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marginea acestor informări au loc discuții, în cadrul cărora făcut numeroase propuneri

PROBLEMA CENTRALA A PLANULUI DE INVESTIȚII 

GRĂBIREA EXECUȚIEI
Șl PUNERII ÎN FUNCȚIUNE
A NOILOR OBIECTIVE

tot mai mare, ai șesenalului, din fondurile mi-

Pe măsura dez- -----------naționale T^cal^a MIHAI DIAMANDOPOL desăvîrșirh con- președintele Băncii de Investiții strucției socialiste, volumul investițiilor ia o amploare în primii patru ani volumul investițiilorstatului se ridică la peste 117 liarde lei, iar în acest an se prevede realizarea unui volum de investiții de 38,8 miliarde lei, de două ori mai mare decît în 1959. Noile capacități și obiective intrate în funcțiune pînă acum își aduc contribuția la creșterea producției industriale și agricole, la valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării, la sporirea venitului național și la ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al oamenilor muncii.Este cunoscut faptul că resursele investite în lucrări în curs de execuție reprezintă mijloace temporar „imobilizate“ și, cu cît se scurtează durata de execuție și de probe tehnologice a noilor obiective, cu a- tît investițiile devin mai repede productive, asigurînd intrarea într-un timp mai scurt în circuitul economic a unor capacități de producție de mare însemnătate pentru dezvoltarea economică a țării. Iată de ce realizarea la timp a obiectivelor planificate să intre în funcțiune este o sarcină de mare răspundere a titularilor de investiții, constructorilor, proiectanților și furnizorilor de utilaje, de construcții metalice și de materiale de construcții, a organelor de planificare și de avizare, a organelor de control bancar.Practica dovedește că acolo unde titularii de investiții coordonează și sprijină în mod corespunzător proiectarea și execuția lucrărilor, "se o- cupă de asigurarea la timp a șantierelor cu utilajele tehnologice necesare, rezultatele sînt dintre cele mai bune. Constructorii și montorii de la întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara au confirmat încă o dată în acest an capacitatea lor de a înfăptui obiective industriale de mare amploare, reducînd durata de execuție și dînd în funcțiune înainte de termen cuptoarele nr. 7 și 8 de la oțe- lăria Martin nr. 2. O contribuție importantă la grăbirea ritmului de execuție au adus beneficiarul investițiilor (Combinatul siderurgic Hunedoara), proiectantul lucrărilor (IPROMET) și furnizorii de utilaje, construcții metalice și aparataje (uzinele „Progresul“-Brăila, „23 Au- gust“-București, U.C.M.M.A.-Bocșa, „Independența“-Sibiu, întreprinderea „Automatica“-București etc.). Merită relevate în acest sens și realizările constructorilor de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele. Sprijiniți îndeaproape de beneficiarul investiției, de proiectant (I.P.R.A.N.-București) și de furnizorii de utilaje și instalații tehnologice, îndeosebi de uzinele „Grivița roșie“, ei au terminat lucrările de construcții și de montaj la fabrica de acid sulfuric cu 6 luni mai devreme. Aceasta a făcut posibilă intrarea în funcțiune a fabricii cu un trimestru înainte de termenul bilit prin planul de stat.Preocuparea beneficiarilor de vestiții de a coordona execuția crărilor, asigurarea documentației și .livrarea utilajelor, de a crea condi- ții-care să permită stricta respectare <j graficelor de eșalonare a execuției și, în filial, a termenelor de intrare în funcțiune a investițiilor, nu a fost însă egală pe toate șantierele. Din această cauză, ca și datorită unor deficiențe proprii ale constructorilor, proiectanților sau furnizorilor sînt de semnalat unele întîrzieri în darea în funcțiune a unor obiective, cum sînt preparația Anina, fabrica de celofibră, celofan și carbon Brăila, 

stain- lu-

sulfură de de asboci-fabrica

Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele. Fabrica de acid sulfuric intrată anul acesta 
în funcțiune cu un trimestru înainte de termenul planificat Foto : Agerpres

ment Oradea, fabrica de produse lactate Petroșeni și altele.în perioada actuală care coincide, în ce privește o serie de capacități de producție în execuție, cu perioada de montaj a utilajelor și instalațiilor tehnologice, e nevoie ca accentul principal să fie pus pe asigurarea la timp a șantierelor industriale cu utilajele și instalațiile necesare, concomitent cu intensificarea ritmului de montare a acestora. Numeroase întreprinderi furnizoare au dovedit în repetate rînduri că pot să livreze la timp comenzile pentru șantierele lucru reiese nu piele citate mai din numeroase cazuri cînd nu strictețe termenele de livrare prevăzute în contracte. Pe bună dreptate constructorii și beneficiarii așteaptă ca Uzinele de construcții de mașini Reșița, al căror aport în realizarea de noi obiective industriale și energetice este bine cunoscut, să urgenteze livrarea celui de-al doilea exhaustor pentru fabrica nouă de aglomerare de la Hunedoara, ca Uzinele mecanice Timișoara să livreze podul rulant de 25 de tone pentru fabrica de stîlpi din beton armat Titan-București.Montarea utilajelor și instalațiilor în termenele prevăzute în grafice este condiționată însă nu numai de primirea lor la timp. Important este și faptul ca titularii de investiții și constructorii să asigure toate condițiile pentru ca montajul să poată începe imediat după sosirea lor pe șantiere. Aceasta contribuie la grăbirea punerii în funcțiune a noilor obiective, la reducerea . imobilizării de fonduri în utilaje aflate în depozit. Pe o serie de șantiere — fabrica de rețele cord Brăila, centrala electrică de termoficare Oradea, uzinele textile „Moldova“-Botoșani și altele — se simte necesitatea ca constructorii să urgenteze predarea obiectivelor, în vederea montării cît mai repede a utilajelor primite.Organizațiile de construcții-mon- taj au fost dotate an de an cu utilaje și mecanisme de construcție perfecționate, dispun de cadre cu înaltă calificare, au acumulat o prețioasă experiență în aplicarea metodelor industriale, în organizarea judicioasă a muncii și a lucrărilor. Este un lucru firesc ca toate acestea să se reflecte nu numai în execuția ritmică a lucrărilor, conform graficelor de eșalonare, ci și în creșterea productivității muncii corespunzător cu sporirea gradului de dotare tehnică a șantierelor, în ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor.Important este ca în perioada actuală să se creeze toate premizele pentru îndeplinirea planului de investiții și de țiune pe anul care se asigură, încă frontul de lucru mentațiile tehnice de contractarea utilajelor anul viitor, fundamentarea lucrărilor ce se planifică pe acțiuni, este hotărîtor pentru continuarea neîntreruptă a lucrului pe marile șantiere deschise., pentru începerea la timp a noilor lucrări și intrarea în funcțiune la termen, în anul 1965, a importantelor obiective prevăzute în plan. Totodată, este necesar să se a- sigure aprovizionarea din timp a șantierelor cu materiale de construcție.Pe majoritatea șantierelor s-au luat măsuri corespunzătoare de asigurare a frontului de lucru pentru iarnă. Constructorii de pe șantierul Combinatului de celuloză și hîrtie Dej au predat înainte de termen la montaj marea hală de regenerare, 

industriale. Acest numai din exem- înainte, dar și altele. Sînt însă se respectă cu

punere în func- 1965. Modul în de pe acum, pentru iarnă, docu- execuție și necesare în
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Duminică, în sala Dalles din Capitală, a avut loc o consfătuire pe țară cu directorii universităților populare, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Au fost discutate probleme privind programul cursurilor, conținutul lecțiilor și activitatea lectorilor. Au luat parte secretarii comisiilor regionale pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, secretari ai comitetelor raionale și orășenești de cultură și artă din localitățile unde funcționează universități populare, oameni de știință și cultură etc.Lucrările consfătuirii au fost conduse de Demostene Botez, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, membru în Biroul executiv al Comitetului de Stat pentru Cui-' tură și Artă.Acad. Remus Răduleț, directorul Universității populare din București, și prof. univ. Vasile Velican, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, director adjunct al Universității populare din Cluj, au împărtășit din experiența acumu-
INSTÄLATIE
DE CALCIMRE 
A COCSULUIBACÄU (coresp. „Scînteii"). — în cadrul rafinăriei din parțial în funcțiune calcinare a cocsului, stalație de acest fel executată în întregime de specialiști din țara noastră. Ea asigură extragerea substanțelor volatile din cocsul fabricat la instalația de cocsare întîrziată, realizînd astfel o valorificare superioară a produselor petroliere. Noul produs — cocsul calcinat — de calitate superioară, este utilizat la fabricarea electrozilor. Valoarea produsului nou obținut este de aproape două ori mai mare decît cea a cocsului brut, nuală de prelucrare este de circa 50 000

Onești a intrat instalația de Este prima in- proiectată și

Capacitatea a- a noii instalații tone de cocs.

La o vînătoare de iepuri organizată 
în regiunea București
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fin sâptămîna
economiei SPECTROSCOPIA

In zilele care au trecut din „Săp- 
tămîna economiei“ a crescut numă
rul depunătorilor și al sumelor de
puse la C.E.C. între 24—27 noiem
brie, la unitățile C.E.C. din regiunea 
Argeș s-au depus economii însu
mînd aproape 3 000 000 lei. în regiu
nea Dobrogea, numărul noilor de
punători a crescut zilnic cu aproape 
300. La ghișeele celor 8 unități raio
nale au fost depuse, în perioada 
24—27 noiembrie, economii în va
loare de 700 000 lei. în perioada 
24—28 noiembrie, soldul general al 
economiilor depuse la C.E.C. de că
tre oamenii muncii din regiunea 
Ploiești a crescut cu 2,5 milioane 
lei. Numărul depunătorilor a cres
cut cu aproape 2 000.

• Scrisori către „Scîntela" (pag. 
2-a)

lată de universitățile populare din București și Cluj. Nicolae Țăranu. membru al Biroului executiv al Comitetului regional de cultură și artă Brașov, a prezentat o informare despre organizarea universităților populare din Brașov, Sibiu și Mediaș.Pe avut s-au pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu.
(Agerpres)

Rezerve de folosire gospodărească a metalului

DIALOG ÎNTRE UN RĂSPUNS COMENTAT
HUNEDOARA
Șl BENEFICIARI LA FATA LOCULUI
în uzina noastră se desfășoară o largă acțiune pentru descoperirea și valorificarea multiplelor posibilități de reducere a consumului de metal, de economisire a lui. în căutările noastre, printre numeroasele căi care ni s-au părut a fi pe deplin realizabile, a fost și aceea a reducerii adausurilor tehnologice la capetele osiilor de vagoane pe care le executăm în uzină. După ultimul calcul, în anul viitor vom putea e- conomisi astfel o însemnată cantitate de oțel. Bineînțeles, în această acțiune nu este vorba numai de efortul colectivului nostru, ci și de înțelegerea pe care am dori s-o găsim la Combinatul siderurgic din Hunedoara, principalul furnizor de semifabricate pentru osii.Dorința noastră am comunicat-o prin intermediul ziarului „Scînteia“ laminoriștilor hunedoreni. în cadrul „dialogului între Hunedoara și beneficiari“ a apărut, printre altele, și răspunsul specialiștilor hunedoreni în privința posibilităților lor practice de rezolvare a .cerințelor noastre. . Noi am luat act de propunerile care ne-au fost sugerate. Am reținut dintre ele, ca fiind esențială, oferta de debitare și livrare la lungimea cerută de 2 000 mm, cu condiția ca uzina noastră să accepte și capetele rezultate în urma laminării. La cîteva zile după apariția articolului amintit, secretarul comitetului nostru de partid ne-a cerut nouă, ca și altoi' specialiști din uzină, să studiem propunerea ce ne-a fost făcută. Soluția pe care o prezentăm acum o considerăm avantajoasă pentru ambele întreprinderi.Iată despre ce este vorba : în prezent, prin sistemul actual de debitare, ne sînt livrate brame cu o lungime de 2 200 mm. Prin debitarea laminatului la lungimi de 2 010—2 030 mm ar rezulta la fiecare lingou un capăt de oțel cu o lungime minimă de 630 mm. Posibilitatea utilizării acestui capăt în uzina’ noastră a fost studiată în diferite stabilit că în cazul cînd lungimea capătului depășește 630 mm după șutare, el poate fi utilizat la forjarea altor tipuri de osii — pentru ecarta-

variante. S-a

o valoroasă metodă de cercetare
Interviu cu acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romine

La București încep astăzi lucrările celei de-a III-a Conferințe 
naționale de spectroscopie, organizate de Comisia de spectroscopie a 
Academiei R. P. Romîne. Pentru a informa pe cititori asupra în
semnătății acestei întîlniri științifice, redacția ziarului nostru s-a 
adresat academicianului Ilie Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, care este și președinte al Comisiei de spectroscopie, 
cu rugămintea de a ne răspunde

I
Care sînt obiectivele celei de-a 
III-a Conferințe naționale de 
spectroscopie ?Urmînd din 1957 III-a de înainte de toate un binevenit prilej de lărgire a informării științifice. în cadrul ei vor fi discutate lucrări efectuate, atît sub aspectul tehnicilor experimentale, cît și al metodelor teoretice utilizate pentru interpretarea rezultatelor. în afara unui util schimb de experiență, conferința va da posibilitate cercetătorilor să cunoască totodată, în ansamblu, principalele direcții de studiu în domeniul atît de vast al spectroscopiei, atît în țară cît și în unele țări prietene, urmînd să participe invitați din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. S. F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ungară și U- niunea Sovietică. Cu ocazia conferinței se organizează și o expoziție de aparatură științifică, iar gați ai firmelor JEOL din Japonia, OPTICA-Milano din Italia și UNICAM din Anglia vor prezenta referate despre noutățile de aparatură și metodică din acest domeniu.La lucrările conferinței și-au a- nunțat participarea peste 70 de invitați străini și circa 200 de specialiști romîni.

