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Complexul comercial nr. 1 deschis recent în cartierul Serg. Nițu Vasile din Capitală.
Foto : Gh. Vințilă

La Fabrica de ciment Comarnic s-a ob
ținut primul lot industrial al unui nou tip 
de ciment : cimentul aluminos. Acesta se 
folosește cu succes la fabricarea betoa- 
nelor refractare, la construirea de rezer
voare, cuve, pardoseli, rigole, tencuieli, 
în industria chimică, alimentară, de celu
loză. Cimentul aluminos are o rezistență 
mare la acțiuni corosive chiar la tempe
raturi înalte și ta compresie. Față de 
cimentul Portland acest nou tip prezin
tă o serie de avantaje : rezistențe meca
nice inițiale mari, rezistență la variații 
brusce de temperatură, la acțiu
nea a numeroase substanțe chimice,

aluminos
face priză și se întărește la temperaturi 
scăzute sub punctul de îngheț, prezintă 
un volum constant (dilatare și contractare 
foarte redusă). Betoanele refractare în 
compoziția cărora intră acest ciment re
zistă pînă la o temperatură de 1 250° C 
în funcție de natura și refractaritatea agre
gatelor.

In prezent, în țara noastră se fabrică 
pesfe 20 de sortimente de ciment, printre 
care : cimenturile cu rezistențe inițiale 
mari, cu priză rapidă, cimenturi de sonde 
de mare adîncime, pentru baraje și 
altele.

A început sezonul 
de vînătoare Vitrină organizată cu prilejul Decadei cărții tehnlco-științifice. la librăria 

„Mîhail Eminescu" din Capitală
S-a deschis sezonul de vînătoare 

la iepuri. In regiunea Dobrogea a- 
proape 1 000 vînători au participat 
ieri la vînătorile colective, organi
zate de filiala, regională de vînătoare 
și pescuit sportiv în fondurile de 
vînătoare de Ia Șîpote, Beilic, Ali- 
manu, Jijila, Traianu și altele. Tot 
ieri, filiala A.G.V.P.S. Tîrgu Mureș a 
deschis vînătoarea de iepuri în pădu
rile din Beșeneu, Hodoșa, Roteni, 
Corunca etc. Seara, la filialele 
A.G.V.P.S. s-au anunțat rezultatele.

'Regiunea Crișana este vestită pen
tru bogăția vînatului. Terenurile sale

de vînătoare sînt căutate nu numai 
de vînătorii romîni, ci și de cei 
străini. în toamna aceasta, vînători 
din R. F. Germană și Anglia au îm
pușcat cîțiva cerbi carpatini de o 
rară frumusețe. In pădurile regiunii 
Crișana au început în aceste zile 
vînătorile de mistreți.

Se pare că vînătorii sportivi s-au 
înapoiat din aceste prime ieșiri cu 
tolbele pline și cu numeroase trofee. 
Din relatările 1er rezultă că numărul 
de iepuri, vulpi și mistreți doborîți a 
întrecut toate așteptările...

RAID-ANCHETA

Intre 16—25 noiembrie se va de sfășura în Capitală „Decada căr
ții țehnico-științifice". Cu privire la acțiunile întreprinse cu prilejul de
cadei, redactorul nostru Ștefan Dinică a adresat cîteva întrebări tov. 
Virgil Olteanu, director în Centrala editurilor și difuzării cărții a Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă.

In acest sezon, colectivele de pe șantierele de construcție grăbesc 
lucrările pe care le au în plan, astfel ca acestea să fie terminate la timp, 
în noile cartiere a fost prevăzută și construirea magazinelor, a uni
tăților meșteșugărești necesare populației. Normele în vigoare prevăd 
ca o dată cu darea în folosință a apartamentelor să se deschidă și 
unitățile de deservire corespunzătoare. Raidul nostru și-a propus să 
urmărească desfășurarea lucrărilor pe'cîteva șantiere?

Proaspătul locatar al oricărui car
tier nou e interesat să afle, încă din 
primele ore după mutare, dacă are 
la îndemînă unități comerciale, de 
alimentație publică, ateliere mește
șugărești. Să-l însoțim, de pildă, 
prin cartierul Calea Bucureștiului 
din Pitești, unde au fost clădite 
blocuri însumînd peste 1 700 de a- 
pmcamente. Aici, ca și în multe din
tre cartierele noi ale altor orașe, spa
țiile comerciale, localurile destinate 
unităților cooperației meșteșugărești 
au fost date în folosință în același 
timp cu locuințele. E o dovadă că 
proiectanții, constructorii și benefi
ciarii respectivi s-au gîndit din vre
me la necesitățile și cerințele loca
tarilor.

L-am întîlnit pe inginerul-șef al 
TRC-Argeș chiar pe șantier. Proble
ma pusă în discuție : cum a fost or
ganizată munca încît construirea 
spațiilor comerciale să țină pasul cu 
ritmul înălțării blocurilor de locuin
țe. Iată ce am aflat. Pe șantier s-a 
lucrat de la început și pînă la sfîr- 
șit gospodărește. Sfatul popular re
gional a asigurat din timp proiectele 
și materialele necesare începerii lu- 
mului. Deschiderea șantierelor s-a 
iz'ectuat fără nici un fel de întîr-
ziere, iar amplasarea și profilul uni
tăților comerciale au fost de la în
ceput definitive. De-a lungul întregii 
perioade de construcție, etapele exe
cuției ău fost urmărite pe bază de 
grafice, direct de către reprezentan
ții sfatului popular și ai direcției co
merciale regionale. La rîndul ei, con
ducerea trustului a încredințat con-

nale Galați, cu care am avut o 
convorbire, s-a străduit să ne con
vingă că, de fapt, reprezentanții 
comerțului n-ar mai avea ce ur
mări întrucît nici nu pot schimba 
mare lucru ; cînd se proiectează 
un nou cartier, lor le-ar reveni 
doar datoria de a solicita inclu
derea în proiect a spațiilor comer
ciale necesare. Și atît ! Firește, un 
asemenea punct de vedere poate 
explica în bună parte de ce la 
unele magazine din cartierele Ți
glina I și II, care trebuiau termi
nate în acest an, se va mai lucra 
încă mult timp de aici înainte.

In răspunderea beneficiarilor 
cade și profilarea unităților nou con
struite. Se întîmplă .însă adesea ca, 
după studii uneori destul de înde
lungate, spațiile comerciale să nu 
corespundă totuși necesităților 
reale. în Țiglina I, rezultatul unor 
asemenea „studii“ a fost următorul . 
în locul unor centre de desfacere 
a pîinii, a căror lipsă se resimțea 
în cartier, Direcția regională co
mercială a hotărît să deschidă, 
unul lîngă altul, două magazine pen
tru desfacerea oglinzilor și două uni
tăți Loto-Proriosport ! Ce-i drept, pe 
parcurs localurilor respective li s-a 
schimbat destinația potrivit cerințe
lor. Dar a trecut destul timp pînă 
s-au obținut avizele, pînă s-a înlo
cuit mobilierul și s-au efectuat ame
najările necesare.

Mai sînt încă 15 minute pînă cînd 
siiena va anunța terminarea schim
bului de după-amiază. Pe platforma 
oțelăriei reșițene, loan Bădescu, 
prim-topitor la cuptorul nr. 1, se pre
gătește să predea cuptorul în bune 
condiții prim-topitoruluf Dumitru Gîr- 
toi. Ca de obicei, amîndoi își în
dreaptă privirile spre graficul între
cerii. La rubrica realizărilor poate fi 
citită o cifră : 6 582. Ea indică to
nele de oțel dat peste plan în acest 
an de schimburile cuptorului. Mai 
jos, o altă cifră : 162. Este numă
rul șarjelor rapide.

Cele mai însemnate rezultate 
înscrise pe graficul întrecerii apar
țin schimburilor conduse de Nicolae 
Toma Ion Duică și Dumitru Capră 
de la cuptorul 4 Ele au elaborat 
158 șarje rapide, dînd mai bine de 
7 000 tone de oțel peste plan.

Bătălia pentru șarje rapide, pentru 
oțel de calitate în cantități sporite 
și la un preț de cost redus sînt 
obiectivele principale ale întrecerii 
oțelarllor reșițeni.

Se face schimbul la locul de mun
că. loan Bădescu, Ludovic Pribil, Ni
colae Bîtea și ceilalți prim-topitori 
fac totodată și un scurt schimb de 
păreri în legătură cu pregătirea la 
cuptoare. Apoi își string mîinile.

La cuptorul nr. 1, oțelarii conduși

de Dumitru Gîrtci execută încărca
rea, iar Adam Jemănaru dirijează 
procesul de alinare la cuptorul 2. 
Cuptorului 3 i se fac ziduri noi, el 
aflîndu-se în reparație la rece.

în hala de turnare se pregătesc 
oalele și- arie qtiiajé. Ion --Bojin, 
maistru în schimbul de noapte, con
trolează fiecare cuptor, stă de vorbă 
cu oamenii ; apoi intră într-un birou, 
telefonează la depozitul de fier 
vechi, la furnale. Pare satisfăcut că 
munca merge bine. De zeci de ani la 
reparațiile utilajelor de turnare se 
folosea cărămida. De cîteva luni 
însă, ea a fost înlocuită cu un mate
rial asemănător unei paste vîscoase 
de culoare închisă. Este vorba de un 
material refractar rezultat din demo
lări la cuptoare, care se macină în
tr-un malaxor și apoi se amestecă 
cu un liant. Prin repararea jgheabu
rilor, rinelor, ușilor etc. prin acest 
procedeu, de ștampare, în ultimele 
patru luni s-au realizat economii în 
valoare de peste 500 000 de lei. 
Jgheabul de turnare, reparat cu că
rămizi, nu rezista decît pentru două 
turnări. După noul procedeu el a re
zistat la 200 de turnări și va dura la 
încă multe altele.

Orele se scurg una după alta. Oa
menii conduc cu îndemînare agre
gatele. Sînt evacuate noi șarje de

oțel. La răspîntia dintre schimbul de 
noapte și cel de zi graficele între
cerii consemnau noi realizări obținu
te pe platforma oțelăriei reșițene. 
Schimbul condus de Dumitru Gîrtoi 
a elaborat în acea noapte o șarjă 
rapidă în numai 7 ore și 15 minute, 
cu un sfert de oră mai puțin decît 
șarja elaborată de loan Bădescu. 
„Recordul" în această noapte 1-ctu 
deținut însă oțelarii de la cuptorul 
4, condus de Ion Jemănaru. Ei au 
elaborat o șarjă în 6 ore și 50 de 
minute.

Maistrul din schimbul de noapte, 
Ion Bojin, își notează în obișnuitul 
carnețel cele mai proaspete reali
zări. Trage o linie apăsată și adau
gă rezultatele din această noapte, 
35 de tone de oțel date în plus, la 
bilanțul oțelarilor reșițeni pentru 
acest an care cuprinde : 31 000 tone 
de oțel elaborate peste plan ; 792 
șarje rapide, indicii de utilizare de
pășiți cu 6,8 la sută. Economiile rea
lizate la prețul de cost peste plan 
pe zece luni se ridică la mai mult de 
2 500 000 lei.

Săgeata realizărilor de pe graficul 
întrecerii ce se desfășoară pe plat
forma oțelăriei reșițene urcă cu fie
care schimb, mereu mai sus.

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteil“

struirea spațiilor comerciale unor co
lective anume, răspunzătoare de în
treaga desfășurare a lucrărilor.

Asemănător s-au petrecut lucru
rile și în unele cartiere noi din Ora
dea, la Tîrgoviște.

jy» s șî o
Sîntem la Galați. Cartierul Țiglina 

II, pe care-1 vizităm, se întinde pe 
cîțiva kilometri pătrați. Aici se vor 
da în folosință, pînă la sfîrșitul anu
lui, aproape 2 000 de apartamente. 
Spații comerciale însă — nici un me
tru pătrat. Din informațiile primite 
de la constructori am aflat că sfa
tul popular regional a hotărît con
struirea locuințelor în 1964, iar a 
magazinelor în... 1965, deși o parte 
dintre acestea au fost proiectate la 
timp. Care să fie explicația acestui 
decalaj de un an? Vreo greutate 
tehnică, obiectivă ? Nu. Dimpotri
vă, sfatul popular are la dispoziție și 
unități de proiectare, și unități de 
construcții, și fonduri. Atunci de ce 
s-a procedat așa ? S-a socotit oare 
că nu va fj cine știe ce dacă timp 
de 5—6 luni locatarii Țiglinei II 
vor bate drumurile altor cartiere 
după cumpărături ?

întîrzierea deschiderii unor ma
gazine se datorește și faptului că 
organizațiile comerciale nu se inte
resează pe parcurs de mersul con
strucției, nu urmăresc îndeplinirea 
ritmică a lucrărilor. Directorul ad
junct al Direcției comerciale regio

Pe cînd magazinele?
Construcția cartierului „Steagul 

roșu“ din Brașov s-a încheiat. E un 
cartier mare și frumos. Magazine 
însă nu are. Trei ani la rînd au în
cercat gospodarii acestui oraș să ob
țină fonduri pentru construirea spa
țiilor comerciale, dar într-un fel 
ciudat : fără a prezenta și proiectele 
necesare.

Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. IlI-a)

Cresc depunerile 
la C. E. C.

Acțiunea de economisire în rîndu- 
rile populației de la orașe și sate cu
noaște o dezvoltare continuă. Ritmul 
mediu anual de creștere a soldului 
depunerilor la C.E.C. a fost în ul
timii ani — în perioada 1959—1964 
— de peste 47 la sută. în prezent 
suma economiilor depuse la C.E.C. 
este de peste 4 ori mai mare decît în 
1959 iar soldul general al depuneri
lor în mediul sătesc este de aproape 
7 ori mai mare, ceea ce denotă și 
creșterea continuă a nivelului de 
trai. Larga răspîndire a acțiunii de 
economisire în țara noastră a creat 
necesitatea dezvoltării unităților de 
deservire a depunătorilor. Dacă în 
anul 1938 în toată țara nu existau 
decît 6 sucursale și cîteva agenții 
C.E.C. (nici una în mediul sătesc), 
astăzi stau la dispoziția populației 
peste 8 600 unități C.E.C., din care 
6 000 la sate.

