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Peste 108 milioane lei

Colecfivele întreprinderilor și șantie
relor regiunii Banat și-au înscris printre 
obiectivele principale ale întrecerii so
cialiste folosirea cu chibzuință a fondu
rilor alocate procesului de producție. 
Majoritatea întreprinderilor au consem
nat în bilanțul lor realizarea a în
semnate economii peste plan. Calcu
lele încheiate zilele acestea arată că 
în unitățile industriale ale regiunii Banat 
s-a înregistrat în cele 10 luni ale acestui 
an o econorme suplimentară la prejul 
de cost în valoare de 108 261 000 lei, 
ceea ce înseamnă o depășire a angaja
mentului anual pe ansamblul unităților 
industriale din regiune cu mai bine de 
20 milioane lei. Contribufia cea mai în
semnată au adus-o Uzinele constructoare 
de mașini Reșița cu 20 261 000 lei, Com
binatul siderurgic Reșița cu 11 651000 
lei, Uzina de vagoane din Arad cu a- 
proape 8 milioane, Uzina „Oțelul roșu" 
cu 4 494 000 lei și altele.

Ion CHIUJDEA

Minerii din jurul nostru sînt oameni 
de cuvînt. Aici, pe Valea Motrului, 
minele sînt adevărate uzine subterane, 
tn abataje și galerii lucrează combine și 
mașini miniere din cele mai moderne. în
tregul proces tehnologic cunoaște un înalt 
grad de mecanizare. Cît de bine au fost 
folosite utilajele ne-o arată rezultatele 
objinute în muncă,
anual de exfracjie a fost 
mineri cu 39 de zile 
me ; cu mult înainte decît 
gajamenful luat. In 
nei Horăști, viteza 
este cu 40 la sută 
prevăzută în plan, 
ferior aminteam că
cu cei 80 de mineri din brigada pe care 
o conduce, au stabilit în octombrie re
cordul la tăiere în abatajul frontal nr. 6. 
Acum aflăm 
iembrie s-a 
t-eaga lună 
cărbune au
Horăști pînă ieri peste prevederile pla
nului.

faptul că planul 
îndeplinit de 
mai devre- 

prevedea an- 
abatajele mi- 
de avansare

foafe 
medie 
mai mare decîi cea 
Intr-un reportaj an
ion Nasta, împreună

es pînă la data de 26 no- 
avansat în frontal cit în în- 
octombrie. 26 000 tone de 
fost extrase de minerii din
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4oarö"^eva INTERVIUL
nostru DE

profitind de vremea bună, 
mari de excursioniști au 

plecat cu autocarele sau cu trenuri-
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Printre întreprinderile care au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan și angajamentele luate pe anul 
1964 este și Uzina de rulmenți din Brașov. In fotografie : un grup de evidential în întrecerea socialista din 

acest an : !on Bacea, Constanța Frâțilâ, Asofîeî Bdlașa, Ion Paduraru* Ion Ghindea și Sofia Sîrbu
Foto : R. Costin

A

Anul trecut au luat ființă, în șase centre raionale, primele teatre 
populare de amatori. Aceste teatre se află la începutul celei de-a doua 
stagiuni. Care este bilanțul activității desfășurate pînă acum ? Ce noutăți 
aduce repertoriul în actuala stagiune și ce probleme stau in fața acestor 
colective ? Solicitat de un redactor al ziarului nostru, tov. Nicolae Nistor, 
directorul Casei centrale a creației populare, răspunzind la aceste între
bări, a relatat următoarele : , .

Ieri, 
grupuri

le spre cunoscute locălități turistice. 
16 autocare duc peste 600 de bucu- 
reșteni pe Valea Prahovei, la Bra
șov și Tușnad, unde îți vor petrece 
sfîrșitul de săptămînă. In trenul care 
a plecat spre munții Buceg'i, amato
rii de sport și-au luat și schiurile, 
pentru prima oară in acest an. Azi 
dimineață au plecat cu autocarele 
spre hidrocentrala „16 Februarie" și 
Curtea de Argeș un grup de munci
tori de la fabrica „Pisla". Elevii șco
lii 124 din București au pornit spre 
Giurgiu, să viziteze orașul și „Podul 
prieteniei" de peste Dunăre ; ei vor 
face un popas la un șantier arheo
logic de pe malul Argeșului.

propus. 
Tulcea, 

piesei 
perioa- 
alta a

totuși întîlnire. 
fac obișnuitul 
întrecerii. Cîte 
și ce sorti

Există pentru laminatorii hune- 
doreni o anumită oră, nedefinită în 
timp, la care toate schimburile și 
echipele, fără să se strîngă într-o 
adunare, își dau 
Este ora cînd ele 
bilanț periodic al 
tone do metal
mente s-au produs ? — iată între
bări la care laminatorii dau un 
răspuns clar și precis. Au în 
vedere zecile de mii de tone 
de laminate ailate pe paturile de ' 
răcire, pe cele expediate la depo
zit, de unde, după un scurt popas, 
iau drumul spre diferite uzine. Cî
teva sute de vagoane pe zi. O mie 
și una de fire leagă-Hunedoara de 
întreaga noastră industrie. Este 
greu de redat, în amploarea ei, a- 
ceastă întîlnire colectivă, desfășu
rată la pupitrele de comandă și 
în fața agregatelor.

Ne oprim la bluming și, de pe 
un panou, 
peste plan, 2 la sută peste pro
ductivitatea planificată. Tovarășul 
Petre Lungu, secretarul comitetu
lui de partid, ne întrerupe. „Nu 
acelea-s ciirele. Au rămas în ur
mă. Vă dăm altele, proaspete". Iși' 
răsioiește la repezeală carnețelul 
cu cifrele de producție Ia zi. Copi
em de acolo : 28 000 tone de blu
muri în plus. Indicii de utilizare 
sînt, față de anul trecut, mai mari :

notăm : 25 500 tone

în fiecare oră se dau în plus 26,4 
tone de laminate. Acesta este re
zultatul întîlnirii permanente pe tă- 
rîmul întrecerii socialiste a lami- 
natorilor. In mai puțin de un an, 
prin folosirea mai bună a capaci
tăților de producție la bluming, 
se produc tonele de mai sus. Cum 
și în ce fel s-a procedat ? Secre
tarul comitetului de partid ne-a 
spus să stăm de vorbă cu Dumitru 
Stroe, maistru la cuptoare, cu cup- 
torarul Florian Bolea, cu mane- 
vranții Vasile Zăvălaș și Viorel 
Neag, cu inginerii Vasile Văzdău- 
țeanu și Ion Mihuț. Ei cunosc „se
cretul" acestor ritmuri înalte.

De la bluming trecem la lami
norul „650". Ne întîmpină tovară
șul Mircea Delapeta. Sîntem In
formați că la această secție lami
natorii și-au depășit angajamen
tele pe întregul an. Pînă acum 
s-au produs 25 000 tone laminate 
peste plan. Ion Jitaru, Constantin 
Cristea, Augustin Hărăguș, Adrian 
Fülop și alți laminatori au reali
zat în plus 320 de km 
loacele sînt aceleași : 
tensivă a .agregatelor, 
la ora efectivă, a unei 
6,6 tone mai mare

Victor DELEANU

Construcții noi în centrul orașului Deva
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Tovarășului ENVER HODJA 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

TIRANA
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Albaniei de sub 

jugul fascist, vă transmitem dv. și întregului popor albanez cele mai 
cordiale felicitări

Poporul romîn se bucura sincer de realizările obținute de poporul 
frate albanez sub conducerea Partidului Muncii din Albania și a guver
nului său. în construcția socialistă a Republicii Populare Albania și îi 
urează noi succese în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. Sintern convinși 
că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dez
volta necontenit spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socia
lismului și păcii

GHEORGHE GHEORGHIU-DET
prim secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Populare Romîne

al

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
: Republicii Populare Romîne

profile. Mij- 
folosirea In- 

realizarea, 
producții cu 
decît anul

trecut. Și încă un aspect impor
tant : colectivul de aici a extins la
minarea la toleranțe negative, e-

conomisind astfel metal în valoare 
de peste 2 milioane lei.

Merită reținute totodată realiză
rile colectivelor de la laminoarele 
mai noi. La „750", secție care ali
mentează întregul complex cu ța- 
gle de relaminare, ora efectivă 
punctează . ritmic, zi de zi, cifre 
noi. Productivitatea medie a cres
cut, față de 1963, cu 18 tone pe 
oră.1 O bâză solidă, care a făcut 
posibilă 
producție 
de metal, 
nile sînt
Virgil Lăscuțoiu, conducătorul u- 
nui schimb fruntaș, ne convinge 
prin cîteva calcule sumare că, de 
fapt, nivelul producției zilnice a 
anului 1965 începe să fie atins încă 
de acum. Aproape în fiecare zi 
din această lună laminatorii de 
aici „prind" cu 15 tone mai mult 
la fiecare oră efectivă de lucru 
față de producția medie a anului.

Ora efectivă de lucru este tot 
mai bine folosită și la laminoarele 
de sîrmă, profile ușoare, mijlocii și 
benzi. Angajamentele anuale au 
rămas undeva în urmă. Un calcul 
sumar arată că pînă acum s-au 
dat peste plan mai mult de 100 000 
tone de laminate. Intîlnirile lami- 
natorilor marchează, după cum a- 
rată cifrele, rodnicia a 11 luni de 
muncă.

depășirea planului de 
cu aproape 40 000 tone 
Pentru anul viitor sarci- 
mult sporite. Inginerul

Laurcnfiu VISKI

,In ultimii ani, mișcarea teatrală 
de amatori din țara noastră a cunos
cut o largă dezvoltare. S-au înființat 
echipe de teatru noi, a crescut 
preocuparea pentru un repertoriu 
bogat, pentru spectacole de un cit 
mai ridicat nivel artistic. In scopul 
stimulării continue a acestei activi
tăți au fost create teatrele populare. 
Ele reprezintă o formă superioară a 
mișcării artistice de amatori și au 
rolul de a contribui la educarea so
cialistă a maselor, la dezvoltarea 
gustului estetic al acestora.

Problema care s-a pus încă de la 
înființare a fost cea a alegerii unui 
repertoriu bogat în idei înaintate, 
atractiv, variat, valoros pe plan ar
tistic și, in același timp, pe măsura 
posibilităților interpretative ale co
lectivelor respective. S-au montat 
astiel atît piese în mai multe acte 
din dramaturgia romînă și univer
sală, cît și piese intr-un act. Tea
trele populare au fost ajutate și 
de regizori ai teatrelor de stat din 
regiune. Sub îndrumarea lor, pie
se dificile prin problemele de 
interpretare pe care le ridicau în 
fața actorilor au constituit veritabile 
succese Astfel, „Hangița" lui Gol
doni, pusă în scenă la teatrul popu
lar din Mediaș de regizorul Ban 
Ernest, a prilejuit publicului nu nu
mai cunoașterea capodoperei gol- 
doniene, dar și întîlnirea cu stilul 
modern de montare a unui aseme
nea text Aceleași lucruri frumoase 
se pot spune și despre piesa „Fe
bre" de Horia Lovinescu, jucată 
la Tulcea în regia lui Constantin 
Dinischiotu de la Teatrul de stat 
din Constanța, sau despre specta
colele realizate la Lugoj de Ileana 
Kora, regizor al Teatrului maghiar 
din Timișoara, cu piesele „Titanic- 
vals" de Tudor Mușatescu și „Mi se 
pare romantic" de Radu Cosașu. 
Practica a dovedit că au obținut suc
cese, și-au închegat un profil artistic 
propriu și și-au omogenizat colecti
vul acele teatre care au încredințat 
conducerea artistică a activității lor 
unui singur regizor, chiar dacă pe 
parcurs au invitat și pe alții pentru 
montarea cite unui spectacol.

Sprijinul primit din partea artiști
lor profesioniști s-a concretizat și în
tr-o scenografie originală și expre
sivă (de pildă, la spectacolul de 
la Mediaș cu „Hangița“). Preocu
pările pentru un cadru plastic cît 
mai interesant au fost dublate de 
căutări în direcția obținerii unor de
coruri care, fără cheltuieli mari, să 
permită prezentarea spectacolelor și 
pe alte scene, în deplasări și turnee.

O.-..experiențăfruchio.ațâ.a acu-r __ ....... ~......... _ __ ...................
mulat colectivul teatrului popular mult''ia fnSÎțimecf exigenței 'ßüblicu- 
din Rîmnicu-Vîlcea. Sub conducerea lui".

perseverentă a unui valoros regizor 
amator, dr. C. Georgescu, s-au pus 
în scenă cîteva spectacole de ți
nută : „Fiicele" de Sidonia Drăgu- 
șanu, „Citadela sfărîmată" de 
H. Lovinescu.

Nu toate teatrele populare au reu
șit însă să împlinească numărul de 
spectacole pe care și l-au 
La Teatrul popular din 
de pildă, după premiera 
„Febre" a urmat o lungă 
dă de stagnare. Cu totul
fost situația la teatrele populare din 
Rîmnicu Vîlcea și Mediaș, unde 
intervalul dintre o premieră și în
ceperea repetițiilor pentru următoa
rea nu a fost niciodată prea lung. 
La aceste teatre a devenit un pro
cedeu curent ca o piesă să intre in 
repetiție atunci cînd alta se află 
cu puțin înaintea premierei. Pen
tru noua stagiune, cele șase tea
tre populare și-au alcătuit un re
pertoriu bogat. Notăm printre viitoa
rele premiere ale acestor colective : 
„Șeful sectorului suflete” de Al. Mi- 
rodan (Călărași), „Ștafeta nevăzută" 
de P Everac (Tulcea), „Este vinova
tă Corina ?" de L. Fulga și „De Pre- 
tore Vincenzo" de E. 
(Mediaș), „Fii cuminte, 
A. Baranga și „Oricît 
ciudat" de D. Dorian 
Este bine ca teatrele ____
acorde o atenție mai mare decît 
nul trecut pieselor într-un act, 
dau posibilitate tuturor actorilor 
joace, fiind, totodată, repertoriul 
bază al deplasărilor.

