.R. — 
K.F.G. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Aventurile lui Robin Hood (XI) : 
Castelul părăsit. 19,35 — Amintiri din 
copilărie — de Ion Creangă. 20,05 — Fil
mul artistic ,,Unde-i generalul 21,40 — 
Transmisiune de la Oradea : Muzică 
distractivă. In încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

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

ușor în vestul țării, unde cerul a de
venit variabil, iar precipitațiile sub for 
mă de ploaie și burniță au avut un ca
racter local. In rest vremea s-a menți 
nut umedă, cu cerul mai mult acoperit 
Vîntul a . suflat în general slab, cu in
tensificări locale. Temperatura a fost 
cuprinsă între 14 grade la Tîrgu Jiu și 
5 grade la Oravița. Dimineața, local în 
Banat s-a semnalat ceață. In București: 
Vremea a fost umedă, cu cerul acope
rit. Temperatura maximă a fost dé 
11 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 16, 17 și 18 noiembrie a. c. în țață : 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
notos. Vînt slab, pînă Ia potrivit. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 grade și plus 8 grade, iar 
maximele între plus 2 grade și plus 12 
grade. Local ceață. In București : Vre^ 
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Ploaie trecătoare. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în scădere Ia 
început apoi staționară. Dimineața ceață,
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de la constituirea A.R.LU.S.
Sîmbătă după-amiază a avut loc 

în Capitală o adunare consacrată 
aniversării a 20 de ani de la consti
tuirea Asociației romîne pentru le
găturile de prietenie cu Uniunea 
Sovietică — A.R.L.U.S. Au partici
pat acad. P. Constantinescu-Iași, 
acad. Iorgu Iordan și Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinți ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., activiști 
ai undr instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință și 
cultură și alți oameni ai muncii.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, precum și membrii 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă, care au participat la 
manifestările ce au avut loc în țara 
noastră cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

A luat cuvîntul acad. Iorgu Ior
dan. După ce a relevat tradiția re
lațiilor de prietenie care leagă po
porul romîn și popoarele sovietice, 
dezvoltarea și îmbogățirea acestor 
legături în anii construcției socialis
te, vorbitorul a subliniat succesele 
dobîndite de Uniunea Sovietică în 
construcția comunismului, interesul 
cu care sînt urmărite aceste reali
zări în țara noastră.

în cei 20 de ani de la crearea sa

— a spus vorbitorul — Asociația ro
mînă pentru legăturile de prietenie 
cu Uniunea Sovietică și-a adus con
tribuția la popularizarea Uniunii So
vietice în țara noastră, la întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare. 
Vorbitorul a amintit variatele activi
tăți ale asociației în scopul cunoaște
rii îndeaproape a vieții și muncii 
oamenilor sovietici. El a relevat, de 
asemenea, contribuția adusă de re
vista „Veac Nou“, care împlinește și 
ea 20 de ani de activitate, la infor
marea cititorilor asupra realităților 
din U.R.S.S.

în numele Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, I. B. Stukalin, con
ducătorul delegației acestei asocia
ții, a transmis felicitări cu prilejul 
celei a 20-a aniversări a A.R.L.U.S.- 
ului. Delegația noastră — a spus 
vorbitorul — a avut posibilitatea 
să cunoască uriașele realizări ob
ținute de oamenii muncii din Ro- 
mînîa frățească în construirea 
socialismului. Ne-am convins încă 
o dată de sentimentele profunde de 
prietenie și simpatie pe care le nu
tresc oamenii muncii din Romînia 
frățească față de poporul sovietic.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

Plecarea delegației Asociației
de prietenie sovieto - romîne

Sîmbătă seara a plecat spre patrie 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, condusă de I. B. Stu- 
kalin, președintele Comitetului de 
Stat pentru presă și tipărituri de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R.S.F.S. 
Ruse, care, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., a participat la 
manifestările ce au avut loc în țara 
noastră cu prilejul celei de-a 47-a ■ 
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Ç -tombrie. La plecare, în Gara

de Nord, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, de membri ai Consiliului Ge
neral și activiști A.R.L.U.S., de oa
meni de cultură.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice în R. P. Ro- 
mînă.

Plecarea în Franța a vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, însoțit 
de Mihail Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum și 
de specialiști, a plecat sîmbătă seara 
spre Franța. Cu acest prilej vor a- 
vea loc discuții în probleme de re
lații economice de interes reciproc.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față Alexandru Drăghici și

Ministrul minelor și energiei elec
trice, Bujor Almășan, și Ion De- 
leanu, adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei, însoțiți de 
un grup de specialiști, au plecat 
sîmbătă dimineața într-o călătorie în 
Italia, Franța și R. F. Germană, pen
tru a vizita întreprinderi și institute 
de cercetări științifice din domeniul 
minier și chimic.

R. P. Romine in R. P. Mongolă
si R. D. Vietnam
9

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tov. Petre Niță 
a fost numit ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în R. P. Mongolă.

Tov. Ion Moangă a fost numit 
ambasador extraordinar și . plenipo
tențiar al R. P. Romîne în R. D. 
Vietnam în locul tov. Vasile Pogă- 
ceanu care a primit o altă însărci
nare.

(Agerpres) (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
S33KJ3

Gogu Rădulescu, precum și miniștrii 
comerțului' exterior, industriei meta
lurgice și finanțelor, președintele 
Băncii de Stat, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe și alte per
soane oficiale.

A fost, de asemenea, de față Jean- 
François Noiville, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Franței în R. P. 
Romînă. (Agerpres)

La invitația Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă ne-a vizitat țara 
o delegație a Uniunii Ziariștilor din 
R. S. F. Iugoslavia, 
Alexandr Petcovici, vicepreședinte 
al Uniunii Ziariștilor. Delegația iu
goslavă a avut convorbiri cu o de
legație a Uniunii Ziariștilor din țara 
noastră, în urma cărora s-a semnat 
un acord de 
două uniuni 
schimburi de

condusă de

acest

colaborare între cele 
și un protocol de 
ziariști pe anul 1965. 

prilej, la AmbasadaCu
R.S.F. Iugoslavia a avut loc sîmbătă 
sear.a
parte membri aj conducerilor Uniu
nilor Ziariștilor din cele două țări, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și reprezentanți 
ai ziarelor centrale din Capitală.

(Agerpres)

un cocteil la care au luat

Informații

IN KBMOĂNliL I1ĂKIAN

RUGBI : Romînia-R. F. Germană 
(stadionul Dinamo, ora 15).

FOTBAL : Rapid-Steagul roșu 
(stadionul Giulești, ora 10) ; Di
namo București-Farul (stadionul 
Dinamo, ora 13).

BASCHET: I.C.F.-Slderurgistul 
(mase.), Rapld-Ștlința Cluj (fem.). 
Rapid-Știința Timișoara (mase.) 
— în sala Floreasca, de la ora 9.

BOX : Dinamo Buc.-Progiesul 
Brăila (sala Dinamo), ora 9,30) ; 
Rapid-Dinamo Brașov (sala Giu- 
lești, ora 17).

LUPTE : Steaua-Metalul-Progie- 
sul (sala Gluleștl, ora 9).

GIMNASTICA : Campionatul re
publican pe echipe : ora 14 — 
exerciții liber alese, bărbați ; ora 
17 : exerciții liber alese, femei 
(sala Dinamo).

TENIS DE MASÀ

Pregătirile jucătorilor noștri 
pentru Campionatele europene

Ieri în sala de la stadionul Repu
blicii s-a încheiat ultimul concurs 
de verificare a jucătorilor noștri de 
tenis de masă în vederea Campio
natelor europene de la Malmoe 
(22—29 noiembrie). Au fost cunos
cute perechile învingătoare în cele 
trei probe de dublu. La, masculin 
primul loc a revenit lui Rethi—B fi
dea, care au reușit să învingă cu

3—2 pe Negulescu—Giurgiucă. Pro
ba de dublu feminin a fost cîștigată 
de Ella Constantinescu—Maria Ale
xandru, iar cea de dublu mixt de 
Alexandru—Negulescu. Luni, marți 
și miercuri jucătorii noștri fac an
trenamente obișnuite, urmînd să 
plece la Malmoe joi dimineața pe 
calea aerului.

