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PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VA J

Pe linia de‘montaj final de la uzinele „Tractorul" din Brașov — colectiv care 
luat pe acest an — sînt asamblate piesele unul nou lot de

și-a îndeplinit angajamentul 
tractoare poto : Gh. Vințilă

^XEOrgan al Comitetului Central al P.M.R
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Baid- anchetă Cargou lansat

DESFĂȘURAREA la apă
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AGROZOOTEHNIC
Zilele acestea, la sate a început un nou an în învățămtâjftul agro

zootehnic. Mii de colectiviști, lucrători din gospodăriile de stat și 
S.M.T. își însușesc metodele înaintate de lucrare a pî'.piîntului și 
de'Creștere a animalelor .pe rare apoi le-, iplică în producție. în le
gătură cu desfășurarea leCțiitozt^redacția-rrzuiȚului nostru a organizat 
un raid-anchetă în regiunile București, Bacău și Crișana. Publicăm 
constatările făcute.

Cu prilejul raidului întreprins 
s-a putut constata peste tot intere
sul deosebit manifestat de colecti
viști și de alți lucrători din agri
cultură, pentru această formă or
ganizată de îmbogățire a ' cunoștin
țelor agricole, înscriindu-se și par- 
ticipînd în număr mare la lecții șl 
seminarii. Răspunzînd acestui inte
res, organele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole și conduce
rile unităților agricole socialiste 
s-au preocupat de pregătirea în 
bune condiții a deschiderii și des
fășurării învățămîntului agrozooteh
nic. Ca urmare, în cele mai multe 
locuri, lecțiile se țin cu regularita
te și sînt axate pe cele mai impor
tante probleme ale producției din 
unitățile respective.

în toate cele 36 localități din 
raionul Salonta au fost deschi
se cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic. în acest an aici func
ționează 205 cercuri la care învață 
5 827 cursanți. Pînă la 28 noiembrie, 
în 180 de cercuri din gospodăriile co
lective se și predaseră primele lecții 
din tematica întocmită pentru cultu
ra plantelor de cîmp, legumicultură, 
pomicultură, zootehnie. Tov. ing. 
Gheorghe Laza, președintele consi
liului agricol raional, a relatat co
respondentului nostru că în raionul 
Salonta au fost luate toate măsurile 
pentru ca învățămîntul agrozooteh
nic să funcționeze în cele mai bune 
condiții. S-au asigurat 146 lectori, 
care au la îndemînă un bogat ma
terial didactic și intuitiv : peste 
2 400 planșe, 1 280 diafilme, aparate 
de proiecție, microscoape, mula
je etc.

Situația de pe teren arată că mă-

Arături
pe suprafețe mari

șurile întreprinse dau roade. La gos
podăria colectivă din Mădăras cei 
doi lectori, inginerii loan Bende și 
Sabin Boliac, primul agronom, al 
doilea zootehnician, au și predat 
cîte 2-3 lecții lâ cele 10 cercuri de 
învățămînt organizate în gospodă
rie. La lecția „Organizarea produc
ției în gospodăria colectivă“ ținută 
la cercul de cultura plantelor de 
cîmp anul I, lectorul loan Bende a 
folosit ca material intuitiv schița de 
organizare a teritoriului gospodăriei 
și de folosire rațională a pămîntului 
gospodăriei. Cei 30 de cursanți au 
putut astfel aprofunda mai bine cu
noștințele predate. în condiții bune 
se desfășoară cursurile agrozooteh
nice și la gospodăriile colective din 
Cefa, Sînnicolau, Gepiu, Batăr, 
Ținea.

Rezultate bune în desfășurarea 
învățămîntului agrozootehnic au 
fost obținute și în raionul Zim- 
nicea, regiunea București. La cele 
232 de cercuri studiază peste 6 600 
de cursanți. De remarcat că dintre 
aceștia aproape 2 900 sînt în anul III, 
ultimul an de studiu din această 
formă de învățămînt. In cele mai 
multe unități s-au și ținut cîte trei 
lecții. Pentru ridicarea nivelului ca
litativ al predării, cu ocazia ședin
ței de instructaj a lectorilor s-au 
prezentat 3 lecții-model de către 
cadre cu o bună experiență didac
tică.