Noua stagiune a teatrelor populare 
merită să fie și . mai mult ca pînă 
acum în atenția comitetelor regiona
le de cultură și artă și a caselor re
gionale ale creației populare, cărora 
le revine sarcina de a le ajuta la 
alcătuirea repertoriului și a veghea 
la menținerea nivelului artistic al 
spectacolelor de-a lungul întregii 
stagiuni. In realizarea acestui dezi
derat, o prețioasă contribuție o pot 
aduce acțiunile menite să contribuie 
la îmbogățirea cunoștințelor de spe
cialitate ale interpreților, ca de pil
dă.: lecții despre arta actorului, 
despre istoria teatrului, vizionări în 
colectiv ale spectacolelor teatrelor 
profesioniste și filmelor, urmate de 
dezbateri. De asemenea, este util 
pentru teatrele populare să țină în 
permanență legătura cu școlile 
populare de artă, ai căror absol
venți pot veni în fiecare an să îm
prospăteze colectivele de interpreți.

Tnvățînd din experiența primului 
an de activitate și pășind în cea 
de-a doua stagiune, teatrele popu- 

. lare. var reuși șă se ridice to.ț mai

de Fillippo 
Cristofor" de 
ar părea de 
(T. Severin), 
populare sâ 

a- 
ce 
sâ 
de

Tn virtutea principiului rotației în
tre principalele regiuni ale lumii, 
postul de președinte al Adunării Ge
nerale revine în acest an Africii. 
Grupul țărilor africane la Organi
zația Națiunilor Unite a ajuns la un 
acord privind candidatul Africii pen-

LA REDACȚIE A SOSIT O SCRISOARE

Am invitat în biroul directorului 
cîțiva tovarăși cu munci de răspun
dere de la institutul de proiectări din 
sectorul chimie, rugîndu-i să citeas
că această scrisoare din Borzești.

„Tînărul nostru colectiv de mun
că se străduiește să se achite cu 
cinste de sarcinile încredințate de 
partid referitoare la fabricarea în 
condiții economice optime a unei 
mari varietăți de produse chimice 
necesare tuturor ramurilor indus
triale și agriculturii. De la intrarea 
în funcțiune și pînă în prezent, 
combinatul nostru și-a mărit neîn
cetat capacitatea de producție și a 
obținut succese importante în în
trecerea socialistă. Dar realizările 
muncii noastre ar putea fi și mai 
însemnate dacă nu am întîmpina 
greutăți din partea unor furnizori 
de utilaje.

Iată despre ce este vorba : secția 
evaporare-topire este una din uni
tățile de bază ale combinatului. 
Modul de funcționare a acesteia 
poate influența în sensuri diferite 
producția. Uzinele „23 August“ din 
București au realizat pentru com
binatul nostru 3 evaporatoare. Nu 
s-a avut însă în vedere să se repro
ducă la o scară mai mare un utilaj 
deja încercat în cadrul secției res
pective. Astfel, s-a pus în practică, 
cu concursul IPROCHIM, o solu
ție neadecvată, de pe urma căreia 
întîmpinăm o seamă de necazuri, 
concretizate în scăderea produc
ției secției de evaporare-topire. 
Montajul celor trei evaporatoare 
a început încă din trimestrul IV 
1963 și continuă și în prezent

(termenul contractual fiind depășit 
încă de la începutul trimestrului 
11/1964) deoarece pe parcurs apare 
necesitatea a fel de fel de reme- 

' dieri. Socotim că tovarășii din con
ducerea Uzinelor „23 August" pot 
să intervină cu soluții practice în 
rezolvarea grabnică a problemei 
puse în discuție“. Semnează loan 
Boantă, secretar al comitetului de 
partid de la Combinatul chimic 
Borzești.

Urmăream atent fețele tovarășilor 
de la IPROCHIM în timp ce par
curgeau rîndurile scrisorii. Vor în
cepe să se scuze, să aducă contra- 
argümente ? Se mai întîmplă uneori 
și așa. Insă directorul Institutului, 
tovarășul Botnar, specialist de 
prestigiu în domeniul concepției și 
proiectărilor industriale, a pus punc
tul pe 1. „Cunosc problema. Lucru
rile stau în adevăr așa. Uzinele con
structoare .,23 August" n-au respec
tat proiectul inițial".

A reluat tdeea și a completat-o 
șeful de proiect al complexului Bor- 
zești, inginerul Nicolae Petcov : 
„Sectorul de proiectare al Uzinelor 
„23 August' a făcut propunerea de 
a se schimba modul de etanșare la 
aceste evaporatoare. Și tocmai acolo 
au apărut deficiențele".

— Dumneavoastră, Institutul, ați 
avizat modif'carea propusă?

— Da. am aprobat-o.
— Șt cum explicați acest lucru ?...
Dar să nu ne grăbim cu conclu

ziile. Am invitat în aceeași zi, la 
conducerea Uzinelor „23 August" 
cîțiva tovarăși competenti, punîn- 
du-le dinainte scrisoarea cu pri
cina. Șeful sectorului de proiec-

tare din întreprindere, inginerul Ion 
Dumitrache, obiecta : „Noi am pro
pus soluția ca aceste camere supe
rioare de la evaporatoare să se facă 
din două bucăți și propunerea a fost 
avizată". Cu alte cuvinte, n-am fă
cut-o de capul nostru, am avut apro
bare. La rîndul său, directorul gene
ral al Uzinelor „23 August" este 
dispus să împartă responsabilitatea 
pe din două, între uzină și institut. 
Se vorbește cu calm, cu păreri de 
rău. Insă toate acestea nu pot 
schimba esența lucrurilor.

Cum se poate ca un institut de 
proiectare — care a realizat atîtea 
și atîtea utilaje de înalt nivel teh
nic — să-și dea consimțământul pen
tru astfel de abateri de la proiectul 
tehnic inițial, punînd astfel sub sem
nul întrebării calitatea 
construit ?

Tovarășii de la Uzinele 
gust" se scuză : „Noi,
am cerut aprobare". „Bine, daT „23 
August" este uzina constructoare. Ea 
și nu alta. Și cum a construit în ca
zul de față ? Pentru chimiștii Combi
natului de la Borzești, care se învîr- 
tesc acum în jurul unei instalații 
inactive, scuzele uzinei constructoare 
nu au nici o valoare Calitatea unul 
utilaj ține deopotrivă de concepția 
și de execuția lui. Tn cazul de fată, 
responsabilitatea, gîndirea matură 
n-au însoții rigla de calcul a Insti
tutului șt cuțitul de raboteză al uzi
nei constructoare

Cei de lo Borzești așteaptă reme
dierea într-un timp scurt a acestor 
deficiențe, pentru ca evaporatoarele 
respective să fie puse în func
țiune.

utilajului

„23 Au- 
tovarăși,

Ștefan ZIDĂRIȚÂ

tru postul de președinte al apropia
tei sesiuni a Adunării generale a 
O.N.U., în persoana ambasadorului 
Alex. Quaison-Sackey (Ghana).
A

întrevedere
Corneliu Mănescu-U Thant

Ministrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, șeful de
legației romîne la cea de-a XlX-a 
sesiune a Adunării Generale O.N.U., 
a avut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, în ziua de 
27 noiembrie. Discuțiile, care au a- 
vut un caracter cordial, s-au refe
rit la problemele privind apropiata 
deschidere a sesiunii a XlX-a a A- 
dunării Generale O.N.U.

EȘECUL TRATATIVELOR
DIN CADRUL EURATOMULUI

Tratativele de la Bruxelles pri
vind planul viitoarelor lucrări de 
cercetare în cadrul Euratomului 
(Uniunea, europeană pentru energia, 
atomică) au eșuat din nou. După 12 
ore de dezbateri în cadrul Consi
liului ministerial al acestui orga-

in loc de registre
Cînd un tren de marfă sosește într-o 

stație de triaj, este luat în primire de o 
echipă de ceferiști pentru a-1 descompu
ne și pentru a îndruma apoi vagoanele 
în diferite direcții. O muncă migăloasă 
și dificilă îndeplinea în timpul acestor 
operații, pe ploaie sau vînt, „scriitorul“ 
de vagoane : mergea de la vagon Ia va
gon și trecea numărul, tonajul și tipul 
fiecăruia într-un registru. De cîteva 
zile. în stația Bucuresti-triai s-au in
trodus mici aparate de radio emisie- 
recepție, care lucrează pe unde scurte 
(fotografia de mai jos). Muncitorul mer
ge repede de la vagon la vagon 
și citește cu voce tare, în recepto-

rul radioului, cifrele care interesează. 
Comunicările sale sînt ascultate la bi
roul de mișcare cu ajutorul unui apa
rat similar, iar triajul vagoanelor se face 
imediat. Durata operațiunii s-a redus la 
numai 25 de minute deTfiecare tren, în 

. loc de 60 cît dura după vechiul sistem.

&

nism, reprezentanții celor șase țări 
membre (Franța, Germania occiden
tală, Italia, Olanda, Belgia și Lu
xemburg) nu au reușit să găsească 
un punct de vedere comun privind 
cercetările nucleare. Din această 
cauză, Euratomul va intra în anul 
viitor fără a avea un plan bugetar 
aprobat.

Stare excepțională 
în statul brazilian 
Rio Grande do Sul

Agențiile de presă anunță că în statul 
brazilian Rio Grande do Sul a fost de
clarată stare excepțională. Măsura „a 
fost ordonată de către comandantul tru
pelor federale în legătură cu descoperi
rea unui vast complot“, relatează agen
ția France Presse. Numeroase persoane 
au fost arestate. Aceeași agenție men
ționează că statul brazilian Rio Grande 
do Sul, limitrof cu Uruguayul, este locul 
natal al fostului președinte al Braziliei, 
Joao Goulart, și al lui Lionel Brizzola, 
ambii aflați în prezent în exil in Uru
guay. după lovitura de stat care i-o răs
turnat de la putere în luna aprilie anul 
acesta.

Alte știri anunță că trupele federale 
au ocupat în întregime statul Goias.

TELEGRAME
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia am plăcerea deosebită să vă transmit, dv. și poporului iugo
slav prieten, in numele poporului romîn și a) meu, felicitări călduroase, 
împreuna cu sincere urări pentru prosperitatea Iugoslaviei socialiste, 
pentru fericirea dv. personală.
.exprim satisfacția că relațiile de colaborare multilaterală dintre 

țările noastre se consolidează continuu. Sînt. convins că ele se vor dez
volta și în viitor in folosul popoarelor romîn și iugoslav, al. socialismului 
Si al pacn in lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului PETAR STAMBOLICI
președintele Vecei Federale Executive a Republicii'Socialiste Federative 

Iugoslavia
BELGRAD

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, in numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mme și al meu. adresez sincere felicitări și cele mai bune urări poporului 
iugoslav și dv. personal.
.. tFo1°se.?c acest Pri,eî Pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
dintre țările noastre socialiste se vor dezvolta continuu în folosul cauzei 
păcii și socialismului.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
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ALEGERILE
DE PARTID DIN GOSPODĂRIILE COLECTIVE

exemplului înaintatRoadele

cercuri agrozooteh- Primele felicitări pentru Anul Nou

STRL

sfeclă, ele sînt, așa 
la început, pe mă-

Despre hărnicia colectiviștilor din 
Vlăsinești, raionul Săveni, s-a dus 
vestea și în comunele din raioanele 
învécinate. Anul acesta ei au obți
nut în medie la hectar 2 900 kg po
rumb boabe, 1 020 kg floarea-soare
lui, 22 000 kg sfeclă de zahăr, efecti
vele de animale au sporit numai 
prin prăsilă proprie cu 226 taurine 
și 1679 ovine. Valorificînd pe bază 
de contract însemnate cantități de 
produse animale și vegetale, gospo
dăria a obținut mari venituri bă
nești, ceea ce a dat posibilitatea să 
se distribuie colectiviștilor impor- 

1 tante avansuri bănești la zi-mun- 
că. Progresele realizate în dezvolta
rea gospodăriei sînt nemijlocit le
gate de întărirea organizației de 
partid, de creșterea rolului ei în 
yiața colectivei.

Discuțiile purtate în cadrul adu
nării generale de dare de seamă și 
alegeri au scos în evidență roadele 
îmbunătățirii' stilului de muncă al 
comitetului de partid și al birouri
lor organizațiilor de bază, forța de 
înrîurire a exemplului personal al 
comuniștilor, au ilustrat în mod 
convingător că rezultatele în pro
ducția agricolă, în consolidarea eco
nomică a gospodăriei sînt cu atît 
mai bune cu cît se manifestă mai 
multă perseverență în munca po
litică pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a colectiviștilor.

Organizația de partid din G.A.C. 
Vlăsinești are 9 organizații de bază 
t— ele au fost create în brigăzile de

cîmp, pomi-viticolă, legumicolă și 
în sectorul zootehnic. In perioada 
care a trecut de la ultimele alegeri 
au fost primiți în partid 15 membri 
și 24 de candidați dintre cei mai 
harnici și înaintați colectiviști. Mul
tă grijă arată birourile organiza
țiilor de bază muncii cu activul fără 
de partid, atragerii acestuia la toate 
acțiunile inițiate de comuniști.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri a discutat pe larg problemele 
legate de calitatea învățămîntului 
de partid, de desfășurarea unei largi 
munci cultural-educative de masă 
în vederea ridicării conștiinței so
cialiste a colectiviștilor. Atît cercul 
de studiere a economiei și organiză
rii producției în gospodăria colec
tivă (cuprinzînd membri ai consiliu
lui de conducere, brigadieri, șefi de 
echipă, colectiviști fruntași), cît și 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. (din care fac parte candidați 
și tineri membri de partid), au con
tribuit la îmbogățirea cunoștințelor 
cursanților, la o mai 
gere a îndatoririlor 
Dat fiind interesul cu 
mărite, s-a propus să
prezentate, în fața comuniștilor și a 
activului fără de partid, conferințe 
și expuneri pe teme privind dreptu
rile și îndatoririle membrilor de 
partid, disciplina de partid, proble
mele fundamentale ale politicii in
terne și externe a partidului, sarci-

bună înțele- 
ce le revin, 
care sînt ur- 

fie mai des

nile oamenilor muncii din agricul
tură, situația internațională. Alături 
de celelalte forme ale muncii po
litico-educative, învățămîntul de 
partid are un rol însemnat în că- 
lirea partinică a comuniștilor, astfel 
încît, în toate brigăzile, ei însufle
țesc prin exemplul lor pe ceilalți 
colectiviști înveforturile pentru ob
ținerea unor recolte1 cît mai bogate. 
Fină în prezent s-au realizat în me
die 134 zile-muncă de colectivist; cît 
despre recoltele obținute la porumb, 
floarea-soarelui, 
cum 
sura

în 
nice 
cea mai mare 
participat cu 
neri, lecții practice în cîmp, la pre
zentări de diafilme, iar cunoștințele 
dobîndite au fost aplicate în prac
tică. Pe drept cuvînt, a fost însă 
criticat, în cadrul conferinței, faptul 
că, din pricina slăbirii 
asigurarea frecvenței 
unii colectiviști nu au 
mul an de curs.