Cartierul Grivlța Roșie : Constructorii au făcut treaba pe Jumătate. Unită
țile comerciale sînt gata. Dar cum se ajunge la ele îl

Foto : R. Costln

b dezbaterea astronomilor
Sesiunea științifică a Observatorului astronomic 
din București al Academiei R. P. R.•

In zilele de 16—18 noiembrie va avea loc sesiunea științifică a Ob
servatorului astronomic din București al Academiei R. P. Romîne. Prof. 
C. Drîmbă, directorul observatorului, ne-a informat despre problemele 
ce vor fi discutate cu acest prilej și despre cîteva din realizările insti
tuției.

I— Cum se va desfășura „De
cada cărții tehnico-științifice" în 
Capitală?

Manifestare culturală tradiționa
lă, „Decada cărții tehnico-științifice“ 
are menirea să popularizeze lucrări 
de specialitate care contribuie la cu
noașterea și aplicarea noilor reali
zări ale științei, a tehnicii noi, la per
fecționarea cadrelor de tehnicieni și 
cercetători științifici.

C.L.D.C. București, în colaborare 
cu editurile care publică lucrări teh
nico-științifice, a elaborat din timp 
un plan ce prevede o gamă varia
tă de acțiuni, menite să sporească 
interesul pentru cărțile de acest 
gen. Cu sprijinul organizațiilor de 
partid, în aproape 100 de întreprin
deri, institute de proiectări, spitale 
și diferite instituții se va intensifica 
activitatea de popularizare și difuza
re a cărții. Astfel de acțiuni vor avea 
loc în întreprinderile: „23 August", 
„Semănătoarea“, „Steaua roșie", „E- 
lectronica“, la Institutul de proiectări 
laminoare, Trustul de utilaj greu, 
Institutul de proiectări pentru auto
matizare. La Uzinele „Grivița Roșie“, 
organele de partid și sindicale au reu
șit să atragă un colectiv larg, format 
din numeroși ingineri și maiștri, la 
munca de propagare a cărții tehni
ce în fiecare atelier și sector de mun
că. In unele locuri, ca întreprinderea 
Construcții-Montaj București, Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Institutul „Dr. Cantacu- 
zino“, se organizează mici expoziții 
cu cărți de specialitate, la Institutul 
de proiectări pentru automatizare se 
deschide o librărie interioară etc.

Decada va prilejui totodată com
pletarea fondului de carte din stan
durile întreprinderilor și din biblio
tecile .tehnice și documentare. în a- 
ceastă direcție, încă în perioada pre
mergătoare decadei, cu ajutorul ca
binetelor tehnice din fabrici și uzi
ne s-a asigurat aprovizionarea stan
durilor cu cărți al căror conținut 
este legat de procesul tehnologic 
respectiv, de necesitățile ridicării 
nivelului de pregătire tehnică și a 
calificării muncitorilor. O aten
ție specială se acordă difuzării lu
crărilor medicale, cu ocazia „Zilelor 
cărții medicale“ ce vor fi organizate 
în unități că spitalele „Gh. Mari
nescu“, „Bernath Andrei“, „Filantro
pia", Institutul „Dr. Cantacuzino" 
etc.

Autorii de lucrări tehnico-științi

fice și redactorii din edituri vor 
avea și în acest an întîlniri cu citi
torii, în incinta întreprinderilor. In 
astfel de întîlniri, care s-au dovedit 
totdeauna rodnice, cititorii iau 
cunoștință de planurile editoriale, 
capătă puncte de reper în orien
tarea lecturii lor, iar autorii rețin 
sugestiile cititorilor pentru elabora
rea viitoarelor lor lucrări.

Librăriile vor ilustra prin vitrine 
special amenajate, cît și printr-o a- 
provizionare corespunzătoare, pro
gresele dobîndite pe linia editării și 
răspîndirii cărții tehnico-științifice. 
La librăria „Mihail Eminescu“ se va 
organiza o expoziție a cărții teh
nice; precum și 3 vitrine ale cărții 
științifice și didactico-pedagogice. 
La librăria Academie; se va ame
naja .o vitrină a cărții medicale 
și una a cărții agro-silvice. Vitrine 
și standuri ale cărții de știință și 
tehnică vor fi amenajate și la libră
riile nr. 17 și nr. 4.

— Ce noutăți vor oferi librar 
riile cu acest prilej ?

Editurile se străduiesc ca, alături 
de cărțile apărute în ultimul timp, 
să ofere cititorilor, cu prilejul deca
dei, noi lucrări. în Editura teh
nică sînt prevăzute să aparăî 
„Prospecțiuni geofizice" vol. I de L. 
Constantinescu, „Procese distructive 
de prelucrare a țițeiului" de S. Ra- 
șeev, „Procese fundamentale în in
dustria organică de sinteză“ vol. II 
de I. Drimuș și colaboratorii, „Car
tea cocsarului" de I. Barbu, „Ini
țiere în radioreceptoare" de Th. Bă- 
dărău și Bărbat Boldur, „Inițiere în 
electronică“ de A. Milea.

Din aparițiile programate la Edi
tura Academiei amintim: „Fauna 
R.P.R. — Pisces" de P. Bănărescu, 
„Izvoare privind istoria veche a 
Romîniei", sub redacția lui Gheor
ghe Ștefan, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., „Edemele“ de 
Dr. C. C. Dumitriu și colaboratorii 
etc. Editura științifică programează 
printre altele : „Țara învăluită în 
parfumul rășinilor“ de A. Friedler. 
Abordînd probleme din diferite do
menii ale științei și tehnicii, noile lu
crări vin în ajutorul celor preocu
pați să-și îmbogățească cunoștințele 
de specialitate. Organizarea decadei 
este menită să răspundă interesului 
cfescînd al unor categorii tot mai 
largi de cititori față de cartea știin
țifică și tehnică.

La această sesiune vor participa 
cercetătorii observatorului, oameni 
de știință și specialiști de la univer
sitățile din București, Cluj, Iași, Ti
mișoara. Se vor prezenta 58 de comu
nicări pe teme de mecanică ce
rească, astrometrie meridiană și 
■fotografică, fizică solară, fotometrie 
stelară, folosirea sateliților artificiali 
în geodezie și geofizică, astropomie 
stelară, instrumente, învățămîntul 
astronomiei. Scopul acestei sesiuni 
este de a se prezenta unele dintre 
realizările Observatorului din Bucu
rești în intervalul 1962—1964.

La Observatorul astronomic din 
București, dotat în ultimii ani cu 
mijloace perfecționate de observare, 
se face o gamă largă de cercetări. 
Simultan se studiază teoretic și 
practic aspecte referitoare la miș
carea de rotație a Pămîntului. Din 
punct de vedere practic se observă 
și se prelucrează datele obținute prin 
trecerea la meridian a stelelor, folo- 
sindu-se o lunetă de tip special, lu
neta reversibilă. Trecerile stelelor la 
meridian se înregistrează automat, 
obținîndu-se astfel timpul astrono
mic. Timpul astronomic este pre
lucrat și corectat, ținîndu-se sea
ma de micile neuniformități da
torate mișcării de rotație a Pă
mîntului în jurul axei polilor ; in 
legătură cu aceasta ne preocupă fe
nomene ce se referă la deplasarea 
polilor, la mici fluctuații ale iuțelii 
unghiulare de rotație. Ele sînt stu
diate în cadrul cercetărilor pe plan 
internațional, la care își aduce con
tribuția și Observatorul astronomic 
din București. Cu ocazia Simpozio
nului internațional asupra mareelor 
terestre, care a avut loc la Bruxel
les (1—7 iunie 1964) rezultatele stu-

In timpul observațiilor

chilor noastre au fost bine apreciate, 
tn acest an Observatorul din Bucu
rești, prin delegații săi, a participat 
la cea de-a 125-a aniversare a mare
lui Observator din Pulkovo (U.R.S.S.), 
cu care colaborează în problema fun
damentală a alcătuirii cataloagelor 
stelare în vederea realizării unei cu
noașteri mai precise a mișcărilor în 
sistemul astro-planetar și a mișcării 
stelelor din propria noastră galaxie. 
Alte legături internaționale ale Ob
servatorului din București se referă 
și la domeniul de activitate al fizicii 
solare și al urmăririi sateliților ar
tificiali.
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Acordul de ultimă oră AZI SE ÎNTRUNEȘTE
al „celor șase“ CONSILIUL

Consiliul ministerial al Pieței 
comune a ajuns duminică dimi
neața la un acord asupra listei 
produselor industriale care vor 
fi exceptate de la negocierile ta
rifare din cadrul „rundei Ken
nedy". Astfel au fost salvate tra
tativele Pieței comune cu S.U.A. 
și alte puteri occidentale. (Amă
nunte în pag. IV-a)

Vizita la Atena 
a președintelui Sfatului 
popular al Capitalei

La 15 noiembrie a sosit la Ate
na, venind de la Cairo, într-o vi
zită oficială de două zile, Ion 
Cosma, președintele Sfatului 
popular al orașului București. Vi
zita are loc la invitația primaru
lui orașului Atena, dl. Ghîorghios 
Plitas. In aceeași zi ministrul a- 
facerilor externe al Greciei, Kos- 
topouïos, a oferit un dejun în 
cinstea oaspetelui romîn.

Duminică, la O.N.U., s-a anun
țat oficial că Consiliul de Secu
ritate se va întruni luni, la ora 
20 G.M.T. pentru a examina plîn- 
gerea Siriei împotriva Izraelului, 
acuzat de acte agresive în urma 
incidentelor din regiunea lacului 
Tiberiada, La Tel Aviv s-a a- 
nunțat că și Izraelul a cerut în
trunirea „de urgență" a Consi
liului de Securitate pentru „a 
examina agresiunea siriană" de 
vineri.

întrevedere 
„fără angajamente"
Ministrul afacerilor externe al 

Angliei, Patrick Gordon Walker, 
a avut ieri o întrevedere cu Ger
hard Schröder, colegul său vest- 
german. Walker a spus reprezen
tanților presei : „Am avut un 
schimb de vederi fructuos, fără să 
ne asumăm angajamente".
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Participînd, într-un șir de organi
zații de partid, la adunările 
le de alegeri, ne-am oprit 
unei probleme căreia dările 
mă și mulți vorbitori i-au 
o mare atenție : îndeplinirea
rilor adunărilor de alegeri din anul 
trecut, precum și a altor hotărîri 
adoptate ulterior.

genera- 
asupra 

de sea- 
acordat 
hotărî-

In cunoștință de cauză
în hotărîrea adunării generale a 

organizației de bază din atelierul de 
cisterne al Uzinelor „23 August" a 
fost trecută o prevedere: „Biroul or
ganizației de bază va sprijini condu
cerea secției în alcătuirea, din rîn- 
durile muncitorilor cu cea mai înal
tă calificare, a unei brigăzi care își 
va însuși din vreme caracteristicile 
noilor produse ce vor fi asimilate". 
Și, așa cum hotărîrile bune se carac
terizează prin termene și responsa
bilități precise, acestei prevederi i-a 
fost stabilit un termen. Preve
derea a fost realizată, iar urmările 
ei n-au întîrzia* să iasă la iveală. 
Oamenii selecționați pentru a lucra 
în această brigadă temporară, meni
tă să-i pregătească spre a conduce 
alte echipe, s-au dovedit, îndată ce 
s-a început asimilarea pe scară lar
gă a noilor produse, la înălțimea sar
cinii încredințate.

Hotărîri bine orientate, prevederi 
care reflectă o cunoaștere temeinică 
a cerințelor arzătoare ale producției 
au luat și organizațiile de bază de 
la laminorul de 6 țoii de la „Repu
blica", ca și cele din secțiile auto
utilitare și forjă de la „Autobuzul". 
Aceste organizații, avînd clară de 
la alegerile trecute perspectiva 
activității lor viitoare înscrisă în ho
tărîri limpezi și concrete, au reușit 
să-și sporească influența în produc
ție, să mobilizeze colectivul de mun
citori la îndeplinirea ritmică și la 
înalt nivel calitativ a planului.

în adunările organizației de bază 
din secția forjă a Uzinei „Autobu
zul“ reveneau foarte des în discuția 
comuniștilor aceleași probleme: con
sumul exagerat de metal, calitatea 
necorespunzătoare a pieselor. Una 
din cauze era menținerea 
ca forjarea să se facă 
Se impuneau măsuri 
Ele au fost formulate în 
rea adunării generale, constituind 
obiective ale viitoarelor planuri de 
muncă. Treptat, vechile deprinderi 
au fost învinse: însușirea tehnicii 
noi, preocuparea permanentă pentru 
introducerea tehnologiei avansate au 
dat posibilitate muncitorilor din sec
ția forjă să treacă pe scară largă la 
matrițarea pieselor și, ca rezultat., 
să realizeze în 9 luni ale aces
tui an economii de metal în valoare 
de 1 milion de lei. Calitatea repe
relor forjate s-a îmbunătățit și ea 
simțitor. Hotărirea a căpătat întru
chipare în faptele cotidiene ale co
lectivului.

Comuniștii, trăind viața secției, a 
atelierului, îmbină organic traduce
rea în viață a prevederilor din ho-

tărîri cu lupta pentru noile obiecti
ve ridicate de viață.

