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Mecanizarea tot mai multor lu
crări în întreprinderile industriale 
și pe șantierele de construcții con
stituie unul din mijloacele impor
tante de creștere neîncetată a pro
ductivității muncii. Introducerea și 
extinderea mecanizării în producție 
asigură economisirea unui mare 
volum de muncă, reducerea efortu- 

>. lui fizic, oferind, totodată, posibili
tatea folosirii cu maximum de 
randament a agregatelor și utilaje
lor din ce în ce mai perfecționate 
cu care sînt înzestrate întreprinde
rile. In același timp, introducerea 
mecanizării permite realizarea unei 
corelații corespunzătoare între nu
mărul muncitorilor din activitatea 
de bază și cel de la muncile auxi
liare.

Mecanizarea producției a consti
tuit obiectul unor analize ale 
comitetului regional de partid ca, de 
pildă, cea făcută într-o plenară care 
a avut loc în urmă cu cîtva timp. Cu 
acest prilej, între altele, s-a desprins 
necesitatea acordării unei mai mari 
atenții mecanizării muncii în sec
toarele primare — turnătorii și 
■Tor je — ale unor fabrici și uzine 
metalurgice. Din indicația comitetu
lui regional de partid, comisia 
economică a alcătuit un colec
tiv de specialiști, condus de un 
activist din cadrul ei, care s-a de
plasat în fiecare întreprindere din 
ramura construcțiilor de mașini din 
regiune și a analizat la fața locu
lui, împreună cu organele de partid 
și conducerile întreprinderilor, posi
bilitățile de extindere a mecanizării 
lucrărilor în sectoarele calde. în 
numeroase întreprinderi planurile 
de mecanizări au fost îmbunătățite, 
s-a inițiat întocmirea documentației 
tehnice pentru mecanizarea a noi 
lucrări și operații, s-a solicitat 
mărirea creditelor bancare; ritmul 
lucrărilor în curs a fost intensificat. 
In întreprinderile cu turnătorii, ac
centul s-a pus pe mecanizarea des
cărcării, preparării și transportului 
materialului de șarjare, pe mecani
zarea operației de formare, a trans
portului metalului lichid. La Uzinele 
„Tractorul" au fost mecanizate, ope
rațiile de dozare a șarjei, transpor
tul și descărcarea în cubilouri. La 
Uzinele „Independența“-Sibiu a fost 
mecanizată operația de descărcare și 
încărcare în depozitele de materii 
prime și produse finite, transportul 
pieselor grele în cazangerie și tur
nătorie. Firește, mecanizarea unor 
asemenea lucrări are un efect po
zitiv asupra folosirii judicioase a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru. Prin mecani
zarea desbaterii și curățirii saboți- 
lor, la atelierele de reparat locomo
tive și automotoare din Brașov, pro
ductivitatea muncii la această ope
rație s-a dublat, iar o bună parte 
a muncii manuale a trecut în seama 
utilajelor. Cu stăruință se ocupă de 
aceste probleme și comitetul de 
partid și conducerea Uzinei „Elec- 
troprecizia“ din Săcele. In prezent, 
aici se desfășoară o fructuoasă ac
țiune de perfecționare a organizării 
producției. Aici, ca și în alte între

prinderi, cum ar fi: „6 Martie“-Zăr- 
nești, „Emailul roșu“-Mediaș ș.a. s-au 
făcut progrese vizibile în ce privește 
mecanizarea transportului intern.

Cu puține excepții, aceste lucrări 
s-au executat cu credite acordate 
de bancă. Convingîndu-se de avan
tajele folosirii acestor credite, în 
primele trei trimestre, întreprinde
rile și organizațiile economice din 
regiune au cerut și au folosit cre
dite de peste 61 milioane lei. Va
loarea economiilor ce se vor obține 
în doi ani prin efectuarea lucrărilor 
respective se ridică la peste 117 mi
lioane lei. Aproape nu există între
prindere în regiune care să nu fi 
solicitat credite pentru executarea 
unor lucrări de mică mecanizare. 
Uzinele „Metrom“ au solicitat 
1 500 000 lei credite de mică meca
nizare; fiecăre leu cheltuit aduce un 
beneficiu de 5,65 lei.

Eficiența extinderii mecanizării 
se reflectă cît se poate de grăitor 
în rezultatele obținute de colecti
vele întreprinderilor din regiune în 
primele 10 luni ale anului : planul 
producției globale a fost realizat pe 
întreaga regiune în proporție de 
103 la sută, productivitatea muncii 
a sporit cu 2 la sută față de sar
cina stabilită și reprezintă o creș
tere de 14 la'sută față de 1963.

Rezultatele dobîndite de majori
tatea întreprinderilor în privința ex
tinderii mecanizării sînt însemnate, 
dar nu pot fi considerate pe deplin 
mulțumitoare. în regiune mai există 
conduceri de întreprinderi care 
manifestă o reținere nejustificată 
față de executarea unor lucrări din 
credite de mică mecanizare. Altele, 
deși văd utilitatea unor asemenea 
lucrări, tergiversează întocmirea do
cumentației tehnice. O astfel de re
ținere se vădește la întreprinderea 
de prefabricate și elemente pentru 
construcții-Brașov. Deși pentru acest 
an se prevăzuse executarea a 11 lu
crări, s-a întocmit documentația ne
cesară aprobării creditelor numai 
pentru 3 lucrări ; dar și dintre aces
tea, pînă la începutul lunii octom
brie nu se executase decît o lucrare. 
Rezerva manifestată de conducerea 
întreprinderii apare cu atît mai ne
justificată cu cît planul pe zece luni

Ing. Marin DECU
adjunct al Comisiei economice 
a Comitetului regional de partid 
Brașov
N. MOCANU 
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PLANUL PE 11 LUNI ÎNDEPLINIT

CU 10 ZILE ÎNAINTE

Combinatul siderurgie Hunedoara
HUNEDOARA (coiesp. „Scînteii').— 

Combinatul siderurgic Hunedoara 
raportează îndeplinirea planului pe 
11 luni cu 10 zile înainte de termen. 
In această perioadă, siderurgiștii hu- 
nedoreni au obținut însemnate suc
cese în ridicarea indicilor de utili
zare a agregatelor, sporirea produc
tivității muncii și reducerea prețului 
de cost. De la începutul anului și 
pînă în prezent, colectivele de la 
combinatul siderurgic au produs 
peste plan 8 000 tone de cocs,

Combmatol sÄrargüe l®șâf.a
REȘIȚA (coresp. „Scînteii’). — Fur- 

naliștii, oțelarii și laminatorii Com
binatului siderurgic din Reșița, des- 
fășurînd larg întrecerea socialistă, 
au reușit să îndeplinească sarcinile 
de plan ce ie-au revenit pe 11 
luni cu 10 zile înainte de termen. 
Scurtînd durata de elaborare a șar
jelor la cuptoarele Martin, sporind

ASTĂZI ÎNCEPE

„Săptămîna economiei“
Intre 23—30 noiembrie, cu prile

jul sărbătoririi centenarului C.E.C., 
se desfășoară „Săptămîna econo
miei“. In acest răstimp vor avea loc 
numeroase manifestări consacrate 
acțiunii de economisire. La Bucu
rești, în ziua de 24 noiembrie, 
sala Teatrului C.C.S. va găzdui o 
adunare festivă. In toate orașele 
reședință de regiuni și raioane 
se vor ține adunări consacrate
sărbătoririi centenarului, iar în ma
rile întreprinderi și la căminele cul
turale sătești vor avea loc expuneri

In ziarul de azi

© Viața de partid : La nivelul 
sarcinilor actuale din agricul
tură (pag. 2-a).

o Concertele Filarmonicii din 
Poznan (pag. 2-a).

® Scrisori către „Scînteia" (pag. 
2-a).
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70 000 tone de aglomerat, peste 
70 000 tone de fontă, 86 500 tone de 
oțel Martin și electric și peste 
100 000 de blumuri, țagle de relami- 
nare profile diferite, sîrme și benzi. 
Economiile la prețul de cost pe a- 
ceastă perioadă se ridică la aproa
pe 80 milioane lei, iar beneficiile 
peste plan la 40 milioane lei. Toate 
colectivele de bază din combinat au 
depășit principalii indici tehnico- 
economici planificați pentru a- 
cest an.

•proporția de dglö'zrie'räfda încărcarea 
furnalelor, siderurgiștii reșițeni au 
reușit să depășească productivitatea 
muncii planificată cu 3 la sută. Suc
cesul lor se concretizează în cele 
peste 70 000 tone produse siderurgice 
date peste plan, din care mai bine 
de 32 000 tone de oțel.

și spectacole. In școli, la orele de 
dirigenție, li se va vorbi elevilor des
pre importanța economiilor. Pe ecra
nele cinematografelor va rula un 
film documentar despre activitatea 
Casei de economii de la înființare și 
pînă azi ; a fost turnat, pe aceeași 
temă, și un film de desene animate. 
In aceeași perioadă se vor putea vi
zita și două expoziții : cea istorico- 
clocumentară a C.E.C., care s-a des
chis în palatul C.E.C. de pe calea 
Victoriei, și cea de afișe, amenajată 
în sala „Centrocoop“, din calea Vic
toriei nr. 29.