manifestărilor similare și 1961, Conferința a spectroscopie constituie

dele-

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Zilele acestea, la Galați și Brăila au fost date în folosința oamenilor muncii noi blocuri de locuințe, însumînd peste 350 apartamente. O dată cu asigurarea frontului de lucru pe 1965, constructorii execută ultimele finisaje la alte blocuri ce-și vor primi în
w

ament îngust — cum sînt cele destinate vagoanelor basculante de 25 metri cubi și altele.Soluția propusă de noi nu a- fectează cu nimic la Hunedoara tehnologia de fabricație, secțiunile de laminare ale bramelor pentru osii rămînînd aceleași. Se cere numai schimbarea lungimii la debitare, lucru cu care tovarășii de la Hunedoara sînt de acord. O necesitate a procesului tehnologic din uzina noastră impune însă livrarea capetelor o dată cu bramele din care au fost tăiate, ele urmînd să fie marcate cu numărul șarjei respective.Care este efectul economic al soluției prezentate ?Din același lingou, adică din a- ceeași cantitate de metal, se va putea obține în plus, față de cele opt osii c.f. cite primim în prezent, încă o osie de alt tip. Prin realizarea din capătul lingoului a celei de-a noua osii pentru vagoane cu ecartament îngust vom reuși să economisim o cantitate însemnată de oțel. La nivelul. projducției. anylui 1964,.. acest lucru ar fi echivalat cu 3 750 bucăți osii pentru vagoane cu ecartament îngust sau 1 500 tone de oțel economisit prin valorificarea capătului rezultat în urma schimbării lungimii de debitare a bramelor.Conducerea Combinatului siderurgic din Hunedoara cunoaște, desigur, unele neajunsuri la atelierele de reparat material rulant din Pașcani, Iași, Ploiești, datorate livrării neritmice a bramelor pentru acest tip de osii. Avînd în vedere prevederile planului pe 1965, am vrea să subliniem faptul important că prin valorificarea capetelor amintite vom reuși să asigurăm producția uzinei noastre cu acest tip de osii pentru întreg anul viitor. Se realizează dezideratul principal, mărirea gradului de utilizare a metalului în piese. Reținem și faptul important că eliberîndu-se de sarcina de a ne livra în anul viitor material pentru acest tip de osii, combinatul siderurgic va avea posibilitatea să satisfacă mai bine și cerințele celorlalți beneficiari.Noi prezentăm specialiștilor Com- 

ta unele întrebări.

Care sînt progresele înregis
trate de spectroscopie în ulti
mul timp, ce posibilități noi de 
aplicare oferă ea în domeniul 
științei și tehnicii ?Spectroscopia se afirmă tot mai mult ca o extrem de valoroasă metodă de cercetare în domeniile structurii atomice și moleculare, chimiei analitice, biologiei experimentale, astrofizicii, geochimiei. Dintr-o preocupare de cercetare științifică fundamentală, ea a devenit una dintre metodele de bază în controlul analitic al materiilor prime și al produselor fabricate, cît și în urmărirea anumitor procese tehnologice.Este caracteristic pentru dezvoltarea actuală a spectroscopiei că. pe lîngă tehnicile experimentale și dezvoltările teoretice tradiționale, au a- părut, cunoscînd o dezvoltare impetuoasă, și unele ramuri noi, ca spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară și cea de rezonanță de spin electronic.în domeniul spectroscopiei atomice sînt remarcabile rezultatele obținute în determinarea momentelor nucleare (de spin și quadrupol) cum și în analiza izotopică a elementelor. Numeroase studii au ca obiect procesele elementare care au loc în diferite izvoare spectrale. E- forturile de extindere a domeniului spectral în așa-numitul „ultraviolet

curînd locatarii. Pina la sfirșitul acestui an, numărul total al apartamentelor date în folosință în orașele și centrele muncitorești din regiunea Galați se va ridica la 4 000. In fotografie: blocuri noi de locuințe la Brăila.Foto : Gh. Vințilă

binatului siderurgic din Hunedoara soluția de față — care de fapt răspunde întrutotul propunerii siderur- giștilor — cu gîndul că ea va fi examinată prin prisma intereselor economiei naționale și că se vor lua măsuri într-un timp scurt pentru experimentarea și aplicarea ei.
Ing. George RAIS, șeful secției 
forjă ; ing. Ștefan PANGHE, 
metalurg-șef adjunct, Mihai 
DINU, maistru principal, secția 
forjă, de la Uzina de utilaj greu 
„Progresul“-Brăila

NOTA REDACȚIEI

Dialogul dintre laminatorii Hune
doarei și unui dintre beneficiarii 
lor, Uzina de utilaj greu „Progre
sul“ Brăila, a scos la iveală una 
din posibilitățile de folosire gospo
dărească a metalului. Simplu și în
tr-un timp scurt — printr-un con
tact direct între cele două unități 
industriale — problema schimbării 
lungimilor de debitare a laminate
lor solicitate de~Beheficîâr-și a va
lorificării capătului rezultat pu
tea fi reglementată de multă vre
me. Ea ar fi adus foloase pentru 
furnizor cît și pentru beneficiar. 
Neîndoielnic, asemenea rezerve ar 
putea fi descoperite și în cazul al
tor uzine beneficiare ale laminate
lor de la Hunedoara.

TELEGRAMECu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței Cambodgiei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis călduroase felicitări și urări de sănătate prințului Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, de prosperitate pentru poporul cambodgian.în telegrama de răspuns, prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, a exprimat cele mai calde mulțumiri pentru felicitările și bunele urări adresate.Cu același prilej, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a transmis președintelui Consiliului de Miniștri al Regatului Cambodgia, Norodom Kantol, o telegramă de felicitare. Norodom Kantol a mulțumit printr-o telegramă de răspuns.

de vid" au fost încununate de succes, ajungîndu-se la rezultate remarcabile în studiul unor fenomene interesante. Spectroscopia de raze X, o ramură a spectroscopiei atomice, a fost în ultimul timp puternic dezvoltată în vederea studierii nivelelor electronice profunde ale atomilor. Din punctul de vedere al aplicațiilor, tehnica experimentală a oferit în ultimii ani numeroase instrumente înregistratoare, tranzistorizate și cu program, permițînd extinderea metodelor de analiză spectrală cu o precizie remarcabilă.în domeniul spectroscopiei moleculare, cercetările actuale abordează studiul moleculelor relativ mai mari, mai complexe, decît cele ce au constituit obiectul cercetării la începutul dezvoltării acestei ramuri. Utilizarea așa-numitelor spectre de rotație pură ale molecule- lor au dat prețioase informații referitoare la geometria și metrica moleculelor, studiul rotației libere a moleculelor în jurul direcțiilor legăturilor chimice, precum și studiul unoi- interacțiuni moleculare.în domeniul spectroscopiei de vibrație s-au obținut rezultate remarcabile în probleme de structură moleculară cum ar fi studiul izomeriei. al substanțelor macromoleculare, al asociației moleculare, al fenomenelor de absorbție, al soluțiilor solide, etc. Metodele acestui domeniu al spectroscopiei au pătruns puternic în ultimii ani în laboratoarele de cercetări și cele ale marilor combinate chimice, fiind deseori folosite în analizele organice structurale.O ramură în plină dezvoltare este radiospectroscopia, rezultate deosebite obținîndu-se prin spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară și

Marș al păcii 
în capitala Finlandei

în seara zilei de 28 noiembrie, 
participanții la tradiționalul marș al 
păcii au ieșit pe străzile orașului 
Helsinki. Ei purtau drapele națio
nale finlandeze și placarde pe care 
era scris : „Să transformăm Nor
dul într-o zonă denuclearizată", 
„Pentru dezarmare generală și to
tală“.

Brazilia

Criza politică 
ia amploareDupă cum relatează agențiile de presă, în Brazilia situația continuă să iie încordată. Intr-o serie de orașe mari au fost operate arestări. în orașul Porto- Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul, au fost arestate peste 200 de persoane. Printre arestați se află și Joao Caruzo, unul din conducătorii Partidului Muncii din Brazilia. în punctele cheie ale orașului staționează tancuri grele, ale statului au de alarmă. Unitățile iost puse militare în stare
LAOS

AVEA LOC
TRATATIVE ?

Intr-un interviu 
dentului agenjiei

...F.O.ng. Fangsaygn, . ministrul., afacerilor 
externe al Laosului, a declarat că 
primul ministru laoțian, prințul Su- 
vanna Fumma, dorește continuarea tra
tativelor liderilor celor trei grupări 
politice din Laos, într-o localitate 
laofiană și nu la Paris. Fongsavan a 
propus ca loc pentru continuarea ne
gocierilor localitatea Sam Neua.

acordat . corespon- 
Associated Press,

paramagnetică electronică. Au putut fi astfel studiate distribuția electronilor necuplați în molecule, cristale, metale etc., s-au putut studia schimburile intramoleculare rapide, cinetica unor reacții chimice etc. Deși relativ mai tinere, aceste domenii ale spectroscopiei și-au dovedit pe larg utilitatea.Ce lucrări ale oamenilor de 
știință romîni vor fi prezentate 
cu acest prilej ?Programul celei de-a III-a Conferințe de spectroscopie arată că, pe lîngă tehnicile spectroscopice clasice, se folosesc astăzi la noi în țară metode moderne de curînd dezvoltate, ca spectroscopia de rezonanță de spin electronic. Ca autori ai unor lucrări în acest domeniu putem remarca prezența în cîmpul cercetării, alături de nume de mult consacrate, a numeroși tineri cercetători.Sînt abordate probleme ale spectroscopiei moleculare de vibrație (spectroscopia în domeniul infraroșu și spectroscopia Raman), mai cu seamă în legătură cu rezolvarea unor aspecte de structură moleculară, precum și ale spectrofotometriei în vizibil și ultraviolet. O serie de lucrări ale cercetătorilor romîni privesc studiile spectrelor de emisie ale atomilor, mai cu seamă în vederea stabilirii unor metode rapide și precise de dozare a diferitelor elemente. Un alt grup de lucrări conțin rezultate ale unor cercetări vizînd aspectele fundamentale ale acestui domeniu, ca mecanismul descărcării electrice, influența diferiților factori asupra caracteristicilor descărcării etc.Merită subliniat faptul că, pe lîngă cercetătorii institutelor Academiei R. P. Romîne, iau parte la lucrările conferinței un număr însemnat de cercetători din institute departamentale și laboratoare ale unităților de producție. Aceasta demonstrează larga răspîndire pe care o cunosc metodele spectroscopice în laboratoarele din țara noastră. Actuala conferință va constitui, desigur, nu numai o trecere în revistă a realizărilor, dar și un imbold pentru o mai bogată activitate în viitor.
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net cu

Barbu Lautem“
Iu secția lămpi fluorescente a întreprinderii „Electrofar"-București

Pete me școlare
ELEVII NOȘTRI
DIN CLASA A XI AElevii noștri din clasa a Xl-a, pe care i-am primit în școală cu ani în urmă și i-am văzut crescînd și for- mîndu-se sub ochii noștri, se află în acest an școlar în fața unui moment important din viața lor : examenul de maturitate, alegerea drumului în viață. Desigur, sîntem mai mult ca oricînd aproape de ei, dornici — ca și ei — să fie cît mai bine pregătiți, să termine cu bune rezultate școala medie, să se îndrepte cu încredere spre acel domeniu al vieții economice sau culturale care corespunde cel mal bine aspirațiilor și cunoștințelor lor, cerințelor desăvîrșirii construirii socialismului în patria noastră.încă din primele zile de școală din acest an, ca dirigintă a clasei a Xl-a B, m-am sfătuit îndelung cu profesorii care predau la această clasă. împreună am stabilit unele măsuri : predarea sistematică a materiei noi și, paralel, organizarea recapitulării cunoștințelor din anii anteriori ; grija ca elevii să lucreze ritmic, organizat, cu chibzuială, pentru a evita concentrarea eforturilor doar în săptămînile care preced examenul ; preocuparea fiecărui profesor de a-i îndruma diferențiat pe elevi, avînd în vedere ca acei care au unele goluri în cunoștințe să le recupereze pe parcurs și, lucru foarte important, de a-i deprinde cu specificul muncii individuale. Asemenea discuții vom mai avea periodic, ori de cîte ori vom fi solicitați de situația la învățătură și la disciplină a clasei.Am discutat apoi cu comitetul organizației U.T.M. din clasă. Pentru a evita supraîncărcarea și sustragerea elevilor de la studiu — principala lor preocupare și îndatorire în momentul de față — am fixat de comun acord programul acțiunilor ex- trașcolare, în așa fel încît toate activitățile să fie puse sub semnul sarcinii și răspunderii principale a elevilor — pregătirea pentru examenul de maturitate.Am avut, firește, în vedere și propria mea activitate. Programa școlară îmi pune la dispoziție un nu- * măr însemnat de ore de dirigenție. Le folosesc și le voi folosi în scopul dezvoltării la elevi a sentimentului responsabilității pentru realizarea îndatoririi lor patriotice de a se pregăti Cît mai temeinic pentru munca utilă societății. în cîteva ore de dirigenție voi continua acțiunile desfășurate în anii anteriori pentru a orienta elevii spre diferite domenii ale economiei și culturii socialiste.Mal mult decît terioare, legătura vilor este absolut vrem și unii șl 

în clasele an- cu părinții ele- necesară, dacă ceilalți ca elevii să treacă cu bune rezultate, fără emoții și eforturi istovitoare, acest examen. în prima ședință cu părinții, i-am sfătuit ce program de lucru să alcătuiască tinerilor, le-am recomandat ca acasă, la fel ca și la școală, să li se creeze o atmosferă de calm și încredere în forțele proprii, de liniște necesară studiului perseverent. Voi continua această colaborare cu părinții prin vizite periodice