Despre eficacitatea 
tico-educative de 
convingător tov. Constantin Trufin. 
In vocabularul colectiviștilor, a 
spus el, întîlnești tot mai des cu
vintele „al nostru“. Oamenii înțeleg 
că bunăstarea și fericirea fiecăruia 
depind de înflorirea gospodăriei, de

ant arătat
muncii.
cele cinci
au fost înscriși 200 colectiviști; 

parte a acestora au 
regularitate la expu-

grijii pentru 
la lecții, 

absolvit pri

muncii poli- 
masă a vorbit

creșterea avutului obștesc. Și alt 
lucru de luat aminte : dacă pînă cu 
cîțiva ani în urmă la comisia de îm
păciuire se adunau cîte 30—40 pri
cini pe lună, acum sînt luni întregi 
cînd nu are de rezolvat nici un caz. 
In toate acestea este și o părticică 
din munca politico-educativă.

Adunarea de alegeri n-a ocolit 
neajunsurile care mai dăinuie în 
viața organizației și a gospodăriei. 
Hotărîrea adoptată prevede să se a- 
corde o ' mai mare atenție primirii 
de candidați și membri de partid din 
rîndul celor mai harnice și mai îna
intate colectiviste.

S-a vorbit pe larg și despre acti
vitatea din sectorul zootehnic. „In 
timp ce la ferma de porcine, de 
care răspunde comunistul Gheor
ghe Sologin, s-au obținut la două 
fătări 19 purcei pe cap de scroafă, 
a spus Petru Cricleviț, la ferma de 
vaci lucrurile nu merg tocmai bine. 
Producția de lapte pe cap de vacă 
este sub posibilități. Unii tovarăși 
aruncă vina pe slaba rodnicie a pă
șunilor pe timpul verii. Eu socotesc 
însă că unii îngrijitori nu lucrează 
cu destulă pricepere“. Și alți to
varăși au propus ca în acest sector 
să fie repartizați oameni harnici cu 
tragere de inimă.

Dezbaterile din cadrul adunării 
de alegeri au reflectat hotărîrea co
muniștilor din Vlăsinești de a-și 
consacra toate forțele luptei pentru 
înflorirea gospodăriei lor colective.

Nisfor ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

Ploua. Pămînturile raionului Ale
xandria păreau coborîte în fundul 
unui ocean cenușiu. La un moment 
dat Petre Stroie, secretarul organi
zației de bază din brigada legumi
colă a gospodăriei „8 Martie“ din 
Țigănești, s-a pomenit cu Ion Cră
ciun. Moșul era tulburat de parcă 
i-ar fi ars casa. ;,Pămîntul — i-a, 
zis el, cu glas întretăiat, lui Stroie. 
O să ne inunde pămîntul“. Au aler
gat colectiviștii, luînd cu ei sape, 
hîrlețe, ce nimereau. Vreo șase cea
suri au lucrat atunci la barajul care 
ținea apa strînsă în Valea Surdului. 
Munceau uzi pînă la piele, dar peri
colul inundației a fost înlăturat.

Apa captată din rîul Vedea și din 
izvoarele naturale este, la drept vor
bind, o comoară. Ideea de a o folosi 
la grădinărit s-a ivit, în modul cel’ 
mâi firesc, cu cîțiva ani în urmă. 
Membrii de i ’ ’
legumicolă au propus consiliu
lui de conducere al gospodăriei a- 
menajarea unor diguri simple cu 
cheltuieli mici. Propunerea a găsit 
înțelegere și s-a trecut neîntîrziat 
la aplicarea ei. Din inițiativa comu
niștilor s-au creat astfel perspecti
ve mult mai largi de dezvoltare a 
grădinăritului.

Președintele consiliului agricol 
raional îi lăuda pe membrii G.A.C. 
„8 Martie“ din Țigănești pentru că, 
printre primii în raion, au introdus 
cultura legumelor timpurii. Ba mai 
mult, de pe o suprafață de 3 hec
tare ei au recoltat și valorificat 250 
kg de sămînță de roșii „10 X Bizon“ 
pentru alte necesități ale raionului. 
Desigur, sînt meritele întregului co
lectiv, dar sprijinul pe care l-a pri-

mit consiliul de conducere al gospo
dăriei din partea comuniștilor din 
brigada legumicolă a fost hotărîtor. 
Este o muncă delicată, care cere o 
deosebită răbdare și pricepere : fie
care floare a celor circa 40 000 de 
fire la hectar trebuie ajutată să po- 
lenizeze pentru a se obține soiul cel 
mai rentabil, cel mai bine adaptat. 

De curind, în organizația de bază 
care își desfășoară activitatea în 
brigada legumicolă a gospodăriei a 
avut loc 
Crăciun, 
ceanu și 
venit la 
dină. încărcaseră niște varză pen
tru „Aprozar“, deși vremea era cam 
potrivnică. Membrii acestei organi
zații s-au dovedit însă totdeauna 
săritori și inimoși cînd e în joc in- 

vi ____ _______ teresul gospodăriei.
partid din brigada Sînt o mînă de oameni, legați de 

grădină dé cînd a luat ființa gos
podăria. Pînă atunci, sătenii de aici 
cumpărau legumele de prin alte 
sate. Și iată-i acum pe legumicul
tori discutînd cu răspundere despre 
activitatea organizației lor de 
partid, despre contribuția fiecărui 
comunist la dezvoltarea sectorului. 
„Noi am pornit-o cu grădina — 
spunea unul dintre vorbitori — cum 
pornește omul gospodar cu depune
rile la C.E.C. : pe măsură ce vede 
cît de mulț îi folosesc economiile, 
cum îi cresc dobînzile, depune și el 
mai mult, mai cu tragere de inimă".

Intr-adevăr, eforturile lor sînt 
răsplătite prin creșterea veniturilor. 
In 1960 ei au început cu vreo 20 de 
hectare, ale căror roade au adus 
gospodăriei 300 000 de lei. Au sporit 
apoi suprafața cultivată cu legume

adunarea de alegeri. Ion 
Petre Ispas, Victoria Brîn- 
alți membri de partid au 
adunare direct de la gră-

a

primăvară, ajungînd în 
de hectare. în același

A apărut:

LUPTA DE CLASA
nr. 11/1964

Acest număr cuprinde :
FLORIAN DÄNÄLACHE : 

Tehnica nouă și calitatea produ
selor ; RADU MÄNESCU : Acu
mulările bănești, sursă principa
lă a reproducției lărgite ; GH. P. 
APOSTOL, AL. VALENTIN : 
Din experiența secțiilor de in
formare și îndrumare științifică 
a cadrelor didactice ; I. IORDÄ- 
CHEL, P. BERARU : 
metodice în cercetarea 
gică ; H. CURELARU : 
tura clasei muncitoare 
talism și apologetica burgheză.

Sub titîul „Romanul de evoca
re istorică“, NICOLAE MANO- 
LESCU prezintă „Pîrjolul“ de 
Oscar Walter Cisek, iar GHEOR-

Aspecțe 
sociolo-

Struc- 
în capi-

GHE ACHIȚEI — „Plecarea Vla- 
șinilor“ de Ioana Postelnicu.

La rubrica CRITICĂ Șl BI
BLIOGRAFIE semnează : EMI
LIA JOIȚA : Economia și orga
nizarea unităților agricole so
cialiste ; S. DANIEL, M. ZARA: 
Un studiu util despre proble
mele nivelului de trai ; APOS
TOL STAN : Contribuții la cu
noașterea vieții și activității lui 
Kogălniceanu ; ILEANA NICO- 
LAESCU : Africa, leagăn de 
cultură și civilizație ; H. WALD: 
O critică marxistă a fenomeno
logiei.

Revista mai cuprinde rubrica 
PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE.

Arf/Me pcspedânșii 
și mici accesorii

© Din Giulești la Sf. Gheorghe
• Intre solicitant! și vinzâtori
• Comenzile — în actualitate

în fiecare 
1964 la 54 
timp, au învățat să cultive intensiv 
pămîntul. Prin exemplul lor perso
nal, prin munca politică pe care au 
desfășurat-o, membrii de partid din 
această brigadă i-au antrenat și pe 
ceilalți colectiviști la executarea la 
timp și cu grijă gospodărească a tu
turor lucrărilor.

După ce s-au sfătuit cu inginerul 
agronom, au propus plantarea 
culturilor intensive care corespund 
cel 
mă 
32 
täte 
după salată și ceapă verde au pus 
conopidă ; după mazăre — roșii de 
vară, ardei și varză ; după cartofi 
timpurii — morcovi, și așa mai de
parte. De la o recoltă de circa 10 000 
kg de roșii timpurii la hectar în 
1960, s-a ajuns la peste 23 000 kg la 
ha, în 1964. In total, veniturile gos
podăriei — numai de la grădina de 
legume — au 
lei.

Cifrele sînt, 
dar discuțiile 
generală de alegeri n-au ocolit 
problemă cum este aceea a căilor 
de înlăturare a risipei. „N-am fi fost 
nevoiți să dăm cantități însemnate 
de roșii puilor, dacă conducerea 
gospodăriei s-ar fi zbătut mai mult 
ca beneficiarii să-și respecte terme
nele de ridicare a legumelor con
tractate. Secretarul organizației 
noastre n-a intervenit nici el la timp 
pentru a evita acest lucru“ — au 
arătat mai mulți vorbitori.

mai bine condițiilor de cli- 
și sol. Anul acesta, pe cele 
ha irigate 
succesiv cîte

plan-au fost
două culturi :

crescut la 1 700 000

desigur, grăitoare, 
purtate în adunarea 

o

In organizația de bază din bri
gada legumicolă sînt mulți oameni 
în vîrstă, unii dintre ei cu vechime 
în partid. Dar organizația trebuie 
să-și întărească mereu rîndurile cu 
oameni tineri, colectiviști inimoși. 
Biroul a fost aspru criticat pentru 
faptul că nu s-a îngrijit cu destulă 
răspundere de primirea de noi 
membri și candidați de partid. Că 
în brigadă sînt oameni harnici, 
conștiincioși, atașați construcției so
cialiste, care ar fi putut fi primiți 
în rîndurile organizației, a reieșit 
din exemplele date în adunare. Nici 
comitetul de partid pe gospodărie 
(secretar Gheorghe Dinu), nici co
mitetul raional de partid n-au spri
jinit, în cursul anului, biroul orga
nizației de bază în această direcție. 
Comuniștii au cerut noului birou 
să ia măsuri grabnice și bine chib
zuite menite a Înlătura această de
ficiență.

Există un termen, care revine me
reu în vorbirea de fiecare zi a le
gumicultorilor : puterea de . germi
nație. Discuțiile care au avut loc în 
adunarea de alegeri au și ele o anu
mită „putere de germinație“ în 
munca de viitor a organizației. Și 
această putere va fi cu atît mai 
mare, cu cît înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate de adunarea generală va 
fi mai bine urmărită.

...Ploua. în ziua alegerilor cernea 
la fel de mărunt, îndesat. Un pumn 
de oameni, în frunte cu membrii de 
partid, se aflau la datorie, în gră
dină. „De trei zile o tot ține așa — 
spunea, cu ciudă, unul dintre vete
ranii legumiculturii .din Țigănești — 
dar ce să-i faci ? — sînt unele lu
crări care nu suferă amînare. Și pă
mîntul, știți cum e : nu-i dai, nici 
el nu-ți dă“.

In rafturile și depozitele magazi
nelor „Tehnometal”, „Ferometal" se 
găsesc tot felul de obiecte de uz 
casnic — frigidere, mașini aragaz, 
articole electrice, felurite scule și u- 
nelte necesare micilor reparații în 
gospodărie etc. Datorită profilului 
acestor magazine, numărului mare 
de articole pe care le pun în vîn- 
zare — peste 20 000 — ele sînt frec
ventate de numeroși cumpărători. 
Felul în care este organizată rețeaua 
unităților de acest fel din Capitală 
corespunde cerințelor actuale ?

...La unitatea nr. 2 din Piața Sf. 
Gheorghe — îmbulzeală. Se cer, se 
prezintă și se vînd sute de articole. 
Gestionarii nu pierd o clipă ; totuși, 
nu prididesc, la raioane și la case 
se formează rînduri destul de lungi.

Mărfuri sub cerul liber în curtea 
magazinului „Tehnometal" ’din Piața 

Sf. Gheorghe

de la capătul orașului să vină aici, 
ci pur și simplu faptul că în cartie
rele lor nu există asemenea maga
zine.

Interesîndu-ne la Direcția comer
cială a Capitalei cum stau lucrurile, 
am aflat că, în pofida dezvoltării o- 
rașului, apariției pe harta lui a noi
lor cartiere, rețeaua unităților spe
cializate în desfacerea articolelor 
metalice n-a suferit, de ani de zile, 
nici o modificare.