LA ÎNCHIDEREA EXPOZIȚIEI REALIZĂRILOR ECONOMIEI NATIONALE

BAREA ÖGEINDA
Vreme de trei luni, aproape patru mi

lioane de oameni au străbătut cu interes 
și nereținută admirație itinerariile Romî- 
niei socialiste, descoperind sub cupola 
vastului pavilion al Expoziției realizări
lor economiei naționale — simbolica 
imagine a țării aflate în plin avînt. 
Statisticile, de obicei atît de variate și 
de amănunțite, nu consemnează totuși 
cîți dintre cei ce au zăbovit uneori cea
suri întregi în dreptul mașinilor moderne, 
ascultînd bătaia ritmată, ca a unei inimi, 
a războaielor automate sau admirînd 
linia elegantă a noilor garnituri de mo
bile, au revenit la standurile expoziției 
cu aceeași neștirbită curiozitate. Avînd 
drept ghid lapidara inscripție din cartea 
de impresii, repetată aproape filă cu 
filă : „Voi mai reveni. Sînt convins că am 
foarte multe de învățat aici", am putea 
stabili totuși cu precizie că mulji vizi
tatori s-au simțit îndemnați să se reîntil- 
nească cu fantez'a și bunul gust. In anul 
XX al libertății patriei, oamenii muncii 
au văzut reflectîndu-se în marea oglindă 
a țării — cum a fost numită expoziția — 
eforturile și izbînzile dobindite sub con
ducerea partidului în dezvoltarea armo
nioasă, proporțională a tuturor ramurilor 
economiei.

Spunea unul dintre oaspeții de peste 
hotare : „Cunoșteam o Romînie patriar
hală, agricolă, și am găsit o țară cu o 
economie unitară, impresionantă". Suc
cesele înregistrate în toate domeniile de 
activitate și prezente atît de sugestiv în 
panoramica desfășurare a exponatelor, 
pe mai bine de 80 000 de mp, își au 
izvorul în politica clarvăzătoare, justă, a 
partidului. „Partidul nostru — a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — a 
îndreptat întreaga energie creatoare a 
poporului spre dezvoltarea bazei tehnice- 
maferiale a socialismului, pe calea in
dustrializării socialiste — temelia trai
nică a marilor transformări în procesul 
construcției socialiste".

96 de zile, polii uriașului magnet al 
expoziției au atras necontenit un adevă
rat fluviu uman și în 96 de nopți au 
strălucit ca niște diademe, pe catifeaua 
de întuneric, puzderia de lumini de pe 
fruntea turlelor argintii ale sondelor de 
foraj. Și iată că acum, în această dumi
nică de toamnă tîrzie, cînd ultimul vizi
tator a trecut pragul pavilionului central, 
bilanțul confruntărilor dintre întreprinde
rile producătoare și publicul larg se în
cheie cu un excedent pe deplin meritat. 
Căci dincolo de noțiunea strict lexicală 
de expoziție a fost vorba, înainte de 
toate, de un adevărat poem al muncii 
omului libe’-, constructor al socialis
mului. „Sînt mîndru de tot ceea 
ce am văzut aici", nota inginerul Emil 
Racoți de la Exploatarea minieră Brad, 
regiunea Hunedoara. Amplificați aceasfă 
apreciere la ordinul milioanelor și veți 
avea și mai limpede imaginea adevăratei 
semnificații a Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale. Faptele, realitățile con
firmă cu putere că ea a depășit cadrul 
limitat al unei- simple prezentări de pro
duse oferind muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor un bun prilej de a-și îm
părtăși reciproc experiența pozitivă do- 
bîndită, de a o dezvolta și îmbogăți în 
vederea îndeplinirii sarcinilor puse de 
partid. N-a fost zi, n-a fost ceas în care 
să nu se înregistreze, cu. sensibilitatea 
unui seismograf, întilnirile rodnice, ade
vărate consfătuiri de producție dintre re- 

:

In ultima zi a expoziției

prezenfanții fabricilor producătoare și 
oamenii muncii dornici să acumuleze noi 
cunoștințe, să urmărească pe viu de
monstrațiile de funcționare a diferitelor 
agregate. Transformată într-un imens 
amfiteatru, expoziția a mijlocit un larg 
și folositor schimb de păreri, de pro
puneri prețioase făcute cu maturitate și 
exigență.

Bunăoară, viitorii maeștri mecanici pen
tru industria petrolului, veniți din Cîm- 
pina la București, au parficipat la o lecție

• Timp de 3 luni expoziția a 
fost vizitată de 4 milioane de 
persoane, aproximativ 40 000 
zilnic. Numărul oaspeților de 
peste hotare a ajuns la 20 000.

• La standul rezervat Minis
terului Industriei Construcțiilor 
de Mașini au expus felurite ma
șini și utilaje aproape 80 de 
fabrici și uzine-

° Întreprinderile Ministerului 
Industriei Ușoare au organizat 
în cadrul expoziției 36 de pre
zentări de modele urmărite de 
zeci de mii de vizitatori.

0 672 km însumează totalul 
benzilor folosite pentru transmi
terea muzicii, a radioreportaje- 
lor și a declarațiilor de către 
stația de radioficare a expo
ziției.

® La pavilionul social-cultu
ral au fost prezentate filme do
cumentare și de știință popula
rizată care totalizează 850 000 
m.l. de peliculă.

practică pa șantierul petrolier din veci
nătatea pavilionului central. La pavilionul 
maselor plastice, specialiști ai Ministeru
lui Industriei Petrolului și Chimiei, ai fa
bricilor de mase plastice, ai Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini au 
dezbătut pe larg probleme legate de 
îmbunătățirea calității unor sortimente și 
de lărgirea gamei de produse din mate
riale plastice. • Iar prin „pădurile" expo
ziției, găzduite de inelul circular de la 
etaj, pădurarii de mîine, astăzi elevi ai 
școlii profesionale din Brănești, au în
vățat în cîteva ore atîtea noțiuni noi cit 
n-ar fi izbutit să o facă poate într-un în
treg trimestru. Șirul exemplelor de mai 
sus ar putea continua în progresie arit
metică. Adăugați apoi la toate acestea 
nesfîrșitele notații din cartea de impresii, 
prin care muncitori, ingineri și tehnicieni 
și-au exprimat părerile despre un produs 
sau altul, dînd sugestii, făcînd propuneri 
dintre cele mai interesante. In lunile care 
au trecut, cînd milioane de vizitatori s-au 
perindat necontenit prin fața standurilor 
cu exponate, în fabricile și uzinele țării 
prindeau confur viitoarele mașini și agre
gate, bunuri de larg consum. Servicii1© 
de proiectare și de creație, orientîndu-se 
după prețioasele indicații date de partid, 
au desfășurat și desfășoară în continuare 
o muncă asiduă'pentru a dota' econo
mia națională cu tehnica cea mai avan
sată, însușindu-și și introducind în fabri
cație cele mai reușite tipuri de mașini 
și utilaje existente pe plan mondial.

Merită subliniat și faptul că în timpul 
cînd expoziția a primit cu ospitalitate 
pe vizitatorii veniți din toate colțurile 
țării și de peste hotare, impunătorul pa
vilion a găzduit nenumărate colocvii în
tre cumpărători și producători, între re
prezentanți ai industriei și comerțului. 
Admirînd varietatea și bogăția expona
telor, linia lor modernă, elegantă, oame
nii muncii n-au ezitat să facă și observa
ții critice, sugerînd îmbunătățirea cali
tății, a aspectului sau a modului de pre
zentare. Și foarte frecvent s~a făcut au
zită remarca : „Pe cînd vor fi și în ma
gazine asemenea produse?”, cumpărătorii 
exprimîndu-și speranța întemeiată că 
drumul de la fabrică la ei va fi cît mai 
scurt. Răspunsurile date de unii dintre 
conducătorii de întreprinderi au fost pri
mite de cetățeni nu ca simple vorbe, ci 
ca angajamente care se cer respectate. 
Atît de desele parăzi ale modei, care 
s-au bucurat de aprecieri elogioase, au 
avut darul să genereze nu numai aplau
ze, dar și cerințe ca modelele prezen
tate să nu rămînă simple piese de decor, 
ci să treacă cu succes și examenul cum
părătorilor. Căci s-a înfîmplat, uneori, 
ca de la model la produsul de serie să 
se piardă pe drum nu numai detaliile 
de croială, dar și calitatea țesăturilor.

In altă ordine de idei, este de men
ționat că expoziția a constituit o exce
lentă ocazie pentru reprezentanții vieții 
economice din străinătate de a cunoasfe 
mai bine progresele înregistrate de Ro- 
mînia pe tărîmul creșterii și diversificării 
potențialului ei economic, posibilitățile 
sporite ca volum și complexitate ale tă
rii noastre de a efectua schimburi eco
nomice, tehnice, științifice și culfurale în 
cele mai diferite domenii și cu un număr 
tot mai mare de țări. Este suficient să 
răsfoiești cărțile de impresii pentru a-ți 
da seama că expoziția In ansamblu, și 
exponatele în particular, datorită calită
ții lor excelente, au sfîrnif interesul și 
admirația vizitatorilor străini (circa 20 000 
din zeci de țări), printre care s-au 
numărat personalități remarcabile, spe
cialiști și oameni de afaceri, turiști și zia
riști. Intîlnești multe notări de genul a- 
cesta : ...„Firmele pe care le reprezint pot 
încheia contracte foarte substanțiale cu 
țara dumneavoastră", sau „Sînt sigur că 
multe din produsele expuse aici, cu un 
rafinat gust artistic, vor interesa pe oa
menii de afaceri din țara mea"...

Apreciind calitatea exponatelor, mulți 
dintre oamenii de afaceri au perfectat 
cu întreprinderi romînești de comerț ex
terior tranzacții comerciale pentru cum- 
părarea unor produse.

In 80 de țări ale lumii călătoresc pro
dusele purtînd pe ele inscripția „Made 
în Rumania" ca o mărturie a faptului că 
Romînia își extinde legăturile comercia
le, culfurale, științifice și tehnice cu toate 
statele, schimburi care răspund atît inte
reselor proprii cît și cerințelor generale 
ale păcii și cooperării internaționale.

Timp de trei luni de zile, marea oglin
dă a țării — Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale — a reflectat în lim
pezimea ei noul chip al patriei socialis
te, imaginea economiei prospere a Ro- 
mîniei de astăzi, caie pulsează viguros, 
în ritmul viu al industrializării.