Prin Chello Blcazulul

la domiciliul elevilor, prin discuții personale cu fiecare părinte, ori de cîte ori va fi nevoie.în acest fel îmi voi desfășura munca în acest an școlar, dorind ca ea să încununeze cu bune rezultate strădaniile întregului nostru colectiv pentru pregătirea și educarea noii promoții de absolvenți. Vreau ca oricînd, mai tîrziu, întîlnindu-1 pe vreunul dintre actualii mei elevi, să-l pot privi deschis în față, cu sentimentul că mi-am îndeplinit îndatorirea de educator, că am contribuit, după posibilitățile mele, la formarea lui ca om adevărat, ca cetățean.
Prof. Virginia SPÏNU 
Școala medie nr. 2 
„M. Eminescu“ 
din Buzău

CUM LUCREAZĂ
CERCUL NOSTRU
PEDAGOGICEste cunoscută importanța activității metodice a cadrelor didactice, a schimbului de experiență și de opinii între profesorii care predau aceleași discipline. în acest scop, forurile de învățămînt au organizat și precizat rolul și sarcinile cercurilor pedagogice pe materii cu profesorii din același raion și comisia metodică a profesorilor de specialitate din fiecare școală. în rîndurile de față îmi propun să relatez cîteva dintre acțiunile mai interesante — consider eu — pe care le-a organizat cercul pedagogic al profesorilor de istorie și geografie din raionul Sînnicolau Mare.Lecțiile de istorie și geografie au o importanță deosebită în formarea concepției științifice despre viață a elevilor, în educarea lor patriotică, cetățenească. Pentru ca să răspundă acestor cerințe, este necesar ca lecțiile să fie foarte bine pregătite sub aspect ideologic și metodic, să fie vii, interesante, aș spune chiar captivante. Realizarea acestor condiții depinde, în primul rînd, de buna pregătire și informare a profesorilor asupra problemelor de specialitate. Adeseori, în dezbaterile noastre facem schimb de păreri a- supra lucrărilor de specialitate nou apărute — tratatul de Istorie a Ro- mîniei și Noua geografie a R. P. Ro- mîne, studiile „Bobîlna“ de Petre Pascu, „Răscoala de la 1784 a iobagilor din Transilvania“ de Gh. Geor- gescu-Buzău ș.a.în activitatea noastră, un loc deosebit îl ocupă schimbul de experiență pedagogică, popularizarea unor metode de predare care și-au dovedit eficacitatea instructivă și educativă. Am să amintesc cîteva dintre acestea, discutate în cadrul cercului pedagogic. Profesorul Ion Mițaru, din comuna Șandra, a întocmit un material didactic special pentru recapitularea lecțiilor de istorie. Pe o pînză fixată pe perete, a lipit mal multe despărțituri (buzunare) ce poartă înscrise pe ele cîte o dată istorică. Dintr-un teanc de bilețele întocmite de profesor, elevul alege trei, cuprinzînd diferite evenimente istorice. Cel chestionat trebuie să caracterizeze evenimentul respectiv și

vacanțelor ex- cu clasa a IV-a cu a V-a în re- clasa a Vl-a în iar cu cei mai

Bă introducă biletul în despărțitura de pe pînză care poartă pe ea data corespunzătoare. Lecțiile au devenit mai interesante pentru elevi, ajutîn- du-i totodată și la consolidarea cunoștințelor.Pentru a îmbogăți lecțiile de geografie a raionului sau comunei respective, profesorii din comunele Igriș, Lenauheim, Comloșul Mare, Cenad, Variaș și Periam s-au documentat și au alcătuit adevărate monografii. în cadrul cercului pedagogic, profesorul Alois Müller, din comuna Tomnatic, a arătat cum organizează în timpul cursiile cu elevii — pe valea Mureșului, giune, cu elevii din mai multe regiuni, mari excursii în circuit cuprinzînd și litoralul Mării Negre. în aceste excursii se culeg numeroase roci, plante, se fac fotografii etc., cu care se alcătuiesc colecții și albume ce servesc apoi la lecții.Nu lipsesc din programul nostru de lucru discuții pe bază de referate, privind probleme de metodică a predării lecțiilor de istorie și geografie — cum ar fi „Aplicarea principiului intuiției la lecțiile de istorie“ ; lecții deschise, în cadrul cărora se demonstrează avantajele utilizării materialelor didactice audiovizuale, este expusă experiența în organizarea terenurilor geografice de pe lîngă școli.într-una din întîlnirile noastre recente, profesorii din raion au făcut unele propuneri, pe care — pe această cale — vreau să le aduc la cunoștința forurilor de specialitate. Astfel, s-a propus ca, în anii viitori, dacă este posibil, programele și manualele noi să fie trimise profesorilor în școli înainte de vacanța de vară, pentru ca aceștia să le poată studia mai atent. Nu de mult, a fost realizat un film documentar, „Sînnicolau Mare ieri, și azi“. De ce pînă acum n-a fost prezentat în nici una din școlile din raion sau la cinematografele comunale ? Ne-ar fi ajutat mult în munca noastră instructiv-educa- tivă.
ProL Ladislau DUNAJECZ 
responsabilul cercului 
pedagogic de istorie 
și geografie din raionul 
Sînnicolau Mare

Scrisori către „Scînteia“
nori 
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La datorie
Ploua într-una. Printre 

mijea lumina zorilor. Pe 
care duce la spitalul din 
gele, raionul Cislău, o 
se silea să ajungă mai 
Bătu la poarta spitalului 
să meargă la medicul de gardă. 
Vecina sa, Maria Bărzoi, din satul 
Mînăstirea, trebuia să nască din 
moment în moment. I se făcuse 
rău și avea nevoie urgentă de a- 
jutor.

Chirurgul Constantin Constantin 
își pregăti repede cele necesare și 
porni spre satul Mînăstirea. 
jos, prin ploaie, cale de 15 
metri, căci drumurile erau 
fundate. Bolnava se afla 
stare gravă. De transportat la 
spital nici nu putea fi vorba. Me
dicul i-a aplicat pe loc tratamen
tul necesar. După cîteva ore, gla
sul noului născut răsună în liniș
tea odăii. Numai după ce mama și copilul au fost în afară de pe
ricol, medicul s-a înapoiat la Pă- 
tîrlagele. Acum Maria Bărzoi e să
nătoasă, iar băiatul ei crește voi
nic.

Locuitorii din satele apropiate îl 
cunosc și îl prețuiesc pe medicul 
Constantin pentru că nu-și precu
pețește energia și priceperea cînd 
viața unui om este în pericol.

Ion DUMITRAȘCU 
muncitor

Gospodinele și fondul 
de locuințe

Comitetul orășenesc al femeilor, în 
colaborare cu Sfatul popular al Ca
pitalei, a inițiat mai multe acțiuni 
menite să contribuie la buna între
ținere a fondului de locuințe. La a- 
ceste acțiuni participă comisiile de fe
mei și peste 2 500 de gospodine care 
fac parte din comitetele de clădiri. 
Comisiile de femei din cartierele Giu
lești, Balta Albă, Pajura, Maior Co

Premierele Operei
In luna decembrie, pe scena Tea

trului de Operă și Balet din Capitală 
vor avea loc mai multe premiere. 
Sînt programate spectacole cu opere
le romîneștl într-un act „Prometeu.' 
— muzica de Doru Popovrcl și „Ga- llleu' — muzica de Cezar Cornel. 
Conducerea muzicală aparține artis
tului emerit Mircea Popa, iar regia 
este semnată de Eugen Gropșanu. 
Sînt pregătite de asemenea două noi 
spectacole de balet : „Petrușka“ de 
Stravinski (coregrafia — Tilde Ursea- 
nu), și „Amorul vrăjitor' de De Falia, 
a cărui coregrafie o semnează Marcu 
Vasile

Turneul orchestrei

Orchestra „Barbu Lăutaru' a Filarmonicii de stat „George Enescu' întreprinde în aceste zile un turneu în cadrul căruia va prezenta concerte de muzică populară romî- nească în 20 de localități din regiunea Ploiești. Orchestra, dirijată' de Florian Economu, are ca soliști pe Maria Lătărețu, artistă emerită,: Ana Ispas, Ion Cristoreanu, Vladi Dionisie.
Pe scena stagiunii 

permanente 
a amatorilor

cadrul stagiunii permanente pentruIn 
formațiile teatrale de amatori organizate 
de Comitetul de cultură și artă al ora
șului București și Consiliul local al sin
dicatelor, pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" din Bd. Schitu Măgu- 
reanu se va prezenta astă-seară specta
colul „Este vinovată Corina 1" de Lauren- 
fiu Fulga. Interpretează 
tru de pe lingă clubul 
tari.

formația de fea- 
muncitorilor sani-

GEN DÀ MUZICALĂA Ateneu : Sîmbătă, 5 decem- oia 20, Filarmonica „GeorgoLa brie, Enescu* : Simfonia nr. 93 de Haydn ; Concert cîmpenesc pentru pian și orchestră de Poulenc. Solist : Al.„Actbon* dé Alfred Ale-„Un american la Paris' major și Trio nr. 1 în Si bemol major op. 99 de Mozart; Cvintetul în la minor op. 29 de George Enescu (primă audiție).Vineri, 4 decembrie, ora 20, recital vocal Agatha Druzescu și Milka Nistor. Acompaniază Titina Pet Pe- nescu și Martha Joja. In program : Mahler, • Debussy, Cilea, Puccini, Wagner, Schumann, Fauré, Donizetti, Gounod.
In sala Dalles, vineri, 4 decembrie, ora 20,30, recital vocal instrumental susținut de studenți al Conservatorului „Ciprian Porumbescu*.
In studioul Conservatorului „Ci

prian Porumbescu", luni, 30 noiembrie, ora 20, se deschide ciclul „Folclorul patriei noastre*. Prezintă lector Vasile Dinu.Marți, 1 decembrie, ciclul de audiții experimentale „Compozitorii de azi* : K. Stockhausen. Comentator : lector George Bălan.

Demetriad saandrescu de Gershwin. Dirijor : Mihai Bredi- ceanu. Programul se va repeta duminică, 6 decembrie, ora 11.
In studioul Radioteloviziunii : Marți, 1 decembrie, ora 20, recital de orgă susținut de Horst Gehan. In program : Pasquini, Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Alfred Mendelssohn, Max Reger.Joi, 3 decembrie, ora 13,50 orchestra Radioteleviziunii : Mișcare simfonică pentru două orchestre de coarde de Mircea Istrate ; Concertul nr. 4 pentru pian și orchestră de Beethoven. Solistă : Liana Șerbescu ; Simfonia Alpilor de R. Strauss. Dirijor : Emanoil Elenescu.
In sala mică a Palatului : Luni, 30 noiembrie, ora 20, concert al corului Filarmonicii, dirijat de D. D. Botez. In program : Mozart, Brahms, Honegger, Kui, Dawson, Marțian Negrea, A. Mendelssohn, T. Ciortea, A. Stola, T. Bratu ș.a.

ravu, Mihai Bravu, Drumul Taberei, 
Șoseaua Viilor și altele s-au eviden
țiat în acțiunile de întreținere a ex
terioarelor blocurilor, a spațiilor co
mune și a apartamentelor, Vizitatorii 
blocurilor din str. Maior Coravu pot 
vedea în holurile de intrare, care sînt 
bine îngrijite, vase cu flori, tablouri, 
în multe blocuri din Piața Gării de 
Nord, Piața Amzei, și din cartierul 
Pajura, gospodinele se îngrijesc, pe 
rînd, de păstrarea curățeniei pe scări 
și în alte locuri de folosință comună.

Pentru antrenarea femeilor în ac
țiunile de gospodărire a fondului de 
locuințe, comitetul orășenesc al fe
meilor a organizat schimburi de ex
periență la blocurile din Șoseaua Vii
lor, din cartierele Pajura și Floreasca, 
unde s-au purtat discuții cu membre 
ale comisiilor de femei și cu gospo
dinele. în cadrul cercurilor de citit 
au fost prezentate scurte materiale, ca 
„Păstrarea cu grijă a fondului de lo
cuit", „E casă ta, îngrijește-o" și al
tele. S-au folosit în acest scop și alte 
forme — simpozioanele, consfătuirile 
cu locatarii. Un rol important în des
fășurarea activității gospodărești a fe
meilor din Capitală au întrecerile pa
triotice organizate de sfaturile popu
lare în colaborare cu comitetele raio
nale ale femeilor și cu celelalte orga
nizații de masă, pentru „Cel mai fru
mos bloc", „Cea mai frumoasă stra
dă", „Cel mai frumos cartier".

Comitetele și comisiile femeilor vor 
continua să se ocupe cu atenție de 
antrenarea gospodinelor din toate 
cartierele în acțiunile de păstrare și 
înfrumusețare a locuințelor.

Ana ȚUICĂ 
vicepreședinte 
al 
al

Comitetului orășenesc 
femeiior-București

ce m? respectăDe 
contractul ?Gospodăria colectivă din comuna Mogoșani, raionul Găești, a încheiat cu O.C.L. Mixt Pitești un contract pentru livrarea a 6 vagoane

Nici o artă nu resimte, într-o măsură 
mai mare decît filmul, forța de uzură a 
timpului, schimbarea gustului, transfor
marea modei. Pentru marile excepții, care 
au înfruntat trecerea anilor, eternitatea se 
măsoară în cîteva, puține, decenii. Prin
tre rarii creatori ce fac a fi cunoscut se
cretul tinereții fără bătrîneje se numără 
vesela echipă a lui Mack Sennett și a 
stelelor vremii sale, din care antologiile 
lui Robert Youngson resuscitează din cînd 
în cînd scurte și surprinzătoare momente.