Ing. Lazăr Bechira, președintele 
gospodăriei colective din Petroșani, 
lectoi- la cercurile de cultura plan
telor, a predat pînă acum la toate 
cercurile și. lecția a doua. Cursan- 
ții au ascultat cu interes expunerile 
bine documentate, strîns legate de 
specificul gospodăriei, cu privire la 
organizarea producției și aplicarea 
unor metode înaintate.

Mult avansate sînt cursurile 
gospodăriile colective din 
nele N. Bălcescu, Răcăciuni, 
bești și altele din raionul
La G.A.C. N. Bălcescu, consiliul de 
conducere a asigurat condiții bune 
de învățătură : săli încălzite și ilu
minate, manuale, rechizite și mate
rial didactic de tot felul. La gospo
dăria colectivă din Răcăciuni, dato
rită faptului că muncile de sezon 
s-au terminat mai tîrziu, primii care 
au început învățămîntul au 
de la sectorul zootehnic, 
cursanții din cercul condus

la 
comu- 

Odo- 
Bacău.

ÎNTREPRINDERILE 
DIN ORAȘUL BRAȘOV 
AU ÎNDEPLINIT 
ANGAJAMENTELE
ANUALE

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivele întreprinderilor in
dustriale din orașul Brașov și-au 
îndeplinit angajamentele luate în 
întrecerea socialistă pe întregul 
an. In zece luni au fost realizate 
produse peste plan în valoare de 
250,6 milioane lei, față de 133 mi
lioane lei cît prevedea angaja
mentul anual. In această perioa
dă, industria orașului Brașov a 
produs peste prevederile planului 
mai mult cu 1 666,4 tone oțel, 
32 000 rulmenți, 2 597 motoare e- 
lectrice asincrone, 18 700 mp țe
sături de lînă, precum și însem- 

. nate cantități de mobilă, utilaj 
petrolier etc. Rezultate bune au 
obținut o serie de întreprinderi și 
în ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, în asimilarea de pro
duse cu caracteristici tehnico-e- 
conomice superioare. Printre în
treprinderile care au obținut suc
cese deosebite în îndeplinirea 
angajamentelor se numără Uzine
le „Tractorul", „Rulmentul", Fabri
ca „Partizanul roșu", Uzinele 
„Steagul roșu".

CALITATEA 
obiectiv central 
in întrecerea 
laminatorilor

Constituirea Comitetului national
■>

In vederea comemorării a 
ani de la moartea marelui 
Ion Creangă, clasic al literaturii ro- 
mîne, Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne a aprobat printr-o hotărîre 
instituirea unui comitet național și

Î!

75 de sori de literatură romînă. In uni- 
scriitor Versitățile muncitorești și populare 

’■ ■ vor avea loc lecții speciale consa-
~ ~ erate vieții și operei lui Ion Creangă. 

La București se va deschide o ex
poziție centrală „Ion Creangă”, iar 

un plan de măsuri privind organiza-; la Iași o expoziție documentară. în 
rea acestei comemorări. ................ “

Planul de măsuri prevede ca în
tre 13—20 decembrie 1964 Comite
tul de stat pentru cultură și artă, 
Academia R. P. Romîne și Uniunea 
scriitorilor să organizeze în colabo
rare cu alte instituții culturale „Zi
lele Ion Creangă", în cadrul cărora 
se vor desfășura acțiuni menite să 
contribuie la adîncirea cunoașterii 
și studiului operei lui Ion Creangă, 
la răspîndirea în cele mai largi 
mase populare a valoroasei opère 
a marelui povestitor, ca directă 
emanație a geniului artistic al po
porului romîn.