Dar pînă se va întreprinde ceva 
în această privință, cîte nu mai sînt 
de făcut și în vechea rețea 1 Cu pri
vire la actuala ei organizare, ne-a 
scris recent și un corespondent vo
luntar al ziarului : „Ori de cîte ori 
intru la „Tehnometalul” din șos. 
Mihai Bravu nr. 24, îmi aduc aminte 
fără să vreau de tutungeria deschisă 
recent în colțul străzii mele (e vor
ba de Vatra Luminoasă). La „Teh- 
nometal” se vînd mii de articole, 
multe de. volum mqre, dar unitatea 
este mică, neîncăpătoare. în schimb, 
pentru debitul de tutun amintit s-a 
construit un local cît toate zilele. 
Fără îndoială că spațiul care pri
sosește aici ar prinde nespus de 
bine unității amintite. N-ar mai zace 
in curte atîtea articole de valoare”.

Cazul nu e izolat. Multe unități co
merciale cu articole gospodărești 
metalice și de fierărie suferă de o 
acută lipsă de spații pentru depozi
tare. Neavînd altă soluție, lucrătorii 
acestor unități, după ce ticsesc bine 
rafturile, îngrămădesc mărfurile în 
curți. Astfel, tie că e ploaie, fie că e 
ger, zeci de mașini aragaz, frigidere 
și alte obiecte de uz 
săptămînile și uneori 
sub cerul liber, fiind 
dării.

casnic .stau cu 
chiar cu lunile 
supuse degra-

*
De buna aprovizionare a 

lor „Tehnometal" răspunde 
prinderea comerțului cu ridicata de

unitățt- 
Intre-

m ciclice
l 

produse metalochimice — București. 
Vfzitînd-o, ne-am interesat și de 
cauzele absenței din magazine a u- 
nora dintre articolele solicitate. Am 
aflat cu acest prilej că I.C.R.M. în- 
tîmpină din partea unor furnizori tot 
felul de greutăți. Multe întreprinderi 
producătoare au restanțe mari în li
vrarea mărfurilor contractate. Iată 
cîteva dintre acestea : „Fierarul*- 
Aiad, „1 Septembrie'-Satu Mare, , 
„Armătura"-București, „Uzinele me- 
canice"-Buzău, F.U.S.-Brașov etc. La 
aceasta se adaugă uneori și trimi
terea spre magazine a unor mărfuri 
de calitate slabă. Lipsesc, de pildă, 
din magazinele Capitalei, forei- 
berele grele pentru ferestre. Pri
cina ? 
Arad, 
ping loturi întregi : piesele sînt 
subdimensionate, ba au fisuri ; 
treprinderea de unelte și 
Brașov fabrică clești de 
fecți.

Fără îndoială că nici 
București nu poate fi absolvită de 
răspunderea ce-i revine pentru apro
vizionarea nesatisfăcătoare a ma
gazinelor din rețeaua de specia
litate. La contractări se. soli
cită în continuare fabricilor can
tități mari de articoțe așa-zis „clasi
ce", ca de pildă stimă ghimpată și 
împletită pentru garduri și alte pro
duse față de care cererea a scăzut, 
firesc, în ultimii ani și care blochea
ză iără rost spațiile și așa destul 
de restrînse ale magazinelor. In 
schimb, se manifestă, rețineri față de 
unele dintre noile produse. Or, este 
limpede că și din acest sector tre
buie eliminate periodic obiectele 
depășite, operație necesară nu nu
mai atunci cînd este vorba de ar
ticole de modă.

Din cele relatate mai sus se poate 
trage concluzia că Sfatul popular 
al Capitalei, sprijinit de Ministerul 
Comerțului Interior, este chemat să 
acționeze cît mai curînd în direcția 
organizării la nivel corespunzător a 
unităților amintite.

Gheorghe GRAURE

întreprinderii „Fierarul”- 
care le fabrică, i se res- 

ba 
In- 
din 
de-

scule 
cuie

I.C.R.M.-

Constantln JALBĂ

Pe culmile Iezerului

RE ÎN
Intr-un număr al ziarului de u- 

zină „Metalurgistul“, de la Cîmpia 
Turzii, atrage atenția un reportaj 
cu titlul „In căutarea unei mame". 
Eroul acestui reportaj este laborant 
în cadrul uzinelor Industria Sîrmei. 
11 cheamă Iuliu Ormenișan.

Iuliu s-a adresat cu cîtva timp 
în urmă redacției, rugind să fie a- 
jutat să-și găsească mama. „M-am 
născut într-o localitate de pe Valea 
Nirajului. Numele mamei, după ac
tele pe care le posed, este Iuliana 
Farkas. Am aflat din spusele oa
menilor că după cîteva luni de la 
naștere, am fost dat la un orfelinat. 
Luat de o familie din raionul 
Tg. Mureș, apoi adoptat de alta din 
raionul Turda, am ajuns, la vîrsta de 
3 ani, în familia Ormenișan. Cînd 
am început să gîndesc, să înțeleg, 
eram copilul soților Ormenișan, pă
rinții mei adoptivi, al căror fiu mă 
consider și pe care 
toată inima“.

„Am citit, spunea 
Iuliu, Ormenișan, 
„Scînteia tineretului" și în alte zi
are despre tineri ca mine, ajutați 
să-și regăsească părinții. Mă adre
sez și eu cu toată încrederea redac
ției noastre..."

„Metalurgistul" a intrat în legă
tură cu ziarul „Steaua Roșie“ din 
Tg. Mureș, unde rugămintea lui 
Iuliu a fost primită cu mult simț 
de răspundere. Unul dintre redac
tori a luat la rînd localitățile de pe 
Valea Nirajului. In 
stare civilă din anul 
găsit indicații utile.

Găiești, Miercurea 
săreni, Sînvăsîi, Maiad, Sîntana Ni
rajului, Sîntandrei, Șardul Niraju
lui... Nicăieri vre-un semn despre 
Iuliana Farkas.

Și iată că într-o zi, după atîtea 
căutări, mama lui Iuliu fu găsită în 
comuna Adrianul Mare. Vestea pri
mită, că feciorul despre care nu mai 
știa nimic de 21 de ani trăiește, că 
îl va revedea, a tulburat-o adine.

ii iubesc din

în continuare 
în „Scînteia",

registrele de 
1943 nu s-au

Nirajului, Pă-

T ÎL NI RE
...După numai o zi, Iuliu sosi la 

Tîțju Mureș. Era însoțit de părinții 
săi adoptivi — soții Ormenișan. Oa
meni cu inimă iubitoare, caldă, îl 
încurajaseră în toți acești ani și-l 
îndemnaseră stăruitor să nu renunțe 
la căutările sale : „Mama trăiește. 
Sîntem siguri. Poate ea are nevoie 
de ajutorul tău“ — îi spuneau. Și 
iată că sosise ziua mult așteptatei 
întîlniri. Iuliu strîngea în brațe un 
buchet de flori...

Nu intenționăm să descriem re
vederea dintre mamă și fiu, primele 
reacții, pentru că nu urmărim să 
înduioșăm pe cititoarele și citito
rii mai sensibili. Dincolo de dimen
siunea emoțională a întîmplării sînt 
sensuri grave și importante, a că
ror relevare ni se pare mai utilă.

Să ne amintim încă o dată fapte- 
era în plin război și Iuliana 

chiar 
lume 
între 
bolii, 

cu

Comu- 
aici, muncitorii mai vîrst- 
inconjurat cu dragoste, a- 

să pătrundă in tainele 
îngrijindu-se de cizelarea

Urmarea: între solicltanți și vînzători 
se iscă deseori discuții, cumpărăto
rii pierd timp. Am intrat în vorbă cu 
cetățenii. Erau acolo locatari din 
străzile 
dar și unii 
lung :
Iești, ba chiar și din Drumul Ta
berei. ” ‘ “
din Piața Sf. Gheorghe este cunos
cut și, în general, bine aprovizionat. 
Dar nu aceasta este principala cau
ză care-i determină pe cumpărătorii

sau cartierele apropiate, 
care bătuseră drum 

veniseră tocmai din Giu-

Nu-i vorbă, „Tehnometalul

TEATRE «CINEMA® TELEVIZIUNE

le :
Farkas se îmbolnăvi de tifos 
în zilele ce urmară venirii pe 
a lui Iuliu. Cîteva luni a zăcut 
viață și moarte. De pe urma 
trupul slăbit al femeii rămase 
o infirmitate. In aceste condiții 
survenit dramatica despărțire 
copil. Cu greu, rudele nevoiașe 
ele, o întreținură cîțiva ani pe Iu- 
liana Farkas, fiind ajutată și de alți 
oameni din sat. Mai tîrziu, cînd în 
viața țării se petrecură prefaceri în
noitoare, alt curs luă și viața fe
meii, datorită sprijinului primit din 
partea statului.

In primii ani de după război 
mama și rudele ii căutară în mai 
multe rînduri pe Iuliu. Dar timpul 
trecea și se părea că băiatul a dis
părut pentru totdeauna din viața 
mamei.

In tot acest răstimp, copilul ajuns 
în grija soților Ormenișan primea o 
educație frumoasă. Părinților adop
tivi le creștea inima de bucurie vă- 
zînd sîrgiiința acestuia în școală, 
faptul că era cuminte, ascultător. 
Nu mai puține satisfacții le-a adus 
intrarea lui Iuliu pe porțile uzinei.

Pentru băiat, aceasta a 'devenit a 
doua casă, a doua familie, 
niștii de 
nici l-au 
jutîndu-l 
meseriei,
caracterului său.

In condițiile din trecut un aseme
nea copil ar fi ajuns în cel mai bun 
caz obiect al unor ifose filantropice 
trecătoare Societatea noastră nouă, 
caracterizată printr-un umanism 
colectiv, un umanism socialist, își 
crește fiii sub semnul altor stele, 
în sensul că fiecare din noi ne sim
țim răspunzători de creșterea tutu
ror copiilor țării. Școala, organizați
ile de tineret, întreaga noastră 
viață socială construiesc viitoarele 
conștiințe.

Iuliana Farkas a cunoscut în fiul 
regăsit, dincolo de lacrimile reve
derii, un tînăr deplin pregătit pen
tru viață.

in

Gim ne procurăm 
jaluzele ?

La Ploiești s-au construit cartiere
tregi de blocuri’ noi, care au înfrumuse
țat și au întinerit orașul. Păcat însă că 
jaluzelele improvizate de locatari, va
riind între materiale și hîrtii divers co
lorate, strică aspectul blocurilor și 
chiar al cartierelor. Mă gîndesc că lu
crurile s-ar rezolva dacă locatarii ar 
avea cui să se adreseze pentru a-și pro
cura jaluzele — fie unor raioane sau 
unor magazine specializate, fie unor 
unități de deservire. Organizarea pro
ducerii jaluzelelor este necesară și din 
punct de vedere al esteticii .orașului, 
(de la Ștefan Bajureanu, coresp. volun
tar).

Iile CONSTANTIN

Iuliu Ormenișan și mama lui (în mijloc) alături de părinții adoptivi

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Othelo (orele 19,30). 
Sala Palatului R. P. Romîne ; Toamna 
se numără... varietățile (spectacol pre
zentat de Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ — orele 20). Teatrul de stat de 
operetă : Tîrgul de fete (orele 10,30), 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 

. Național ,,I. L. Caraglale- (sala Come- 
' dia) : Maria Stuart (orele 10), Eminescu 
(orele 15,30), D-ra Nastasia (orele 19,30), 
(sala Studio) : Avarul (orele 10), Patima 
de sub ulmi (orele 15), Moartea unui ar
tist (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Buiandra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (orele 
10,30), Copiii soarelui (orele 19,30), (sala 
Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța (orele ~ 
lor (orele 15), Fii 
(orele 19,30). Teatrul 
inimilor sfărîmate 
„C. I. Nottara' (sala 
(orele 10), Act venețlan (orele 15,30). Esto 
vinovată Corina ? (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Zizi și... formula ci de viață (orele 
16), Casa cu două intrări (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : N-avem 
centru înaintaș (orele 19,30). Teatru) 
evreiesc de stat : Pofta vine... rîzind 
(orele 11), Omul care a văzut moartea 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „1. L. Cara
glale“ (str. so Decembrie nr. 9) : Mitică 
Popescu (orele 20). Teatrul „Țăndărică": 
Năzbîtiile lui Țăndărică (spectacol pen
tru copii — orele 11), Micul prinț (spec
tacol pentru adulți — orele 17). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. (str. 
Lipscani nr. 59) : Tinerețe (orele 17 și 
orele 20). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de ansamblul circului italian Me
drano (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-can 
pentru ecran panoramic) : Patria 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Hamlet—cinema
scop : Republica (9,30; 12,15; 15,15; 
21). ------ ---------------------------
(9,45;

10), Comedia crori- 
cumlnte, Cristofor 
de Comedie : Casa 

(orele 20). Teatrul 
Magheru) : Hipnoza

(film 
(9,30;

__________  ____  18,15; 
Sedusă și abandonată : Festival 

12,30; 15,45; 18; 20,45), Excelsior (10; 
15,30; 18; 20,30), Grivița (10; 12,30; 
18; 20,30), Melodia (9; 11,15; 13,45; 
18,45; 21,15). S-a întîmplat la mili- 
cinemascop : Luceafărul (10; 12; 

14; 16; 18,15; 20,30). Urmașul iul Gin-
gis-Han : Carpați (10; 12; 14; 16). Veselie 
la Acapulco : București (9; 11,15; 13,30;

; 18,30; 20,45), Feroviar (9; 11,30; 14; 
,30; 19; 21,30), Modern (10; 12,30; 15; 
,30; 20,15), Flamura (9; 11,30; 14; 16,30; 
; 21,30). 30 de ani de veselie : Capitol 

(9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15), Aurora (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 21), Unirea (11; 
16; 18,15; 20,30).Umbrelele din Cherbourg: 
Victoria (10; 12; 14; 16,15; 
Străinul — ('-------
Central (9,45; 13,15; 16,45; ’20,15), Popular 
(10,30; '*■ ------
(9,45; 
(10,30; 
grade 
gram
12.30) .
20.30) . ___ ___ ____ . , 
exotici : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Ghepardul — cinemascop (ambe
le serii) : Giulești (9,30; 13; 16,30; 20).
Arta (16; 19,30). Teama : înfrățirea între 
popoare (11,30; 15; 17,30; 20), Tomis (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,JO), Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Aventura de Ia miezul nop
ții : Cultural (10,30; 15,30; 18; 20,30). Clo-

Clara : Dacia (9,30; 11,45, 14; 16,15: lă,30: 
21). M-am îndrăgostit la Copenhaga : 
Buzești (16; 18,15; 20,30). Domnișoara... 
Barbă Albastră : Cringași (16; 18.15; 20,30). 
Comisarul Maigret se înfurie : Bueegi 
(9,45; 12; 14,15: 16,30; 13,45; 21), Pacea (11; 
16; 18,15; 20,30). Accattone : Flacăra (14; 
16,15; 18.30: 20,45). Al nouălea nume : Vi- 
tan (16; 18,15; 20.30). încurcătură bleste
mată : Miorița (9,30, 12,15: 15;' 18; 21), 
Cosmos (15; 17,45: 20,30). Rezervat pentru 
moarte: Munca (16: 13,15;. 20,30). Brațul 
nedrept al legii : Viitorul (14,30; 16.30; 
18,30; 20.30), Progresul (11: 15; 17; 19; 21). 
Bancla de lași : Colentlna (10; 16; 13.15;
20.30) . Viață particularii : Volga (9.45: 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Poveste de pe Don: 
Iloreasca (12: 16; 18,15. 20.30). Comoara 
din Vadul Vechi : Rahova (11; 16: 18,15;
20.30) , Lira (15,30; 18. 20,30). Vii și morți-
einemascop (ambele scrii) : Drumul Să
rii (1(1; 15.30; 19.15). Hatari — cinemascop 
(ambele serii) : Ferentari (8.39; 13: 16,30: 
20). Colaboratorul ~ - .........
18.15: 20,30).