1n ultima sa realizare intitulată „30 de 
ani de veselie", Youngson urmărește 
biografia comediei grotdști muie, în pa
ralel cu istoria marilor evenimente ale 
epocii. Numărul de circ, cursa-urmărire, 
pantomima, gagul alternează pe ecran 
cu înfăjișarea pitorească, desuetă, a me
tropolei americane de la începutul seco
lului, cu distrugerile cutremurului din San 
Francisco, cu primul război mondial. A- 
cest caracter documentar nu dăunează 
unității filmului. Datorită noii arte cine
matografice, comedia grotescă a putut 
să ofere unei lumi bîntuite de cata
strofe exemplul contagios al optimismu
lui său.

Specificul artei lui Sennett este verva 
îndrăcită prin care eroii lui dinamitează 
inerțiile societății. Neuitații săi polițiști în 
perpetuă goană după un nevinovat con
stituie un evident element de critică so
cială, înfr-o formulă comică populară. A- 
pariția eroului burlesc aduce un început 
de dezordine amuzantă, de destrămare 
a echilibrului plat, mecanic, inexpresiv. A- 
cest erou contaminează cu ritmul său cu
ceritor — mărturie a tumultuosului in
stinct de viață care clocotește în el — 
mediul în care apare. Comedia, lui 
Sennett a adus astfel, în mod intuitiv 
bineînțeles, o laudă surîzătoare dragostei 
de viață, mișcării și spontaneității prin 
care omul își poate exprima instinctul 
poetic în fața frumuseții existenței.

Cursa-urmărire, poate cel mai important 
truvai comic al școlii grotești, semnifică 
ce1 mai bine caracterul său liric prin care 
realitatea cea mai banală este transfor
mată în feerie. Pe pămînt, în apă sau în 
văzduh omul capătă o libertate pe

mu-Miercuii, 2 decembrie, ora 20, zică de cameră susținută de Valentin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu, Radu Aldulescu. își dau concursul : Cornelia Bronzetti și George Po- povicl. In program : Trio nr. 1 in Sol

de ceapă. Dar O.C.L. n-a preluat la timp întreaga cantitate. întrucît gospodăria n-are unde s-o depoziteze, colectiviștii au sortat ceapa, au pus-o în lăzi și de peste o lună de zile așteaptă autocamioanele s-o ridice. Gospodăria ar fi putut s-o vîndă încă de mult cooperației, dar n-a primit dezlegare de la O.C.L. Iar acum, la intervențiile făcute de gospodărie, O.C.L. refuză să ridice cele 20 000 kg de ceapă, pe motiv că... nu mai are nevoie. Oare cum vine asta? O.C.L. Mixt Pitești a încheiat contract de cumpărare, nu dă dezlegare să vindem altor unități și, pînă la urmă, gospodăria este pusă în situația să nu poată desface acest produs. Socotim că organele în drept trebuie să tragă la răspundere conducerea acestei organizații comerciale care, prin asemenea practici, pricinuiește pagube gospodăriei colective.
Un grup de colectiviști

Cartierul nostru 
și transportul în comun în cartierul „Jiului-Scînteia" s-au 
mutat în blocurile, nou construite 
mul/i cetățeni. Ei se întreabă de ce 
se tărăgănează de mai bine de un 
an rezolvarea problemei transpor
tului în comun. Ca să ajungi Ia cel 
mai apropiat tramvai sau troleibuz 
(spre „Casa Scînteii“ sau spre Bd. 
Bucureștii Noi), trebuie să mergi pe 
jos o bucată bună de drum, circa 
20—25 de minute. Terminarea șo
selei — în prelungirea uneia dintre 
cele care trec pe lingă „Casa Scîn
teii“ — va rezolva definitiv proble
ma ’ transportului, dar deocamdată 
propunem prelungirea liniei auto
buzului 34 sau a troleibuzului 87 
pînă în cartierul nostru. Credem că 
această propunere va fi studiată și 
rezolvată într-un termen scurt de 
către Sfatul popular al Capitalei.

Mai mul|i locatari din 
cartierul „Jiul-Scînteia" 

care numai fantezia sau visul i-o pu
teau dărui. El primește o putere nemărgi
nită asupra naturii, nimic nu-l poate opri 
din acfiune, așa cum nimic nu-i poate fi 
refuzat. Nimeni nu a exprimat mai bine 
ca Sennett și colegii lui sentimentul atot
puterniciei omenești, aspirafia realizării 
imposibilului.

Personalitatea lui Chaplin nu este evo
cată în actuala antologie în ceea ce are 
ea mai caracteristic : poezia dramatică. 
Cele cîteva momente de comic pur au 
fost alese de Youngson pentru trăsătura 
comună pe care o prezintă cu școala lui 
Sennett, probabil, pentru a asigura anto
logiei un climat, o tonalitate unică. 1n 
cazul lui Chaplin, — dealtminferi ca și în 
cazul lui Buster Keaton, — termenul de 
„comic“ trebuie folosit cu multă discreție. 
Decorticînd coaja subțire a gagului din 
povestirea unde apare Chariot, vom în- 
tîlni dramele vieții omenești care cloco
tesc în adînc, aspirația către o existență 
înnobilată de simțul frumosului, elanul 
lui către oameni. In cazul său, comicul, 
de cele mai multe ori, nu este decît un 
deghizament al unor sentimente foarte 
serioase. Omulețul singuratic și nevoiaș 
cu fiecare apariție a sa pune problema 
demnității, a respectului față de făptura 
umană. El face totul cu distincție. Dar 
pentru că societatea în care trăiește nu 
pune preț decît pe înfățișarea exterioară, 
pe aparențe, atitudinea lui Chariot, care 
se comportă ca toți ceilalți și nu are 
conștiința unei inferiorități sociale, creea
ză un paradox și stîrnește rîsul. El pune 
în discuție, în maniera alegorică a artei 
lui, rolul individului și, al valorilor morale 
în societatea vremii.

Buster Keaton, cea de a doua mare 
personalitate a comediei grotești, aduce 
o notă de melancolie în atmosfera de 
generală sărbătoare creată de Mack Sen- 
neft. In primul rînd prin masca extraordi
nară pe care și-a compus-o. Pe corpul 
său înzestrat cu agilitatea maimuței, cu 
suplețea reptilei, cu elasticitatea cauciu
cului este imobilizat capul său încreme
nit care nu zîmbește niciodată (asemă
nător unei statui de piatră sau unei măști 
orientale tradiționale). Și în timp ce or
ganismul care a căpătat toate atributele 
de apărare ale vieții luptă pentru a se 
salva din ciclul nenorocirilor care se abat 
și se înverșunează împotriva lui, capul — 
neatent la fot ce se întîmplă în jur — as
cultă nu știu ce ecou lăuntric, de mult 
așteptat, pentru a-i înmuia resemnarea 
încremenită pe față și a-i aduce feri
cirea. Descoperirile tehnice moderne joa
că un rol. important în filmele sale. Me

SÀPTÀMÎNIIPREMIERELE

Săptămîna aceasta sînt programate în premieră următoarele filme:
„Ziua fericirii" — film inspirat din actualitate, realizat în studiourile „Lenfilm“ de către regizorul Iosif Heifiț. în distribuție : Tamara Sio- mina, Alexei Batalov, Valentin Zubkov. (în fotografie : un cadru din 

acest film).

„Ghinionistul" — comedie realizată de studiourile engleze, cu
TEATRE »CINEMA «TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro- 

mîne : Toamna se numără... varietățile 
(spectacol prezentat de Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ — orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Studioul In
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (str. 30 Decem
brie nr. 9) : Năzdrăvanul Occidentului
— (orele 20). Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Tinerețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pentru ecran panoramic) : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Hamlet — cinema
scop : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Grivița (Calea Griviței — podul Basa- 
rab), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
cu str. Lizeanu). S-a întîmplat Ia mili
ție — cinemascop : Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6), Central (Bd. 6 Martie nr. 2), Fe
roviar (Calea Griviței nr. 80). Marile 
manevre : Carpațl (Bd. Magheru nr. 29). 
Veselie la Acapulco : București (Bd. 
6 Martie nr. 6), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). 30 de ani de veselie : Ca
pitol (Bd. 0 Martie nr. 16), Tomls (Calea 
Văcărești nr. 21), Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127). Sedusă și abandonată : Festival 
(Bd. 6 Martie nr. 14), Excelsior (Bd. 
1 Mai nr. 174), Flamura (Șos. Giurgiului 
nr. 155), Drumul Sării (Str. Drumul Să
rii nr. 30). Comoara din lacul de argint: 
Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7). 1944—XX— 
1964 — Raid prin cinematografie : Lumi
na (Bd. 6 Martie nr. 12). Viață particu
lară : Union (Str. 13 Decembrie nr. 6—7). 
Program pentru copii : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 10 dimineața).
Comisarul Maigret se înfurie : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9). Oameni de afaceri
— Ilustrate la un album : Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie nr. 18). Teama : Giulești 
(Calea Giulești nr. 56), Volga (Șos. I. Pin- 
tilie nr. 61), Ferentari (Calea Ferentari 
nr. 86). Vii și morți — cinemascop (am
bele serii): înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștii-Noi), Arta (Calea Călărași nr. 
153). Moral >63 : Cultural (Piața I. Plnti- 
lie nr. 2). Străinul — cinemascop (am
bele serii) : Dacia (Calea Griviței nr. 
137), Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). Um
brelele din Cherbourg: Buzeștl (Str. Bu- 
zești nr. 9—11), Flacăra (Calea Dudești 
nr. 97). Legenda din tren : Crîngași (Șos. 
Crîngașl nr. 42). încurcătură blestemată: 
Bucegl (Bd. 1 Mal nr. 57). Colaboratorul 

canisme și mașini din cele mai ciudate 
îl ajută pe erou să găsească o soluție 
pentru a ieși din impas. In obiectul cel 
mai banal el descoperă ingenioase posi
bilități de folosință, de adaptare promptă 
la o situație extraordinară. în fața lui Kea
ton, un obiect își dezvăluie noi utilități, 
este domesticit de inteligența omenească.

Stan Laurel și Oliver Hardy, — 
Stan și Bran — nu înțeleg meca
nismele cele mai simple, asocierile pe 
care le fac sînt cu totul întîmplătoare. 
Ei nu se pot adapta vieții reale, nu pot 
învăța regulile elementare de compor
tament față de oameni și de utilizare a 
obiectelor, pentru că nu au onestitatea 
de a-și mărturisi deschis ignoranța. Orice 
încercare a lor de a se descurca în uni
versul concret, deoarece nu folosește ex
periența, memoria, gîndirea, se soldează 
invariabil cu un eșec. Stan Laurel este 
oricum mai favorizat decît partenerul său, 
căci incompetența lui e salvată într-o mă
sură de modestie și naivitate, în timp ce 
Oliver Hardy, care manifestă o prostie 
agresivă, turbulentă, își va primi cu re
gularitate pedeapsa.

Harry Langdon aduce pe ecran pre
zența grațioasă a unei făpturi cu suflet 
de copil, debarcată de pe o altă planetă 
într-o lume complicată terestră, în care 
totul i se pare miraculos. Personajul creat 
de el emană candoare și o căldură fer
mecătoare. Dînsul plutește parcă printre 
oameni și lucruri, iar fiorul de sensibili
tate adus de sufletul acestui „Pierrot lu
nar“, cum i s-a spus, mai continuă să 
dăinuie și după dispariția lui.

Dincolo de atmosfera de farsă, de in
vitație la joacă pe care o lansează co
media grotescă, sesizăm în cele mai 
bune opere ale genului aspirafia către o 
existență în care lirismul, bunătatea, prie
tenia să ocupe un loc mai important. 
Astfel, spiritul care a animat tehnica ci
nematografică rudimentară a epocii sal
vează din uitare pelicula, continuînd să 
intereseze, să bucure și pe omul zilelor 
noastre.

lordan CHIMET

Kenneth Connor în rolul principal (regia —• Don Chaffey). în alte roluri : Jimmy Edwards, Shirley Eaton, Richard Wattis.
„Ivailo“ — o producție a studiourilor bulgare. (Regia — Nikola Vîl- cev). Figura lui Ivailo, conducătorul unor răscoale antifeudale din secolul al XIII-lea, este întruchipată de actorul Bogomil Simeonov (cunoscut din filmele : „Legea mării“, „Kaloian“).

Ceka : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 143). Șofe
rii iadului : vitan (Calea Dudeștt nr. 97). 
Ciociara : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221). M-am îndrăgostit la Copenhaga : 
Popular (Str. Mătăsarl nr. 31). Există 
un asemenea flăcău: Aurora (Bd. Dimi
trov nr. 118). Ioana în atac : Cosmos 
(Șos. Pantelimon nr. 89). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Viitorul (Str. 
M. Eminescu nr. 127). Dragoste la zero 
grade : Colentina (Șos. Colentina nr. 84), 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Comi
sarul : Rahova (Calea Rahovel nr. 118). 
In vîltoare : Progresul (Șos. Giurgiului 
nr. 3). Hatarl (ambele serii) : Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196). Pagini de Istorie 
— Romînia, orizont ’64 : Cotroceni (Șos. 
Cotroceni nr. 9). Comoara din — ' ' 
Vechi : pacea (Bd. Libertății nr.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — 
Iul televiziunii. 19,10 — Emisiune 
școlari : „Un somn lung cît... 
19,40 — Filmul artistic „Primul 
buz”. 21,05 — Vitrina literară. 22,05 — 
Telesport. In încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Vadul 
70—72).