Cu acest prilej, la București va 
avea loc o manifestare centrală și 
la Iași o ședință festivă, iar în în
treprinderi, instituții, școli, case de 
cultură, cluburi, cămine culturale 
se vor organiza conferințe și sim
pozioane cu tema : „Ion Creangă, 
marele povestitor al poporului ro
mîn“. Conferințele vor fi susținute 
de către personalități ale vieții 
noastre culturale, scriitori și profe-

această pèrioadâ va fi organizat un 
pelerinaj la bojdeuca din Iași, iar 
altul la Humulești, locul de naștere 
al lui Ion Creangă,

Radiodifuziunea și televiziunea 
romînă vor prezenta emisiuni spe
ciale, spectacole, scenarizări, ecra
nizări consacrate acestei comemo
rări, iar Studioul cinematografic 
„București“ va realiza un film ar
tistic de lung metraj „Amintiri din 
copilărie“ și un film după povesti
rea „Harap Alb”. Vor fi editate 
totodată volume cuprinzînd opere 
de bază ale scriitorului, precum și 
studii de critică și istorie literară 
privind creația lui Ion Creangă. Co
mitetul de stat pentru cultură și 
artă va emite o medalie comemo- 

■ rativă reprezentînd pe cei doi buni 
prieteni, poetul Mihail Eminescu și 
scriitorul Ion Creangă, (lista Comi
tetului național pentru organizarea 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Ion Creangă — în pag. 
a IlI-a)

O LUCRARE DE ENESCU

După poemul’„Vox maris“, inter
pretat în primă audiție mondială 
la recentul festival internațional 

: George Enescu, o altă lucrare a ce
lui mai de seamă muzician romîn 
'a fost executată prima dată în reci
talul-'prezentat ieri la Ateneul R. P. 
Romîne de Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu, Radu Aldulescu, 
Cornelia Bronzetti și George Po
povich Este vorba de Cvintetul pen
tru pian, două viori, violă și violon
cel în la minor op. 29, lucrare care 
face parte din ultimele creații ale 
marelui compozitor. Această audiție 
se înscrie ca unul dintre evenimen
tele cele mai de seamă ale actualei 
stagiuni muzicale.

Locuințe noi
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

In acest an, colectivul Trustului re
gional de construcții Crișana a ter
minat și dat în folosință în orașul 
Oradea și în alte localități ale re
giunii 579 de apartamente. Alte 144 
de apartamente ridicate la Oradea, 
Sebiș și orașul Dr. Petru Groza se 
află acum în curs de recepționare, 
urmînd să fie predate în aceste zile 
noilor locatari. Potrivit planului de 
construcții al trustului, pînă la sfîr- 
șitul anului urmează să mai fie pre
date încă 500 de apartamente la O- 
radea și în diferite centre muncito
rești din regiune. Cea mai mare 
parte a acestor locuințe se află în- 
tr-un stadiu avansat de finisaj.

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — In- 
cheindu-se campania însămînțărilor de 
toamnă, în majoritatea unităților agri- 

; cole socialiste din regiunea Cluj s-a 
trecut cu toate forțele la executarea 
arăturilor de toamnă, lucrare deosebit 
de importantă pentru producția anului 
viitor. Pînă la această dată s-au arat 
peste 80 400 ha din cele 126 000. Cel 
mai bine în această privință stă raionul 
Turda, unde au mai rămas de arat 
doar circa 2 000 ha. Bine se desfășoară 
arăturile și în raionul Gherla. Mai slab 
stau lucrurile în privința executării ară
turilor de toamnă în raioanele Dej, 
Năsăud și Bistrița.

fost cei
Acum 

de teh-

în podgorii
GALAȚI (coresp. „Scînteii“).

