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Valorificarea
rezervelor interne
ale producției
In condițiile rit

mului susținut de 
dezvoltare a eco
nomiei naționale, 
al rapidei moder
nizări a produc
ției, crește continuu 
și organizațiilor de partid, răspunde
rile lor devin tot mai complexe, ceea 
ce impune un înalt nivel al muncii 
lor politico-organizatorice. Analizînd 

I prin această prismă activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid 
din regiunea Cluj constatăm crește
rea competenței lor în conducerea 
industriei, cele mai multe dintre ele 
au deprins, ca să spun așa, pricepe
rea de a orienta colectivele între
prinderilor spre acele obiective-ve- 
rigi principale ale întregului lanț 
care, o dată prinse, asigură îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan.

Această constatare s-a desprins 
din analizele economice efectuate în 
plenarele și ședințele de birou ale 
Comitetului regional de partid Cluj ; 
ea e confirmată de rezultatele obți
nute de uzinele și fabricile clujene, 
care în primele 10 luni ale anului 
și-au îndeplinit planul la toți indi
catorii, precum și de faptul că, în 
condițiile sarcinilor calitativ supe
rioare aflate în fața industriei noas
tre, atenția organizațiilor de partid 
este îndreptată spre găsirea și pu
nerea în valoare a noi 
terne ale producției.

■ Perfecționarea muncii 
creșterea eficacității ei 
reflectă în aportul crescînd la re
zolvarea sarcinilor multiple aflate în 
fața întreprinderilor. Dezbaterile din 
adunările de alegeri desfășurate în 
organizațiile de partid în întreprin
derile din Cluj, Turda, A.iud și alte 
centre industriale au scos în eviden
ță rezùltàtele obținute, metodele fo
losite, punînd însă accentul în mod 
firesc pe problemele nerezolvate. 
Concluzia ce se desprinde din adună
rile de alegeri este necesitatea ca, 
începînd de la comitetul regio
nal de partid și pînă la organi
zațiile de bază și grupele de par
tid, să se înțeleagă că munca poli- 
tico-organizatorică trebuie ridicată 
la nivelul exigențelor actuale. Uzine
lor „Industria sîrmei“, „Carbochim“, 
„Unirea“, „Tehnofrig“ le revin sar
cini sporite ; întreaga industrie clu- 
jană trebuie să-și îndeplinească e- 
xemplar sarcinile de plan pe ultime
le două luni ale anului, în condițiile 
pregătirii meticuloase a producției

' anului viitor, cînd sporul producției 
industriale va fi realizat în principal 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Tocmai de aceea, trebuie să 
facem pași hotărîți în direcția unei 
mai intense valorificări a rezervelor 
interne în continuă creștere pe mă
sură ce secțiile sînt dotate cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate, iar 
calificarea cadrelor se dezvoltă.

Edificatoare pentru rezultatele 
care pot fi obținute pe baza unei ac
țiuni sistematice, a unei orientări în 
perspectivă, este experiența organi
zației de partid de la uzinele „Uni
rea“. Uzina are sarcina de plan 
pe 1964 de a realiza o creștere

PLANULUI
11 luni. Giurgiu

în ziarul de azi

milioane lei.
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Secție de pîslă minerală
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Scăderi la bursa
din Londra
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. sortiment tot mai

Hunedoara. Noile blocuri turn Foto : M. Andrcescu
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20 BANI

au trecut cu succes 
luni. Este vorba de 
nlcienii și inginerii 
de medicamente „Terapia', Fabri
ca de mobilă „Libertatea", între
prinderea de fermentare a tutunu
lui Ocna Mureș, și altele. In 
zent, în diferite întreprinderi 
industria regiunii se află în 
de fabricare ultimele produse 
văzute în planul pe acest an.

(Coresp. „Scîn-
Ploi ești - In re- giunea Ploiești, 

regiune cu un 
puternic profil industrial, 40 de în
treprinderi au îndeplinit pînă în 
prezent planul pe 
cestea se numără Uzinele „Victo- 
ria"-Florești, Rafinăria Ploiești, U- 
zina mecanică Poiana Cîmpina, 
Fabrica „Feroemail"-Ploiești, între
prinderea „Steaua electrică"-Fieni, 
întreprinderile de carotaj și perfo
rare și de reparații capitale rafi
nării, Fabrica de hîrtie Bușteni și 
altele. Concomitent cu realizarea 
planului la producția globală, co
lectivele acestor întreprinderi au 
obținut rezultate importante în spo
rirea productivității muncii și rea
lizarea de economii și beneficii 
peste plan. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Uzina „Victoria"- 
Florești, bunăoară, au depășit sar
cina de creștere a productivității 
muncii cu 4,3 la sută și au reali
zat economii suplimentare la pre
țul de cost de 5

Printr-o telegra
mă sosită la re
dacție, conduce
rea Șantierului 

naval Giurgiu arată că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici au 
dobîndit un succes important : la 
21 noiembrie au îndeplinit planul 
anual la producția globală și pro-

nul producției globale pe 
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din această între
prindere au împletit eforturile pen
tru realizarea planului de produc
ție cu grija de a ridica continuu 
nivelul calitativ al produselor și de 
a reduce prețul de cost. în cele 10 
luni, economiile suplimentare la 
prețul de cost se ridică la 1 510 000 
lei, iar beneficiile peste plan la 
2 300 000 lei.

• M. Auneanu — Cea mal fru
moasă zi (pag. 2-a)

• S. Fărcășan — Foilefon : Cum 
se împachetează un microb 
(pag. 2-a)

• Căminul nostru (pag. 2-a)

• Din vlafa culturală Internațio
nală (pag. 3-a)

• V. Oros — 
(pag. 3-a)

• Sport (pag.

Popas la Brasilia

numără și colectivul întreprinderii 
„Electroceramica" din Turda, unde 
se fabrică diferite tipuri de izola
tori electrici de înaltă și de joasă 
tensiune. Valoarea produselor date 
peste plan de acest colectiv se ri
dică la 2 100 000 lei, depășindu-se 
angajamentul luat. Sarcina de
creștere a productivității muncii pe ducjia-marfă. încă de la începutul 
această perioadă a fost depășită 
cu peste 6 la sută. în ultima vre
me, aici a fost mecanizată operația 
de glazurate a izolatorilor, s-a in
trodus turnarea contactoarelor pe 
cale umedă, în matrițe mecanizate. 
Rezultate bune au fost dobîndite șf 
în îmbunătățirea calității produse
lor, în reducerea prețului de cost.
Și alte colective de întreprinderi

anului, constructorii de nave au 
acordat o atenție deosebită desco
peririi și valorificării de noi rezer
ve interne — folosirea mai bună a 
capacității mașinilor, aplicarea 
unor metode de lucru avansate, 
buna gospodărire a metalului — 
pentru creșterea producției și pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost.

(Coresp. „Scîn- 
teii").— Pînă în 
prezent, 10 co
lective de între

prinderi din regiunea Cluj au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 11 luni. Printre acestea se

tivul .Fabricii do 
mobilă „23 Au

gust" din Tg. Mureș și-a înde
plinit cu 10 zile mal devreme pla-Maxim BBRGHIÀNU 

prim-secretar al Comitetului 
regional P.M.R.-Cluj

rolul organelor

rezerve in-

de partid, 
practice se

substanțială a pro
ductivității mun
cii, o reducere a 
prețului de cost 
de 7 la sută, eco
nomii la producția

comparabilă de 4 400 000 lei. în ca
drul dezbaterii cifrelor de plan la în
ceputul anului, colectivul uzinei și-a 
luat, pe baza studierii resurselor 
existente la fiecare loc de muncă, 
un angajament sporit privind creș
terea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost cu încă 
1 200 000 lei. Din inițiativa comitetu
lui de partid, aici s-au întreprins în 
principalele locuri de muncă studii 
privind mijloacele de creștere a pro
ductivității muncii și reducere a pre
țului de cost. Pornindu-se de la 
constatările colectivelor formate 
în acest scop, organizația de partid 
a chemat echipele și brigăzile de 
producție să înainteze cabinetului 
tehnic și conducerilor secțiilor cel 
puțin o propunere de modernizare, 
mecanizare a proceselor de produc
ție sau o inovație, 
brățișată 
niști, a 
au fost 
joritatea 
propuneri cu o eficiență de aproa
pe 900 000 lei.

Desfășurînd această acțiune dife
rențiat, în funcție de specificul lo
cului de muncă, comitetul de partid 
a orientat munca organizațiilor de 
bază din sectoarele de concepție spre 
obținerea mai multor proiecte de 
S.D.V.-uri în același număr de ore- 
.proiectare. îmbunătățirea activi
tății în sectoarele de concepție 
este, de altfel, o problemă de actua
litate pentru multe întreprinderi, dat 
fiind rolul proiectanților, tehnologi
lor, desenatorilor în asimilarea de 
produse cu performanțe tehnico-eco- 
nomice ridicate. în sfîrșit, faptul că 
inițiativa aplicării tehnologiei de 
grup, extinsă acum la mai multe în
treprinderi clujene, a pornit tot de 
la uzinele „Unirea“, confirmă rodni
cia unei munci de partid bine orien
tate.

Desigur, și la uzinele „Industria sîr
mei“ — Cîmpia Turzii, organizația de 
partid a avut inițiative interesante, 
iar la Fabrica de ciment din Turda, 
la uzinele „Carbochim“ și „Tehno
frig“ — Cluj se fac eforturi în valo
rificarea rezervelor interne. Totuși, 
este evident că rezultatele nu sînt 
pe măsura marilor posibilități ale a- 
cestor uzine înzestrate în mare parte 
cu utilaj modern, avînd cadre de 
specialiști și muncitori cu înaltă ca
lificare. Care este cauza ? Expe
riența înaintată, acțiunile valo
roase sînt extinse cu timiditate ; u- 
nele birouri ale organizațiilor de 
bază cunosc superficial stările de lu
cruri din uzină, însemnătatea unor 
inițiative. Să luăm, de pildă, acțiu
nea întreprinsă de un grup de ingi
neri și specialiști de la Fabrica de 
ciment din Turda pentru reducerea 
consumului specific de combustibil. 
Inițiativă de mare însemnătate, to
tuși a trecut un timp pînă ce corni-

Acțiunea, îm- 
în primul rînd de comu- 
dat roade : în 10 luni 
înregistrate — și ma- 

din ele aplicate — 137 de

(Continuare în pag. IlI-a)
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La invitația prim-vicepreședinte- 
lui Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Gheorghe Apostol, a sosit 
în Capitală sîmbătă după-amiază 
dr. Bruno Pittermann, vicecancela
rul Austriei, pentru a vizita Expo
ziția realizărilor economiei naționa
le a R. P. Romîne.

Oaspetele a fost întîmpinat la 
aeroport de Gheorghe Apostol, 
Marinescu, ministrul industriei 
talurgice, Pompiliu Macovei, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, Ion Cîmpeanu, secretar 
neral în Ministerul Comerțului

terior, Mircea Ocheană, ambasado
rul R. P. Romîne la Viena, de 
funcționari superiori ai M.A.E.

Au fost de față dr. Paul Wetzler. 
ambasadorul Austriei la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Seara, dr. Bruno Pittermann a a- 

sistat la spectacolul cu opera „Tru
badurul“, prezentat pe scena Tea
trului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne.

Au fost de față Gheorghe Apostol, 
Constantin Tuzu 
oficiale.

Recent, la fabrica do încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală a intrat în funcțiune o nouă linie tehnologică. 
Sporind zi de zi producția, muncitorii de aici au totodată în atenție un obiectiv important : calitatea ei.

Foto : A. Cartojan

de construcții Bîrcea

La Fabrica de materiale de con
strucții Bîrcea, din apropierea orașu
lui Deva, a intrat în funcțiune o sec
ție de producție cu o capacitate a- 
nuală de 12 000 tone de pîslă mine
rală, pentru obținerea căreia se folo
sește ca materie primă zgura de 
furnal și granulele de bazalt. Pîsla 
minerală va fi folosită la izolările 
termice și fonice ale instalațiilor și 
utilajelor din industria chimică, la 
centralele de termoficare etc. Noua 
secție este dotată cu utilaje produse 
în țară. (Âgerpres)

Centenarul școlii 
comerciale din București

Sîmbătă seara la grupul școlar comer
cial ,,N. Cretzulescu" a avut loc o ma
nifestare prilejuită de sărbătorirea a 100 
de ani de la înființarea școlii comerciale 
din București. Manifestarea a cuprins 
un program artistic, precum și un concurs 
„Cine știe, răspunde" cu tema 100 de 
ani de la înființarea școlii comerciale.

Industria i 
merțului un 
larg de produse de calitate.'Une
ori, din anumite cauze — preț 
neomologat, ambalaje neuzitate 
etc. — aceste mărfuri rămîn însă 
imobilizate în depozite cu săptă
mânile, deși sînt căutate de cum
părători. Asemenea „vicii de 
formă“ ar trebui rezolvate opera
tiv de industrie,, prin întocmirea 
formelor de derogare o dată cu 
fabricarea produselor. în reali
tate lucrurile se petrec invers : 
se fabrică produsul, se livrează 
comerțului, apoi se solicită de
rogările respective. Iată cîteva 
exemple: fabricile Ï.I.S. „Buftea", 
„Munca"-Constanța, U.S. „Valea . 
Roșie"

tut . fi dat la consum pentru 
că marcarea s-a făcut cu de
numirea „Suc de roșii" . 
cum prevedea STAȘ-ul- — 
natural de roșii". Iată cum, din 
pricina unor neconcordanțe cu 
prevederile standardului, care pu
teau fi evitate sau lămurite de la 
început, unele produse nu ajung 
la timp în circuitul economic, se 
blochează fonduri și spații, se fac 
cheltuieli inutile, cu returnarea 
lor la furnizori.

Consider că ar trebui să se ia 
din timp măsuri că elementele de 
marcare de pe etichete să cores
pundă întocmai standardelor în 
vigoare, iar cînd se produce o 
eroare. în întocmirea lor, aviză- 

au produs cantități mari rile și derogările să se obțină cit 
mai operativ. în această direcție 
aportul Inspecției Comerciale, de 
Stat ar fi mult mai eficace dacă 
și-ar. exercita controlul la fabri
cile producătoare și. nu după ce 
produsul a fost fabricat și expe
diat comerțului.

C. BREHUESCU 
merceolog economist

de bulion. Toate datele pri- 
■ vind- marcarea sînt---însă fă-- 

cute prin litografiere și nu 
prin etichetare, așa cum preve
de STAS-ul. Și pînă la obține
rea derogărilor, produsul nu poa
te fi pus în vînzare. Sucul de 
roșii, produs de fabricile „Mun
ca" și „Valea Roșie" n-a pu-

i
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI

DIN CONGO

SECRETUL TROFEELOR
• Răsfoind „jurnalul de bord al clubului11
• Distractiv și educativ • 800 de artiști amatori
• Cercul literar în sprijinul brigăzilor de agitație

Formafia de operă de la „Tractorul* 
r-a întors de la finala celui de-al 7-lea 
Concurs al artiștilor amatori purfînd în 
geamantan trofeul — titlul de laureat. Pe 
Lingă asta, cei de la „Tractorul" au mai 
adus acasă ți o cupă oferită de Consi
liul Cenfral al Sindicatelor pentru „cea 
mai bună activitate artistică".