(Agerpres)

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
noiembrie în orașul suedez Malmoe, 
echipa feminină a U.R.S.S. este com
pusă din eleva Zoia Rudnova în vîrstă 
de 17 ani, campioană a U.R.S.S., Dzidra 
Luchina, Svetlana Grinberg și Signe 
Paisearv. Din echipa masculină fac 
parte Anatoli Amelin, 18 ani, campion 
unional, Nicolai Novikov, Zigmund 
Kalnîm, debutanții Constantin Dmitrov 
(19 ani) și Ghegan Vartanian (15 ani).

© Sîmbătă la Lausanne, într-un meci 
retur contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, El
veția a învins cu scorul de 2—1 (2—1) 
echipa Irlandei de nord. Primul joc 
revenise irlandezilor cu 1—0.

O La Copenhaga a început campio
natul mondial de „Cycloballe“, la care 
pa ticipă echipe din 7 țări. în primul 
meci, Franța a învins cu scorul de 7—3 
(3—1) echipa Danemarcei. Elveția a în
trecut cu 15—1 (8—Ö) echipa Suediei.

o Anul viitor „Cupa Mitropa“ la 
fotbal va avea loc la Viena sub forma 
unui turneu, la care vor participa 
■echipe de club din Austria, Italia, R.S. 
Cehoslovacă, R P. Ungară și Iugosla
via. Competiția se dispută după siste
mul eliminatoriu între 20 și 26 iunie.

® în vederea campionatelor europe
ne de tenis de masă care încep la 22

La invitația Academiei R. P. Ro
mîne au sosit în țară, pentru a vizi
ta o serie de institute de cercetări 
științifice și a stabili contacte cu oa
meni de știință romîni, dr. Jose Lo
pez Sanchez, vicepreședinte al Aca
demiei de științe din Cuba, și dr. 
Mariano Jorge Quintana, director 
general adjunct al Institutului de 
meteorologie și astronomie.

★
Tot la invitația Academiei R. P. 

Romîne se află în țară prof. Leo 
Mates, directorul Institutului pentru 
economie și politică mondială din 
Belgrad. Oaspetele va vizita insti
tuții de specialitate, întreprinderi in
dustriale din Capitală și din țară și 
va avea întîlniri cu economiști ro
mîni care lucrează în domeniul cer
cetărilor științifice și în învățămînt.

(Agerpres)

„Conform emisarilor din Kurdistan, ge- întărească, 
neralul Barzani ar intenționa să făurească 
un guvern autonom kurd cu un corp exe
cutiv care poate fi numit cabinet, format 
din 11 miniștri”, scrie ziarul „New York 
Times“ într-un articol consacrat problemei 
kurde.

Referindu-se la acest fapt, autorul ar
ticolului scrie în continuare: „în urma unei 
„conferințe populare" ținute la Ranieh în 
nordul Irakului, la care au participat mai 
multe sute de reprezentanți, kurzii au 
ales la mijlocul lunii octombrie un „parla
ment" care s-a întrunit în satul Bushkin 
lingă Ranieh.

Parlamentul este alcătuit din 43 de per
soane — 16 reprezentînd partidul demo
cratic kurd, 9 partidul Pejmerga (cei de
votați — care constituie miezul forțelor 
armate kurde) și 18 reprezentînd, în ge
neral, poporul, dintre care 6 persoane au 
fost numite de însuși Barzani. Printre a- 
ceștia se numără un preot caldeean, care 
urmează să reprezinte interesele nume
roșilor asirieni și creștini care-l sprijină 
pe generalul Barzani. A fost, de aseme
nea, numit un reprezentant religios de 
seamă al moslemului kurd.

Parlamentul a creat un comitet pentru 
pregătirea unei constituții autonome kurde.

Aceste acțiuni au urmat unei serii de 
mesaje trimise de Barzani președintelui 
Aref, în care se repeta cererea kurzilor 
de a obține autonomia".

In legătură cu evoluția problemei kurde 
rețin, de asemenea, atenția declarațiile 
făcute de Salah Ahmed, personalitate din 
Kurdisfanul irakian, declarații apărute în 
numărul de ieri al ziarului .,Pravda".

„Răscoala kurdă — scrie Salah Ahmed 
— a fost expresia năzuinței legitime a 
kurzilor irakieni de a-și asigura drepturile 
lor naționale. Politica șovinistă, metodele 
de exterminare în masă promovate de 
guvernul Kasem și de regimul baasist-fas- 
cist au obligat pe kurzi să ia arma în 
mînă.

Din ziua cînd a fost semnat armistițiul 
cu privire la încetarea focului în 
Kurdisfanul irakian au trecut opt luni și, 
din păcate, problema kurdă continuă să-și 
aștepte rezolvarea. Unele personalități de 
vază din Irak neagă chiar existența unei 
probleme kurde. Pînă în prezent guver
nul nu a înfăptuit nici unul din punctele 
principale ale acordului cu privire la în
cetarea focului. Printre acestea există un 
punct privitor la necesitatea de a fixa . 
drepturile poporului kurd în constituția 
provizorie. Cu toate acestea, constituția 
a fost proclamată fără să se țină seama 
de interesele kurzilor.

Acordul cu privire la încetarea focu
lui prevede reîntoarcerea trupelor irakie
ne în cazărmi și plata unei compensații 
tuturor celor care au avut de suferit de 
pe urma evenimentelor din Kurdistan. Pînă 
în prezent însă, cea mai mare parte a 
trupelor irakiene continuă să ocupe po
ziții strategice în Kurdistan, și chiar să le

iar guvernul nu a plătit com- 
zeci de mii de familii ale că-pensații la 

ror case și ogoare au fost pîrjolite în urma 
bombardamentelor și acțiunilor militare. 
Guvernul continuă să . înarmeze și să fi
nanțeze triburile în fruntea cărora se află 
șeici reacționari. Pe timpul lui Nuri Said, 
Kasern și al baasiștilor, aceste triburi au 
fost folosite în lupta împotriva kurzilor.

Scopul pe care și-l propun reacționarii 
este slăbirea și sciziunea conducerii re
voluției naționale kurde, unite în jurul 
lui Mustafa Barzani, Prin lupta sa consec
ventă de peste 30 de ani pentru dreptu
rile naționale ale kurzilor, el și-a cișfigat 
o mare popularitate și prestigiu.

Mișcarea noastră tinde să convingă 
cealaltă parte — guvernul Irakului — de 
necesitatea soluționării rapide a proble
mei kurde și caută să atragă atenția gu
vernului asupra altor probleme care stau 
în fața poporului irakian. Voi aminti că 
ziarul „As-Saura al Arabia", organul 
Uniunii Socialiste Arabe din Irak, a pu
blicat un șir de articole în care rezolva
rea problemei kurde este examinată de 
pe poziții obiective și limpezi. Poporul 
kurd așteaptă ca aceste articole să-și gă-

sească oglindirea în politica oficială 3 
guvernului irakian.

Kurzii irakieni cer respectarea dreptu
rilor lor naționale în limitele Irakului, 
Ei nu au nici un fel de intenții separa
tiste. Întărirea Irakului depinde de măsu
ra în care poporul irakian —- arabii și 
kurzii — vor folosi drepturile lor demo
cratice și naționale. Conducerea mișcării 
kurzilor irakieni a arăfat în numeroasele 
sale scrisori adresate guvernului, precum 
și în hotărîrile Congresului al Vl-lea al 
Partidului Democrat al Kurdistanului, in
tenția sinceră a kurzilor de a trăi pe te
ritoriul Republicii Irakiene.

Recunoașterea drepturilor naționale ale 
poporului kurd va asigdra actualului gu
vern al Irakului sprijin nu numai din 
partea kurzilor irakieni, ci și a tuturor 
kurzilor din afara granițelor Irakului.

In prezent, partizanii lui Barzani înfăp
tuiesc controlul asupra tuturor raioanelor 
eliberate din Kurdisfanul irakian, iar con
ducerea lui Barzani este recunoscută de 
către toate forțele naționale kurde. Pr;n 
caracterul ei, revoluția kurdă este o revo
luție populară antiimperialistă care are 
drept scop îmbunătățirea vieții kurzilor 
irakieni, întărirea rolului lor în frontul 
unic al forțelor arabe antiimperialisfe care 
năzuiesc spre progresul și fericirea po
porului arab“.