La Odobești, Panciu, Cotești și în 
alte podgorii din regiunea Galați 
se fac în aceste zile ultimele lu
crări de întreținere în viile pe rod 
și în plantațiile tinere. Pînă acum, 
aproape 18 000 ha viță de vie a 
fost îngropată pentru a fi protejată 
împotriva gerurilor din timpul ier
nii, iar pe circa 7 500 ha s-au exe
cutat arături de toamnă. Viticulto
rii fac de asemenea ultimele pregă
tiri în vederea extinderii plantări
lor. Tractoare puternice desfundă
terenul, se execută pichetatul. în 
1965 suprafața podgoriilor din regiu
nea Galați va crește cu încă 3 500 ha.

G AL AȚI (coresp. „Scînteii").— 
Ieri, de pe una din calele Șantie
rului naval din Galați a fost lan
sat la apă un nou cargou din 
seria de vase de 3 600 tdw. Nava 
este destinată transportului de 
cherestea. La construcția ei — a 
doua din această serie — s-au fo
losit o serie de procedee tehnolo
gice avansate care au făcut po
sibilă lansarea navei cu 15 zile 
mai devreme. La construcția car
goului au adus o contribuție în
semnată brigăzile conduse de 
Vasile Profir, Marin Matei, Ion 
Petre și altele.

ROMAN (coresp. „Scînteii"). — Un 
obiectiv central al întrecerii lamina
torilor de la Uzina de țevi din Roman 
îl constituie îmbunătățirea continuă a 
calității producjiei. In cursul acestui 
an, indicii de calitate a produselor 
fabricate aici au crescut de la 97,5 
la sută, cît era 
sută. Aceasta a 
în plus a unei 
2 000 tone țevi 
ră. Rezultatele 
resc preocupării 
cerii uzinei și cadrelor tehnice pen
tru perfectionarea tehnologiei de fa
bricație, ridicarea calificării profe
sionale a laminatorilor, răspîndirea 
experienței înainfate a muncitorilor 
fruntași. Comitetul de partid din u- 
zină a orientat munca politică spre 
îndeplinirea acestui obiectiv esențial 
al planului, s-a îngrijit ca la princi
palele locuri de muncă să fie repar
tizați comuniști cu o bogată expe
riență în producție și cu un înalt spi
rit de răspundere.

planificat, la 98,24 la 
însemnat realizarea 
cantităfi de aproape 
de calitate superioa- 
dobîndite se dato- 
crescînde a condu-

n o s t r u

LA RĂSPÎNTIA DINTRE
UN AN Șl ALTUL

INSTANTANEE

Ca sau zăpadă
Jocul de-a iarna continuă. Uite-o, 

nu e. Uite-o mai deunăzi, cind pri
mii, efemerii fulgi au argintat sub
fire peisajul. Și nu e la începutul 
unui decembrie care și-a construit o 
surprinzătoare, primăvăratică, albas
tră cupolă. Pleci dimineața grijuliu 
față de calendar, în palton, iar pe la 
amiază îl invidiezi pe vecinul care a 
avut prevederea să iasă în balonzaid.

Pe undeva, însă, în desăvîrșită 
taină, mașinile frigotehnice ale ano
timpului lucrează. Amînarea, firește, 
e numai vremelnică și pare un gest 
natural de norocoasă îngăduință față 
de gospodarii care, pe ici pe colo, 
au întîrziat să-și facă sanie la timp. 
Dar multe dintre scrisorile sosite în 
aceste zile la redacție sînt caligrafiate 
cu cerneala adecvată a iernii. Co
respondenții ne aduc primele vești 
despre un anotimp activ, de germi
nație culturală, poposit în așezările 
unde s-a tras cortina, pînă în primă
vara viitoare, peste scena muncilor a- 
gricole. Său, cum scrie Avram Chivu, 
„în ultimele săptămîni, instituțiile cul
turale din satele raionului Brăila s-au 
pregătit intens pentru desfășurarea 
activității în lunile de iarnă”. Planu
rile întocmite la căminele culturale 
au și început să fie atacate, cu pa
siune, gospodărește, pe liniile direc
toare ale unei activități variate, bine 
gîndife, din care nu lipsesc nici ci
clurile agrozootehnice, nici manifestă
rile 
lor 
nici 
ale 
amatori, antrenate într-un concurs ce 
urmează să se desfășoare pînă în a- 
junul însămînțărilor de primăvară. 
Așadar, s-a trecut cu seriozitate la 
„însămînțările" de iarnă...