Ju.rrta- 
pentru 
Iarna", 
trolei-

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, 

cu cer variabil, vîntul a suflat slab, cu 
intensificări în Banat, predominînd din 
sectorul sudic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 16 
grade la Budești și Banat șl zero grade 
la Adjud. In București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cer variabil, 
mal mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a aerului a fost de 
15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
Și 3 decembrie : Vremea se menține re
lativ călduroasă la început, apoi se va 
răci treptat. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit, cu deosebire în jumătatea 
de nord-vest a țării. In rest vor cădea 
ploi izolate. Vint slab pînă la potrivit 
din sud-vest. Temperatura în creștere la 
început, apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între 1 și 11 
grade. Ceață locală. In București : Vreme 
relativ călduroasă, cu cer variabil, mai 
mult acoperit. Vînt slab. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară. 
Ceață slabă.
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RUGBIȘTII FRANCEZI AU CIȘTIGAT REVANȘAS-au încheiat „europenele 
de tenis de masă
© Cuplul romîn Alexandru — Constantinescu: locul 
doi la dublu femeiMALMÖ (prin telefon de la trimisul special „Agerpres", Paul Ochi- albi).A 4-a ediție a campionatelor europene de tenis de masă s-a încheiat ieri la Malmö (Suedia), o dată cu disputarea finalelor la cele 5 probe individuale.Titlul de campion la simplu bărbați a fost cucerit de suedezul Kjell Johansson, un tînăr în vîrstă de 20 de ani, care urmează astfel în fruntea ierarhiei europene a tenisului de masă pe compatriotul său Hans Alser. în finală, Johansson, ale cărui lovituri de „drive" au fost irezistibile, l-a învins pe maghiarul Zoltan Berczik cu 3—1 (21—19,21—18, 18—21, 21—9).La simplu femei s-au întîlnit sportivele maghiare Eva Foeldi și Er- szebet Jurik. Mai experimentată și mai sigură în ofensivă Foeldi a cîș- tigat cu 3—0 (21—17, 21—14, 21—10).EJnala probei de dublu femei a
PE TERENURILE

Baschetballșfil de la Știinfa Cluj, care 
cu numai cîfeva zile în urmă furnizaseră 
surpriza etapei, învingînd de o manieră 
categorică pe Dinamo București, au fost 
depășiți ieri de colegii lor din Capitală 
cu, 62—49. Sfudenfii bucureșteni s-au 
prezentat cu o echipă mai omogenă, 
ale cărei acțiuni în viteză au surprins de
seori apărarea oaspeților pe picior gre
șit. Clujeanul Demian, realizatorul a 42 
de puncte în etapa trecută, a ratat în a- 
cest meci numeroase aruncări.

In continuare s-au întîlnit echipele 
bucureșfene Dinamo și Steaua — două 
dintre formafiile cele mai valoroase la ora 
actuală. In sala Floreasca, spectatorii pre- 
zenli în număr mare au vizionat un joc de 
bună calitate, desfășurat tot timpul sub 
semnul unei sensibile egalităfi. Spre 
sfîrșitul primei reprize, cu un plus de 
eficacitate în atac, dinamoviștii au luat 
un ușor avans.’Ei n-au putut să păstreze 
însă în final decît o jumătate de coș. Cu 
trei minute înainte de terminarea meciu
lui, la scorul de 71—71, de ambele părți 
se irosesc ocazii clare de a înscrie. Emil 
Niculescu interceptează un balon, con
traatacă spectaculos, dar e oprit prin 
fault ; din cele două aruncări libere el 
reușește numai una. Dinamoviștii înscriu 
apoi din acjiuhe și iau conducerea (cîști- 
gînd totodată partida) cu 73—72. Dintre 
partidele desfășurate în provincie, de

Un contraatac al echipei noastre

Campionatul de fotbal

Trei restanțe în categoria A

Rezultate tehnice

Frățilă a introdus cu în plasă), meciul a cu acțiuni de fotbal

ir.

Studenții bucureșteni înscriu un nou 
coș. Fază din meciul Știința Bucu- 

rești-Șiilnța Cluj

m sportul mmȚioML
h 1965, „Cupa Europei 
h atletism

*1!

Comitetul european de pe lîngă Fe
derația internațională de atletism s-a 
întrunit la Geneva pentru a pune la 
punct organizarea, în 1965, a primei e- 
diții a „Cupei Europei" la atletism. în 
urma modificărilor aduse în alcătuirea 
unor grupe, programul competiției 
este următorul :

MASCULIN — (grupa I, Ia Zagreb): 
Anglia, R. D. Germană, Suedia, R. P. 
Romînă, Iugoslavia și învingătoarea 
meciului preliminar dintre Olanda, 
Portugalia, Spania și Danemarca. Gru
pa a Il-a, Ia Oslo : U.R.S.S., Franța,
R. P. Ungară, Finlanda, Norvegia, Bel
gia. Grupa a IlI-a, Ia Roma : R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. F. Ger
mană, Italia, R. P. Bulgaria și cîștigă- 
toarea meciului preliminar dintre Aus
tria, Luxemburg, Elveția și Grecia, 
întîlnirile de la Zagreb, Oslo și Roma 
vor avea loc la 21 și 22 august.

Pentru competiția feminină grupele 
au fost stabilite astfel : Grupa I, la 
București : U.R.S.S., R. F. Germană,
R. P. Romînă, R.S.F. Iugoslavia, Nor
vegia, Austria. Grupa a Il-a, la Leip
zig : R. P. Polonă, R. D. Germană, R.S. 
Cehoslovacă, Italia, Suedia, Danemar
ca. Grupa a Hl-a, în Franța : 
R. P. Ungară, Olanda, Franța, 
Bulgaria, Belgia.

Anglia, 
R. P.

Fotbal
întîlnit9 Duminică, la Sofia, s-au 

reprezentativele de fotbal ale R. P. 
Bulgaria și U.R.S.S. Meciul s-a înche
iat la egalitate (0—0). Cei mai buni ju-

Rowe-Mary Alexandru- P. Romînă), și în com-
opus perechile Diana Shannon (Anglia)-Maria Ella Constantinescu (R. care se mai întîlniseră petiția pe echipe. Și, de data aceasta victoria a revenit sportivelor din Anglia. Rezultatul a fost 3—1 (21—23, 23—21, 21—14, 21—10). Sportivelenoastre au jucat bine în primul set și în setul al doilea pînă la 20—19 în favoarea lor, cînd trăgînd afară o minge înaltă, au pierdut poate și marea ocazie de a obține victoria. După ratarea acestei situații, ele au fost depășite net.La dublu bărbați, cehoslovacii Stanek și Miko au produs surpriza finalelor, învingînd cu 3—2 (21—19, 22—20, 21—23, 19—21, 21—14) perechea suedeză Johansson-Alser. In sfîrșit, la dublu mixt, cuplul Lukacs- Rozsas (R. P. Ungară) a învins cu 3—2 (21—11, 12—21, 19—21, 21—17, 22—20) perechea cehoslovacă Luzo- va-Miko.
DE BASCHET
marcaf victoria Șfiinfei Timișoara obflnu- 
fă la Oradea cu 89—79 în fafa echipei 
Dinamo din localitate.

Alte rezultate de 
fa-Rapid 58—77 ;
Steagul roșu Brașov 
Aiureș-C.S.M.S. Iași 
etape înainte de încheierea turului, pe 
primele locuri se află Steaua și Știinfa 
București, cîte 18 p., Dinamo București 
(un meci mai pufin) și Rapid cu 17 p. 
fiecare.

ieri : Farul Constan- 
Po/ifehnica Cluj 

71—72 ; Știința Tg. 
76—57. Cu două

Campionatul echipelor do categoria A — și așa puțin interesant din cauza multor amînări de meciuri — își consumă acum numeroasele restanțe. Din păcate partidele se desfășoară la un nivel destul de scăzut, ceea ce nu poate decît să nemulțumească publicul și chiar să-1 îngrijoreze asupra perspectivelor viitoarelor întîlniri interne și internaționale. Ieri, de pildă, dinamoviștii bucureșteni și cei pi- teșteni au prestat un joc anost, pentru care calificativul de „meci de regiune" ar fi poate o măgulire.Exceptînd fazele din care fotbaliștii bucureșteni au înscris cele două goluri (una în min. 18, cînd Ene II a șutat de la distanță, și alta în

cători din echipa sovietică au fost Vo
ronin și Metreveli, iar din selecționata 
bulgară s-au remarcat portarul Velcev 
și Apostolov.

O în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, echipa Greciei a în
vins cu 4—2 (1—0) selecționata Dane
marcei. Meciul a contat pentru grupa 
a 7-a din care mai fac parte echipele 
U.R.S.S. și Țara Galilor.

o Continuîndu-și turneul în Asia, 
formația maghiară de fotbal Tataba- 
nya a jucat la Rangoon cu reprezenta
tiva Birmaniei. Victoria a revenit fot
baliștilor birmani cu scorul de 2—1 
(0-0).

Frăjilă înscrie al doilea gol

dispute franceziTradiția pasionantelor dintre rugbiștii romîni și n-a fost dezmințită nici ieri, cu prilejul celei de-a cincea confruntări directe Romînia-Franța pe care a găzduit-o Bucureștiul. în tribunele stadionului „23 August", circa 30 000 de spectatori (cifră destul de mare dacă ținem seama că multor amatori de rugbi, televiziunea le-a „servit“ meciul la domiciliu) au urmărit, cu răsuflarea întretăiată, o luptă dîrză, uneori dramatică, în care s-au angajat ambele formații. Timp de 80 de minute, nici una dintre echipe nu și-a prea permis perioade de răgaz. Dorința de victorie a animat în egală măsură pe francezi și pe romîni. Pînă la urmă, oaspeții au obținut succesul mult așteptat din 1960, la un scor strîns (9—6) după ce tabela de marcaj indicase egalitate pînă în minutul 75 (6—6).Pentru mulți dintre cititorii noștri, desfășurarea partidei este poate cunoscută ; comentatorii radiotele- viziunii au fost mai operativi. Totuși, momentele cele mai importante ale întrecerii merită a fi înserate și într-o cronică scrisă, nu de alta dar...........verba volant". Așadar,pe scurt, filmul meciului. La început, înaintările se dovedesc de un echilibru aproape perfect. Fazele se desfășoară la mijlocul terenului, ori prea puțin în terenul uneia sau al alteia dintre echipe. în min. 13, Ciobănel încearcă pe aripă o pătrundere în forță, dar este împins în tușă de Gachassin. După circa 10 minute, timp în care Penciu ratează cîteva le-am rîndul viteza, intării și demarează puternic paralel cu linia de tușă, aproape lipit de a- ceasta. Pasa lui, cam la circa 30 de metri de buturile noastre, îl găsește lansat pe Guy Camberabero care nu mai poate fi prins decît după ce a înscris la colț, lîngă fanion. Penciu egalează în min. 30, dintr-o lovitură de pedeapsă : 3—3.Scorul se menține același pînă la 

lovituri de pedeapsă (și cit fi dorit transformate !), este lui Gachassin să-și încerce în urma unei greșeli a îna- noastre, el primește balonul

min. 86, cînd capul mingea fost presărat încîlcit, cu destule greșeli tehnice elementare. Echipa bucureșteană ar avea temeiuri să fie mai mult îngrijorată de calitatea jocului prestat, întrucît se știe, joi ea urmează să întîlnească în meci retur pe cam
Dinamo București — Dinamo Pi

tești 2—0 (1—0) ; Petrolul Ploiești — 
Rapid 0—1 (0—1) ; Farul Constanța — 
Steaua 1—1 (1—0).

CLASA M E N T UL
Steaua 8 6 2 0 19: 5 14
C.S.M.S. Iași 12 6 2 4 17:16 14
Petrolul 13 5 3 5 16:13 13
Farul 12 5 3 4 13:15 13
Rapid 8 5 2 1 11: 3 12
Steagul Roșu 12 4 4 4 14: 8 12
Crișul 12 3 5 4 11:12 11
Dinamo Pitești 12 4 3 5 15:18 11
știința Craiova 13 4 3 6 11:22 11
Dinamo Buc. 7 5 0 2 16: 8 10
Știința Cluj 12 3 4 5 18:17 10
U.T.A. 12 3 4 5 13:21 10
Minerul 11 3 2 6 13:19 8
Progresul 12 1 5 6 6:10 7

pioana Italiei, Internazionale Milano. Și spectatorii n-ar dori cîtuși de puțin ca dinamoviștii să aibă aceeași comportare lamentabilă ca în prima partidă...De la Ploiești ni s-a comunicat că Petrolul, deși a dominat în bună parte jocul cu formația bucureșteană Rapid, n-a reușit să cîștige partida. Rapidiștii au înscris golul vic-