ACORDUL MONDIAL ASUPRA CAFELEI 
ESTE DIN NOU AMENINȚAT

Ziarul „Le Figaro" publică un comen
tariu asupra dificultăților pe care le în- 
fîmpină acordul mondial asupra cafelei.

„încheiat anul trecut, într-un elan de 
entuziasm și cu participarea a șaizeci de 
țări, acordul internațional asupra cafelei 
nu încetează să aibă ghinion. Abia de 
reușește, nu fără greutăți, să învingă o di
ficultate, că o alta și apare aproape ime
diat, punîndu-i de fiecare dată existența 
în joc.

încă de la începutul anului, țările- 
membre exportatoare și importatoare s-au 
înfruntat în problema fixării contingen
tului global de export anual. Discuțiile 
au durat mai multe luni, iar în mai mul
te rînduri, ruptura abia de a fost evita
tă. Deși de un alt gen și destul de ne
așteptat, obstacolul ce apare acum este 
la fel de amenințător pentru soarta în
țelegerii. Intr-adevăr, una dintre țările 
semnatare se află în imposibilitate de 
a aplica dispozițiile esențiale.

Țara respectivă nu este alta decît Sta
tele Unite, cel mai mare consumator de 
cafea (peste 50 la sută din exporturile 
mondiale) fără a căror participare efec
tivă acordul nu are nici o șansă de a-și 
atinge obiectivele.

De la 1 octombrie, toate țările im- 
portatoare-membre trebuie să ceară un

certificat de origine pentru importurile 
lor de cafea. Aceasta înseamnă că, co
mitetul de conducere al acordului mon
dial trebuie să controleze comerjul in
ternational al acestui produs și să se a- 
sigure că Jările membre exportatoare ră- 
mîn în limitele contingentului de export.

Măsură de precauție, evident indis
pensabilă, căreia i s-au raliat imediat 
toate țările membre importatoare, prin
tre care și Franfa. Toate, exceptînd A- 
merica.

Trebuie așteptat acum noul sezon, a- 
dică pînă la începutul lui ianuarie. Dar 
ce se va înttmpla pînă atunci cu acor
dul ? Lipsit de dispozitivul său de con
trol, el își pierde orice eficacitate, de
vine, practic, lipsit de obiect și riscă pur 
și simplu să se disloce.

Îngrijorată de răspunderile sale inter
nationale, America nu își menajează de
sigur eforturile spre a găsi o soluție de 
tranziție și a încerca să salveze situația. 
O întrunire a biroului executiv al Orga
nizației internationale a cafelei a avui 
loc recenf, în cursul căreia au fost tă
cute diferite sugestii. Nici una nu a fost 
refinutä, dar discuția va fi reluată în 
luna decembrie, ceea ce înseamnă că 
se caută să se cîștige timp.

A

( Urmare din pag. I-a)

II într-un singur curs pe secție ; 
acest fel, se va reduce numărul 
propagandiști necesari, ceea ce 
înlesni o mai bună selecționare 
lor, ridicarea nivelului calitativ 
învățămîntului.

în 
de 
va 

a 
al

LEGĂTURA CU VIAȚA-EFICIENTĂ

Alături de problemele organizării 
învățămîntului, membrii de partid 
analizează în adunările de alegeri 
conținutul său de idei, eficiența sa 
practică. Cursanți ai cercului de e- 
conomie concretă condus de propa
gandistul ing. Radu Crețu de la 
Uzinele „1 Mai“ Ploiești au arătat că 
întocmirea unei tematici judicioase, 
reflectînd problemele importante ale 
activității economice în secția tra
tamente termice, le-a dat posibilita
tea aprofundării acestor probleme 
în cadrul cercului, cu rezultate din 
cele mai bune pentru munca secției. 
Discuțiile în cerc sînt mult stimulate 
prin prezentarea unor referate, al
cătuite de 2—3 cursanți pe o temă 
actuală.

Dezbaterile din adunările de ale
geri scot însă la iveală și stări de 
lucruri care dovedesc că învăță- 
mîntul de partid mai este uneori in
suficient legat de viață, de sarcinile 
educației comuniste. în sectorul ce- 
mentare al Uzinelor „1 Mai" Ploiești 
— semnala în adunarea de alegeri 
tov. Mihai Bobocea — mai sînt 
membri de partid care lipsesc în mod 
repetat de la serviciu, risipesc mate
rialele tehnologice și de între
ținere, rebutează piese, nu îngrijesc 
utilajele etc. Mulți dintre aceștia 
urmează cursurile învățămîntului 
de partid. Vechiul birou al organi
zației de bază de aici — ca și cel de 
la turnătoria Uzinei „7 Noiembrie“ 
din Capitală, unde s-au semnalat, de 
asemenea, lipsuri de acest fel — nu 
s-au îngrijit ca asemenea atitudini 
să fie discutate și combătute în ca
drul cercurilor de studiu, al adună
rilor de partid.

O concluzie deosebit de importan
tă ce se desprinde din adunările de 
alegeri este aceea a necesității unei 
munci permanente de îndrumare și 
control asupra desfășurării învăță
mîntului din partea organelor de 
partid. Bine au procedat birou-

DIN VIAȚA CULTURALĂ
- internațională Ûo

„După război, omul cântă 14

în sala Dinamo au loc întrece
rile din etapa a 4-a a campiona
tului republican de gimnastică 
pe echipe. în fotografie : Sonia 
Iovan în timpul exercițiului la 

birnă
Foto : Gh. Vințilă

— Colocviul Internațional de la Belgrad
Cu prilejul sărbătoririi a douăzeci 

de ani de la eliberarea Belgradului, 
scriitorii iugoslavi au organizat un co
locviu internațional cu tema sugestiv 
exprimată : „După război, omul cîn- 
tă“. Interesul acordat acestei discuții 
de către ospitalierele noastre gazde 
(începînd cu Ivo Andric, laureat al 
Premiului Nobel, și pînă la scriitorii 
și criticii mai tineri) a crescut conside
rabil prin participarea unor oaspeți de 
peste hotare, între care s-au numărat 
A. Wilson (Anglia), Karel Jonckheere 
(Belgia), Fr. Hrubin și J. Siracki (Ceho
slovacia), J. Brezau (R.D.G.), Leon Ku- 
ktilas (Grecia), Sigurd Evensmo (Nor
vegia), Kazimirz Brandys (R. P. Polo
nă), Eduard Medjelaitis și Boris Slucki 
(U.R.S.S.). Au trimis, de asemenea, 
mesaje : Șolohov, Vittorini, Beniuc, 
Seifert, Ernst Fischer, etc.

După cum era și firesc, în centrul 
discuțiilor a stat relația directă dintre 
munca scriitorului și răspunderea pe 
care o are în fața contemporanilor săi. 
Deși variate, părerile s-au întîlnit în 
consensul unanim acceptat al necesi
tății unei literaturi devotate omului, 
aspirațiilor sale de pace și fericire. 
Vorbitorii au subliniat ideea că în 
toate limbile pămîntului, cîntecul în
seamnă și trebuie să însemne, mai 
presus de orice, expresia bucuriei de 
a trăi, a certitudinii realizării unor i- 
dealuri înalte, a fericirii de a te fii

util contemporanilor tăi și generațiilor 
viitoare. Sub această zodie și-a des
chis aripile cîntecul de după război, 
avîrid în el tăria de a glorifica virtu
țile creatoare ale omului și opera sa 
pașnică. Era firesc, deci ca pe lîngă o 
literatură în care experiența tragică a 
războiului să fie reflectată multilateral, 
să apară numeroase scrieri a căror tră
sătură dominantă este celebrarea omu- 
lui-Prometeu, a omului capabil să re
zolve în favoarea lui străvechiul con
flict cu forțele sociale obscure, cu 
vrăjmășia naturii și cu miturile. Meș
terii celor mai exacte fapte, ai cînte- 
celor de fiecare zi, ca și meșterii cu- 
vîntului, fac pietrele ce se zideau altă
dată singure în războinicul zid al 
Tebei să se închege astăzi în 
grandioase construcții pașnice. Dintre 
numeroasele exemple posibile, am nu
mit, în cuvîntul pe care l-am rostit, 
pe cel mai apropiat în timp și 
spațiu de noi, majestuoasa hidrocentrală 
de la Porțile de Fier, ale cărei temelii 
au fost recent fixate de popoarele ro
mîn și iugoslav. Cel care a schimbat 
sensurile tragice ale istoriei și ale mi
turilor este omul liber și demn, deve
nit pe bună dreptate focarul de lumi
nă al conștiinței scriitoricești.

