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Mai mulți constructori de. la 
Combinatul Chiscani-Brăila ne-au 
scris despre activitatea culturală 
de pe acest șantier. „Locuim 
pe șantier — spun ei, prin
tre altele — iar orașul nu este 
prea aproape. De aceea activita
tea culturală desfășurată aci are 
pentru noi o însemnătate deose
bită, ne îmbogățește viața. In ul
timele luni, la club s-au ținut 
cîteva seri literare, am a- 
vut aici cîteva schimburi de ex
periență, am ascultat vreo două 
conferințe. Dar credem că s-ar 
putea organiza acțiuni mai nume
roase și mai interesante dacă co
mitetul sindicatului s-ar ocupa 
de aceasta cu mai multă perseve
rență și inițiativă“.

Zeci de mii de oameni lucrea
ză și locuiesc pe șantiere — 
uneori la distanțe mari de oraș ; 
grija pentru felul în care trăiesc, 
pentru satisfacerea cerințelor lor 
culturale este și trebuie să fie o 
chestiune la ordinea zilei. Pe nu
meroase șantiere există condiții 
pentru desfășurarea unei vieți 
culturale bogate, interesante, e- 
xistă cluburi, săli de cultură, bi
blioteci, cinematografe- Rămîne 
doar ca aceste condiții să fie fo
losite din plin.

Săptămînă de săpt.ămînă, clu
bul „Constructorul“ din Capitală 
oferă programe interesante, va
riate și instructive. Pe lingă 
expuneri, informări politice, 
constructorii se întîlnesc cu 
brigăzi științifice, cu scriitori și 
artiști, cu maeștri ai sportului, 
vizionează filme și alte specta
cole ; mulți muncitori activează 
în formațiile și cercurile artisti
ce ; bibliotecile le oferă cărți, îi 
invită la seri 
laborare cu 
de pe șantiere, 
nizează 
festări educative adresate 
ales tineretului. Asemenea activi
tăți au loc și în alte părți.

Din păcate însă, pe unele șan
tiere activitatea culturală lasă de 
dorit. Ce lipsește, bunăoară, clu
bului constructorilor orădeni ? 
Fiind spațios și bine dotat, e greu 
de înțeles de ce acesta se mulțu
mește să-și îndrepte atenția mai 
ales spre organizarea unor cercuri 
de activități practice și nu spre 
manifestările cultural-distractive 
sau cu tematică educativă, infor
mările politice, acțiunile bine or
ganizate de răspîndire a cunoștin
țelor tehnice. într-o măsură mai 
mică sau mai mare, șchioapătă 
și activitatea cluburilor de pe 
șantierul Hidrocentralei de pe 
Argeș, iar pe șantierul Combina
tului de industrializare a lemnu
lui de la Tr. Severin, bibliotecile 
nu sînt aprovizionate periodic cu 
cărți. Evident că asemenea situa
ții reflectă insuficienta atenție 
acordată activității culturale pe 
șantiere de unele comitete ale 
sindicatelor, organizații U.T.M. și 
conduceri administrative.

Principala atenție trebuie a- 
cordată problemelor de conținut. 
Uneori subaprecierea vieții cul
tural-educative se vădește tocmai 
în lipsa de exigență față de ca
litatea manifestărilor, organi
zarea unor acțiuni formale. Cum 
pot fi oare eficiente '-acțiunile 
care nu sînt în primul rînd 
legate de problemele concrete 
ale locului de muncă, de tot 
ceea ce poate ajuta ca sarcinile 
de producție să fie îndeplinite cît 
mai bine ? Totodată munca cul
turală este menită să aducă o 
importantă contribuție la dezvol
tarea conștiinței socialiste, la lăr
girea orizontului politic, ideolo
gic al oamenilor muncii, la edu
carea lor patriotică.

Nu trebuie pierdute din vedere 
nici problemele educației tinerilor 
care lucrează în număr mare pe 
șantiere și locuiesc la cămine. 
Ne stau la îndemînă numeroase 
mijloace care pot contribui la 
formarea lor ca oameni înaintați 
— de la stimularea gustului 
pentru citit pînă la dezbate
rile colective pe teme educa
tive, de la sport pînă la specta
colele de teatru și cinematogra
fice. Dată fiind atracția pe care 
o reprezintă filmele, este necesar 
ca întreprinderile cinematografi
ce regionale, consiliile sindicate
lor, să se îngrijească cu perseve
rență de programarea pe șantiere 
a filmelor noi, valoroase.

Viața cultural-educativă a con
structorilor trebuie să se bucure 
de neslăbită atenție și din par
tea organizațiilor și comitetelor 
de partid. Ele au datoria să în
drume îndeaproape activita
tea desfășurată în această direc
ție de sindicate, să le sprijine în 
organizarea cît mai multor mani
festări bogate în conținut, în for
me variate, corespunzătoare ce
rințelor miilor de constructori de 
pe șantierele patriei noastre."

Aici, pe planșetă, la Institutul de studii și proiectări energetice, se nasc 
proiectele viitoarelor centrale electrice sau
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în zona industrială a cartierului 
Militari din București s-a deschis, nu 
de mult, un nou șantier: al centralei 
electrice de termoficare. Ea va livra 
abur tehnologic întreprinderilor in
dustriale construite aici în ultimii 
ani : fabrica de plăci și faianță, fa
brica de obiecte sanitare din porțe
lan, fabrica de placaje ceramice, fa
brica de băi și radiatoare, fabrica 
de beton celular autoclavizat și al
tele. Clădirea principală, construită 
din metal și sticlă, se încadrează 
armonioș în arhitectura modernă a 
fabricilor din împrejurimi. Ea va 
adăposti „inima" termocentralei : 
două cazane cu o capacitate de 40

De obicei, în perioada sărbătorilor 
de iarnă, volumul trimiterilor poștale 
se dublează. Numai în Capitală, se pre
vede că numărul telegramelor și feli
citărilor distribuite zilnic va ajunge la 
peste 600 000. La oficii și ghișeele poș
tale, la tutungerii și librării vor fi puse 
în vînzare, începînd cu primele zile 
ale lui decembrie, peste 4 milioa
ne felicitări. Pentru a se urgenta trans
portul marelui volum de colete și 
corespondențe, pe rute directe, apropia
te de București — spre Ploiești, Giurgiu, 
Pitești etc. — se vor pune în circulație 
curse auto speciale ; în luna decembrie

In centrul Capitalei, peste drum de clă
direa Universităjii, constructorii au cobo
rî! schelele ce înconjurau pînă nu demult 
noua aripă a Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu". Acum, aspectul exterior, 
oarecum pnfin familiar, al construcției a- 
trage atenția oricărui trecător. Fațada ei 
este îmbrăcată într-o broderie formată din 
mi1 și mii de pătrățele. In viitor, multe 
construcții noi vor avea o asemenea îm
brăcăminte ușoară, trainică, cu aspect fru
mos. Ea va f< adusă pe șantiere de la 
secția de plăci ceramice decorative, in
trată de curînd în funcțiune — la Fa
brica de obiecte sanitare din porțelan din 
cartierul Militari. Constructorii o numesc 
„Fabrica fațadelor". Aici, într-o hală spa
țioasă, în urma unei surprinzătoare meta
morfoze, banala argilă se transformă in 
plăcuțe ceramice, de cele mai diferite 
culori, 
simplă și distinsă. Utilajele cu care este 
dotată 
citate, 
cea mai mare parte mecanizat și auto
matizat.

Drumul argilei pînă la plăcuța fină ca

care dau clădirilor o înfățișare

noua secție sînt de înaltă tehni- 
iar procesul de producfie — în

de termoticcrre
Foto : M. Andreescu

tone-abur pe oră. înainte de a porni 
pe drumul conductelor subterane 
spre fabricile învecinate, aburul va 
pune în mișcare un turbogenerator de 
4 MV/ care va produce energie elec
trică. Aburul din conducte va ajuta 
astfel la procesele tehnologice, iar 
curentul electric va fi livrat rețelei 
orașului București.

Alături de clădirea principală, o 
altă construcție va adăposti stația 
de tratare a apei folosită la produ
cerea aburului, o stație de pompe, 
posturile de transformatori, birouri. 
Tot utilajul care va fi folosit Ia a- 
ceastă centrală este produs în țara 
noastră.

și ianuarie corespondența va fi trans
portată între localitățile din țară și cu 
vagoanele dé bagaje ale C.F.R., care 
sînt atașate la fiecare tren, suplimentînd 
astfel cursele poștale pe calea ferată, 
în zilele de vîrf, la oficiile poștale co
respondența obișnuită va fi cartată se
parat de felicitări, ceea ce va face ca 
acestea din urmă să ajungă mai repede 
la destinatar. La unitățile poștale mai 
mari se va suplimenta numărul func
ționarilor de la ghișeele care primesc 
telegrame, recomandate, apeluri telefo
nice, iar numărul factorilor poștali care 
le distribuie va fi de asemenea mărit.
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Mașina do sortare a plăcutelor

de morile 
sînt ames-

denumită

o mica bijuterie este dictat, firește, de re
țetele de fabricație. Pentru că în compo
ziția ei intră, în anumite proporții, cioburi 
de sticlă, nisip, feldspat de Muntele Rece 
și dolom'tă de Ocolișel. Trecute prin do
zatoarele automate și măcinată 
cu bile, toate aceste materiale 
tecate cu apă și transformate la început 
într-o pastă fluidă, vîscoasă, 
barbofină. Aceasta este luată în primire 
de filtrele presă, care îi reduc umidita
tea, apoi e introdusă într-o instalație de 
amestecare și uniformizare, trecută prin- 
Ir-un sistem de uscare într-o instalație de 
granuläre a pastei (pentru ca din nou să 
fie sfărîmată, amestecată cu apă, uscată 
și, printr-o altă măcinare, 
mată într-un praf foarte 
umidificator corectează în 
fomat umiditatea materialului, 
rezultat este transformat apoi înfr-o masă 
semiuscată din care, prin presare în ma
trițe, se obțin plăcuțe ceramice brute. 
Acestea sînt apoi glazurate automat în di-, 
ferite culori. Arderea lor se face la o 
temperatură de 950 de grade în cuptoare 
tunel cu comandă automată. O altă ma-

transfor- 
fin). Un 

mod au- 
iar praful

De la începutul anului oțelarii 
au dat peste sarcina de plan 
127 000 tone oțel. Concomitent 
cu creșterea producției și îm
bunătățirea continuă a calită
ții acesteia se desfășoară o ac
țiune susținută pentru spori
rea sortimentelor de oțel și lami
nate. Pînă acum au fost asimi
late oțeluri pentru țevi inoxida
bile necesare industriei chimice 
și alimentare, oțeluri cu mangan 
pentru tablă de construcții, oțe
luri pentru scule, pentru sîrmă 
de electrozi de sudură, pentru 
sape de foraj, racorduri folosite 
în industria petrolieră și chimi
că, diferite piese de autocami
oane, tractoare, rulmenți etc. 
Numai în ultimii cinci ani s-au 
asimilat și produs aproape 150 
de mărci no; de oțeluri cu dife
rite destinații. în același timp, 
laminatorii au realizat noi tipuri’ 
de profile din oțel aliat, țevi 
EICO pentru locomotive Diesel- 
electrice, profile pentru con
strucții metalice, profile ușoare, 
prăjini grele pentru industria 
petrolieră, țevi trase la rece pen
tru mufele prăjinilor de pom
pare și altele.

Muzeul Conservatorului bucureștean
servatorului de la înființare și pînă 
acum. Sînt înmănuncheate peste 400 
de exponate — documente originale, 
fotografii ale unor profesori vestiți, 
lucrări muzicale, partitilri, obiecte, 
pliante etc. La muzeu se vor orga
niza pentru studenți lecții despre 
istoria artei muzicale din țara 
noastră.

Un grup de profesori ai Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu“ din 
București au organizat, cu prilejul 
recentei sărbătoriri a centenarului 
acestei instituții de artă, mai multe 
expoziții care evocau istoricul învă
țământului superior muzical din țara 
noastră. Folosindu-se materialul 
strîns cu această ocazie și făcîndu-se 
noi achiziții valoroase, la Conserva
torul bucureștean s-a organizat un 
muzeu permanent cu trei expoziții : 
una de instrumente nțuzicale vechi 
și moderne, o expoziție în cadrul ca
binetului pedagogic, care evocă dru
mul parcurs de învățământul nostru 
muzical în domeniul pregătirii 
fesorilor de specialitate, și alta 
prezintă retrospectiva activității

pre
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In cadrul „Luni! preparatelor culi
nare", la restaurantul căminului 
C.F.R. de pe bd. DInicu Golescu 27 

a lost deschisă o expoziție cu 
vînzare.

Foto : M. Cioc

șină le sortează și le pregătește pentru 
ambalare.

Plăcuțele ceramice decorative au di
mensiuni mici între 4 și 20 de centimetri 
pătrați. Aplicarea fiecăreia în parte pe fa
țadele sau în interiorul clădirilor ar ne
cesita un consum mare de manoperă. De 
aceea, după sortare, ele sînt lipite pe coli 
de hîrfie de formă pătrată și sînt livrate 
astfel beneficiarilor. Coala pe care se 
află plăcuțele ceramice decorative se a- 
plică pe fațada clădirii. Cînd mortarul a 
făcut priză, hîrba se umezește și se în
depărtează.

Plăcuțele ceramice decorative se utili
zează atît la placări exterioare, fațade, cît 
și interioare — holuri, băi, bucătării, stîlpi 
ornamentali etc. Ele se obțin înfr-o în
treagă gamă de forme și dimensiuni: pă
trate, dreptunghiulare, hexagonale, cu fețe 
plane sau reliefate. In același timp sînt 
colorate în diverse nuanțe. Prin diferite 
combinări de culori se obțin felurite de
sene și mozaicuri.

Aspectul exterior al noului produs este 
plăcut, atrăgător, putînd oricînd înlocui 
cu succes marmura. Folosirea plăcuțelor 
elimină cheltuielile legate de vopsirea și 
întreținerea clădirilor, întrucît ele nu se 
decolorează la acțiunea razelor solare și 
sînt rezistente la intemperii.

Gheorghe VÎLCEANU

Constanța

la Universitatea populară
Cu aproape trei săptămîni în 

urmă, în orașul Constanța a luat 
ființă prima universitate populară. 
Deschiderea festivă a avut loc* la 
Teatrul de stat din localitate cu 
simpozionul „Socialismul și cultura”. 
Activitatea universității populare din 
Constanța se desfășoară în cadrul 
a 5 cicluri de çursuri : Romînia so
cialistă, literatură romînă clasică și 
contemporană, literatură universală, 
părinții și educația copiilor ; cultura 
muzicală ; la acestea se adaugă 4 
cursuri speciale pentru învățarea 
limbilor străine.