în organizația de bază nr. 7 de la 
Uzina „Autobuzul", spre deosebire de 
alte organizații din uzină, calitatea 
lucrărilor n-a făcut obiectul unor 
prevederi speciale în hotărîrea adop
tată la precedenta adunare de ale
geri. Atunci cînd se adoptase hotă
rîrea, secția stătea bine cu calitatea. 
Dar, la un moment dat, în cursul 
anului, s-a observat că, la montaj, 
între diferite ansamble și sub- 
ansamble existau nepotriviri. Anali- 
zîndu-se mai multe repere s-a ajuns 
la concluzia că nepotrivirile se dato
rau fie defecțiunilor de proiectare, 
fie celor de execuție. Biroul organi
zației a inițiat atunci o consfătuire 
„în fața produsului", la care au par
ticipat nu 
tehnologii, 
muncitorii 
pere. Din
concret, fiecare participant și-a dat 
seama precis de partea sa de răspun
dere și de ceea ce trebuie făcut pen
tru a realiza în permanență lucrări 
de bună calitate.

în zilele următoare, la îndemnul 
organizației de bază conducerea teh
nică a dispus revizuirea proiectelor, 
a adoptat o nouă tehnologie ; maiș
trii, șefii de echipe și-au sporit exi
gența în ce privește fiecare reper în 
parte.

numai proiectanții, ci și 
maiștrii- șefii de brigadă, 
care lucrau la aceste re- 
demonstrațiile făcute pe

crete înscrise în ea l-au luat frazele 
abstracte, munca în gol? Nu este de 
mirare că în adunarea de alegeri 
s-a pus, pe bună dreptate, întreba
rea : cui folosesc asemenea hotărîri?

în adunările de alegeri din ultimii 
ani ale organizației de bază de la 
secția formare-oțel a Uzinelor „23 
August" a fost adoptată cu „regula
ritate“ aceeași prevedere legată de 
analiza calității lucrărilor. La prima 
vedere, înscrierea unei asemenea 
prevederi pare pe deplin jus
tificată : îmbunătățirea calității e, 
precum se știe, o sarcină per
manentă. Cercetînd însă mai a- 
tent situația, discutînd cu membrii 
organizației de bază, am constatat 
însă că înscrierea ei a fost dictată 
nu de exigențele sporite față de ca
litate, ci de faptul că hotărîrea a- 
doptată în adunările precedente n-a 
fost respectată cum se cuvine. Co
lectivele alcătuite — pe temeiul a- 
cestei hotărîri — pentru analiza ca
lității nu au funcționat. Iată de ce, 
luîndu-se în discuție această pro
blemă în recenta adunare de alegeri, 
comuniștii au cerut noului birou al 
organizației de bază și conducerii 
tehnico-administrative să ia măsuri 
eficiente pentru remedierea deficien
țelor semnalate.

Controlul înseamnă 
sprijin permanent

Cînd îș5 face Soc 
formaSismul

practicii 
manual, 
urgente, 
hotărî-

Se întîmplă ca în unele adunări 
de partid să se adopte hotărîri bune, 
să se preconizeze acțiuni eficiente, 
dar munca să se desfășoare după 
aceea nesatisfăcător Aceasta dato
rită faptului că anumite prevederi, 
sau chiar hotărîrea în ansamblu, 
rămîn uitate în sertare.

în sectorul filetaj de la Uzina „Re
publica" se înregistraseră într-un 
timp indici nesatisfăcători de folosi
re a mașinilor,' neglijență față de 
scule. Analizînd situația într-o a- 
dunare generală a organizației 
de bază, comuniștii au cerut bi
roului să determine măsuri con
crete în vederea folosirii mași
nilor la întreaga lor capacitate, în 
vederea ridicării calificării profesio
nale a tinerilor muncitori. Aceste 
propuneri au fost înscrise în hotărî
rea adunării generale în jurul lor. 
în zilele, care, au urmat, s-au purtat 
multe discuții. După o vreme însă 
totul a fost dat uitării.

Ce s-a întimplat? Răspunsul la 
această întrebare l-am aflat în adu
narea de alegeri de anul acesta. 
Nici ' una din prevederile hotărîrii 
nu a fost cuprinsă în planurile 
muncă ale organizației de bază, 
schimb, găsești în ele tot felul 
generalități „Biroul organizației 
bază va sprijini organizațiile 
masă în rezolvarea sarcinilor ce 
revin", „...Se va ocupa ca cele 6 
grupe de partid să se situeze la înăl
țimea sarcinilor...“. Biroul orga
nizației de bază trebuie, într-adevăr, 
să îndrume organizațiile de masă, 
grupele- de partid. Dar cum va face 
aceasta dacă hotărîrea a fost uitată 
în sertar. iar locul

de 
în 
de 
de 
de
le

obiectivelor con-
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produse ale secției cazangeria de la Uzinele „23 August" din Capitală

EUGENE O NEILL t
Agenda

LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
Părinte recunoscut al dramaturgiei a- 

mericane contemporane, Eugene O'Neill 
i-a lăsat moștenire sentimentul unei chi
nuitoare rupturi între ideal și realitate. Re
găsim în mai toate piesele sale aspirația 
nepotolită spre puritate și fericire și, în 
același fimp, o imposibilitate tragică a e- 
roilor de a se realiza, de a-și împlini vi
surile. In „Luna dezmoșteniților” idealul 
nu îmbracă forma simbolică a setei de 
călătorii peste mări și țări, ca în „Dincolo

mîinile asprite de muncă și care se crede 
urîtă, dar al cărei farmec cinstit i-ar fi 
putut oferi lui Tyrone tot ceea ce nu i-a 
dat strălucirea falsă a acelui Broadway pe 
care însuși dramaturgul îl ura din adîncul 
sufletului.

Spectacolul a fost construit pe această 
antiteză între o umanitate autentică și 
una devital izată, între un Eldorado 
pustiu, de unde vine Tyrone și unde se 
va întoarce ca să piară nemîngîiat. bin

Participanții la adunările de dări 
de seamă și alegeri din organizațiile 
de bază de la Uzinele „23 August" 
și „Republica" au ridicat în dezba
teri și problema modului în care co
mitetele de partid controlează înde
plinirea hotărîrilor. La înfăptuirea 
controlului — s-a arătat la conferin
țele comitetelor de partid de la uzi
nele „23 August" și „Autobuzul" — 
sînt atrase de obicei cele mai pre
gătite cadre de partid, oameni 
care știu nu numai să depisteze lip
surile. dar și să pună umărul unde 
se simte nevoia.

Bunăoară, organizația de bază de 
la aparafaj-montaj, deși înscrisese 
drept obiectiv în hotărîre lichidarea 
absențelor nemotivate, a întîrzieri- 
lor, întîmpina încă greutăți în a- 
ceastă direcție. Comitetul de partid 
din secția mecanică de la uzi
nele „23 August" nu s-a mulțumit 
numai să sesizeze deficiențele din 
munca biroului organizației de bază, 
ci i-a dat ajutor zi de zi pentru re
medierea lor. în jurul diferitelor ca
zuri de absențe și întîrzieri repetate 
au fost organizate discuții, s-au ini
țiat rubrici noi la gazeta de perete. 
Un 
jin 
nei 
ței
muncitori.

Viața arată că nu e de-ajuns ca 
în adunările de dări de seamă și ale
geri să se adopte hotărîri judicioase. 
Valoarea unei hotărîri, 
prevederi a ei 
gur criteriu: 
practice.

asemenea control însoțit de spri- 
a contribuit la întărirea discipli- 
de producție, la sporirea influen- 
comuniștilor în rîndul masei de

a fiecărei 
se măsoară cu un sin- 
eficiența, rezultatele

Constantin SOCI

de zare”, nu este mirajul îndepărtatei 
Californii din „Patima de sub ulmi" ; dra
gostea, liniștea și încrederea de care are 
nevoie James Tyrone sînt lingă el, întru- 
ch'pate de Josie, dar el nu le poate atin
ge ; între el și această fată de o mare fru
musețe inferioară stă o viafă ratată în 
beție și desfrîu pe Broadway-ul cu lumini 
orbitoare și cu diminefi posomorite. Vag, 
întîlnim și aici ideea predestinării, a re
nunțării, a unui trécut 
implacabil prezentul și 
dar piesa n-are balastul 
al „Electrei”, de pildă, 
incomparabil mai umană.
moșfenifilor” — ultima lucrare a lui 
O’Neill — e scrisă cu simplitatea nesofis
ticată a deplinei maturități creatoare. In 
scurtul episod de iubire dintre Josie și 
James Tyrone (un Romeo și o Julietă în 
condițiile vitrege. ale societății moderne 
americane, cum i-a numit un critic) e 
multă tristeje dar și o undă de căldură, 
de curățenie și de speranță. La mica și 
sărăcăcioasa fermă a Hoganilor există o 
oază de omenie adevărată — există în 
realitate, nu într-un vis abstract — exis
tă o fată cu păr adevărat, și cu dinți ade- 
vărafi, și cu o inimă adevărată, o fată cu

piară nemîngîiaf. bîn- 
iuit de coșmare, și 
universul necontra
făcut, sincer, cordial 
pe care î| reprezin
tă Hoganii. Aici 
limbajul oamenilor e 
dur, dar fără ascun
zișuri, și prietenia e 
dezinteresată, și dra
gostea e dragoste. 
Aici e viaja. Pentru 
a reliefa ideea pie
sei, totul trebuia ju
cat așadar cu o sin
ceritate copleșitoare, 
cu o trăire adîncă, 
cu deosebită franche
țe a sentimentelor 
și a relațiilor. Și toc
mai acestea sînt ca
litățile care fac ma
rea reușită a specta
colului de la Nottara.

Creafia Lilianei To- 
nescu (Josie) apar
ține acelor momente 
de artă subtilă care 
se refuză parcă ana
lizei ; rafinamentul 
ei stă în simplitate și 
adevăr, lucrurile cel 
mai greu de obfinut 
pe scenă. Cum să vă 
povestesc ? Actrifa 
ne-a arătat o fată ne
glijent îmbrăcată, ne
fardată, care spală 
rufe cu mînecile su

flecate, o fată care vorbește necuviincios, 
face gesturi băiețești și și-a creat o 
proastă reputafie pe care se încăpăfînea- 
ză s-o întrețină singură. Și iată că, pe 
nesimfite, am uitat cu fojii de bluza mur
dară și de ghetele scîlciate, n-am mai 
observat că pînă și rochia de sărbătoare 
era modestă și prost croită, am văzut o 
fată cu o tulburătoare limpezime în pri-

vire, cu un caracter ales 
cuceritoare, o fată care 
averi de sensibilitate. Trăire, da, dar nu 
trăirea mărunt-naturalistă, banală, îne
cată în cotidian, ci trăirea și expresivi
tatea artistică ce se înalță la poezie, la 
acel grad de ardere interioară unde, cum 
spunea Lorca, poezia se smulge din carte 
și capătă corp omenesc.

In rolul băfrînului Hogan, George De- 
metru înregistrează un succes personal 
deosebit. Umorul sec, prin care trans
pare o reală căldură, sponfaneitatea sce
nică eliberată de clișee arată cît de mult 
s-a îmbogățit actorul, economisindu-și 
mijloacele. Impresionează stilul sobru, 
laconic adoptat și care, sînfem convinși, 
îi dă posibilitatea să urce o treaptă im
portantă în cariera sa actoricească.

Credincios aceluiași stil, propriu între
gului spectacol, Cristea Avram n-a mimat 
„teatral” suferințele tînărului Tyrone, l-a 
ferit de melodramă ; pe fa(a eroului, ca
daverică în lumina albă a lunii, s-a 
oglindit vidul interior, sterilitatea unui 
mod de viață. Rolul este atent gradat, 
astfel îneît să crească pînă în finalul dra
matic a| actului al doilea. Două roluri 
episodice sînt interpretate cu exactitate 
de Mihnea Moisescu și Valeriu Arnăutu.

Regia (Ion Olteanu) 
muncă dificilă și 
grează tendinței 
Nottara pe linia 
gust. Scenograful
decorului o funcție poetică în 
col : ferma pufin dărăpănată, cu fafada 
din lemn gri-cenușiu, creează un cadru 
intim, primitor și trist, în mijlocul căruia 
o pată de culoare, un șal portocaliu, 
aduce pentru o clipă o notă de sărbă
torească nădejde.

Pentru Teatrul C. I. Nottara, aflat în- 
tr-o perioadă de reconsiderare și restruc
turare a activității sale, „Luna dezmoște
niților” înseamnă mai mult decît un suc
ces : este o promisiune și o primă con
firmare a eficientei eforturilor de a pro
mova un spirit de profundă exigentă ar
tistică, de combatere a rutinei și a mul
țumirii cu pufin, o atmosferă de înaltă 
cultură teatrală.

și o feminitate 
poartă în sine

care determină 
viitorul eroului, 
mistico-filozofic 
și e în schimb 

„Luna dez- 
lucrare

SUB CUPOLA 
ATENEULUI

Sîmbăiă, 21 noiembrie, ora 20
— Filarmonica „George Enescu”, 
dirijată de Mircea Basarab. Rec
viem pentru soliști, cor mixt, cor 
de copii și orchestră, de Ben
jamin Britten (primă audiție). 
Soliști, Emilia Petrescu, Va
lentin Teodorian și Octav Eni- 
gărescu. își dau concursul Corul 
Filarmonicii condus de Vasile 
Pîntea și o formație din Corul 
„Madrigal” dirijat de Marin Cons
tantin. Concertul va fi repetat du
minică, ora 11.