Pe coordonatele sumar schițate aici, 
s-au desfășurat lucrările acestui inte
resant colocviu, menit să apropie și 
mai mult scriitorii și, prin ei, cititorii 
lor, însuflețiți de năzuința nobilă a 
păcii și prieteniei dintre popoarele 
lumii.

0 Stagiunea muzicală din această 
toamnă a fost inaugurată la Mos
cova, în Sala coloanelor a Casei 
sindicatelor, cu prima audiție- pu
blică a oratoriului „Fata ți moar
tea“ de Gherman Galinin. Lucra
rea, realizată pe motive din po
vestirea cu același titlu a lui Ma
xim Gorki, a cucerit pe ascultători 
prin forța optimismului pe care 
îl reflectă.

® Compozitorul italian Stanislao de 
Properis a remis Ambasadei Sta
telor Unite din Roma trei copii 
ale oratoriului său „Pro Kennedy“ 
cu rugămintea de a fi înmînate 
văduvei fostului președinte,

0

bliotecii memoriale Kennedy din 
Boston și Bibliotecii Congresului 
S.U.A. din Washington.

Compozitorul britanic Benjamin 
Britten a declarat, cu prilejul tur
neului efectuat la Moscova de O- 
pera din Londra, că intenționează 
să scrie o operă despre cucerirea 
Cosmosului. în acest scop el ur
mează să se informeze în preala
bil despre felul de viață al cosmo- 
nauților.

rile organizațiilor de bază nr. 8 fi- 
latură-pieptănărie — Fabrica textilă 
„Dorobanțul“ Ploiești, nr. 45. R. C. 
Uzina mecanică Teleajen-Ploiești, 
organizația de partid a Direcției 
generale a prelucrării țițeiului Plo
iești, și altele, care au prevăzut în 
proiectele de măsuri — devenite ho- 
tărîri ale adunărilor generale de ale
geri — obligația noilor organe alese 
de a analiza periodic munca de pro
pagandă, a urmări cum studiază 
membrii de partid și, mai ales, efi
ciența practică a studiului.

Dacă în multe adunări de alegeri 
problemelor învățămîntului de par
tid li s-a acordat atenția cuvenită, 
în altele — ca de pildă la organiza
ția de bază nr. 7 Depoul C.F.R. Plo
iești — darea de seamă a expediat 
această importantă problemă a vie
ții de partid în cîteva fraze consta- 
tative. în unele adunări de alegeri 
se mai manifestă tendința greșită de 
a trata problemele învățămîntului în 
mod statistic, punîndu-se accentul 
pe numărul cercurilor, cursurilor și 
nu pe calitatea activității lor.

Cerințele puse de partid în fața 
învățămîntului impun o dezbatere 
aprofundată în adunările de dări de 
seamă și alegeri a problemelor pro
pagandei de partid, în scopul găsirii 
celor mai bune mijloace pentru ri
dicarea calității și eficienței aces
teia. O asemenea dezbatere va con
tribui totodată la ridicarea nivelului 
adunărilor de alegeri, a rolului lor 
ca școală a educării partinice.

Centenarul morții lui 
Conșalves Dias

Recent s-au împlinit o sută deRecenf s-au împlinit o sută de ani 
de la moartea marelui poet brazilian 
Gonçalves Dias, considerat unul din 
cei mai de seamă reprezentanți ai ro
mantismului în Braziiia.

Născut la 10 august 1823 la Caxias 
(Maranhao) ca fiu al unui comerciant 
portughez și al unei mulatre, viitorul 
bard s-a distins de timpuriu nu numai 
printr-un talent viguros, ci și printr-o 
vastă cultură umanistică. A început să 
scrie versuri de la vîrsta de 18 ani. Con
sacrarea nu i-a venit chiar de la în
ceput, ci de-abia după 1846, o dată cu 
„primeiros cantos" (primele cîntece). 
Activitatea sa literară a fost întreruptă 
prematur. Cînd în 1864, grav bolnav 
se întorcea de la Lisabona pentru a-și 
revedea meleagurile natale, vasul cu 
care călătorea a naufragiat chiar în a- 
propiere de coasta ținutului Maranhao, 
curmînd la vîrsta de 41 de ani viața 
unui mare poet național, ale cărui crea
ții stau la loc de cinste în patrimoniul 
cultural al Braziliei. In afară de volu
me de versuri, el a scris piese de tea
tru, studii lingvistice, etnografice, a fă
cut traduceri. Comemorarea morfii sale 
este marcată în întreaga Brazilie prin 
numeroase manifestări.

Vasile OROS

Ion BRAD

Corespondență din Praga

„Copilul și lumea

La Varșovia, sub conducerea pia
nistului polonez Jean Ekier, un 
grup de muzicologi pregătește în 
prezent o ediție națională a ope
relor lui Frederic Chopin. Prima 
lucrare, ce se va publica în timpul 
celui de-al Vlî-lea concurs inter
național Frederic Chopin la Varșo
via în februarie 1965, va cuprinde 
Baladele.

Arta tribală afri
cană constituie o 
mărturie vie a 
măiestriei artiș
tilor anonimi de 
pe continentul 
negru. în foto
grafie : 
nat al 
Louvre
ris, înfățișînd un 
leu de argint 
care a aparținut, 
în secolul 19, u- 
nui șei de trib 

din Dahomey

un expo-
Muzeului 
din Pa-

expresivitatea ta-

Timp de o lună de zile, în sala „U 
Hybernu“ din Praga, o expoziție cu 
acest titlu a prezentat unui mare nu
măr de vizitatori de toate vîrstele a- 
proape 3 500 de tablouri și desene 
realizate de copii din 56 de țări. Se
lecționate clin peste 7 000 de lucrări 
supuse unui juriu internațional care a 
funcționat sub auspiciile Societății in
ternaționale pentru educație prin arte 
(I.N.S.E.A.), desenele, gravurile, acua
relele și uleiurile expuse au oferit o 
imagine sintetică a „lumii copiilor“ de 
pe toate continentele. Pentru că, în a- 
fara universului exterior care și-a găsit 
expresia plastică în ramele lor, o vizi
une comună s-a detașat cu putere : 
dragostea de viață a micilor artiști, re
flectată în însăși tematica abordată.

Expoziția a fost populată cu multe 
păsări, flori, trenuri, ceruri înstelate, 
ceruri însorite, jocuri infantile, jocuri 
de copii maturi. O trăsătură aproape 
generală : absența fabulosului și a fa-' 
bulației. O trăsătură generală : înfăți
șarea realității ale cărei sensuri copiii

le percep cu o surprinzătoare ascuțime, 
fie că este vorba de „nunta“ Măriei 
Mavrikion (11 ani, Cipru), de „piața 
de pește" a lui Thein Aye (15 ani, Bir- 
mania) sau de lupta omului cu marea 
biciuită de furtuni așa cum apare la 
Vidar Porsteinsson, islandezul în vîrstă 
de 13 ani. Cit de mult relația cu viața 
este sursa emoțională a acestei măr
turii colective în tuș, vopsele și mo
zaic, o demonstrează viziunea !.. 
dustrială a copiilor japonezi (Hiroshi 
Ogasawura, 12 ani, Takamitsu Sawa, 
12 ani, Yoshiharu Ebihara 7 ani), ca 
și dinamica gravurii „la circ“ de Leo
nora Rojin (12 ani, Iugoslavia), sau 
mișcarea vie a pisicilor lui Pat Cannon 
(11. ani, Anglia), sau freamătul orașe
lor în construcție din lucrările lui Paul 
Dumitrescu (16 ani, R. P. Romînă). 
Alături de tema jocului, tema muncii 
este dominantă. O găsești la copiii din 
Cuba și Laos, la cei din Africa și Eu
ropa. „Recolta de fructe“ a cipriotei 
Chrystalla Christofi (12 ani) a bine
meritat premiul I, pentru simțul pro-

in-

porțiilor, pentru 
bloului.