TELEVIZIUNE :
tlca de înviorare ... _________ ....
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : A fost odată un purceluș . Aventu
rile echipajului Val-Vîrtej ..Strigătele 
deșertului“ (reluare); Telejurnalul pio
nierilor : Cîntec și joc. 10,30 - Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. In jurul orei 13,45 — Transmisie 
de la stadionul „23 August" : repriza a 
Il-a a întîlnlrii de fotbal dintre echipele 
Dinamo București - Dinamo Pitești și 
Intîlnirea Internațională amicală de 
rugbi dintre reprezentativele R. P, Ro
mine și Franței. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Aventurile lui Robin 
Hood (XII) : Inchizitorul. 19,40 — Piscuri 
șl peșteri minunate. 20,00 - Concertul 
orchestrelor de muzică populară și d 
estradă ale Radioteleviziunii. 21,00 - 
Spartachiada republicană. 21,20 — Partea 
a Il-a a concertului orchestrelor de mu
zică populară și de estradă aie Radio
televiziunii. In încheiere : buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

Ceka : Cotrobeni (16

Orele 0.50 — Gimrias- 
la domiciliu S.00

(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
— cinemascop (ambele serii) :

16; 19,30). Ioana în atac : Lumina 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), Adesgo
15; 17; 19; 21). Dragoste la zero 

: Union (11; 15; 17; 19; 21). Pro- 
pentru copii : Doina (10; 11,30; 
In viitoare : Doina (13,45; 16; 18,15; 
Galapagos — Din viața peștilor

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, mal mult noros în 
Ardeal șl Banat. Izolat în munți a nins. 
Vintul a suflat slab. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 1 grad 
la Dorohoi șl 12 grade la Oravița șl Ber- 
zeasca. In București: Vremea a fost fru
moasă și relativ călduroasă, cu cern) 
variabil, vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30 no
iembrie, 1 șl 2 decembrie: Vreme schim
bătoare. cu cer mal mult noros. Vor 
cădea ploi locale. Vint slab, pînă la po
trivit, din sectorul vestic. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 șl plus 7 grade, iar maxi
mele între 3 șl 13 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme relativ călduroasă, 
cu cer variabil, mal mult acoperit. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în general 
staționară.



sc Inie iaNr. 6455

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist — 29 Noiembrie 1964 
— tovarășul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romine, a trimis o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Behar Shtylla, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Al
bania. (Agerpres)

Sesiunea Sfatului popular 
a! regiunii București

Ieri s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Sfatului popular al 
regiunii București. Cu acest prilej de
putatul Vasile Vedeanu, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Sfatului 
populai regional, a prezentat raportul 
asupra activității desfășurate pentru 
consolidarea econom ico-organizatorică 
a gospodăriiloi agricole colective.

In ultimii 3 ani, producția totală agri
colă a gospodăriilor colective a crescut 
simțitor. în același timp a crescut con
tribuția gospodăriilor colective la alcă
tuirea fondului central al statului, iar 
veniturile bănești realizate au sporit de 
la 587 milioane, cit erau în anul 1960, 
la 1,4 miliarde lei. Averea .obștească a 
ajuns la 2 miliarde lei. Participanții la 
discuții au subliniat că rezultatele ob
ținute se datoresc eforturilor oamenilor 
muncii de pe ogoare, îndrumării și spri
jinului permanent al organelor de partid 
și de stat, ajutorului acordat de către 
consiliile agricole și specialiștii din uni
tăți în aplicarea metodelor avansate de 
mtîi că. In încheierea lucrărilor, sesiu
nea ,a adoptat unele hotărîri menite să 
ducă la continua consolidare economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective.

CONSTANTA CARANFIL Brad alb Ia Săvinești

informații

București
Fotografie distinsă cu mențiune la. concursul „Scînteii“

LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEI

Simbătă la amiază, noul ambasa
dor al Italiei la București, Niccolo 
Moscato, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei. Au 
fost de față reprezentanți ai Minis-- 
terului Afacerilor Externe, Ministe
rului Forțelor Armate și ai Sfatului 
popular al Capitalei.

★

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, care a făcut o vizită prie
tenească în Uniunea Sovietică și 
R. P. Polonă, la invitația miniștrilor 
culturii din cele două țări, s-a îna
poiat sîmbătă dimineața în Capi
tală.

★

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 
Capitală acad. Athanase Joja, pre
ședintele Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., vice
președinte al Consiliului executiv al 
U.N.E.S.C.O., care a condus dele
gația guvernamentală a R. P. Romî
ne la cea de-a XIII-a Sesiune a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O. 
de la Paris.

*

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala senatorul Luis Troccoli, pre- I 
ședințele Comisiei economice și fi- I 
nanciare a Senatului din Uruguay, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră ca oaspete al Marii Adunări Na
ționale.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. S. F. IUGOSLAVIA
RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL

R. S. F. IUGOSLAVIA
Sîmbătă seara ambasadorul R.S.F. 

Iugoslavia la. București, Arso Mila- 
tovici, a oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Au participat Alexandru Drăghici, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi-. 
liului de Stat, membri ai C.C, al

P.M.R. și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și ai unor 
organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au îuat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Ieri h Belgrad
BELGRAD 28 (Agerpres). — Cu 

ocazia sărbătorii naționale a R.S.F. 
Iugoslavia, sîmbătă seara președin
tele republicii, Iosip Broz Tito, îm
preună cu soția, a oferit o recepție 
în saloanele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia.

Vedere generală a orașului Zagreb

TELEGRAMĂ

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, tovarășul Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Romîne, a 
trimis o telegramă de felicitare to
varășului Kocea Popovici, secretar 
de stat pentru afaceri externe al 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia. (Agerpres)

LA POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, sîmbătă seara am
basadorul Arso Milatovici a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

Manifestare
în turneul pe care îl întreprinde 

în țară, în cadrul planului de colabo
rare culturală dintre R. P. Romînă 
și R. P. Chineză, Ansamblul artistic 
național al R. P. Chineze a prezentat 
sîmbătă la Galați primul spectacol 
în această regiune. La spectacol a 
participat și Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

★

Sîmbătă seara, în sala Ateneului 
R P. Romîne a avut loc un concert 
dat de Filarmonică de Stat „George 
Enescu“ sub -conducerea dirijorului 
Herbert Kegel (R. D. Germană). 
Programul a cuprins „Divertisment“ 
de Mozart, „Concertul pentru violon
cel și orchestră“ de Dvorak — solist 
Vladimir Orlov — și Suita „Tablo

ȘTIRI CULTURALE 
■A

uri dintr-o expoziție" de Mussorgski 
— Ravel.

★

Teatrul de Stat din Brașov a pre
zentat sîmbătă în premieră ■ piesa 
„Jocul ielelor" de Camil Petrescu. 
Rolurile principale sînt interpretate 
de Dimitrie Drăgan (Gelu Ruscanu), 
Zoe Maria Albani (Maria Siriești), 
Ion Jugureanu (Șerban Șaru Sinești). 
Regia artistică aparține lui Ion Si- 
mionescu, iar scenografia este sem
nată de Maria Dimitrescu.

★

în cadrul unui schimb de turnee 
între Operele din' Cluj și Wroclaw, 

un grup de artiști clujeni a plecat 
în R. P. Polonă pentru a-și da con
cursul la două spectacole cu „Faust“ 
și „Carmen“. Grupul este alcătuit 
din baritonul Traian Popescu, di
rectorul Operei romîne din Cluj, 
soprana Lucia Stănescu și dirijorul 
Eugen Lazăr.

în același timp urmează să so
sească la Cluj soprana Zofia Kon
rad, baritonul Denisenko Wlodzi- 
mierz și dirijorul Adăm Kopycîhski 
de la Opera din Wroclaw, care își 
vor da concursul în spectacolele cu 
„Faust“ și „Tosca“.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. a pre
zentat în premieră, la Fieni, piesa 
„Mușcata din fereastră“ de Victor 
Ion Popa, în regia lui N. Al. Toscani. 
Colectivul teatrului va continua să 
dea spectacole cu această piesă 
timp de aproape o lună, în peste 20 
de localități din țară.

★
Sîmbătă a avut loc la Galați ver

nisajul expoziției permanente de 
arte plastice, organizată de cenaclul 
artelor plastice din localitate în noua 
sală clădită și amenajată în acest 
scop în cartierul Țiglina. Expoziția 
cuprinde peste 200 de lucrări rea
lizate în ulei sau acuarelă și gra
vuri.

și fapteIn cifre
® In 1963, volumul producției in

dustriale globale a R.S.F. Iugoslavia 
era de aproape 6 ori mai mare decît 
în anul 1939.

• Flota comercială iugoslavă dis
pune astăzi de nave cu un tonaj to
tal de două ori mai mare decît 
în 1958.

• In școlile elementare din R.S.F. 
Iugoslavia numărul elevilor s-a du

blat țață de perioada dinainte de 
eliberare. Numai în orașul Belgrad 
funcționează 262 școli cu 130 000 e- 
levi și 25 de facultăți;

® La 26 noiembrie, insula iugosla
vă Vis a fost racordată printr-un ca
blu submarin de înaltă tensiune la 
sistemul electro-energetic național. 
Racordarea a fost .realizată prin in
stalarea unui cablu cu o lungime de 
18,5 km între Vis și insula Hvar.

prietenească
La întreprinderea de poduri me

talice și prefabricate din beton Pi
tești a avut loc sîmbătă o festivitate 
consacrată sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul tov. ing. Nicolae Gheorghe, 
directorul întreprinderii, și Rajko 
Knezevici, prim-secretar al Ambasa
dei R. S. F. Iugoslavia la București.

Festivitatea a fost urmată de fil
mele documentare iugoslave „Ade
vărul născut în oțel’ și „Concert pe 
patru continente’.

C. C. E. la handbal masculin

Binams— Vorwärts: 17-14

Punînd în derută apărarea oaspeților. Coman a pătruns la semicerc și 
a înscris nestingherit

învingînd aseară pe Vorwärts 
Berlin, campioana R. D. Germăne, 
dinamoviștii bucureșteni au trecut 
cu bine primul examen în această 
importantă competiție internațio
nală. Desfășurarea meciului — ur
mărită cu interes de tribunele arhi
pline ale sălii Floreasca și, desigur, 
de numeroși telespectatori — a ofe
rit unele faze de bun spectacol, mult 
aplaudate.

Jucătorii noștri au beneficiat de 
primul atac, dar scorul a fost des
chis in primul minut de oaspeți, prin 
Haberhauffe, care avea apoi să se 
remarce printr-o apreciabilă forță 
de șut. După trei minute Ivănescu 
egalează, însă imediat același Ha
berhauffe înscrie din nou. In urma 
unei spectaculoase combinații cu 
Coman, Costache- I aduce iarăși 
galarea. Din minutul 8, cînd Ivă- 

nescu realizează un nou punct, 
handbaliștii germani nu au mai 
reușit să egaleze. Apărarea organi
zată a echipei noastre și finalizarea 
unor acțiuni spectaculoase la semi
cercul porții adverse au făcut ca la 
pauză scorul să. fie favorabil dina- 
moviștilor cu 10—5. După reluare, 
handbaliștii noștri conduc la un 
moment dat cu 15—8 (minutul 43), 
dar unele perioade de relaxare, in 
atac și în apărare, permit oaspeților 
să reducă din handicap : cu 4 mi
nute înainte de final, scorul era de 
16—13. Am schițat în mare filmul 
meciului pentru a scoate în eviden
tă inconstanța ambelor echipe (și ca 
viteză de joc, și ca eficacitate) de-a 
lungul partidei. Prin evoluția ei de 
aseară, echipa noastră campioană a 
lăsat în general o impresie bună ; 
scorul- putea fi însă mai concludent. 
Fără Îndoială că jocurile următoare 
în întrecerea celor mai bune forma
ții de club din Europa vor solicita 
din partea dinamoviștilor un efort 

mai susținut, evoluția lor de aseară 
arătînd, lucru de altfel bine cunos
cut, că pot da mai mult. Alături de 
Ivănescu (autorul a 7 goluri), din 
rîndul handbaliștilor noștri s-au, 
mai remarcat Coman, Redl. Popescu, 
Hnat. Dintre oaspeți au ieșit în evi
dență Haberhauffe și Pappu.sch. Me
ciul a fost arbitrat cu competență 
de iugoslavul Pupici.