Transport de citrice
Ieri a sosit în portul Constanța un 

transport de citrice. Din vapoarele 
grecești „Agios Spiridon" și „Roze- 
ta K" au fost descărcate 831 
tone de lămîi, care au și fost, expe
diate rețelei comerciale din întrea
ga țară. în cursul nopții de marți 
spre miercuri a tras la dană al 3-lea 
vapor, care conține alte 400 tone de 
lămîi. Acestui lot de citrice i se vor 
adăuga în zilele următoare alte 
transporturi cuprinzînd portocale, 
grepfruituri, smochine, 
mandarine. în această 
mai sosi și alte transporturi 
fructe meridionale din Italia, Gre
cia, Orientul apropiat și mjjlociu.

banane și 
iarnă vor 

de

S-A OPRIT LA BELGRAD
La 17 noiembrie delegația R. P- 

Romîne la cea de-a 19-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U., condusă 
de Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romîne, s-a 
oprit la Belgrad. In gara Belgrad 
delegația a fost întîmpinată de Mir
ko Tepavac, adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile externe ' al 
R.S.F. Iugoslavia, și de alte persoane 
oficiale. Au fost prezenți Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul R. P. Romîne in 
R.S.F. Iugoslavia, și membri 
basadei. In timpul șederii 
grad, tov. Corneliu Mănescu 
o întrevedere cu secretarul 
pentru afacerile externe, Kocea Po- 
povici. întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească. 
Seara, delegația și-a continuat dru
mul spre New York.

ai ava
la Bel- 
a avut 

de stat

GUVERNUL ENGLEZ IMPUNE
LIVRĂRILOR

DE ARME ÎN R.S.A.
britanic, 
marți în

Primul ministru
Wilson, a anunțat 
Comunelor că guvernul său 
rit să impună un embargo

La Expoziția realizărilor economiei na- 

răsfoind cărțile de impresii

Se va găsi, probabil, și un amator de 
calcule care să socotească exact, în cea
suri și kilometri, necesarul de timp și 
spațiu pentru a putea parcurge toate 
drumurile și a vedea toate standurile 
Expoziției realizărilor economiei națio
nale... Complicată ecuație. Pînă atunci, 
citim înfr-o carie de impresii, deasup-a 
semnăturii unui vizitator din Cluj : „In 
cele 9 ore de vizită, pe puțin spun că 
am făcut peste 20 km ; dar regret că nu 
am fost în stare să cuprind fotul", lată 
o sugestie de articol I Pînă acum, scriind 
despre expoziție, reporterii au ales cele 
mai variate unghiuri de observație și nu 
puține dintre itinerarele posibile... pînă 
la imaginea din elicopter. Ne-ar mai ra
mme, ziceam, să încercăm un altfel de 
itinerar : pe firul celor așternute de vi
zitatori în cărțile de impresii. Atrăgător.

N-am bănuit, însă, dificultățile. încă 
acum vreo trei săptămîni, cifra vizitato
rilor depășise trei milioane... Nu toți, fi
rește, și-au fixat, în scris, impresiile. Dar 
iată-ne, totuși, în fața unui impunător 
teanc de tomuri (fiecare stand cu a sa 
carte de impresii), înmănunchind mii de 
pagini acoperite cu un incalculabil număr 
de scrieri. Operația de a alege, de a 
clasa bogăția de opinii, în mod sistema
tic, pe probleme — iată o treabă care 
depășește modestele posibilități ale unui 
singur om. Lucrarea aceasta colectivă, în
chegată pe nesimțite de-a lungul a vreo 
90 de zile, e o veritabilă encicloped:e 
a vîrstelor, profesiunilor, localităților geo
grafice și, în cantitatea corespunzătoare, 
a celor mai variate stiluri și preferințe.

Oricît de dificil ne apare itinerarul, o 
dată ce l-am ales... Chiar dacă nu-l vom 
bătători cu metodică electronică.

UI recomandă pe autor

că 
ani 
vi- 
din 
ne

Două vîrste, la cîteva pagini una de 
cealaltă, se destăinuie hîrtiei : „Expozi
ția este impresionant de frumoasă. E tot 
ce știe să spună o femeie la vîrsta de 
77 de ani" (Valeria R.). „Cu toate 
nu sînt încă decît o fiinfă de 15,5 
(textual I) sînt conștient de realizări, 
suri și fapte" (Glodea Visarion, elev 
București). Două generații : bunica și 
potul.

Cîte unii preferă să-și noteze lapidar 
impresiile, exprimîndu-se printr-un singur 
cuvînt : „Excepțional", „Bravo I”, alții 
prinfr-o urare : „Sincere felicitări și urări 
de noi succese celor 18 000 000 de au
tori anonimi" (Gh. Florea, student) sau 
„De trei ori «ura I» pentru economia na
țională”, Alături întîlnim notații minu
țioase, adevărate reportaje, evocări („Am 
cunoscut Bucureștiul în anul 1928, pe 
cînd exista tramvaiul cu cai — notează 
un pensionar din provincie — și am ră
mas surprins de înfățișarea Capitalei ve
nind aici, la expoziție..."). „Expoziția 
mi-a trezit o speranță robustă în viitor", 
iar aceeași idee altcineva o redă citîn- 
du-l pe poet : „Viitor de aur I Țara 
noastră are..." Citești cîteva rînduri : „Sînt 
mîndru că trăim, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, într-o țară atît 
de dezvoltată din toate punctele de ve
dere” — de unde coboară o săgeată 
spre scrisul altui vizitator care, la cele 
de mai sus, ține să adauge doar urmă
toarele cuvinte :

n rire .
Cîte o dată iscălitura e mai greu de 

descifrat, dar sentimentele și gîndurile 
parcă îl recomandă pe autor. Vezi pro
filul adolescentului romantic de astăzi, al 
constructorului experimentat de mîine, în 
acest liric autograf : „De cîte ori se a- 
prind luminile orașului iar totul devine 
ca în basme, mă gîndesc că acolo, sus,

„...și în continuă înflo-

Sud-Africane. Contractele 
încheiate de Ministerul A- 
vor fi respectate, dar nici 
contract nu va fi acceptat, 
prim-ministru conservator.

exporturilor de arme destinate Re
publicii 
în curs, 
părării 
un nou 
Fostul
Home, a declarat că nu va ezita să 
provoace o dezbatere parlamentară 
extraordinară dacă guvernul va a- 
nula contractul de livrare a bom
bardierelor „Buccaneers“ către 
R.S.A.
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președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București

Sînt plăcut impresionat de călduroasele felicitări și urări de fericire 
prosperitate pe care le-ați formulat în mesajul ce ați binevoit să ni-1 VClCofi r'i ’ nnlnî 1 A 4 - - — — X?i . . _____ r.

adresați cu ocazia celei de-a 10-a aniversări.
Permiteți-mi, Excelență, să adresez, în numele poporului și guver

nului algerian și în numele meu personal, mulțumirile noastre cele mai 
vii poporului romîn prieten și Dumneavoastră personal, urări de bine 
și sănătate.

Sînt sigur că cooperarea internațională, chezășie a unei mai bune 
înțelegeri între oameni, va contribui în mare măsură la eliminarea 
nedreptății și a tuturor formelor de inegalitate.

Cu înaltă considerație, 
AHMED BEN BELLA 

președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

TELEGRAME

Harold 
Camera 
a hotă- 
asupra

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis o telegramă de felicitare regelui Sue
diei, Gustaf VI Adolf, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere — ziua 
națională a Suediei.

în telegrama de răspuns, regele Suediei a mulțumit cordial pre
ședintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne pentru felicitările ce i-au 
fost adresate.

în munți, mina omului a reușit să stăvk 
lească apa, spre a-i zmulge forța pe care 
o transformă în lumină. Ce minunat e să 
construiești hidrocentralei" Modest? ti
mid ? iscălește cu inițialele : M. G. Alte
ori, întrevezi satisfacția vîrstei mature de 
a măsura marii pași pe care i-a făcut 
țara, de a compara anii de altădată cu 
cei materializați în tabloul viguros al e- 
conomiei socialiste — și atunci impre
siile pleacă de departe, ordonate ca în
fr-o povestire : „Sînt născut la sat, o a- 
șezare de munte pierdută in defileul 
munților Apuseni. Tata, om fără carte. își 
făcea singur din lemn cele cîfeva unelte 
ale gospodăriei..."

Filă după filă, observi cum impresiile 
tuturor acestor vizitatori, de vîrste și de 
profesiuni atît de diferite, mărturisesc 
sentimentul comun de admirație și mîn- 
drie față de treptele cucerite. Un vizi
tator ieșean : „Nu lucrez în acest do
meniu, dar m-a uimit larga utilizare a 
diferitelor mașini, aparate de măsură și 
control, în special e'ecfronice". Și iată, 
alături, un om „în problemă", lucrător 
la stația C.F.R. Toplifa : „Vizitînd amă
nunțit expoziția, mi-a plăcut îndeosebi 
sectorul transporturi și telecomunicații 
(dat fiind și faptul că sînt ceferist). M-a 
impresionat modul de prezentare a ex
ponatelor, numărul mare și diversitatea 
lor. Instalațiile de centralizare electrod''- 
namică romînești m-au pus la curent, pe 
viu. cu anumite lucruri știute numai din 
carte. Voi împărtăși impresiile și cole
gilor mei”.

Și nu puținf sînt aceia care-și propun 
să facă larg cunoscute, în rindul tova
rășilor de muncă, al prietenilor, impre
siile culese aici. Cîte o dată, sentimentul 
acut se transformă într-un imbold direct, 
luînd forma : „Colectivistele în număr de 
47 din raionul Pitești (urmează un șir de 
comune), vizitînd expoziția, sîntem 
profund impresionate de realizările din 
sectorul agricol și zootehnic și ne an
gajăm să obținem producții sporite și de 
bună calitate. Tovarășa Coșereand Silvi
ca, de la G.A.C. Călinești, se angajează 
să obțină de la fiecare vacă o producție 
de peste 1 800 litri de lapte". Iar un 
qrup de elevi de la Școala medie din 
Răcari încheie astfel : „Mulțumim fier
binte partidului, luîndu-ne angajamentul 
solemn să învățăm cu sîrguință".

h focarul expoziției
Meridiane și paralele, în pofida ordi- 

nei geografice, se întîlnesc, se încruci
șează, se alătură cîfe o dată pe aceeași 
pagină... în alfabet latin, chirilic, arab. 
Impresii, declarații a numeroși oaspeți 
de peste hotare.

în cartea de onoare, dr. Sigvard Ek
lund, directorul general al Agenției in
ternaționale pentru energia atomică, a 
notat : „Sînt foarte impresionat de ceea 
ce am văzut în expoziție și doresc să 
exprim admirația mea pentru ceea ce a 
fost realizat în scurta perioadă de 20 
de ani. Cum am avut ocazia să vizitez 
institute unde se înfăptuiesc lucrări de 
cercetare 
în viitor 
rapide".

„Ecoul 
țara mea 
Hoffmann, de la firma „Lurgi’-Frankfurt 
pe Main — și am impresia că nici un 
străin care vine în București nu vrea să-i 
scape ocazia să viziteze expoziția”. El 
însuși a simțit nevoia să revină de trei 
ori în expoziție.

și dezvoltare, sînt convins că 
vefi înregistra progrese și mai

acestei expoziții a ajuns și în 
— a declarat ing. Karl-Heinz

Victor VÎNTU

(Continuare în pag. IlI-a)

h parlamentul cipriot
Toți deputății care au luat luni 

cuvîntul în Camera Reprezentanți
lor a Ciprului, la prima dezbatere 
de politică externă, au aprobat po
litica externă a guvernului condus 
de Makarios. în totalitatea lor ora
torii au adus un elogiu politicii de 
neangajare urmate de guvern. S-a 
cerut guvernului să sprijine admi
terea R. P. Chineze la O.N.U. și sta
bilirea de relații cu țările socialiste.
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ORGANIZAȚIA DE PARTID
Șl VIAȚA ȘCOLII

Succesele tot mal Importante 
ale școlii noastre în pregătirea 
și educarea multilaterală a tine
retului sînt legate indisolubil de 
munca rodnică, plină de răspun
dere, a zecilor de mii de învă
țători și profesori care-și exer
cită nobila lor misiune cu cinste 
și înalt spirit de răspundere.

Avînd un cîmp larg de activi
tate în îndeplinirea rolului lor de 
conducător politic în școală, or
ganizațiile de partid desfășoară 
o multilaterală activitate organi
zatorică, politică, ideologică, a- 
cordă un sprijin susținut direc
torilor, care răspund în fața or
ganelor de stat și de partid 
pentru felul cum conduc școa
la, pentru instruirea și educația 
comunistă a tineretului.

In munca de partid din șco
lile de la orașe și sate s-a acu
mulat o bogată experiență. Or
ganisme vii, active, organiza
țiile de bază ajută multilateral

Zi de zi prezentă în 
instructiv-educativă

activitatea

Indeplinindu-și cu tot mai multă com
petență și spirit de răspundere rolul 
său de conducător politic în școală, or
ganizația noastră de partid parti
cipă tot mai activ la viața de 
zi cu zi a colectivului didactic. 
Biroul organizației de bază, profesorii 
membri și candidați de partid, se inte
resează îndeaproape de tot ceea ce re
prezintă conținutul procesului de pregă
tire și educare a elevilor, sprijină pe di
rector în îndeplinirea tuturor sarcinilor 
sale. Intre activitatea colectivului didac
tic și munca organizației de partid se 
realizează o conexiune firească în asi
gurarea conținutului înalt al activității 
de pregătire a tineretului pentru viață, 
de educare comunistă și patriotică a sa.

Adeseori, aflîndu-mă împreună cu 
secretari ai birourilor organizațiilor de 
bază din școli — cu prilejul unor in
structaje sau schimburi de experiență — 
am auzit această întrebare : în ce ca
dru să discutăm cutare sau cutare pro
blemă a procesului instructiv-educativ : 
în adunarea generală sau în consiliul pe
dagogic ? La prima vedere, răspunsul 
pare simplu — în consiliul pedagogic, 
organ consultativ al directorului, discu
tăm problemele legate de desfășurarea 
procesului de învățămînt, sarcinile co
lectivului didactic; iar în adunarea ge
nerală modul în care organizația de 
partid îndeplinește sarcinile ce-i revin 
în sprijinirea procesului instructiv-edu
cativ, educarea politico-ideologică a ca
drelor didactice, conducerea organiza
țiilor de masă. In realitate lucrurile sînt 
mai complexe. Nu sînt rare cazurile cînd 
pentru a rezolva o problemă importantă 
a vieții școlare, a conținutului proce
sului instructiv-educativ — să spunem, 
însușirea temeinică de către elevi 
a noțiunilor predate — toți facto
rii educativi din școală trebuie să 
acționeze. Această problemă se discută 
și în consiliul pedagogic și în comisiile 
metodice și în adunarea generală de 
partid. Dar oare, este potrivită practica 
existentă în unele școli ca la sfîrșitul fie
cărui trimestru să se discute în adu
nare generală de partid situația la învă
țătură a elevilor ? Cred că această ana
liză își are locul mai curînd în consiliul 
pedagogic, deoarece întregul colectiv 
didactic se ocupă de procesul de învă
țămînt. Biroul organizației de bază a- 
jută la pregătirea consiliului respectiv, 
asigură participarea activă a membrilor 
de partid la dezbateri și sprijină înde
aproape aplicarea măsurilor pe care le 
stabilește conducerea școlii. însăși prac
tica noastră ne-a arătat că, analizînd si
tuația la învățătură a elevilor în orga
nizația de bază și în consiliul pedago
gic, făceam două dezbateri pe aceeași 
problemă, risipindu-ne forțele. Este în 
interesul nostru, al tuturor să evităm 
paralelismele.