Ion MĂRG-INEANU

Mectiviștîî învață
Am vizitat în aceste zile de toamnă 

gospodăria colectivă din comuna Bo- 
gați, regiunea Argeș. Colectiviștii au 
destule treburi și în noiembrie: trans
portă cocenii de porumb, fac arături, 
plantează pomi și viță de vie, pregă
tesc livezile și viile pentru iernare. 
Cînd e vorba însă de ridicarea nivelului 
de cunoștințe agrozootehnice își găsesc, 
cu dragă inimă, timpul necesar. în 
gospodărie au fost organizate 5 
cercuri în cadrul învățămîntuluî a- 
grozootehnic Consiliul de conduce
re și organizația de partid au asigu
rat din vreme cursanților condiții bune 
de învățătură. S-au procurat manualele 
și rechizitele necesare, s-au pregătit 
sălile de curs pentru fiecare cerc.

Principalele ramuri de producție ale 
gospodăriei sînt pomicultura și viticul
tura. Pe versantele și pe platourile 
dealurilor înconjurătoare, colectiviștii 
au plantat în ultimii ani cu pomi o su
prafață de 360 ha. Acum continuă în
locuirea pomilor îmbătrîniți sau a ce
lor din soiuri necorespunzătoare. Pe 
110 ha s-a plantat viță de vie din so
iuri valoroase Peisajul înconjurător al 
satului capătă o față nouă, ca urmare 
a acțiunii de terasare a terenurilor în 
pantă. Era și firesc ca cercurile de po
micultură și viticultură să cuprindă cei 
mai mulți colectiviști.

Am asistat la cercurile de po
micultură și viticultură. Lectorul cer
cului de pomicultură este inginerul 
Cornel Predescu, președintele gospo

dăriei colective. Din tematică el a ales 
lecția care se potrivea cel mai bine cu 
lucrările din acest sezon : plantatul po
milor. Jntrucît gospodăria are livezi în
tinse și acum în toamnă și in primă
vară ele se vor mai mări cu încă 20 
de ha, lectorul a insistat asupra teh
nicii plantatului și îngrijirii pomilor în 
timpul iernii (fotografia din stingă 
sus). După expunerea lecției, împreună 
cu lectorul, cursanfii au mers pe teren. 
Aci s-a făcut o demonstrație practică 
în legătură cu plantatul pomilor (foto
grafia din dreapta sus). Seara, după 
terminarea lucrului în cîmp, colectiviș
tii obișnuiesc să studieze acasă cărțile 
recomandate de lector, lată-l pe colec
tivistul Ștefan Gelu, unul din numero
șii cursanți, la masa de studiu (foto
grafia din dreapta jos).

Fotoreportaj de T. Marian 
și M. Cioc

3?® țgrloib în 24 d© are

ALEGERILE 
ADMINISTRATIVE 
DIN ITALIA

Ieri dimineață au început în 
Italia operațiunile de vot în ca
drul alegerilor pentru consiliile 
comunale și provinciale. Rezulta
tele parțiale ale scrutinului vor 
începe să sosească la Roma în 
cursul acestei seri. (Amănunte 
în pag. 4-a).

Ciocniri
intre demonstranți 
și poliție la Saigon

Duminică a avut loc pe străzile 
Saigonului o demonstrație de 
protest împotriva brutalităților po
liției. Agenția U.P.I. apreciază că 
manifestația a fost „cel mai pu
ternic protest împotriva guvernu
lui primului ministru Tran Van 
Huong, care a avut loc de la in
stalarea acestuia, în urmă cu 18 
zile". Demonstranții au doborît 
baricadele din sîrmă ghimpată 
ridicate de poliție la intersecțiile 
principale ale centrului capitalei 
Vietnamului de sud. Ei au fost 
împrăștiați numai după ce poliția 
a intervenit cu bastoane de cau
ciuc.

La Londra se așteaptă 
o majorare a taxei 
de scont

Repercusiunile scăderii masive 
a cursului acțiunilor la bursa 
din Londra și poziția îngrijoră
toare a lirei sterline preocupă în 
mod deosebit opinia publica bri
tanică. Ziarele engleze de dumi
nică, subliniind că o devalori
zare a lirei nu ar fi o soluție și 
ar face mai dificilă găsirea în vi
itor a unei rezolvări, arată că 
pentru a se face față situației 
ar trebui să se prevadă o creș
tere temporară a taxei de scont 
a băncii Angliei cu 6 la sută, 
hotărîre care se așteaptă să fie 
adoptată săptămîna aceasta.

Concluziile observatorilor 
0. N. Ü. cu privire 
la incidentele 
siriano-izraeliene

Grupul de observatori ai O.N.U. 
care au examinat cauzele recentelor 
incidente de la frontiera dintre Si
ria și Izraél a prezentai Comisiei 
O.N.U de supraveghere a armistițiu
lui pentru Palestina un raport în care 
se apreciază că partea izraeliană a 
fost aceea care la 4 și 5 noiembrie 
a încălcat linia de frontieră cu Siria,
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La nivelul sarcinilor actuale carnet ôü Itu ra
din agricultură
Adunările de dare de seamă și alegeri 
iii organizațiile de bază de la sate

In gospodăriile agricole colective și de stat, în stațiunile de ma
șini și tractoare, ultimele lucrări agricole ale acestui anotimp sînt pe 
sfîrșite. O dată cu încheierea lor au loc pretutindeni adunările de 
dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de bază de la sate. In 
legătură cu munca pregătitoare în vederea acestor adunări redac
torul ziarului nostru Constantin Jalbă a adresat cîteva întrebări to
varășului Constantin Ciubotaru, prim-secretar al Comitetului raional 
de partid Iași.

(Ce măsuri a întreprins comi
tetul raional de partid pentru a 
asigura buna desfășurare a

(alegerilor în organizațiile de 
bază din agricultură ?

Respectînd indicațiile C.C. al 
P.M.R. și planul de măsuri al biro
ului comitetului regional, biroul Co
mitetului raional de partid Iași și-a 
întocmit, în primul rînd, un plan 
propriu, în car.e sînt cuprinse sar
cinile concrete ce se cer duse la în
deplinire pentru a asigura un spri
jin eficient alegerilor în organi
zațiile de bază. în perioada premer
gătoare alegerilor au fost consti
tuite 17 noi organizații de bază 
pe brigăzi și trei comitete de par
tid — în G.A.C. Osoi, Cozia și Pe- 
riani. Totalul membrilor și candi- 
daților de partid a crescut în acest 
răstimp la peste 5 000. In pre
zent în toate gospodăriile agri
cole colective activează comitete de 
partid și organizații de bază pe bri
găzi. Avem o organizație raională 
mai puternică, cuprinzînd în rîndu- 
rile ei cei mai buni colectiviști, lu
crători din G.A.C., mecanizatori, 
specialiști în agricultură, organizație 
capabilă să conducă în mod compe
tent economia raionului.

în instructajele amănunțite cu 
privire la desfășurarea adunărilor 
de alegeri nu ne-am limitat numai 
la probleme generale, ci ne-am re
ferit și la problemele concrete care 
se ridică în unele unități agricole, 
îndrumînd organizațiile de partid 
spre dezbaterea aprofundată, prin
cipială, în spirit critic și autocritic, 
a aspectelor fundamentale ale mun
cii de partid.

Membri ai biroului și alți acti
viști cu funcții de răspundere, cu
noscători ai problemelor din agri
cultură, vor sprijini concret — așa 
cum s-a hotărît — întocmirea dă
rilor de seamă șl vor conduce unele 
adunări.

La G.A.C. Dumeștl, bunăoară, s-a 
cîștigat în ultimul an o experiență 
bună în organizarea muncii. Dar 
acolo experiența înaintată nu era 
larg popularizată. Un secretar al co
mitetului raional s-a ocupat de pre
gătirea alegerilor ajutînd birourile 
o-ganizațiilor de bază să creeze con
diții cît mal prielnice extinderii ex
perienței dobîndite.

Tovarășul Vanghele Bouroș, secre
tar al comitetului raional, a sprijinit 
în pregătirea alegerilor comitetul 
de partid și birourile organizațiilor 
de bază care își desfășoară acti
vitatea în gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Horlești. Anul 
trecut în această gospodărie ve
niturile au fost mai mici în 
raport cu alte unități din raion. 
Fără îndoială că pentru a se în

Reflexe Foto : Gh. Vințllă

drepta treburile pe făgașul cu
venit nu s-au așteptat alegerile. S-au 
luat din timp măsuri pentru dezvol
tarea ramurilor pentru care existau 
cele mai bune condiții.

Un alt secretar al comitetului 
raional, tovarășul Mihail Apostol, 
s-a deplasat în mai multe rîn- 
duri la organizațiile de bază pe 
brigăzi din gospodăria agricolă co
lectivă Sinești. El a îndrumat comi
tetul de partid pe gospodărie și pe 
secretarii organizațiilor de bază să 
orienteze întreaga muncă de partid 
în sprijinul aplicării unor metode 
înaintate, în scopul sporirii pro
ducției, mobilizării tuturor for
țelor pentru a promova în aceas
tă gospodărie’creșterea oilor și ex
tinderea suprafețelor vitipomicole, 
deoarece condițiile de climă și sol 
sînt favorabile acestor ramuri eco
nomice.

Anul acesta cîteva gospodării a- 
gricole colective, printre care cele 
din Bivolari și Voinești, nu au dat 
atenție îndeplinirii sarcinilor din 
sectorul zootehnic — îndeosebi 
creșterii porcinelor. Două colec
tive de specialiști, formate din 
indicația comitetului raional, cerce
tează posibilitățile de realizare pînă 
la sfîrșitul anului a planului de 
producție în sectorul zootehnic și 
sprijină birourile organizațiilor de 
bază respective să pună in centrul 
dezbaterilor înlăturarea pe viitor a 
deficiențelor constatate.

ISpre ce probleme se va con
centra atenția adunărilor de 
dări de seamă și alegeri ?

încheierea colectivizării agricul
turii a creat posibilități largi de 
punere în valoare a rezervelor exis
tente în raion, privind creșterea 
producției de cereale, dezvoltarea 
sectoarelor zootehnic, pomicol și vi
ticol.