Din Mărășești, localitate cu rezo
nanță feroviară, o recent sosită scri
soare nu ne încunoștințează, cum ar fi 
de bănuit la prima vedere, despre 
spiritul prevăzător al ceferiștilor față 
de viitoarele zăpezi. Semnatarul, 
Lefferie Pascali, transcrie primele 
semne lăsate de iarnă pe agenda co
mitetului orășenesc al femeilor din lo
calitate. Cu alte cuvinte, „o dată cu

educative, nici vizitele ce- 
16 brigăzi științifice din raion, 
spectacolele în curs de pregătire 
celor 200 de formații artistice de

sosirea noului sezon, au început să 
fie organizate activități culturale 
tractive".

Cindva, acest Mărășești trăia ace
lași destin ca al tîrgurilor moldove
nești învecinate, unde, dintr-o întrea
gă literatură, se știe că „nu se în- 
timpla nimic". Nu se întîmpla de-a 
lungul întregului an, dar niciodată 
inerția și căscatul de plictiseală nu 
erau măi deznădăjduite decît în se
rile fără sfîrșit ale iernii. Aceeași uci
gătoare mediocritate își întindea 
pînza de păianjen peste toate un
gherele tîrgului, începînd de la cafe
nea și sfîrșind cu cuptorul de a- 
casă. Ce însemna 
pentru gospodine, 
rilor fără culoare și relief, egale me
reu cu ele însele ? Sînt reflecții la 
care te îndeamnă dinamismul cultural 
al activităților despre care ne relatea
ză scrisoarea din Mărășești. Se în
vață, se acumulează, se gîndește. 450 
de participante. Preferințele se îm
part între lectoratul cu femeile, cursul 
sanitar și sfatul gospodinei („5 sfa
turi, repartizate pe grupe de circum
scripții electorale", cum precizează 
corespondentul). Zilele și orele sînt 
atent drămuite, cu grijă de femeie, 
pentru a nu se risipi zestrea activă 
a anotimpului.

Consemnate în acest chenar 
grafic, scrisorile de mai sus — 
dintre multe — conțin sugestia 
sirii înțelepte,. cu pricepere, a 
perioade cu deosebire propice 
vităților culturale, sporurilor de cuno
ștințe. Cu sau fără zăpadă, uite-o, nu 
e în peisaj — dar sub înfățișările ei 
de mai sus iarna nu așteaptă. Uite-o I

Victor VÏNTU

a-

atunci timpul 
în șirul se-

flpo- 
două 
lolo- 
unel 
actl-

Sfîrsit de toamna

(Continuare în pag. IlI-a)
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Lecțiile ținute în cadrul învățămîntului agrozootehnic la ,G.A.C. Dumbră
veni, regiunea Suceava, sînt completate cu lucrări practice care se fac 

în casa laborator a gospodăriei

„Algérie Presse Service“ anunță 
că printr-un decret al președinte
lui Ben Bella, a fost format un nou 
guvern algerian. în componența 
lui au intrat 17 miniștri și un mi
nistru de stat, față de 13 miniș
tri și un ministru de stat cîți al
cătuiau fostul cabinet. Majorita
tea membrilor fostului guvern, cu 
excepția lui Ahmed Boumendjel, 
care a deținut postul de ministru 
al construcțiilor, transporturilor 
și lucrărilor publice și a lui Ah
med Tewfik Medani, fostul mi
nistru pentru problemele musul
manilor, au intrat în componența 
noului cabinet. Șase dintre miniș
tri dețin pentru prima oară porto
folii ministeriale. în funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al apărării 
continuă să rămînă Houari Boume-

Scrisorile sosite în ultimele zile la 
redacție de la numeroși corespon
denți voluntari, relatările corespon
denților regionali ai ziarului con
semnează noile succese obținute în 
inima pădurilor de muncitorii fores
tieri. Indici de depășire a sarcini
lor de plan, fapte de muncă, sub
scriu pentru un lucru cert : colec
tivele multor întreprinderi au acu
mulat în acest an o mai bogată ex
periență în valorificarea superioară 
a masei lemnoase.