Organizația de bază are menirea să 
mobilizeze pe membrii de partid, toți 
factorii de răspundere din școală la per
fecționarea continuă a muncii instructiv- 
educative. Cred că pentru realizarea a- 
cestei sarcini, se cere, între altele, ca 
biroul organizației de bază să ajute 
conducerea școlii să pună în discuția 
consiliului pedagogic cele mai impor
tante probleme. Ar fi greșit însă să se 
înțeleagă că diferitele laturi ale des
fășurării procesului instructiv-educativ 
nu pot fi discutate în adunări generale 
de partid. Dar cum anume? Consider 
că, după ce o problemă de mare inte
res a fost analizată și dezbătută în con
siliul pedagogic și au fost adoptate mă
surile corespunzătoare, organizația de 

Trei dintre muncitorii de miine, azi elevi la Școala profesională de căi ferate din București
Foto : Agerpres

conducerea școlii, studiază cele 
mai importante aspecte ale vie
ții școlare și sugerează, pe baza 
constatărilor făcute, problemele 
pe care le consideră actuale 
pentru activitatea colectivului 
didactic, veghează la îndepli
nirea sarcinilor instructiv-edu- 
cative pe care le au directorul 
și membrii corpului profesoral. 
In majoritatea școlilor organi
zațiile de partid se preocupă 
activ de perfecționarea pregăti
rii politice și ideologice a ca
drelor didactice. Totodată, ele 
conduc cu grijă organizațiile 
de tineret, ajutîndu-le să aducă 
în ansamblul muncii educative 
metode și mijloace cu caracter 
atrăgător, tineresc.

O valoroasă experiență au 
dobîndit comitetele regionale, 
raionale și orășenești de partid 
în îndrumarea eficientă și com
petentă a activității organiza

partid poate să se întrunească, dacă 
este necesar, pentru a stabili sarcinile 
ce revin comuniștilor în mobilizarea în
tregului colectiv didactic la transpu
nerea în viață a obiectivelor urmărite.

Deci : ce să discutăm în adunarea 
generală de partid și ce probleme în 
consiliul pedagogic? Am să încerc să 
dau un răspuns relatînd, pe scurt, cîte 
ceva din experiența organizației noastre 
de bază, din anul școlar trecut.

Biroul nostru a avut în vedere, de la 
începutul anului de învățămînt, să spri
jine îndeaproape colectivul de condu
cere în alcătuirea planului de muncă al 
școlii și a orientat propriul plan de 
muncă în așa fel încît acțiunile cuprin
se, tematica adunărilor generale să a- 
jute la realizarea planului de muncă al 
școlii, să contribuie la ridicarea calita
tivă a activității de pregătire și educa
re a elevilor. Intr-o adunare de partid 
— pe bază de informări — am analizat 
modul cum contribuie comuniștii, în ca
drul comisiilor metodice din care fac

îndrumare diferențiată
După cum se știe, calitatea mun

cii politice din orice întreprindere 
sau instituție depinde în primul 
rînd de modul cum lucrează biroul 
organizației de partid. De aceea, în 
ultimii ani, ca și alte comitete raio
nale, ori orășenești de partid, noi 
ne-am preocupat de sprijinirea bi
rourilor organizațiilor de bază, una 
din metode fiind îndrumarea dife
rențiată a acestora. După cum a- 
rată experiența, această metodă are 
o importanță deosebită și pentru 
îmbunătățirea muncii de partid în 
școală, pentru orientarea ei spre pro
blemele majore ale procesului in
structiv-educativ.

în anul școlar 1963—1964, biroul 
comitetului raional a organizat mai 
multe consfătuiri, la care au parti
cipat membrii birourilor din toate 
școlile din raion, cu prilejul cărora 
am urmărit generalizarea metode
lor bune folosite de organizațiile 
de bază. De exemplu, la dezbate
rea care s-a organizat în vacanța de 
iarnă, am stabilit din timp unele re
ferate, care au fost pregătite de se
cretari de organizații de bază cu 
mai multă experiență. Au fost 
prezentate referatele : „Cum spriji
nă biroul organizației de bază con
ducerea școlii în procesul instruc
tiv-educativ în scopul obținerii unor 
rezultate cît mai bune la învățătu
ră de către elevi“, „Cum spri
jină organizația de partid munca 
conducerii școlii cu diriginții pentru 
asigurarea educației comuniste a ti
neretului“, „învățămîntul ideologic 
al cadrelor didactice; reflectarea în 
lecții a cunoștințelor dobîndite de 
cursanți“ etc. După prezentarea a- 
cestor referate s-au desfășurat dis
cuții folositoare pentru toți partici- 
panții. Problemele ridicate în refe
rate și în timpul discuțiilor au fost 
analizate apoi de un colectiv format 
din activiști de partid și inspectori 
ai secției de învățămînt raionale.

Adunările de dare de seamă și a- 
legeri care au avut loc nu de mult 
au constituit un bun prilej de anali
ză a muncii desfășurate de învăță
torii și profesorii comuniști, care lu
crează în școlile din raionul nostru. 

țiilor de bază din școli. Ele 
dezbat, în plenarele comitetelor 
și în ședințe de birou, probleme 
legate de pregătirea și educația 
patriotică și cetățenească a ele
vilor, organizează instructaje și 
seminarii cu birourile organiza
țiilor de bază din școli, genera
lizează experiența celor mai 
bune organizații de partid și 
colective didactice, avînd ast
fel un mare aport la ridicarea 
calității muncii de partid din 
școli.

In ultimul timp, secretari și 
membri ai birourilor organiza
țiilor de bază din școli, direc
tori și alte cadre didactice s-au 
adresat redacției, propunînd pu
blicarea unor articole despre 
activitatea organizațiilor de par
tid în sprijinirea multilaterală a 
procesului instructiv-educativ, 
despre sfera de preocupări a 
acestora și metodele lor de

parte, la perfecționarea metodelor de 
predare a lecțiilor, la îmbogățirea con
ținutului și a caracterului educativ al 
acestora. Cu acest prilej, au prezentat 
informări membri de partid din comi
siile metodice de fizică și chimie, arătînd 
cum contribuie la legarea mai strînsă a 
teoriei de practică, de documentele de 
partid, de cele mai noi date ale știin
ței și tehnicii.

Altădată, în adunai ea de partid am 
discutat — pe marginea unui raport 
prezentat de secretarul comitetului 
U.T.M. pe școală — cum lucrează or
ganizația de tineret, ce mijloace și me
tode folosește pentru a-i determina pe 
elevi să învețe conștiincios, perseverent, 
pentru a le forma o atitudine activă, 
responsabilă, față de îndeplinirea exem
plară a tuturor îndatoririlor. într'-o a- 
dunare generală de partid deschisă am 
analizat desfășurarea studiului ideolo
gic al cadrelor didactice sub diferite as
pecte și, în primul rînd, eficiența a- 
cestuia, modul cum se reflectă în pre-

Din materialele prezentate și discu
țiile care s-au purtat, noi am tras 
unele concluzii, pe baza cărora am 
organizat o ședință de îndrumare a 
membrilor birourilor organizațiilor 
de bază din școli, în ziua de 25 oc
tombrie 1964. Am ținut seama de 
faptul că unii dintre participanți 
erau pentru prima dată aleși în 
organele de partid și nu cunoșteau 
sarcinile pe care le au.

Desigur, instruirea diferențiată a 
secretarilor și a membrilor birouri
lor organizațiilor de bază are o 
mare însemnătate, dar nu este de- 
ajuns ca să-i convocăm în ședințe 
separate și să le vorbim despre sar
cinile lor concrete. Important este 
ca biroul și aparatul comitetului 
raional să-și desfășoare întreaga 
muncă de îndrumare diferențiat, 
adică adaptînd-o în permanență la 
specificul activității din școli.

După Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 cu privire la 
întărirea rîndurilor partidului, ca 
urmare a creșterii numărului mem
brilor și candidaților de partid, s-au 
creat organizații de bază în marea 
majoritate a școlilor din raion. De 
aceea biroul comitetului raional de 
partid a considerat că trebuie să 
acorde o atenție deosebită și îndru
mării aparatului cu problemele 
muncii de partid din școli. Avînd 
în vedere însemnătatea pe care o 
au instituțiile de învățămînt pentru 
pregătirea tinerei generații, sînt de 
părere că un instructor teritorial 
trebuie să cunoască specificul mun
cii de partid din școli tot atît de 
bine ca și problemele din gospo
dăriile de stat sau colective, din 
stațiunile de mașini și tractoare, 
ori din alte unități economice. Por
nind de la asemenea considerente, 
noi am ajutat pe instructori să-și 
însușească cît mai bine problemele 
complexe ale muncii instructiv-edu- 
cative. Cu prilejul instruirilor luna
re, le-am pus la dispoziție hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri, instruc
țiuni și regulamente ale Ministerului 
Invățămîntului și alte materiale din 
care au rezultat sarcinile actuale pe 
care le au școlile de toate gradele. 

muncă, despre îndrumarea or
ganizațiilor de tineret etc.

Răspunzînd acestor solicitări, 
ziarul nostru organizează, în 
paginile sale, un schimb de ex
periență, în cadrul căruia se voi 
dezbate problemele importante 
ale muncii de partid din școli. 
Invităm secretarii și membrii 
birourilor organizațiilor de bază 
din școli, directorii și alți 
membri ai corpului profesoral, 
activiștii de partid să ia parte la 
această dezbatere, împărtășind, 
în coloanele „Scînteii", din ex
periența valoroasă a organiza
țiilor de partid în pregătirea 
pentru viață a tineretului, co- 
municînd propunerile și suges
tiile lor privind perfecționarea 
pe mai departe a muncii de 
partid din școli, părerea asupra 
problemelor ridicate. Publicăm 
astăzi două articole care pre
zintă aspecte importante ale ac
tivității de partid din școli.

darea lecțiilor noțiunile dezbătute în 
seminarii. Acestor adunări li s-au adău
gat, firește, altele pe teme ale vieții in
terne de partid ca : primirea de noi 
membri și candidați de partid și educa
rea lor partinică, dezbaterea unor im
portante documente de partid ș.a.

Ce am discutat în acest răstimp în 
consiliul pedagogic ? Iată cîteva teme: 
supraîncărcarea — una din cauzele re
zultatelor slabe obținute de elevi la 
învățătură pe trimestrul I ; măsuri pen
tru îmbunătățirea conținutului și pre
dării lecțiilor de fizică, chimie, matema
tică etc. (unde se observase o oarecare 
rămînere în urmă a elevilor) ; analiza 
modului cum se desfășoară munca di- 
riginților ; situația la învățătură a elevi
lor (după fiecare trimestru) ; organiza
rea recapitulării finale; pregătirea elevi
lor pentru examenul de maturitate; mă
suri organizatorice în vederea vacanței 
de vară și altele.

In încheiere, aș vrea să spun că aș
tept cu interes părerea altor tovarăși 
cu privire la problemele expuse în acest 
articol.

Prof. Doina TIREA
secretarul biroului organizației 
de bază de la Școala medie 
nr. 12 „Spiru Haret“ din Bucu
rești

Periodic, noi le aducem la cunoștin
ță probleriiéle care se ridică în fața 
conducerilor școlilor și a organiza
țiilor de bază în diferitele etape ale 
anului școlar. Bunăoară, în a- 
prilie a.c. am relevat necesitatea ca 
organizațiile de bază să sprijine 
conducerile de școli în pregătirea e- 
levilor rămași în urmă la învățătură 
și în mod deosebit a celor din cla
sele a Xl-a și din anii III ai școlilor 
profesionale, care se pregăteau în 
vederea susținerii examenului de 
maturitate ori pentru examenul de 
absolvire.

Ca rezultat al interesului manifes
tat de activul de partid pentru în
drumarea muncii de partid din școli, 
mulți tovarăși au căpătat experiență 
și reușesc să dea un ajutor calificat 
acestor organizații. Ca să mă opresc 
asupra unui singur exemplu, am să 
amintesc că îmbunătățirea muncii 
de partid din școlile orașului Mo- 
reni se datorește, în bună parte, 
preocupării comitetului orășenesc de 
partid, secretarului său, tov. Con
stantin Oprescu, care îndrumă per
manent. birourile organizațiilor de 
bază din școli, participă la adună
rile generale ale acestor organiza
ții, la seminariile din învățămîntul 
ideologic al cadrelor didactice. Din 
păcate, mai sînt instructori teritoriali 
care, preocupați de numeroase alte 
sarcini trec rar pe la școli, iar alții, 
atunci cînd trec, neglijează uneori 
aspectele majore ale muncii de par
tid. Desigur, instructorul nu este un 
inspector școlar ; venind periodic 
în școală, el are îndatorirea prin
cipală să îndrume munca de partid, 
să sprijine activitatea biroului, pe 
baza qunoașterii problemelor învă- 
țămîntului.

Ținînd seama de indicațiile pri
mite din partea comitetului regio
nal de partid, cît și de propria noa
stră experiență, noi vom căuta să 
găsim și alte forme eficiente de în
drumare a organizațiilor de partid 
din școli. De exemplu, ne gîndim 
să organizăm expuneri cu prilejul 
unor instruiri ale aparatului, în 
care să se insiste asupra modului 
cum aceste organizații pot să con
tribuie la îmbunătățirea predării 
lecțiilor, educația tinerilor etc.

Totodată ne propunem să or
ganizăm, la nivelul comitetului raio
nal de partid, instruirea separafă a 
birourilor din școlile de opt ani, șco
lile medii și din școlile profesionale, 
deoarece acestea din urmă au anu
mite sarcini aparte față de cele din 
învățămîntul de cultură generală.

Am constatat, de asemenea, că în
drumarea birourilor organizațiilor de 
bază după alegerile care au loc în 
fiecare toamnă constituie pentru acei 
membri ai birourilor care au fost 
realeși oarecum o formalitate, deoa
rece o bună parte a recomandărilor 
se referă la lucruri pe care ei le cu
nosc. Din această cauză consider că 
ar fi poate mai indicat să organi
zăm cu aceștia discuții despre ex
periența dobîndită în ultimul an, să 
le înfățișăm sarcinile noi care s-au 
ivit, iar cu secretarii organiza
țiilor de partid aleși pentru prima 
dată, să organizăm pregătiri separa
te, unde se vor ridica probleme pri
vind organizarea și planificarea 
muncii, repartizarea și urmărirea în
deplinirii sarcinilor, studierea unor 
probleme și întocmirea de materiale 
specifice activității școlilor etc.

Gheorghe RUSAN 
prim-secretar al Comitetului 
raional P.M.R. Cîmpina

SCRISORI
Șl RĂSPUNSURI

DIN NOU ÎN PRODUCT»
în halele uzinelor „Elecfropufere" din 

Craiova stau stinghere și prăfuite două 
mașini intrate în repaus cu 7—8 luni în 
urmă — semnalau într-o scrisoare mai 
mulți muncitori. Sesizat de soarta celor 
două mașini. Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini ne informează că ma
șina de sudat prin puncte a fost repara
tă și dată în producție, iar pentru cea 
de debitat metale se vor procura, în 
scurt timp, materialele necesare.