Comitetul raional de partid îndru
mă birourile organizațiilor de bază 
să se ocupe în dările de seamă de 
ceea ce este specific fiecărei organi
zații. Pentru ca dările de seamă să 
orienteze cît mai bine activitatea or
ganizațiilor în anul următor, s-au 
format colective alcătuite din 
membri de partid cu prestigiu — 
colectiviști fruntași, specialiști — 
care ajută birourile să selecționeze 
din bogăția de aspecte și probleme 
ceea ce este esențial, să scoată la 
iveală deficiențele stilului lor de 
muncă.

Una dintre problemele însemnate 
care stau în fața agriculturii din 
raionul nostru este combaterea ero
ziunii solului. în această 
s-au obținut unele rezultate 
în 1964 s-au efectuat arături 

direcție 
bune, 

pe

curbe de nivel pe 22 400 de hectare, 
în atenția organizațiilor de partid și 
a adunărilor de alegeri se află ex
tinderea acestei importante lucrări 
și repartizarea mai justă a culturi
lor pe gospodării și, în cadrul aces
tora, pe tarlale. Dările de sea
mă întocmite de birourile orga
nizațiilor din Bosia, Golăești, Cîrpiți, 
Prisecani, Țuțora și altele — dat fi
ind că gospodăriile colective din co
munele amintite formează principala 
bază de aprovizionare cu legume 
a lașului — pun în discuția adună
rilor generale îndeosebi îmbunătăți
rea muncii în sectorul legumicol, 
dezvoltarea continuă a acestui sec
tor.

Merită să menționăm faptul eă 
învățămîntul de partid și agrozoo
tehnic de masă, variatele forme ale 
muncii politico-educative și-au adus 
contribuția lor importantă la reali
zările din economia raionului. Dis
punem în această privință de o bază 
materială bogată. în comunele din 
raion funcționează peste 140' de că
mine culturale, 63 de biblioteci, un 
mare număr de brigăzi artistice de 
agitație. Organizațiile de partid vor 
analiza, desigur, în adunările de a- 
legeri folosirea cît mai deplină și 
eficientă a tuturor mijloacelor care 
pot contribui la dezvoltarea trăsătu
rilor înaintate ale țăranului colec
tivist.

Ce probleme specifice vor fi 
puse în dezbaterea adunărilor 
de alegeri ale organizațiilor de 
bază din G.A.S. și S.M.T. ?

Lucrătorii din G.A.S. desfășoară o 
muncă susținută pentru specializa
rea acestor unități în funcție de 
condițiile pedoclimatice existente. La 
G.A.S. Movileni și G.A.S. Popri- 
cani principalele probleme ce se 
vor afla în atenția adunărilor 
de alegeri se referă la crește
rea sporului în greutate al anima
lelor de îngrășat, la mărirea produc
ției de lapte și carne. Dările de sea
mă vor înfățișa experiența bună 
cîștigată, ca și lipsurile ce se cer în
lăturate în viitor. în alte gospodării 
de stat accentul cade pe sporirea 
producției de cereale, îndeosebi la 
grîu și porumb, folosindu-se meto
dele agrotehnice înaintate și extin- 
zîndu-se culturile irigate.

Probleme specifice locului lor 
de muncă discută, de asemenea, 
membrii și candidați! de partid din 
S.M.T. Aici se va avea în vedere a- 
nalizarea rezultatelor obținute de 
mecanizatori în sporirea productivi
tății mașinilor, îngrijirea parcului 
de mașini și tractoare, în îmbunătă
țirea calității lucrărilor, în spori
rea contribuției tractoriștilor la ob
ținerea de producții mari la hectar 
pe toate suprafețele. Biroul organi
zației de bază de la S.M.T. Vlădeni 
va pune, bunăoară, în discuția adu
nării generale anumite aspecte ale 
reducerii cheltuielilor planificate, 
îndemnîndu-i pe comuniști la popu
larizarea cît mai largă a metodelor 
bune folosite de brigada condusă de 
Ștefan Iamblonschi, care a obținut 
cele mai mari economii la cheltuie
lile pe hantru.

Comitetul raional de partid se 
străduiește ca pregătirea temeinică 
și desfășurarea în condiții corespun
zătoare a adunărilor de dare de sea
mă și alegeri în organizațiile de bază 
din raionul Iași să ajute din plin la 
creșterea rolului lor conducător în 
viața satelor.

Scrisori către „Scxntßüs“
Pentru popularizarea 
cărții tehnice

In scopul îmbunătățirii propa
gandei tehnice și popularizării 
cărții de specialitate, Consiliul lo
cal al sindicatelor Iași a organizat 
la Atelierele Nicolina un schimb de 
experiență la care au participat 
delegați din principalele întreprin
deri ale orașului și regiunii. Cu 
acest prilej au fost expuse formele 
de popularizare a cărții tehnice 
folosite în Atelierele Nicolina. Bi
blioteca de aici, al cărei fond de 
cărți tehnice numără peste 6 500 
volume, a organizat 8 biblioteci 
mobile în principalele secții ale în
treprinderii, dotate cu lucrări de 
specialitate specifice sectoarelor de 
muncă respective. De două ori pe 
lună se organizează consfătuiri cu 
cititorii, prezentîndu-se recenzii, 
iar în secțiile de producție unii in
gineri țin conferințe despre ulti
mele noutăți din domeniul res
pectiv de activitate. Asemenea ac
țiuni sînt organizate și la stația 
de radioamplificare. Au mai pre
zentat referate delegații Fabricilor 
de rulmenți din Bîrlad, „Țesătura" 
și Fabrica de antibiotice din Iași, 
care au arătat ce metode de pro
pagandă tehnică folosesc.

Constantin PETROVÎCI 
tehnician

Dar dispensarul ?
In ultimii ani, minerilor de la 

Sărmășag li s-au creat condiții din 
ce în ce mai bune de muncă și de 
viață. Fiecare sector a fost înzes
trat cu mașini și utilaje noi ; lu
mina electrică a pătruns pînă în 
adîncuri ; după ieșirea din șut, mi
nerii au la îndemînă băi, la can
tină se servesc mîncăruri gustoase 
și consistente. Cei ce locuiesc în că
minele bine gospodărite au la dis

MIRCEA VREM1R „Muncitor”
Din expoziția deschisă la Galeriile ^de artă (Bd. Magheru)

R. IOSIF „Vase de pescari"
Din expoziția deschisă la Galeriile de artă (Str. Onești)

Agendă m u z scală
LA ATENEU : Sîmbătă, 28 noiem

brie, ora 20, Filarmonica „George 
Enescu" dirijată de Herbert Kegel 
(R. D. Germană) : Divertisment KW 
136 de Mozart ; Concertul pentru 
violoncel și orchestră de Dvorak. 
Solist : Vladimir Orlov ; Tablouri 
dintr-o expoziție de Mussorgski — 
Ravel. Concertul va fi repetat du
minică, 29 noiembrie, ora 11.

IN STUDIOUL RADIOTELEVIZIU-

poziție aparate de radio etc. 
In timpul liber, minerii pot 
petrece la club ore plăcute. In 
fiecare an, mulți dintre ei merg în 
concediu de odihnă în stațiuni bal- 
neo-climaterice. Mai puțin bine 
stau lucrurile cu dispensarul creat 
pe lîngă întreprindere pentru în
grijirea sănătății minerilor. Aici, 
se vede neorînduiala, lipsa spiri
tului gospodăresc. Meniurile zil
nice sînt alcătuite, de cele 
mai multe ori, fără a se ține 
seama de prescripțiile medicu
lui. Nu există nici suficient 
personal de îngrijire. Socotim că 
tovarășii din conducerea între
prinderii și din comitetul sindica
tului ar trebui să ia măsuri ca la 
dispensar să se asigure condiții cit 
mai bune de acordare a asistenței 
medicale.

Un grup de mineri de la Sărmă- 
țag, regiunea Crlșana

Comisiile permanente 
h lucru

Pe lîngă sfatul popular al comu
nei Perișoru, raionul Fetești, își 
desfășoară activitatea 3 comisii 
permanente constituite pe ramuri 
de activitate, din care fac parte 
colectiviști, ingineri și tehnicieni 
agronomi, cadre didactice. Datorită 
acestei largi componențe, comisiile 
permanente desfășoară o rodnică 
activitate concretizată în numeroa
se propuneri privind gospodărirea 
comunei, buna desfășurare a învă- 
țămîntului, activitatea cultural-sa- 
nitară etc. Comisia permanentă 
pentru gospodărire și înfrumuseța
re, pe baza propunerilor făcute 
de alegători, a studiat posibilitatea 
reparării porțiunii de șosea care 
trece peste calea ferată unde, 
pe timp nefavorabil, autovehi
culele mergeau greu. Propune
rea a fost acceptată de comitetul 
executiv, care a luat măsuri pen

NIÏ : Joi, 26 noiembrie, ora 19,50, or
chestra de studio și corul Radiote- 
leviziunil. Dirijor : Carol Litvin. Poe- 
mul-cantată „Visul lui Bălcescu" de 
Ion Hartulary Darclée ; Concertul 
în Mi major pentru vioară și orches
tră de Bach. Solist : Varujan Cozi- 
ghian ; Arii din opera „Cosi fan 
tutte" de Mozart. Solistă : Iolanda 
Mărculescu ; „Invitație la vals' de 
Weber.

tru executarea reparației. Această 
comisie a mai făcut propuneri pri
vind întreținerea drumului regio
nal și a ulițelor. La sugestia 
aceleiași comisii, a fost amenajată 
prin muncă patriotică o cameră 
a deputatului și o cameră pentru 
oficierea căsătoriilor.

Cu ajutorul comisiei permanente 
plan-finanțe și cooperație a fost 
îmbunătățită munca din domeniul 
aprovizionării magazinelor și al 
deservirii. Pe baza propunerilor co
misiei permanente s-au luat mă
suri privind respectarea progra
mului de funcționare a magazine
lor, aprovizionarea cu sortimentele 
de mărfuri cerute de consumatori.