Duminică, 22 noiembrie, ora 20
— concertul orchestrei „Barbu 
Lăutaru”. Dirijor : Florian Econo- 
mu. Soliști : Maria Lătărețu și 
Damian Luca, artiști emeriți, Ana 
Ispas, Ecaterina Cuzuioc, Ion 
Cristoreanu, Vlad Dionisie, Iliuțâ 
Rudăreanu și alții.
ÎN STUDIOUL 
RADIOT ELEV IZIU Nil

foi, 19 noiembrie, ora 19,50. Or
chestră simfonică a Radiotelevi- 
ziunii dirijată de Liviu Ionescu : 
Uvertură burlescă de Aurel Stroe; 
Trei nocturne de Debussy (își dă 
concursul corul de femei al 
dioteleviziunii condus de 
Șumski) ; Concertul nr. 1 în 
bemol major pentru pian și 
chestră de Liszt. Solist : Ralfi 
trosian (Franța); Uvertura la ope
ra'„Tannhäuser" de Wagner.
ÎN SALA MICA
A PALATULUI R.P.R.

Miercuri, 18 noiembrie, ora 20 : 
Recital de sonate pentru vioară 
și pian — Mozart : Mihai Cons- 
tantinescu (vioară) și Maria Car- 
daș (pian); Sonatele' nr. 6 în Sol 
major, nr. 7 în Fa major, nr. 8 în 
Do major, nr. 12 în Mi bemol ma
jor și nr. 14 în Si bemol major.

Duminică, 22 noiembrie, ora 10: 
Concert educativ : „CÎaârcismul 
vienez", organizat de Filarmoni
ca „George Enescu" peiijrțr elevii 
școlilor medii. Conferențiar : Ada 
Brumaru. își dau concursul : Ma
ria Cardaș, Martha Kessler, Geta 
Marinide, Suzana Szöreny, Mihai 
Constantinescu, Nicolae Gafton, 
Vasile Micu și cvartetul de coar
de compus din George Nicolescu,. 
Benone Damian, Petrus Mederus 
și Nicolae Șarpe.
ÎN SALA. DALLES

Vineri, 20 noiembrie, ora 20,30 
Recital vocal-instrumental susți
nut de studenții Conservatorului 
„C-iprian Porumbescu”. ' Lucrări 
de Haendel, Mozart, Schumann, 
Brahms, Verdi, Glazunov, V. Jia- 
nu ș.a.

Andrei BĂLEANU

TEATRE © CINEMA ® TELEVIZIUNE

(film

O scena din filmul „Teama"

a desfășurat o 
serioasă, care se inte- 
ascendente a Teatrului 
calității și a bunului 
Dan Nemțeanu a dat 

speefa-

r ■ •- !

Sâptămîna aceasta pe ecrane
Pe ecrane rulează, începînd de azi, 

două filme în premieră. Primul — 
„Teama" — producție a studiouri
lor cehoslovace, este un film polițist 
realizat 'de regizorul Schulhoff Petr 
după scenariul lui Lubomir Mozny 
(imaginea — B. Batka). în rolurile 
principale: Rudolf Hrusinsky, Rado
slav Brzobohaty. Jarmila Sme.jka- 
lova. Filmul muzical american „Can
can" — ecranizare a operetei cu 
același titlu de Abe Burrows — 
evocă aspecte din viața zgomotoasă 
a cabaretelor Parisului de la începu
tul secolului. (Regia — Walter Lang, 
imaginea — William H. Daniels, mu

zică — Nelson Riddle, cîntece 
Cole Porter). Din distribuție 
tăm : Shirley Mc Laine, Frank 
natra, Louis Jourdan, Marcel

X XH ;

Scrisori către „Sciateia“
Utilaje ia... odihnă

Secția construcții metalice a Uzine
lor din Bocșa este înzestrată cu un 
mare număr de utilaje a căror capaci
tate, în majoritatea cazurilor, este din 
plin folosită. Sînt însă aici și cîteva 
utilaje care, în loc să fie întrebuințate 

•pentru ușurarea eforturilor oamenilor 
și mărirea productivității muncii lor, 
„se odihnesc". Este vorba, de pildă, 
de dispozitivul de îndreptat platbenzi, 
construit în 1962. Munca depusă pen
tru construirea acestuia, materialele fo
losite însumează 160 000 de lei, care 
pînă acum se dovedește că au fost 
cheltuiți în zadar. Și dispozitivul de 
îndreptat grinzi metalice sudate are 
un an de cînd stă neutilizat. Intere
sant este că s-a depus multă stăruință 
atunci cînd a fost comandat, cerîn- 
du-se să fie executat într-un timp cît 
mai scurt, pentru a fi pus urgent în 
funcțiune. Sectorul mecanic-șef din 
uzina noastră a confecționat pentru 
secția mașini agricole un dispozitiv de 
vopsit piese. De mai multe luni vop
sitorii așteaptă însă ca dispozitivul cu 
pricina să le fie dat în folosință.

Aceste utilaje costă bani, muncă. Cît 
timp vor mai Sta nefolosite ?

Nicolae ANIȘ 
muncitor

Fișiere, fișe, biblioraft®

nuscrise, trebuie să poată fi ținute în 
dulăpioare corespunzător comparti
mentate, în ordinea materiilor. Arhi
tectura, politehnica au desigur carac
teristicile lor în acest domeniu și deci 
au nevoie de un material specific. în 
comerț nu se găsesc însă de vînzare 
nici un fel de fișiere și fișe (nici din 
carton, nici din hîrtie). După părerea 
mea, ar fi normal să existe secții în 
cadrul librăriilor sau măcar un maga
zin specializat în desfacerea materia
lelor necesare tehnicii de cercetare 
științifică.

Pentru a se creea prototipurile de a- 
semenea obiecte necesare unor varia
te specialități, ar fi nimerit să se țină 
consfătuiri eu institutele de învățămînt 
superior (filologie, politehnică, arhitec
tură etc.). Dar pînă atunci, e urgent 
și elementar să existe în librării ba
nalele fișiere din carton gros sau din 
lemn — fie pe patru picioare, fie de 
pus pe masă — cu bară metalică la 
mijloc și fișe de carton perforate. Ar 
fi necesar să se pună în vînzare și 
bibliorafte de mărimi mai mici decît 
cele existente; și, mai ales, e necesar 
ca aceste bibliorafte să fie prevăzute 
cu un sistem modern de includere a 
foii (cu bare metalice nichelate, care 
se deschid și se închid prin simpla 
tragere în direcție laterală) sau să poa
tă clasa cu ajutorul unor plicuri mari, 
străvezii, din material plastic, prinse 
în barele nichelate.

Socotesc că cele arătate mai sus 
sînt probleme căfe merită să stea în 
atenția comerțului.

semnificația acestui gest uman. La că
minele culturale au loc conferințe și 
simpozioane pe tema : sîngele, dai 
prețios pentru viață. In urma acțiuni
lor întreprinse de Crucea Roșie numă
rul donatorilor de sînge a crescut de 
la un trimestru la altul cu aproape 
400.

Tache VASILACHE
colectivist
membru al Comitetului 
de Cruce Roșie Buhuși

Munca științifică, care se dezvoltă 
în ritm rapid în țara noastră, presupu
ne deprinderea tinerilor, a viitorilor 
oameni de știință, din universități și 
chiar din școli, cu tehnica cercetării 
științifice. Desfășurarea acestei activi
tăți nu în institutele respective, ci de 
către cei care studiază acasă, este le
gată, între altele, de existența cîtorva 
obiecte de strictă necesitate: fișiere, 
fișe de carton (cele bibliografice), li
tere din metal (așa-numiții călușei) de 
diferite mărimi, bibliorafte mici de bi
rou sau de raft de bibliotecă, execu
tate îngrijit, din material trainic (o 
fișă, un fișier poate și trebuie să du
reze cîteva generații). Fișierele trebuie 
să fie de un fel pentru fișe bibliogra
fice, de alt fel pentru fișele cu citate, 
așadar de mărimi variate. Dosarele, 
mai mici sau mai mari, conținînd ma

Prof. univ. Gabriela MANOLESCU 
București

Din 00 de inimi
Pe adresa Comitetului de Cruce Ro

șie din orașul Buhuși au sosit în ulti
ma vreme vreo 80 de scrisori. Semna
tarii scrisorilor adresează cuvinte de 
adîncă mulțumire unor necunoscuți 
care, dăruind sîngele lor, le-au salvat 
viața. La centrele de recoltare a sîn- 
gelui din raionul nostru s-au înscris, 
numai în trimestrul al treilea, aproape 
1 000 de donatori, de la care s-au re
coltat peste 200 de litri de sînge.

Comitetul raional de Cruce Roșie 
organizează adesea întîlniri cu dona
torii pentru a le arăta importanța și

întrebarea poate fi auzită la orice 
oră, în tramvaiele sau autobuzele cu 
autotaxare. Mai repede sau mai tîrziu 
se găsește binevoitorul care să 
schimbe hîrtia sau să dea celui în 
cauză diferența de mărunțiș spre a-și 
lua biletul. Dacă avem în vedere că 
zilnic I.T.B.-ul încasează și repune în 
circulație o mare cantitate de mărun
țiș, se poate presupune că numărul 
pasagerilor care stau în fața aparatu
lui fără a putea plăti taxa nu va 
crește și că totul se datorește doai 
unor neglijențe. Pentru a veni în aju
torul călătorilor, I.T.B.-ul a pus în 
vînzare abonamente cu bilete detașa
bile și valabile orieînd. Dar și 
la I.T.B. se cere consecvență în 
a se asigura pasagerilor de pe 
liniile de autotaxare posibilita
tea de a cumpăra abonamentele cu 
bilete detașabile sau de a găsi mărun
țiș, așa cum există la oficiile telefo
nice. Or, pe linia 35, deseori șoferii 
nu au abonamente de vînzare, iar pe 
linia tramvaiului 5, vatmanii și con
trolorii te trimit la capul liniei, unde 
se întîmplă încă destul de des să nu 
găsești pe cel care le vinde sau a- 
cesta să declare că le-a terminat.

Acum, cînd sistemul de autotaxare 
se impune din ce în ce mai mult, 
contribuind, printre altele, și la o 
deservire mai operativă în orele de 
vîrf, este necesar ca direcția I.T.B. să 
ia măsuri ca în vehiculele amintite să 
existe abonamente în cantități sufi
ciente.

Gh, IONESCO 
inginer

TEATRE : Teatrul de Comedie : Rino
cerii (orele 20). Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): 
Mitică Popescu (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can 
pentru ecran panoramic) : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Sedusă șl abando
nată : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21), Modern (Piața 
Gh. Coșbuc nr. 1). Veselie là Acapulco: 
Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), București 
(Bd. 6 Martie nr. 6), Excelsior (B-dul 1 
Mai nr 174), Grivița (Calea Griviței — 
Podul Basarab), Melodia (Șos. ștefan cel 
Mare — colț cu str. Lizeanu). Tot aurul 
din lume : Carpați (Bd. Magheru nr. 29) 
Teama : Capitol (Bd 6 Martie nr. 16). 
Feroviar (Calea Griviței nr. 80), Rahova 
(Calea Rahovei nr. 118). Comisarul Mai
gret se înfurie : Victoria (Bd. 6 Martie 
nr. 7), Arta (Calea Călărași nr. 153), Car) 
von Ossietzky : Central (Bd. 6 Martie 
nr. 2). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii): Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12),
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Rebelul 
magnific : Union (Str 13 Decembrie nr 
5—7). Program pentru copii : Doina (Str 
Doamnei nr. 9 — orele 10 dimineața) 
Bărbații : Doina (Str. Doamnei nr. 9) 
Parisul pe gheață — Piscuri și peșteri 
minunate — Vreau să știu tot nr. 32 - 
Mirka cel nevăzut — Nuntă țărănească; 
Timpuri Noi (Bd. 6 -- ••
Străinul — cinemascop 
Giulești (Calea Giulești 
(Șos. I. Pintilie nr. 61). 
serii) : înfrățirea între 
Bucureștii-Noi), Floreasca 
Bach nr 2). Comisarul : Cultural (Piața 
I. Pintilie nr. 2). In vîltoare : Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11). Moral 63 : Crîn 
gașl (Șos. Crîngași nr. 42). Comoara din 
Vadul Vechi ~ 
Aurora (Bd 
Unirea (Bd. 
blestemată : 
22). 
30).
nr. 
rița 
din 
nr.

Dragoste la zero grade : Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). Poveste de pe Don : 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89), Lira. -, 
(Calea 13 Septembrie nr. 196). Domni
șoara... barbă albastră : Viitorul (Str1. 
M. Emlnescu nr. 127). Locotenent Cris*, 
tina : Colentina (Șos. Colentina nr. 84). 
Viața particulară : Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3). Vii și morți — cinemascop., -y. , 
(ambele serii): Flamura (Șos. GiurgiuIliVMj'" ® 
nr. 155) Doi colonei : Ferentari (Calea '
Ferentari nr. 86). Banda de lași : Cotro- 
ceni (Șos Cotroceni nr. 9). Aventura db''“-*'- 
la miezul nopții : Pacea (Bd. Libertății 
nr. 70—72)..

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Chimistul amator : 
Cum să preparăm... hidrogen. 
Transmisiune de la Uzinele de mașinl- 
unelte „înfrățirea" din Oradea. 
Filmul artistic „Două duminici". ___
Telesport. In încheiere: buletin de știri? Si 
buletin meteorologic. ■ r.-rx-r- '

Cum e vremea-r^'^

19,40

20,00
21,30

Martie nr. 18) 
(ambele serii) 
nr. 56), Volga 

Hatari (ambele 
popoare (Bd 

(Str. J. S

: Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 51) 
Dimitrov nr. 118). Ciociara . 
1 Mai nr. 143). încurcătură 
Flacăra (Calea Dudești nr 
Sării (Str. Drumul Sării nr 

Vitan (Calea Dudești
Drumul
Galapagos :

97). Umbrelele din Cherbourg : Mio- 
(Calea Moșilor nr. 127). Sechestratul 
Altona : Munca (Șos. Mihai Bravu 

221). Cei șapte magnifici — cinema
scop : Popular (Str. Mătăsari nr. 31).

ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă și s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost variabil. Dimineața s-ă 
piodus ceață. Vîntul a suflat slab pînă-, 
la potrivit, predominînd din sectorul 
sud-vestic. Temperatura la orele 14 în-.. . 
registra valori cuprinse între 16 grade 
la Budești și Botoșani și 6 grade la Dej, 
Turda și Ocna Șugatag. In București . 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul va
riabil și s-a încălzit ușor. Dimineața à 
fost ceață. Vîntul .. . .
slab. Temperatura 
grade.

Timpul probabil pentru zilele _
18 și 19 noiembrie. In țară: Vreme re- 
lațiv călduroasă, cu cer variabil. Inrio- 
rări parțiale se vor produce în jumăta
tea de nord a țării, unde vor cădea ploi 
locale. Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în general 

. staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 grade și plus 8 grade, iar 
maximele între 6 și 16 grade. Ceață lo
cală. In București : Vreme relativ căl
duroasă, cu cer variabil, parțial noros. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
sud-vestic. Temperatura în general sta- 
ționară. Ceață dimineața.

a suflat în general , 
maximă a fost de 14

de 17, 

lațiv călduroasă, cu cer variabil, fnrio-
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Fără să manifeste o formă deose
bită (formă pe care, după cum ne 
spunt a maestrul emerit al sportului 
Vioreî Moraru, ar urma să o atingă 
peste două săptămîni, la meciul cu 
naționala Franței), selecționata de 
rugbl a țării noastre a întrecut ieri 
după-amiază pe stadionul Dinamo 
reprezentativa R. F. Germane. Scor : 
19—3 (13—3). în general, rugbiștii 
romîni au avut inițiativa, dominînd 
prin jocul la margine și prin perma
nente acțiuni ofensive ale liniei de 
trei-sferturi. De altfel, pasele la mînă 
au fost frecvent folosite pentru a se 
ajunge în terenul de țintă advers. 
Din cele 19 puncte înscrise de echi
pa noastră, 12 au fost urmarea unor 
încercări reușite.

După ce Penciu a deschis scorul în 
mln. 6, prin transformarea unei lo
vituri de pedeapsă dintr-un unghi 
destul de dificil, Wusek a înscris-o 
încercare dintr-o pasă „a la fotbal" 
dată de Dragomirescu. Penciu trans
formă și scorul devine 8—0. Oaspe
ții se apără, însă sînt atenți și la 
eventuale contraatacuri. De cîteva 
ori ei pornesc înainte interceptînd 
balonul și atacînd pînă în apropie
rea buturilor. Penciu și Ciobănel 
sînt obligați să facă adevărate curse 
de urmărire pentru a-i opri pe ju
cătorii scăpați singuri. Una din aces
te intercepții ale oaspeților este totuși 
fructificată. în min. 31, Rossțer mar
chează trei puncte chiar lîngă bară, 
dar transformarea este rafată. Sco
rul este acum 8—3. Pînă la pauză, 
echipa noastră își mărește avansul ; 
Dragomirescu, în vervă, intră pe 
cont propriu și înscrie. Penciu trans
formă din nou. Faza aceasta, în ur
ma căreia scorul a devenit 13—3, se

petrecea cu două minute înainte de 
pauză.

Aspectul meciului, dar mai ales 
jocul echipei noastre, este cu totul 
altul în repriza secundă. Acțiunile 
sînt destul de confuze, grămezile nu 
se regrupează suficient de repede 
(oboseala apare vizibil pe fețele și 
în mișcările jucătorilor). Rețin totuși 
atenția cîteva acțiuni ofensive. în 
minutul 51, la un atac pe înaintare, 
Stoica — un tînăr debutant în pri
ma echipă — culcă balonul în tere
nul de țintă (scorul devine 16—3, 
pentru că Penciu ratează transforma
rea). In minutele 65 și 67 oaspeții 
sînt pe punctul de a înscrie, dar sînt 
placați chiar în apropierea buturilor 
noastre. în sfîrșit, în minutul 76, la 
o frumoasă acțiune a liniei de trei- 
sferturi, Dragomirescu reușește o 
nouă încercare lîngă bară. Echipa 
noastră nu poate beneficia decîf de 
trei puncte, întrucît Penciu (cam ne
sigur spre terminarea meciului) 
poate transforma, șutind balonul 
bară.

Victoria rugbiștilor noștri, deși pe 
deplin meritată, nu este îndeajuns 
de semnificativă. E drept, ei au cîș
tigat ieri în urma unei evidente su
periorități, dar să nu uităm că „exa
menul cel mare" — pe care cu toții 
vrem să-1 treacă cu bine — va avea 
loc la 29 noiembrie în compania 
sportivilor francezi. Confruntarea de 
atunci se anunță deosebit de difici
lă și tocmai de aceea ar fi bine ca 
antrenorii noștri (pe care ieri i-am 
văzut luînd de zor notițe despre 
comportarea rugbiștilor) să ia, îm
preună cu rugbiștij înșiși, măsuri 
pentru îmbunătățirea jocului echipei 
în ansamblu și pe Compartimente, ca 
și pentru desăvîrșitea Condiției fi
zice.

nu 
în

CAMPIONATUL DE FOTBAL
REZULTATE TEHNICE

Rapid-Steagul roșu 1—0 (1—0) ; Di
namo București-Farul 4—1 (2—0) ;
C.S.M.S.-Steaua 2—2 (1—0) ; Știința
Cluj-Progresul 0—0 ; Dinamo Pitești- 
Petrolul 1—1 (0—0) ; U.T.A.-Crișul 1—1 
(0—1) ; Știința Craiova—Minerul 1—0 
(1-0).

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

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

11 6 2 
1
3
3
4
4
4
2
1
3
3
0
1
5

6 5 
11 4
10 4
11 3 
11 3

3
4
4
3
3
4
3
1

11 
10 
ß

11
12

5
10
11

17 :15
15 : 3
13 :11
14 :12
10 : 7
17 :14
10 : 11
11 :14
9 : 2

11 :19
8 :22

13 : 5
11 : 17
6 :13

14
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
7
7

Scor echitabil 
în derbiul etapei

IAȘI (de la trimisul nostru) — Derbiul 
etapei (C.S.M.S. — Steaua) a avut loc 
ieri la lași. Încurajați de inimoșii lor su
porteri, jucătorii ieșeni fac în primele 30 
de minute un bun joc colectiv, apropiin- 
du-se deseori de poarta oaspeților. Ca 
urmare, în minutul 25 ei deschid scorul : 
la un conlraetac inițiat de fundașul De- 
leariu. extrema dreaptă, Matei, trimite ba
lonul puternic în bară și apoi Voica 
îl reia în plasă. Fotbaliștii bucureșteni ac
ționează fără coeziune, jocul lor căpătînd 
mai multă claritate abia spre sfîrșitul re
prizei. Dar portarul ieșean, Consfantinescu, 
reține cu siguranță șuturi puternice trase 
de la distanță.

Acțiunile ofensive ale oaspefilor devin 
mai incisive în repriza secundă. Ei reu
șesc să fructifice de două ori prin Pavlo-

viei, în urma unor centrări ale lui Crăi- 
niceanu (minutele 65 și 69). De menționat 
că Steaua a egalat cu aportul substanțial 
al fundașului central Moțoc, absent de la 
postul său deoarece încerca să „parla
menteze" cu arbitrul. Schimbarea scorului 
în favoarea oaspeților a dus la creșterea 
ritmului de joc, însă fie forma bună a 
celor doi portari, fie lipsa flagrantă de 
precizie în șut a unor înaintași au împie
dicat modificarea lui. Ultima parte 
a jocului marchează o ofensivă sporită 
a C.S.M.S.-ului. La o intervenție neregu- 
lamenfară asupra lui Matei în 
iei, echipa gazdă beneficiază 
tură de la 11 metri. Vornicu 
și scorul devine 2—2.

Observatorul federal Bazil
și alți specialiști prezenți la joc, remarcau 
la sfîrșitul partidei că scorul oglindește 
just echilibrul de forțe existent pe teren. 
Fără a influența rezultatul final, arbitrajul 
lui P. Sotir a avut și unele inconsecvențe. 
Evitate, ele ar fi dat un plus de spec
taculozitate partide).

Constantin ANI

careul Ste- 
de o lovi- 
transformă

Marian, ca

in afara terenului eao

să învingă cu 1—0 prin golul înscris în 
minutul 23, cu capul, de Sfîrlogea, 'a 
o centrare a lui
au avut și apoi inițiativa, ratînd încă trei 
ocazii clare. La două din acestea, porta
rul oaspeților a apărat exceptional. In re
priza secundă, localnicii au dominat pînă 
în minutul 65. Tn continuare, oaspefii au 
echilibrat jocul, dar au ratat prin Drăgan 
(min. 74) și Vaida (min. 81). Raport de 
cornere : 10—3 în favoarea craiovenilor.

înaintașii, urmăresc balonul (în extrema stingă, arbitrul cehoslovac Skwor)

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). îniîlnirea 
de fotbal Dinamo Pitești-Petrolul Plo
iești s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate (1—1). în prima repriză, jucătorii 
ambelor echipe s-au 
și n-au marcat nici un gol. Scorul este 
deschis de dinamoviști chiar la începu
tul reprizei a doua, Naghi șutind în 
plasă, Egalarea survine după 12 minute, 
prin Moldovan. Dinamoviștii au irosii în 
continuare 5—6 ocazii clare.

Remarcăm că în echipa piteșteană au 
fost promovați ieri doi noi juniori ia- 
lentafi — Zdenghea Vasile (de 17 ani) 
și Radu Constantin (18 ani).

Este regretabil că o parfe dintre spec
tatori s-au comportat necivilizat, pre
ferind amenințări la adresa arbitrului 
și a echipei ploieștene. Se pare că res
pectivii țin foarte puțin |a interesele iu
bitorilor de fotbal din Pitești și n-au tras 
învățămintele cuvenite în urma măsurilor 
luafe față de un câz similar, cînd, se 
știe, echipei pifeștene i s-a ridicat tem
porar dreptul de a mai organiza meciuri 
pe feren propriu.

„studiat" reciproc

Meciul dmtre noile 
promovate

CRAIOVA (prin telefon). — 
dintre cele două echipe 
acesta în categoria A a 
viu interes de numeroși 
veni și pentru faptul că 
aveau în clasament un 
puncte. După un joc viu, disputat în 
limitele sportivității, studenții au reușit

Meciul 
promovate anul 
fost așteptat cu 
spectatori craio- 
ambele formații 
număr egal de

La București, 
Cluj și Arad

Cu foaie că au obținut cea mai neta 
victorie din etapa de ieri, dinamoviștii 
bucureșteni s-au comportat destul de 
slab, departe de ceea ce înseamnă joc 
de echipă campioană. în jocul lor au 
abundat pasele greșite, au fost vizibile 
lipsa de orientare în fazele ofensive, ca 
și bîlbîielile din apărare. Nici compor
tarea echipei constănțene n-a fost de
parte de cea a adversarului ; puținele 
acțiuni mai hotărîte inițiate la începutul 
reprizei secunde nu s-au soldat pînă la 
urmă decîf cu un gol (înscris de Tîlvescu, 
din 11 m). Golurile dinamoviștilor le-au 
marcat în ordine Haidu (min. 7), Pîrcă- 
lab (min. 39). Haidu, cu concursul fun
dașului constănțean Costin (min. 63) și 
din nou Haidu, la o fază spectaculoasă 
— (min. 74).

Speranțele iubitorilor de fotbal bucu
reșteni care, ieri dimineață, la Giulești, 
au avut șanse să găsească loc în tribu
ne (mulți au rămas în afara stadionului) 
au fost răsplătite numai în parte. în 
contrast cu vremea frumoasă, partida Ra
pid—Steagul roșu n-a satisfăcut. Deși 
s-a jucat aproape tot meciul într-un 
tempo vioi, fazele de fotbal adevărat, cu 
acțiuni legate, cu combinații gîndife și 
finalizate, au fost rare. Singurul gol al 
partidei, se datoreșfe fundașului rapidist 
C. Dan, care a înscris în prima repriză.

★
Clujenii s-au prezentat mai bine de- 

cît în ultimele înfîlniri : au atacat aproa
pe 90 de minute, au obținut trei bare, 
numeroase cornere și totuși mingea n-a 
poposit în plasă. în ciuda dominării clu
jenilor, nemulțumiți de rezultat se pot 
considera cei de la Progresul. Ei au ra- 

. tat două mari ocazii 
atacuri. între care una 
nutul 48, cînd acesta 
și trage alături.

★
La Arad, echipa din 

calm și organizat, atacînd prin surprin
dere. Dintr-o astfel de situație, cînd fex- 
tilișfii se aflau în plină dominare, extre
ma adversă Suciu deschide scorul. Lo
calnicii domină în continuare, dar Țîrlea, 
Floruț, Igna irosesc multe ocazii. • Gaz
dele reușesc să egaleze abia în minutul 
‘82 prin Floruț.

Cîrciumărescu. Craiovenii

Mi
»

Canotaj

nM

Olimpiada de șah
în turneul final: Romînia-Canada 2,5—0,5 (1)

In runda a 5-a a Olimpiadei de 
șah de la Tel Aviv, echipa R. P. Ro
mine a întîlnit formația Canadei. 
Șahiștii romîni conduc cu 2,5—0,5 
puncte, o partidă fiind întreruptă. 
Iată celelalte" rezultate : iugoslavia—

S.U.A. 1—1 (2) ; Spania - R. P. Bul
garia 1—1 (2) ; R. F. Germană — 
U.R.S.S. 1,5—0,5 (2) ; R. P. Polonă — 
R. P. Ungară 0,5—0,5 (3) ; R. S. Ce
hoslovacă — Izrael 3,5—0,5 ; Argen
tina — Olanda 3—1.