Ceea ce dă expoziției personalitate 
este tocmai lipsa convenționalismului 
și, deci, naivitatea, prospețimea since
rității. Exemplele abundă : „pisica“ 
desenată cu trăsături precise de vest- 
germana Brigitte Pieper în vîrstă de 
15 ani (premiul II) are o • mișcare vie 
și ochi expresivi sau „Cenușărea
sa“ micii austriece Use Winter (9 
ani, premiul III) realizează o tulbură
toare atmosferă, după cum tușul ener
gic al olandezului Joost Vermenken 
(13 ani) sau admirabilul mozaic al iu
goslavei Edita Celap (14 ani) invită la 
reflecții. Esther Smulevich (Argentina) 
are numai 6 ani, dar în soarele ei in
form, de un galben intens, parcă ghi
cești ecourile exploziilor de culoare 
din tablourile lui Van Gogh. Dimpo
trivă, cele mai puțin convingătoare — 
pentru că sînt lipsite de lirism, de su
gestii, de conținut emoțional — sînt 
lucrările în care apare fie vocabularul 
cubismului, fie acela al expresionismu
lui sau abstracționismului, contrastante 
cu vîrsta și false.

Există pictori care încep prin a face 
arta și sfîrșesc prin a se juca de-a arta. 
Copiii parcurg, de obicei, un drum 
contrar.

Horia LIMAN



/■

l
i

Pag. 4 SCÎNTEIA Nr. 6441

dSaLnSr i

BRUXELLES

■ ss 23

Deschiderea sesiunii Sub presiunea guvernului

Consiliul ministerial al Pieței comune 
bate pasul pe loc
Discuțiile vor continua și azi

BRUXELLES 14 (Agerpres).— Con
siliul ministerial al Pieței comune de 
la Bruxelles, care trebuia să se ter
mine încă de miercuri seara, s-a în
trunit din nou sîmbătă, pentru a 
continua dezbaterile privind defini
tivarea listei produselor industriale 
ale C.E.E. care vor fi exceptate la 
negocierile tarifare ale „Rundei 
Kennedy“. După cum se știe, această 
listă urmează să fie depusă la secre
tariatul general al G.A.T.T. luni.

într-o declarație făcută sîmbătă co
respondentului Agenției Associated 
Press, reprezentantul Olandei și-a 
exprimat optimismul în legătură cu 
ajungerea la un compromis între cei 
„șase“ în cursul dimineții de dumi
nică, dacă se va da dovadă de înțe
lepciune. în ședința de sîmbătă, mi
niștrii au căutat, fără rezultat, gă
sirea unei posibilități de rezolvare 
a cererii italiene și franceze pri
vind trecerea pe lista de excepții a 
automobilelor.

în proiectul „Concorde“ 
Franța își menține poziția
Mesajul primului ministru

LONDRA 14 (Agerpres). — Am
basadorul Franței la Londra, Geof
froy de Courcel, a remis primului 
ministru britanic, Harold Wilson, 
mesajul primului ministru francez, 
Georges Pompidou, privind proiec
tul franco-britanic de construire a 
avionului de 
„Concorde“.

După cum 
France Presse, 
dou către Wilson constituie un răs
puns la o notă a primului ministru 
britanic adresată guvernului fran
cez prin care îi cerea să se pro
cedeze la o revizuire a acordului 
încheiat între cele două țări în

pasageri supersonic

transmite agenția 
mesajul lui Pompi-

Pompidou
noiembrie 1962 privind construirea 
în comun a avionului „Concorde“.

Agenția France Presse, referin- 
du-se la surse britanice bine infor
mate, subliniază că mesajul adresat 
lui Wilson precizează că guvernul 
francez își va menține poziția sa 
privind proiectul franco-britanic de 
construire a acestui avion.

Potrivit agenției, guvernul brita
nic examinează în prezent cu mare 
atenție mesajul primului ministru 
francez. Se precizează că primul 
ministru Harold Wilson a hotărît 
să se ocupe personal de dosarul 
„Concorde“.

Corespondența din Roma g9 Ï .0 fâ f j f !

pentru alegerile municipale
Pregătirile pentru consultarea electora

lă care va avea loc peste o săptămînă 
în Italia, cînd vor fi desemnate noile con
silii comunale și provinciale, au intrat în 
faza finală. Au fost imprimate buletine de 
vot de trei tipuri: pentru comunele cu o 
populate pînă la 5 000 de locuitori, unde 
se votează în baza sistemului majoritar, 
pentru comunele cu o populajie superi
oară acestei cifre, unde se votează în 
baza sistemului proportional și pentru a- 
legerea consiliilor provinciale.

La prima categorie unde criteriile le
gislative aplicate favorizează coalițiile ad
ministrative, se cunosc acum în mod ofi
cial listele prezentate împreună de dife
rite partide. In 1710 localități au fost îna
intate liste comune ale partidului comu
nist, partidului socialist și partidului so
cialist al unită(ii proletare, sau ale parti
dului comunist și partidului socialist. A- 
ceste alianfe electorale au format și în 
ultima săptămînă obiectul unor vii discu
ții în cercurile politice italiene. Mariano 
Rumor, secretarul partidului democrat 
creștin, a reproșat P.S.I. hotărîrea de a 
participa atît la coaliții locale de centru 
stînga, cît și la coaliții de stînga. Aceste 
dezbateri confirmă presupunerile de la 
începutul campaniei electorale cu privire 
la faptul că, pe măsură ce se apropie 
data votului, diferența dintre alegerile 
parlamentare și cele administrative se es
tompează pînă la dispariție, ele devenind 
un cadru de confruntare pe plan national 
a temelor politice generale.

Duminică seara la „tribuna electorală" 
organizată de televiziunea italiană, va 
lua cuvîntul primul ministru Aldo Moro. 
Acest program nu va fi însă transmis în

întregime In regiunea Trentino-Alto Adige 
din partea de nord a peninsulei, întrucît 
în zona respectivă alegerile administra
tive au fost devansate cu o săptămînă. 
Cei peste o jumătate de milion de ale
gători din Trentino-Alto Adige se prezin
tă duminica aceasta la urne pentru a de
semna consiliul regional.

Puținele zile care au mai rămas pînă 
la 22 noiembrie, cînd vor fi chemați la 
vot 33 de milioane de alegători, cuprind 
o listă densă de întruniri la care vor vorbi 
lideri ai partidelor politice italiene. Con
form tradiției, întrucît campania electora
lă atinge acum punctul de intensitate 
maximă, Camera deputaților și Senatul au 
intrat într-o scurtă vacanță parlamentară, 
urmînd să-și reia lucrările după alegerile 
administrative, la 24 noiembrie. în aula 
de la Montecitorio (sediul Camerei de- 
putaților) va începe atunci dezbaterea 
proiectului de buget pentru anul 1965. în 
tot cursul săptămînii trecute, „comisia 
celor 75", cum este numită aici comisia 
parlamentară instituită pentru examinarea 
preliminară a proiectului de buget, a ți
nut ședințe stabilind concluziile pe care 
le va înfățișa Camerei.

Atenția comentatorilor a fost reținută 
în această perioadă și de o serie de ac
țiuni revendicative ale oamenilor mun
cii, cea mai amplă dintre ele fiind greva 
feroviarilor încheiată sîmbătă seara, după 
7 zile în care trenurile s-au oprit de cîte 
trei ori pe zi pentru o oră și jumătate. 
Din provincia Foggia a sosit sîmbătă ști
rea unei greve, declarată de 40 000 de 
muncitori agricoli, care cer îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Octavian PALER

Rezultatele unei anchete NOTE

privind comerțul Est-Vest
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Comisia senatorială pentru proble
me externe a publicat un volum 
conținînd rezultatele unei anchete 
privind comerțul Est-Vest, desfășu
rată în rîndul unui mare număr de 
oameni de afaceri, bancheri și eco
nomiști americani. în cuvîntul in
troductiv la acest volum, senatorul 
Fulbright, președintele comisiei, 
scrie că din 125 de oameni de afa
ceri, 105 sînt în favoarea extinderii 
comerțului Est-Vest. Un număr de 
nouă oameni de afaceri se opun a- 
cestei extinderi, iar printre aceia 
care nu și-au exprimat părerea, unii 
așteaptă stabilirea de către guvernul 
american a unor linii directoare pre
cise în această problemă.