— Care este secretul acesfor frofee ? 
l-am întrebat pe proaspeții laureați.

— In cîteva cuvinte, e greu de spus.
Și in loc de răspuns am primit invita

ția de a vizita clubul „Tractorul". Pînă să 
ajungi acolo constafi că în marea uzi
nă brașoveană cultura se recomandă în
cepînd de la poartă. Aici este deschisă 
o librărie. Un bilețel, pus la intrare, o 
anunjă pe responsabilă plecată într-un 
sector; era în orele cînd cărțile se de
plasează cu căruciorul în uzină. Aici, la 
mecanică, se vede o masă plină cucărji; 
în jurul ei multă lume. Unii răsfoiesc lu
crările și pleacă cu cîteva volume sub 
braf, alții întreabă despre noi apariții 
editoriale. Dornici de cultură, oameni 
cu profesii atît de diverse, lucrînd 
într-una din uzmele cele mai moderne 
din țară, au și preocupări extrem de di
ferite. Cum îi ajută clubul?

Să răsfoim „jurnalul de bord al clu
bului". Chiar și numai din ce scrie aci 
se desprinde concluzia că vizitatorii au 
putut să asculte multe lucruri interesante. 
S-au ținut procese literare, conferinje 
științifice, politice, unele referindu-se la 
realizările regimului noslru, altele la as
pecte ale situației internaționale. Au avut 
loc seri recreative pentru colectivele 
unor sectoare. Rulează filme, multe pe 
teme tehnice din domeniul construcțiilor

de mașini. Este prezentă și biblioteca în 
ultima vreme cu cîfeva cicluri de mani
festări, printre care cele privitoare la 
romanul romînesc contemporan, frumu
sețile patriei oglindite în literatură, „că
lătorii în jurul lumii".

Pun jurnalul pe masă. In sală intră cîfi- 
va tovarăși din comitetul U.T.M. Solicită 
ajutorul clubului pentru programul cul
tural-artistic al unei reuniuni.

— Să fie distractiv, dar și educativ...
Această precizare amintește de o dis

cuție organizată în uzină cu cîteva. luni 
în urmă cu tema : eroismul tineretului 
zilelor noastre în muncă, în viață și în 
literatură. Prin modul cum a fost con
cepută, pregătirea acestei manifestări a 
fost tot atît de utilă și educativă pentru 
tineret ca și discuția însăși, invitîndu-i să 
gîndească asupra unor probleme impor
tante. lată ! Peste 1 000 de tineri au fost 
rugați să spună ce cărți le-au plăcut mai 
mult și ce ar mai dori să citească, care 
dintre colegii lor ar putea deveni, și pen
tru ce, eroul unei povestiri literare ? Răs
punsurile au servit la organizarea unor 
expuneri. Au venit la discuție peste 800 
de persoane ; un mare ecou în uzină.

Organizația U.T.M. mai pregătește a- 
semenea manifestări. Dar pe noi ne in
teresează deocamdată secretul trofeelor. 
Să ne adresăm tovarășului Ștefan Croi- 
toru, pe care-l găsim înconjurat de o 
mulțime de oameni. Sînt artiști amatori, 
el e responsabil artistic la club. Se sfă
tuiește cu ei. Cîte nu sînt de făcutl Mul
te programe artistice urmează să fie pre
zentate în uzină. Formația de operă va 
relua repetițiile în vederea spectacole
lor ce urmează să le prezinte în oraș. La

fel și fanfara. Estrada încearcă un spec
tacol de revistă...

— Cîți artiști amatori avefiî
— 800
Opt sute de oameni cîntă, dansează, 

joacă teatru. însușirea arfei pornește de 
la familiarizarea cu instrumentele în 
cercurile de acordeon, mandolină, pian 
etc. și merge pînă la cunoașterea tehni
cii artistice, de pildă prin ceea ce se nu- ' 
mește aci minim muzical. Înaintea fie
cărei repetiții, instructorul formajiei predă 
nofiuni de notajie muzicală, de teoria 
și istoria muzicii. Mulți dintre artiștii a- 
matori au urmat și urmează cursurile 
școlii populare de artă din oraș. Cu o 
asemenea pregătire, ei pot să prezinte, 
într-o interpretare corespunzătoare, piese 
mai dificile din repertoriul clasic și con
temporan. (

Sprijinit de organizația de partid, co
mitetul sindicatului a extins mult activi
tatea culturală la sectoarele de produc
ție. Aici, în sălile de cultură, au loc con
ferințe tehnice adecvate cerințelor sec
torului, recenzii, expoziții cu lucrări ale 
membrilor cercului plastic. Și tot aici, in 
sectoare, și-au găsit un larg cîmp de a- 
firmare cele 18 brigăzi artistice de agi
tație. Ele prezintă anual circa 80—100 
de spectacole.

— De unde atitea texte?
— Păi nu spuneam că avem un cerc 

literar ? Pe lingă fiecare brigadă a fost 
repartizat un membru al cercului. împreu
nă cu colectivul de creație al brigăzii, el 
pregătește textul care este discutat și în 
cenaclu.

Desfășurarea activității cultural-artisti- 
ce în întreaga uzină s-a dovedit extrem

Ion CIUCH1

(Continuare în pag. II-a)
In sala de lectură a clubului uzinelor „Tractorul" din Brașov

Foto : R. Costfn

Situația din Congo a luat o nouă 
torsătură prin faptul că un batalion 
parașutiști belgieni a fost 
ieri cu avioane americane 
Ascension, de sub dependență brita
nică. Insula este situată în largul coaste
lor congoleze, iar acțiunea este pre
zentată la Washington și Bruxelles ca o 
măsură de „precauție“ în legătură cu 
soarta europenilor — belgieni și ameri
cani — aflați la Stanleyville, spre care 
înaintează trupele și mercenarii gu
vernului din Leopoldville.

în legătură cu situația din Congo 
citiți în pag. IV-a articolul „Precau
ție" nejustificată.
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în insula

‘ în cursul zilei de sîmbătă, mi
nistrul de externe al R. F. Germane, 
Gerhard Schröder, a plecat la Wa
shington, iar secretarul general al 
N.A.T.O., Manlio Brosio, și-a înche
iat vizita la Bonn. Observatorii con
sideră că în cursul ambelor voiajuri 
au fost sau vor fi examinate pro
blemele referitoare la proiectul for
țelor nucleare multilaterale, diver
gențele care au apărut între țările 
N.A.T.O. în legătură cu acest proiect 
și alte probleme privind blocul A- 
tlantic. Totodată, vizita lui Brosio la 
Bonn este apreciată ca un act de
monstrativ de sprijinire a poziției 
vest-germane în problemele creării 
F.N.M.

La bursa din Londra s-a înregis
trat vineri o accentuată scădere a 
cursului acțiunilor. Concomitent, 
la bursa de valori lira sterlină 
s-a aflat sub o puternică presiune, 
fapt care a determinat Banca An
gliei să recurgă la sprijinirea sa 
substanțială pentru a o menține dea
supra nivelului minim. Agenția 
Associated Press menționează că 
acesta este cel mai scăzut nivel a- 
tins de lira sterlină în comparație 
cu dolarul. Referindu-se la cauza 
care a provocat scăderea valorilor 
la bursa din Londra, agenția France 
Presse subliniază că ea se datorește 
absenței unor amănunte privind 
măsurile fiscale pe care le va în
treprinde în viitor guvernul și des
pre care se spune că ar afecta be
neficiile societăților.

Legea marțială
in șase provincii 

Vietnamul de sud
In șase provincii din centrul Viet

namului de sud, care au suferit de 
pe urma recentelor Inundații, a iost 
instituită ieri legea marțială. Ob
servatorii consideră că intenția au
torităților sud-vietnameze este ca, 
sub pretextul ajutorării sinistraților, 
să taie legătura forțelor patriotice 
cu aceste provincii, unde ele de
țin importante puncte de sprijin.

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Apreciez profund amabilul dv. mesaj de felicitare cu ocazia alegerii 
mele în funcția de președinte al Statelor Unite. împărtășesc împreună cu 
dv. speranța că relațiile dintre cele două țări ale noastre, bazate pe coope
rare pașnică, vor continua să se dezvolte în mod favorabil.

Al dv. sincer 
LYNDON B. JOHNSON 

Președintele Statelor Unite 
ale Americii
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CEA MAI
FRUMOASĂ ZI

Reîntors la Chiscani, după o ab- seama că trebuie să Intervină Ime-
sență de șapte ani, îmi vine foarte 
greu să refac, în memorie, peisajul 
uitat. Amintirea se oprește la niște 
sălcii îmbătrînite, la malurile nesta
tornice și ondulate, la întinderea de 
cernoziom a Bărăganului. Altfel, Du
nărea rămîne aceeași, nu se schim
bă de la o zi la alta. Călătorim cu o 
șalupă de mare viteză, într-un ano
timp tîrziu și ploios. Cerul e gri, ca 
fumul industrial, vîntul pătrunzător 
ridică valuri la înălțimea unui stat 
de om așa că poezia devine dură, 
cumva potrivnică, lipsită de arome. 
Vasile Spingos, coordonatorul celui 
mai recent chei al Dunării, caută bi
nevoitor vechile dimensiuni : „Aici 
au fost cherhanalele... Plaja era mai 
încolo, de unde începe digul...". De 
o parte și de alta a fluviului decorul 
e stilizat acum, a căpătat contururi 
noi. Ceea ce „a fost” e anevoie de 
reconstituit. Impunătoarele construc
ții, desfășurate pe o arie de cîteva 
mii de metri pătrați, liniile de cale 
ferată, șoselele asfaltate, linia de 
tramvai care leagă combinatul de o 
altă unitate industrială de prim 
rang, uzinele metalurgice „Progre
sul" au schimbat complet geografia 
cîmpiei din vecinătatea Brăilei, a- 
dăugînd orașului un complex menit 
să transforme stuful în celuloză, hîr- 
tie șl fibre artificiale.

★
O imagine exactă a ceea ce pro

duce complexul industrial brăilean 
pornește neapărat de la stuf. în- 
tr-adevăr, este revelator să constați 
că această bogăție inepuizabilă a 
Deltei ascunde atîtea utilități. Am 
fost mai de mult la Tulcea, unde am 
vizitat Trustul de valorificare a stu
fului. Era în toiul campaniei de re
coltare și cineva remarca faptul că, 
altădată, toamna se dădea foc bălți
lor. La spectacolele acelea inedite 
asistau uneori și puținii groși la bu
zunare, atrași de sălbăticia primitivă 
a Deltei.

Spectacolul la care participam noi 
era altul. Un șir lung de combine, 
special utilate, cu motoarele în plin, 
navigînd pe apă, recoltînd. Marșul 
lor avea să dureze săptămîni, era 
greu și obositor, fiindcă uneori se 
lucra și sub potopul ploilor sau al 
lapoviței. Bucuria de la capăt îi aș
tepta pe oameni mai mult ca o des
tindere, nu era deloc exclamativă. 
Se respira încă precipitat, după atîta 
efort, se zîmbea încet, cu satisfacție, 
N-aș crede că e numai 'o ' simplă 
deosebire de nuanțe, deoarece bătă
lia aceasta se dădea pentru stuf.

Vasile Spingos dă impresia ți
nui marinar vesel, predispus ori- 
cînd să vînture Dunărea în lung 
și-n lat. Pe puntea vasului sau 
la volanul șalupei el respiră ae
rul o dată cu fluviul pe care l-a în
drăgit. Și totuși în meseria lui, ma- 
rinăria — convertită de acum într-o 
activitate amplă, multilaterală — 
s-au produs modificări substanțiale. 
Spingos a devenit, dacă vreți, pun
tea de legătură dintre Trustul din 
Tulcea și Complexul industrial de 
prelucrare a stufului. Păcat că cele 
trei sau patru bariere înșirate pe șo
seaua ce leagă cheiul de combinat 
distilează uneori adevărata valoare 
a eforturilor sale, deși povestea asta 
nu-1 prea necăjește pe veselul căpi
tan. El continuă să muncească fără 
zarvă, dar cu plăcere și dăruire.

Iarna trecută, din cauza gerului, 
sita de absorbție de la chesonul 
de apă înghețase. Spingos și-a dat

diat, altfel lipsa de apă amenința 
să oprească munca în combinat. Cu 
oamenii pe care îi avea în subordi
ne și cu ajutorul tehnicienilor din fa
brică, a lucrat o zi și o noapte, fără 
întrerupere, eliberînd sita din încleș
tarea ghejei. Chesonul a continuat să 
funcționeze, dar el, marinarul poto
lit, n-a găsit de cuviință că trebuie 
musai să istorisească isprava la toa
tă lumea. Cam tot pe atunci a în
ghețat și Dunărea. Spărgătoarele 
NAVROM-ului au eliberat fluviul, dai 
numai pînă la Brăila, așa că cea- 
murile care aduceau stuf combina
tului se aflau imobilizate pe undeva. 
Combinatul risca să rămînă fără 
materie primă, fiindcă dezghețul nu 
vine cît ai bate din palme. Spingos 
a intervenit la conducerea NAVROM- 
ului, a făcut ce a făcut și a obținut 
spărgătoarele. In cîteva zile cheiul 
combinatului a devenit navigabil.

Pe mal stau aliniate ca niște sol
dați șire întregi de stuf. Manipulanții 
le încarcă în vagoane, expediindu-le 
spre tocătoriile șl fierbătoriile fabri
cii de celuloză. Dar pînă acolo ce 
se întîmplă cu stuful ? El, Spingos, 
planifică, cere transporturi suplimen
tare, organizează și dirijează des
cărcarea ceamurilor. Pînă în august, 
cheiul combinatului a fost dotat cu 
un vas de manevră. La începutul 
lunii septembrie însă vasul a plecat 
în reparații capitale. Ca să închirie
ze alt remorcher dura timp și costa 
și mulți bani. Atunci Spingos a în
ceput să facă manevre cu șalupa lui 
de 90 de cai putere. în felul acesta 
a adus combinatului economii de 
250 000 lei. Cine ar fi crezut că o 
șalupă de voiaj poate înlocui un 
vas de 300 cai putere ? Și să nu 
uităm că într-o lună intră aici circa 
160 de ceamuri cu o încărcătură de 
100—120 tone fiecare.