8♦♦ ♦

Ionescu și Wusek. Ultimul în- prln plonjon și din nou ega- (6—6).perioada imediat următoare,

pauză și încă vreo 20 de minute după aceea. Francezii iau din nou conducerea tot prin Guy Camberabero (drop gol, de la circa 25 m). Echipa noastră insistă mereu. înaintarea, deși din păcate nu prea beneficiază de mingii nici la grămadă, nici la tușe, nu lasă adversarului posibilitatea de a-și desfășura jocul. Unii dintre înaintași, după ce recîștigă balonul în luptă directă, caută să pătrundă cît mai mult spre terenul de țintă advers. Se remarcă în special Preda. Pornit decis la atac, a- cesta creează în min. 65 o fază excelentă, care avea să fie finalizată spectaculos după un schimb de pase între scrie lare
înrugbiștii noștri se află permanent în ofensivă. Totuși, la un contraatac, oaspeții iau din nou conducerea. Gachassin, care a înscris o încercare, putea fi oprit. Echipa noastră a ezitat însă să-1 placheze, a- preciind că aripa franceză a primit balonul înainte. Arbitrul, aproape de fază, a lăsat, firesc, ca acțiunea să continue. Deci, 9—6 pentru Franța. Acesta avea să fie, în cele din urmă, și scorul final, în ciuda faptului că echipa noastră a avut două mari ocazii de a modifica rezultatul. Cea mai mare dintre ele s-a consumat chiar în ultimele secunde de joc. Avînd de executat o lovitură de pedeapsă la numai cîți- va metri de terenul de .țintă francez, rugbiștii noștri n-au căutat, prin pase la mină, să-și creeze o poziție bună pentru un drop-gol, ci au încercat transformarea de departe, dintr-un unghi dificil. „A fost, într-adevăr o greșeală" — ne spunea după meci și maestrul emerit al sportului Gh. Pîrcălăbescu.Din declarațiile făcute anterior, unul dintre cei mai competenți cronicari de rugbi francezi, Robert Barran, aprecia că frații Camberabero, în ciuda fizicului lor puțin impozant, constituie unul dintre atu- urile naționalei „cocoșului galic". Și, 

toriei în prima repriză, într-un moment în care ploieștenii dominau categoric. Nici echipei ploieștene nu trebuie să-i fie indiferentă forma pe care o are (și în special ineficacitatea de care dă dovadă înaintarea), știut fiind faptul că are de susținut un meci hotărîtor pentru „Cupa orașelor tîrguri" la Plovdiv.La Constanța, Farul a condus cu 1—0 pînă aproape de sfîrșitul meciului cu Steaua. Se părea chiar că va furniza una din surprizele campionatului. Iată însă că Steaua a reușit să egaleze. Scorul de 1—1 le-a permis militarilor să preia totuși șefia clasamentului de toamnă, la egalitate de puncte cu C.S.M.S. dar cu un golaveraj mai bun.
ln categoria B

Seria I. C.F.R. Pașcani-Metalul Tîr- 
goviște 2—0 ; Unirea Rm. Vîlcea-Side- 
rurgistul Galați 0—2 ; Chimia Făgăraș- 
Constructorul Brăila 0—1 ; Poiana 
Cîmpina-C.F.R. Roșiori 3—1 ; Știința 
Galați—Metalul București 3—0 ; Di
namo Bacău-Tractorul Brașov 6—1 ; 
Știința București-FIacăra Moreni 2—0.

Lider de toamna este Siderurgistul 
cu 17 puncte, la egalitate cu Construc
torul.

Seria a Il-a. A.S.M.D. Satu Mare- 
C.S.M. Reșița 4—0 ; A.S.A. Tg. Mureș- 
C.F.R. Timișoara 3—0 ; Recolta Carei- 
Minerul Lupeni 2—0 ; Știința Timișoa- 
ra-Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 4—1; 
Clujeana-C.S.M. Sibiu 1—1 ; Jiul Pe- 
trila-Gaz Metan Mediaș 2—1 ; Vago
nul Arad-A. S. Cugir 2—1.

Lider de toamnă este Recolta 
cu 18 puncte.

Carei

PRONOSPORT
Concursul nr. 48 

din 29 noiembrie 1964
R. P. Romînă — Franța (rugbi) 
R. P. Bulgaria — U.R.S.S. 
Unirea R. Vîlcea — Siderurgistul 
C.F.R. Pașcani — Metalul Tîrg.
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X
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X 
X
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X 

3 
_________ ,___ _______ ___ 1 
Știința Timișoara—Industria Sîrmel 1 
Recolta Cărei — Minerul Lupenl 
Catania — Varese 
Foggia — Milan 
Juventus — Bazio 
Mantova — Bologna 
Roma — Genoa 
Sampdoria — Torino

Comentarii la manifestările spor
tive din Capitală

Ion RUM1TRIU 
Constantin ANI 

Foto: A. CARTOJAN 

într-adevăr, jocul lor creator, plin de finețe, precizia loviturilor de picior — toate acestea favorizate acum și de noile prevederi ale regulamentului — au influențat în mare măsură comportarea echipei Franței, ba am putea spune că au determinat chiar victoria acesteia. Nu mai puțin redutabili au fost însă și recent promovații jucători de înaintare : Spanghero și Dauga — cuplu ideal în linia a Il-a — Grua- rin, un pilier masiv, cu o mare forță de percuție. în afara acestor „noutăți", specialiștii de rugbi ai Franței au mizat, în continuare, pe marea experiență a unor titulari mai vechi ca înaintașii Crauste, Herrero, Berejno, aripile Gachassin și Darrouy, fundașul Dedieu etc. De altfel, fostul internațional Jean Prat, conducătorul „triumviratului" tehnic (Prat-Soulnier-Crauste), care s-a ocupat de pregătirea rugbiști- lor oaspeți, a apreciat că „la București a făcut deplasarea cea mai bună garnitură pe care o are la ora actuală rugbiul francez".Fără discuție oaspeții au obținut o victorie meritată. Echipa lor a fost mai omogenă și a beneficiat de multe mingii, ca urmare, în principal, a talonajului lui Menthillier și a prizei excelente la tușă a lui Dauga. Rugbiștii noștri ' ar fi putut „scoate" un rezultat egal, poate chiar victoria. Dar formația a pornit de la bun început handicapată de lipsa unui taloner de specialitate (ceea ce i-a avantajat pe oaspeți), specialiștii alcătuind pachetul de înaintași după o formulă de ultim moment.Meciul Romînia-Franța s-a bucurat' de un arbitraj competent pe care l-a asigurat irlandezul Kelleher Dominic.Declarații după meci
nu s-au 
nu amaceea nici

KOVENT DOMINIC KELLEHER 
(Irlanda), arbitrul întîlnirii : „O par
tidă excelentă de ambele părți. De la 
romîni mi-a plăcut în mod deosebit 
fundașul. Mulți sînt de părere că în
cercarea lui Gachassin a fost înscrisă 
dintr-o pasă ,,înainte", nesancționată. 
Părerea mea este că lucrurile 
petrecut așa ; de 
oprit jocul".

JEAN PRAT, 
franceze : „Meciul 
interesant, dar dificil. După aspectul 
lui general, scorul final este nonnal. Am 
dorit mult această victorie, am muncit 
pentru ea și cred că am cîștigat-o pe 
merit".

echipeiantrenor al 
a fost spectaculos,

NICOLAE PÄDUREANU, antreno
rul principal al echipei romîne : „Rug- 
biștii francezi dețin o formă excelentă. 
Ei au știut să fructifice puținele ocazii 
avute, în timp ce jucătorii noștri mai 
puteau realiza puncte transformînd cel 
puțin trei din loviturile de pedeapsă de 
care au beneficiat. Pe viitor va trebui 
să ne orientăm mai mult spre jocul des
chis, pentru a putea pune în valoare 
viteza trei-sferturilor. Noul regulament 
ne obligă la acest lucru".

Grăbirea execuției și punerii 
în funcțiune a noilor obiective
(Urmare din pag. I-a)

front de lucru cer însă lichi- anumite întîr- întîrzierilor în

hala de evaporare și cea a fierbăto- riei. La fel au procedat și constructorii de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele și de pe alte șantiere industriale. Sînt însă șantiere unde este nevoie să fie intensificate eforturile pentru a se asigura folosirea întregii capacități de lucru în perioada anotimpului friguros, aducerea unui număr cît mai de obiecte în stadii fizice de cuție corespunzătoare. Este cazul șantierelor Combinatului de îngrășăminte azotoase Tîrgu Mureș, fabricii de prefabricate din beton Craiova, complexului pentru industrializarea lemnului Turnu Severin.La construcțiile de locuințe, pregătirile de iarnă sînt avansate în regiunile Oltenia, Mureș-Autonomă Maghiară, Galati,- în orașul Constanta etc. Comitetele executive ale sfaturilor populare respective, sprijinind îndeaproape organizațiile locale de proiectare și de construcții, au asigurat din timp condițiile teh- nico-materiale de execuție a noilor blocuri ce constituie pentru 1964/1965. Se date cît mai curînd zieri sau urmări ale asigurarea frontului de lucru, a amplasamentelor și a documentației tehnice pentru unele blocuri prevăzute a se construi în regiunile Argeș, Brașov, Maramureș și Ploiești.Pentru pregătirea condițiilor necesare asigurării punerii în funcțiune a obiectivelor ce se vor executa în continuare în anul 1965, s-au stabilit termene de contractare a utilajelor și de asigurare a documentației. Este deosebit de important ca actuala perioadă să fie folosită de beneficiarii de investiții pentru lichidarea unor rămîneri în urmă semnalate în acțiunea de contractare a utilajelor, precum și pentru revederea cu atenție a termenelor de livrare stabilite prin contractele încheiate. Termenele de livrare a utilajelor tehnologice trebuie să fie corelate judicios cu termenele de dare la montaj prevăzute în grafice și cu cele de intrare în funcțiune. în acest fel pot fi evitate situații ca acelea semnalate în anii anteriori — și în unele cazuri și în 1964 — cînd o parte din utilaje au fost contractate cu termene de livrare ce coincideau cu cele de intrare în funcțiune a obiectivelor, ori erau chiar ulterioare acestor ter-

prin mare exe-

Două evenimente sportive au 
reținut atenția publicului bucu- 
reștean, în acest final de noiem- 
brie : tradiționala confruntare 
rugbistică Romînia — Franța și 
meciul de handbal Dinamo — 
Vorwärts.

Simbătă, la Floreasca, în ciuda 
mizei oficiale (joc în cadrul 
„Cupei campionilor europeni"), 
spectatorii n-au prea avut emoții, 
dar nici cine știe ce motive de 
entuziasm. Departe încă de forma 
de vîrf, băieții noștri s-au impus 
în fața unei echipe solide, însă 
lipsită de strălucire.

Favoritul tribunelor a fost — 
pe bună dreptate — tînărul Co- 
man, apariție relativ recentă în 
sportul cu mingea liliputană : 
scund, rapid, cu o intuiție excep
țională și un dribling de baschet
balist versat, extremul stînga al 
gazdelor a realizat cîteva faze de 
zile mari, fiind unul dintre oa
menii de bază în formația învin
gătoare. Mai puțin spectaculoasă, 
reintrarea lui Moser merită, 
totuși, o consemnare specială. 
Deși n-a înscris nici un gol, eroul 
campionatelor mondiale de la 
Praga s-a dovedit același tacti
cian desăvîrșit; de ajuns să amin
tim că zece din punctele dina- 
moviștilor au plecat de la el...

Ieri, pe „23 August", nu s-au 
mai aprins în final torțele victo
riei, cu toate că, la drept vorbind, 
echipierii ambelor formații ar fi 
meritat cu prisosință omagiile a- 
sistenței, îndeosebi pentru jocul 
din repriza secundă. Ce vreți, în 
ultimii ani ne dezobișnuisem să 
consemnăm eșecul reprezentanți
lor noștri într-un duel de 15 la 
15. In orice caz, nu li se poate re
proșa că n-au luptat vitejește, și 
de astă dată, pentru un rezultat 
cît mai bun. Cu Viorel Moraru 
nerefăcut, cu Dobrotă resimțin- 
du-se de pe urma accidentului de 
acum trei săptămîni, cu Penciu 
încă excelent, dar cu o gheată 
mai „inexactă" decît de obicei, 
flăcăii mingei ovale (cam... tom- 
nateci, în general) au cedat la li
mită unei naționale franceze de 
mare clasă.

In această dispută, de o dîrze- 
nie rară, laurii superlativelor ar 
trebui repartizați, probabil, în
tre perechea fraților Cambera- 
bero — veritabile vedete rapide 
— și cuplul Preda-Wusek, mo
toare inepuizabile ale atacurilor 
noastre. Preda, mai ales, a evo
luat fără greșeală, și dacă efortu
rile sale ar fi găsit un ecou iden
tic la majoritatea partenerilor, 
balanța scorului putea să arate, 
în cel mai rău caz, un echilibru 
perfect.

Oricum, e vorba de o infrînge- 
re onorabilă, la mare luptă, în 
fața 15-ului galic, pe care — de 
ce n-am recunoaște — nutream 
legitime speranțe să-l învingem...