Senatorul Fulbright scrie apoi că 
peste 50 la sută din oamenii de a- 
faceri sînt în favoarea liberalizării 
și revizuirii controlului și formalită
ților de export. „Mulți sînt de pă
rere că singurul efect practic al sis
temului nostru strict de control a 
fost pierderea unor afaceri impor
tante în favoarea aliaților noștri și 
sistemul nu a avut valoare practică 
în a preveni dezvoltarea potențialu
lui militar sau economic“ al țărilor 
socialiste.

Potrivit anchetei, oamenii de afa
ceri s-au pronunțat pentru continua
rea embargoului asupra mărfurilor 
militare sau strategice, dar nu și a- 
supra vînzării articolelor nestrate- 
gice. Mulți dintre aceia care sînt în 
favoarea liberalizării comerțului cu 
țările socialiste cred că oamenii de 
afaceri americani trebuie să vîndă 
toate mărfurile pe care le vînd și 
celelalte țări occidentale.

parlamentului grec
ATENA 14.— Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Sîmbătă dimineața a avut loc cere
monia oficială 
de-a 
grec.
nului grec, deputății tuturor parti
delor ■■■ ..........
greci și străini.

Primul ministru Papandreu a dat 
citire decretului regal de convocare 
a celei de-a doua sesiuni a Parla
mentului, după care a avut loc vo
tul pentru alegerea președintelui 
Parlamentului. Votul a fost secret, 
pe bază de buletine. Candidatul par
tidului guvernamental, Athanasiadis 
Novas a fost reales președinte al 
Parlamentului cu 168 de voturi din 
cele 288 de voturi ale deputaților 
prezenți. Deputății E.R.E. au votat pe 
liderul lor, Kanelopoulos (100 voturi), 
iar E.D.A. pe președintele lor, 
Passalidis (20 de voturi). Parlamen
tul se va întruni din nou luni pentru 
alegerea vicepreședinților.

în timpul ședinței de deschidere a 
sesiunii parlamentare aproape 2 000 
de greviști din Pireu, purtînd lozinci 
în care se cerea satisfacerea reven
dicărilor docherilor, s-au masat în 
fața sediului Parlamentului. O dele
gație a greviștilor a intrat în clădire 
spre a fi primită de primul ministru.

a deschiderii celei 
doua sesiuni a Parlamentului 
Au participat membrii guver-

politice, oficialități, ziariști

Președintele Sudanului 
a demisionat

KHARTUM 14 (Agerpres). — Sub calea spre demilitarizarea conduce- 
presiunile exercitate de guvernul ci
vil sudanez, Ibrahim Abboud a fost 
nevoit să-și prezinte sîmbătă demi
sia din posturile de președinte al 
țării și de comandant al armatei su
daneze. într-o convorbire avută cu 
primul ministru Khalifa, el a de
clarat că este dispus să lase cale li
beră dorinței exprimate de Frontul 
Național de a se crea un consiliu din 
trei persoane care să conducă țara 
pînă la noile alegeri. Agențiile de 
presă consideră că demisia lui Ab
boud marchează un pas decisiv pe

>rii în Sudan. Noul consiliu va fi al
cătuit din persoane civile și urmea
ză să rămînă în fruntea țării pînă 
în luna martie, cînd vor fi organi
zate alegerile parlamentare.

într-un comunicat al Frontului 
Național se cere guvernului să in
tensifice epurările din armată, pre
cum și eliberarea ofițerilor care au 
fost arestați de fostul regim militar.

La Khartum continuă întrevede
rile dintre liderii politici, în vederea 
îndeplinirii revendicărilor formulate 
de Frontul Național.

wîncetarea din viață■

TORONTO 14 (Agerpres). — La
13 noiembrie a încetat din viață la 
un spital din Toronto, în urma unei

boli grele și îndelungate, { Leslie 
Morris, secretar general al Partidu
lui Comunist din Canada.

TELEGRAMĂ
Comitetului Național al Partidului Comunist 

din Canada
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al

marea durere pe care o _ _
tovarășului Leslie Morris, secretar general al Partidului Comunist din 
Canada, vechi militant al mișcării muncitorești canadiene, și vă exprimă 
dumneavoastră, întregului partid, cele mai sincere condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Partidului Muncitoresc Romîn împărtășește 
încearcă comuniștii canadieni prin pierderea

Ciocniri la frontiera dintre Izrael si Siria
Un comunicat oficial sirian afirmă 
că o coloană de blindate izraeliene 
a trecut frontiera deschizînd focul 
împotriva pozițiilor siriene și a lo
calităților Mkhila și Abassyah. For
țele siriene au bombardat, la rîndul 
lor, cu artilerie localitățile Dan, 
Daphna și altele, din Izrael.

La intervenția comisiei interna
ționale de supraveghere à armisti
țiului, focul a încetat în cursul 
după-amiezii. De partea siriană s-au 
înregistrat șapte morți și 26 de ră
niți, iar de partea izraeliană 3 morți 
și 9 răniți.

Ciocnirile de vineri au avut loc 
în regiunea izvoarelor rîului Dan, 
unul din principalii afluenți ai flu
viului Iordan și singurul care izvo
răște pe teritoriul izraelian. Autori
tățile izraeliene au construit în a- 
ceastă regiune încă din 1962 o șo
sea care, potrivit afirmațiilor si
riene, pătrunde în unele puncte pe 
teritoriul Siriei. In cercurile guver
namentale izraeliene se afirmă că 
forțele siriene ar fi deschis focul 
asupra unei patrule izraeliene care 
circula pe această șosea, ceea ce ar 
fi declanșat ciocnirile de vineri.

După cum anunță agenția France 
Presse, Siria a adresat o plîngere 
Consiliului de Securitate. Pe de 
altă parte, precizează agenția ci
tată, se așteaptă ca guvernul izrae
lian să prezinte și el o plîngere Con
siliului de Securitate.

IERUSALIM 14 (Agerpres). — 
Ciocnirile care s-au produs vineri 
la frontiera dintre Izrael și Siria 
au fost de o amploare puțin obiș
nuită. Ele sînt considerate de agen
ția France Presse a fi cele mai gra
ve din ultimii ani. Un schimb de 
focuri între patrule de grăniceri a 
provocat bombardarea de către ar
tilerie și aviație a unor localități si
tuate de ambele părți ale frontierei.

MARI INUNDAȚII ÎN VIETNAMUL DE SUD
CIRCA 10 000 DE PERSOANE Șl-AU PIERDUT VIAȚA

SAIGON 14 (Agerpres). — Un co
municat oficial al guvernului de la 
Saigon, dat publicității de consula
tul general al Vietnamului de sud la' 
Singapore, anunță că inundațiile din 
partea centrală a Vietnamului de 
sud au provocat moartea a 10 000 de 
persoane. Suprafețele din regiunile 
de litoral ale țării sînt acoperite cu 
apă în proporție de 30 la sută. Bo
lile tifoide și holera au început să 
facă ravagii în rîndurile populației. 
Guvernul de la Saigon a lansat ape
luri pentru ajutorarea sinistraților.