— A 1 exclamă Spingos cu dezin
voltură. Astă iarnă am avut o zi gro
zavă. După ce le-am arătat „bărbo
șilor" de pe spărgătoare unde să-mi 
elibereze cheiul, să fi văzut dum
neata cele zece ceamuri încărcate 
cu stuf venind încet, ca rățuștele. 
Că nu mai aveam materie primă de- 
cît în două șire, iar nesățioșii aceia 
(arată spre combinat) înghit zilnic 
500 de tone 1

★
Drumul parcurs de stuf de la 

planta propriu-zisă la produsul finit, 
. adică celuloză, cartoane sau fibre 
artificielle, poate fi memorat de ori
cine d.upă o schemă aflată la intra
rea în secția fierbătorie. Schema e 
simplă.și cuprinde cinci etape esen
țiale r tocătorie, fierbătorie, spălare, 
sortare și deshidratare. Ca să devină 
celuloză însă; stuful nu consumă nu
mai soda caustică pentru albit, le- 
șia care îl regenerează, apa chimi
că sau curentul electric, ci și o e- 
nergie de un fel deosebit, dăruită de 
oamenii combinatului. Și fiindcă a- 
ceastă energie n-a fost consemnată 
în procesele tehnologice; ea-consti
tuie, ca să zicem așa, fștoria or.ală 
a metamorfozei stufului. •

O dată cu miile de-'tone de stuf 
uscat, Trustul din Tulcea expediază 
combinatului și o cantitate însemna
tă de stuf verde. Această materie 
primă era izolată chiar de la sortare 
și dată la o parte, totuși în flerbă- 
toare stuful uscat ajungea „impur", 
amestecat cu stuf verde. Trebuia 
căutată o nouă tehnologie de prelu
crare, deoarece calitatea celulozei

lăsa de dorit. Sfatul tehnic a stabi
lit indicii generali ai noului proces 
de fabricație, dar rezultatele concre
te, definitive, se datorează secțiilor, 
adică acolo unde luni întregi s-a 
muncit cu încordare și pasiune.

Operatorul Bucur Alecu : „Dimi
neața, veneam cu jumătate de oră 
mai devreme ca să-l schimb pe Mi
ron Popovici. Știți, noaptea e mai o- 
bositor să lucrezi... îl găseam de fie
care dată în același loc, în fața pa
noului de comandă, nemișcat :

— Ai grijă — îmi spunea — tem
peratura să nu scadă sub 175 de 
grade și să nu treacă de 200.

Era o frază care ne-o repetam me
reu unul altuia ca un consemn, deși 
fiecare o știa pe de rost".

Inginerul Ion Secuiu : „La șapte 
punct controlam hidromodulii, adică 
procentul de lichid din fierbător. 
Nu-mi făceam griji, aveam acolo 
oameni de nădejde, pe Andrei Fri- 
gioiu și pe Sava Stoian. Ca să sta
bilim raportul de alcali (necesarul 
de soluție pentru fierbere) a trebuit 
să muncim o lună încheiată. Frigioiu 
îmi telefona din oră în oră :

— 17 la sută. Fără rezultate.
— Ridică procentul la 18.
Așteptam. Frigioiu mă suna iar :
— Nu-i bine nici cu 19 1
— 20 1
— încerc la 20.
Primele vești bune le-am primit 

abia cînd am băgat în fierbător o 
concentrație de sodă de 21 la sută.

M-am dus imediat la fierbătorie. 
încercam o bucurie pe care n-o mai 
simțisem de mult".

Conductorul Vasile Spătaru : „Eu 
sînt deocamdată ajutor unu, ca și 
Gheorghe Ion. Cînd a sosit de la la
borator buletinul de analiză în care 
se specifica oficial că noii indici de 
prelucrare sînt buni, maistrul Radu 
Ștefan a început să alerge pe scări 
de la un fierbător Ia altul. După ter
minarea schimbului a luat două sti
cle cu vin și ne-a cinstit pe fiecare. 
Poate nu vi se pare cine știe ce, dar 
a fost o zi grozavă 1"

Așa arată Istoria stufului verde în 
drumul său spre celuloză șl hîrtie.

Trestia înaltă și subțire, care se 
mlădie la cea mai ușoară adiere de 
vînt, devine capricioasă chiar sub

SCÎNTE I A

ochii mei. Nu știu dacă acesta a 
fost și principalul motiv de compa
rație cu gingășia și suplețea femini
nă. Constat însă că pînă și denumi
rile tehnice care i se oferă aici, devin 
foarte repede improprii, relative. In 
cadrul aceluiași combinat, celuloza 
ca produs finit, își schimbă imediat 
destinația, transformîndu-se în ma
terie primă pentru fabrica de car
toane. Asta nu înseamnă însă că oa
menii nu-i acordă încrederea cuve
nită, dimpotrivă 1 Aș spune chiar că 
unii s-au îndrăgostit de ea. O 
„victimă" a grațioasei trestii este 
Gheorghe Constantin. El a por
nit în căutarea „linei de aur" 
încă din 1959, cînd fabrica de car
toane abia intra în funcțiune. Timp 
de trei ani a lucrat în mai toate fa
zele de prelucrare a stufului. 
Astăzi este cel mai tînăr mais
tru de la cartoane. L-am cunos
cut într-un moment esențial al pro
ducției, cînd imensa mașină de pre
lucrare a celulozei, desfășurată pe 
o distanță de aproape 150 de metri, 
intrase în marșul de probă, după o 
revizie de cîteva zile. Pentru vîrsta 
lui, Gheorghe Constantin are o pri
cepere uimitoare.

— E o muncă frumoasă — îmi 
spune. Nu-i nevoie să vă ascund că 
sînt pasionat după ea. Firește, n-am 
descoperit încă totul, dar asta nu 
mă sperie. Calitatea cartoanelor fa
bricate de noi este tot mai aprecia
tă. Lucrul acesta ne bucură mult.

Intre altele, trebuie să vă spun că 
împreună cu Emil Rusescu, Gheorghe 
Constantin a fost primit direct în 
partid.

— Cea mai frumoasă zi ? Mal e 
nevoie s-o spun ? Cînd am fost con
firmat membru de partid.

Se mal fac încă probele tehnolo
gice la celălalt combinat, de fibre 
artificiale. Celuloza va lua aici în
fățișarea lînei și a bumbacului. Sec
ția de filatură va da anual o canti
tate de fire egală cu recolta strînsă 
de la un milion și jumătate de ol. A- 
colo, istoria orală a trestiei abia în
cepe. Și nu-i greu de întrevăzut care 
va fi cea mai frumoasă zi.

Manole AUNEANU
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Plasticul
• O gazdă cu 1001 de feje • Frumos

Surprizele viitoruluiși practic •
Mai acum cîțiva ani plasticul era 

un musafir care trecea destul de rar 
pragul locuințelor noastre. Iși oferea 
serviciile fie ca mîner, fie în chip 
de cutie, în orice caz, era mărunțel 
și neimportant. In prezent se poate 
însă afirma că a devenit o veritabilă 
gazdă. Aproape că nu mai poți con
cepe, fără plastic, componentele mo
derne ale esteticului și confortului 
din apartament. O exemplificare ? 
Poftiți în vizită...

HOLUL

și rezistentă, acoperă multe 
de furnire devenite mo- 
ceea ce se află sub pan-

Pentru a vă anunța sosirea, ați în
tins mîna spre... da, spre un buton 
alb, din material plastic. Deci, încă 
de aici și-a manifestat prezența. Ușa 
se deschide și pătrunzi în prima în
căpere a locuinței — holul. Plasticul 
nu trebuie căutat mult dacă nu e 
luat... drept altul. In primul rînd la
cul de pe noua ușă cu furnir de nuc, 
fabricată la C.I.L. Pipera, este un 
poliester. Pelicula lui transparentă, 
lucioasă 
hectare 
bilă. Iar 
tofi nu e — așa cum s-ar putea cre
de — marmură, ci covor din policlo- 
rură de vinii. Frumos, durabil, cu 
două fețe în mai multe nuanțe, 
imitînd marmura striată, covo
rul este o creație a noii fabrici de 
mase plastice din Iași.

Holul are și el o față plă
cută : ruloul a așternut peste ea 
un model discret, intim. Mîneca hai
nei a șters, din greșeală, peretele, 
dar nu s-a luat nimic pe ea. Secretul 
e simplu — și vopseaua e din masă 
plastică.

DORMITORUL
Trecem în dormitor. Nici nu-ți vine 

să crezi că plușul moale al covoru
lui este tot material plastic. Se 
deosebește într-adevăr cu ceva de 
cel confecționat din lînă : se curăță 
ușor, e mai rezistent. Iar parche
tul de sub covor e ca lămîia. 
Dai cu palma peste el și degetele 
alunecă de parcă ar fi nimerit peste 
luciul unei oglinzi. Este noul lac de 
parchet, fabricat pe bază de rășini 
poliuretanice. El se așterne peste 
lamele ca o foiță lucioasă și trans
parentă, care rezistă cîțiva ani 
chiar la o circulație intensă.

Atrage atenția, prin frumusețea 
modelului și prospețimea culorilor,

Blocul acesta
8 kg. Este din plastic — polistiren expandat

masiv, pe care-1 ține tînărul deasupra capului, are numai 
produs Ia Onești

UNDE PĂSTRĂM
CĂRȚILE

Am multe cărți. In unitățile care 
pun în vînzare mobilă se găsesc tot 
felul de garnituri, ca și piese sepa
rate. Zilele trecute am pornit să-mi 
cumpăr o bibliotecă. Dar nu mi-a 
convenit nici una din cele pe care 
le-am văzut. Nu calitatea sau mode
lul erau de vină. Altul era necazul: 
se găsesc numai biblioteci de dimen
siuni mici. Propun organizațiilor co
merciale să solicite producătorilor 
— pentru posesorii a numeroase vo
lume — fie confecționarea unor bi
blioteci cu gabarit mai mare, fie a 
unor sisteme de etajere încăpătoare 
și care, în același timp, să ocupe cît 
mai puțin din suprafața unei ca
mere.

C. TOADER
Ploiești

tapetul. E fabricat la Turda. Munci
torii de aici produc tapete în desene 
imprimate cu diverse motive decora
tive sau care imită „calcio-vecchio", 
zugrăveala stropită etc. Aceste ta
pete au deasupra un strat subțire de 
clorură de polivinil, care se spală 
ușor, e rezistent, menține culorile.

Privim pe fereastră. Perdeaua va
poroasă, pe care o dăm într-o par
te, e din relon. Ne așezăm pe pat și 
arcurile se lasă. Arcuri ? Nu — e sal
teaua spongioasă, care a luat locul 
spiralelor de oțel și zegrasului.

CAMERA DE ZI
Covorul pe care călcăm nu mai 

e moale, dar amortizează totuși zgo
motul. De fapt nici nu e covor ci... 
pardoseală din material plastic, 
confecționată în desene și modele 
care imită covorul. Pentru pardoseli 
se fabrică în prezent mari cantități 
de covoare și dale, cu sau fără su
port, care sînt trimise șantierelor din 
țară. Ele înlocuiesc cu succes par
doselile și mozaicul.

Atît chimiștii cît și constructorii 
anunță folosirea, într-un viitor apro
piat, a polistirenului expandat la 
confecționarea pereților interiori mo
bili. Pereții despărțitori vor fi în așa 
fel făcuți încît să creeze locatarului 
posibilitatea de a-i muta în funcție 
de necesități. Polistirenul expandat, 
care va forma „miezul" peretelui, 
este un foarte bun izolator fonic și 
termic. El are însușirea de a înma
gazina în masa lui pînă la 80 la sută 
aer, rămînînd totuși un material 
spongios, dur, ușor.

Au fost obținute succese certe în 
folosirea materialelor plastice la fa
bricarea mobilierului sanitar și co
mercial. Păcat că unitățile Ministe
rului Economiei Forestiere nu fabri
că astfel de mobilă și pentru lo
cuințe.

BAIA
Unde se află aici plasticul ? De 

pildă, pe jos. El a înlocuit mozaicul 
și se comportă excelent. Nici faianța 

O»
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de pe pereți nu e din argilă albă, 
ci din plăci de p.v.c. Un metru 
pătrat de perete placat cu plastic 
este cu 15 la sută mai ieftin decît 
cel executat cu faianță.

In prezent, industria materialelor 
plastice pune la punct o vopsea 
nouă, pe bază de rășini acrilice, 
care se poate transforma într-o pe
liculă lucioasă, transparentă ori 
mată, albă sau în diverse chior’.. 
Deoarece e rezistentă la umiditate, 
ea va acoperi pereții multora dintre 
noile băi.

Dar să mai privim în jur. Diferite 
țevi de legătură, port-prosopul) su
portul de oglindă, savoniera, bure
tele, periuța și port-periuța de dinți 
— toate sînt din plastic. Tot din 
material plastic ar putea fi și robi
netul, chiuveta, rezervorul de :apă, 
ba chiar și cada băii, dacă indus
tria chimică și-ar fi respectat promi
siunile făcute încă din anul 1962.

BUCĂTĂRIA
Covorul pe care l-am văzut în hol 

se află și aici, vopseaua care aco
peră pereții, de asemenea, mobilie
rul are și el obraz... de melamină, 
făța de masă, cu diverse flori și de
sene — păcat că nu sînt mai fru
moase — e o „folie" plastică ; sec
torul forte îl constituie însă articole
le din dulapul cu vitrină : servicii 
de tot felul, tăvi, pahare și farfurii 
care imită cristalul ori porțelanul, 
coșulețe pentru pîine și fructe, ta- 
cîmuri, cutii în diferite forme și cu
lori, garnituri pentru sare și piper, 
platouri și cutii de menaj, solnițe, 
strecurători, presărătoare de zahăr 
cu capac și multe altele. Arsenalul 
de cuțite etalează mînere din ace
lași material, multe 
șinile de tocat carne 
nuci și mac sînt din

★
Vizita s-a terminat. Ea a încercat 

să ne dezvăluie doar o mică parte 
a celor 1001 de fețe ale... gazdei. 
Unele încă n-au apărut. Le va aduce 
viitorul.

...Pornim pe scări. Afară e toamnă, 
vînt, ploaie. Ne întoarcem. E impo
sibil de plecat fără plastic 1

Vasile TINCU

piese din ma
ori de măcinat 
plastic.

Secretul 
trofeelor
(Urmare din pag. I-a)

de eficientă, cuprinzînd un mare număr 
de oameni în sfera influenței educative. 
Pentru că oricîte manifestări s-ar orga
niza la club, vor fi totuși puține în com
parație cu cerințele unui colectiv atît de 
mare. Dar sînt oare chiar așa de multe ? 
După „jurnalul de bord”, se vede că 
uneori, mai ales sîmbăta și duminica, 
programele sînt încă sărace: un film, al
teori nimic, sau șah, televizor, radio. Față 
de capacitatea sălilor, participarea publi
cului la unele manifestări este redusă.

— Cum se explică?
Tovarășul Croitoru ocolește răspunsul. 

Dar, cel puțin pînă la un punct, e plă
cut să-l ascultăm.

— Să facem un calcul I Dacă-i soco
tim pe toți cei antrenați în diferite co
lective cultural-artistice, pe lingă club 
activează vreo 2 000 de oameni. Peste 
1 300 de persoane din uzină sînt înscrise 
la cursuri serale sau fără frecvență ale în- 
vățămînfului de stat. Cîteva mii au fișe 
de cititori la bibliotecă. Avem o univer
sitate muncitorească. Cîfi sînt ?

— De acord, mulți.
— Și nu i-am amintit pe ce' care ur

mează învățămîntul de partid, cursuri de 
ridicare a calificării, de specializare teh
nică. Am făcut un calcul și am ajuns la 
o cifră de două ori mai mare decît 
populația uzinei.