Pentru a cunoaște mai îndeaproa
pe preocupările întreprinderilor din 
această ramură, principalele pro
bleme puse de îndeplinirea cu bune 
rezultate a planului pe anul 1964 și 
de pregătirea producției anului vii
tor, un redactor al .ziarului nostru a 
avut o convorbire cu tovarășul ing. 
Mihai Tirea, director general ad
junct al Direcției generale de silvi
cultură, exploatarea și industriali
zarea lemnului din Ministerul Eco
nomiei Forestiere.

— Cu ce rezultate considerați 
că veți încheia anul 1964 ?

— Constatăm cu satisfacție că ma
joritatea întreprinderilor forestiere 
și-au realizat în bune condiții sar
cinile de producție pe 11 luni. Prin
tre acestea sînt Direcția regională 
a economiei forestiere Dobrogea, 
întreprinderile forestiere din Piatra 
Neamț, Borca, Stîlpeni... In pri
vința valorificării superioare a 
masei lemnoase, s-a urmărit cu per
severență obținerea unui volum cît 
mai mare de lemn pentru utilizări 
industriale. La fag, volumul sorti
mentelor de lemn de lucru realizat 
în trei trimestre reprezintă peste 60 
la sută din masa lemnoasă dată în 
producție ; cu 1,6 la sută peste pre
vederile planului. Buștenii de fag 
pentru gater și furnir reprezintă 59 
la sută din totalul sortimentelor de 
lemn de lucru de fag. Creșteri ase
mănătoare ale proporției lemnului 
de lucru în totalul masei lemnoase 
exploatate s-au obținut și la cele
lalte specii de foioase. La rezulta
tele consemnate a contribuit în mare 
măsură extinderea mecanizării lu
crărilor grele și cu volum mare de 
muncă. Sectorul forestier a fost do
tat în acest an cu multe mecanisme. 
Volumul lucrărilor executate meca
nizat reprezintă 65 la sută la dobo- 
rît-secționat, 57 la sută la scos- 
apropiat și 35 la sută la încărcat. 
Transporturile se execută aproape 
integral cu mijloace mecanizate.

Vorbind despre încheierea cu 
succes a anului 1964, nu putem trece 
cu vederea că șase întreprinderi nu

‘ " ■»

dienne. Al doilea vicepreședinte 
este Said Mohammedi, iar ministru 
al afacerilor externe continuă să 
fie Abdel Aziz Bouteflika.

DINTRE CAMBODGIA

La Pnom Penh s-a anunțat 
că un grup de militari sud- 
vietnamezi a deschis focul la 30 
noiembrie asupra unui avanpost 
cambodgian, situat în apropierea 
localității Kaam Samnar, provincia 
Kandal, rănind grav doi militari 
cambodgien^ In comunicatul dai 
publicității la Pnom Penh se anun
ță că situația din această regiune 
continuă să rămînă încordată. Au
toritățile cambodgiene au anunțat 
că în regiunea de frontieră au fost 
trimise întăriri sud-vietnameze și a- 
vioane și elicoptere patrulează 
spațiul aerian în această zonă.

și-au realizat planul pe 10 luni. Ele 
aparțin DREF-urilor Hunedoara și 
Brașov. Mă refer îndeosebi la între
prinderile forestiere din Baia de 
Criș, Dobra și întorsura Buzăului. 
Pentru a recupera restanțele, între
prinderile trebuie să-și comple
teze necesarul forțelor de mun
că la nivelul sarcinilor lor. Lu
cru pe deplin realizabil.