DUPĂ DOI ANI
Din scrisoarea cetățeanului Stelian Cor- 

nescu din Capitală am aflat că doi ani 
nu i-au fost de-ajuns Trustului 3 cons- 
trucții-montaj Rm. Vîlcea pentru a termi
na renovarea școlii profesionale Bistrița, 
din raionul Horezu. Sfatul popular al re
giunii Argeș, căruia i s-a trimis scrisoa
rea, ne comunică, printre altele, că s-au 
luat măsuri pentru terminarea lucrărilor 
pînă la sfîrșitul acestei luni.

VALABILE SI DUMINICA
Un grup de muncitori de la uzinele 

„Industria Sîrmei"-Cîmpia Turzii au se
sizat redacției că de vreo lună de zile 
abonamentele pentru autobuzele I.R.T.A. 
nu pot fi folosite și duminica.

Sesizarea a fost trimisă întreprinderii 
regionale de transporturi auto-Cluj care 
ne informează că Direcția generală de 
transporturi auto a dispus să nu se mai 
anuleze călătoriile din zilele de dumi
nică la eliberarea abonamentelor.

PROBLEME GOSPODĂREȘTI 
REZOLVATE

Intr-o scrisoare adresată redacției, un 
grup de cetățeni din Segarcea arătau că 
unele unități de alimentație publică și 
drumurile din această localitate sînt prost 
întreținute ; de asemenea, se simte lip
sa unei băi comunale. Sesizarea a fost 
trimisa Sfatuiui popular regional Oltenia 
Din răspunsul primit rezultă că baia co
munală va fi pusă în funcțiune peste pu
țin timp, drumurile au fost pavate, iar 
restaurantului i s-a dat o înfățișare co
respunzătoare.

ÎNVIORAREA ACTIVITĂȚII

CULTURALE
Corespondentul voluntar Vasile Tonu 

ne-a semnalat că de la o vreme la cămi
nul cultural din comuna Coteana se or
ganizează foarte rar manifestări culturai- 
artistice. In răspunsul trimis redacție-, 
Sfatul popular al raionului Slafina ne a- 
sigură că s-au luat măsuri pentru învio
rarea activității culturale din comună : a 
fost numit un nou director al căminului 
iar formațiile artistice și-au reluat activi
tatea.

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Chiriță Corneliu din Botoșani a sem
nalat redacției unele deficiențe în ce pri
vește transportul în comun din orașul Su
ceava. Ca urmare a măririi parcului de 
mașini, ne comunică Sfatul popular al 
orașului Suceava, au fost date în cir
culație noi autobuze și s-au înființat linii 
noi.

INSTALAȚIA FUNCȚIONEAZĂ
NORMAL

Deși locatarii blocului A 1 din Aleea 
Trandafirilor 10 — Tîrgoviște au sesizat 
de nenumărate ori I.G.O. și T.R.C. Plo
iești că instalația de încălzire nu func
ționează, nu se fac cuvenitele reparații 
— ne-a scris locatarul Ion Ciobanu. Sfa
tul popular al orașului Tîrgoviște ne răs
punde că întreprinderea constructoare a 
executat remedierile necesare, în prezent 
instalația de încălzire funcfionînd nor
mal.

ÎN ÎNÏÎRZIÊRE...
Redacția a trimis sesizări ale unor ce

tățeni și corespondenți voluntari Sfatului 
popular raional Roman, Consiliului local 
al sindicatelor Craiova, Sfatului popular 
regional Maramureș. Deși termenul pre
văzut pentru cercetarea și rezolvarea se
sizărilor a expirat, redacția nu a primit 
cuvenitele răspunsuri.

TEATRE®
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă: 
Tirgul de fete — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (sala Come
dia) : Domnișoara Nastasia — (orele
19,30),  (sala Studio) : O femeie cu bani
— (orele 15,30), Moartea unui artist — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orele
19,30),  (sala Studio — Str. Al. Sahia nr. 
76 A): Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Hipnoza — (orele 19,30). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giulești : N-avem centru 
înaintaș — (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat: Omul care a văzut moartea — 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Năz
drăvanul Occidentului — (orele 20). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala 
„Savoy") : Revista de altădată — (orele 
20), (sala „Victoria“): Aventurile unei 
umbrele — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" : Năzbîtiile lui Țăndărică — (spec
tacol pentru copii — orele 16), Eu și ma
teria moartă — (spectacol pentru adulțl
— orele 20,30). Ansa—blul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. (Si-. Lipscani nr. 59): 
O carte despre frumusețe — (orele 20). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
ansamblul circului italian Medrano — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pentru ecran panoramic) : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (seria de bilete nr. 
1 195 — orele 19,30), Patria (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Sedusă și abandonată: 
Republica (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30), 
Festival (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), To

INSTANTANEE

Cu lemnele, cum se zice, sintern 
cam pe la spartul tîrgului. Se gră
besc depozitele : s-au înțeles să 
onoreze livrările pe anul curent 
pînă la sfîrșitul lunii. Se grăbesc 
cetățenii : se țin lanț ploile de 
toamnă, se simte în aer prima nin
soare. E bine să te știi cu lemne în 
pivniță, e bine că se îngrijește de
pozitul să ți le trimită acasă cu ma
șini. Intr-un fel, merge mai repede. 
Intr-un fel, numai. încă de astă 
vară cetățenii se arătau nedumeriți 
cînd se prezentau la programare. 
Li se fixa ziua de plată a lemnelor 
cu circa 2—3 luni după data pre
zentării. Nu era prea departe ? Iar 
după ce plăteau, abia aveau de aș
teptat alte trei—patru zile să le so
sească lemnele acasă. Dacă nu și 
mai mult, cum s-a întîmplat acum 
cîteva zile la depozitul nr. 11.

Elena Marinescu de pe bd. 1 Mai 
a plătit lemnele pe ziua de 28 oc
tombrie. A întrebat cînd le va avea 
acasă.............. ..

— Cît de repede. Iute ca vîntul 
— a fost asigurată.

A trecut o zi, două, nouă. Lemne, 
nici un băț, nici o sur cică. S-au îm
plinit 14 zile. Cetățeana s-a alarmat. 
A dat fuga la depozit. S-a liniștit. 
Totul era în ordine : lemnele nici nu 
plecaseră. A întrebat de ele. A între
bat de ele și o vecină, Maria Dumi- 
trașcu de pe str. Abrud 90. Plătise 
tot în 28 octombrie. Și tot de 14 zile 
aștepta.

Tov. Maxim din conducerea de
pozitului le-a lămurit :

— Le primiți de la „103“. Bonu
rile le-am trimis acolo.

Depozitele se ajută între ele ca să 
termine livrarea mai repede.

— Nu puteți da un telefon ? s-au 
interesat cele două femei. Știți, să 
meargă ca vîntul I

Ce vînt ? Ce telefon ? Numai 
grija lor o are ? L-au văzut că e de 
lemn și s-au dus femeile la „103“ — 
tocmai pe Giulești.

CINEMATOGRAFE
mis (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30), Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Veselie 
la Acapulco : Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), București (8; 10,15;
12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22), Excel
sior (8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grivița 
(10; 12,30; 15; 17,30; 20), Melodia (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). Tot aurul din 
lume : Carpațl (10; 12; 14; 16). Teama : 
Capitol (9,30; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Rahova (16; 18,15; 20,30). Comisarul Mai
gret se înfurie : Victoria (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Carl von Ossietzky : Central (10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : Lumina (9,45; 13,15; 
16,45; 20,15), Dacia (9,30; 13; 16,30; 20). 
Rebelul magnific : Union (14,30; 16,30;
18,45; 21). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Bărbații : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Parisul pe 
gheață — Piscuri și peșteri minunate — 
Vreau să știu tot nr. 32 — Mirka cel
nevăzut — Nuntă țărănească : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Străinul — 
cinemascop (ambele serii) : Giulești 
(9,30; 13; 16,30; 20), Volga (10,30; 16; 19,30). 
Hatarl (ambele serii) : înfrățirea între 
popoare (10; 16,30; 20), Floreasca (9; 16;
19.30) . Comisarul : Cultural (15; 17; 19: 
21). In vîltoare : Buzești (15,30; 18; 20,30). 
Moral >63 : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Co
moara din Vadul Vechi : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (10,15; 12,45; 16; 
18,15; 20,30). Ciociara : Unirea (16; 18,15;
20.30) . încurcătură blestemată : Flacăra 
(11; 13,30; 16; 18,30; 21), Drumul Sării (15; 
17,45; 20,30). Galapagos : Vitan (16; 18,15;
20,30).  Umbrelele din Cherbourg : Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Seches
tratul din Altona : Munca (16; 18,15;
20,30).  Cei șapte magnifici — cinema

viatul
La „103“ le-a primit tovarășul 

Sandu de la cîntar. Ce contrast ! 
Om bun, jovial, chipul și sufletul 
ca turta dulce. A găsit bonurile cu 
pricina în sertar> le-a pus tacticos 
în față, a dat ordin de încărcare.

— Ați avut inspirație c-ați venit 
— le-a asigurat el. Puteau să mai 
treacă două săptămîni.

In curte, s-a apropiat de ele un 
încărcător : „Dacă așa și așa... vă 
pun lemne extra". Și numai ce-au 
intrat „inspiratele“ în casă, au sosit 
și telegarii cu lemnele. Totul e btjte 
cînd...

Am căutat să sorbim ceva din ex
periența înaintată a celor două de
pozite în materie de deservire. La 
„11“ — n-a fost chip. Așteptau ce
tățenii în curte, înăuntru era ședin
ță în timpul programului, cu un in
spector, tov. Maxim era nervos. La 
„103“ — liniște și pace.

—După 14 zile dați lemnele? — 
l-am întrebat pe tov. Sandu.

— După o zi, nu după 14. Cei de 
la >,11“ mi le-au trimis abia ieri —■ 
și-mi arătă un pachet respectabil 
de bonuri, și din 26, și din 27, și din 
28 octombrie (10 zile le-au trebuit 
operativilor să le trimită ! Iute ca 
vîntul ! N. N.). Și, după cum vedeți, 
încărcăm numai bonuri din 28.

Am dat să plec, cînd mi-au căzut 
ochii și pe alte bonuri : din 7, 9, 
11 noiembrie — pregătite tot pentru 
încărcarea lemnelor.

— Și astea-s din 28 ?
— Nu, ne-a răspuns afabil tov.. 

Sandu. Dar le-a trimis șeful de
pozitului...

•k
După cîte am înțeles, cetățenii aș

teaptă acum măsuri din partea în
treprinderii „Combustibilul".

N-au pretenția să fie iute ca vîn
tul.

Numai iute... că bate iarna la ușă.

Y. SEBASTIAN

scop: Popular (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). 
Dragoste la zero grade : Moșilor (15; 17; 
19; 21). Poveste de Pe Don : Cosmos (15; 
18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). Domnișoa
ra... Barbă Albastră : Viitorul (14; 16; 
18,15; 20,30).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare, cu cerul variabil, mai mult aco
perit în nordul țării, unde au căzut 
ploi de scurtă durată, însoțite Izolat de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab, pînă Ia potrivit din vest, prezen- 
tînd intensificări locale în Ardeal și 
nordul Moldovei. In cursul dimineții, în 
sud-estul țării s-a produs ceață. Tem
peratura aerului la orele 14 era cuprin
să între 4 grade la Toplița șl 13 grade 
la Calafat, Turnu Severin, Caransebeș și 
Răuți. In București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai mult aco
perit în cursul dimineții, cînd s-a pro
dus ceață. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19,20 
Șl 21 noiembrie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar acoperit. Vor 
cădea ploi mai frecvente în sud-estul 
țării. In munți — lapoviță și ninsoare. 
Vînt, slab pînă la potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere Ia în
ceput, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață 
locală. In București : Vreme schimbă
toare, cu cer mai mult noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-vestlc. Temperatura 
în general staționară.
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INFOR
La 17 noiembrie a sosit în țară, 

într-o vizită oficială, Vladimir Ve- 
lebit, secretarul executiv al Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa. în cursul aceleiași zile, Vladi
mir Velebit a vizitat șantierul con
strucției sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, unde 
a avut o discuție cu specialiștii ro- 
mîni.

★

Delegația Uniunii Tineretului So
cialist Muncitor din R.P.D. Coreea
nă, condusă de Ko San Zun, vicepre
ședinte al C.C. al U.T.S.M., care se 
află în țara noastră la invitația C.C. 
al U.T.M., a vizitat diferite între
prinderi, instituții și unități agri
cole din Capitală, regiunea Bucu
rești și regiunea Ploiești.

★

Delegația Sfatului popular al Ca
pitalei, condusă de Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului executiv, cave 
a vizitat R.A.U., la invitația guver
natorului orașului Cairo, și Grecia, 
la invitația primarului orașuluiȘTIRI CULTURALE

La sala mică a Palatului R. P. 
Romîne a avut loc marți seara un 
recital extraordinar de vioară susți
nut de Emil Kamilarov, artist eme
rit al R.' P. Bulgaria, laureat al 
Premiului Dimitrov. în program : 
Sonata în sol minor de Tartini, So
nata nr. 1 în fa minor de Prokofiev, 
Hora de Vladigherov, două Capricii 
de Paganini, Sonata nr. 6 pentru 
vioară solo de Ysaye și Poloneza în 
la major de Wieniawski. Acompa
niamentul la pian a fost susținut de 
Savka Șopova.

Olimpiada de șah
Marți au fost continuate partidele 

întrerupte din turneul final dl O- 
limpiadei de șah de la Tel Aviv. O 
mare surprizei a furnizat echipa 
R. F. Germane, care a învins cu 
scorul de 3—1 echipa U.R.S.S. 
Schmidt a cîștigat partida cu Keres, 
învingătorul fiind cunoscut după 10 
ore de joc. Șahiștii sovietici au în
vins cu 3—1 echipa R. P. Bulgaria. 
Alte rezultate: S.U.A.-Izrael 2,5—1,5;

Sportivi romîni în întreceri 
internaționale
BUCUREȘTI : Turneu de handbal feminin

MALMOE: Campionatele europene de tenis de masă

Intre 20 și 22 noiembrie, sala Flo- 
reasca din Capitală va găzdui a 
,VI-a ediție a Cupei orașului Bucu
rești la handbal feminin. La această 
întrecere participă selecționatele o- 
rașelor Moscova, Belgrad și Bucu
rești (cu două echipe : A și tineret), 
în lotul iugoslav au fost reintroduse 
o serie de jucătoare din reprezenta
tiva țării și el va cuprinde următoa
rele handbaliste : Bablci, Raduno- 
vlcl, Jaslci, Samardglci, Nlcovici, 
Pavici, Rerbernjak, Tomici și Kovacl. 
De asemenea, în echipa sovietică fi
gurează jucătoare din prima repre
zentativă a țării : Nina Gromova, 
Țasia Korolevskaia, Valentina Igna
tieva, Valentina Bobrova, Antonina 
Dimltriceva și altele.