— Deci n-are cine să mai vină la 
club... Oare așa să fie? Cred că sînieți 
convins că cei înscriși, să spunem, la un 
curs tehnic, mai vor să asculte și alt
ceva. O dovedește chiar jurnalul clubu
lui: 500 de participanți la o conferință 
despre știință ; 250 la un mon
taj literar muzical; 750 la un spectacol... 
Dar sînt și manifestări cu numai cîteva 
zeci de persoane. Despre acestea e vor
ba Poate nu sînt bine popularizate, sau 
poate calitatea unora nu îndeamnă pu
blicul să vină și la următoarele. Inte
lectuali de prestigiu din oraș ar putea 
fi invitați mar des la club să facă ex
puneri pe teme interesante, să ia parte 
la simpozioane și la alte acțiuni.

Interlocutorul e de acord. Activitatea 
merituoasă a clubului poate deveni 
și mai eficientă. Iar cu aceasta am în
cheiat și vizita la „Tractorul". Și parcă 
aș întreba din nou: care este secretul 
trofeelor? Intr-adevăr, greu de spus în 
cîteva cuvinte.

FOILETON

Cum se împachetează un mmb
Omul stătea pe o bancă și plîn- 

gea. Din cînd îm cînd, se oprea din 
cusut ca să-și șteargă ochelarii și, 
cu o nouă energie, împungîndu-se 
în degete, începea iar să coase.

M-am apropiat de el.
— Vreo nenorocire în familie ?
— Mi se mărită o nepoată.
Mi-a spus că nunta e la Sighet, 

dar el, unchiul, e reținut de tre
buri.

— O iubesc, zise el, n-am co
pii, sînt văduv, e singura mea ne
poată. Dar nu prea știu să cos.

— N-ați învățat la armată ?
— Am platfuss și studii univer

sitare, spuse el, termen redus. 
Vreau să-i trimit o sticluță cu 
esență de parfum. Dacă nu pot să 
merg la nuntă, măcar atîta să-i 
trimit. Am luat-o din Bulgaria. 
Doi centimetri pe unu. Și un gîn- 
dăcel, unu pe unu. Clips. Dar la 
acesta am renunțat.

Spunînd cele de mal sus, unchiul, 
calmat, a început din nou să coase.

— La ora 8 dimineața, spuse el, 
m-am prezentat aici la poștă, la 
recomandate. Cînd mi-a venit 
rîndul, funcționara de la ghișeu 
mi-a răspuns, foarte amabilă :

— Nu se poate. Sticluța și gîn- 
dăcelul dumneavoastră constitue 
colete. Trebuie să mergeți la me
sagerii în spatele Poștei.

Am ajuns aci ; așteptînd, am ci
tit instrucțiunile de pe firma pe 
care o vedeți : „Lista alfabetică a 
obiectelor interzise a se introduce 
în colete sau scrisori. A. Arme în
cărcate. Artificii sau piese de arti
ficii. P. Piese de artificii. Prepa
rate în a căror compoziție ințră 
fosforul. F. Fosfor și Fulmicoton 
O. Obiecte respingătoare (gre
țoase)...

— Văd că ați învățat firma pe 
dinafară. Sînteți jurist ?

— ...A. Acid sulfuric (vitriol). V. 
Vitriol (acid sulfuric)...“ Nu; bac- 
teriolog. Vasăzică îmi vine rîndul, 
funcționarul se uită la sticluța 
mea și îmi spune amabil : „E mai 

mică decît degetul meu mic. Nu 
se poate. Dacă vreți s-o expediați 
prin colet, puneți-o într-o ladă". 
Credeam că am auzit greșit. „In 
ce ?" „Cusută în pînză, răspunse 
el. O ladă. De ce vă uitați atît de 
mirat? N-ați mai văzut o ladă?"

— Poate îmi faceți o reducere, 
l-am spus. Nu chiar ladă. Am adur 
cu mine o cutiuță.

— Nu vă mai scormoniți de
geaba în buzunare, mi-a spus el. 
însuși cuvîntul cutiuță arată clar 
situația dumneavoastră. Dacă v-a 
încăput în buzunar, înseamnă că 
nu corespunde. Trebuie o cutie de 
20 pe 20 pe 10 înălțime. De ce mă 
priviți astfel ? Centimetri, Cusută.

Am abandonat lupta.
— Bine, i-am spus, dați-mi cu

tia, dați-mi ața, acul. Cît costă?
— Ne jigniți, spuse el. Nu sin

tern vînzători. Dacă vreți o ladă, 
asta da. Sfoară la librărie.

— E cît un degetar, domnule, 
vrei să creadă că i-am trimis un 
magnetofon sau o ladă de pește ?

— Peștele se trimite pe răspun
derea expeditorului. Sfoară puteți 
găsi și la Ferometal.

După un sfert de oră, am stabi
lit că pot trimite flaconașul ca va
loare. N-am înțeles prea bine ce 
înseamnă asta, dar, entuziasmat, 
am scos cutiuța.

— Iar începi, tovarășe ? m-a 
mustrat el. Credeam că ne-am în
țeles. O cutie mult mai mare !

Am examinat împreună, pe rînd, 
„Dalia", „Jeleuri asortate" și „Ro- 
dica". Fiecăreia îi lipsea cite ceva, 
cînd în lungime, cînd în lățime, și 
numai „Postăvarul" se apropia de 
idealul lor de înălțime.

— Mamă, am strigat ajuns aca
să, te rog să-mi coși cutia asta.

Noroc că stau lîngă Poștă. Cu 
drumul, treaba a durat o oră și ju
mătate. Am venit aici, am arătat 
flaconașul, și am început să cos 
închizătura. Calm. Vă rog să mă 
credeți că nu sînt astenic. Deși 
n-am la mine degetar. Stăteam 

așa liniștit și coseam, cînd am au
zit pe o funcționară cum îi spune 
cuiva, probabil un șef de-al ei :

— Tovarășe, uitați-vă acolo, să 
vedeți ce s-a apucat Zamfir să 
promită că acceptă. Uitați-vă !

Cu groază, am văzut că se uită 
la cutia din mîinile mele. Se uitau 
surprinși și dezgustați, ca și cînd 
aș fi vrut să trimit păsări mici 
cîntătoare hrănite cu doctorii de 
fosfor și ambalate în fulmicoton.

— Ce s-a mai întîmplat ? am 
strigat sărind în picioare. E valoa
re! E cu pînză! E cu adresă! S-a 
uitat, a văzut-o ! A mirosit-o, nu e 
grețoasă, e parfum ! Are nuntă I 
Sighet 1 Unde-i tovarășul Zamfir ? 
I-am pus și vată !

Au început să discute între ei, 
i-am implorat să facă o excepție. 
Pînă la urmă omul m-a înțeles :

— O să v-o primim ! Cum o adu
ceți, o primim.

— In două minute sînt gata.
— A, nu, a zis el, asta nu e 

bună.
A privit-o ca un critic de artă 

și a adăugat :
— Se cunoaște că ați muncit 

frumos, ar fi o bază de discuție ; 
cusătura e deasă, culoarea dră
guță. Mergeți iar acasă, și ream- 
balarea vă va lua mai puțin 
timp. Căci numai ultima cusătură, 
pe care o faceți aici la noi, poate 
să fie pe dinafară. Restul cusătu
rilor trebuiau să fie pe dinăuntru... 
Dar ce-i, nu vă simțiți bine ?

Am luat o pastilă. I-am propus 
să întorc săculețul pe dos,

— Adică partea dinafară să in
tre pe dinăuntru ? a întrebat el. 
Ar fi perfect.

Și, înainte de-a apuca să-i strîng 
bucuros mîinile, a adăugat repede:

— Ar fi perfect, dacă n-ați fi 
scris adresa. Căci adresa, acum a- 
fară, va ajunge astfel înăuntru.

— Nu-i nimic, o mai scriu o 
dată, pe dinafară !

— Știu eu că o scrieți, dar ce 
facem cu cea dinăuntru ? Căci nu-i 

voie să fie nimic scris pe dinăuntru. 
Mergeți acasă și...

Fără să mai ascult pînă la ca
păt povestirea unchiului, am rupt-o 
la fugă. Amintindu-mi însă de 
înalta misiune a foiletoniștilor, 
m-am întors și m-am dus la ghișeu.

— Vă rog să-mi spuneți cum se 
împachetează. Vreau să trimit la 
direcția poștelor o bacterie.

— Ce fel de bacterie ?
— 40 pe 30 pe 10. Explozibilă.
— Forma e bună. Dar dacă e 

explozibilă, nu se poate.
— Nici cu fulmifoileton ? Nu e 

pe lista dumneavoastră.
— O să completăm lista. Cum 

ați spus că se cheamă ? Nu cumva 
ai timp de glume ? Să economisim 
timpul cetățenilor !

Vocile răsunau cu tărie. Vreo trei 
cetățeni s-au întrerupt din cusut. 
L-am chemat pe unchi.

— Ce meserie aveți ?
— Medic, a răspuns unchiul 

ștergîndu-și ochii. Bacteriolog.
— Auzi, bacteriolog, n-a urmat 

nici un curs de coletărie și își în
chipuie că fiecare poate expedia 
un colet așa, fără școlarizare ! 
Măcar să fi fost chirurg, că aceia 
știu să coasă. Tovarăși, dovediți-i 
că un flaconaș de 50 de grame 
poate fi expediat repede și practic!

Mesageristul-șef m-a privit a- 
dînc în ochi.

— Tovarășe, ne-ai pus la ambi
ție! O să facem imediat dovada !

Cu iuțeala fulgerului, și fără ca 
măcar să gîfîie din cauza greu
tății mari, un subaltern a adus o 
ladă de fier. Un cub cu latura de 
aproape jumătate de metru.

Un gest impunător al mesage- 
ristului, și medicul, fericit, i-a dat 
flaconașul, cît o prună. Omul poș
tei l-a luat între două degete, l-a 
mai mirosit o dată, a privit trium
fător în jur, și l-a pus în ladă.

— Iar acum, a zis el simplu, 
să punem ceva, ca să nu se zbată 
înăuntru.

Medicul a fugit să cumpere vată 
Cred că vreo douăzeci de pachete

Cei de față erau fericiți.
— Asta a fost numai așa, le 

spuse mesageristul. Dumneavoas
tră însă să vă cumpărați lăzi.

Apoi se întoarse spre mine :
— Poftim, doctor, și nu știe să 

aducă vată !
Sergiu FĂRCÂȘAN

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Motanul încălțat — 
(orele 11), Romeo și Julieta — (orele
10.30) . Teatrul de stat de operetă : Rose
marie — (orele 10,30), Tîrgul de fete — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (sala Comedia) : Maria Stuart
— (orele 10). Domnișoara Nastasia — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : O femeie cu 
bani — (orele 10), Patima de sub ulmi
— (orele 15), Moartea unui artist — (o- 
rele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia — (orele 10), Cum vă 
place — (orele 15), Omul care aduce 
ploaia — (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța
— (orele 10 șl orele 19,30), Comedia ero
rilor — (orele 15). Teatrul de Comedie : 
Somnoroasa aventură — (orele 10,30 șl 
orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru): Hipnoza — (orele 10 și orele
19.30) , Carieră pe Broadway — (orele
15.30) , (sala Studio): Zizi și... formula ei 
de viață — (orele 16), Unchiul Vania — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun... dar cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 11), Finita 
la comedia — (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale- (str. 30 Decembrie 
nr. 9) : Mitică Popescu — (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
„Savoy") : Revista de altădată — (orele 
20), (sala „Victoria") : Aventurile unei 
umbrele — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică” : Băiatul și vîntul — (spectacol 
pentru copii — orele 11), Eu și materia 
moartă — (spectacol pentru adulți — o- 
rele 20,30). Ansamblul de cîntece șl dan
suri al C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : 
Tinerețe — (orele 17 și orele 20). Circul 
de stat : Spectacol prezentat de ansam
blul circului italian Medrano — (orele 
16 Șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pentru ecran panoramic) : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (seria de bilete 1 244 — 
orele 19,30), Patria (9,30; 12,30; 15,30;
18,30; 21,15). Sedusă șl abandonată : Re
publica (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30), 
Festival (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), To
mis (8,30; 11; 13,30: 16; 18,45; 21,30). Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30). Vese
lie 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). Grivlța 
(10; 12,30; 15; 17,30; 20). Melodia (9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). Milionul : Car- 
păți (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 (10.30; 
16; 18,15; 20,30). Comisarul Maigret se 
înfurie : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30.
18,45; 21), Arta (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30) 
Carl von Ossietzky : Central (10,30; 13. 
15,30; 18; 20,30). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (9.45: 13,15.
16,45; 20,15). Dacia (9,30: 13; 16,30; 20). 
Rebelul magnific : Union (11; 14,30; 16,30; 
18,45: 21). Program pentru copii ; Doina 
(10; 11,15; 12,30). Bărbații: Doina (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) : Glulești (9,30; 13; 16,30; 
20), Volga (10,30; 16: 19,30). Hatari (am
bele serii) : înfrățirea între popoare (10; 
16,30; 20), Floreasca (9; 12,30; 16; 19,30).

Comisarul : Cultural (15; 17; 19; 21). In 
viitoare : Buzești (11; 15,30; 18; 20,30),
Cosmos (16; 18,15; 20,30). Comoara 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).
Căliți în foc : Crîngași (16; 18,15; 20,30).
Încurcătură blestemată : Flacăra (11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Drumul Sării (11; 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 — cinemascop: 
Popular (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). Dra
goste la zero grade : Moșilor (15; 17; 19; 
21). Poveste de pe Don : Lira (15,30; 18;
20,30).  Există un asemenea flăcău : A- 
desgo (10,30; 15,30; 18; 20,30). Domnișoa
ra... Barbă Albastră : Viitorul (14; 16; 
18,15; 20,30). Locotenent Cristina : Colen- 
tina (10; 16; 18,15; 20,30). Viață particu
lară: Progresul (11; 14,30: 16,45; 19; 21.15). 
Vii și morți — cinemascop (ambele se
rii) : Flamura (9; 12,45; 16,30: 20,15) Doi 
colonei : Ferentari (16; 18,15; 20,30) Ban
da de lași: Cotroceni (11; 16; 18,15. 20,30). 
Aventura de la miezul nopții : Pacea 
(11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : Acrobațiile lui Așchluță in arenă ; 
Telejurnalul pionierilor. 10.00 — Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiunea pentru
sate. In jurul orei 13,30 — Transmisiune 
de la Stadionul 23 August a reprizei a 
Il-a a întîlnirii de fotbal ■ dintre echi
pele Progresul — Știința Craiova și în- 
tîlnlrea de fotbal dintre echipele Ș'eaua 
— Știința Cluj. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,10 — Varietăți. 20.10 — Un pe
tic de hîrtie. 20,25 — Partea a Il-a a 
emisiunii de varietăți. 21,40 — Comici
vestiți ai ecranului. In închei ;re : Bu
letin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea.
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor, Iar cerul a tost 
schimbător, mai mult acoperit în Banat, 
Ardeal și Moldova, unde au căzut pre
cipitații sub formă de lapovlță și 
ninsoare In munți a nins. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sectorul 
nord-vest. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 0 grade la Huși șl 
12 grade la Calafat și Bălleștl. In Bucu- 
roști : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a 
fost variabil. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, din sectorul nord-vest. Tem
peratura maximă a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
34 și 25 noiembrie. In țară : Vremea se 
răcește treptat, începînd din nordul 
țării. Cerul va fl variabil, mal mult 
noros. Vor cădea precipitații locale. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit cu 
Intensificări temporare. Temperatura în 
scădere cu deosebire la sfîrșitul Inter
valului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 6 grade și plus 4 grade, far maxi
mele între minus 2 grade ' șl plus 8 
grade. Ceață locală. In București : Vre
mea se va răci treptat cu deosebire spre 
sfîrșitul intervalului. Cerul va. ti varia
bil, mai mult noros, favorabil precipi
tațiilor temporare. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în scădere ușoară,
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INFOR
VIZITA UNOR ZIARIȘTI 

DIN S.U.A.
între 19 și 21 noiembrie, William 

Randolph Hearst Jr., proprietarul 
concernului de presă „Hearst Con
solidated Publications Inc.", însoțit 
de colaboratorii săi F. Conniff, R, 
R. Considine și S. Flieger, a vizitat 
orașul București, în cursul șederii 
lor în București, oaspeții au fost pri
miți de Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 

j niștri al R. P. Romîne, și George Ma- 
L-covescu, adjunct al ministrului afa

cerilor externe,
SESIUNEA COMISIEI MIXTE 

HIDROTEHNICE 
ROMÎNO-UNGARE

între 10 și 21 noiembrie 1964 au 
avut loc la București lucrările sesi
unii a IlI-a a Comisiei mixte hidro
tehnice romîno-ungare pentru apli
carea convenției referitoare la apele 
de frontieră, Tratativele au decurs 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

. CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
A 40 DE ANI DE LA

PROCLAMAREA R, P. MONGOLE
La ambasada R. P. Mongole din 

București a avut loc sîmbătă la a- 
miază o conferință de presă cu pri-

ȘTIRI CULTURALE
Sîmbătă seara, la Teatrul de Ope

ră și Balet din București a avut loc 
un spectacol cu opera „Trubadurul" 
de Verdi, la care și-a dat concursul 
dirijorul austriac Gustav Koslik. 
Oaspetele a mai avut conducerea 
muzicală a spectacolului cu opera 
„Fidelio" de Beethoven.