C. G. E. la baschet feminin
5 decembrie : Știința București-Slavia Sofia

MÜNCHEN 15 (Agerpres). — Daugava Riga) ; Academica Coimbra 
„Cupa campionilor europeni“ la bas- (Portugalia)-Gerbe Monceau (Fran
che^ (feminin) va începe la 5 de- ța . standard Liège-Visla Cracovia 
cembne. In primul tur, echipa Știm- p Polonă) . Creff Madrid-Blue 
ța București va juca cu Slavia So- 5°.' ’ “ Madriü Blue
fia. Iată celelalte meciuri : M.T.K. Stars Amsterdam ; T.V. Augsburg- 
Budapesta-Maccabi Tel Aviv (înviii- Rardnicki Belgrad; S.K. Chemie 
gătoarea din acest joc va întîlni pe Halle (R.D.G.)-Slovan Orbis (Praga).

Seria I. Știința București-Con- 
structorul Brăila 2—2 ; Știința Ga- 
lați-Dinamo Bacău 4—1; Unirea Rm. 
Vîlcea-Poiana Cîmpina 1—0 ; Fla
căra Moreni-Metalul București 2—1;

La poarta brașovenilor (faza din partida Rapid-Steagul roșu)

■

LENINGRAD

Echipa masculină de handbal Steaua 
București a obținut alte două victorii 
în turneul internațional de la Lenin
grad. Handbaliștii romîni au învins çu 
scorul de 21—10 (11—5) pe „1 August“ 
Pekin și cu 12—10 (6—7) pe Honved 
Budapesta. Celelalte rezultate înregis
trate șîmbătă și duminică : Dukla Pra-

ga—Honved Budapesta 21-17 ; T.S.K.A. 
Moscova—T.S.K. Cerveno Zname Sofia 
32—14; Dukla Praga--T.S.K.A. Mos
cova 24—18 ; „1 August" Pekin—T.S.K. 
Cerveno 
conduc
Praga.

Zname 22—7. în clasament 
neînvinse Steaua și Dukla

DE BOX

j 1 s:.

BALOGH
Cluj

Fotografie distinsă cu mențiune la concursul „Scînteii“

Construcțiile comerciale
la două contra- 

prin Baboie în mi- 
trece și de portar

Oradea s-a apărat (Urmare din pag. I-a)

C.F.R. Roșiori-Tractorul Brașov 2—0; 
Metalul Tirgoviște-Chimia Făgăraș 
4—2 ; C.F.R. Pașcani-Siderurgistul 
Galați 4—1. După 11 etape, în cla
sament conduce Unirea Rm. Vîlcea, 
cu 13 puncte.

Seria a ll-a. Vagonul Arad-Indus- 
tria Sîrmei Cîmpia Turzii 4—1 ; Jiul 
Petrila-A.S.A. Tg. Mureș 7—0 ; Gaz 
Metan Mediaș-C.F.R. Timișoara 1—0; 
Clujeana-Minerul Lupeni 4—1 ; 
A.S.M.D. Satu Mare-C.S.M. Sibiu 
2—0 ; Știința Timișoara-C.S.M. Reși
ța 3—1 ; A. S. Cugir-Recolta Carei 
2—0. Lidera clasamentului este for
mația Recolta Carei cu 15 puncte.

Asemănător s-a procedat și în 
Capitală. Cartierele Balta Albă, 
Drumul Taberei și Giulești au fost 
construite cu cîțiva ani în urmă. 
Din lipsa proiectelor însă, cum am 
aflat la Direcția comercială, maga
zinele necesare urmează să apară 
în viitor.

în raidul nostru am întîlnit și un 
alt aspect : pe unele șantiere, deși 
au fost create condițiile 
lucrările se 
melcului. De 
constructorii 
Scînteia abia 
noul complex i 
blocurile sînt 
Numeroasele sesizări ale locatarilor 
noului cartier, care 
număr insuficient de unități comer
ciale și cu un profil redus, au ră
mas fără răspuns, atît din partea 
beneficiarului cît și a constructoru
lui, care tărăgănează lucrările.

Iată-ne și în cartierul Cățelu. Aici 
a fost construit, cu trei luni în

necesare, 
desfășoară în ritmul 
la începutul anului, 
șantierului Jiului- 
au turnat planșeul la 

comercial, cu toate că 
; aproape terminate.

dispun de un

urmă, un modern complex comer
cial. Dar el nu s-a deschis nici pînă 
astăzi. Pricina ? Nu s-a montat mo
bilierul. Din 
cu obloanele trase cîteva unități co
merciale din cartierul Sergent Nițu 
Vasile și din Piața Iancului, fără ca 
Sfatul popular al Capitalei să ia 
vreo măsură. Dar nu este aceasta 
una din obligațiile sale principale, în 
calitate de beneficiar al construcții
lor respective ?

★
După cît se vede, mai sînt proiec-^ 

tanți, constructori și beneficiari- 
care nu depun la timp toate efor
turile pentru a-și îndeplini obliga
țiile ce le revin în baza nor
melor în vigoare privind darea 
în folosință a spațiilor comer
ciale. Este necesar ca sfathrile 
populare, în strînsă colaborare cu 
proiectanții și constructorii, să ur
mărească proiectarea, realizarea și 
amenajarea noilor localuri în pas 
cu necesitățile cartierelor, să ia mă
suri pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă și deschiderea unui front 
corespunzător de lucru în anul viitor.

aceleași motive stau

Note de drum din R. D. Germană

DOUĂ POPASURI : SCHWEDT Și ROSTOCK

Numeroși spectatori au urmărit 
sîmbătă și duminică în Capitală în- 
tîlnirile- de box programate în ulti
ma etapă a preliminariilor campio
natului republican pe echipe. Pe 
ringul" sălii Floreasca, Metalul a în
vins cu scorul de 23—16 pe Cimen
tul Medgidia. In cel mai spectacu
los meci, „pana“ A. Iliescu (Cimen
tul Medgidia) a dispus la puncte de 
Gh. Stan (Metalul). Meciul „vedetă“ 
a adus in ring echipele Steaua și 
Constructorul Galați. Boxerii mili
tari au terminat învingători cu sco
rul de 26—13. Iată rezultatele înre
gistrate în principalele partide : Gh. 
Stăncuț (Steaua) egal cu M. Săves- 
cu (Ch; I- Dinu (Steaua) b.p. N. Bă- 
leanm (C) ; M. Anghel (Steaua) egal 
cu Mitrea Tache (C) ; M. Nicolau 
(Steaua) b. ab. T. Felea (C); M. Ghior- 
ghioni (Steaua) b ab. O. Cioloca (C).

Ieri dimineață, în sala Dinamo, e- 
chipa Dinamo București, prezentînd 
o formație incompletă (1 ?), a pierdut 
cu 24—15 în fața echipei Progresul 
Brăila. Foarte pasionantă a fost în
trecerea „cocoșilor“ Verdes (D) și Co- 
valiov (P), victoria revenind la punc
te boxerului brăilean. Alte rezulta-

Deicu (P) b.p. FI. Paraschivte ; N.
(D) ; A. Zeibal (P) egal cu Gh. An
ton (D) ; C. Voinescu (P) pierde prin 
abandon în fața lui V. Antonio (D) ; 
Gr. Enache (P) pierde la puncte la 
M. Dumitrescu (D) ; I. Covaci (P) 
b. ab. Ilie Gh. (D) ; V. Perianu (P) 
egal cu C. Stănescu (D) ; N. Stoian 
(P) b. ab. D. Gheorghiu (D).

• Intr-un meci contînd pentru preli
minariile „Cupei campionilor europeni" 
la handbal (feminin) Lokomotiv Zagreb 
a învins cu scorul de 9—2 (3- -1) pe 
Danubia Viena. Tot la Viena și în ca
drul aceleiași competiții (rezervată însă 
echipelor masculine), Medvescal-Za- 
greb a cîștigat cu 18- 14 (8... 9) partida
cu Rapid Viena.

• Pugilistul negro Ray Sugar Ro
binson (S.U.A.), fost campion mondial 
la categoria mijlocie, și-a continuat 
turneul în Franța, învingîndu-1 la Mar
silia la puncte pe francezul Jean Bel- 
tritti. Pînă în prezent, Robinson a cîș-

Cu tranzistorii...
Din tribunele stadionului sau 

din fotoliul de acasă, de pe creas
ta Bucegilor sau din comparti
mentul călător pe drum de fier, 
iubitorii sportului au putut urmă
ri ieri după-amiază, prin interme
diul aparatelor de radio, diverse 
faze ale unor manifestări desfă
șurate în toate unghiurile cardi
nale. De-a lungul a circa 180 de 
minute, ștafeta celor zece crai
nici ne-a purtat de la un capăt 
la altul al țării, făcîndu-ne să re
trăim momentele de încordare, 
cînd acestea au coincis cu 
„schimbul“ respectiv, entuzias
mul sau dezamăgirea înflăcărați- 
lor suporteri locali.

Celor ce asistam la cuplajul fot- 
bal-rugbi de pe „Dinamo" ni s-a 
părut, însă, că interludiile mu
zicale ocupă un spațiu exage
rat în economia programului și 
că, în loc să-și fixeze atenția timp 
de 40 de minute asupra unui meci 
de rugbi — fie chiar unul inter
național — tranzistorii ar fi putut 
să ne comunice simultan situația

în colțul tribunei 
principalelor confruntări cu ba
lonul rotund desfășurate 
ceeași oră în provincie.

în altă ordine de idei, nu 
deranja deloc să auzim și 
aprecieri privind aspecte de an
samblu ale manifestărilor în 
chestiune. Așa, de exemplu, cei 
ce-au urmărit duminică dimi
neața reuniunea pugilistică din 
sala Dinamo ar fi primit cu legi
timă satisfacție un cuvînt critic 
la adresa comportării gazdelor în 
întîlnirea cu Progresul Brăila 
Aliniind o formație descomple
tată, cu elemente care stîrnesc a- 
desea ilaritatea publicului, cu în
locuitori ai titularilor de un nivel 
submediocru, sau chiar cu ab
sențe nemotivate (vezi V. Mariu- 
țan) dinamoviștii au pierdut fără 
drept de apel — parcă ar fi' avui 
in față o selecționată milaneză..

Oricum, inițiativa radiodifu
ziunii este salutară și o așteptăm 
îmbunătățită, în continuare.

la a-

ne-ar 
unele

Dan DEȘLIU

ligat toate cele 5 meciuri susținute de 
ia sosirea sa în Franța.

® Sportivul Dietei König (R.F.G.) a 
stabilit ,un pou record mondial la băr
cile cu mștoi clasa 700 cmc. El a rea
lizat pe canalul Spandau, din apropie
rea Berlinului occidental, o viteză me
die orară de 171,885 km. Vechiul re
cord al lumii era de 151,4 km și apar
ținea suedezului Holger Zander.

• La Sofia s-a disputât meciul ami
cal de hochei pe . gheață dintre echi
pele Partizan Belgrad și Levski Sofia. 
Gazdele au cîștigat cu scorul de 4—3 
(0—1 ; 1—1 ; 3—1).

---------------

PRONOSPORT
Concursul nr. 4G din 15 noiembrie

Rapid-Steagul roșu 
Dinamo București-Farul 
Știința Cluj-Progresul 
U.T Arad-Crișul 
Dinamo Pitești-Petrolul 
Știința Craiova-Minerul 
Știința Galați-Dinamo Bacău 
A.S.M.D Satu Mare- C.S.M Sr : 
Milan-Internazionale 
Lazio-Roma 
Juventus-Sampdoria 
Fiorentina-Bologna

(anulat)
1
x
x
x
1
1
1
1
X
1
1

Rubrica sportivă organizată de 
Ion DUMITRJU

Fofo : Gheorghe VINJÎLÀ

Drumul de la Berlin la Schwedt 
este relativ scurt. In total vreo două 
ore de mers cu autocarul. O 
scurtă porțiune pe autostradă și apoi 
mașina se îndreaptă spre nord-est 
pe o șosea îngustă ce întîlnește ora
șele Eberswalde și Angermüde, ca 
și o serie de așezări mai mici. Cîm- 
purile alternează cu păduri de co
nifere.

Istoria Schwedt-ului datează de 
multă vreme — circa 7 secole. Pe la 
sfîrșitul secolului 16 se înregistrea
ză aci un fapt deosebit în viața e- 
conomică : înființarea unei manu
facturi de tutun de către olandezul 
Minheei. Și astăzi se pot vedea la 
marginea orașului șoproane în care 
tutunul era pe atunci uscat și de
pozitat. Denumirea orașului provine 
de la cuvîntul de origine slavă 
„Svet' (lumină), dat de populația ce 
s-a așezat în vechime pe malurile 
Oderului.

Schwedt-ul, care avea odinioară 
doar cîteva mii de locuitori, făcea 
parte dintr-o regiune unde Industria 
era mai puțin dezvoltată. Era acea 
parte a vechii Germanii despre care 
junkerii‘spuneau cu dispreț că via
ța și oamenii au rămas cu zeci de 
am în urmă. După război oamenii 
muncii au pornit hotărîți să schimbe 
această stare de lucruti și de atunci 
Schwedt-ul, ca și alte localități din 
R. D. Germană, are un nou destin.