Dumitru LAURENJTU 
coresp. voluntar

Creioanele oo»
Elevii mei din clasa întîi fac 

progrese la învățătură. De cite ori 
au însă cîte ceva de scris, intim- 
pină greutăți din cauza calității 
necorespunzătoare a creioanelor. 
Ce folos că sînt colorate frumos, 
dacă atunci cînd le ascuți, chiar 
pentru prima dată, mina începe să 
fugă de la un capăt la altul al 
creionului ! Alteori, lemnul este 
prea tare și, deci, greu de ascuțit. 
Copiii, care nu sînt încă deprinși 
cu scrisul, obișnuiesc să apese și 
de aceea mai mult zgîrie caietele. 
Și nouă, cadrelor didactice, care 
sintern obligate adesea să purtăm 
mina copiilor de clasa întîi spre 
a-i învăța să scrie corect, creioa
nele cu marca „Golf", „Carpați" și 
„Luceafărul" ne pricinuiesc des
tule neplăceri. Se pare că tovarășii 
de la fabrica „Republica" din Si
biu, unde se produc aceste creioa
ne, nu se gîndesc la necazurile pe 
care le provoacă micilor școlari și 
nu numai lor.

Marla POP 
învățătoare 
comuna Alma, raionul Mediaș

CONCERTELE FILARMON

Viața muzicală din Republica 
Populară Polonă a înregistrat în ul
timele două decenii realizări remar
cabile. Cunoscută la noi în diverse 
împrejurări, muzica poloneză și-a 
dezvăluit multiple fațete, suscitînd 
interesul specialiștilor și al publicu
lui larg. Programele Filarmonicii de 
stat din Poznan, care a susținut con
certe în cîteva orașe din țara noas
tră, au cuprins lucrări ale școlii na
ționale vechi și noi, precum și Uver
tura de concert de George Enescu.

Filarmonica din Poznan a reușit 
în cei 17 ani de existență să se 
închege ca un colectiv omogen, de 
bună calitate, să-și însușească un 
repertoriu cuprinzător. Concertele 
sale i-au adus prețuirea ascultători
lor datorită însuflețirii cu care a dat 
viață celor mai frumoase pagini din 
creația universală. în fruntea or
chestrei se află Witold Krzemienski, 
muzician cu experiență și cu sigu
ranță. Alcătuirea programului reflec
tă orientarea sa către creațiile corn- 
patrioților înaintași și ale celor con
temporani.

Programul s-a deschis cu Simfo
nia I de Tadeusz Baird, scrisă în 
1950, cînd compozitorul avea 22 de 
ani, dar care vădește o gîndire 
matură. în lucrare, două părți len
te, meditative, sînt despărțite și în
cadrate, prin alternanță, de alte trei 
energice, starea fundamentală fiind 
caracterizată de un avînt eroic ju
venil. Idei muzicale elocvente, ar
hitectură clară, orchestră mînuită cu 
pricepere caracterizează simfonia.

Concertul pentru pian de Tadeusz 
Szeligowski, compus în urmă cu a- 
proape un sfert de veac, este rodul 
unei firi senine, al unei personali
tăți stăpîne pe arta sa, receptivă la 
suflul epocii. Concertul este scris 
cu strălucire, sentimentele do
minante fiind voioșia și, în andante, 
contemplația cu învolburări trecă
toare; mai mult prin adîncime decît 
prin dimensiuni, lucrarea este un 
concertino ce se ascultă cu plăcere.

In partea a doua, Uvertura de 
concert, a fost interpretată cu o a- 
preclabilă strădanie de a-i intui 
universul viguros, conceput în stilul 
atît de particular al lui Enescu, prin 
imagini pregnante, „în caracter 
popular romînesc" — cum notează 
în titlu autorul.

Figură reprezentativă a muzicii 
poloneze din secolul trecut, Stani
slaw Moniuszko este îndeosebi au
torul unor lucrări în genul drama
tic. Melodică generoasă, cu infle

ÎN SALA MICA A PALATULUI : 
Miercuri, 25 noiembrie, ora 20, re
cital de clavecin Mihai Rădulescu : 
Variațiunile „Goldberg" de Bach.

Vineri, 27 noiembrie, ora 20, ciclul 
„Figuri de compozitori contempo
rani" : Ravel — prezentat de Filar
monica „George Enescu". își dau 
concursul : Arta Florescu, Sofia 
Cosma, Marius Rintzler, George Ma- 
noliu, Serafim Antropov, Radu Ne- 
greanu. Acompaniază la pian : Vic
toria Ștefănescu și Martha Joja.

ÎN STUDIOUL CONSERVATORU
LUI : Luni, 23 noiembrie, ora 20, sea
ră de operă : „La serva padrona' de 
Pergolesi și „O noapte furtunoasă* 
de Paul Constantinescu, sub condu
cerea muzicală a lui Grlgore Iosub. 
Regizori : Eugen Gropșeanu și Jean 
Rînzescu.

Marți, 24 noiembrie, ora 20, seară 
de muzică, dans și poezie, în cadrul 
căreia vor fi prezentate lucrări de 
Aurel Stroe și de studenții Smaran- 
da Georgescu șl Costin Miereanu, 
precum și schițe coregrafice pe mu
zică de Varèse și Olivier Messiaen. 
Vor citi versuri Marin Sorescu și Ni
colae Coman. Lucrările sînt comen
tate de criticul George Bălan. Sce
nografia : Sorin Haber.

TEATRE® CINEMA «TELEVIZIUNE
TEATRE : Studioul Institutului do 

artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Năzdrăvanul Occidentului — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): Tinerețe 
— (orele 20). Circul de stat : Varietăți 
de circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pentru ecran panoramic) : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Sedusă șl abando
nată : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Excelsior 
(B-dul 1 Mal nr. 174), Grlvlța (Calea 
Grivițel — podul Basarab), Melodia 
(Șos. ștefan cel Mare, colț cu str, Ll- 
zeanu). S-a întîmplat la miliție — cine
mascop : Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6). 
Urmașul lui Gingis Han : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29). Veselie Ia Acapulco : 
București (Bd. 0 Martie nr. 6), Feroviar 
(Calea Grivițel nr. 80), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1), Flamura (Șos. Giur
giului nr. 155). 30 de ani de veselie: Ca
pitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Aurora (Bd. 
Dimitrov nr. 118). Umbrelele din Cher
bourg : Victoria (Bd. 0 Martie nr. 7). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Central (Bd. 6 Martie nr. 2), Popular 
(Str. Mătăsari nr. 31). Ioana în atac: Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12). Dragoste la 
zero grade : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7). Program pentru copil : Doina 
(dimineața) In viitoare : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). Galapagos — Din viața 
peștilor exotici i Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 18). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : Giuleștl (Calea Giu- 
lești nr. 56), Arta (Calea Călărași nr. 
153). Teama : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii Noi nr. 174), Tomls (Ca
lea Văcărești nr. 21). Moșilor (Calea Mo- 
șiloi nr. 221), Cosmos (Șos. Pantellmon 
nr. 89). Aventura de la miezul nopții : 
Cultural (Piața 1. Pintille nr. 2). Cio- 
clara : Dacia (Calea Grivițel nr. 137). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Bu- 
zești (Str. Buzești nr. 9—11). Domnișoa
ra... Barbă Albastră: Crîngașl (Șos. 
Crîngași nr. 42). Comisarul Maigret se 
înfurie : Bucegi (Bd. 1 Mal nr. 57). Pa
cea (Bd. Libertății nr. 70—72). împușcă
turi în ceață : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 
143). Accattone : Flacăra (Calea Dudeștl 
nr. 22). Al nouălea nume : vltan (Calea 
Dudeștl nr. 97). încurcătură blestemată: 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Rezervat 

xiuni populare evidente, claritatq în 
idei, un acompaniament economicos 
în arii, precum și o revărsare neș.A- 
vilită de sentimente sincere, înti-un 
limbaj ce găsește calea cea mai 
scurtă spre inima auditoriului, ca
racterizează muzica sa, din care am 
ascultat două arii (din Straszny dwoi 
și Verbum nobile) și uvertura Po
veste de iarnă ; în supliment a mai 
fost dată și Mazurka din Halka.

Pianista Aleksandra Utrecht, cu 
reale înclinații către sonorități poeti
ce, cu o tehnică îngrijită, stăpînind 
pe deplin Concertul de Szeligowski 
— și soprana Jadwiga Romanska, 
posesoare a unei voci de mare acu- 
rateță, al cărei cînt s-a distins prin- 
tr-o remarcabilă simțire și muzica
litate, au contribuit la reușita ma
nifestării.

Orchestra dispune de o bună 
echipă de suilători (timbru plăcut, 
intonație îngrijită, sincronizare) ; 
compartimentul viorilor s-a distins 
în Aria de Bach (o transcripție din 
Suita în re major), oferită în supli
ment. Witold Krzemienski a condus 
cu precizie, eficient, fără gesturi de 
prisos, fără afectare.

Întîlnirea publicului bucureștean 
cu Filarmonica din Poznan a fost un 
prilej de cunoaștere a unor muzi
cieni ce și-au îndeplinit cu cinste 
misiunea de a reprezenta cultura 
poporului prieten.

Petre CODREANU

FILME NOI
„Hamlet". Scenariul și regia: Grigori 

Kozînțev; imaginea — Ionas Grițius; 
muzica — Dmitri Șostakovici. In rolurile 
principale apar: Innokenti Smoktunovski 
(Hamlet), Anastasia Vertinskaia (Or'e- 
lia), Mihail Nazvanov (Regele), Elza 
Radzin (Regina). Producția studioului 
„Lenfilm“ a fost distinsă cu Premiul 
special al juriului la cel de-al XXV-lea 
Festival al filmului de la Veneția-1964.