★

Violonistul Emil Kamilarov, ar
tist emerit al R. P. Bulgaria, lau
reat al Premiului „Dimitrov“, a fost 
solistul concertelor de vineri și sîm
bătă ale Filarmonicii din Iași.

*
în cadrul programului de schim

buri cultural-științifice dintre R.P.R. 
și S.U.A., sîmbătă a sosit în țara 
noastră prozatorul american John 
Updike.

★

Tenorul Salvatore Puma de la 
Opera „Scala" din Milano, care și-a 
dat concursul la spectacolele cu 
„Aida“ și „Othello“, a apărut din 
nou în fața clujenilor, sîmbătă sea
ra, în opera „Tosca".

Valorificarea rezervelor 
interne ale producției
(Urmare din pag. I-a)

tetul de partid s-a sesizat de apari
ția ei. Chiar cînd' s-au concretizat 
unele rezultate, nu s-a acordat aten
ția cuvenită sprijinirii acestei ac
țiuni.

De aici trebuie să tragem de altfel 
și unele concluzii privind stilul de 
muncă al unor organe locale de 
partid. Comitetul orășenesc de par
tid Cluj acționează cu perseverență 
pentru generalizarea experienței 
înaintate ; aci au fost întreprinse ac
țiuni pozitive privind îmbunătățirea 
propagandei tehnice, atragerea oa
menilor de știință la descoperirea 
rezervelor interne ale întreprinde
rilor ; comisia economică ajută efec
tiv în această privință colectivele u- 
zinelor. Comitetul orășenesc de 
partid Turda se orientează une
ori cu întîrziere spre sarcinile 
cele mai importante și mai actuale 
ale întreprinderilor ; în activitatea 
sa se manifestă o slabă operativitate, 
o tratare „în general“ a problemelor, 
ceea ce se reflectă și în faptul că 
rezultatele obținute de uzinele din 
oraș nu corespund posibilităților e- 
xistente.

întreprinderile din regiunea noas
tră au o experiență bogată în valo
rificarea rezervelor interne, apar 
numeroase inițiative. Comitetelor 
raionale și orășenești de partid, co
mitetelor uzinale, organizațiilor de 
bază le revine un rol hotărîtor în 
sprijinirea lor. Va trebui să acțio
năm astfel încît pretutindeni comu
niștii să fie cei mai activi sprijini
tori ai noului, ai tuturor inițiative
lor valoroase. în această pri
vință vom orienta în mai mare 
măsură și activitatea sindicatelor; 
ele pot organiza consfătuiri, schim
buri de experiență, vizite la uzine, 
demonstrații practice, simpozioane, 
cicluri de conferințe, sporindu-și 
aportul la extinderea inițiativelor 
valoroase, cum este cea a aplicării 
tehnologiei de grup. Ziarele relatea
ză și despre inițiative interesante din 
alte regiuni care merită să fie stu
diate cu atenție. Printre acestea este 
inițiativa constructorilor de tractoa
re „Să lucrăm două zile pe lună cu 
scule economisite“ sau aceea care 
sprijină promovarea tehnologiei mo
derne — „La fiecare fază și operație, o 
înaltă tehnicitate“. Datoria comitete
lor orășenești de partid, a comisiilor 
economice, a organizațiilor de partid 
este de a îndruma sindicatele să 
pună în centrul întrecerii socialiste 
asemenea inițiative, adaptîndu-le la 
condițiile specifice ale fiecărei în
treprinderi, folosindu-le ca o pîrghie 
de mobilizare a colectivelor la valo
rificarea rezervelor interne.

Experiența arată că unul din prin
cipalele mijloace de îmbunătățire 
a activității economice constă în 
desfășurarea unei eficiente munci 
politico-educative. Forța ei de înrîu- 
rire va fi cu atît mai mare cu cît 
organizațiile de partid vor ști să 
ancoreze diferitele forme ale muncii 
politico-educative în actualitate, în 
miezul problemelor, al sarcinilor a- 
flate în fața colectivelor întreprinde
rilor.

Pregătirea în bune condiții a pro
ducției anului 1965 se află în cen-

MATH
lejul aniversării a 40 de ani de la 
proclamarea republicii. Ambasado
rul Togoociin Ghenden a vorbit des
pre succesele obținute de poporul 
mongol în șnii puterii populare. Au 
participat reprezentanți ai presei 
centrale, corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

*
La invitația Comitetului vietna

mez pentru apărarea păcii, sîmbătă 
a plecat spre Hanoi prof. univ. dr. 
Stanciu Stoian, membru al Comite
tului național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă și secretar gene
ral al Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, pentru 
a participa la lucrările Conferinței 
internaționale de solidaritate cu po
porul vietnamez,

★

Timp de trei săptămîni ne-a vizi
tat țara Ahn Ham Kwan, scriitor 
și decanul Facultății de filologie a 
Universității din Phenian. Oaspetele 
a vizitat întreprinderi și instituții 
din mai multe orașe ale țării noas
tre, s-a întîlnit cu scriitori ai filia
lelor din Iași și Cluj ale Uniunii 
scriitorilor și a avut întrevederi cu 
conducerile Uniunii scriitorilor și 
revistelor „Secolul XX“ și „Viața 
romînească“.

(Agerpres)

,,Cupa orașului București** la handbal feminin

Formațiile București (tineret) și Belgrad 
învingătoare in etapa de ieri

Dacă hărnicia și ardoarea cu care a 
luptat în prima parte a meciului, cînd a 
condus cu 4—1 și 5—2, ar fi rămas a- 
celeași pe parcursul întregii partide, e- 
chipa noastră de tineret putea realiza 
aseară un scor mai concludent în întîlni- 
rea cu selecționata Moscovei. Cu toate 
că la un moment dat au „redus motoa
rele" din cauza rodajului încă insuficient 
în întîlniri internationale, tinerele noastre 
reprezentante au obținut pînă la urmă o 
frumoasă victorie cu 8—7 (5—4) în fața 
unei formafii redutabile. Lăudabil, succe
sul lor ne va bucura și mai mult dacă va 
fi confirmat în întîlnirile viitoare.

trul preocupărilor colectivelor de 
întreprinderi. Nici un efort nu este 
prea mare spre a se asigura încă din 
primele săptămîni îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan în ultimul 
an al șesenalului. Acolo unde, din- 
tr-un motiv sau altul, n-au fost stu
diate mijloacele de punere din plin 
în valoare a rezervelor interne ale 
producției, acest lucru trebuie să 
constituie principalul obiectiv ime
diat al organizațiilor de partid. Un 
rol mobilizator au în această privin
ță adunările și conferințele pentru 
dare de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid. Bine orientate, 
axate pe problemele esențiale ale 
întreprinderilor, dezbaterile prileju
iesc fructificarea de noi rezerve in
terne.

Pretutindeni, organizațiile de par
tid orientează activitatea colective
lor întreprinderilor spre creșterea 
productivității, reducerea prețului 
de cost, asimilarea de noi produse la 
un nivel calitativ superior, dar în 
fiecare ramură industrială și uzină 
aceste sarcini generale se aplică în 
condiții specifice. In întreprinderile 
industriei metalurgice și construc
toare de mașini, accentul cade pe 
asigurarea proiectelor pentru pro
dusele noi, ce vor intra în fabricație 
anul viitor, pe pregătirea S.D.V.-uri- 
lor necesare, punerea la punct a 
tehnologiei pe întregul flux de pro
ducție. In industria ușoară, pe pri
mul plan sînt calitatea produselor 
și lărgirea sortimentelor în ra
port cu cerințele consumatorilor. 
In regiunea Cluj se construieș
te mult. Organizațiile de partid de 
pe șantierele industriale și de locu
ințe au datoria să controleze 
îndeaproape dacă pregătirile de 
iarnă sînt terminate, dacă există 
documentația necesară, frontului de 
lucru prevăzut și să acționeze ope
rativ pentru înlăturarea greutăților 
ce se ivesc. în toate sectoarele, 
munca de partid va pune în centrul 
preocupărilor îmbunătățirea calității, 
sarcină permanentă spre care tre
buie îndreptate toate forțele, înce- 
pînd de la sectoarele tehnice pînă la 
secțiile de prelucrare și serviciile 
care contribuie la bunul mers al 
producției.

Rolul organizațiilor de partid este 
de a concentra eforturile conduceri
lor întreprinderilor, ale specialiștilor, 
inginerilor, ale întregului colectiv la 
rezolvarea multiplelor probleme 
aflate acum, în prag de sfîrșit de 
an, în fața întreprinderilor. Tot
odată, noi orientăm organizațiile de 
partid ca, ocupîndu-se în mod a- 
profundat de problemele producției, 
să nu se substituie conducerilor ad
ministrative, ci să exercite un con
trol sistematic și operativ asupra 
activității acestora, să le îndrume cu 
competență, să desfășoare o intensă 
muncă politico-organizatorică în 
rîndurile colectivului, arătînd in 
mod convingător, pe baza experien
ței proprii, că există nesecate posi
bilități în domeniul valorificării re
zervelor interne ale producției.

Succesele ce se obțin în acest 
domeniu vor ilustra grăitor maturi
tatea organizațiilor noastre de par
tid, rolul lor crescînd în viața în
treprinderilor.

SESIUNEA COMISIEI MIXTELUCRĂRILE COMISIEI 
PERMANENTE C. A. E. R. 
PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ

PRAGA 21 (Agerpres). — între 11 
și 16 noiembrie a avut loc la Praga 
cea de-a' 3-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
ușoară. Au participat delegațiile R, P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D, 
Germane, R. P. Mongole, R. P. Polo
ne, R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S. în calitate de observatori aii 
asistat reprezentanți ai R. P. Chine
ze, R,P.D. Coreene, Republicii Cuba 
și R. D. Viețnam.

Comisia a examinat problemele co
ordonării planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale în domeniul in
dustriei ușoare pe perioadă 1966— 
1970, precum și unele probleme ale 
colaborării tehnice-științifice în a- 
cest domeniu. Comisia a aprobat 
planul de activitate pe anul 1965',

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere și 
unanimitate' în toate problemele 
examinate.

Relativ la partida dintre formațiile Bel- 
grad-București A, trebuie spus că victoria 
obținută de oaspete cu 9—8 (7—7) nu 
constituie o surpriză prea mare. Jucătoa
rele noastre au reușit doar o singură 
dată să conducă (4—3), în rest fiind o- 
bligate să lupte pentru a egala scorul. 
Belgrădencele au acfionat mai simplu în 
atac, dar mai fructuos, valorificind forja 
superioară de aruncare a unor jucătoare 
înalte ca Vuckovic și lasic. Spectaculoase 
— ce-i drept — combinațiile ofensive 
ale romincelor s-au dovedit moderne 
doar în formă, dar lipsite de eficacitate, 
drumul spre poarta adversă fiind prea 
îndelung pregătit și întortocheat. In me
ciul de astăzi cu selecjionata Moscovei 
prima noastră reprezentativă are ocazia 
să se reabiliteze, să demonstreze că evo
luția ei sjabă din primele două zile ale 
competiției nu îi este caracteristică.

Constantin ANI
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CRIȘUL —RAPID : 11
Intîlnirea fotbaliștilor de la. Crișul 

cu rapidiștii bucureștenl a foșt 
așteptată cu viù iH’fêïés'. L'ocainipii 
au dominat mai miilt, însă înaintașii 
lor au ratat numeroase ocazii clare. 
După pauză, Crișul ataca mai mult. 
Cu toate acestea, în minutul’ 57 Cij- 
dreanu scapă de apărătorii oradeni 
și înscrie : 0—1. în continuare, ju
cătorii Crișului revin insistent în 
atac, și după douăzeci de minute 
Mihai înscrie golul egalizator.

POPAS
Venind la Brasilia, noua capitală 

a Braziliei, de la Rio de Janeiro, 
ești tentat, inevitabil, spre compara
ții cu fosta capitală de pe țărmul A- 
tlanticului. Concluzia se impune cu- 
rînd : e vorba de entități total dife
rite. în locul brizei umede de pe 
plaja Copacabana, aici, pe platoul 
Goianiei, un vînt uscat și pătrunză
tor răvășește vegetația din preajmă; 
ici-colo, ridică în vîrtejuri dîre de 
praf roșu, împrăștiindu-le apoi pes
te întinderile ondulate. Culoarea 
roșcată a solului („terra vermelha") 
este caracteristică întregii regiuni 
și, împreună cu verdele estompat al 
pajiștilor, împrumută peisajului o 
notă de acuarelă. Altitudinea de 
circa 1 500 metri corijează sensibil 
clima și fizionomia vegetației. Deși 
ne aflăm la paralela 16, dogoarea 
tropicelor e îmblînzită, excesele ter- 
mometrului sînt rare, înregistrîndu- 
se o temperatură medie anuală de 
numai 19,5 grade Celsius.