Dan DEȘLIU

în cazul utilajelor unicat,mene.este nevoie ca beneficiarii de investiții să predea din timp uzinelor constructoare de mașini documentația de execuție, pentru ca acestea să aibă posibilitate să-și organizeze judicios producția și să livreze la termen utilajele.în ce privește documentația tehnică, organizațiile de proiectare centrale și locale depun eforturi însemnate pentru a preda la termen proiectele necesare execuției lucrărilor prevăzute în anul viitor. Este imperios necesar să se acorde o atenție sporită urgentării elaborării documentației tehnice pentru lucrările noi de investiții care vor începe în 1965. Experiența scoate în evidență și necesitatea ca proiectanții să fie sprijiniți îndeaproape de titularii investițiilor pentru ca proiectele să fie predate nu numai la timp, ci și de calitate corespunzătoare. astfel încît să fie evitate greutățile întîmpinate în execuția și darea în funcțiune a unor capacități de producție din cauza schimbării pe parcurs a soluțiilor tehnice sau a completărilor ulterioare. La analiza documentației tehnice în vederea contractării execuției, organizațiile de construcții au datoria să sesizeze proiectanților eventualele erori, omisiuni etc., pentru ca ele să fie rezolvate de la început.în planul de investiții sînt înscrise, sub formă de acțiuni (neno- mînalizate), lucrări obiectelor drul acestor acțiuni și a amplasa-■ mentelor se face de ministere, celelalte organe centrale și sfaturile populare titulare de investiții. Studiile tehnico-economice justificative care se depun pentru avizare la Comitetul de Stat al Planificării se cer riguros întocmite, bine fundamentate. Experiența anilor trecuți și a anului în curs scoate în evidență că respectarea de către titularii de investiții a termenelor stabilite pentru depunerea la C.S.P. a studiilor justificative și asigurarea de către aceștia a calității corespunzătoare a studiilor întocmite creează posibilități optime de elaborare și adaptare la teren a documentațiilor tehnice, de încheiere a contactelor de antrepriză și de execuție ; se creează astfel posibilitatea ca întreprinderile de construcții- monțaj să-și organizeze mai bine șantierele, să se aprovizioneze din timp cu materialele necesare și să în-

importante volume de de construcții. Precizarea de executat în ca-

Cu ocazia celei de-a Xl-a aniver
sări a zilei nationale a Cambodgiei a avut loc un schimb de telegrame între ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Cambodgiei, Huot Sam- bath.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Albaniei, duminică seara, ambasadorul R. P. Albania la București, Răpi Gjermeni, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.în sala Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ din Capitală s-a deschis duminică dimineața expoziția de fotografii „Albania socialistă la a XX-a aniversare". Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea. Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Comitetului de stat pentru cultură și artă, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost de față Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
A apărut ,

PROBLEME ECONOMICE
nr. 11/1964In acest număr sînt publicate articolele : „Aspecte ale dezvoltării 

proprietății socialiste în etapa ac
tuală" de GH. P. APOSTOL; „Im
portanța documentației tehnice-eco- 
nomice pentru lucrările de investi
ții" de TIBERIU HORVATH ; „Asi
milarea de produse noi în industria 
construcțiilor de mașini" de R. DOA
GĂ ; „Cointeresarea materială a lu
crătorilor din S.M.T.“ de GH. STOI
CA ; „O sută de ani de la înființa
rea Casei de Economii și Consem- 
națiuni“ de IULIAN VĂCĂREL ; 
„Creșterea influenței comerțului so
cialist asupra producției și consu
mului" de C. FLORESCU ; „«Capi
talismul popular» și polarizarea a- 
verilor“ de L. STROJA.La rubrica „Din planul Institutu
lui de cercetări economice" este înserat. articolul : „Relațiile comer
ciale dintre Piața comună și țările 
în curs de dezvoltare" de A. HO- RIA, iar la rubrica „Răspunsuri la 
întrebările cititorilor" este inclus materialul : „Schimbări în relațiile 
de proprietate în Republica Arabă 
Unită" de S. DĂNESCU.țRubrica „Folosirea matematicii în 
economie" cuprinde articolul : „Pla
nul optim de transport al unor pro
duse alimentare" de ELENA MA- VRODIN și SAVA HOȚULETE, iar la rubrica „Însemnări" sînt incluse materialele „Dezvoltarea economiei 
R. P. Albania în cele două decenii 
de la eliberare" de M. RUDĂREA- NU și „Dezvoltarea economiei R. P. 
Mongole“ de R. MARINESCU.

ceapă cît mai devreme lucrările, folosind întreaga capacitate de lucru încă din prima parte a anului.Din cele de mai sus rezultă că în pregătirea și realizarea lucrărilor de investiții, beneficiarii de lucrări, proiectanții, constructorii și furnizorii de materiale și utilaje intră în relații complexe de colaborare ce se reglementează prin contracte e- conomice. Dat fiind că de colaborarea strînsă între acești factori depinde grăbirea execuției și punerii în funcțiune a lucrărilor, părțile contractuale trebuie să manifeste o e- xigență deosebită atît în stabilirea cît și în respectarea obligațiilor reciproce. în consecință, rolul contractului de antrepriză, de proiectare și de livrări în realizarea investițiilor capătă o importanță tot mai mare.în realizarea volumului crescînd de investiții sarcini importante revin și unităților Băncii de Investiții. Ca organe specializate de finanțare și creditare, de evidență și control în sectorul investițiilor, ele au datoria de a sprijini în continuare, într-o măsură și mai mare, grăbirea execuției și punerii în funcțiune a noilor capacități de producție, în condițiile respectării cu rigurozitate a disciplinei de plan, de documentație tehnico-economică, contractuale și financiare, obligația de a acționa cu operativitate în a- ceastă privință, de a folosi intens pîrghiile de finanțare, creditare și decontări în vederea prevenirii cheltuielilor nejustificate și utilizării eficiente a resurselor materiale și bănești. Conlucrarea și mai strînsă între unitățile Băncii de Investiții și Băncii de Stat pe linia controlului asupra livrării ritmice a utilajelor și instalațiilor tehnologice, construcțiilor metalice și materialelor de construcție pentru șantiere, poate aduce, de asemenea, un aport sporit la crearea condițiilor de scurtare a duratei de execuție și a termenelor de intrare în funcțiune a noilor obiective.Sarcinile sectorului de investiții — construcții sînt deosebit de mari și complexe. Realizarea lor exemplară depinde de contribuția pe care fiecare beneficiar de investi- ' ții, organizație de construcții și de proiectare, furnizor de utilaje și de materiale, organ de planificare și de control o va aduce la crearea condițiilor pentru grăbirea execuției și punerii în funcțiune a noilor obiective — problema centrală a planului de investiții.
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ÎNAINTEA DESCHIDERI! CELEI DE-A 19-Ä
SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.NEW YORK 29 (Agerpres). — La 28 noiembrie, U Thant, secretar general al O.N.U., a primit pe N. T. Fedorenko, reprezentant permanent ai U.R.S.S. la O.N.U., și pe Plimpton, locțiitorul reprezentantului S.Ü.A., și a avut cu ei o convorbire în probleme legate de activitatea celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., care se deschide la 1 decembrie.

★Potrivit relatărilor agenției Reuter, secretarul general al O.N.U., U

Thant, a propus sîmbătă ca la sesiunea Adunării Generale din acest an să nu se pună problema privării de dreptul de vot a țărilor care refuză să finanțeze operațiunile forțelor O.N.U. în Congo și Orientul Mijlociu, pentru a se da timp găsirii u- nei soluții acceptabile tuturor membrilor O.N.U. în problema crizei financiare a organizației. Agenția informează că va fi creat un nou grup de lucru care se va întruni la începutul anului viitor și va primi sprijinul direct al lui U Thant în căutarea unei soluții.
H®i măsuri excepțional® 
in Guyana britanicăGEORGETOWN 29 (Agerpres). — Guvernatorul Guyanei britanice, Richard Luyt, a anunțat sîmbătă noaptea aplicarea unor noi măsuri excepționale în Guyana britanică. Ele prevăd instituirea pedepsei de doi ani închisoare sau amendă de 1 000 de dolari, sau ambele, pentru

cei care se fac vinovați de incitarea animozităților rasiale. în plus, vinovății de incidente rasiale, dacă vor fi membri ai Parlamentului sau lideri ai vreunui partid politic, sau vor ocupa funcții în aparatul de stat, vor fi destituiți, în locul lor fiind numite alte persoane din ordinul guvernatorului.

PARLAMENTUL CIPRIOT 
A ADOPTAT LEGEA 
REUN1FICÀRII 
MUNICIPALITĂȚILORNICOSIA 29 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, parlamentul cipriot a adoptat sîmbătă o lege în virtutea căreia consiliile municipale în care ciprio- ții greci și turci erau reprezentați în mod separat au fost desființate. Pe viitor, în baza noii legi, cetățenii a- parținînd celor două comunități din Cipru — greacă și turcă — vor vota în comun pentru alegerea primarilor și consilierilor municipali. Agenția amintește că reunificarea municipalităților a fost preconizată în cele 13 propuneri formulate de președintele Makarios în luna noiembrie 1963, chiar înainte de a izbucni criza actuală. Aceste propuneri au fest însă respinse de comunitatea turcă.Legea privind desființarea consiliilor municipale a fost adoptată sîmbătă în unanimitate de cei 22 membri ai Parlamentului, reprezentanți ai comunității grece. Se știe că reprezentanții comunității turce nu participă la ședințele Parlamentului încă de la începutul crizei cipriote.

FESTIVITĂȚILETIRANA 29 (Agerpres). — După cum transmite Agenția telegrafică albaneză (A.T.A.), cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării Albaniei, la Tirana, pe bulevardul „Martirilor națiunii“ a avut loc o paradă militară și tradiționala demonstrație a oamenilor muncii.în tribuna oficială au luat loc conducători de partid și de stat ai R. P. Albania, precum și membrii delegațiilor străine invitate să ia parte la sărbătoarea poporului albanez. După trecerea în revistă a trupelor de către general-colonel Beqir Balluku, 'ministrul apărării populare al R. P. Albania, a început parada militară. După paradă, s-a desfășurat demonstrația oamenilor

DE LA TIRANAmuncii, la care au participat zeci de mii de locuitori ai capitalei R. P. Albania.
★aceleiași zile, Comitetul Partidului Muncii dinîn seara Central al Albania, Prezidiul Adunării Populare și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Albania au oferit o recepție la care au participat conducătorii de partid și de stat albanezi’, membrii delegațiilor străine participante la sărbătorire, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Tirana, reprezentanții organizațiilor de masă, personalități din domeniul științei, culturii și artei etc. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Reuniune a U.E.O. la Paris

Imagini din mia internafionalà

HANOI 29 (Agerpres). — La 29 noiembrie s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu poporul vietnamez, împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea păcii. în cursul lucrărilor, care s-au desfășurat timp de cinci zile, a luat cuvîntul, printre alți delegați, prof. univ. Stanciu Stoian, membru al Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Ro- mînă, secretar general al Ligii mîne de prietenie cu popoarele Asia și Africa.în ședința de închidere au fost

täte rezoluții cu privire la Vietnam, la lupta împotriva imperialismului și colonialismului, o scrisoare adresată poporului sud-vietnamez și o scrisoare adresată poporului american.

PARIS 29 (Agerpres). — între 1 și 4 decembrie, se vor desfășura la Parks lucrările celei de-a 10-a sesiuni a Adunării Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), organism care grupează cele șase țări membre ale Pieței comune și Anglia.Potrivit agenției France Presse, această sesiune va fi precedată de o ședință solemnă care va avea loc la 30 noiembrie și în cursul căreia vor lua cuvîntul ministrul de externe al Franței, Maurice Couve de Murville, Carlo Schmid, președintele în exercițiu al Adunării U.E.O., Werner Dollinger, ministru pentru problemele bugetului al R.F.G., președintele în exercițiu al Consiliului U.E.O., Manlio Brosio, secretarul general al N.A.T.O., și generalul Lyman Lemnitzer, comandantul suprem al forțelor N.A.T.O. în Europa.Dezbaterile vor începe marți pe marginea unui raport consacrat aspectelor strategiei occidentale și, în special, forțelor nucleare multilaterale. Raportul va fi prezentat de reprezentantul olandez, Duynstee, care s-a întors recent dintr-o lungă călătorie de studii în S.U.A. și care va aborda numeroasele concepții strategice existente în prezent în alianța occidentală.Adunarea U.E.O. va trebui să se pronunțe, de asemenea, asupra a

două proiecte de recomandare adoptate săptămîna trecută de Comisia sa pentru probleme generale. Potrivit agenției, este vorba de proiectul reprezentantului vest-german, von Merkatz, și de cel prezentat de Michel de Grailly (Franța). Ultimo’ cuprinde o serie de probleme vizîna reforma N.A.T.O.Alte rapoarte care figurează pe ordinea de zi a sesiunii referă la dezarmare, la progresele realizate în domeniul spațiului cosmic și posibilele influențe asupra strategiei, la rolul U.E.O. în raporturile dintre Marea Britanie și Piața comună, la poziția vest-europeană în materie monetară, precum și la problema Berlinului.

U.E.O. secunoașterii

★ROMA 29 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a făcut cunoscute guvernelor celorlalte țări membre ale Pieței comune propunerile guvernului italian pentru unificarea politică vest-euro- peană. Documentul cuprinde propuneri de formare a unei comunități alcătuite din cele șase țări membre ale Pieței comune și deschisă Marii Britanii și altor state vest-europene, care acceptă principiile de bază .ale comunității.

La Pekin

rodinvo-

După intervenția militară stră
ină in Congo, situația se men
ține confuză. La Stanleyville 
șl in alte puncte ale țării 
continuă luptele, care pro
voacă victime în rîndurile 
mercenarilor șl trupelor gu
vernamentale. în fotografie : 
pe aeroportul din Bruxelles, 
la debarcarea unui parașu- 
tlst belgian rănit în timpul 

luptelor de la Stanleyville.

Săptămîna trecută Consiliul 
de Securitate a reluat dezba
terile în legăiură cu conflictul 
de frontieră siriano-izraelian.

Miting de protest 
împotriva intervenției 
străine m CongoPEKIN (Agerpres). —- Agenția „China Nouă“ transmite : Duminică dimineața peste 700 000 de locuitori ai capitalei R. P. Chineze s-au adunat în Piața Tienanmîn, pentru a-și manifesta indignarea față de intervenția americano-belgiană în Congo.La miting au participat Mao Țze- dun, Liu Șao-ți. Ciu En-lai, Ciu De, Den Siao-pin și alți conducători de partid și de stat ai R. P. Chineze.In cadrul mitingului au luat cuvîntul Pîn Cijen și Go Mo-jo, precum și ambasadorii R.A.U. și Congo (Brazzaville) în R. P. Chineză, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Algeriei la Pekin și secretarul organizației de tineret a mișcării naționale revoluționare din Congo (Brazzaville). Ei au condamnat intervenția americano-belgiană în Congo și au exprimat hotărîrea popoarelor lor de a sprijini ferm lupta poporului congolez pentru eliberarea națională.

*WASHINGTON 29 (Agerpres). - Sîmbătă a avut loc în fața Casei Albe o demonstrație la care au participat membri ai organizațiilor de masă : „Americanii — partizani ai acțiunilor democratice“, Comitetul național pentru o politică nucleară rezonabilă, „Femei, luptați pentru pace“, îngrijorați de posibilitatea lărgirii războiului în Vietnamul de sud. Demonstranții au purtat panouri cu lozinci cerînd negocieri în Vietnamul de sud. Au fost difuzate manifeste în sprijinul reglementării situației din Vietnamul de sud pe calea tratativelor.
★SAIGON. — După cum transmite agenția France Presse, duminică, cu prilejul înmormântării unui tînăr budist omorît în cursul demonstrațiilor de miercuri, la Saigon au avut loc noi incidente. Au fost arestate 32 de persoane.