Astăzi, călătorul remarcă prezen
ța Schwedt-ului din depărtare, pe 
deasupra pădurii dese. Mai întîi o 
flacără ce arde în vîrful unei co
loane Este un indiciu că ne apro
piem de Combinatul pentru prelucra
rea țițeiului, flacăra provenind din 
arderea reziduurilor de gaze ce se 
formează în instalații în timpul ope
rațiilor ce desfac și recompun după 
voința omului, hidrocarburile Peste 
puțin timp pădurea lasă loc peisa
jului industrial, care s-a extins pe 
sute de hectare

Prima parte a combinatului de pre 
lucrare a țițeiului a intrat în tune- 
țiune în luna iunie 1964 In cea din
ții etapă a lor. lucrările au durat 28 
de luni. Pe lîngă instalațiile de pie-

lucrare, s-au construit o termocen
trală, pavilioane pentru laboratoare 
și administrație etc. Intr-una din să
lile cabinetului tehnic, conducătorii 
tînărului colectiv, mulți dintre ei de 
asemenea foarte tineri, ne expun 
date despre combinat și despre per
spectivele Iul de dezvoltare.

In zilele cînd ne aflam acolo se 
lucra și la fundațiile pentru uzina 
de îngrășăminte chimice din imedia
ta vecinătate a combinatului. După 
cum ni s-a relatat, instalațiile aces
tei întreprinderi vor fi procurate de 
la o serie de firme occidentale, în 
special franceze șl engleze. Șantie
rul freamătă : se aude pînă departe 
duduitul motoarelor diferitelor agre
gate de construcții. Excavatoare 
scormonesc pămîntul, se toarnă be
toane de fundație, se croiesc noi 
drumuri.

In apropiere de combinat se con
struiește un oraș nou, cu magazine, 
instituții, așezăminte social-culturale 
Populația numără de pe acum 
14 000—15 000 de oameni, a căror 
vîrstă medie este de 28 de ani. Noi
le cartiere de locuințe cu blocuri a- 
vînd cîte patru etaje, cu străzi largi 
și peluze de flori au dat vechii așe
zări dimensiuni ce depășesc cu mult 
„vatra" fostului'oraș.

Ne-am încheiat vizita la Schwedt 
cu impresii dintre cele mai plăcute, 
și cu regretul că programul călăto
riei nu ne îngăduia să rămînem mai 
mult.

Orice vizită în nordul R. D. 
Germane e incompletă, îți spun gaz
dele, dacă nu vizitezi Rostock-ul. De
părtarea de Berlin e mai mare, dar 
osteneala drumului este răsplătită 
de frumusețea locurilor și primirea 
ospitalieră a oamenilor. Chiar de la 
sosire simți freamătul unui mare o- 
raș, iar aerul rece și proaspăt, cu 
miros de ierburi acvatice și pește, 
îți anunță apropierea mării.

Ne începem vizita „pe verticală", 
ureînd cu liftul etajele unei mari 
clădiri pentru a ajunge pe acoperișul 
ei. De aici poți cuprinde mai bine cu 
privirea unele cartiere ale orașului, 
în fața noastră este vechiul cen
tru. Distrus în mare parte în

timpul războiului, el a fost re
construit. Gospodarii orașului au 
căutat să refacă clădirile ce al
cătuiau pe vremuri nucleul așe
zării, cu grijă față de tot ce aveau 
mai valoros din punct de vedere ar
hitectural și să le încadreze într-un 
mare plan de dezvoltare a Rostock- 
ului. Totul s-a făcut cu talent și mi
gală. N-a fost uitat nici orologiul 
orașului. Turnul clădirii pe care am 
urcat se înalță ca o săgeată, fiind 
împresurat de 
prin care astăzi instalații complicate 
răspîndesc cîntecul vechiului orolo
giu, imprimat pe bandă de magne
tofon. Cîntecul, bătăile, mareînd o- 
rele și fracțiunile lor, se aud acum 
departe, pînă în noile cartiere.

Din 1957 la Rostock au fost con
struite 8 200 de apartamente Noile 
ansambluri de locuințe sînt ele în
sele niște mici orașe. Partea sudică 
a Rostock-ulul se extinde în lărgime 
și înălțime Au prins contururi blocu
rile cu 14 etaje, proiectate de ar
hitectul Martin Holwas Numai a- 
ceastă parte nouă a orașului va ti
vea o populație de 180 000 de oa
meni. Ansamblul acestor lucrări de 
construcții se va încheia anul viitor.

Rostock-u) este un oraș cu o in
dustrie în plină dezvoltare șl, tot
odată, cel mai mare port maritim al 
R. D. Germane. între Rostock și lo
calitatea Warnemünde, unde s-au 
dezvoltat marile șantiere de con
strucții navale, pe o distanță de cîțiva 
kilometri, se ridică un alt cartier de 
locuințe, Lutten Klein, pentru 50 000 
de oameni. în decorul natural din 
împrejurimi va fi amenajat un fru
mos parc de odihnă.

...în fiecare an la Rostock se întîl- 
nesc, în cadrul „săptămînii păcii*, 
reprezentanți ai popoarelor din țări
le învecinate cu regiunea Mării Bal
tice Munca pașnică a locultorlloi 
Rostock-ulul, realizările lor consti
tuie un cadru nimerit pentru năzuin
țele exprimate în cadrul acestei ma
nifestări, devenită tradițională.

zeci de difuzoare.

Petre STÀNCESCU



BRUXELLES: Sesiunea „celor șase“ GUVERNUL SUDANEZ A PRELUAT PROVIZORIU

w PREROGATIVELE ȘEFULUI STATULUI
’ ■ A

Imagini din viața internațională

NU REZOLVA PROBLEMELE CHEE“
La capătul celor patru zile „exte

nuante" și al unei nopți albe, „agi
tate", cum relatează agenția France 
Presse, „cei șase" își vor putea da 
întîlnire azi, la Geneva, cu Statele 
Unite și ceilalți parteneri din G.A.T.T.

Experții Comunității economice eu
ropene (C.E.E.) — însărcinați miercu
rea trecută cu definitivarea listei de 
produse industriale a Pieței comune 
care vor fi exceptate din tratativele 
tarifare G.A.T.T. — au ajuns „in ex
tremis", ieri dimineață, la un com
promis. Deși produsele industriale pe 
care „cel șase" au căzut de acord să 
le sustragă reducerii cu 50 la sută 
a dreptului de vamă (prevăzută în 
„runda Kennedy") rămîn necunoscu
te pînă la deschiderea negocierilor 
de la Geneva, se apreciază că lista 
de excepții este „moderată".

Se știe că, inițial. Comisia Pieței 
comune întocmise o listă de excep
ții ce cuprindea 12 la sută din im
porturile totale ale comunității, care 
sînt supuse actualmente taxelor va
male. Dacă se are însă în vedere că 
jumătate din acest procent include 
produse ce intră în Piața comună 
fără a suporta taxe vamale, numai 
6 la sută din conținutul listei privea 
„runda Kennedy". Cu această listă, 
pe marginea căreia s-au purtat dis
cuțiile la Bruxelles, nu era însă de

acord Franța și Italia ; aceste țări 
doreau o listă cît mai lungă, în stare 
să apere un mare număr din produ
sele lor industriale de concurența 
străină, în special cea americană. 
R. F. Germană și Olanda (în parte) 
au cerut ca lista de excepții să fie 
mai scurtă, pentru a deschide larg, 
produselor lor, piețele țărilor terțe.

Lista de excepții, asupra căreia au 
căzut de acord „cei șase", cuprinde 
mai puțin de .20 Ia sută din impor
turile Pieței comune, supuse taxelor 
vamale, dar mai mult decît prevăzu
se inițial comisia C.E.E. Cu alte cu
vinte, din ce au lăsat adepții Franței 
și cu ce au adăugat cei ai R.F.G. 
s-a realizat compromisul.

Dar observatorii occidentali sub
liniază că „acordul intervenit la 
Bruxelles în ultima clipă nu rezolvă 
problemele cheie" ce opun pe „cei 
șase", ci mai curînd el are în vede
re confruntarea de la Geneva care 
va afecta interese economice și po
litice mai mari, de o parte și de cea
laltă a Atlanticului. Relevînd acest 
fapt, agenția France Presse arată : 
„după cea mai lungă noapte (sîm
bătă spre duminică) pe care a cu
noscut-o Piața comună, nici unii și 
nici alții nu au manifestat nici sa
tisfacție și nici decepție".

Gh. C.

Duminică dimineața, mareșalul Ab
boud a luat cuvîntul la postul de 
radio Omdurman, anunțînd demisia 
sa din postul de șef al statului și 
de comandant suprem al armatei — 
a informat postul de radio Cairo. 
Abboud a declarat că a luat această 
hotărîre în urma „dorinței exprimate 
de popor de a se lichida regimul mi
litar sub toate formele" și datorită 
faptului că e convins că „guvernul 
de uniune națională care reprezintă

toate sectoarele opiniei publice su
daneze este capabil să-și asume 
toată răspunderea". Apoi a luat cu- 
vîntul primul ministru Khalifa, care 
a declarat că, în conformitate cu a- 
cordul dintre guvernul său și mare
șalul Abboud, prerogativele de șef al 
statului vor ii transferate provizoriu 
Consiliului de Miniștri în așteptarea 
desemnării unui Consiliu al suvera
nității, după consultări cu toate 
ganizațiile populare.

Declarația TASS privind forțele 
nucleare multilaterale N.A.T.O.

or-

Reacția țarilor nordice 
la măsurile guvernului englez

Informați în mod oficial de către Ma
rea Brifanie că nu pot conta pe o redu
cere unilaterală în favoarea lor a supra
taxei de 15 la sută instituită asupra im
porturilor engleze, Conducătorii celorlalte 
țări membre ale zonei liberului schimb 
(A.E.L.E.) continuă să-și manifeste amă
răciunea — scrie ziarul „Le Monde".

Țările nordice, deosebit de sensibile 
față de măsura britanică, au hotărî! să 
riposteze prin strîngerea legăturilor tor 
economice în cadrul Consiliului nordic 
din care fac parte Norvegia, Danemarca, 
Suedia, Finlanda și Irlanda — cu excep
ția ultimei, toate membre în A.E.L.E.

Miniștrii de finanțe și de comerț ai

țărilor Consiliului nordic au hotărî! să se 
alăture comisiei economice permanente 
a consiliului țărilor nordice pentru a 
pregăti o întrunire de două zile la Co
penhaga la 30 noiembrie și 1 decem
brie.

La Copenhaga, ministru] afacerilor ex
terne, Pers Haekkerup, a declarat că Aso
ciația europeană a liberului schimb tre
ce printr-o criză foarte gravă. „Dacă în 
cursul următoarelor zile nu vom ajunge 
la o soluție de natură să întărească în
crederea populației țărilor noastre în 
A.E.L.E. — a continuat minisfrul — va 
fi începutul sfîrșitului”,

MOSCOVA 15 (Agerpres). — în 
legătură cu acțiunile din ultimul 
timp privind crearea așa-numitelor 
forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., agenția TASS a fost auto
rizată să dea publicității o declara
ție în care se spune 
Planurile 
multilaterale ale N.A.T.O. sub orice 
formă sînt o chestiune care nu pri
vește nicidecum numai pe membrii 
grupării nord-atlantice. Realizarea 
unor asemenea planuri ar afecta în 
mod inevitabil securitatea europea
nă în ansamblu, interesele naționale 
ale tuturor statelor europene și nu 
numai europene. Ea ar avea drept 
rezultat lărgirea cursei înarmărilor 
nucleare, accesul la această armă a 
forțelor a căror politică urmărește 
în întregime menținerea încordării 
internaționale și revizuirea cu aju
torul forței a situației create în lume.

Iată pentru ce guvernul sovietic 
este categoric împotriva planurilor 
creării forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O. Guvernul U.R.S.S. 
se pronunță în mod consecvent pen
tru coexistența pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, pentru co
laborarea între țări în domeniul re
glementării pașnice a problemelor 
internaționale nerezolvate, pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
interzicerea și distrugerea armei ra- 
cheto-nucleare.

Majoritatea guvernelor condamnă 
în mod vădit planurile de creare a 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., planuri care le îngrijorea
ză. Chiar și în rîndurile blocului

între altele :
creării forțelor nucleare

nord-atlantic adepții acestor planuri 
se află într-o evidentă minoritate. 
De fapt numai S.U.A. și R.F.G. lup
tă pentru realizarea lor. înfăptuirea 
acestor planuri — se spune în de
clarație — ar spori încordarea in
ternațională și posibilitatea unor 
provocări din partea elementelor 
aventuriste și militariste. Acesta este 
fondul problemei.

Guvernul Uniunii Sovietice, ca 
stat care a suportat pe umerii săi 
principala greutate a luptei împotri
va Germaniei hitleriste și care a 
primit capitularea ei necondiționată, 
n-a renunțat și nu intenționează să 
renunțe la drepturile și îndatoririle 
sale consemnate în acordurile inter
naționale. Pînă la încheierea Trata
tului de pace german, statutul de 
război al R.F.G. este stabilit tocmai 
de acordurile interaliate postbelice, 
încheiate în cursul războiului și 
după război.

Guvernul sovietic — arată decla
rația — a avertizat nu o dată împo
triva primejdiei pe care o reprezin
tă planurile de creare a unor forțe 
multilaterale sau multinaționale ale 
N.A.T.O. Firește că întreaga răspun
dere pentru eventualele consecințe 
ale realizării unor asemenea planuri 
va reveni inițiatorilor lor.

eh
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Meteorologi sovietici examinează hărți primite din Washington, în urma în Bundestag, cancelarul Erhard șl

purer, 
ciocnire între demonstranți și poliție la Naha (Okinawa)

Numirea, împotriva voinței populației, a noului șef al organului executiv al insulelor Ryukyu a 
nice manifestații de protest. în fotografie

transatlantice și navigația maritimă critice" ale opoziției
avut de

acorauiui amire u.n.a.a. și a.u.H., a început un scnimp reciproc ae 
informații meteorologice, care au o mare însemnătate pentru zborurile

ie, Schroder, au 
la 14 „întrebări

Corespondențâ telefonica

Surpriză Ia Beirut
După demisia guvernului Oueini, par

lamentul a vofat, cu o majoritate de 59 
de voturi, numirea ca prim-ministru a 
lui Osman Aldana. După cum s-a anun
țat, guvernul Oueini a demisionat la 13 
noiembrie, în urma cererilor insistente 
ale fruntașilor politici și a hotărîrii unui 
numeros grup de parlamentari de a-l 
boicota. In baza votului din parlament, 
se aștepta deci însărcinarea lui Aldana 
cu formarea unui nou guvern ; între timp, 
s-a produs o mică lovitură de teatru : 
președintele sfatului, Charles Helou, l-a 
desemnat tot pe Oueini să formeze gu
vernul, Este pentru a treia oară, în acest 
an, cînd Oueini este însărcinat cu o atare 
misiune.