Ca orice lucru unic în felul său, 
Brasilia stîrnește curiozitatea și in
teresul vizitatorilor, fie ei străini ori 
brazilieni. E doar una din cele mai 
tinere și, sub o serie de aspecte, 
poate cea mal originală capitală de 
pe glob. Două particularități capti
vante din mai multe motive. E într-a- 
devăr interesant să vezi un oraș 
■unde totul îți vorbește despre o ope
ră, de pionierat : începînd cu imagi
nea de ansamblu și sfîrșind cu de
taliile. Primii kilometri parcurși pe 
străzi m-au convins că aici geome
tria și-a etalat din plin virtuțile. Mă 
urmărea senzația că am în față o 
machetă nemicșorată la scară, în- 
tr-ătît de izbitoare e imaginea con
cretă a unui plan în care liniile și 
proporțiile au fost riguros cîntărite. 
încă de cînd goneam cu mașina de 
la aeroport spre oraș mi-a atras a- 
tenția lipsa intersecțiilor și a sem
nalelor luminoase pentru- autovehi
cule. întreb șoferul și-mi răspunde 
că așa ceva nu există aici. Un inge
nios sistem de pasaje în trepte eli
mină pacostea comună tuturor 6- 
rașelor mari, asigură o circulație ra
pidă (timpul se măsoară în minute, 
nu în kilometri), se face o serioasă, 
economie de nervi și accidentele se 
reduc la minimum.

Ce rațiune a determinat construi
rea din temelii a capitalei braziliene 
tocmai aci ? Mai mult». în rezumat,

ROMiNO-IUGOSLAVE 
DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

BELGRAD 21 (Agerpres). — între 
12 și 21 noiembrie a avut loc la 
Belgrad cea de-a șasea sesiune, a 
Comisiei rrjbrte romîno-iugosjave de 
colaborare țehnico-științifică, A fost 
analizat moçiul în care s-ău îndepli
nit prevederile protocoalelor prece
dente și au fost 'examinate și stabi
lite unele măsuri privind îmbunătă
țirea in continuare a activității de 
colaborare tehnico-științifică romî- 
no-iugoslavă. S-a căzut, de aco.rd ,a- 
supra programului pentru anul 1965, 
care prevede schimburi de docu
mentații tehnițe și de vizite de .spe
cialiști, în vederea cunoașterii expe
rienței în producție și a realizărilor 
tehnice obținute de cele două țări. 
Protocolul încheiat cu acest pri
lej a fost semnat din partea ro
mînă de Tiberiu Abrihan, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, iar din partea iugo
slavă de Birovljev Milorad, adjunct 
al secretarului federal pentru indus
trie. Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere deplină.

A zi 
în Capital â

HANDBAL: București (tine
ret) — Belgrad și București A — 
Moscova (ultimele meciuri în 
„Cupa orașului București“) — în 
sala Floréasca, de la ora 18.

PATINAJ: pe patinoarul arti
ficial „23 August“, (ora 18), au 
loc ultimele probe din cadrul 
concursului de patinaj artistic: 
exerciții liber alese (fete și bă
ieți) și ’ perechi.

BASCHET: Olimpia M.I. — 
I.C.F.; Știința București — Stea
gul roșu Brașov și Dinamo Bucu
rești — Rapid (masculin);- Știin
ța București — Constructorul (fe
minin) — în sala Floreasca, de 
la ora 8.

•- r i ■ ■

FOTBAL: începînd de la ora 
12,30, pe stadionul „23 August“ 
se desfășoară în cuplaj meciuri
le Progresul — Știința Craiova 
și Steapa — Știința Cluj.

CICLOCROS: pe traseul din 
șoseaua Pantelimon, în jurul orei 
10, se dă startul în ultimele în- 
.‘.rcceri ale campionatului repu
blican.'

RÜGBI: Constructorul T.R.C. 
Suceava — Știința Timișoara și 
Farul Constanța — Ancora Ga
lați 1 (terenul Parcul copilului, de 
la ora 9; — meciuri de barâj 
pentru promovarea în catego
ria A.

LA BRASILIA
eficiența administrativă, dezvoltarea 
economică a regiunilor din interior 
și explorarea întinselor zone ferti
le ale statelor Goiăs și Mato Grosso, 
Am auzit și am citit următoarea în- 
trebare-argument :■ „Ar fi fost Sta
tele Unite ceea ce sînt dacă ar fi 
avut- capitala la Miami ?" Un alt 
obiectiv urmărit ar fi echilibrul de
mografic. în prezent, în zona lito
ralului, pe o lungime de 800 km, 
masa popiila'ției e aglomerată (mai 
bine zis relativ aglomerată) : cam 
15 locuitori pe kilometru pătrat. în 
schimb, regiuni din interior au doar 
un locuitor la doi kilometri pătrați.

Criticii proiectului invocă în . prin
cipal povara excesivă impusă fi
nanțelor țării, (cînd alte numeroase 
sectoare primordiale așteptau și aș
teaptă investiții corespunzătoare), 
precum și faptul că, înainte de a 
deveni bun piiblic, Brasilia a favo
rizat îmbogățirea rapidă a unor a- 
numite grupuri economice și finan
ciare. Se discută și azi despre opor
tunitatea unui asemenea plan în
drăzneț. Dar mai presus de orice 
discuții, Brasilia este de pe acum o

Imagina din noua capitală a Brasilia!

interna
REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ 
DE ARHEOLOGIE ROMANĂ

Printre marile lucrări de colabo
rare științifică internațională inL 
(late de mai mulți ani de Uniunea 
Academică Internațională figu
rează și atlasul istoric al imperiu
lui roman — Tabula Imperii Ro
mani — pentru pregătirea căruia 
s-a constituit în fiecare din țările 
interesate cîte un grup de lucru, 
format din arheologi specialiști în 
acest domeniu.

Recent a avut loc la Roma, sub 
auspiciile Academiei Naționale 
dei Lincei, o sesiune de lucru la 
care au participat, sub conducerea 
academicianului Giuseppe Lugli, 
delegații țărilor din centrul și sud- 
estul Europei, adică ai acelor țări 
al căror teritoriu forma în epoca 
romană marea regiune a Illyricu- 
lui.

Arheologii Lugli și Carretoni din 
Roma, Kastelié de la Liubliana, 
Săprony și Măcsy de la Budapes
ta, Ivanov de la Sofia, Gabriela 
Bordenache și Em. Condurachi de 
la București au prezentat și au 
discutat planul de lucru al aceste) 
însemnate opere istorice și au a- 
nalizat condițiile în care s-au e- 
fectuat pînă/ acum cercetările 
din țările ce făceau în trecut 
parte din această regiune a 
imperiului roman. Harța istori
că a Pannoniel romane a fost 
aproape în întregime realizată. 
Harta istorică a Olteniei ro
mane, pregătită de prof. D. Tudor 
de la Universitatea din București, 
va fi tipărită la începutul anului

Antologie 
de versuri 

ale poeților negri 
. ti, 6 * IU'.' 1

et.ni'r
începuturile poeziei negrilor ame

ricani au fost puse de poemul „Ste
jarul și iedera“ de Lawrence Dunbar, 
publicat în anul 1893, scrie într-o re
cenzie „New York Times Book Re
view“. Acest poem deschide o anto
logie de versuri ale poeților negri, a- 
părută recent, și care cuprinde lu
crări ale contemporanilor și urmașiloi 
lui Dunbar : Jarries Weldon Johnson, 
William Stanley, Brathewïth 'etc. Diri- 
tre poeții negri americani contempo- 
rani recenzentul remarcă versurile lui 
Leroy Jones și Gwendolyn Brookș (în 
1950 cartea a fost distinsă cu premiul 
Pulitzer). Culegerea cuprinde și ver
suri de scriitorul Richard Wright, 
precum și ale poetului Langston 
Hughes.

realitate .. și. mai ales o perspectivă. 
Planurile urbanistului Lucio Costa 
și ale arhitectului Oscar Niemeyer, 
atît cît sînt concretizate astăzi, incin
tă prin rațiune și bun gust.

Teritoriul orașului e împărțit în 
sectoare pe criteriul destinației fie
căruia : sectorul comercial, bancar, 
cultural, feroviar, de„ locuințe parti
culare, de învățămînf, de recreație, 
centrul de administrație municipală, 
posturile de radio și televiziune, pu
blicații și întreprinderi tipografice, 
în zona sud, în vecinătatea lacului 
Parandguă, se înșiră clădirile am
basadelor (ale căror sedii principa
le sînt la Rio). Puțin mai spre răsă
rit, în '„Piața celor trei puteri" (le
gislativă, executivă și judecătoreas
că) se înalță Palatul Planalto și se
diul Congresului național, cunoscut 
în întreaga lume prin originalitatea 
construcției : sala de ședințe a Ca
merei deputaților are formă de cupă 
deschisă în sus, iar cea a Senatu
lui e o cupă răsturnată. Privite dină
untru, aceste construcții pierd mult 
din alura lor extravagantă. In 
schimb, contemplate dintr-un anumit 

viitor. Cea a'Dobrogei romane se 
află într-un stadiu înaintat. S-au 
pus bazele1' hărții istorice a' pro
vinciei Moesia, ce va fi realizată 
în colaborare de arheologi iugo
slavi și bulgari.

în ce privește harta istorică a 
părții de sud a Illyricului, ea nu 
poate fi realizată dealt prin cola
borarea arheologilor albanezi, 
greci și turci. In calitate de se
cretar general al Asociației in
ternaționale de studii sud-est eu
ropene, cu sediul la București, pot 
spune că asociația va sprijini 
realizarea acestei însemnate ope
re. Reuniunea comitetului inter
național al acestei asociații 
(A.I.E.S.E.E.), ce va avea loc la 
București la 30 noiembrie 1964, ne 
va oferi un bun prilej pentru a 
face un pas înainte și în această 
direcție.

Putem astfel nădăjdui că con
sfătuirea recentă de la Roma își va 
atinge pe1 deplin scopul și'sîritem 
mulțumiți că și de data aceasta 
arheologii romîni au dat dovadă 
de pricepere și de dorință sinceră 
de colaborare cu specialiștii din 
țările vecine și prietene.

Acad. Em. CONDURACHI 
directorul
Institutului de arheologie 
al Academiei R. P. Romîne

Pictorul Toulouse-Lautrec lucrînd la tabloul „Moulin Rouge"

unghi, imaginea e unică : clădirea 
înaltă, unde funcționează comisiile 
congresului, răsare parcă direct din 
mijlocul imensei cupe a Camerei 
deputaților.

Despre aspectul construcțiilor din 
Brasilia s-au scris multe. Impresia 
pe care mi-au făcut-o a fost aceea 
de simplitate. „Concizie și puritate" 
— astfel și-a definit obiectivul Nie
meyer însuși. Dar aici, ca și în alte 
părți, se vede că simplitatea dis
pune de suficiente mijloace pentru 
a nu se confunda cu monotonia.

In afară de planificarea generală 
pe sectoare, zona locuințelor se sub- 
împarte în porțiuni distincte, mal 
mici, un fel de microraioane, prevă
zute cu unități de deservire socială. 
Pentru a asigura liniștea domestică 
s-au găsit soluții interesante. între 
două străzi paralele se înșiră două 
rînduri de case orientate cu fațade
le una spre cealaltă, iar pe mijloc, 
o zonă verde, plantată cu arbori și 
flori, permite locatarilor să guste din 
clipele de odihnă și copiilor să se 
joace în voie.

Localnici „cu vechime" (dacă în 
acest caz termenul nu e impropriu), 
m-au asigurat că Brasilia ar fi un 
oraș ideal pentru trai și afaceri. E 
drept, aceștia nu aveau motive să 
se plîngă, căci erau funcționari cu 
slujbe bine remunerate, sau patroni

țională
Aniversarea 
unei mari 

biblioteci științifice
Biblioteca Academiei de Științe a 

U.R.S.S., una din csle mai mari din 
lume, se pregătește să aniverseze 
250 de ani de la întemeiere. Ea a 
fost înființată în 1 714 la Petrograd, 
ca o mică bibliotecă științifică. In- 
cepînd din 1783, toate tipografiile 
din Rusia au fost obligate să trimi
tă acestei biblioteci cîte un exem
plar din tipăriturile lor. în prezent, 
fondul de cărți al bibliotecii Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. numă
ră 9 000 000 de volume. Ea are pes
te 200 filiale în diverse orașe din 
U.R.S.S. și face schimb de publi
cații cu 2 433 biblioteci și instituții 
științifice din 91 de țări. Bibliote
ca dispune nu numai de cel mai 
complet fond de cărți științifice din- 
U.R.S.S., ci și de colecții unice de 
hărți și atlase geografice din dife
rite epoci.

Centenarul
Toulouse-Lautrec

La 24 noiembrie se împlinesc 100 
de ani de la nașterea cunoscutului 
pictor și grafician francez Henri de 
Toulouse-Lautrec. Cu ■ prilejul 
centenarului, la Paris s-a deschis o 
expoziție care cuprinde 200 pic
turi, desene, gravuri și afișe din 
opera lui Toulouse-Lautrec.

de magazine cu clientelă din bel
șug. Dezvoltarea orașului, îmi spu
neau, oferă condiții excepționale 
capitalului investit, iar creșterea de
mografică — o piață de consum în 
ascendență. Autoritățile municipale 
creează ample înlesniri atît brazilie
nilor cît și străinilor dispuși să se 
stabilească aici. Construcțiile rămîn 
terenul cel mai. avantajos pentru 
plasamentul de capital, căci, față de 
necesități, numărul de case ar trebui 
să fie mai mult decît dublu. Alte ca
tegorii de cetățeni sînt mai puțin 
entuziasmați. Un șofer cu trăsături 
de indian mi-a lăudat posibilitățile 
de cîștig pe care le avea înainte 
Ia Sao Paulo, plîngîndu-se în ace
lași timp de lipsa lor la Brasilia. Un 
ziarist local mi-a mărturisit că eufo
ria de acum cîțiva ani a cedat locul 
unor sentimente de dezamăgire. 
Multe proiecte sînt abandonate, in
vestițiile au scăzut mult. „Nu sînt 
bani" — acesta e răspunsul obiș
nuit. Orașului îi lipsesc încă multe 
pentru a ajunge să corespundă pro
iectelor și necesităților. E destul să 
spunem că, în afară de o porțiune 
a sectorului comercial și alte cîteva 
locuri, el nu are încă trotuare.

Brasiliei îi lipsește animația ca
racteristică mai tuturor capitalelor, 
iar o dată cu lăsarea serii ea sea
mănă mai degrabă cu un liniștit b- 
raș de provincie, cu străzi pustii 
pînă dimineața. Doar sistemul de 
iluminație publică îi dă noaptea un 
aer distins, de mare centru urban.

Aprovizionarea orașului e șl ea 
un capitol de preocupare. Autorită
țile municipale au creat în apropie
re o serie de ferme care furnizează 
populației legume și zarzavaturi, 
produse lactate, ouă, fructe. Dar o 
parte considerabilă din alimentele 
trebuincioase sînt aduse de la dis
tanțe mai mari, pe cale rutieră sau 
aeriană, împrejurare care se re
flectă asupra prețurilor. Intrucît, 
prin concepția sa, orașul e lipsit de 
industrie, produsele industriale de 
consum vin de la Sao Paulo, Rio, 
Belo Horizonte și alte centre.

Afirmația că Brasilia e o sinteză 
a Braziliei își are tîlcul ei. Dar mai 
întîi de toate Brasilia e un simbol. 
Simbol al unei cutezanțe care, cu 
prețul multor greutăți și privațiuni, 
a înfrînt un dușman temerar — pă
durea virgină — zidind în inima lui 
cea mai tînără capitală. Simbol al 
speranțelor că prin aceasta se face 
un pas însemnat spre progresul în
tregii țări.