„S-a întîmplat la miliție“ o produc
ție „Mosfilm“, Scenariul — Izrail Me
tter; regia — Vilen Azarov; imaginea — 
Mark Diatlov ; muzica — Al. Fliar- 
kovski. Din distribuție fac parte : Vse
volod Sanaev, Mark Bernes, Viaceslav 
Nevinnîi, Alexandr Beliavski.

„Ioana în atac“, producție a studiou
rilor cehoslovace. Scenariul — Milan 
Simek și Josef Pinkava, acesta din urmă 
semnînd și regia filmului; imaginea — 
Jiri Kolin; muzica — Milivoj Uzelac. In 
rolurile copiilor: Eva Jarkova, Vlastimil 
Vidlicka, J. Kudela.

Comedia „30 de ani de veselie“. Sce
nariul și regia — Robert Youngson; mu
zica — B. Green și I. Shaindlin. In film, 
apar printre alții: Charlie Chaplin, Bus
ter Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy, 
Hary Langdon, Charlie Chase, Sund 
Polland.

Emisiuni radiofonice 
consacrate lui Ion Creangă

Radiodifuziunea romînă transmite 
un ciclu de emisiuni literare consa
crate lui Ion Creangă de la a cărui 
moarte se împlinesc, la sfîrșitul a- 
cestui an, trei sferturi de veac. Inau
gurată prin cuvîntul academicianului 
prof. Iorgu Iordan, ediția radiofonică 
„Ion Creangă“ se difuzează pînă la 
sfîrșitul anului în fiecare marți la 
ora 21,15 pe pr. 1. Cele patru emisi
uni transmise pînă acum au fost con
sacrate „Amintirilor din copilă
rie". Ele au fost realizate cu con
cursul unor critici și istorici lite
rari și al unor actori de frunte. E 
misiunea de marți, 24 noiembrie, 
este consacrată povestirilor scriito
rului.

pentru moarte : Munca (Șos. Mihal Bra- 
vu nr. 221). Brațul nedrept al legii: Vii
torul (Str. M. Eminescu nr. 127), Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 1). Banda do 
iași : Colentlna (Șos. Colentina nr. 84). 
Viață particulară : Volga (Șos. I. Plntl- 
lie nr. 61). Poveste de pe Don : Floreas- 
ca (Str. J. S. Bach nr. 2). Comoara din 
Vadul Vechi : Rahova (Calea Rahovel 
nr. 118), Lira (Calea 13 Septembrie nr. 
196). VII și morțl — cinemascop (ambele 
serii): Drumul Sării (Str. Drumul Sării 
nr. 30). Hatarl — cinemascop (ambele 
serii) : Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). 
Colaboratorul Ceka: Cotroceni (Șos. Co- 
trocenl nr. 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar : Matematica distractivă. 19,40 - 
Revista spectacolelor. 20,30 — Filmul ar
tistic „Lovitura de pedeapsă". 22,00 — 
Telesport. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : In cursul zilei de Ieri, 

vremea s-a răcit în nord-estul țării, 
unde cerul a fost acoperit șl au căzut 
precipitații sub formă de lapoviță și nin
soare. In celelalte regiuni vremea s-a 
menținut relativ călduroasă, cu cerul va
riabil mal mult acoperit. Au căzut pre
cipitații locale sub formă de lapoviță șl 
ploi, în Ardeal. Iar în sud-estu! țării a 
plouat izolat. Vîntul a prezentat Intensi
ficări în Bărăgan și Dobrogea. Tempe
ratura la ora 14 a fost cuprinsă între 
—2 grade la Cotnari șl 12 grade la Băi- 
leștf, Tr, Măgurele șl Alexandria. In 
București : Vremea s-a menținut relativ 
călduroasă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temperatura maximă a fost de 7 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 21. 25, 
26 noiembrie. In țară : Vremea continuă 
să se răcească la începutul Intervalului. 
Cerul va fi schimbător, mal mult noros. 
Vor cădea precipitații locale. Tempera
tura în scădere la început, apoi stațio
nară. Minimele vor fl cuprinse între —6 
grade șl 4-4 grade, iar maximele între 
—3 șl 4-7 grade. Ceață locală. In 
București : Vremea continuă să se ră 
cească la începutul intervalului. Cerul 
va fi schimbător, mal mult noros. Tem
peratura în scădere la început, apoi sta
ționară.
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Ieri și azi

Alegeri 
administrative 
in Italia

In Italia este în curs desfășu
rarea alegerilor pentru consiliile 
comunale și provinciale care 
cheamă la urne aproximativ 33 
milioane alegători. Ultima consul
tare electorală pentru adminis
trațiile locale a avut loc cu 4 ani 
în urmă. Cele 6767 consilii comu
nale și 74 de consilii provinciale 
ce vor fi desemnate acum vor a- 
vea, în baza modificărilor aduse 
legii electorale, un mandat pe 5 
ani.

Operațiunile de vot au început 
peste tot duminică dimineața, cu 
excepția celor cîteva provincii și 
a comunelor unde administrațiile 
actuale nu au ajuns la sca
dența de 4 ani. Timpul frumos, 
revenit după zilele reci cu ploi to
rențiale de la începutul lunii, a 
stimulat afluența cetățenilor spre 
centrele de vot, caracterizată de 
posturile de radio italiene ca 
„satisfăcătoare".* O participare 
mai redusă la urne e anunțată, 
pînă la ora cînd transmit, în 
insule și în special în Sardinia. 
In cursul nopții au sosit din El
veția, Franța și Belgia mai multe 
trenuri cu emigranți italieni ve- 
niți să voteze. Se pare, însă, că 
numărul lor e încă departe de 
cifra italienilor cu drept de vot 
plecați să caute de lucru în alte 
țări europene.

Votarea s-a desfășurat pînă 
duminică seara, cînd urnele s-au 
închis pentru a se redeschide 
luni dimineață. Operațiunile de 
vot se vor încheia la amiază. Re
zultatele parțiale ale scrutinului 
vor începe să parvină la Roma 
în cursul serii de luni, urmînd ca 
abia marți să se poată avea o 
sinteză a votului la această edi
ție a alegerilor administrative.

Octavian PALER
Roma (prin telefon).

Conferința „MișcăriiJ 77 ?

pentru dezarmare nucleară“
LONDRA 22 (Agerpres). — La 

Londra au început la 21 noiembrie 
lucrările Conferinței „Mișcării pen
tru dezarmarea nucleară“. Delegații 
la conferință au adoptat în unani
mitate o rezoluție în care protes
tează împotriva planurilor de cre
are a forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O. și resping orice 
planuri care ar contribui la răspîn- 
direa armei nucleare, ar împiedica 
slăbirea încordării internaționale 
sau ar zădărnici realizarea unui 
progres în domeniul dezarmării.

PREȘEDINTELE DE GAULLE
DESPRE RELAȚIILE INTEROCCIDENTALE
O confirmare a pozițiilor care formează obiectul 
disensiunilor dintre Franța și aliații ei

în capitala Alsaciei au avut loc dumi
nică festivități consacrate împlinirii a 20 
de ani de la eliberarea Strasbourgului. 
Cu acest prilej au fost organizate aci 
mai multe manifestări la care au luat 
parte președintele stalului francez, de 
Gaulle, membri ai guvernului, numeroa
se personalităfi civile și militare, pre
cum și reprezentanți ai armatelor ame
ricană și engleză. De Gaulle a rostit o cu- 
vintare în care a evocat evenimentele din 
noiembrie 1944, subliniind eroismul sol- 
daiilor francezi care au luptat pentru eli
berarea patriei lor de sub jugul fascist. 
El a arătat apoi că în condițiile de 
după război, ,,prinfr-un imens efort mo
ral" Franța a trebuit „să freacă peste 
ceea ce a fost faptul dominant al trecu
tului, vreau să spun neîncrederea ostilă 
fafă de vecinul germanic". „Dar, a ară
tat președintele în continuare, această 
nouă orientare nu ne va face să uităm 
nici greșelile, nici renunțările, datorită că
rora era să fim distruși, nici impresio
nanta redresare care a asigurat salvarea 
noastră".

Reierindu-se la tratatul franco-vest- 
german și la colaborarea dintre cele 
două țări, președintele de Gaulle a de
clarat că scopul?acestora este ,,realiza
rea In comun a ’ unei ambiții deopotrivă 
foarte vechi și foarte moderne; construi
rea unei Europe europene, cu alte cu
vinte independente, puternice și influen
te..." Avînd în vedere acest scop, 
„Franfa acordă o importanță capitală sca
dentelor iminente care vor arăta dacă

este posibil sau nu ca statele semnatare 
ale tratatului de la Roma (privind înfiin
țarea Pieței comune — n.r.) să creeze in
tre ele o comunitate economică reală, 
incluzind în ea și agricultura, fixînd, cu 
alte cuvinte, în aceleași condiții pentru 
lo|i cei șase, regulamentele și pre
țui". De Gaulle a subliniat că „fran
cezii consideră drept indispensabil ca, în 
cel mai scurt timp, participanții (la tra
tatul de la Roma — n.r.) să realizeze și 
să practice între ei, in domeniul politic, 
care este înainte de toate cel al apărării, 
o organizație aliată cu noua lume (S.U.A.), 
dar care să fie a lor proprie cu obiec
tivele, mijloacele și obligațiile sale". El 
a relevat că pentru unul sau altul dintre 
cei șase, „a renunța în fapt la această 
uniune și — prin acceptarea unui rol au
xiliar — a oferi dreptul de a hotărî asu
pra vieții sale unei puteri, cu siguranță 
prietene, dar situate intr-o lume diferită 
și al cărei destin, prin natura și istoria 
sa nu poate ti identificat cu cel al Eu
ropei, ar însemna să se lovească grav în- 
tr-o mare speranță".

Vorbitorul s-a referit, în încheierea cu- 
vîntării sale, la perspectivele favorabile 
pentru o apropiere în viitor a țărilor din 
Răsăritul și Apusul Europei.