Sesiunea Comitetului economic franco-britanic

Pro și contra suprataxeiPARIS 29 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, recent a avut loc la Paris cea de-a 24-a sesiune a Comitetului economic franco-britanic în cadrul căreia au fost discutate o serie de probleme privind situația economică și financiară a celor două țări cu accent pe probleme legate de efectele suprataxei britanice de 15 la sută asupra importurilor și recentele măsuri economice adoptate de Anglia în vederea restabilirii balanței sale de plăți deficitare.Delegația britanică, care a fost condusă de sir Charles Johnston,
„Vina nu cunoaște termen

guvernului 
„din mo-

44

subsecretar de stat adjunct la Ministerul de Externe, a explicat urgența restrîngerii importurilor. Ea ă arătat că suprataxa de 15 la sută la importuri a fost introdusă pentru a se cîștiga timp în vederea adoptării altor măsuri menite să ducă ia remedierea situației critice existente în prezent în economia britanică.Delegația franceză a exprimat rezerve asupra caracterului legal al a- cestor măsuri. Fără să conteste necesitatea stringentă a măsurilor luate de guvernul britanic, delegația franceză a subliniat în același timp prejudiciul cauzat de suprataxa britanică unor importante sectoare ale economiei franceze. în concluzie, reprezentanții francezi au cerut ca suprataxa de 15 la sută să fie suprimată cît mai repede posibil.

Cuvintarea lui Modibo KeitaBAMAKO 29 (Agerpres). — In capitala Republicii Mali a avut loc un mare miting consacrat rezultatelor vizitei delegației guvernamentale maliene în țări ale Asiei, Africii și Orientului Apropiat. Președintele Republicii Mali, Modibo Keita, a arătat că vizita în țări socialiste prietene a fost utilă, și Republica Mali trebuie să studieze experiența construcției socialiste din țările respective și să o folosească aplicînd-o la condițiile ei specifice. Construirea socialismului în țara noastră, a spus vorbitorul, este cauza comună a întregului popor malian.Președintele Keita a cerut încetarea intervenției imperialiste în Congo și evacuarea trupelor străine și a mercenarilor din această țară.
Corespondență din Cairo

I

La o recenta ședință a 
vest-german s-a hotărît că, 
five constituționale", termenul de pres
cripție a crimelor naziste săvîrșite 
înainte de 9 mai 1945 „nu poate 
fi prelungit". (Procedeul de prescrip
ție se bazează pe unele prevederi 
juridice, potrivit cărora termenul de ur
mărire și" sancționare a delictelor penale 
este limitat la 20 de ani). La aceeași șe
dință de cabinet s-a adoptat și un ape! 
adresat guvernelor, organizațiilor și per
soanelor particulare de a pune la dispo
ziția autorităților vest-germane materiale 
ce pot constitui dovezi ale crimelor să
vîrșite în perioada nazismului. Purtătorul 
de cuvînt al guvernului, Günther von 
Hase, a anunțat că judecarea criminalilor 
de războ: naziști va putea avea loc și 
după expirarea termenului de prescripție, 
în toate cazurile în care urmărirea a în
ceput îna'ntea expirării acestui termen.

Revista „Tribüne", care apare la 
Frankfurt pe Main, a publicat păreri alo 
unor personalități vest-germane în legă'
tură cu această hotărîre a guvernului.
In luările lor de poziție, primarul ora
șului Hamburg, Nevermann, precum și
senatul acestui mare oraș se exprfijnă
pentru prelungirea termenului de pres
cripție. Primarul adjunct al Berlinului 
occidental, Albertz, este de părere că 
în Germania occidentală urmărirea na
ziștilor vinovați de crime de război a în
ceput, de fapt, în 1949, în consecință 
termenul de 20 de ani expiră mai tîrziu. 
Juristul Henry Ormond din Frankfurt pe 
Main este de părere că termenul de 20 
de ani trebuie socotit începind cu 4 mai 
1955, cînd a fost anulat statutul de ocu-

pație și expiră, în consecință, în 1975 
Nemulțumirea stîrnită în cercuri largi de 
această hotărîre s-a exprimat și prin 
faptul că rezoluția adoptată în această 
privință !a congresul P.S.D.G., care s-a 
ținut recent la Karlsruhe, cere prelun
girea termenului de prescripție, cerere 
exprimată anterior de numeroase orga
nizații de jos ale partidului social-de
mocrat. La Bonn au sosit telegrame din 
multe țări în care se cere să nu se dea 
dovadă de indulgență față de criminalii 
naziști.

Ziarul austriac „Die Presse" a scris 
că hotărîrea de la Bonn „s-a lovit de 
protestul frontului unit al foștilor deți
nuți din lagărele de concentrare și al 
luptătorilor din rezistență, al victimelor 
și celor persecutați de regimul nazist de 
teroare". Pentru că — după cum se ex
primă „Die Presse" — „vina nu cu
noaște termen". „Deși hotărîrea n-a sur
venit pe neașteptate — a scris ziarul 
suedez „Stockholms'Tidningen" — ea 
este totuși regretabilă”.

Fostul acuzator american la procesul 
criminalilor de război de la Nürnberg, 
Robert M. W. Kempner, in lucrarea sa 
recent apărută ,,SS în interogatoriu" s-a 
manifestat împotriva prescripției crime
lor naziste, arătînd că în procesele de 
pîr.ă acum gradele superioare din SS au 
primit pedepse prea mici. Zilele trecute, 
parlamentul belgian a prelungit la 30 de 
ani termenul de prescripție a pedepselor 
cu moartea pronunțate în contumacie 
împotriva criminalilor de război.

BELGRAD. Aici a fost semnat un 
acord comercial între Iugoslavia și 
Tunisia pe o perioadă de patru ani, 
în baza căruia volumul schimbului 
de mărfuri între cele două țări va 
spori de două ori. După cum rela
tează agenția Taniug, a fost reali
zat, de asemenea, un acord cu pri
vire la participarea unor întreprin
deri iugoslave la planul de patru ani 
de dezvoltare economică a Tunisiei, 
precum și un acord de colaborare 
tehnică între cele două țări.

DJAKARTA. La 28 noiembrie, 
Cen I, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Chineze, care face o vizită 
în Indonezia, a avut o întrevedere 
cu președintele Sukarno. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cor
dială, prietenească.

G. D.

WASHINGTON. Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că instala
țiile de pe sol vor fi capabile să 
corecteze traiectoria satelitului ame
rican „Mariner-4", lansat sîmbătă cu 
ajutorul unei rachete de tip „Atlas- 
Agena“ de la Cape Kennedy. Dacă 
se va putea, într-adevăr, corecta ac
tuala traiectorie a lui 
satelitul va putea lua 
planeta Marte de la 
aproximativ 13 760 
320 000 km, distanța 
afla satelitul urmînd 
care o are în prezent.

„Mariner-4“, 
clișee de 

o distanță 
km față 

la care se 
traiectoria

pe 
de 
de 
va
pe

La Tokio s-a deschis Expoziția internațională de mașini-unelte a Japoniei pe 1964 la care prezintă ex
ponate un număr de 19 țâri.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ

Locuitorii Arabiei de sud continuă lupta pentru autodeterminare. într-o 
telegramă adresată conferinței sindicatelor din țările arabe, care are 
loc la ParLSaid, so subliniază că ei consideră „Frontul de Eliberare 
Națională a sudului Peninsulei Arabice drept adevăratul exponent 
al intereselor poporului din această regiune". în fotografie : soldați bri

tanici care au misiunea să „asigure" liniștea în Arabia de sud.

Evoluția rezervelor de aur ale 
S.U.A. este urmărită cu atenție. Re
vista „U. S. News and World Re
port", publicînd acest aspect din- 
tr-un depozit american de lingouri 
de aur, scrie : „Problemele dolaru
lui, inflația, scurgerea aurului ri
dică probleme spinoase care tre

buie rezolvate".

Prezența la Cairo a președintelui Bundestagului vest-german, Gersten- maier, a oferit presei de aici prilejul de a face o trecere în revistă a relațiilor R.A.U. cu R. F. Germană și cu alte țări occidentale. în general ziarele au subliniat că această vizită se înscrie pe fondul dezvoltării relațiilor dintre R.A.U. și țări ca R.F.G., Anglia și Franța îndeosebi în domeniul economic. Se amintește că în ultimul timp s-au încheiat mai multe acorduri comerciale bilaterale, iar altele sînt în curs de perfectare.După cum s-a anunțat, Gersten- maier a făcut o vizită președintelui Nasser cu care a avut o convorbire asupra relațiilor dintre cele două țări, precum și asupra unor probleme privind actuala situație internațională. Cu acest prilej Gerstenmaier a transmis președintelui R.A.U. invitația președintelui R.F.G., Heinrich Lübke, de a vizita R. F. Germană. Invitația a fost acceptată, dar data vizitei nu a fost fixată.în timpul vizitei, ziare arabe au reproșat Bonn-ului că, invitînd o delegație a Izraelului să viziteze R.F.G., această țară „își manifestă hotărîrea de a ajuta din punct de vedere militar Izraelul" („Al huria").La sfîrșitul convorbirii cu dintele Nasser, Gerstenmaier
Gutn-preșe- și-a

exprimat speranța că între cele două țări se va ajunge la soluții acceptabile în toate problemele și că vizita sa în R.A.U. a constituit o etapă pe calea ameliorării relațiilor cu R.F.G.Referindu-se la relațiile R.A.U. cu Anglia și Franța, ziarul „Al Akhbar" arată că ele au fost mult timp grevate de evenimentele din 1956, după care orice schimburi între R.A.U. și cele două țări au fost întrerupte. Deși relațiile diplomatice și economice au fost restabilite, răceala a continuat să persiste totuși. încercările de îmbunătățire a raporturilor dintre R.A.U. și Anglia nu au dat rezultate vizibile în timpul guvernării conservatorilor. Venirea la putere a laburiștilor a fost urmată de o serie de încercări de apropiere din ambele părți. într-o corespondență din Londra, revista „Rosa al Yousset" relatează : „un membru marcant al partidului laburist, răspunzînd la întrebarea dacă se așteaptă o schimbare în politica Angliei față de Orientul Mijlociu, a afirmat că Ministerul de Externe a stabilit deja politica respectivă bazată fiind pe îmbunătățirea relațiilor cu R.A.U. A- ceasta însă a subliniat el, .nu înseamnă că Anglia va renunța la o- bligațiile sale morale față de Izrael și la obligațiile morale și materiale față de Aden și principatele din Gol-

ful Arabic. Pe de altă parte, o importantă delegajie parlamentară britanică va vizita Cairo. Această misiune va studia posibilitatea ca guvernul britanic să Invite pe președintele Nasser să viziteze Anglia".Cît privește relațiile cu ziarele au acordat atenție tei vizite a regelui Iordaniei ris, socotind-o ca un început lea reluării dialogului cez. Ziarul „Progrès Egyptien" scrie că cercurile oficiale din capitala Franței au primit cu satisfacție semnarea acordului privind indemniza- rea cetățenilor francezi ale căror bunuri au fost naționalizate sau puse sub sechestru după 1956. Mahmud Fawzi, vicepreședinte al guvernului R.A.U., a sosit zilele acestea la Paris la invitația ministrului francez al afacerilor externe. „Al Ahram" subliniază că Fawzi este prima personalitate din R.A.U. care vizitează Parisul după reluarea relațiilor dintre cele două țări. Ziarul scrie că tante.Pe de litice și clară că îmbunătățirea relațiilor cu unele țări occidentale nu va împle- ta asupra relațiilor R.A.U. cu țările socialiste. în această ordine de idei sînt amintite cuvintele rostite de președintele Nasser în Adunarea Națională : „Noi colaborăm cu toate țările din lume atît din vest cît și din est“ Ziarele arată că acordurile semnate de R.A.U. cu statele socialiste au o mare importanță pentru dezvoltarea economică a țării.

Franța, recen- la Pape ca- arabo-fran-

el va duce tratative impor-altă parte, în cercurile po- de presă din Cairo se de-

Nicolae PLOPEANU

KHARTUM. S-a anunțat că gu
vernul sudanez a hotărît să acorde 
femeilor dreptul la vot și dreptul de 
a candida la viitoarele alegeri, care 
vor avea loc în luna martie 1965. în 
istoria acestei țări se recunoaște, 
pentru prima dată în mod oficial, 
dreptul femeilor la vot.

MOSCOVA. După o vizită de 
două săptămîni în U.R.S.S., dumi
nică a plecat pe calea aerului spre 
patrie delegația de specialiști ame
ricani în domeniul purificării și 
îngropării reziduurilor radioactive, 
în timpul vizitei, membrii delegației, 
condusă de prof. J. Liberman, aù 
luat cunoștință de experiența spe
cialiștilor sovietici în acest domeniu.

PARIS. Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.) a aprobat un 
proiect eșalonat pe 10 ani (1965— 
1975) care prevede elaborarea unei 
istorii a Africii.

ATENA. Ca urmare a grevei me
canicilor și fochiștilor de pe loco
motive, din sudul Greciei, nici un 
tren nu a circulat sîmbătă pe linia 
ferată Atena-Peloponez. Pasagerii 
și mărfurile au fost transportate cu 
autovehiculele. Greviștii cer măsuri 
de protecție a muncii.

ROMA. Vulcanul Etna a început 
din nou să erupă, proiectînd can
tități mari de cenușă și vapori. Fe
nomenul este urmărit de specialiș
tii de la Institutul de vulcanologie 
din Catania.
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