Vasile OROS
Rio de Janeiro, prin telefon
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CU PRIVIRE LA SITUAȚIA DIN CONGO

„Precauție“ nejustificată cu ministrul de externe al Franței
Situația din Congo a luat în ulti

mele 24 de ore o întorsătură neaș
teptată. Această țară este amenin
țată din nou de o intervenție arma
tă străină. Agenția France Presse 
a transmis ieri : „Confirmînd zvonu
rile care circulau de mai multe zile, 
guvernul belgian a anunțat vineri 
seara că în urma acordului cu Sta
tele Unite șl Marea Britanie a luat 
măsuri pentru a interveni direct în 
Congo. 1 500 de parașutiști au fost 
transportați cu avioane americane 
în insula Ascension, teritoriu brita
nic situat în largul coastelor ecua
toriale, cu scopul, se declară la 
Bruxelles, de a putea să salveze pe 
ce> 2 000 de americani și europeni 
(printre care 800 belgieni) care se 
găsesc la Stanleyville”.

încă de miercuri, presa belgiană 
a publicat un comunicat al ministe
rului. apărării, în care se anunța 
desfășurarea unor manevre inopi
nate ale parașutiștilor. Dar, înse- 
rînd această știre, cotidianul de 
seară „La Dernière heure" susți
nea, reierindu-se la comunicatul mi
nisterului apărării, că „destinația 
finală a trupelor participante la a- 
cest exercițiu nu este Africa conti
nentală”. Parașutiștii, pretindea zia
rul, vor îndeplini misiuni care „au 
fost executate în diverse reprize în 
cadrul manevrelor N.A.T.O.". Succe
sul operațiunilor era pus pe seama 
surprizei și pe menținerea secretu
lui..

Aceste asigurări au fost dezmin
țite, după cum se vede, de comuni
catul publicat vineri. De altiel, din 
relatările presei belgiene s-a aflat 
că luni seara avusese loc o între
vedere între președintele congolez, 
Kasavubu, și ambasadorul belgian 
la Leopoldville, în cursul căreia s-au 
purtat discuții în legătură cu posi
bilitatea de intervenție, „în caz de 
nevoie", a parașutiștilor aflați „în 
manevre".

Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat, căutînd să liniș
tească opinia publică față de per
spectiva unei noi intervenții mili
tare în Congo, a declarat că „a- 
ceastă măsură nu constituie nici un 
pericol, dat fiind faptul că ea este 
luată cu titlu de precauție", chipu
rile, pentru a se asigura „protecția" 
cetățenilor străini aflați la Stanley

ville. Dar, după cum se știe, în a- 
ceastă problemă se desfășoară la 
Nairobi tratative între reprezen
tanții guvernului de la Stanleyville, 
Jomo Kenyatta, președintele comi
siei Organizației Unității Africane 
pentru Congo, și Diallo Telli, secre
tar general al O.U.A. pe de o parte, 
și ambasadorul S.U.A. în Kenya pe 
de altă parte. Este deci evident că 
în cazul cînd partea americană nu 
participă la aceste tratative cu sco
puri ascunse precauțiile apar nejus
tificate. Insă, așa cum reiese din 
știrile transmise de agențiile de 
presă, există fapte care pun la îndo
ială sinceritatea în tratative a uneia 
dintre părți. Unul din aceste fapte 
este apelul transmis de către con
sulii american și belgian, prin 
intermediul postului de radio din 
Stanleyville, în care se cere în
cetarea imediată a ajutorului dat 
de cele două țări guvernului Chom- 
be. Agenția France Presse 
că cei doi diplomați cer cu 
mare insistență guvernelor 
numai să înceteze imediat 
militar, ci și să intervină pe lingă 
autoritățile de la Leopoldville, ca 
acestea să sisteze bombardamen
tele asupra teritoriului controlat de 
guvernul de la Stanleyville, precum 
și acțiunile mercenarilor și trupelor 
comandate de Mobutu. în apel se 
arată că la 21 noiembrie toți străi
nii ailați la Stanleyville erau în 
viață și se simțeau bine.

Un purtător de cuvînt al 
rului general al O.N.U. a 
vineri seara că U Thant nu 
format oficial despre dislocarea pa
rașutiștilor belgieni în insula Ascen
sion și că a aflat acest lucru numai 
din relatările agențiilor de presă. 
„Secretarul general al O.N.U., a de
clarat purtătorul de cuvînt, este de 
părere că orice situație care ame
nință pacea și securitatea Interna
țională trebuie, potrivit Cartei, să 
fie examinată în Consiliul de Secu
ritate. Orice altă cale nu poate de
cît să ducă la consecințe regreta
bile".

Evoluția evenimentelor și în cele 
din urmă rezolvarea problemei de
pind doar de realismul hotărîriloi 
ce vor fi luate la Bruxelles și 
Washington.

Augustin BUMBAC

PARIS 21 —' Corespondentul A- 
gerpres, T. Vornicu, transmite : Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, al R. P. 
Romîne, a avut sîmbătă dimineața 
o întrevedere la Quai d’Orsay cu 
Couve de Murville, ministrul de ex-

terne al Franței, în legătură cu dis
cuțiile economice în curs și cu apro
piatele tratative privind acordul cul
tural dintre Romînia și Franța.

Oaspetele romîn a fost însoțit de 
ambasadorul R. P. Romîne la Paris, 
dr. Victor Dimitriu.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Ârtă din R. P. Romînă 
a sosit la Varșovia

AMBASADORUL R. P. R. IN CAMBODGIA
SI A PREZENTAT SCRISORILE DE ACREDITARE
1

Ce va propune U Thant
la sesiunea Adunării Generale a O.N.U

VARȘOVIA 21. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : Sîmbătă a sosit la Varșovia, 
într-o vizită prietenească, venind 
din U.R.S.S., la invitația ministrului 
culturii și artelor al R. P. Polone, 
tovarășa Constanța Crăciun, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă din R. P. Romînă. 
In seara aceleiași zile ea a asistat 
la spectacolul „Don Jüan sau dra
goste pentru geometrie“, prezentat 
pe scena teatrului de dramă din 
Varșovia.

Declarația agenției TASS
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 

genția TASS a dat publicității la 21 
noiembrie o declarație cu privire la 
situația din Congo.

în declarație se arată că pentru 
a înăbuși lupta de eliberare a forțe
lor patriotice din Congo și pentru a 
menține regimul condus de Chom- 
be au fost aruncate în luptă deta
șamente de mercenari și că aceștia 
folosesc tehnica militară pusă la dis
poziție de Belgia, S.U.A., R. F. Ger
mană și Portugalia.

Declarația menționează că „inter
venția armată imperialistă care s-a 
dezlănțuit în Congo amenință direct 
suveranitatea și independența aces
tei țări, creează o situație pericu
loasă pentru cauza păcii pe conti
nentul african și provoacă îngrijo
rarea țărilor iubitoare de pace. Ase
menea acțiuni se află în vădită con
tradicție cu Carta Organizației Na
țiunilor Unite".

„Guvernul sovietic, se arată în de-

sublinia 
cea mai 

lor nu 
ajutorul

secreta- 
declarat 
a fost in-

clarație, „sprijină întrutotul cererile 
statelor africane formulate la sesiu
nea extraordinară a Consiliului Mi
nisterial al O.U.A. din luna septem
brie, privind încetarea intervenției 
străine în treburile interne ale Cop- 
goului și a folosirii detașamentelor 
de mercenari în lupta împotriva pa- 
trioților congolezi. El este întruto
tul de acord cu părerea țărilor afri
cane că problema congoleză, prin e- 
sența sa, este o problemă africană și 
trebuie rezolvată în primul rînd de 
africani înșiși". „Uniunea Sovietică 
este cu fermitate de partea eroicu
lui popor congolez și a luptei sale 
drepte. Orice intervenție străină în 
treburile interne ale Congoului tre
buie să înceteze de urgență, po
porului congolez cit și celorlalte po
poare ale Africii trebuie să li se a- 
corde posibilitatea deplină de a-și 
rezolva singure propriile probleme 
și de a-și întemeia statele lor națio
nale independente“.

Corespondență din Londra

Thant, relevînd că problemele de
zarmării constituie probleme prin
cipale ale vieții internaționale, 
arată că „sînt necesare noi acțiuni 
și momentul este propice“ pentru 
susținerea propunerilor de dezar? 
mare și îmbunătățirea climatului 
politic. „In consecință, cred că este 
de cea mai mare importanță ca 
ceea ce nu s-a realizat în ultimele 
luni să se realizeze la apropiata se
siune a Adunării Generale și în 
cursul viitoarelor tratative ale Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare în 1965. Pe lingă aceasta, 
sper că se va examina, de aseme
nea, posibilitatea unor discuții între 
cele cinci puteri nucleare".

Pentru activitatea O.N.U., arată 
secretarul general, decolonizarea ră- 

: mîne una din sferele cele mai im-

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a făcut cunoscut recent con
ținutul introducerii la raportul 
anual pe care.il va prezenta în ca
drul apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Potrivit agenției Associated Press, 
„secretarul general al O.N.U. este 
de părere că trebuie să se facă un 
început în a aduce la O.N.U. atît 
R. P. Chineză cit și R. D. Germană, 
Coreea de nord și Vietnamul de 
nord. El a subliniat că mai multe 
țări care nu sînt membre ale or
ganizației, ca de pildă Germania oc
cidentală, Coreea de sud și Vietna
mul de sud, sînt membre ale agen
țiilor specializate ale Națiunilor U- 
nite și au observatori la New 
York...“

Ocupîndu-se pe scurt de situația portante. U Thant subliniază însă că 
financiară a O.N.U., secretarul ge
neral al O.N.U. și-a exprimat spe
ranța că ea va fi soluționată 
cursul anului 1965.

în continuarea raportului său,

SESIUNEA ADUNĂRII
DE STAT A R. P. UNGARE

BUDAPESTA 21. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : La 
Budapesta a avut loc 
Adunării de Stat a R. 
fost adoptată o nouă 
construcțiile și o lege 
gospodărirea apelor.

Ministrul de externe. Peter Janos, 
a vorbit despre politica externă a 
R. P. Ungare. Despre unele proble
me ale politicii externe a Ungariei a 
vorbit Kallai Gyula, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Adunarea de stat a aprobat poli
tica externă a guvernului R. P. Un
gare.

o sesiune a 
P. Ungare. A 
lege privind 
cu privire la

în

U

Sesiunea Camerei
Populare a R.D.G.
Raportul iui Lothar Bolz

BERLIN 21 (Agerpres). — La cea 
de-a IX-a sesiune a Camerei Popu
lare a R.D.G a prezentat un raport 
Lothar Bolz, ministrul afacerilor 
externe și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane. 
El s-a pronunțat împotriva proiec
tului creării unei forțe atomice a 
N.A.T.O. și a subliniat consecințele 
primejdioase implicate de existența 
unei asemenea forțe. Totodată el a 
reafirmat.dorința guvernului R.D.G. 
de a stabili relații diplomatice nor
male cu toate țările capitaliste, pe 
baza principiilor coexistenței pașni
ce. Ca un prim pas în această di
recție, a declarat el, „considerăm că 
stabilirea de misiuni comerciale ale 
republicii noastre la Londra, Paris, 
Bruxelles, Roma, și alte capitale oc
cidentale, este la fel de posibilă ca 
și stabilirea de reprezentanțe co
merciale vest-germane la Varșovia, 
Budapesta, București și Sofia".

împărtășește îngrijorarea provocată 
de tergiversări în ce privește aplica
rea Declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale. Interpretarea acestei 
Declarații de către unele puteri colo
niale, cum ar fi Portugalia și altele, 
scrie U Thant, contravine Cartei 
O.N.U. și a fost respinsă de către 
Adunarea Generală.

în încheiere, secretarul general și-a 
exprimat convingerea că conducăto
rii U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, ca și 
conducătorii celorlalte țări, „vor 
face tot ce le va sta în putință pen
tru a contribui 
ternațională, la 
și la realizarea 
problemele".

la o înțelegere in- 
slăbirea încordării 
unui acord în toate

Protest 
al patronilor francezi

Organizația patronilor din industria de 
automobile din Franfa a dat publicității 
un comunicat în care iși exprimă pro
testul în legătură cu „măsurile proteefio- 
niste" adoptate de Italia și Marea Brita
nie în acest domeniu. Guvernul francez, 
se spune în comunicat, nu trebuie să ră- 
mînă pasiv în fața aceste1 renașteri a 
protecfionismului. Numai un'1 succes de
plin al demersurilor, conchide comunica
tul, ar pufea evita adoptarea de către 
Franța a unor contramăsuri fafă de con
curentă străini.

REȚEA DE COMUNICAȚII INTERARABE
Problema creării unei rejele de șosele, 

căi ferate și linii aeriene și maritime care 
să lege intre ele toate țările arabe, pre
ocupă mai demult cercurile conducătoare 
din aceste state. O hotărîre în acest do
meniu a fost luată încă de acum șapte

Conferința de la Chequers
într-un îndepărtat ochi de pădure, spre 

nord-vesful piforeșfii regiuni Buckin
ghamshire, nu departe de Londra, se 
află străvechiul Chequers, o impunătoare 
clădire în stil Tudor, înconjurată de zi- 
dur scunde de piatră. In 1917, în timpul 
primulu' război mondial, lordul Lee ot 
Farefam a donat-o pentru a deveni re- 

a succesivilor premieri britanici, 
de vineri seara, Chequers a de

venit, în vocabularul presei de aici, poa
te unul din cele mai importante momen
te ale politicii externe britanice din ul
timii ani. S-au întrunit acolo principalii 10 
miniștri ai guvernului, în frunte cu Ha- 
rold Wilson, printre ei fiind George 
Brown ministrul economiei, Patrik Gor
don Walker, ministrul de externe, Denis 
Healey, ministrul apărării, Jammes Calla
ghan, ministrul finanțelor. Participă, de 
asemenea, lordul Mountbatten, șeful Sta
tului Major, amiralul Sir David Luce, ge
nerali, consilieri civili și militari. Potrivii 
relatărilor presei, obiectivul discuțiilor 
ar fi dublu : stabilirea unei poziții detali
ate în vederea întîlnirii pe care premie
rul Wilson o va avea la 7 decembrie cu 
președintele Johnson ; în al doilea rînd, 
o examinare multilaterală a modului cum 
se desfășoară programul înarmării brita
nice, privit atît sub aspectul costisitoare' 
sale finanfări cit și al actualei situafii în 
economia tării.