In legătură cu aceste ultime aspecte

ale vieții politice libaneze, este necesar 
a menționa că problema schimbării gu
vernului se vîntura, de fapt, din chiar 
clipa formării cabinetului anterior, condus 
de Oueini. Căutînd să evite disputele 
parlamentare, care s-au conturat încă din 
perioada pregătirii alegerilor preziden
țiale, noul președinte, Charles He
lou, a formal un guvern extra par
lamentar. Atunci s-a arătat că Li
banul nu poate rămîne fără guvern în 
perioada conferinței la nivel înalt a ță
rilor neangajate. 54 de depufați au fost 
de acord cu această formulă, 33 au 
votat împotrivă. întrebarea era : cit va 
dura guvernul ? Disputele între diferitele 
fracțiuni parlamentare s-au accentuat.

Zilele trecute, generalul Jamil Lahoud,

unul din liderii grupării majoritare, a 
chemat pe colegii săi să depună efor
turi pentru „a păstra moștenirea" 
mului lui Șehab (aluzie la faptul că, 
timpul cît Șehab a fost președintele 
banului, partidele au încetat lupta 
iestină), Chemarea sa, după cîte 
putut vedea, n-a rămas fără ecou : 
s-a oglindit în majoritatea obținută 
parlament de Osman Aldana.

întrebarea pe care și-o pun observa
torii din capitala Libanului este dacă noul 
cabinet va fi de tranziție sau de du
rată.

regi- 
în 
Li- 
in- 
s-a 
ea 
în

Nicolae PLOPEANU
Cairo, 15 noiembrie

De ce a fost arestat

administratei
Băncii arabe din Geneva

După o îndelungată percheziție. 
Zaheir Mardam. de naționalitate si
riană. administrator delegat al Băncii 
comerciale arabe*) a fost încarcerat 
zilele trecute la închisoarea din Ge
neva. Arestarea este un nou episod 
al afacerii dispariției fondurilor 
F.L.N. (Frontul algerian de eliberare 
națională) ; ea s-a produs în urma 
plîngerii depuse de guvernul algerian 
împotriva lui M. Khider, pentru de
turnare de fonduri. Acesta a fost la 
un moment dat. în calitate de mem
bru al Biroului politic al F.L.N., de
ținătorul fondurilor acestuia depuse 
în străinătate. El se află în dizidentă 
și este urmărit, de autoritățile alge
riene. La 27 octombrie autoritățile 
elvețiene l-au expulzat, pentru acti
vitate politică ilegală.

Judecătorul genevez care instruieș
te „afacerea fondurilor". în urma 
plîngerii guvernului algerian. urmă
rește recuperarea unei părți substan
țiale din cele 60 milioane de franci 
depuși la Zürich și Geneva. Magis
tratul. instructor are motive să crea
dă că sumele deținute de Khider în 
numele opoziției algeriene se află 
ascunse sub protecția anonimatului 
prin clienți cu nume împrumutate ai 
băncii arabe din Geneva. Ancheta
torii au cerut administratorului băn
cii. care a fost arestat, să declare a- 
ceste nume, dar acesta a refuzat, sub 
motivul că una din regulile de bază 
ale băncilor elvețiene este „secretul 
bancar“ impus prin lege. Asociația 
bancherilor cu sediul la Bâle a pro
testat împotriva acestei arestări 
„Turnura luată de această afacere 
este foarte delicată pentru Elveția 
neutră“ — scrie ziarul „Figaro“

*) Unul din administratorii elvețieni 
ai băncii, în același timp director al 
Băncii comerciale arabe din Alger, a 
fost de asemenea arestat la 19 octom
brie în capitala algeriană, pentru gra
ve infracțiuni comise de banca sa.

Urmările „afacerii Mirage"
Nu de mult, întreaga presă elve

țiană a relatat o serie de amănunte 
în legătură cu desfășurarea „scan
dalului Mirage", despre care a scris 
și ziarul nostru. Această chestiune se 
referea la cererea adresată parla
mentului elvețian în urmă cu 5 luni 
cu privire la acordarea unor credi
te în valoare de 576 milioane de 
franci, ce urmau să se adauge sumei 
inițiale prevăzute pentru achizițio
narea avioanelor de luptă „Mirage“. 
Noile sume erau necesare pentru 
„modernizarea“ avioanelor respecti
ve. în urma discuțiilor purtate în 
parlament, s-a hotărît reducerea nu
mărului avioanelor de la 100 la 57, 
precum și reducerea creditelor su
plimentare. Un alt rezultat al aces
tei afaceri a fost hotărîrea de reor
ganizare a Departamentului militar.

Ca urmare, Consiliul federal al El
veției a procedat zilele acestea la 
reînnoirea parțială a comisiei de a- 
părare națională. Astfel, șeful sta
tului major general a fost numit co
lonelul comandant de corp Paul 
Gygli, iar în fruntea aviației a venit 
colonelul divizionar Eugen Studer.

După cum scrie ziarul „Tribune 
de Genève“, o dată cu numirile mi
litare ia sfîrșit o a doua etapă a 
măsurilor luate în urma anchetei 
parlamentare asupra achiziționării 
avioanelor „Mirage“. Prima etapă 
a constituit-o îndepărtarea coman
dantului forțelor aeriene. După în
delungate discuții,.s-a ajuns în sfîr
șit la o formulă de compromis, deoa
rece pînă la sfîrșitul anului viitor 
se așteaptă noi schimbări în sinul 
comisiei de apărare națională.

Disensiunile din
Referindu-se la criza din partidul 

guvernamental izraelian Mapai, zia
rul „Hazofeh" aduce următoarele 
amănunte :

„După ce Moșe Daian și-a dat de
misia săptămîna trecută din postul 
de minisi.ru al agriculturii, acum și-a 
anunțat intenția de a se retrage din 
guvern. într-o notă trimisă primului 
ministru Eschkol, Daian a accentuat 
că, în condițiile date, nu vede vreo 
posibilitate de a rămîne în guvern. 
Deși, în urma lărgirii guvernului 
Daian și-a anunțat de trei ori in
tenția de a se retrage, hotărîrea sa 
a fost totuși o surpriză pentru prie
tenii săi din partidul Mapai (social 
democrat n.r.). Anterior, Daian a 
respins speculațiile cu privire Ia 
retragerea sa, mai ales zvonurile

partida
că Ben Gurion (fostul prim-mini
stru) l-ar fi sfătuit în acest sens. 
P. Lavon (fost ministru ; recent și-a 
dat de asemenea demisia din Mapai 
împreună cu un grup de partizani 
ai săi) a declarat, într-o convorbire 
cu ziariști, că retragerea lui Daian 
nu va zgudui lumea. Daian a ară
tat, într-o adunare, că se retrage 
din motive de politică internă, dar 
și soci'al-economice. Este un ■,secret“ 
cunoscut că Daian s-a opus propu
nerii ministrului de finanțe de a 
tăia o mare parte din subvențiile 
pentru agricultură, reduceri care se 
cifrează la 150 milioane lire izrae- 
liene. Această reducere a fost unul 
din punctele principale de discordie 
la dezbaterile în legătură cu planul 
economic al ministrului de finanțe“.

Precizări ale premierului 

yemenit asupra conferinței 

disi 23 noiembrie

SANAA.— Un corespondent al a- 
genției Reuter a luat un interviu 
primului ministru yemenit, genera
lul Al Gayefi, cu privire la negocie
rile pentru organizarea conferinței 
de la 23 noiembrie. Potrivit părerii 
generalului Hamud Al Gayefi, con
ferința se va ține probabil la Abbas, 
oraș situat la 30 km de frontiera cu 
Arabia Saudită. Conferința se va 
preocupa de rezolvarea problemei 
puse de reîntoarcerea în țară a re- 
fugiaților. „Nu vom discuta cu rebe
lii — a declarat Al Gayefi — dacă 
ei vor cere reîntoarcerea imamului, 
o modificare a regimului republi
can și retragerea forțelor egipte
ne“. Imamul — a precizat genera
lul — se află la reședința unui șeic 
din Arabia Saudită, după rănirea lui 
într-o recentă luptă (știrea a fost 
publicată în ziarele occidentale la 11 
noiembrie).

SOUMIALOT IL FELICITĂ
PE GENERALUL OLENGA

„Politica noastră este cea a neutra- 
lismului pozitiv, iar programul Comi
tetului național de eliberare tinde pur 
și simplu să elibereze Congo-ul de 
cotropitori“ — a declarat într-un 
mesaj difuzat de postul de radio 
Stanleyville Gaston Soumialot, unul 
din principalii lideri ai insurgenților 
din partea de est a Congo-ului. El a 
adresat, de asemenea, felicitări căl
duroase generalului Olenga, pentru 
lupta armată dusă „împotriva duș
manilor țării“ (mercenarii angajați 
în armata guvernamentală afirma
seră că generalul a fost ucis în lup
tele de la Kindu).

La Alger, una din demonstrațiile populare care au marcat aniversarea revoluției

{

In urma fuzionării partidului K.A.D.U. cu cel de gu- 
vernămint (K.Ä.N.U.), in Kenya va exista un singur 
partid politic. Acest eveniment a prilejuit la Nairobi 
o manifestație la care au luat parte Kenyatta și alte 

personalități politice

BUDAPESTA. După cum 
mite agenția M.T.I., Consiliul 
dențial al Republicii Populare Un
gare a convocat Adunarea de Stat 
pentru ziua de 19 noiembrie a.c.

trans- 
Prezi-

MOSCOVA. La 15 noiembrie au 
sosit la Moscova ultimii reprezentanți 
ai unui grup de oameni de afaceri 
din S.U.A., alcătuit din 92 de direc
tori și administratori superiori ai 60 
de mari societăți și bănci americane, 
între 16 și 20 noiembrie, oamenii de 
afaceri americani vor avea întîlniri cu 
conducătorii Ministerului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., Comitetului de 
Stat pentru coordonarea lucrărilor 
științifice și ai altor departamente, 
precum și cu economiști și directori 
ai unor mari întreprinderi.

BUENOS AIRES. Consiliul Mon
dial al Păcii a decernat medalia de 
aur a păcii lui Alberto Casell, fruntaș 
al vieții publice și politice din Ar-

gentina, președintele comitetului ar- 
gentinean pentru apărarea păcii.

PEKIN. La Pekin s-a închis expo
ziția industrială a Marii Britanii. A- 
genția China Nouă relatează că ex
poziția a constituit un prilej pentru 
contacte intense între societățile co
merciale chineze și britanice, precum 
și între oamenii de știință și tehnicie
nii din cele două țări.

BONN. Heinrich von Brentano, 
fostul ministru de externe al Germa
niei occidentale, președintele grupului 
partidului Uniunea democrat-creștină 
și Uniunea socialist-creștină din Bun
destag, a încetat clin viață sîmbătă seara 
la Darmstadt. El avea vîrsta de 60 
de ani.

BOLZANO. Pasagerii trenului inter
național „Brenner Express" au scăpat 
ca prin urechile acului, în noaptea spre 
duminică, de un atentat ce ar fi putut 
avea consecințe tragice. în momentul

O unitate a forțelor patriotice 
tindu-se pentru o ambuscadă

cînd trenul intra în gara Bressanone, 
la 40 km de Bolzano, un însoțitor al 
vagonului de bagaje al trenului, intri
gat de un zgomot metalic, a desfăcut 
vagonul ; acesta a fost izolat pe o li
nie secundară. Șapte minute mai tîr- 
ziu, o puternică explozie a distrus a- 
proape în întregime vagonul, fără a 
face victime. Ancheta a stabilit că în 
vagon se afla un colet cu material ex
ploziv, provenind din Innsbruck. Ex
peditorul se declarase cu domiciliul 
la München, iar destinatarul italian 
era o persoană fictivă.

ATENA. Aproape 2 000 de docheri 
din portul grec Pireu, care au fost în 
grevă începînd de săptămîna trecută, 
cerînd majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă, au înce
tat sîmbătă greva, în urma promisiunii 
făcute de primul ministru G. Papan- 
dreu de a primi luni o delegație a do
cherilor.

sudvietnameze pregă

Ä părăsit Peron 
Madridul?

Potrivit unei știri transmise de a- 
genția Reuter, fostul președinte ar- 
gentinean, generalul Jüan Peron, care 
trăia în exil în Spania după căderea 
sa, ar fi părăsit Madridul plecînd in 
Portugalia. Agenția s-a referit la „o 
sursă demnă de încredere" din ca
pitala spaniolă. încă de miercuri, se
cretarul particular al lui Peron a 
plecat cu avionul din Madrid, unde 
s-a înapoiat sîmbătă venind din 
Chile. La întrebările ziariștilor, el 
a refuzat să spună ce misiune a avut 
de îndeplinit în Chile.

Agențiile de presă au transmis o 
declarație a subsecretarului pentru 
relațiile externe al republicii Chile, 
care a spus că guvernul său nu va 
permite o eventuală intrare a lui Pe
ron în această țară. Agenția A.F.P. 
a anunțat, pe de altă parte, din Bue
nos Aires că autoritățile argentinene 
au întărit „măsurile de vigilență", 
în urma zvonurilor despre sosirea 
presupusă a lui Peron la Lima (Peru).
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