Dar agențiile de presă relatează că 
guvernul intenționează să folosească 
această calamitate împotriva forțelor 
răsculate din Vietnamul de sud. A- 
genția U.P.I. relatează că în prezent 
„civilii și militarii din Saigon stu
diază căile de a întoarce dezastrul 
împotriva comuniștilor“. Guvernul 
și-a făcut cunoscută intenția de a 
„exercita un riguros control asupra 
aprovizionării cu alimente a regiuni
lor controlate de Vietcong“ (forțele 
patriotice N.R.). Orice persoană care 
va furniza alimente populației din 
aceste regiuni va fi considerată ca 
făcînd parte din Vietcong, a declarat

Vizita hi von Hassel
in S. Ö. A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La Washington s-a dat publicității 
sîmbătă comunicatul comun ame- 
ricano-'vest-german. Potrivit comu
nicatului, cei doi miniștri ai apără
rii — Robert McNamara și Kai- 
Uwe von Hassel — au convenit ca 
guvernele lor să fie gata cît mai 
repede posibil pentru executarea 
proiectului privind crearea forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
de îndată ce hotărîrile politice in
ternaționale necesare vor fi fost 
adoptate. '

HEYE ÎȘI CONTINUA DEZVĂLUIRILE
Viceamiralul în retragere Hellmuth 

Heye, comisar parlamentar pentru 
armată, și-a prezentat demisia. Pre
ședintele Bundestagului, Eugen Ger
stenmaier, a acceptat-o. Heye și-a 
părăsit postul la 10 noiembrie, deși 
inițial el urma să-și exercite funcția 
pînă la 31 martie 1965. Este un epi
log al „Cazului Heye" („Fall Heye"), 
de care presa vest-germană s-a o- 
cupat atît.

Acest „caz" a început cînd vice
amiralul, în calitatea sa de comisar 
parlamentar pentru armată, a întoc
mit un raport în care a semnalat u- 
nele tendințe primejdioase care se 
manifestă în cadrul Bundeswehrului, 
formulînd un șir de critici la adresa 
armatei vest-germane. Intrucît nu 
i s-a dat posibilitatea să-și expună 
observațiile în fata deputaților, el 
le-a publicat în revista „Quick". 
Devenite astfel cunoscute opiniei 
publice, constatările lui Heye au 
stîrnit vii reacții. Ele au fost discu
tate la timpul lor de comisia Bun
destagului pentru problemele apă
rării, dar nu s-a ajuns la nici o con
cluzie. La 1 noiembrie, Jaeger, pre
ședintele acestei comisii, a declan
șat un atac la adresa lui Heye 
cerînd, în mod deschis, demiterea 
sa. Această cerere a fost sprijinită 
de fostul ministru al apărării, Josef 
Strauss, care a declarat la München 
că Heye și-ar fi „depășit însărcină
rile". In cadrul ședinței a luat cu
vîntul șl Karl Wienand, expert al 
P.S.D.G. în problemele apărării, care, 
după cum scrie „Frankfurter Rund
schau", a declarat că „prin țipetele 
sale războinice împotriva lui Heye, 
Jaeger încearcă doar să ascundă 
greșelile esențiale comise de Strauss 
atunci cînd a fost ministru al apă
rării".

Din cauza presiunilor exercitate a- 
supra lui, Heye a arătat că „nu vrea 
să admită să fie dat afară... Mai de
grabă preferă să plece singur’.

Demisia lui Heye — arată unii co
mentatori — nu înseamnă însă că fe
nomenele care au generat „Fall 
Heye" au dispărut și ele. Cu atît mai 
mult cu cît revista „Quick" a început 
să publice o nouă serie de articole 
ale lui Heye despre Bundeswehr. In 
primul din acestea, referindu-se la 
spiritul din armata vest-germană, 
Heye scrie : „Dacă în anumite uni
tăți ar domni un alt spirit, dacă în 
cadrul lor s-ar folosi un ton mai 
pufin dur, nici un soldat nu ar mai 
alege sinuciderea". El își exprimă, 
de asemenea, regretul că nu s-a 
dat ascultare apelurilor sale ante
rioare, fapt care este dovedit „de 
anumite evenimente care s-au pro
dus de atunci" în armata vest-ger
mană. In privința demisiei sale, 
Heye arată că a ales această cale 
pentru că nu poate face față „pre
siunilor care sînt exercitate asupra 
unui comisar parlamentar pentru 
armată, de forțe pentru care el a de
venit stingheritor".

Deși, în mod oficial, pentru pără
sirea pripită de către Heye a postu
lui său se dă drept motiv o ușoară 
rănire suferită în timpul unui acci
dent, „Frankfurter Rundschau" scrie 
că „la Bonn se consideră că el a 
cerut să fie eliberat imediat din post, 
pentru că noul său articol 
„Quick" a fost aspru critfcat 
Gerstenmaier... Prin demiterea 
înainte de termen, Heye nu va 
avea prilejul să ia cuvîntul la 
rea dezbatere a problemelor milita
re din Bundestag, programată pen
tru decembrie*.

din 
de 
sa 

mai 
ma-

★ ★

Leslie Morris s-a născut în anul 
1904 în orășelul Weston super Mare 
din sud-estul Angliei. Fiu de mun
citor, el a început să muncească de 
la vîrsta de 12 ani ca ucenic fierar. 
Greva generală a feroviarilor en
glezi din 1919, la care el a participat, 
a fost prima sa acțiune în mișcarea 
muncitorească revoluționară.

în anul 1920, Leslie Morris a ple
cat în Canada, unde a devenit cu- 
rînd unul dintre conducătorii orga
nizației Ligii tinerilor muncitori din 
orașul Winnipeg. în decembrie 1921, 
Leslie Morris a fost primit în Parti-

dul Comunist din Canada, în rîn
durile căruia a participat activ la 
acțiunile de organizare a fermieri
lor, a mișcării de tineret, la condu
cerea luptei împotriva fascismului. 
Activînd în ilegalitate (între / anii 
1931—1936 și 1940—1943), el a fost 
deseori persecutat de poliție și ares
tat. Autor al multor broșuri și ar- 
ticolSf publicist cunoscut, Leslie 
Morris a condus Comitetul pentru 
pregătirea în 1952 a proiectului 
noului program al partidului. în 
1962, Leslie Morris a fost ales secre
tar general al P.C. din Canada.

un purtător de cuvînt guverna
mental.

Pe de altă parte, studenții din 
Saigon au organizat o colectă pentru 
a veni în ajutorul populației care a 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor catastrofale, declarînd că nu 
vor ține seama de locul unde se află 
cei care au nevoie de ajutor.

Sîmbătă, studenții au organizat 
din nou demonstrații în piața cen
trală a Saigonului, cerînd demisia 
guvernului condus de Huong. A- 
genția U.P.I. relatează că generalul 
Khanh a efectuat primele reorgani
zări în armată pentru a întări 
tatea în rîndurile militarilor, 
trebuie să fie gata în cazul 
grave tulburări.

Numirea primului ministru 
ai Libanului

1 COMUNICAT COMUN
CHINO-AFGAN

uni- 
care 
unor

BEIRUT 14 (Agerpres). — întru
nind majoritatea în parlamentul 
Libanului (59 de voturi pentru) Os
man Aldana a fost numit, la 14 no
iembrie, în funcția de prim-minis- 
tru. După cum s-a mai anunțat 
vechiul cabinet guvernamental avea 
în frunte pe Ouieini, careta fost ne
voit să-și prezinte demisia în urma 
disensiunilor intervenite între el și 
parlament. Numirea noului prim- 
ministru urmează să fie confirmată 
de președintele acestei țări, Chartes 
Helou.

Arctica
zonă denuclearizată ?
Propunerea unor savanți 
din U.R.S.S. și S.U.A.

NEW YORK 14 (Agerpres).
Ziarul „New York Times“ a publi
cat sîmbătă dimineața un editorial 
în care comentează propunerea fă
cută de savantul american Alexan
der Rich și savantul sovietic A. 
Vinogradov cu privire la crearea 
unei zone denuclearizate în regiunea 
Arctică. Arătînd că pentru traduce
rea în viață a acestei probleme 
există numeroase dificultăți, ziarul 
scrie că „avantajele Imediate ale 
acestei idei și formularea ei de că
tre doi savanți cunoscuți — unul a- 
merican și altul sovietic — nece
sită oa ea să fie luată cu multă se
riozitate în considerație“.