Lotul A al R.P. Romîne cuprinde, 
printre altele, pe Irina Naghi, Ana 
Boțan, Constanța Dumitrescu, Maria 
Constantinescu, Rodica Floroeianu, 
iar cel de tineret pe : Maria Buzaș,

Itinerarul impresiilor
(Urmare din pag. I-a)

Semnificativ, numeroși oaspeți apre
ciază realizările industriei noastre con
structoare de mașini. Astfel, ing. M. D. 
Arkanov, directorul uzinei de tractoare 
din Celiabinsk : „Ca specialiști, ne-au 
atras atenția îndeosebi mașinile agricole 
și în primul rînd tractoarele. Se vede 
limpede că aveți o tehnică înaltă, cadre 
bine pregătite, care au reușit să facă tre
cerea, de loc ușoară, de la tipul de 
tractor E 45 la modernele tractoare U — 
650 și U — 651. La nivelul de dezvol
tare a industriei de tractoare din țara 
dv, nu este surprinzător faptul că aceste 
tractoare se exportă în peste 40 de țări".

Imaginea expoziției este de natură să 
modifice impresiile vechi, cîteodată de
formate, așa cum a ținut să mărturisească 
ing. Wilhelm Geweher, din Stockholm : 
„Cunoșteam o Romînie patriarhală, agri
colă și am găsit o țară cu o econonve 
unitară, impresionantă". Iar ing. Birghita 
Knutas, de la aceeași întreprindere sue
deză, a opinat, luînd cunoștință de con
strucțiile romînești : „Ar fi foarte intere
sant și util ca intre arhitecții suedezi și 
romîni să se organizeze o serie de întîl- 
niri prietenești. In felul acesta, ei s-ar pu
tea cunoaște mult mai bine și ar putea 
învăța unii de la alții. Spun cu inima 
deschisă — arhitecții suedezi au ce în
văța de la cei romîni”.

Cîteva spicuiri dintr-o substanțială 
Suită de impresii. Meridiane și paralele 
strînse în focarul expoziției.

Pro și contra, și totuși • ••
Continuîndu-ne itinerarul impresiilor, 

observăm că o bună parte a lor au ca
racter „de lucru". Fie că aparțin sau nu 
unor specialiști, ele conțin multe sugestii

M A T I I
f

Atena, s-a înapoiat marți seara în 
București.

À

în cadrul programului de schim
buri cultural-științifice dintre R. P. 
Romînă și S.U.A., artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Consiliu
lui teatrelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, a plecat 
marți într-o vizită de documentare 
în S.U.A.

★

Marți la amiază, Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
a primit pe reprezentanții orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat 
din Poznan.

în aceeași zi, Mircea Basarab, vi
cepreședinte al Consiliului muzicii 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, a oferit un cocteil la 
restaurantul Athenée Palace.

Seara, orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Poznan a părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în patrie.

(Agerpres)

Corul Ansamblului de cîntece și 
dansuri „Perinița" al Sfatului popu
lar al Capitalei, condus de Ștefan 
Mureșanu, întreprinde de cîteva 
săptămîni turnee duminicale într-o 
serie de orașe și centre muncito
rești. Programul concertelor cuprin
de prelucrări pentru soliști, grupuri 
vocale și ansamblu, din folclorul di
feritelor regiuni ale patriei noastre 
si lucrări din muzica popoarelor. 
După ce a dat concerte la Giurgiu, 
Titu, Pitești și Curtea de Argeș, co
rul a prezentat zilele trecute un pro
gram pentru constructorii Hidrocen
tralei „16 Februarie” de pe Argeș.

R. F. Germană-R. P. Polonă 
2,5—1,5 ; Iugoslavia-Spania 3—1.

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 16,5 puncte, urmată de 
R. P. Romînă 15, R. S. Cehoslovacă 
13,5, Argentina 13 (1), R. F. Ger
mană 13, S.U.A. 12,5 (2), Iugoslavia 
12,5 (1), R. P. Ungară 12,5, R. P. 
Bztlgaria 11,5, R. P. Polonă 11,5 și 
Spania 10 puncte.

Gabriela Vîrlan, Monica Mădău, 
Elena Dobriceanu și Valeria Preda.

★

Ieri au fost alcătuite echipele țării 
noastre care vor participa între 22 
și 29 noiembrie la campionatele eu
ropene de tenis de masă de la 
Malmoe (Suedia). Echipa masculină 
cuprinde pe Dorin Giurgiucă, Radu 
Negulescu, Adalbert Rethi și Marius 
Bodea, iar cea feminină pe Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu și 
Eleonora Mihalca. Antrenorii echipei 
sînt F. Paneth și I. Pop.

La această ediție (a IV-a) a „eu
ropenelor" jucătorii noștri vor fi 
prezenți la toate cele 7 probe inclu
se în program. In primele zile se vor 
desfășura meciurile pentru desemna
rea echipelor campioane europene. 
La masculin competiția este dotată 
cu trofeul R.P. Ungare, iar la feminin 
cu cel al R. P. Romîne. Membrii e- 
chipelor noastre vor evolua apoi la 
probele de simplu.

și propuneri interesante. Cu titlu de 
exemplu : „Expoziția este excepțional de 
instructivă — notează un inginer. Pentru 
cei care trebuie să folosească, în activi
tatea lor profesională, diversele produse 
tehnice, ar fi cît se poate de bine dacă 
s-ar găsi și o documentare ținută la cu
rent cu realizările ce se văd aici”.

Numeroase sînt propunerile și suges
tiile, în toate sectoarele, și e de sperat 
că la închiderea expoziției ministerele in
teresate le vor stud:a cu toată atenția. 
Notabile sînt interesul și pasiunea puse 
de vizitatori în discutarea unor perfecțio
nări ale exponatelor. Nu vom intra aici 
în fondul tehnic al chestiunii, dar te im
presionează autenticul colocviu din pagi
nile cărții de impresii din sectorul trans
porturi, consacra), de către oameni de 
meserie, no'lor tipuri de vagoane de că
lători. Sugestii și propuneri amănunțite, 
de specialitate, mergînd pînă la dispu
nerea prizelor electrice...

Dar poate și mai evident apare acest 
caracter „de lucru” în sectorul produse
lor industriei ușoare. Argumente pro și 
contra.. Uno' studenți le-au plăcut cos
tumele bărbătești, „minus cele cîteva 'a 
care pantalonii au manșete de pe vremea 
bunicilor" ; o vizitatoare susține, păt;- 
maș, încălțămintea lejeră — „normală" 
cum o numește ea — protestînd vehe
ment împot'iva „ciocurilor de barză' ; 
un tînăr opinează asupra cravatelor, teo- 
retizînd chiar, „să fie mai vesele, nu 
triste și grave, doar viața pe care o 
trăim e veselă", dar. la concret, prefe
rința lui se ghidează după gusturi discu
tabile : „cravate cu scene de vînătoare, 
faze sportive, mici peisaje".

După cum transpare chiar din această 
frugală spicuire, gusturile și preferințele 
se confruntă, duelează, uneori sub sem
nul unui exclusivism care nu mai îngă
duie replică. Există, însă, deasupra tu

Declarațiile
dr. Emmanuel Revici 
la încheierea vizitei 

In tara noastră
?

In încheierea vizitei în țara noas
tră, dr. Emmanuel Revici, director 
științific al Institutului de biologie 
aplicată din New York și șef al De
partamentului de oncologie al spita
lului Trafalgar, s-a întîlnit cu redac
tori ai Agenției „Agerpres“ și ai Ra
diodifuziunii, cărora le-a împărtă
șit din impresiile sale :

Am venit în Romînia pentru a 
stabili unele legături în domeniile 
de cercetare ce se fac în S.U.A. și 
aici la dv. — a declarat oaspetele. 
Am avut astfel prilejul de a vizita 
unele mari spitale și numeroase la
boratoare, unde am constatat că 
munca științifică care se desfășoară 
acolo este la un nivel înalt, elabo- 
rîndu-se numeroase idei noi, bine 
concepute și foarte bine executate. 
O remarcă foarte pozitivă pentru 
marele număr de cadre tinere întîl- 
nite în funcții de răspundere. Tre
buie să spun că, cu toate că în gene
ral cunoșteam nivelul ridicat al 
științei medicale romînești din ulti
mii ani, totuși acestea au întrecut 
orice așteptări.

Referindu-se la vizitele făcute la 
Institutul de oncologie, Institutul de 
geriatrie, Institutul de medicină in
ternă E. Revici a spus : toate aceste 
vizite mi-au oferit convingerea că 
se va putea realiza în viitor o co
laborare foarte rodnică între noi, nu 
numai în folosul științei romînești 
și al celei americane, ci pentru știin
ță în general.

Institutul pedagogic de 3 ani din 
Capitală. Studente din anul III al 
Facultății de educație fizică la o 

lecție de baschet

Pe cărările 
din pădurea Băneasa

In împrejurimile pădurii Băneasa 
s-a desfășurat prima etapă a tra
diționalului concurs de orientare 
turistică dotat cu „Cupa Voința“. 
La startul acestei competiții, pro
gramată în 3 etape, s-au prezen
tat 60 de sportivi de la cluburile 
„Olimpia“, „Știința", „Flacăra“ și 
„Voința" din Capitală. Concurența 
au avut de străbătut un traseu 
de 14 km. In întrecerea feminină, 
studenta Nicoleta Băbeanu a repur
tat un frumos succes, reușind să în
treacă cu 4 puncte pe campioana re
publicană Mariana Abrudan („Olim
pia"). La băieți, pe primele două 
locuri s-au clasat, la egalitate de 
puncte, Barbu Nicolescu și Gheorghe 
Ciomu (ambii de la „Flacăra").

A doua etapă a concursului „Cupa 
Voința“ se va desfășura la 29 no
iembrie, pe un traseu special din 
masivul Bucegi.

turor, un punct în privința căruia stăruie 
unanimitatea : cerința legitimă ca expo
natele cele mai izbutite să ajungă în 
timpul și pe drumul cel mai scurt în vi
trinele magazinelor. Și, să recunoaștem 
că, mai ales acum, în toiul contractărilor 
pentru 1965, „votul" consemnat în căr
țile de impresii ale expoziției este cît 
se poate de actual și stimulator pentru 
realizarea unui bogat și variat sortiment, 
de înaltă calitate.

Stimulatoare de energii
Itinerarul impresiilor nu se limitează, 

însă, numai la rîndurile înscrise în cărțile 
pe care am încercat să le răsfoim. Multe 
alte modalități fixează, în graiul lor apar
te, aprecierile vizitatorilor, lată, pentru 
unii, expoziția se transformă și în... sală 
de curs. Zilele trecute, studenți din anul 
IV al Facultății de foraj-extracție de la 
Institutul de petrol, gaze și geologie, sub 
conducerea unu: lector universitar, au 
asistat la o lecție de patru ore, pe viu. 
despre funcționarea celor mai noi insta
lați1 de foraj romînești. Intr-o altă z>, 
peste o mie de studenți de la Institutul 
politehnic din lași au „conspectat" stan
dul energie electrice. „Cunoștințele pe 
care le-am căpătat vizitînd acest stand — 
spunea studentul Dan Botez din anul V 
— îmi sînt de un mare ajutor în elabo
rarea lucrării de diplomă". Impresii ase
mănătoare („Expoziția a constituit pentru 
noi o lecție practică deosebit de utilă”) 
au dus cu ei, ia plecare, cele cîteva sute 
de profesori din cadrul grupurilor șco
lare petrol-chimie.

La pavilionul de materiale plastice : 
consfătuiri ale producătorilor și benefi
ciarilor. La sectorul încălțăminte : coloc
viu între cumpărători și producători. Im
presii, opinii, sugestii, și iarăși impresii, 
opinii... Pe multiple planuri, sub variate 
înfățișări, expoziția este stimulatoare de 
energii.

...Dar coloana tipografică are, fatal, o 
limită.

„Criza automobilului“
Din presa occidentala

La Frankfurt pe Main s-a deschis o conferință sindicală care 
dezbate problemele industriei de automobile. Ținerea unei ase
menea reuniuni internaționale a fost determinată de situația actuală 
din industria automobilelor și îndeosebi de perspectivele a ceea ce zia
rele denumesc „criza automobilului“, care afectează interesele mun
citorilor din țările Europei occidentale.

Corespondența din Moscova

După cum se știe, pe piața occi
dentală a automobilului s-a ajuns 
la starea de „criză” datorită luptei 
acerbe de concurență între monopo
lurile europene din această ramură, 
accentuată de penetrația firmelor a- 
mericane de automobile. (In R. F 
Germană, „Opel” și „Ford” sînt fi
liale americane, în Anglia, peste 50 
la sută din producția automobilelor 
se află sub controlul american). Iată 
ce scria recent ziarul cercurilor de 
afaceri franceze „LES ECHOS”: „Față 
de situația creată, comentariile și 
luările de poziție se înmulțesc. Toate 
au ca temă «amenințarea america
nă». Pretutindeni se evocă furtuna 
pe care poate s-o provoace cei trei 
giganți americani „General Motors”, 
„Ford" și „Chrysler" prin intermediul 
filialelor lor europene. De cîteva luni, 
redevin de actualitate cuvintele fos
tului ministru al industriei, Jeanneney, 
despre un «război la cuțite» pe care 
vor trebui să-l ducă constructorii 
francezi".

O dată cu concurența monopoluri
lor americane, se intensifică și con
curența dintre partenerii Pieței co
mune. Referindu-se la aceasta zia
rul austriac „DIE PRESSE" scrie : 
„Exportul vest-german de autorhobile 
în Franța, avantajat de scăderea im
pozitelor vamale din cadrul Pieței 
comune, a sporit între 1961—1963, de 
la 44 172 la 87 298 automobile. A- 
ceastă explozie de vînzări (și im
porturile engleze sporiseră) a fă
cut ca la Paris să se mediteze prin 
ce măsuri s-ar putea restrînge pe 
viitor, în mod elegant, fluxul mode
lelor străine. Dar protecționismul s-a 
dovedit a fi și un ghimpe pentru 
propria industrie".

Pe de altă parte, după cum arată 
ziarul „COMBAT", măsurile guver
nului englez (suprataxa de 15 la 
sută la importuri) se adaugă la ve
chile taxe vamale de 25,3 la sută 
pentru automobilele particulare”.

Arătînd că aceste măsuri se tra
duc prin încercarea de a facilita ex
porturile și a împiedica importurile, 
„Combai" scrie: „In Anglia renaște

Mărci cunoscute, probleme grave... (Reprodus din „FRANCE NOUVELLE“'

DILEMA PERONISTĂ
Un cunoscut ziarist occidental observa 

că istoria de după război a Argentinei 
este o chintesență a tuturor marilor pro
bleme pe care le au de înfruntat țările 
latino-americane. Se cuvine o adăugire : 
Argentina are în plus importante proble
me specifice, una din ele fiind mișcarea 
peronistă.

Intr-un discurs recent, vicepreședintele 
Argentinei, Carlos Peretie, a lan
sat de cîteva ori apeluri la liniște și 
ordine : „Țara cere pace și liniște. O 
are și o va avea". Adresa era clară. Dar 
liniștea despre care vorbea nu pare o 
realitate evidentă. Cel puțin de cînd pes
te panorama politică a țării s-a conturat 
un semn de întrebare în legătu
ră cu declarațiile periodice ale fos
tului președinte Jüan Peron, care în pre- 
zenf se află la Madrid, că se va întoarce 
în țară pînă la sfîrșitul anului. Lideri pe- 
roniști traversează Atlanticul spre a pune 
la punct „actul reîntîlnirii naționale".