• Ziua negocierilor britano-americane de 
la Washington se apropie cu pași repezi 
și de aceea întrunirea de la Chequers, 
după cum sçrie ziarul „Times”, „inten
ționează să pregătească terenul pentru 
hotărîrile cabinetului care va stabili linia 
ce o va avea Harold Wilson în discuțiile 
cu președintele Johnson asupra apărării 
occidentale și în special asupra acordu
lui de la Nassau”. In miezul acestor pro
bleme se află controversatul proiect al 
Tortelor nucleare multilaterale, cu mai 
multe amănunte rămase încă neprecizale

din partea Marii Britanii. Una din între
bări se referă la măsura In care noul gu
vern va accepta principiul echipajelor 
mixte (experimentat în prezent pe vasul 
american „Claude-Ricketts"). Mai ră- 
mîne de stabilit încă un punct, conside
rat esenjial pentru viitorul forfelor nu
cleare multilaterale, și anume 
Marea Britanie exercitarea 
asupra armelor nucleare, în 
tale americană, în cadrul unui 
vest-european „colectiv”, sau într-o for
mulă care să combine ambele variante. 
Evocînd cu acest prilej îndelungata ex
periență brdanică în materie de aranja
mente și alianje militare, unii comenta
tori sînt înclinat' să aprecieze că un răs
puns afirmativ britanic nu va putea fi dat 
ușor, mai ales că este vorba de un 
proiect la care Marea Brifanie ar urma 
să contribuie cu o parte considerabilă, 
dacă nu cea mai mare, a forfelor sale 
nucleare. Multe aspecte se așteaptă a fi 
soluționate la Chequers, probabil însă că 
altele vor fi rezervate întrevederii de 
la Washington, care după cum scrie pre
sa, ar putea constitui o utilă sursă de 
edificare pentru finisarea poziției brita
nice. Poate tocmai de aceea unele ziare 
au semnala* eventualitatea unei a doua 
călătorii a prem erului Wilson în S.U.A., 
pe la mijlocul lunii ianuarie 1965, pen
tru o definitivare a termenilor înțelegerii 
bilaterale britano-americane în problema 
forfelor multilaterale. S-ar putea așadar 
ca atmosfera de expectativă și sondaj să. 
persiste și după întîlnirea din 7 decem
brie și poate chiar după Consiliul mi
nisterial N.A.T.O. care se întrunește la 
Paris cu numai o săptămînă mai tîrziu.

Cealaltă 
Chequers 
militar, în special nuclear In acest do
meniu se 
care se ocupă de dificilele probleme ale 
economiei nationale nu prea coincid cu

cum vede 
controlului 
exclusivi- 
mecanism

jumătate a agendei de la 
privește costul programului

pare că părerile miniștrilor

cele ale șefilor militari. Este semnalată 
astfel pe de o parte intenfia unora de a 
reduce din cheltuielile militare care se 
ridică la circa 2 miliarde lire anual — 
deci de a se renunfa la unele proiecte, 
în vederea acoperirii unor necesităfi in
terne stringente, iar, pe de altă parte, o 
rezistență anumită la asemenea planuri 
din partea Statului Major.

Lucrările de la Chequers vor lua sfîr- 
șit duminică seara.

Liviu RODESCU

ani. Comisia pentru comunicații a Ligii 
arabe a stabilii atunci un plan care pre
vedea construirea unei șosele de la fron
tiera Turciei pînă la Yemen, a doua par
te a șoselei va lega Golful Arabic de 
Tanger și a treia parte va uni Cairo cu 
Khartum. Acest projet este luat în dis
cuție, începînd. de astăzi, de către mi
niștrii comunicațiilor ai celor 13 fări 
membre ale Ligii arsbe, care s-au întru
nit la Beirut. De asemenea, ei vor dez
bate hofărîrea comisiei economice a Li
gii arabe de a se construi o refea de 
căi ferate interarabe. In domeniul co
municațiilor aeriene, conferința va discu
ta crearea unui consiliu al aviației civile, 
menit să asigure dezvoltarea comunica
țiilor aeriene interarabe și fondarea unei 
companii de navigafie aeriană arabă. Se 
prevede, de asemenea, înființarea unei 
societăți interarabe de navigajie mariti
mă. Lucrările conferinței miniștrilor comu
nicațiilor din 
săpfămînă.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 
20 noiembrie s-au semnat, la Var
șovia, trei acorduri economice în
tre guvernele Poloniei și Greciei : 
un acord pe trei ani referitor la ex
portul de utilaj polonez către Gre
cia și livrări de tutun grecesc către 
Polonia, un protocol suplimentar la 
acordul comercial pe termen lung, 
semnat anul trecut, precum și un 
document care prelungește acțiunea 
acestui acord cu incă un an, adică 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie 
1967.

ön an sie h asasinarea

lui J. F. Kennedy
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

în S.U.A. au loc manifestări privind 
comemorarea unui an de la asasina
rea fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy. Pe ecranele cinema
tografelor rulează două filme de 
luhg metraj dedicate memoriei sale. 
Unul din aceste filme redă eveni
mentele de la Dallas, din momentul 
sosirii președintelui în oraș, scena 
asasinării și pînă la funeraliile de 
la Arlington. Al doilea film trece în 
revistă principalele evenimente din 
viața și activitatea fostului preșe
dinte.

★
OTTAWA 21 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Canadei, Lester 
Pearson, a anunțat, în legătură cu 
împlinirea la 22 noiembrie a unui 
an de la asasinarea fostului preșe
dinte al S.U.A., Kennedy, că numela 
acestuia va fi dat piscului unui 
munte din nordul îndepărtat al 
Canadei, teritoriul Yukon.

PNOM PENH 21 (Agerpres). — La 
19 noiembrie, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Cambcdgia, Vasile Gîn- 
dilă, a prezentat scrisorile de acre
ditare prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia. în cuvîn- 
tul său, ambasadorul romîn a trans
mis din partea președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a po
porului romîn sincere urări de să
nătate pentru prințul Norodom Sia
nuk și de prosperitate pentru po
porul cambodgian. El a arătat prin
tre altele : „Guvernul romîn este 
convins că relațiile de prietenie din
tre țările noastre vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, spre binele am
belor popoare, al păcii și colaboră
rii internaționale".

In răspunsul său, prințul Noro-

dom Sianuk a mulțumit pentru ură-» 
rile adresate și a rugat pe ambasa
dorul romîn să transmită căldiț^ 
roase urări de sănătate și succese 
în înalta sa misiune președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și 
de prosperitate poporului romîn. 
Șeful statului Cambodgia a subliniat 
în continuare că există condiții 
bune pentru întărirea legăturilor de 
prietenie și pentru colaborarea mai 
strînsă între cele două țări.

La solemnitate au participat 
Huot Sambath, ministrul afacerilor 
externe al Cambodgiei, și înalți 
demnitari cambodgieni.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, prințul 
dom Sianuk, șeful statului Cambod- 
gia, a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul romîn.

Noro-

Nigeria in preajma alegerilor
■ LAGOS 21 (Agerpres). — In pro
vincia Tiv, din nordul Nigeriei, au 
avut loc în ultimele zile grave tul
burări tribale care s-au soldat CU
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în această provincie sînt rezultatul 
animozității dintre partidul de gu- 
vernămînt și principalul partid de 
opoziție. Acesta din urmă se pro
nunță pentru transformarea provin
ciei Tiv într-o regiune separată a 
Nigeriei, care să dispună de o largă 
autonomie.

NIGERIA
Itualor

numeroși morțl și răniți. Tulbură
rile care izbucnesc din cînd în cînd

★
Tulburările din Nigeria au loc în mo

mentul cînd în țară se desfășoară cam
pania electorală pentru alegerile parla
mentare, care vor avea loc în curînd. Cu 
această ocazie, cei 55 milioane de lo
cuitori, cifră ce a rezultat la ultimul re- 
censămînt, urmează să aleagă un par
lament pentru următorii cinci ani. Refe- 
rindu-se la situația politică complicată ce 
există în fără in ptuijma alegerilor. Vahab 
Gudlak, militant de seamă pe fărîm ob
ștesc și politic din Nigeria, într-un arti
col publicat ieri în ziarul „Pravda" scrie 
printre altele : „Oricare ar ti rezultatul 
alegerilor ce urmează să aibă loc, se 
poate spune cu convingere că nici blo
cul reacționarilor feudali, nici Marea u- 
niune progresistă (cele două blocuri în 
care s-au grupa* partidele cele mai im
portante — n. r.) nu vor putea conduce 
mult timp Nigeria, pentru că pe arena 
politică a apărut o nouă forfă — clasa 
muncitoare nigeriană. Greva generală 
din vara aceasta a arătat că nici un gu
vern nu e capabil să conducă fara dacă 
nu ține seama de forțele clasei munci
toare. Oamenii muncii din Nigeria au 
creat organizația lor politică — Partidul 
socialist muncitoresc-tărănesc din Nige
ria care va propune cifiva candidați în 
actualele alegeri. El e hofărît să cola
boreze cu acele forje ce vor duce o 
luptă consecventă antifeudală și anfiim- 
perialisfă".

Ruhr-ul și Saar-ul 
amenințate de grevă

Ruhr-ul și Saar-ul sînf 
o grevă a minerilor — 
vest-german „Frankfurter 
dicatul minerilor vest-germani a hofărît 
să fixeze un termen cînd minerii care 
lucrează în minele de cărbuni se vor 
pronunfa prin vot dacă sînf de acord 
să declare grevă în sprijinul revendică
rilor lor economice. Sindicatul nu a a- 
nunfat încă data cînd va avea loc votul.

Minerii din Ruhr revendică o majorare 
a salariilor cu 9 la sută și dublarea co- 
fei-părfi din chiria pentru locuinfă, pe 
care o suportă întreprinderile. Revendi
cări similare au formulat și minerii din 
Saar. Pînă în prezent, cercurile patronale 
s-au declarat de acord cu o majorare a 
salariilor cu 6,5 la sută. In acest stadiu, 
tratativele au fost întrerupte.

deameninfate 
relatează ziarul
Zeitung”. Sin-

Avioane americane 
doborite deasupra 
R. D. Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — După 
cum anunță V.N.A., la 18 noiembrie 
în spațiul aerian al R. D. Vietnam 
au pătruns numeroase grupuri de 
avioane de luptă cu reacție ameri
cane venind din direcția Laosuluiși 
violînd spațiul aerian al R. D. Viet
nam, în partea de vest a provinciei 
Quang Binh. Unitățile antiaeriene 
ale Armatei Populare Vietnameze 
au doborît trei avioane de luptă cu 
reacție americane, avariind alte 
două. Ministerul Apărării naționale 
al R. D. Vietnam a adresat unită
ților antiaeriene o telegramă de fe
licitare.

SCURTE ȘTIRl
FRAGA. Agenția C.T.K. anunță că 

la invitația C.C. al P.C.U.S., Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernului sovietic, peste cîteva 
zile va pleca într-o vizită oficială de 
prietenie în Uniunea Sovietică o de
legație de partid și guvernamentală 
a R. S. Cehoslovace în frunte cu A 
Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S.C.

BUDAPESTA. Sîmbătă, în prezen
ța conducătorilot de partid și de stat, 
a constructorilor și a numeroși locui
tori ai capitalei R. P. Ungare, Jânos 
Kâdâr a inaugurat podul Erzsebet, de 
peste Dunăre, cel de-al 8-lea din Bu
dapesta. Construit pe locul fostului

telefon

Nicolae PLOPEANU

In golful portului New York a fost Inaugurat ieri cel mal lung pod suspendat din lume. In lungime 
de 4 2S0 picioare (aproximativ 1 300 metri), podul va lega direct două mari cartiere, Brooklyn și Richmond 
(Insula Staten), ale New Yorkulul. El va purta denumirea de „Verrazano", după numele cunoscutului 
navigator italian Glovanl da Verrazano, care în 1524 a debarcat pe locul unde se află portul New York.

pod Erzsebet. aruncat în aer de fas
ciști la începutul anului 1945, el este 
suspendat pe cabluri, avînd o greuta
te de 6 500 tone, aproape jumătate 
față de vechea construcție, iar partea 
carosabilă este mai lată cu aproape 
8 m decît cea veche.

CAIRO. Sîmbătă a sosit la Cairo 
într-o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui Nasser, Țoi En Ghen, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene.

REYKJAWIK. Aici s-au deschis 
lucrările celui de-al 14-lea congres al 
Partidului Socialist Unit din Islanda. 
Congresul va examina o serie de pro
bleme privind situația politică a ță
rii, mișcarea sindicală și sarcinile de 
viitor ale partidului. Pe ordinea de zi 
figurează, de asemenea, modificarea 
statutului partidului și alegerea noii 
conduceri a acestuia.

ATENA. La cererea liderului parti
dului progresist din Grecia, S. Mar- 
kezinis, miercuri în Parlamentul grec 
va fi dezbătută problema Ciprului. 
Markezinis a cerut ca Parlamentul 
să fie informat asupra evoluției situa
ției, ținîndu-se seama 
rea dezbaterilor asupra 
bleme la O.N.U.

de apropie- 
acestei pro-

programuluiBELGRAD. In cadrul
de colaborare dintre R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia, în domeniile știin
ței, învățămîntului și culturii, zilele 
acestea a sosit la Belgrad o delegație 
de scriitori romîni formată din De- 
mostene Botez, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă. 
Ferenc Szemler, secretar al Uniunii 
Scriitorilor, și poetul Geo Dumitrescu. 
Ei au avut vineri o convorbire cu 
scriitorii iugoslavi Oskar Davicio. 
Mira Alecikovici, Miodrag Pavlovici. 
Mladen Oljacia, în legătură cu tra-

fost re-
Comunist 

s-a mai a- 
din ianua-

ducerea „Antologiei iugoslave“ — 
poezie și proză — în limba romînă.

CIUDAD DE PANAMA. Studenții 
panamezi au declarat vineri o gre'vă 
în semn de protest față de demisia 
lui Jorge Ilneca din postul de șef al 
misiunii de negociere cu Statele Uni
te în problema anulării Tratatului 
Canalului Panama. Studenții au tri
mis o delegație la președintele Re
publicii, Marcos Robles, cerînd de
misia ministrului de externe, Fernan
do Eleta, caie, după cum s-a mai a- 
nunțat, s-a opus cererii populare de 
anulare a acestui tratat.

BUENOS AIRES. A 
deschis sediul Partidului 
din Argentina. După cum 
nunțat, legea reacționară
rie 1959, care a pus în ilegalitate 
Partidul comunist și alte organizații 
democratice din țară, a fost anulată, 
iar activitatea acestui partid a fost 
legalizată.

BELGRAD. Vineri seara a avut loc 
în sala Teatrului Național din Novi 
Sad ultimul concert dat de Filarmoni
ca din Cluj sub conducerea dirijorului 
Mircea Cristescu. Programul a cuprins 
„Săteasca“ de George Enescu, Con
certul pentru vioară și orchestră de 
Beethoven, solist Ștefan Ruha, și Sim
fonia a IV-a de Brahms. La cererea 
publicului, orchestra a interpretat Rap
sodia I de George Enescu. Concertul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

NEW YORK. La 21 noiembrie, la 
baza Vandenberg, situată în apropiere 
de Los Angeles, a fost lansată o ra
chetă „Scout“ purtînd doi sateliți de 
tipul „Explorer“, destinați cercetării 
radiațiilor și densității atmosferei. 
Lansarea s-a desfășurat în condiții 
bune, dar succesul deplin al experien
ței depinde de separarea celor doi 
sateliți.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteil" TeL 17 60 10,17 60 20. Abonamentele «o fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorll voluntari din întreprinderi (1 instituții. Tiparul 1 Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

care.il