Se presupune că discursul rostit la 
Strasbourg va da naștere la numeroase 
comentarii și luări de poziție în capita
lele occidentale.

Tudor VORNICU
Strasbourg (prin telefon).

La Khartum

Manifestații populare 
in sprijinul actualului 
guvern

KHARTUM (Agerpres). — Ieri au 
avut loc la Khartum demonstrații 
populare în sprijinul actualului gu
vern sudanez. Demonstrațiile au fost 
prilejuite de împlinirea unei luni de 
la înlăturarea regimului militar. 
Coloanele de manifestanți au par
curs principalele străzi ale capitalei, 
iar apoi a avut loc în „Piața Liber
tății“ un miting, în cadrul căruia 
primul ministru Khalifa a rostit o 
cuvîntare. El a vorbit despre dorin
ța guvernului de a respecta dreptu
rile poporului și de a institui un re
gim democratic. Guvernul sudanez a 
hotărît sîmbătă seara să interzică 
avioanelor militare britanice, care 
transportă soldați sau armament în 
Federația Arabiei de sud, să facă es
cală pe aeroporturile Sudanului. In 
același timp, a fost hotărîtă elibe
rarea tuturor militarilor arestați și 
întemnițați în timpul vechiului 
regim.

Imagini din viața internaționala

Săptămîna trecută s-au desfășurat la Bonn lucrările Consiliului ministerial al Uniunii Europei 
Occidentale, în cadrul cărora reprezentanți ai „celor șase" din Piața comună au criticat măsurile brita

nice asupra importurilor. Fotografia înfățișează un aspect din timpul ședințelor

Plenara C. C. al P. M. U. P.

Primele ecouri

la Bonn
„Rezerve 
si o anumită 
a

BONN 22 (Agerpres). — „Cercu
rile politice vest-germane au pri
mit cu ușurare, dar și cu unele re
zerve discursul de la Strasbourg al 
generalului de Gaulle“, transmite 
din Bonn agenția France Presse.

Rezervele se referă la interpre
tarea tratatului franco-vest-german 
pe care generalul de Gaulle l-a ca
lificat drept un tratat de acțiune 
comună. Conducătorii vest-germani 
insistaseră în timpul dezbaterilor 
privitoare la ratificarea tratatului în 
parlamentul de la Bonn asupra ca
racterului său consultativ. Obser
vațiile generalului de Gaulle asupra 
imposibilității identificării destinu
lui Statelor Unite cu cel al Europei 
(occidentale) a cauzat, de asemenea, 
o anumită jenă.

Se recunoaște, arată agenția, pe 
de altă parte, că chiar dacă genera
lul de Gaulle nu a menționat în 
mod expres forța nucleară multila
terală, discursul său constituie un 
avertisment dat Germaniei occiden
tale care „ar lovi într-o mare spe- 

1 ranță“ dacă ar accepta „un rol de

Activitatea diplomatică
în jurul divergențelor din N.A.T.O.
Convorbirile lui Schröder la Washington

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Sîmbătă noaptea a sosit la Washing
ton ministrul vest-german al aface
rilor externe, Gerhard Schröder, 
care va avea, luni și marți, convor
biri cu secretarul de stat Dean Rusk, 
ministrul apărării S.U.A., Robert 
McNamara, și cu alte oficialități. 
Schröder urmează să se întîlnească, 
de asemenea, la New York cu vice
președintele ales al S.U.A., Hubert 
Humphrey.

Intr-o declarație făcută pe aero
port la sosire, ministrul vest-german 
a spus că apropiatele convorbiri se 
vor axa, în primul rînd, pe proiectul 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. El a adăugat 
că din punctul de vedere al guvèr- 
nului de la Bonn, F.N.M. „lasă ușa 
deschisă unei participări franceze la 
acest proiect, deși este dificil, deo
camdată, să se prevadă că Franța va 
adera“.

Comentînd apropiatele tratative, 
corespondentul din Washington al a- 
genției France Presse relatează: 
„Conversațiile în jurul forței nu
cleare multilaterale vor ține seama 
de ambianța de la conferința par
lamentarilor N.A.T.O. în acest do-

Pditka „scawnuhi gol"
într-un articol al corespondentu

lui său din Washington, ziarul el
vețian „Neue Zürcher Zeitung“ 
scrie că discuțiile în jurul proiectu
lui F.N.M. „par, din punctul de ve
dere al unora, nu prea productive... 
Hotărîrea guvernului laburist bri
tanic de a interveni în discuții nu a 
răsturnat numai actualul program 
în legătură cu termenele de înfăp
tuire (acum se vorbește despre o 
amînare a datei pînă în februarie 
sau martie), ci va duce la o com
pletă transformare a actualului 
proiect. înainte de toate, declarați
ile susținătorilor integrării, potrivit 
cărora dacă va fi nevoie „se va 
merge fără și împotriva Franței“, a 
trezit forțe potrivnice. Acum cîteva 
zile _ scrie corespondentul — zia
rele „New York Herald Tribune“ și 
„Christian Science Monitor“ au ce
rut .președintelui Johnson să aibă 
cit mai repede posibil o întîlnire cu 
președintele de Gaulle. Redacto- 
rul-șef al ziarului „Christian 
Science Monitor“, Canham, scria ; 
.N.A.T.O. este aproape de destră-

meniu. Răceala manifestată de par
lamentari față de acest proiect va 
trebui să influențeze, probabil, pe 
interlocutori în cursul convorbirilor 
bilaterale“.

★
BONN 22 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat oficial dat publicită
ții la Bonn convorbirile pe care mi
nistrul apărării al R.F.G., Kai Uwe 
von Hassel, urma să le aibă în 
cursul săptămînii viitoare la Bonn 
cu miniștrii apărării ai Marii Brita
nii și Belgiei au fost amînate pen
tru o dată ulterioară. în legătură 
cu aceasta, presa vest-germană re
latează că întrevederile dintre von 
Hassel și miniștrii apărării ai An
gliei și Belgiei erau consacrate exa
minării unor probleme privind 
crearea F.N.M. și situației care s-a 
creat în cadrul blocului Atlanticu
lui de nord, ca urmare a poziției 
diferite față de F.N.M. a țărilor 
membre. Unii comentatori apreciază 
că amînarea acestor convorbiri se 
datorește îndeosebi divergențelor 
serioase dintre țările N.A.T.O. în 
problema creării F.N.M. și în alte 
probleme internaționale.

și perspectivele ei
mare. îngrijorările generalului față 
de o dominație anglo-americană în 
Alianță trebuie să fie înlăturate. Noi 
tratative cu el asupra organizării 
militare occidentale ar putea des
chide noi posibilități de apropiere 
treptată a concepțiilor. Ideile preșe
dintelui Republicii Franceze ar pu
tea să se dovedească fructuoase. El 
a avut dreptate în privința Algeriei, 
este posibil ca în problema Vietna
mului (de sud — N.R.) să vadă mai 
bine decît noi și este posibil ca con
cepțiile sale asupra organizării mi
litare a Europei occidentale să fie 
juste. Se poate spune astăzi că John
son nu se va lăsa antrenat într-o 
politică de ocolire a Franței sau 
într-o așa-numită politică a sca
unului gol în Consiliul alianței, 
înainte de a întreprinde, cel puțin, 
o încercare de a se înțelege cu de 
Gaulle“. Este semnificativ, mențio
nează ziarul elvețian, că subsecre
tarul de stat, George Ball, la în
toarcerea sa de la Bonn, a declarat 
că este sigur că Johnson se va în- 
tîlni eu de Gaulle.

auxiliar al unei puteri prietene, dar 
situate într-o lume diferită“.

★

BRUXELLES 22 (Agerpres). — în 
cercurile Pieței comune de la Bru
xelles, discursul lui de Gaulle a fost 
apreciat drept „un veritabil SOS 
vest-european“ — scrie France 
Presse. Este pentru prima oară că 
generalul de Gaulle însuși invită în 
mod oficial pe partenerii săi să pună 
la punct de urgență o organizație 
de apărare care să le fie proprie. 
Aceasta presupune că șeful statului 
francez ar fi gata să facă gesturi 
pozitive pentru a da un rol euro
pean forței de șoc franceze".

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — A- 
■genția P.A.P. transmite : Ședința 
plenară a Comitetului Central al 
P.M.U.P. și-a încheiat lucrările. 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a rostit cuvîn- 
tarea de închidere.

Plenara a adoptat o hotărîre în 
problema sarcinilor ce revin organi
zațiilor și organelor de partid în ce 
privește valorificarea rezervelor 
producției și perfecționarea meto
delor de planificare.

La punctul doi de pe ordinea de 
zi, plenara a adoptat următoarea 
hotărîre : „Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez ia notă de darea de seamă pre
zentată la plenară de Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., asupra tratativelor duse 
de către reprezentanți ai conducerii 
P.M.U.P. cu prilejul întîlnirii cu re
prezentanți ai conducerii P.C.U.S. în 
regiunea Belovejskaia Pușcea, pre
cum și asupra tratativelor purtate 
de delegația de partid și de stat a

R. P. Polone în timpul vizitei la 
Moscova cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie“.

La punctul trei de pe ordinea de 
zi — probleme organizatorice — au 
fost adoptate în unanimitate urmă
toarele hotărîri : în legătură cu ale
gerea sa în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat, Plenara C.C. al 
P.M.U.P. l-a eliberat pe Edward 
Ochab din funcția de secretar al 
C.C. al P.M.U.P., aducîindu-i totoda
tă mulțumiri pentru activitatea rod
nică îndelungată în această funcție.

Ryszard Strzelecki, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., membru supleant 
al Biroului Politic, a fost ales mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. ; Boleslaw Jaszczuk, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a fost ales 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P. ; Wladyslaw 
Wicha a fost ales secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Japonia. Siudenți și muncitori din orașul Yokosuka demonstrînd împo
triva prezenței submarinului atomic „Dragonul mării" în porturile Japo
niei. Alarmat de aceste acțiuni de protest, ministrul de stat, Ichiro Kono 
a subliniat la o recentă ședință a guvernului japonez necesitatea luării 

de măsuri pentru stăvilirea demonstrațiilor.