Un mercenar păzind clțlva patrioțl congolezi care au fost luațl prizo
nieri

Lupte crîncene intre răsculați 
și trupele guvernamentale
CON

PEKIN 14 (Agerpres). — După 
vizita în R. P. Chineză a regelui Af
ganistanului, Mohammed Zahir Șah, 
la Pekin s-a dat publicității un co
municat comun în care se arată că 
cele două părți și-au exprimat satis
facția în legătură cu relațiile de 
prietenie și bună vecinătate dintre 
cele două țări. Tratatul de prietenie 
și neagresiune dintre China și Af
ganistan, se arată în comunicat, a 
dus la întărirea acestor relații, care 
corespund intereselor fundamentale 
ale popoarelor celor două țări, pre
cum și intereselor menținerii păcii 
în Asia și în întreaga lume. Părțile 
și-au exprimat dorința ca schimbu
rile economice și culturale dintre ele 
să se întărească, iar colaborarea teh
nică să capete o nouă dezvoltare. Ele 
au reafirmat principiile Declarației 
primei conferințe afro-asiatice de la 
Bandung și au exprimat părerea că 
cele două conferințe ale țărilor 
neangajate — de la Belgrad și Cairo 
— au constituit realizări pozitive 
care și-au adus contribuția la apă
rarea păcii în lume.

In cursul vizitei, Mao Tze-dun s-a 
întîlnit cu Mohammed Zahiț Șah cu 
care a avut o convorbiri cordială, 
prietenească. Regele Afganistanului 
l-a invitat pe președintele R. P. Chi
neze, Liu Șao-ți, să facă o vizită în 
Afganistan la o dată care îi va fi 
convenabilă. Invitația a fost accep
tată.

CONCILIUL DE LA ROMA
Șl PROBLEMELE 
DEZARMĂRII NUCLEARE

In cadrul actualului conciliu, care 
reunește la Vatican cardinali și 
episcopi catolici din întreaga lume, 
în două ședințe consecutive din a- 
ceastă săptămînă mai mulți vorbi
tori s-au referit la una din proble
mele care frămîntă astăzi omenirea 
întreagă : dezarmarea nucleară. In 
timp ce episcopul Hannan din Wa
shington și arhiepiscopul Beck din 
Liverpool au insistat mai ales asu
pra „serviciilor“ pe care le-ar putea 
aduce;., bomba atomică (despre cu
vîntul lor unul din participanții la 
conciliu, monseniorul Robert, a de
clarat : „aceste două intervenții ar 
părea făcute de Pentagon“), a atras 
atenția observatorilor și presei occi
dentale discursul pronunțat de unul 
din prelați, Maximos IV, care, între 
altele, a spus: „armele nucleare fac să 
planeze o amenințare oribilă de dis
trugere. Această amenințare crește 
fără încetare... Nu este vorba ca con- 
ciliul să se pronunțe pe planul teh
nic, ci să-și ridice glasul din punct 
de vedere spiritual și moral. Să fa
cem tot ce stă în puterea noastră 
pentru a împiedica catastrofa“. Vor
bitorul i-a îndemnat pe cei 2 000 de 
participanți la conciliu să intervină 
în sensul celor spuse de el, manifes- 
tîndu-se ca „apărători dezinteresați 
și curajoși (ai lumii) cărora nu le 
este teamă să rostească cu voce tare 
adevărul. Să nu decepționăm ome
nirea care ne privește...“.

Pe marginea lucrărilor conciliu
lui, André Fontaine scrie în ziarul 
„Le Monde“: Dacă s-ar putea expri
ma o dorință la adresa celor întru
niți la Vatican, „aceasta ar fi ca ei 
să meargă mai departe în sensul de 
a cere ca bugetele marilor state să 
fie reconvertite tot mai mult de Ja 
capitolele de cheltuieli militare la 
cheltuieli civile“..,

LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează că în
tre detașamentele de răsculați din 
Congo și trupele guvernamentale au 
loc lupte crîncene. Supuse unui 
bombardament intens de către a- 
vioanele „B-26“ și „T-28“, detașa
mentele de răsculați au cedat în ul
timele zile o serie de puncte strate
gice importante. Potrivit agenției 
France Presse, o coloană de merce
nari venind din sudul țării s-a a- 
propiat de orașul Stanleyville. Uni
tăți de avangardă ale mercenarilor

au ajuns pe malul stîng al fluviului 
Congo, la numai . 10 kilometri de 
Stanleyville.

Situația răsculaților este mult în
greunată de lipsa de alimente, me
dicamente și muniție. în schimb în 
portul Matadi continuă să sosească 
zilnic pentru trupele guvernamenta
le noi încărcături de armament și 
muniție dintr-o serie de țări occi
dentale. Avioanele parașutează zil
nic arme și alimente detașamentelor 
de mercenari sud-africani și sud- 
rhodesieni.

în pregătirea Conferinței 
țărilor afro-asiatice

ALGER 14 (Agerpres). — La Al
ger s-a încheiat reuniunea Comite
tului permanent pentru pregătirea 
Conferinței țărilor afro-asiatice. în 
cursul ședințelor au fost discptate 
unele aspecte ale misiunii Conferin
ței decurgînd din hotărîrile adoptate 
de miniștrii de externe la reuniunea 
de la Djakarta. Surse ale comitetu
lui au declarat că este posibil ca o 
nouă reuniune să aibă loc la 17 de
cembrie.

SCURTE ȘTIRI
_______ • ______;___ . ........ ........... ■ .... ...

LENINGRAD. La 14 noiembrie 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă al R. P. Romîne, a sosit la 
Leningrad. în cursul zilei a fost vi- 

lictură, sculptură 
ia superioară de 

„Leningrad", care s-a 
în sălile Muzeului rus.

de 17 ani eminentul om politic in
dian.

zitat Institutul de p: 
și arhitectură, Școala 
arte, expoziția 
deschis recent

Agenda Taniug anun-BELGRAD.
ță că la 14 noiembrie, Iosip Broz Tito, 
președintele R. S. F. Iugoslavia, l-a 
primit pe William Fulbright, pre
ședintele comisiei senatoriale pentru 

senatului 
convorbire.

problemele externe 
S.U.A., cu care a avut

ale
o

LONDRA. Guvernul 
Marii Britanii a hotărît 
fapt promisiunea electorală de a in
terzice livrările de armament către 
regimul rasist al lui Verwoerd, din 
R.S.A. Agenția Associated Press rela
tează că joi noaptea guvernul labu
rist a declarat că, în următoarele cî- 
teva zile, va hotărî dacă această mă
sură vizează și comenzile în curs de 
livrare.

laburist al 
să traducă în

DELHI. Cu prilejul împlinirii a 75 
de ani de la nașterea fostului prim- 
ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
președintele Indiei, Radhakrishnan, a 
inaugurat sîmbătă muzeul „Nehru", 
instalat în clădirea unde a locuit timp

CAIRO. Delegația Sfatului popular 
al orașului București, condusă de to
varășul Ion Cosma, a vizitat vineri 
regiunea Al Tahrir (Eliberarea), unde 
a luat cunoștință de importantele lu
crări de transformare a deșertului. 
Vineri seara, guvernatorul orașului 
Cairo, Salah Dessouki, a oferit în 
cinstea oaspeților romîni un dineu la 
care au participat înalți funcționari 
din administrația municipală, membri 
ai Corpului diplomatic.

LENINGRAD. Aici a sosit un grup 
de savanți americani, în frunte cu J. 
Liberman, care lucrează în domeniul 
folosirii energiei atomice. Specialiștii 
din S.U.A. vor vizita în cursul călăto
riei de două săptămîni prin Uniunea 
Sovietică institute de cercetări științi
fice și întreprinderi ale Comitetului 
de stat pentru folosirea energiei ato
mice al U.R.S.S., precum și centre de 
cercetări ale Academiei de științe a 
U.R.S.S. Ei vor lua cunoștință de 
practica cercetărilor, folosirii și neu
tralizării deșeurilor radioactive.

A-BERLINUL OCCIDENTAL, 
genția Reuter anunță că secretarul de 
stat adjunct al S.U.A., George Ball, 
a sosit sîmbătă într-o vizită în Berli
nul occidental.

Pentru a putea respinge moțiu
nea de cenzură depusă de opoziția 
conservatoare împotriva guvernului 
în legătură cu proiectul de națio
nalizare a industriei siderurgice, 
premierul Harold Wilson a făcut 
apel la deputății laburiști bolnavi 
să participe neapărat la vot.

In fotografie : un deputat venind 
în papuci la Camera Comunelor.
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