Constantin ÀNI

Surprize in campionatele europene 

de tenis de mașă
MALMÖ 28 (de la trimisul special 

„Agerpres", Paul Ochialbi).— Sîm
bătă a fost penultima zi a campio
natelor europene de tenis de masă 
de la Malmö In cursul dimineții a 
început proba de dublu mixt, în care 
perechea romînă Maria Alexandru— 
Radu Negulescu a reușit să treacă 
trei tururi, învingînd succesiv pere
chile Karlikova—Kunz (R.S.C.) cu 
3—1, Beli—Neale (Anglia) cu 3—1 și 
Viktorsson—Bernhardt (Suedia) 3—2 
(19—21, 21—13, 21—13, 13—21, 21— 
16). Reprezentanții noștri vor întîlni 
în semifinale cuplul maghiar Jurik— 
Fahazi. A doua pereche romînă 
(Ella Constantinescu—Dorin Giurgiu- 
că) a pierdut în sferturile de finală 
cu 2—3 la Kalveit—Pleuse (R.F.G.).

Mari surprize au fost înregistrate 
în probele de simplu. La feminin, în 
sferturi de finală, Zoia Rudnova

PROGRAM COMPETIȚIONAL 

IN CAPITALĂ
RUGBI : Romînia — Franța. Pe 

stadionul „23 August" din Capi
tală, de la ora 14,45, echipele re
prezentative ale rugbiștilor ro- 
mîni și francezi se întîlnesc astăzi 
pentru a 12-a oară. Datorită va
lorii recunoscute a celor două 
echipe, a tradiției întîlnirilor Ro
mînia—Franța, care au dat loc 
totdeauna la meciuri pasionante, 
meciul suscită un mare interes în 
rîndul amatorilor de rugbi de la 
noi șt din alte țări. El va fi trans
mis în întregime la televiziune și 
radio (pe programul I); De dimi
neață, pe stadionul Tineretului 
(ora 10) are loc finala campiona
tului republican de juniori la 
rugbi. Finaliste : Clubul sportiv 
școlar București și C.S.M. Sibiu.

BASCHET: Olimpia-Ș.S.E. Rîm- 
nicu Vllcea (f.) ; Știința București- 
Știința Cluj și Dinamo Bucuroști- 
Steaua (m.) — în sala Floreasca 
de la ora 8.

FOTBAL : Dinamo București-Di- 
namo Pitești, pe stadionul „23 
August", ora 12,45. Repriza a 
doua a întîlnirii va fi televizată.

POLO : la bazinul Floreasca, de 
la ora 18, meciul Steaua-Crișul 
Oradea (restanță în campionatul 
republican).

(U.R.S.S.) a eliminat cu 3—2 pe fosta 
campioană a Europei, Agnes Simon, 
iar Ella Constantinescu a cedat cu 
1—3 la Jurik (R.P.U.). In semifinale, 
Eva Foeldi a întrecut cu 3—1 pe 
Grinberg, iar Jurik cru 3—2 pe Rud
nova. La masculin, Zoltan Berczik l-a 
învins cu 3—1 pe deținătorul titlului 
european Hans-Alser (Suedia) și va 
juca în finală cu suedezul Kjell 
Johansson, pînă acum cel mai bun 
jucător al campionatelor.

în finala probei de dublu bărbați 
se vor întîlni perechile Alser— 
Johansson (Suedia) și Stanek—Miko 
(R.S. Cehoslovacă).

După cum se știe, în finalele de 
astăzi, perechea Maria Alexandru— 
Ella Constantinescu va juca pentru 
titlul european la dublu femei cu 
Diana Rowe—Mary Shannon (An
glia).

DIN VIAȚA CULTURALĂ
■ni ; Hi 11 interna} io na 1 a

FESTIVALUL DE LA LEIPZIG ’64

Programul delegației noastre s-a bu
curat de o primire plină de simpatie, in 
special „Marile emoții mici" (scenariul 
și regia Doru Segal) cu care de altfel

La Leipzig s-a terminat de cîteva zile 
unul din festivalurile internaționale im
portante dedicate filmului documentar și 
de scurt metraj. Competiția a cuprins 
producții cu unele inegalități și cu multe 
lungimi. Cîteva din cele 31 de țări parti
cipante au avut o prezență mai mult sim
bolică, o contribuție de circumstanță. 
Sentimentul final a fost însă stenic și în
viorător, pentru că filmul documentar pare 
să reprezinte în momentul de față — pe 
plan mondial — una din părțile cele mai 
sănătoase și mai lucide ale cinematogra
fiei. Necesitatea de a sta legat de viață 
l-a ajutat să ocolească sau cel puțin să 
nu se afunde prea în adine în experinfe 
sterile psiholog islo-snobisto-comerciale 
care au făcuf și fac destul de rău fil
mului artistic. Tarele documentarului sînt 
de alt ordin și principalul teren pe câre 
se desfășoară polemica acum este pito
rescul. Lozinca sub care s-a dat atacul 
ar putea să fie formulată așa : „Jos do- 
cumentarul-carte poștală I”.

Dulcegăria policromă a fost veștejită 
în toate împrejurările, dar Waterloo-ul 
pitorescului a fost sala de spectacol, sala 
de cineaști care nu s-a sfiit să salute 
cîteva cine-bomboane cu fluierături și cu 
dezaprobări zgomotoase care nu se pot 
reproduce aici. De acest tratament au avut 
parte în special filmele frumoase (a- 
cesfa este cuvintul : frumoase). Docu
mentarul olandez „Pietre de construcție" 
era ca o revistă Domus, o revistă cu 
hîrtie lucioasă, cu linii moderne, cu vo
lume inedite. Casele din film aveau pe
reții colorați fotogenic, pardoselile erau 
fără zgrunțuri, scările se cățărau cu miș
cări grațioase în fața aparatului de luai 
vederi și totul se petrecea parcă în ima
ginația unei domnișoare care se hrănește 
cu suc de fructe și cu magazine ilustrate 
Filmul austriac „Austria în major și mi
nor" amintea prospectele marilor compa
nii de aviație. Viena valsului era recon
stituită din dantele și parfum de zam
bile. Operatorul părea vrăjit de tapiseriile 
cu. îngerași, de boschetele cu roze, de 
felinarele romantice pîlpiind pe deasu
pra porților imense de fier forjat, de si- nați cu poveștile 
luetele amorașilor, ale amorașilor cu gu
rițe rotunde din care țîșnesc fire argintii 
de apă.

Partea dominantă a festivalului au al-

Nu de mult, scriitorul ceh Josei 
Stefan Kubin a împlinit vîrsta de 100 
de ani. Născut în orășelul Jicin din 
Boemia, el avea trei ani cînd a apă
rut primul volum din „Capitalul” lui 
Marx, după cum, ca elev în clasa 1 
a Școlii populare din orașul natal, a 
fost contemporan cu Comuna din 
Paris.

Josef Stefan Kubin a început 
a culege poezii și povestiri populare, 
a'continuat prin a scrie el însuși po-

prin
ila

cătuit-o însă filmele care refuză senină
tatea policromă și atmosfera bucolică. 
Cele mai bune producții ale festivalului 
au fost filme aspre. Cuba nu mai este 
un afiș turistic. Să se termine cu poveș- s-a deschis festivalul. Intr-o competiție 

în care documentarul a cam abuzat de 
înscenări, de reconstituiri și de ficțiune, 
spontaneitatea și firescul peliculei noas
tre au trezit un flux de admirajie. Fil
mul a fost dist.ns cu unul din marile pre
mii ale festivalului : „Porumbelul de ar
gint pentru cel mai bun scurt metraj ci
nematografic”. Este o răsplată care ono
rează pe autori, dar ne onorează mai 
pujin pe noi, criticii, care tăcem cu prea 
mult zel și cu prea mare consecvență 
in fața documentarului.

„Memoria trandafirului" — prezentat 
în afara concursului — a trezit de ase
menea atenția caselor distribuitoare. De 
o bună primire s-a bucurat „Școala de 
la Meri” (scenariu și regie Ion Pefrovici), 
documentar prezentat cu o zi înaintea 
începerii festivalului la Berlin, în cadrul 
Forumulu organizat de Centrul najional 
de fi Ime pentru copii.

In general producția arătată la Leipzig 
a dat o-vnagine concludentă asupra ni
velului mondial a.l cinematografiei docu
mentare. Ar merita vorbit mai pe 
larg și despre admirabilul film american 
antirasist „Ivanhoe", și despre entuzias
tul documentar bulgar „Vaska", și despre 
spirituali;1 f'lm de păpuși ceh „Proble
ma", și despre ciudatul și tulburătorul 
documentar științific „Corpul profund". 
Cum spuneam, probabil că pe unele 
dintre acestea vom avea ocazia să le 
vedem și în țară și profitul intelec
tual sînt convinsă că nu va f mai mic 
decît la „Elena din Troia".

Virusul pe care încearcă

tile despre Cuba — insula zaharată in 
formă de havană sau in formă de cro
codil, spune admirabilul film francez 
„Salut cubanilor". lată adevărata Cubă ! 
Și pe ecran apar imagini dure, femei 
nepneumatice, danturi știrbe, mîini nodu
roase, cujite care taie trestia, lată Cuba I 
Regizoarea Agnes Varda a dat filmului 
o formulă cinematografică neobișnuită. 
Nimic nu este filmat, filmat propriu-zis. 
Reconstituirea este făcută pe bază de fo
tografii animate, iar mișcarea are ceva 
brusc, sacadat și exploziv. Sper din toată 
inima că publicul nostru va avea posi
bilitatea să vadă acest mare film, așa 
cum sper că nu va ocoli ecranele noas
tre nici celălalt film francez, „Floricica 
din Megève". Acest documentar de mă
rime mijlocie este un fel de medicament 
anti-pitoresc.
să-l distrugă este „presa de inimă", o 
instituție plină de ridicol și de forță care 
amețește o prea mare parte din popu
lația globului’. Documentarul este un 
cocteil cu apă de roze și acid sulfuric. 
Ecranul este mitraliat de imaginile zia
relor cu titluri șfîșietoare : „Șahul plînge 
in fața portretului Sorayei I" „Nu I Tu 
ești prea bogată pentru mine I". „Acum, 
Jimmy, sînt o fată băirînă", „G prea 
grasă — iată spaima lui Liz Taylor". Ima
ginea titlurilor alternează cu alte imagini 
de femei muncite, cu degete bulucă- 
noase. Crainicul povestește o istorioară 
sentimentală care se întimplă undeva în- 
Ir-un castel stil Renaștere, un castel cu 
un valet exotic și cu un castelan care 
circulă intr-o limuzină și suferă de in
toleranță amoroasă. Femeile cu degete 
butucănoase ascultă transfigurate poves
tea și în albia de spălat rufe încep să 
picure lacrimi amare Ideea filmului e 
următoarea : încetați să mai sfoarceți la
crimile oamenilor buni și cinstiți cu o 
literatură stupidă și mincinoasă. Termi- 

. > despre nenorocirile
prințeselor abandonate, despre amorurile 
clandestine ale capetelor încoronate. 
Omenirea are acum alte griji și alte preo
cupări.

vestiri cu caracter popular și studii 
filologice și are azi în urma sa o bo 
gată activitate scriitoricească: versuri 
și proză. Fiind întrebat — cu prile
jul sărbătoririi centenarului său — 
dacă a abandonat literatura, Kubin. 
care se afla în deplinătatea calităților 
sale fizice și intelectuale, a răspuns, 
cu obișnuitul lui umor: „Mi-a mai 
rămas o fîntînă cu apă .nefolosită și 
cîteva căldări..."

Corespondență dinCairo

Campania pentru 

salvarea templelor

de la Abu Sambei
La Cairo s-a deschis in mod o- 

ficial campania pentru salvarea 
templelor de la Abu Simbel. Luînd 
cuvintul cu. acest prilej, dr Abdçl 
Kadar Hatem, vice prim-ministru al 
R.A.U., a mulțumit tuturor țărilor 
care au participat cu bani și ma
teriale la începerea lucrărilor de 
salvare. După cum se știe, în urma 
înălțării barajului de la Assuan, 
aceste monumente de artă sînt in. 
pericol să fie inundate. Deocamda
tă s-a construit un baraj protectoi 
care va permite continuarea lu
crărilor de ridicare a templelor la 
o înălțime care să le ferească de 
inundație

Aceste temple au fost înălțate 
sub domnia faraonului Ramses 
al doilea, cam pe la anul 1260 
înaintea erei noastre Abu Sim
bel se găsește în Nubia (sudul 
R.A.U.). pe malul Nilului. Aici 
meșteri anonimi au dăltuit în 
stîncă două uriașe temple care 
depășesc în amploare pe toate ce
lelalte Primul, destinat faraonului, 
are o fațadă largă de 38 metri și 
o înălțime de 33 metri, dominată 
de patru statui ale lui Ramses 
al doilea, de cîte 29 metri fie
care. Sanctuarul, aflat la 60 de 
metri în interiorul muntelui, pre
zintă un interes deosebit.

Ramses al ll-lea a construit, de 
asemenea dăltuit în stîncă, un tem
plu pentru soția sa favorită, regi
na Nefertiti. Cele două temple, ca
podopere de artă, unice în felul 
lor, sînt o dovadă a înaltului ni
vel artistic la care se ajunsese cu 
treizeci și două de secole in urmă.

Participînd la acțiunea interna
țională de salvare a acestor monu
mente istorice, întreprinsă cu con
cursul U.N.E.S.C.O., țara noastră 
contribuie cu o cantitate de aproxi
mativ trei sule cincizeci de tone ci
ment la lucrările de salvare a tem
plelor de la Abu Simbel.

Nicolae PLOPEANU
Ecaterina OPROIU

Templele de la Abu Simbel și șantierul organizat pentru dizlocarea lor
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DUPĂ DEMONSTRAȚIILE
ÂMtGUHBNĂMmAII »E IA SAIGON
Sudiștii refuză să sprijine

SAIGON 28 (Agerpres). — înaltul 
Consiliu Național al Vietnamului de 
sud, care s-a întrunit în urma nou
lui val de demonstrații antiguverna
mentale de la Saigon, a adoptat sîm- 
bătă o rezoluție în care cere primu
lui ministru, Tran Van Huong, să 
examineze, de îndată ce situația din 
țară îi va permite, posibilitatea unei 
remanieri guvernamentale.