Intre timp presa furnizează informații 
despre mișcările exilatului de la Madrid. 
De la Bonn, corespondentul Omer An
derson informează în paginile publica
ției ,.The Jerusalem Post" că Peron ar fi 
„presat capitala vest-germană pentru că 
să-i sprijine reîntoarcerea în Argentina". 
Aceeași sursă susține că „în 'schimbul 
sprijinului Peron promite germanilor un 
tratament preferențial pe piața Argenti
nei". Alte știri publicate de presa argen
tineană vorbesc despre afacerile comer
ciale ale șefului justițiaIist.

Acum se înmulțesc pronosticurile că 
viitoarele 40 de zile vor avea pentru 
Peron o semnificație fatidică : ele ar urma 
să decidă fie asupra reanimării cariere' 
sale politice, marcată cîndva cu pecetea 
falimentului, fie asupra înmormîntărr ei 
definitive Potrivit unui plan divulgat de 
presă, primul pas ar f stabilirea lui Pe
ron într-o țară vecină cu Argentina, spe- 
rîndu-se că apropierea lui de patrie ar 
mobiliza rapid masa adepților.

Peronismul e un fenomen complex și, 
cum am mai spus, un produs al reali
tăților argentinene. Dorința de elibera
re de sub tutela străină, prezentă în toa
tă America latină, a căpătat în Argenti
na forme aparte. Conjunctura postbelică 
cu prețuri înalte la mărfurile de export 
crease iluz'a că regizarea acestui obiectiv 
ar fi posibilă, menținîndu-se structura po- 
litico-socială tradițională. Cererea masivă 
de grîu și de carne pe piața mondia- 

o campanie „Buy british" (Cumpă
rați mărfuri engleze), în timp ce în 
Italia, pe parbrizul automobilelor 
străine au fost lipiți fluturi stigma- 
tizîndu-i pe cumpărătorii care i-au 
lipsit astfel pe tații de familie de 
pîinea lor zilnică.

Constructorii francezi sînt neliniș
tiți de această atmosferă de protec
tionism. Ei arată că în cursul pri
melor nouă luni ale anului au fost 
exportate 24 860 automobile france
ze în Italia, adică cu 63 315 bucăți 
mai puțin decît în perioada cores
punzătoare din 1963; totuși, expor
turile franceze totale sînt reduse 
numai cu 36 714 unități, deoarece au 
fost făcute noi eforturi pe alte pie
țe, mai ales în Anglia. Recentele 
măsuri engleze riscă însă să anihi
leze total eforturile constructorilor 
francezi. In orice caz, firmele care 
desfac vehicule străine în Franța nu 
ascund că sînt foarte neliniștite în 
fața măsurilor luate dincolo de gra
nițele franceze. Ele consideră că este 
de necrezut că Franța nu va adopta 
măsurile de reciprocitate".

Concurența înverșunată determi
nă o stagnare în producția automo
bilistică. Astfel, ziarul vienez „DIE 
PRESSE" arată că „contractele ra
mm sub nivelul așteptărilor". Drept 
urmare, patronatul recurge la măsuri 
de restrîngere a activității. „Scurta
rea zilei de muncă, scrie ziarul, a a- 
părut ca singura ieșire. In Franța, 
firmele „Simca", „Peugeot" și „Re
nault" au trebuit să-și reducă pro
gramul de opt ore. La fel s-a în- 
tîmplat cu „Fiat" în Italia". „Piața 
comună" complică și mai mult situa
ția creată".

Toate acestea au consecințe se
rioase asupra situației muncitorilor 
din industria constructoare de auto
mobile. In acest , sens ziarul vienez 
„Volksstimme" citează următoarele 
date: „Din cele 17 milioane de au
tomobile ce se produc anual în 
lume, țările CEE fabrică 8 milioane. 
In anii următori însă, firmele de au
tomobile din aceste-țări nu vor mai 
avea posibilitatea să vîndă decît 4 
pînă Ia 5 milioane".

lă flutura în primii ani momeala u- 
nor posibilități atrăgătoare de a se crea 
mijloace pentru dezvoltarea industriei. Pe 
de altă parte s-a căutat și atrage
rea de investiții străine. Peron, care a 
fost președinte între 1946 și 1955, a pe
dalat un timp pe aceste elemente cu re
zultate de moment. Curînd împrejură
rile s-au schimbat și consecințele au fost 
din cele mai nefaste. Agricultura, cu ba
zele sale arhaice, oferea resurse din ce 
în ce mai limitate, ajungîndu-se ca scă
derea producției de alimente să capete 
proporții diamatice. Ce urmare s-au mic
șorat exporturile, condamnate pe deasu
pra de foarfecă prețurilor pe piața mon
dială, defavorabilă produselor agricole. 
O parte considerabilă a țărănimii s-a re
fugiat la orașe atrasă de salariile ridicate 
artificial în industrie. A devenit presan
tă necesitatea imporfurilor nu numai pen
tru sectorul industrial, ci și pentru con
sumul de alimente. Economia s-a văzut 
treptat paralizată. După unele încercări 
eșuate de redresare a situației, regimul 
peronisf a sfîrșit prin măsuri polițienești, 
instituind o tiranie care nu se deosebea 
de altele de pe continent decît poate în
tr-un singur punct : prin fațada sa poleită 
cu meșteșug, O abilă demagogie socială 
era destinată să acopere esența regimu
lui, să explice, înfr-un anumit fel, ma
rasmul economic și măsurile polițienești 
Mitul peronisf a fost întregit de activi
tatea filantropică (mai bine zis diversiu
nea socială) desfășurată de fosta sa so
ție, Eva Peron, prin instituțiile patronate 
de ea.

De fapt, Peron a conservat, în genere, 
realitățile moștenite. Oricît de multă 
zarvă se făcea în jurul naționalizării unor 
sectoare, nu s-a putut ascunde că mo
nopolurilor străine li s-a rezervat partea 
lor. Dar mitul despre intențiile lui Peron 
de a institui dreptatea socială (justițialis- 
mul) a prins rădăcini și, în condițiile în 
care lipsa unei asemenea dreptăți s-a do
vedit endemică, s-a concretizat într-o 
mișcare socială și politică greșit orienta
tă, dar cu influență incontestabilă. Pero
nismul exercită o anumită înrîurire asupra 
păturilor muncitoare din Argentina și a- 
cest lucru creează greutăți în calea rea
lizării unei unități autentice și eficiente 
a mișcării muncitorești din țară, bazată 
pe principii revoluționare.

Proscris politicește sub toate guvernele

KACIKANAR
un nou „oraș al fierului“

Se incarca minereu pentru Combinatul de la Kacikanar

Kacikanar e numele unui nou oraș 
care se ridică în prezent în Urali. 
Aidoma altor centre industriale so
vietice a căror carte de vizită a fost 
prezentată nu de mult cartografilor, 
Kacikanarul s-a născut în ultimii ani.

Despre minereurile din Kacikanar 
se vorbea cu o jumătate de secol în 
urmă. Dar proiectul primelor mine a 
rămas multă vreme în dosarul unor 
exploratori entuziaști. Abia în zilele 
noastre,' bogăția subsolului acestei 
regiuni este scoasă la iveală.

Cine trece azi pe valea rîului 
Vîia, cu apele sale repezi și capri
cioase, unde cu numai cîțiva ani în 
urmă l-ar fi întîmpinat o liniște com
pletă, are în față priveliștea unor 
șantiere în plin freamăt. în mina 
deschisă duduie și scrîșnesc exca
vatoarele. De la o lună la alta ma
șinile adîncesc tot mai mult genunea 
săpată în straturile de minereu de 
fier. După calculele specialiștilor, 
rezervele ajung pentru sute de ani. 
Pe malul rîului Vîia s-a construit un 
baraj în spatele căruia apele au for
mat un mare bazin, transformînd cu 
totul fața locurilor. In apropierea ba
rajului se înalță clădirile unui com
binat de înnobilare a minereului. 
Despre proporțiile lui ne vorbește 
următoarea comparație : combina
tul folosește în tehnologia minereului 
opt metri cubi de apă pe secundă, 
ceea ce înseamnă de nouă ori mai 
mult decît consumul de apă al 
populației din Sverdlovsk.

Cum am spus, ou trei ani în urmă 
pe valea rîului Vîia mai domnea 
încă liniștea ; dar în ajunul lui 7 no
iembrie 1963 una din fabricile com
binatului a intrat parțial în funcțiu
ne ; azi minereurile din Kacikanar 
se îndreaptă într-un flux continuu 
spre furnalele de la Nijni Taghil.

Cînd menționezi aceste fapte, de 
altfel obișnuite în actualitatea so
vietică, nu poți să nu te gîndești 
mai ales la oameni, la constructorii 
de pe valea rîului Vîia. Iată-i, de 
pildă, pe brigadierii V. Șcelkanov și 
A. Tropițin. Amîndoi au sosit aici Ta 
începutul lucrărilor. Șcelkanov și 
Tropițin au strîns într-o carte, care 
a văzut nu de mult lumina tiparului, 
toată experiența lor. E prima carte 
despre Kacikanar. Citind-o, parcă 
vezi cum se ridică zi de zi combi

de după 1955, peronismul a supravie
țuit, dar a suferit schimbări. Unii obser
vatori îl consideră azi mai mult o reac
ție la izolarea care i-a fost impusă, decît 
o adeziune la justițialism ca formă de gu
vernare. Asupra atitudinii guvernului exis
tă păreri diferite. Presa a relatat recent 
despre următorul răspuns dat de o înaltă 
oficialitate argentineană, liderul peronisf 
Augusto Vandor: „Trebuie creată impresia 
că sîntefi controlați. Sub militari v-ar fi 
mult mai rău". Curînd după aceasta, în 
coloanele ziarelor a pătruns o interesan
tă revelație : o știre potrivit căreia ar 
exista o înțelegere între Peron și unii 
comandanți militari care ar juca rolul de 
intermediari ai anumitor cercuri econo
mice și politice.

In cadrul mișcării peroniste există în 
prezent fracțiuni care își dispută întîie- 
tatea : aripa condusă de Augusto Vandor, 
o alta a lu: Andres Framini și una inter
mediară. In timp ce unii se pronunța 
în favoarea unor soluții puciste, alții 
optează pentru formula : cu Peron, dar 
prin intermediul urnelor. Fiecare arioă 
consideră că, o dată cu eventuala întoar
cere a liderului, celelalte vor fi descalifi
cate. In ansamblu, mișcarea nu are o 
platformă clară. Corespondentul la Buenos 
Aires al ziarului „Jornal do Brasil" scrie 
că „toate curentele politice principale se 
străduiesc să folosească în interes pro
priu forța peronistă". Ziarul amintește că 
voturile peroniste au fost decisive în a- 
legerea președintelui Frondizi (1958), 
ca apoi să provoace indirect căderea a- 
cestuia (prin intervenția militarilor) și, în 
sfîrșit, au contribuit substanțial la victo
ria actualului președinte.

Știrile din ultimele zile vorbesc des
pre precipitarea pregătirilor de reîntoar
cere ale lui Peron. Autoritățile abando
nează expectativa și trec la contramăsuri. 
Cu toate acestea, deznodămîntul dilemei 
peroniste nu pare nici mai apropiat nici 
mai depărtat decît era în urmă cu două 
luni. Revista argentineană „Primera Pla
na" apreciază că „peronismul și antipe- 
ronismul nu sînt forțe suficient de pu
ternice pentru a se distrug« una pe alta 
și nici destul de conciliante pentru a con
viețui”.

Vasile OROS
Rio de Janeiro, 16 noiembrie 

natul și orășelul din preajma lui. 
A. Vasiliev este unul din brigadierii 
cei mai cunoscuți pe șantier. în pri
măvara anului 1962, cînd se cons
truia barajul, întregul șantier a trăit 
zile de mare încordare. La poalele 
barajului apele se înălțau văzînd cu 
ochii și amenințau să distrugă într-o 
clipită tot ceea ce construiseră acolo 
oamenii cu atîta trudă. Dar cons
tructorii din brigada lui Vasiliev 
n-au părăsit barajul zile și nopți 
de-a rîndul. Luptînd cu stihia dez
lănțuită a naturii, ei au pus balast 
în calea apelor. Barajul a fost sal
vat.

La Kacikanar construiesc tineri 
comsomoliști veniți din Ucraina, 
Bielorusia, din Voronej sau Reazan. 
Tinerii au trecut la lucru cu mult en
tuziasm, angajîndu-se să dea patriei 
cantități tot mai mari de minereuri 
din Kacikanar. în ziua cînd ben
zile combinatului au început să a- 
ducă primele cantități de aglome
rat a avut loc un miting, în cadrul 
căruia fiecare constructor a primit 
un pachețel cu minereu pe care 
scria :

„Stimate tovarășe. In acest pache
țel se găsește o părticică din prinia 
tonă de concentrat de fier obținut 
de muncitorii de la Kacikanar. Păs- 
trează-1 ca amintire. Fie ca urmașii 
tăi să înmulțească roadele mîinilor 
tale".

La Kacikanar șantierele sînt în 
continuă fierbere. Combinatul se lăr
gește. Sînt în construcție trei fabri.gi 
noi. Construcția fabricii de înnobi
lare a minereului se apropie de 
sfîrșit : aici se instalează mașinile. 
Procesul ei tehnologic va fi aproape 
în întregime automatizat, iar mine
reul produs va fi de calitate su
perioară. Noua fabrică supune mi
nereul, în cursul prelucrării, unui 
flux de calcar care-i îmbogățește 
proprietățile.

Astă-vară, muncitorii de la Kaci
kanar au trimis uzinelor metalurgice 
din Urali primul milion de tone de 
minereu de tier. Pe harta Uniunii 
Sovietice a apărut astfel un nou 
obiectiv industrial, încă un „oraș al 
fierului".

Ambrozie MUNTEANU

OE PRETUTINDENI
MACHETA MONUMENTULUI 
DEDICAT LUI JOHN KENNEDY

La Washington a fost prezentată 
luni macheta monumentului ce va fi 
ridicat la cimitirul național din Ar
lington, în memoiia fostului președin
te Kennedy. Deasupra mormîntului 
va fi depusă o placă de bronz, pur- 
tînd inscripția : „John Fitzgerald Ke
nnedy 1917—1963“. Tot aici se va 
afla un mare vas de bronz în care va 
arde permanent „flacăra amintirii“, a- 
prinsă de Jacqueline Kennedy la 25 
noiembrie 1963.