REVENDICĂRILE 
STUDENȚILOR PERUVIENI

LIMA 22 (Agerpres). — în orașul
Cuzco s-a deschis cel de-al 10-lea
congres național al studenților pe- 
ruvieni, la care iau parte 500 de 
delegați. în cadrul ședințelor con
gresului, participanții cer naționa
lizarea imediată a zăcămintelor pe
trolifere care se află în posesia so
cietății americane „International 
Petroleum“, efectuarea unei reforme 
agrare eficiente, prefaceri democra
tice în țară. Ei se pronunță în a- 
părarea suveranității Republicii Peru 
și pentru neamestec în treburile 
Cubei.

AL 8-LEA POD
AL BUDAPESTEI

Sîmbătă a avut loc inaugura
rea festivă a celui de-al 8-lea 
pod al capitalei ungare. Pînă a- 
cum cele două părți ale Buda
pestei erau unite prin 7 poduri. 
Deși ele asigurau o bună legă
tură între Buda și Pesta, în orele 
de circulație intensă se simțea 
lipsa podului Erzsebet care fu
sese aruncat în aer de fasciști în 
primele zile ale anului 1945. In 
urmă cu 5 ani, Consiliul de Mi
niștri al R. P. Ungare a hotărît 
ca printre obiectivele celui de-al 
doilea plan cincinal să se numere 
și construcția unui nou pod peste 
Dunăre în locul celui distrus. Pen
tru construcția lui au fost pre
zentate trei proiecte. Unul pre
vedea ca el să fie realizat ca un 
pod din lanțuri, altul opta pen
tru folosirea de grinzi metalice, 
iar cel de-al treilea preconiza ca 
noul pod să fie suspendat. In cele 
din urmă s-a hotărît ca el să fie 
suspendat pe cabluri de oțel. La 
alegerea acestei soluții s-a ținut 
seama de faptul că un pod mo
dern, construit după metode cla
sice și avînd șase piste, precum și 
două trotuare de cîte 3,5 metri 

I fiecare, ar necesita peste 13 000 
tone oțel și aproape tot atîția 
metri cubi de lemn ; pe cită vre
me, așa cum a fost conceput, pen
tru noul pod s-au folosit doar 
6 500 tone de oțel, iar lemnul a 
fost redus cu desăvîrșire.

La construcția podului Erzse
bet s-au folosit cabluri din oțel 
special, a căror lungime trece de 7 
milioane metri, iar greutatea lor 
depășește 1 000 tone. Intre pilonii 
podului sint întinse două cabluri 
formate din 61 de frînghii de 
oțel fiecare.

Aurel POP

In Statele Unite ale Americii ziua de duminică a fost consacrată memo
riei fostului președinte John Kennedy, de la asasinarea căruia s-a îm
plinit un an. Au avut loc numeroase ceremonii comemorative la care au 
luat parte membri ai familiei defunctului și oficialități. în fotografie : 
mormintul lui John Kennedy de la cimitirul național Arlington din Wa

shington

După cum s-a mai anunțat, în Vietnamul de sud s-au înregistrat re
cent mari inundații. Iată fotografiată din avion o parte inundată a re

giunii Hau-Bon

BEIRUT. Republica Liban a săr
bătorit duminică cea de-a 21-a ani
versare a independenței. Cu acest pri
lej, în prezența conducătorilor politici 
și militari, la Beirut a avut loc o pa
radă militară.

LA PAZ. Corespondentul din La 
Paz al agenției Reuter relatează că 
muncitorii — inclusiv minerii — și 
țăranii bolivieni refuză să-și predea 
armele autorităților, așa cum a cerut 
junta» militară condusă de generalul 
Barrientos. Potrivit agenției, dife
rite organizații boliviene au dat publi
cității declarații în care cer membrilor 
lor să-și păstreze armele pentru a pu
tea fi folosite „în apărarea cuceririlor 
sociale“.

LONDRA. Aici a avut loc sîmbătă 
o demonstrație în sprijinul eliberării 
deținuților politici din R.S.A. organi
zată de Mișcarea engleză împotriva 
politicii de apartheid din Republica 
Sud-Africană. Participanții la de
monstrație au cerut abrogarea tuturor 
legilor rasiste din R.S.A.

ANKARA. La Opera de Stat din 
Ankara a avut loc un spectacol de gală 
cu opera „Faust“. Spectacolul a fost 
dirijat de Jean Bobescu. Rolul titular 
a fost interpretat de loan Piso. La 
spectacol au participat membri ai 
guvernului turc, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
altor instituții de stat, membri ai 
corpului diplomatic. Artiștii romîni 
au fost răsplătiți cu îndelungi aplauze.

RIO DE JANEIRO. La Rio de Ja
neiro a avut loc o consfătuire între 
ministrul apărării al Braziliei, gene
ralul Costa de Silva, și șefii forțelor

armate în cursul căreia, potrivit rela
tărilor agenției Prensa Latina, a fost 
examinată problema promulgării unui 
nou „act instituțional“. După cum se 
știe, după înlăturarea de la putere a 
fostului președinte, Joao Goulart, co
mandanții militari au emis un „act in
stituțional“ pe baza căruia au fost 
arestate sau demise un mare număr de 
personalități politice și militare.

CARACAS. Apariția revistelor ve- 
nezuelene „La Extra“ și „Venezuela 
grafica“ a fost suspendată în urma 
unui ordin al Ministerului Afacerilor 
Interne. Ca motiv a fost invocată pu
blicarea în paginile celor două publi
cații a unor reportaje privind activi
tatea detașamentelor forțelor armatei 
de eliberare națională în regiunile 
muntoase ale țării.

DAR-ES-SALAAM. Presa de sîm
bătă de la Dar-Es-Salaam a anunțat 
preluarea de către guvern a altor 35 
de ferme, dintre care 25 foste pro
prietăți ale unor europeni. In ultima 
lună, guvernul Republicii Unite Tan
zania a preluat în total 56 de ferme. 
Majoritatea sînt situate în regiunile 
cele mai fertile ale țării din sudul fos
tului stat Tanganica.

ATENA. După cum reiese din da
tele publicate de serviciul național de 
statistică, emigrația din Grecia a con
tinuat și anul acesta. Astfel, în primul 
semestru al anului 1964, au emigrat 
51 227 de cetățeni greci, față de 44 217 
în semestrul corespunzător al anului 
trecut. Numărul țăranilor care au emi
grat în acest semestru se ridică la 
15 671, față de 3 217 în semestrul co
respunzător al anului trecut.

BLANTYRE. Disensiunile dintre 
premierul Hastings Banda și liderii 
politici care se opun șefului statului 
Malawi continuă. După cum anunță 
radio Malawi, Kanyanya, membru al 
parlamentului, a părăsit țara, refu- 
giindu-se în Tanzania. Potrivit ace
leiași surse, Kanyanya dispăruse în 
ultimul timp din viața politică a ță
rii, absentînd și de la ultima sesiu
ne parlamentară.

DELHI. Deasupra regiunii Madras 
din India s-au abătut furtuni însoțite 
de ploi torențiale, care au durat timp 
de trei zile. După cum anunță ziarul 
„Statesman“, în timpul acestei cala
mități, 10 persoane au murit și mai 
multe au fost rănite. Au fost distruse 
10 000 de locuințe, mii de persoane 
au rămas fără adăpost.

HANOI. Referindu-se la agenția de 
presă „Eliberarea“, Agenția vietname
ză de informații anunță că în ultimele 
20 de zile ale lunii trecute, peste 500 
de soldați din trupele guvernamenta
le sud-vietnameze staționate în regiu
nile Than An și Cholon au trecut de 
partea forțelor de eliberare națională. 
In intervalul iulie-septembrie, din rîn- 
durile trupelor guvernamentale, încar
tiruite în provinciile centrale ale Viet
namului de sud, au dezertat 6 250 de 
militari.

NEW YORK. La 21 noiembrie la 
Detroit a luat sfîrșit cea mai lungă 
grevă din istoria ziarelor americane — 
greva muncitorilor de la ziarele 
„News“ și „Free Press“. Această grevă, 
care a dus la suspendarea apariției 
ziarelor, a durat 131 de zile și s-a sol
dat cu victoria muncitorilor.

Problema congoleză
O cuvîntare a șefului 

guvernului de la Stanleyville

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). — 
Reprezentantul Belgiei la O.N.U., 
Walter Loridan, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Securitate 
o scrisoare în care își rezervă drep
tul de a cere întrunirea de urgență 
a consiliului în cazul în care situa
ția europenilor din regiunile ocupa
te de răsculații congolezi s-ar a- 
grava. într-o scrisoare dată publici
tății la New York, reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Stevenson, 
sprijină conținutul scrisorii bel
giene.

Șeful guvernului de la Stanley
ville, Christophe Gbenye,. a rostit 
duminică o cuvîntare la postul de 
radio local în care a respins acuza
țiile ce se aduc răsculaților în le
gătură cu situația europenilor. El a 
subliniat că nu numai europenii, ci 
toți locuitorii regiunilor controlate 
de partizani se află în pericol din 
cauza bombardamentelor. „Ținem să 
amintim opiniei publice internațio
nale, a declarat Gbenye, că vom 
continua să asigurăm securitatea 
vieții' și bunurilor tuturor locuitori
lor din regiunile pe care le contro
lăm. Nu există ostatici la Stanley
ville“. El s-a declarat gata să ducă 
tratative cu reprezentanții guverne
lor S.U.A. și Belgiei asupra situației 
cetățenilor lor din Stanleyville.

Agențiile de presă anunță că tru
pele guverrmmentale și mercenarii 
înaintează m două coloane spre o- 
rașul Stanleyville, principalul punct 
de sprijin al răsculaților. Aceste tru
pe se află încă la o distanță de apro
ximativ 200 km de oraș.
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