* Agenția Associated Press sublinia
ză că ambiguitatea hotărîrii înaltu-

orice guvern Huong
lui Consiliu Național demonstrează 
că acesta nu dorește să sprijine pe 
deplin guvernul condus de Huong, 

într-o conferință de presă ținută 
la Saigon, Thich Tarn Chan, unul 
din principalii conducători ai mișcă
rii budiste, a subliniat că mișcarea 
budistă va continua să rămînă în o- 
poziție și nu va colabora cu guvernul 
condus de Huong, nici după rema
nierea sa.

Consultări „de rutină“
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că președintele Johnson 
se va întîlni, marți, cu ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, generalul Maxwell 
Taylor, cu care va trece în revistă 
problemele politice și militare ale 
situației din Vietnamul de sud. Pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe a de
clarat vineri că. actualele întrevederi 
se înscriu în contextul consultărilor 
de rutină care au loc periodic la 
Washington-în problema situației

★

LONDRA 28 (Agerpres). — într-o 
scrisoare deschisă adresată președin
telui Johnson, cunoscutul filozof și 
luptător pentru pace, Bertrand Rus
sel, șe pronunță împotriva unei e- 
ventuale extinderi a operațiunilor 
militare din Vietnamul de sud în a- 
fara frontierelor acestei țări. Subli-

la Casa Albă
din Vietnamul de sud și de aceea 
lumea nu trebuie să se aștepte la 
lucruri cu totul ieșite din comun.

Senatorul Wayne Morse, membru 
al Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe, a criticat vineri cererile 
de extindere a războiului în afara 
granițelor Vietnamului de sud. Morse 
a cerut ca generalul Taylor să fie de
mis din postul de ambasador la Sai
gon, la fel ca și adjunctul său, Ale
xis Johnson.

★

niind gravele pericole pe care o ase
menea extindere le comportă pen
tru întreaga omenire, Russel se în
treabă : „Este necesar oare să ne a- 
sumăm un astfel de risc din simplul 
motiv că majoritatea populației din 
Vietnamul de sud dorește să rămî
nă neutră în războiul rece ?“.

Domnia bastonului de cauciuc. Polițiști sud-vietnamezi împrăștiind, la 
Saigon, o demonstrație studențească

NUJ»

N ICI
SE AȘTEAPTĂ
UN ANUNȚ DRAMATIC“

SITUAȚIE CONFUZĂ
LA STANLEYVILLE

STANLEYVILLE 28 (Agerpres).— 
După ce comunicatele militare an
terioare ale parașutiștilor 
și ale guvernului central 
anunțau reocuparea părții 
Stanleyville de pe malul 
fluviului Congo, sîmbătă seara 
respondentul agenției France Presse 
relata că în regiunea respectivă „si
tuația continua să fie nesigură“, iar 
în sectorul de pe malul drept al flu
viului Congo continuă să aibă loc 
lupte între răsculați și trupele gu
vernamentale. Refugiații sosiți la 
Leopoldville au 
din Stanleyville 
fuză, răsculații 
seze atacuri.

belgieni 
congolez 
orașului 
sting al 

co-

declarat că situația 
este destul de con- 
continuînd să lan-

După ce parașutiștii belgieni au 
plecat din Paulis trupele guverna
mentale congoleze nu au reușit să 
pătrundă în oraș. La Leopoldville 
circulă știri potrivit cărora, după 
plecarea parașutiștilor, răsculațiiau 
pătruns în oraș.

KHARTUM 28 (Agerpres). — Un 
mare număr de congolezi din regiu
nea Stanleyville s-au refugiat în Su
dan, după parașutarea trupelor bel
giene. Autoritățile sudaneze au luat 
măsuri pentru a aproviziona cu ali
mente și medicamente pe refugiații 
congolezi. Guvernul urmează să ho
tărască ulterior asupra statutului 
lor.

Acord cultural intre 
R. P. Rumina și Guineea

CONAKRY 28 (Agerpres). — La. 
26 noiembrie a. avut loc la Conakry 
semnarea acordului de colaborare

■ culturală între ' Republica Populară
■ Romînă și Republica Guineea.

Acordul prevede dezvoltarea co- 
: laborării în domeniile științei, în- 
vățămîntului, artei, presei și radio; 
difuziunii.

Din. partea R. P. Romîne, docu
mentele au fost semnate de Ivan- 
ciu Popescu, însărcinat cu afaceri 
a.i. la Conakry, iar din partea Re
publicii Guineea de dr. Saidou Con
te, ministrul educației naționale.

Vizita tovarășului Al ■

Noi proteste împotriva intervenției
militare străine

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
în fața ambasadelor Statelor Unite 
și Belgiei de la Addis Abeba a avut 
loc o demonstrație de protest împo
triva intervenției militare în Con
go. Demonstranții au cérut încetarea 
amestecului străin, care constituie o 
încălcare a principiilor Cartei Orga
nizației Unității Africane.

CONAKRY 28 (Agerpres). — Ci
tind postul de radio Conakry, agen
ția France Presse anunță că Seku 
Ture, președintele Republicii Gui
neea, a cerut convocarea imediată a 
Consiliului de Securitate și sesiunii 
extraordinare a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Afri-

cane pentru a examina situația crea
tă în Congo în urma intervenției 
trupelor belgiene.

DELHI 28 (Agerpres). — Agenția 
indiană de presă anunță că guvernul 
Indiei a adresat guvernelor Statelor 
Unite și Belgiei mesaje oficiale în 
care își exprimă neliniștea în legă
tură cu. situația care s-a creat în 
Congo, ca urmare a debarcării pa
rașutiștilor belgieni la Stanleyville, 
cu ajutorul avioanelor americane.

Guvernul Indiei, 6e spune în a- 
ceste mesaje, își exprimă solidari
tatea cu statele, africane în. legătură 
cu intervenția militară străină în 
Congo.

PARIS 28. — Corespondentul 
gerpres, T. Vornicu, transmite : 
prilejul vizitei la Paris, tovarășii A- 
lexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Mihai Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și per
soanele care îi însoțesc au avut in 
cursul săptămînii o serie de întîlniri 
și convorbiri cu reprezentanți ai u- 
nor grupuri industriale franceze, 
printre care S.F.A.C. (Societatea for-

A- 
Cu

Recomandarea Comisiei
Sîmbătă s-au încheiat la Nairobi 

lucrările sesiunii Comisiei pentru 
Congo a Organizației Unității Afri
cane, convocată pentru a examina 
situația din Congo în urma inter
venției militare străine. Participan- 
ții la dezbateri au hotărît să reco
mande secretarului general al O.U.A. 
convocarea la 18 decembrie — la 
Addis Abeba — a unei sesiuni ex
traordinare a șefilor de state și gu
verne ai țărilor africane. Sesiunea 
va fi precedată de o ședință a Con
siliului ministerial al O.U.A. în zi
lele de 16 și 17 decembrie.

în rezoluțiile adoptate, Comisia 
O.U.A. pentru Congo cere încetarea 
imediată a amestecului militar 
străin în Congo, evacuarea neîntîr- 
ziată a tuturor mercenarilor și înce
tarea focului. Comisia propune, de 
asemenea, ca după încetarea opera-

Ce
ia Paris?

0. U. A. pentru Conga
țiunilor militare în Congo, să fie 
convocată o conferință la care să 
participe liderii tuturor partidelor 
politice din Congo și să fie organi
zate alegeri cu adevărat democra
tice, sub supravegherea Organizației 
Unității Africane.

RELAȚIILE

ȘEDINȚA FESTIVĂ DE LA TIRANA

„Partizani“ din Tirana 
festivă organizată de

TIRANA 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Albaniei, la 28 noiembrie 
a avut loc in Palatul sporturilor 

o ședință 
Comitetul

Central al Partidului Muncii din Al
bania, Consiliul de Miniștri al 
R. P. Albania și Consiliul Gene
ral al Frontului Democrat Albanez.

Ședința festivă a fost deschisă de 
Mehmet Shehu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.A. și pre-

ședințele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Albania.

Raportul în legătură cu cea de-a 
20-a aniversare a eliberării Alba
niei a fost prezentat de Eriver Hod
ja, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din ‘1- 
bania.

La ședință au participat condu
cători de partid și de stat din R. P. 
Albania și delegațiile străine invi
tate la această sărbătorire. Din par
tea R. P. Romîne a participat dele
gația de partid și de stat condusă 
de tovarășul Dumitru Coliu.

Birlădeanu la Paris
jelor și atelierelor Creusot), S.A.C.M. 
(Societatea alsaciană de construcții 
mecanice), C.I.F.A.L. (întreprinderea 
de studii și instalații de uzine pentru 
produse alimentare), Cegelerg (Com
pania generală de studii pentru elec
tricitate și energie), Kreps et Co. 
(Societatea pentru instalații și uzi
ne), Speichim (Societatea pentru 
echipament în industria chimică), 
Sidexport și altele.

DELHI 28 (Agerpres). — Potrivit 
unor știri sosite din.capitala Bhuta- 
nului, Thimphu, în ultimele zile în 
acest regat, situat între India și R.P. 
Chineză, a domnit o situație deosebit 
de încordată. Regele Wangchuk, care 
se afla în Elveția pentru tratament, 
s-a reîntors luni pe neașteptate în 
Bhutan. Un număr de personalități 
oficiale bhutaneze, inclusiv coman
dantul. armatei. s-au refugiat în 
străinătate, iar înlocuitorul acestuia 
a fost arestat.

Persoanele arestate sau care au 
plecat îh străinătate sînt, potrivit

unor informații, partizani ai primu
lui ministru Lhendup Dorji, care a 
plecat la Londra cu zece zile în 
urmă. E) este fratele fostului prim- 
ministru Jigme Dorji, asasinat în 
aprilie a.c. Regele a preluat împu
ternicirile primului ministru, con- 
centrînd în mîinile sale întreaga pu
tere.

Prin demiterea primului ministru 
este înlăturată de la putere familia 
Dorji (din care face parte și regi
na), după 30 de ani în care a exer
citat o influență considerabilă în 
stat.

BRUXELLES. Sîmbătă s-a deschis 
Ia Bruxelles cel de-al XV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Belgia. 
Pe ordinea de zi a congresului se 
află raportul Comitetului Central al 
P.C. din Belgia și alegerile organelor 
conducătoare ale partidului.

SOFIA. La 28 noiembrie s-a des
chis la Sofia cel de-al optulea cong. șL 
al Uniunii internaționale a studtuțilbr. 
La congres participă peste 200 de de
legați din aproximativ 80 de țări, prin- 
tre'.care și R. P. Romînă.

Participant» la congres au fost sa
lutați din'partea guvernului bulgar de 
Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului ' de Miniștri al R. P. Bul
garia.

INTEROCCIDENTALE

Oaspeți „atlantici“

DJAKARTA. La Djakarta a fost dat 
publicității, un decret al președinte
lui Sukarno, cu privire la trecerea 
compléta a proprietăților engleze de 
pe teritoriul Indoneziei . sub con tro- 
lul și administrația guvernului indo
nezian. în baza acestui decret trec 
sub controlul guvernului indonezian 
26 de mari monopoluri;

LENINGRAD. La Leningrad și-a 
încheiat lucrările cea de-a 20-a sesiu
ne a Consiliului interviziunii. Ea a 
constituit un bilanț al activității des
fășurate de această organizație: în de
curs de cinci ani.

S-a stabilit ca următoarea sesiune a 
Consiliului interviziunii să aibă loc în 
februarie 1965 la Varșovia.

Declarațiile președintelui Johnson
WASHINGTON 28 (Agerpres).— 

La reședința din Johnson City (sta
tul Texas), președintele Johnson a ți
nut sîmbătă prima conferință de 
presă după alegerea sa în funcția de 
președinte al S.U.A. El-s-a referit 
la divergențele dintre aliați - în le
gătură cu proiectul de creare a for
țelor nucleare . multilaterale ale 
N.A.T.O. Menționînd poziția Fran
ței. în această problemă, John
son a declarat, potrivit agen
ției menționate, că alianța ar 
putea fi ruptă de către acei membri 
care urmăresc un interes național 
îngust. El și-a exprimat însă încre
derea în soluționarea divergențelor 
existente în prezent. întrebat des
pre eventualele măsuri pe care le

va lua guvernul american în legătu
ră cu situația din Vietnamul de sud, 
președintele a declarat că „nu se 
așteaptă nici un anunț-dramatic“ în 
această chestiune. El a ținut să pre
cizeze acest lucru ca răspuns - la 
speculațiile legate de prezența la 
Washington a lui‘Maxwell . Taylor, 
ambasadorul S.U.A. la Saigon, și re
feritoare la o eventuală extindere a 
operațiunilor militare în afara Viet
namului de sud.

în altă ordine de idei, 'Johnson a 
încercat să prezinte intervenția din 
Congo ca o acțiune umanitară desti
nată să „salveze vieți omenești“ și 
a susținut că S.U.A. „nu încearcă să 
impună nici o soluție politică în a- 
ceastă țară“.

PARIS 28 (Agerpres). — Amba
sada congoleză din Paris a anunțat 
că primul ministru al Congo-ului, 
Chombe, va sosi, la 29 noiembrie, în 
capitala Franței, într-o vizită de 4 
zile. Comunicatul ambasadei preci
zează că Chombe speră să poată 
avea o convorbire cu președintele 
de Gaulle.

în cercurile oficiale franceze, s-a 
subliniat că vizita lui Chombe, dacă 
ea va avea loc, nu are nici o legă
tură cu actuala situație din Congo. 
Această vizită a fost prevăzută de 
mai multă vreme. Agenția France 
Presșe, relevînd că convorbirile nu 
vor putea, desigur, evita recentele 
evenimente, se întreabă care va. fi 
atitudinea președintelui de Gaulle. 
Poziția Franței, scrie agenția, poate 
fi definită în felul următor : Franța 
se pronunță, o dată în plus, pentru o 
politică de neintervenție.