CEL MAI VECHI CALENDAR

Revista „Science“ a publicat un ar
ticol semnat de Alexander Marshack, 
scriitor new-yorkez, care se ocupă de 
descoperirea existenței unui calendar 
care ar antedata cu 20 000 de ani pe
rioada cea mai veche cunoscută de 
cînd omul a început să măsoare 
timpul. Marshack spune că a găsit 
cheia pentru descifrarea unor semne 
care de ani de zile preocupă pe ar
heologi. Este vorba de niște linii, 
puncte și alte simboluri gravate pe 
oase sau în interiorul peșterilor de 
oameni care trăiau din pescuit și vî
nătoare în ultima eră glacială. Pînă 
acum nu existau indicii că omul s-ar 
fi preocupat de calcularea timpului 
înainte de era' cînd a început să prac
tice agricultura, adică în urmă cu 
12 000 ani.

22 MINERI BLOCATI 
ÎNTR-O GALERIE SUBTERANĂ

22 de mineri africani au fost blo- 
cați într-o galerie subterană, la 
137 metri adîncime în mina carboni
feră din Sasol, situată la aproxima
tiv 100 kilometri sud de Johannes
burg. In cursul nopții de duminică 
spre luni, în galeria centrală de eva
cuare a izbucnit un puternic incen
diu, în timp ce echipele de mineri 
efectuau lucrări pregătitoare pentru 
reînceperea lucrului a doua zi. Ope
rațiunile de salvare continuă.
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UN PROLOG
AL ALEGERILOR
ADMINISTRATIVE

dă
vo-

au

conclu-

Luni noaptea aparatele instalate 
la Palazzo Viminale (sediul Ministe
rului de Interne) pentru analiza sta
tistică rapidă a rezultatelor scrutinu
lui au făcut o mică repetiție în ve
derea alegerilor administrative de 
la 22 noiembrie.

în regiunea autonomă Trentino- 
Alto Adige, din nordul peninsulei, 
această consultare electorală a iost 
anticipată cu o săptămînă și a avut 
loc duminică. După opinia unor 
ziare italiene, în rațiunile acestei 
anticipări ar ii avut o cotă impor
tantă de participare și anumite cal
cule electorale, regiunea Trentino- 
Alto Adige fiind considerată, de 
mulți ani, o poziție tradițională cheie 
a partidului democrat-creștin. Co
mentatorii au relevat, de asemenea, 
că în organizarea administrativă, în 
raporturile dintre partide (în Trenti- 
no-Alto Adige au prezentat liste și 
unele organizații politice locale) 
această regiune are particularități 
specifice. Tocmai de aceea, înain
tea votului de duminică, presa ita
liană a considerat că el nu repre
zintă propriu-zis un „test", deși 
o anumită orientare a dispoziției 
turilor.

Rezultatele scrutinului, la care
participat circa 500 000 alegători, 
date publicității marți dimineața la 
Roma formează acum obiectul unor 
vii comentarii, observatorii politici 
căutînd să descifreze unele
zii din compararea datelor înregis
trate, cu cele consemnate în aceeași 
regiune la precedentele alegeri ad
ministrative din 1960. în prima din 
aceste provincii — Trentino — în 
ordinea numărului de voturi obținu
te, acestea au revenit partidului de
mocrat-creștin (care pierde totuși un 
loc în consiliul provincial, față de 
1960), partidului social democrat, par
tidului comunist ; în cealaltă provin
cie — Bolzano — în frunte s-a si
tuat partidul populist (local).

în ansamblu pe întreaga regiune 
s-a produs, după cum remarcă ob
servatorii, o eroziune a voturilor 
obținute de listele partidului de
mocrat-creștin, care a pierdut cir
ca 4 la sută din voturile anului 
1960. Au mai pierdut voturi parti
dul socialist, partidul republican și 
neo-fasciștii. în schimb, au cîștigat 
voturi partidul comunist, partidul 
social-democrat și partidul liberal. 
Cele două consilii provinciale, 
reunite luni, au ales consiliul admi
nistrativ al regiunii Trentino-Alto 
Adige.

După acest prolog al alegerilor 
administrative, atenția observatori
lor se îndreaptă spre numeroasele 
întîlniri electorale anunțate pentru 
zilele următoare, pînă la 22 noiem
brie. Obiectivul consultării urnelor 
îl constituie, după cum se știe, re
înnoirea consiliilor comunale (6 767) 
și provinciale (74). Actuala campa
nie are însă un caracter din ce în 
ce mai pronunțat de dezbatere a 
problemelor politice generale ale 
Italiei.

Octavian PALER

Plîngerile reciproce de agresiune 
înaintate de Siria și Izrael

NEW (YORK 17
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
luni seara sub președinția repre
zentantului S.U.A., Adlai Stevenson, 
pentru a examina plîngerile reci
proce de agresiune înaintate de Si
ria și Izrael. La deschiderea dezba
terilor, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a anunțat că a cerut ge
neralului Odd Bull, șeful statului 
major al Comisiei de armistițiu a 
O.N.U. pentru Palestina, să proce
deze la o anchetă cu privire la inci
dentele izraeliano-sirienei El a pre
cizat că a primit deja unele infor
mații preliminare, raportul detalial 
al generalului Bull urmînd să fie

ANKARA

(Agerpres)- prezentat Consiliului de Securitate 
ulterior. în continuare a luat cu- 
vîntu] reprezentantul Siriei, Rafik 
Asha, care a cerut condamnarea 
Izraelului

Reprezentantul Izraelului, Mi
chael Comay, a declarat că guver
nul izraelian „își asumă întreaga 
răspundere pentru atacurile avioa
nelor sale“. Reprezentantul Ma
rocului, Dey Sidi Baba, a sprijinit 
punctul de vedere sirian. Ședința a 
fost apoi ridicată în așteptarea ra
portului generalului Bull. Surse ale 
O.N-U. au indicat că acest document 
va fi terminat probabil miercuri.

Primul ministru tere partidelor

Agențiile de presă relatează că mai 
multe grupuri de studenți au manifesta! 
luni* pe străzile capitalei Turciei și au 
ars ziare care publicaseră articole împo
triva reformelor aduse de evenimentele 
din 27 mai 1960. Agenția France Presse 
relevă că în capitală domnește o „anu
mită neliniște" în 
teri parlamentare 
rostite discursuri 
Această tensiune 
alegerilor legislative, care 
aibă loc în iunie anul viitor. Președintele 
Consiliului de Miniștri, Ismet Inönü, a 
avut luni o reuniune cu șefii partidelor 
spre a determina diversele grupări poli
tice la o cooperare pentru restabilirea 
calmului. La sfîrșitul ședinței, Inönü a

urma recentelor dezba- 
în cursul cărora au fost 
„de o rară violență", 

este atribuită apropierii 
urmează să

declarat că „gravitatea situației este evi
dentă. Este necesară luarea de măsuri 
adecvate". Reuniunea a dat naștere la 
numeroase zvonuri potrivit cărora arma
ta ar fi nemulțumită de atacurile la a- 
dresa ei din partea opoziției, în special 
a partidului dreptății. S-a anunțat că Cev
det Sunay, șeful statului major al arma
tei turce, a adresat președintelui Adună
rii Naționale, Fuat Sirmen, o scrisoare în 
care se ridică împotriva criticilor îndrep
tate de anumiți lideri ai partidelor de 
opoziție față de conducerea forțelor ar
mate turce. Agenția A. P., citind surse 
de încredere, menționează că Adunarea 
Națională a Turciei va lua în discuție 
unele moțiuni privind ridicarea imunității 
parlamentare unor deputați ai opoziției.

La sesiunea parlamentarilor N.A.T.O
Declarațiile Sui Brosio au produs surprindere

Marți la Paris au continuat lucrările sesiunii anuale a parlamen
tarilor N.A.T.O., începute la 16 noiembrie. Agențiile de presă și ziarele 
occidentale relatează că dezbaterile 
țelor nucleare multilaterale.

Buletinul de știri al Casei Albe a 
transmis că, vorbind la ședința de 
deschidere a conferinței anuale a 
parlamentarilor N.A.T.O., secretarul 
general al alianței, Manlio Brosio, a 
declarat că există prea multă „vor
bărie goală“ în legătură cu necesi
tatea reorganizării alianței nord- 
atlantice și că o asemenea vorbărie, 
cînd nu este însoțită de vreo propu
nere practică, „nu poate decît să 
creeze confuzie și să semene îndo
ieli cu privire la solidaritatea alian
ței“. Brosio a afirmat că atît ideea 
unei comunități atlantice cît și a 
unei uniuni politice europene sînt 
„destul de departe

United 
transmis că 
N.A.T.O. ar 
gul control

de realizare“.
Press International a 

Brosio a declarat că 
trebui să dețină între- 
militar și politic al 

F.N.M. Or, proiectul inițial ameri-

Corespondența din Londra

După convorbirile lui Walker
în capitala vest-germană

privire la întrevederile avute la 
de Patrik Gordon Walker, minis-

Cu 
Bonn ... 
frul de externe britanic, nu s-au publicat 
în presă nici amănunte, nici precizări 
oficiale. Ș' totuși, chiar azi, marți, 
au parvenit cîteva știri mai puțin discrete 
privind problemele în discuție. Primele 
le dă ziarul de seară „Evening Standard , 
într-o corespondență din Bonn. Referin- 
du-se la „surse vest-germane", autorul 
arată că principalul subiect — forțele 
nucleare multilaterale (F.N.M.) — ar fi 
fost examinat în lumina unor clarificări 
ale poziției britanice. Potrivit acestei po
ziții, aspectul multilateralității ar avea 
acum, după părerea autorului, următoa
rea interpretare : în locul echipajelor 
mixte, adică formate din militari aparji- 
nînd diferitelor națiuni participante, ar 
urma ca forța nucleară N.A.T.O. să se 
bazeze pe echipaje naționale instalate 
pe submarinele dotate cu arme nucleare 
„Polaris” : iar principiul ai urma să tie 
extins la forțele aeriene și la cele de 
uscat. Sub această formă modificată, 
Marea Britanie ar fi gala să integreze 
„forța sa nucleară independentă“ în 
N.A.T.O., sub un înalt comandament nu
clear, care ar constitui astfel unicul ele
ment avînd un caracter multilateral.

La Bonn — arată ziarul — reacțiile 
față de această propunere conțin, o mare 
doză de scepticism, pe motiv că forțele 
britanice, deși „integrate”, ar putea fi 
mult mai ușor retrase sub un pretext sau 
altul. (Dealtfel, și acordul de ja Nassau 
prevede această posibilitate în caz. de 
„interes național”). Se mai poate adăuga 
însă și o altă explicație : în noua for
mulă, participarea vest-germană nu ar 
mai avea aceeași preponderență. Din a- 
ceste propuneri — scrie „Evening Stan
dard" — Bonnul desprinde o rămășiță 
de discriminare împotriva Germaniei oc
cidentale, față de care s-ar face în felul 
acesta o puternică excepție. Părerea

vest-germană, redată în corespondența 
amintită, este că „Marea Britanie ar fi 
hotărîtă să mențină relațiile sale speciale 
cu S.U.A., ceea ce i-ar aduce o pondere 
mai mare în organizarea nucleară decît 
a oricărui alt membru din alianță .

Pe de altă parte, ziarul parizian „Le 
Monde", care consideră că orice fel de 
negocieri vest-europene țin în general 
seama cu prudență de poziția franceză, 
scrie : „Date fiind cunoscutele idei ale 
guvernului laburist, care caută să obțină 
un loc privilegiat în cadrul unor forțe 
multilaterale încorporînd toate mijloacele 
nucleare ale N.A.T.O. în Europa, nimic 
nu permite să se creadă că Bonnul i s-ar 
alătura cu entuziasm".

Care este de fapt realitatea ? Pînă la 
confirmările care urmează 'să vină în vii
tor, aparențele sînt deocamdată contrare. 
Dat fimd că Bonnul năzuiește să vadă 
planul transpus în viață chiar și într-o 
formă mai ciuntită decît cea inițială, a- 
colo au fost semnalate anumite note de 
optimism ; mai ales după „asigurările" 
date de subsecretarul de stat al S.U.A. 
George Ball că S.U.A. vor continua efor
turile pentru aplicarea proiectului ameri
can 
însă 
care 
nice 
rea 
în Europa, ci 
loase" ? — I 
Standard".

Întrevederile avute au prilejuit doar 
primele sondaje, urmînd ca discuțiile să 
continue 'a 11 decembrie, cînd ministrul 
de externe vest-german Schröder va vi
zita Londra. între timp, greutatea hotărî
rilor se va muta la Washington, unde 
premierul britanic Wilson se va întîlni la 
7 decembrie cu președintele Johnson.

L. RODESCU

privind F.N.M. Ce efect vor ave1* 
aceste as’gurări, față de știri'e 
susțin că printre propunerile brita- 
ar figura și propuneri privind crea- 
zonelor denuclearizate, „nu numai 

i și. în alte regiuni pericu- 
pune întrebarea „Evening

s-au axat mai ales pe proiectul for-

prevedea ca măsurile în legă- 
cu această forță să fie adop- 
pe baza unui sistem majoritar

can 
tură 
täte 
de vot, la care să participe țările in
cluse în proiect.

Dr. Kliesing, membru al Bun- 
destagului, a recunoscut existența 
unei „serii întregi de probleme po
litice, militare și economice care 
dau loc la deosebiri de păreri chiar 
între membrii N.A.T.O.“. „Sîntem 
cu totul conștienți de gravitatea a- 
cestui lucru“.

„LE MONDE“ a scris marți : 
„Declarațiile lui Brosio au fă
cut senzație în toate țările. Ele au 
surprins mai ales cercurile ofi
ciale americane, care au decla
rat că punerea forței multilate
rale la dispoziția comandamentului 
suprem atlantic 
hotărîre militară

în Europa este o 
și nu politică, dar,

Consiliul U.E.O. și

Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S., care a avut loc la 16 no
iembrie, a adoptat o hotărîre cu pri
vire la unificarea organizațiilor de 
partid regionale și de ținut pentru 
industrie și agricultură. In această 
hotărîre se spune :

în scopul întăririi rolului condu
cător al partidului și al organelor 
sale locale în construcția comunistă, 
pentru rezolvarea cu mai mult suc
ces a sarcinilor dezvoltării economi
ce și culturale a fiecărei regiuni, ți
nut și republici se consideră nece
sar să se revină la principiul con
stituirii organizațiilor de partid și a 
organelor lor conducătoare după 
criteriul teritorial — de producție, 
care a intrat ca o importantă parte 
componentă în- Statutul P.C.U.S. a- 
doptat de cel de-al XXII-lea con
gres al partidului.

In regiunile și ținuturile, în care . 
organizațiile de partid au fost îm- republicane.

părțlte pentru industrie și agricul
tură, să se restabilească organizații 
de partid unice regionale și de ținut 
care să reunească pe toți comuniștii 
din regiune și ținut oare lucrează 
atît în industrie cît și în producția 
agricolă ; în organizația de partid de 
ținut, regională să existe un singur 
comitet de partid de ținut, regional.