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

interpretări ale răspunsului urnelor
Vineri noaptea, în aula Camerei de- 

putaților, rezolvarea problemelor consti
tuționale derivate din indisponibilitatea 
președintele Segni, a fost. transferată în 
calendarul lunii următoare : „ordinea de 
zi“ propusă de grupurile parlamentare 
ale partidelor din coaliția guvernamen
tală (aprobată cu 244 de voturi favora
bile și 166 contra). arată că „în lipsă de 
norme interpretative . ale articolului 86 
din Constituție, Camera invită guvernul 
să dea curs la 7 decembrie (N.A. — dată • 
stabilită pentru răspunsul definitiv al me
dicilor asupra evoluției bolii- lui Antonio 
Segni) constatărilor tehnice necesare pen
tru ca organele constituționale să se 
pronunțe în legătură , cu aceasta într-tih 
spațiu de timp scurt".

■Scena politică a rămas, deocamdată, 
în'întregime dominată de evaluarea con
cluziilor votului de la 22 noiembrie. O 
notă publicată în săptămînalul „II Cen
tro" precizează cu ' ajutorul a două dia
grame paralele două, fapte incontesta
bile : pe de o parte ascendența continuă 
a procentului de voturi obținute de par
tidul comunist în alegerile din ultimul 
deceniu (în 1953 : 22,6 la suta ;în 1958 : 
22,7 la șută ; în 1960: 24,7 la șută ; în 
1963 : 25,6 la sută ; în 1964 : 26 la 
sută)-.; pe de altă parte refluxul de vo
turi tot mai-pronunțat de pe listele par
tidului democrat creștin (în .1958 : 42,3 
la.sută ; în 'i960 : 40,4 la sută ; în 1963 : 
38,2 la sută în 1964 : 37,4 la sută). Săp
tămînalul amintit, condus de Gonella, 
unul din exponenții aripii de dreapta a 
partidului democrat creștin, observă că 
ultimele alege », cele de la 22 noiem-

brie, înseamnă pentru. P.D.C. „sufragiul 
cel mai coborît după anul 1946“. Con
cluzia pe care vrea s-o acrediteze nota 
este însă că în faja acestei pierderi con
tinue de teren în rîndurile alegătorilor, 
partidul democrat creștin ar trebui să se 
orienteze spre coalifii de centru, dacă 
nu chiar spre alianțe de centru dreapta. 
Se așteaptă deci ca, la ședința Consi
liului naționali al P.D.C., a cărei convo
care urmează să fie anunțată zilele aces
tea, să se reia confruntarea de poziții 
dintre curentele acestui partid.

Cu un interes explicabil a fost urmă
rită ședința conducerii partidului socia
list. După cum se știe, recentele alegeri 
au adus. P.S.I. un minus important de 
voturi, regăsite aproape exact, remarcă 
observatorii de aici, pe listele Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare, for
mat după sciziunea intervenită în ianua
rie. Reuniunea a fost agitată, afirmă pre
sa italiană. Ea a fost caracterizată în 
special de intervenția polemică a expo
nentului aripii de stînga, Riccardo Lom
bardi. Acesta a declarat că „Prin pierde
rile electorale suferite de P.S.I. s-a plă
tit prețul unei politici moderate". .Lom
bardi a arătat că votul de la 22 noiem
brie indică un progres al forțelor de 
stînga „în interiorul cărora P.S.I. a fost 
unicul care a făcut un pas îndărăt". El 
a propus să se prefere în coalițiile pro
vinciale, care urmează să se formeze, 
coalițiile de stînga (cu P.C.I. și P.S.I.U.P.) 
oriunde există posibilitatea de alegere 
între cele de stînga și cele de centru 
stînga. „Acesta — a adăugat Lombardi

— este singurul mod corect de a inter
preta
P.S.I., De 
răspuns al 
considerat 
cine de a 
lițiilor de _ 
mai ales în provinciile unde este dificilă 
restaurarea acestora din urmă, trebuie lă
sată Comitetului Central al partidului 
convocat pentru 9—10 decembrie. De 
Martino a anunțat apoi intenția sa de a 
propune comitetului central convocarea 
congresului partidului pentru sfîrșitul lu
nii februarie.

Exponenții liberali au anunțat în ulti
mele zile intenția P.L. de a-și oferi- co
laborarea pentru anumite coaliții provin
ciale, marcind astfel existența unor ten
dințe de a se fructifica depresiunea su
ferită la urne de P.D.C. în scopul de a-l 
atrage în orbita unor coaliții de centru 
și de centru dreapta.

La sfîrșitul săptămînii s-a reunit pen
tru examinarea rezultatelor recentelor 
alegeri administrative și conducerea 
Partidului Comunist Italian. în rezoluția 
data publicității sîmbătă, după această 
reuniune, se arată că „rezultatul de la 
22 noiembrie a însemnat o nouă depla
sare la stingă a corpului electoral. Devine 
prin urmare mereu mai urgentă proble
ma politică de a acționa în așa fel ca 
forțele de stînga să poată exprima în 
toată greutatea lui impùlsul primit din 
partea maselor populare italiene”.

Octavian PALER

răspunsul urnelor". Secretarul 
Martino, a apreciat că acest 
urnelor „nu poate fi desigur 

fără preocupare", dar că sar- 
decide. asupra constituirii coa- 
stînga sau de centru stingă,

Două date apropiate — 7 ți 15 de
cembrie — își conturează. prioritatea pe 
agenda vieții politice occidentale ; vor 
avea loc succesiv întîlnirea dintre pre
ședintele Johnson și premierul Harold 
Wilson la Washington, iar apoi Consi
liul ministerial N.A.T.O., la Paris. O in
tensă activitate diplomatică se desfășoa
ră in aceste zile în capitalele vest-eu- 
ropene în pregătirea acestor întîlniri.

Faza sondărilor și. clarificărilor între po
ziții în problemele N.A.T.O. și in primul 
rînd în jurul disputatului proiect al for
țelor nucleare multilaterale nu a fost încă 
depășită, iar firele care duc de la o'po
ziție la alta s-au încurcat și .mai mult 
după recenta declarație făcută de pre
mierul britanic în Camera Comunelor. 
Dezacordul său față de actuala formulă 
a proiectului F.N.M., și mai ales afirma
țiile sale cu privire la controlul asupra 
folosirii armelor . nucleare în cadrul 
N.A.T.O., au făcut să crească semnele de 
întrebare la Bonn și Washington. La Lon
dra nu au trecut neobservate, de exem
plu, accentele de dezamăgire și reproș 
din cuvînfarea rostită de cancelarul Er
hard, vineri, la conferința conducerii parti
dului creșfin-democrat. Se apreciază că 
nu întîmplător a amintit Erhard că el a 
lost întotdeauna un bun prieten al Marii 
Britanii, că a pledat pentru intrarea aces
teia în Piața comună și că, în prezent, 
R.F.G.. participă la efortul occidental de 
sprijinire a lirei sterline. Sugerînd o com
pensație, el a cerut ca Marea Britanie să 
arate în schimb „înțelegere față de po
ziția R.F.G. în lume". Mult mai direct 
s-a pronunțat însă purtătorul de cuvînt 
al guvernului de la Bonn, von Hase, care, 
după cum relatează ziarul „Daily Tele
graph", și-a exprimat „dezamăgirea pen
tru atitudinea britanică fafă de forțele nu
cleare multilaterale".

Intre timp, la Londra oaspeții „atlan
tici" se succed unul după altul. La nu
mai o zi după plecarea secretarului ge
neral al N.A.T.O., Manlio Brosio, își va 
face apariția, duminică dimineața, »subse
cretarul de stat american, George? Băii, 
care>. întreprinde un turneu in Europa. 
După o scurtă ședere la Paris, unde s-a 
consultat cu reprezentanții americani- de 
la sediul N.A.T.O., el vine la Londra pen
tru a avea întrevederi cu Patrick Gordon 
Walker și, probabil, cu Harold Wilson. 
După cum scrie ziarul „Times",

căuta noi informații despre propunerile 
britanice pentru forțele nucleare atlantice, 
informații pe care președintele Johnson 
crede că:, trebuie să le aibă înainte de 
întîlnirea cu primul ministru". Se crede 
că un alt obiectiv al discuțiilor va fi ac
tuala situație financiară a Angliei și ma
surile de întărire a ' lirei sterline.

„Schimbul de informații" va continua și 
după convorbirile dintre președintele 
Johnson și primul ministru Wilson. La 11 
decembrie este așteptat la Londra șeful 
diplomației vesf-germane, Gerhard Schroe
der, nerăbdător, desigur, să cunoască ul
timul cuvint al guvernului laburist înain
te de reunirea Consiliului atlantic. Pînă 
atunci, asupra Londrei se exercită pre
siuni pe diferite căi. Referindu-sé la pă
rerile și starea de spirit existente in cercu
rile oficiale de la Washington, ziarul 
„Times" scrie că acolo ar exista o anu
mită preferință pentru R.F.G, Ziarul -e- 
latează despre un „cerc pro-german la 
Washington, înlăuntrul și în afara Depar
tamentului de Stat și Pentagonului, cerc 
din care fac parte unul sau doi membri 
distinși ai fostei administrații. Părerea lor 
este că Marea Britanie n-ar mai fi recu
perabilă, că Franța, în situația actuală, este 
imposibilă și că numai Germania occi
dentală posedă dorința, puterea militară 
și industria corespunzătoare unui aliat 
apropiat".

Liviu RODESCU
Londra, prin telefon.

T. NIELSSON :

„Ball va

Proiectul F. N. M. 
exercită o influență 
negativă

STOCKHOLM 
„Planul creării 
multilaterale ale N.A.T.O. exercită o 
influență negativă; asupra posibili- 
.tății realizării- unor acorduri privind 
dezarmarea, limitarea înarmărilor și 
controlul așupra înarmărilor“ — -a 
declarat ministrul afacerilor externe 
al Suediei, T. Nielsson, la o adunare 
a social-democraților din Stockholm.

S’

28 (Agerpres). — 
forțelor - nucleare

Șl IMPLICAȚIILE SALE
Pe agenda, ministrului' de externe al 

Greciei, Kostopoulos, care a plecat, azi 
la Nev/ York, figurează, în afară de par
ticiparea Iu: la primă fază a lucrărilor se
siunii Adunării Generale a O.N.U., con
vorbiri cu guvernul S.U.A. la New York 
Si Washington. La Convorbiri vor parti
cipa miniștrii de externe, finanțelor și a- 
părării din partea S.U.A. precum și mi
nistrul apărării naționale al Greciei, Ga- 
rufalias, care sosește marți în S.U.A.

> Obiectul convorbirilor greco-americane 
de săpfămîna viitoare îl va constitu pro
blema ajutorulu; militar pentru Grecia. 
Cei doi miniștri greci vor purta convor
biri cu caracter preliminar și explicativ 
cu partea americană în vederea sesiunii 
ministeriale a țărilor membre ale N.A.T.O. 
ce va avea loc la Paris în decembrie. 
Grecia va ridica la sesiune problema a- 
jutorului militar în cadrul N.A.T.O. pentru 
1965 căutînd să obțină sprijinul partene
rilor săi allant ci pentru continuarea aces
tui ajutor. După cum se știe, Grecia pri
mește de an' de zile din parfșa abaților 
săi în afară de un anumit ajutor econo
mic, un ajutor destinat în întregime sco
purilor militare. Dar acest ajutor ar urma 
să se termine la sfîrșitul anului. Moti
vul invocat este că acum economia Gre
ciei ar fi în stare să suporte singură efor
tul așa-numitelor „obligații atlantice". La 
Atena această perspectivă a trezit îngri
jorare. O părere generală în cercurile 
politice și de presă de aici este că eco
nomia Greciei nu este nici pe departe 
în stare de a suporta singură povara 
cheltuielilor, „atlantice".

Cei dintîi care s-au lăsat convinși de 
aceste argumente sînt guvernanții vêst- 
germani. Vizita recentă a lui . Garufalias 
la . Bonn s-a soldat cu un ajutor militar 
substanțial dat de R.F.G., în cadrul 
N.A.T.O., precum și cu -promisiunea că 
R.FiG. va acorda un ajutor similar Gre
ciei și în anul următor și că o va spri
jini la apropiata sesiune a N.A.T.O. U- 
nele ziare ateniene au scris că aceasta 
este o expresie a întăririi influenței vest- 
germane asupra politicii economice și 
militare a Greciei.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 27 noiembrie s-a în
cheiat la Pekin conferința specialiști
lor în economia poștelor și telecomu
nicațiilor din țările socialisto membre 
ale ’ Organizației de colaborare în do
meniul poștelor și telecomunicațiilor. 
La încheierea conferinței, care s-a des
fășurat între 9 și 27 noiembrie, s-a 
semnat un protocol.

La conferință au participat delegați 
din Albania, Bulgaria, R. P. Chineză, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană. R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia. Romî- 
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică, R.D. 
Vietnam.

Bursa din Londra in ziua ridicării 
taxei de scont a băncii Angliei

ÀI. GHEORGHIU
Atena, prin, telefon..

Essen (R. F. Germană). Participant Ia o recentă demonstrație pentru dezarmare, impotriva legilor excep
ționale și a forțelor nucleare multilaterale

LIMA. Fostul candidat la postul 
de președinte al Perului, liderul Par- 
tidülüi democrat-creștin, senatorul 
Hecto.r Cornejo Chaves, a declarat 
recent că stabilirea de relații diplo
matice și comerciale între Peru și ță
rile socialiste ăf deschide pentru măr
furile' peruviene noi piețe internațio
nale. gȚările slab dezvoltate trebuie 
să stabilească relații comerciale și di
plomatice în conformitate cu intere
sele lor economice“, a arătat el. -r

WASHINGTON. Oamenii de știin
ță americani au anunțat că, folosind 
exploziile nucléare ■ controlate, au 
creat pentru prima oară o mare can
titate de elemente grele valoroase, în 
afara uraniului natural. Comisia de 
energie nucleară a S.U.A. a apreciat 
experiența ça pe un „progres impor
tant“ în tehnologia producerii ele
mentelor artificiale grele, cu perspec
tiva de a fi folosite în domeniul cer
cetărilor științifice, în medicină, agri
cultură și industrie.

RIO DE JANEIRO. Din surse pe- 
roniste,' la Buenos Aires s-a aflat că 
fostul președinte al Argentinei, Jüan 
Peron, și-ar fi amînat întoarcerea în 
Argentina pînă după data alegerilor 
din martie anul viitor.'
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