Se consideră necesar de a reorga
niza comitetele de partid din direc
țiile de producție colhoznico-sovhoz- 
nice în comitete raionale de partid, 
concentrînd în mîinile lor conduce
rea tuturor organizațiilor de partid, 
inclusiv a celor din întreprinderile 
industriale și șantierele care se află 
pe teritoriul raionului respectiv ; să 
se desființeze comitetele de partid 
industriale — de producție (zonale), 
create anterior pe teritoriile raioa
nelor sătești și în centrele regionale,'

Conferința generală U.N.E.S.C.O
Sprijin acordat comisiilor naționale

PARIS 17 (Agerpres). — La Con
ferința generală U.N.E.S.C.O., în 
cadrul Comisiei programului a fost 
analizat capitolul privind asistența 
ce urmează să fie acordată de 
U.N.E.S.C.O., în anii 1965—1966, co
misiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
ale statelor membre. La dezbaterea 
generală au participat peste 30 de 
delegați,

în intervenția sa, conf. univ. Va
lentin Lipatti, după ce a trecut în 
revistă tipurile de activitate și me
todele de lucru ale comisiilor națio
nale pentru U.N.E.S.C.O., a subli
niat importanța pe care o au reuniu
nile regionale sau interregionale ale 
acestor organisme. Cu acest prilej,

la Paris, generalul Lemnitzer a 
afirmat că problema forței multila
terale are mai mult un caracter po
litic decît militar. Astfel, Wa
shingtonul este contrazis de cea mai 
înaltă autoritate militară aliată, ca 
și de alți generali americani“. Și 
adaugă : „Ar fi greu de afirmat că 
forța multilaterală nu ar însemna, 
cum a declarat Brosio, o modificare 
a structurii N.A.T.O., care ar putea 
să altereze profund natura sa“.

★

In cursul ședinței de marți gene
ralul olandez J. H. Couzy a pre
zentat în fața comisiei militare a 
conferinței, raportul cu privire la 
situația militară a N.A.T.O. Referin- 
du-se la acest raport, agenția France 
Presse menționează generalul că 
Couzy a calificat proiectul creării 
forței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. un lucru „de prisos și o ri
sipă din punct de vedere militar, 
care nu contribuie la soluționarea 
problemelor N.A.T.O.“. Raportul 
precizează că „atît timp cît nu se va 
ști. în mod precis ce autoritate po
litică va controla forța nucleară 
multilaterală a N.A.T.O., divergen
țele în sînul alianței atlantice nu 
pot decît să se agraveze“.

a încheiat lucrările
Criticarea măsurilor britanice asupra importurilor

Consiliul ministerial al Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), din 
care fac parte cele șase țări membre ale, Pieței comune și Anglia, a 
luat marți — ultima zi a lucrărilor sale — în dezbatere probleme cu 
caracter economic.

Ministrul britanic al comerțului, 
Douglas Jay, a menționat că țările 
membre ale A.E.L.S. (Zona liberului 
schimb) sînt de părere să continue 
în zona lor . HaTarmoroa" 
într-un ritm 
Piața comună, 
rile A.E.L.S. 
probleme care 
mal și să se preocupe de o armoni
zare generală a economiilor lor, în- 
cercînd să justifice măsurile tari
fare luate de Anglia în ultimul 
timp. Agenția Reuter arată că mi
nistrul de externe al Olandéi, Jo
seph Luns, ca și reprezentantul 
francez, ~7 ’ ” _
cat încercările lui 
a apăra măsurile

„dezarmarea“ tarifară 
paralel aceluia din 

. El a adăugat că ță- 
trebuie să abordeze 
depășesc cadrul va-

meniul importurilor. Walter Halls
tein, președintele Comisiei Pieței 
comune, a afirmat că suprataxa de 
15 la sută, impusă de Anglia în mo
mentul cînd au început tratativele 
„rundei Kennedy“ privind reduce
rile tarifare, are, din punct de ve
dere psihologic, un efect negativ a- 
supra acestora.

Jean Rey, vicepreședinte al Co
misiei Pieței comune, a expus po
ziția celor „șase“, insistînd asupra 
pierderilor de excedente comerciale 
ca urmare a măsurilor restrictive 
impuse de Anglia partenerilor Pie
ței comune. El a stabilit că aceste 
măsuri afectează aproximativ 64 la 

co-
Habib Deloncle, au criti-

Douglas Jay de sută din exporturile Pieței 
britanice în do- mune către Anglia.

Miniștrii agriculturii ai „celor 6 
s-au întrunit la Bruxelles

✓/

Noile cereri italiene „complică situația"
,. — concluzia că această cerere exclude
țările în mod practic orice soluție în pro

blema majoră a Pieței comune îna-

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
Miniștrii agriculturii din ț 
membre ale Pieței comune care s-au 
întrunit, începînd de luni, pentru inte de. jumătatea lunii decembrie*), 
patru zile la Bruxelles, discută pro- U.P.I. este de părere că noile ce- 
blema privind stabilirea prețului reri italiene privind creșterea cu 40 
comun al cerealelor, care, după cum la sută a prețurilor la grîul furajer 
se știe, este cea mai spinoasă pro- . „complică o situație de pe acum com- 
blemă actuală a C.E.E. Citînd surse plexă“, mai ales că este îțpcă în vi- 
informate, corespondentul la Bru- goare „ultimatumul francez“, 
xelles al agenției United Press In
ternational arată că în ședința de 
marți reprezentantul italian a cerut 
adoptarea unor noi regulamente la 
grîul furajer, fapt care a determi
nat pe observatorii locali să tragă

») 15 decembrie este termenul-limită 
pînă cînd trebuie să fie soluționată 
cererea franceză cu privire la prețul 
unic al cerealelor, cerere care întîm- 
pină opoziția R.F.G.

KHARTUM Consultările pentru formarea
Consiliului prezidențial

CAIRO 17 (Agerpres). — Consi
liul național al apărării din Sudan, 
creat zilele trecute după demisia din 
funcția de președinte și de coman
dant șef al forțelor armate a ge
neralului Abboud, a ținut luni seara 
prima sa reuniune, scrie corespon
dentul din Khartum al ziarului egip
tean „Al Ahram“. După cum se știe, 
acest consiliu din care fac parte pri
mul ministru și mai mulți miniștri, 
precum și comandantul șef al forțe
lor armate a fost însărcinat cu exer
citarea conducerii armate. Potrivit 
ziarului, consiliul a examinat cere
rile unor ofițeri de a fi efectuată o

epurare în sînul armatei șl de a fi 
eliberați militarii arestați în cursul 
trecutului regim. Pe de altă parte, 
partidele politice sudaneze își con
tinuă consultările în vederea for
mării unui consiliu prezidențial care 
să-și asume puterile șefului de stat. 
Ziarul „Al Ahram" afirmă că parti
dele s-ar fi înțeles asupra necesi
tății de a spori numărul membrilor 
consiliului, prevăzut inițial la trei, la 
cinci.

In cadrul ultimelor măsuri luate 
de guvernul Sudanului, alți 9 deți
nuți politici au fost eliberați.

a
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Demonstrație la Khartum în sprijinul guvernului civil

delegatul romîn a evocat prima con
sfătuire a comisiilor naționale pen
tru U.N.E.S.C.O. din țările balcani
ce care s-a ținut la București în 
luna mai 1964. relevînd însemnăta
tea hotărîrilor luate pentru dezvol
tarea colaborării culturale și știin
țifice în regiunea balcanică. în con
tinuare, vorbitorul a cerut ca 
U.N.E.S.C.O. să revizuiască previziu
nile bugetare privind asistența a- 
cordată comisiilor naționale, care 
este în prezent insuficientă.

La propunerea delegației Indiei, 
a fost adoptată o rezoluție care pre
vede un sprijin mai susținut din 
partea U.N.E.S.C.O. pentru promo
varea activităților comisiilor națio
nale ale statelor membre.

în cadrul aceleiași comisii a fost 
prezentat raportul final al grupului 
de lucru nr. 4 (raportor : delegatul 
romîn Constantin Oancea) privind 
principiile directoare în schimburile 
și relațiile internaționale din dome
niile educației, 
Raportul a fost 
täte și prevede, 
tarea de către 
toarea conferință generală, a unei 
declarații solemne privind princi
piile cooperării cultural-științifice 
internaționale.

științei și culturii, 
adoptat în unanimi- 
printre altele, adop- 
U.N.E.S.C.O., la vii-

Funerah'He
lui Leslie Morris

Provocare 
la Sydney )

17 (Agerpres). — La 
lui 
al

TORONTO
Toronto au avut loc funeraliile 
Leslie Morris, secretar general 
Partidului Comunist din Canada.

La casa muncitorului din Toronto 
a avut loc un miting de doliu con
sacrat memoriei lui Leslie Morris. In 
fața sicriului, încadrat de numeroase 
coroane de flori, au trecut un mare 
număr de persoane, aducînd un ul
tim omagiu vechiului militant al 
mișcării muncitorești canadiene.

La mitingul de doliu a luat cuvîn- 
tul Tim Buck, președintele Parti
dului Comunist din Canada, care a 
subliniat activitatea și personalitatea 
celui dispărut.

demonstrațiile de protest ale minerilor
BONN 17 (Agerpres).-*- în rîndul 

minerilor din regiunea Ruhrului 
domnesc îngrijorarea și agitația în 
legătură cu intenția patronilor de a 
închide 26 mari mine și cu refuzul 
lor de a satisface revendicările mun
citorilor din industria minieră și 
energetică privind majorarea sala
riilor în raport cu creșterea chiriilor 
și a prețurilor la produsele alimen
tare. în localitatea Recklingshausen 
a avut loc o mare demonstrație de 
protest. Mii de muncitori au mani
festat pe străzile orașului sub o

ploaie torențială, purtînd pancarte 
cu inscripția : „Luptăm pentru men
ținerea locurilor de muncă“. La con
ferințele desfășurate în Ruhr, re
prezentanții sindicatelor muncitori
lor din industria minieră și energe
tică au cerut măsuri hotărîte în apă
rarea drepturilor lor. Fotografici de 
mai ]os prezintă un aspect din tim
pul demontării instalațiilor de la 
mina de cărbuni „Dannenbaum" din 
Bochum, una dintre numeroasei» 
mine care au fost închise.
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XIENG KHUANG. Prințul Sufanu- 
vong, vicepremier în guvernul de 
coaliție națională al Laosului și pre
ședintele partidului Neo Lao Haksat, 
a dat publicității o declarație în care 
denunță atacurile armate îansate pe 
scară iargă de către trupele grupării 
de dreapta. El atrage atenția asupra 
faptului că aceste operațiuni, desfă
șurate îndeosebi în regiunile centrale 
ale țării, constituie o încălcare a a- 
cordurilor de la Geneva cu privire la 
Laos, precum și a acordurilor înche
iate de cele trei grupări politice lao- 
țiene, contribuind în același timp la 
o agravare și mai mare a situației din 
Laos.

va avea loc o conferință preliminară 
în problema denuclearizării Americii 
Latine. La această reuniune vor parti
cipa reprezentanții celor 17 republici 
americane, care împreună cu Mexicul 
au votat moțiunea adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U., în noiem
brie 1963. Conferința va studia măsu
rile ce trebuie întreprinse în vederea 
realizării concrete a denucldarizării 
cestei zone, precum și implicațiile 
le-ar avea semnarea unui tratat în 
cest sens.

a-
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MOSCOVA. Din inițiativa a cinci 
firme elvețiene, în incinta Institutului 
politehnic din Moscova s-a deschis 
recent o expoziție industrială elve
țiană.

ZANZIBAR. Cei cinci lideri ai or
ganizației contrarevoluționare, care a 
organizat răsturnarea guvernului re
voluționai din Zanzibar, au fost exe
cutați luni, în urma sentinței date de 
tribunalul militai din Zanzibar.

CIUDAD DE MEXICO. Ministerul
Afacerilor Externe al Mexicului a co
municat că între 23 și 27 noiembrie

VARȘOVIA. La Varșovia a fost 
semnat un acord comercial între Po
lonia și Tunis pe perioada 1965— 
1968. A fost, de asemenea, semnat un 
acord de plăți care reglementează 
decontările reciproce.

CANBERRA — Corespondentul special 
al „Pravdei", I. lasnev, a transmis că 
luni dimineața, într-unul din localurile 
Partidului Comunist din Australia, aflat în 
centrul orașului Sydney, a fost descope
rită o bombă rudimentară cu o mare pu
tere de distrugere. Bomba a fost desco
perită la orele 10 dimineața, ' cu 80 mi
nute înainte de declanșarea mecanismu
lui cu care era prevăzută. Potrivit de
clarației expertului care a neutralizat 
bomba, explozia acesteia ar fi omorît 
pe toți cei prezenți în clădire și ar fi 
dărîmat clădirile înconjurătoare.

De îndată ce această știre a fost trans
misă la postul de radio australian — a 
relatat corespondentul — el a luat legă
tura telefonică cu Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Australiei. A răs
puns tov. A. Robertson, membru supleant 
al Comitetului Politic al P.C.A., redacfor- 
șef al ziarului „Tribune".

— Din păcate, anunțul transmis da ra
dio corespunde realității, a declarat el. 
Numai datorită vigilenței membrilor d» 
partid s-a putut preîntîmpina înfăptuirea 
unui act monstruos, căruia i-ar fi putut 
cădea jertfă zeci de locuitori ai Syd- 
ney-ului. Probabil că bomba a fost pusă 
sîmbătă sau duminică. Joi, comuniștii din 
această organizație de partid, care au 
o mare influență printre docherii și ma
rinarii din Sydney, au primit o scrisoare 
de amenințare anonimă, scrisă la mașină.

Partidul nostru consideră, a continuat 
tov. Robertson, că crima pusă la cal» 
constituie . o nouă confirmare a faptului 
că reacțiunea australiană recurge tot mal 
des la violență. Desigur că forțele demo
cratice din Australia vor trage conclu
ziile ce se impun.

Un avion
american
deasupra

militar
doborît
R. P. Chineze
(Agerpres). — După 

cum transmite China Nouă, la 15 
noiembrie, forțele aeriene ale Ar
matei populare de eliberare chineze 
au doborît un avion 
can de recunoaștere 
a pătruns în spațiul 
Chineze.

La 16 noiembrie,
Biao, ministrul apărării naționale al 
R. P. Chineze, a emis un ordin, evi
dențiind unitatea forțelor aeriene ale 
Armatei populare de eliberare chi
neze, care a doborît avionul militar 
american de recunoaștere.

PEKIN 17

militar ameri- 
fără pilot, care 
aerian al R. P.

mareșalul Lin

PNOM PENH. Prințul Norodom 
Sianuk a anunțat că între Carnbodgia 
și Statele Unite ar putea să înceapă 
în curînd tratative la Delhi pentru a 
încerca să se găsească o soluție dife
rendelor dintre cele două țări.

PEKIN. Zilele acestea a ’avut loc 
închiderea Tîrgului de export din 
orașul Canton. în timp de o lună, 
au fost încheiate 21 000 de tranzacții. 
Tîrgul a fost vizitat <’ 
oaspeți din 51 de țări, 
afaceri din Franța, 
Finlanda, Suedia, 
Mexico, Canada și 
cheiat un număr mai mare de tran
zacții decît la tîrgurile precedente.

de peste 4 400 
Oamenii de 

Anglia, Olanda, 
Italia, Belgia, 

Australia au în-

PARIS. Citînd presa franceză de 
marți, corespondentul la Paris al. a- 
genției Reuter subliniază că guvernul 
francez intenționează să propună gu
vernului algerian organizarea unui 
consorțiu franco-algerian pentru ex
ploatarea rezervelor de petrol din Sa
hara.
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