în vederea îndeplinirii planului la 
toți indicii pe ultimul trimestru al 
anului, unitățile de producție au 
întocmit grafice de recuperare a 
restanțelor. Ele sînt urmărite zilnic. 
Problemele ivite se cer rezolvate o- 
perativ, cu sprijinul cadrelor tehni
ce din DREF-uri și al delegaților 
noștri care se află la întreprinderi.

Prin aplicarea întocmai a măsuri
lor inițiate, avînd în vèdëre rezul
tatele de pînă acum, putem spune 
cu certitudine că exploatările fores
tiere au create condiții să îndepli
nească planul anual înainte de ter
men — după părerea mea, la 20 de
cembrie.

lizării industriale a lemnului de fo
ioase, îndeosebi a celui de fag, asu
pra economisirii lemnului de răși- 
noase. Va trebui să se acorde tot
odată o atenție deosebită recoltării 
integrale și la timp a masei lemnoa
se dată în exploatare, spre a se 
evita deprecieri sau pierderi de ma
terial lemnos.

— Pornind de la premiza că vă 
sînt cunoscute din timp sarcinile 
pe anul următor, ce măsuri au 
fost întreprinse încă din toamna 
aceasta pentru a pregăti condiții
le de realizare a lor ?

— Gîndindu-vă la producția cu
rentă, aveți desigur în vedere și 
perspectiva. Care sînt prevederi
le planului pe 1965 în privința ' 
valorificării superioare a masei 
lemnoase?

— In cîteva cuvinte aș putea răs
punde astfel : prin obținerea unor 
indici superiori de valorificare a 
masei lemnoase, dintr-un volum 
care nu va depăși nivelul anului 
1964 — îmbunătățind sortarea — să 
realizăm produse cu o valoare spo
rită. Ponderea lemnului de lucru va 
crește la 71,2 la sută în totalul ma
sei lemnoase, față de 70,1 la sută, cît, 
este prevăzut pentru 1964. O aseme
nea creștere cantitativă șl calitativă 
este posibilă. Aceasta presupune însă 
ca atenția să fie concentrată în mai 
mare măsură asupra extinderii utl-

— Activitatea noastră pentru în
deplinirea planului pe anul în curs 
este împletită strîns cu pregătirea 
producției anului 1965. în prezent, 
masa lemnoasă rămasă în parchete
le destinate producției din ultimul 
trimestru al anului este în curs de 
exploatare și transport în depozite 
finale și fabrici. In parchetele atri
buite producției anului viitor se exe
cută fasonatul, scosul și apropiatul 
lemnului. Ne gîndim cu prevedere 
la asigurarea stocurilor necesare 
desfășurării ritmice a producției 
anului viitor. întrucît pregăti
rea stocurilor reclamă un timp de 
3—4 luni, lucrările de exploatare a 
masei lemnoase necesare planului 
de producție pe 1965 au început încă 
din septembrie 1964 ; lună care mar
chează de fapt intrarea în noul an

(Contlnuare în pag. Il-a)
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întoarcerea de Ia Tirana a delegației 
de partid și de stat a R. P. Romîne

Miercuri seara s-a înapoiat în 
pitală delegația de partid și de 
a R. P. Romîne, condusă de tovară
șul Dumitru Coliu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
care, la invitația C.C. al Partidului 
Muncii și a guvernului R. P. Albania, 
a participat la sărbătorirea celei 
de-a 20-a âniversări a eliberării Al-

Ca- 
stat

băniei. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Tuzu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Gheorghe 
Velcescu, ambasadorul R. P. R.omî- 
ne la Tirana.

(Agerpres)

Azi încep dezbaterile generale la O.N.U.

SI VIETNAMUL DE SUD

INCIDENTE LA FRONTIERA

După cum s-a anunțat din New York, ședința plenară de ieri a Adună
rii Generale a O.N.U. a fost consacrată discursurilor de salut adresate 
de participant noilor state membre ale Organizației — Malawi, Malta 
și Zambia. Dezbaterile generale ale Adunării vor începe azi, 3 decembrie

Telefoto U.P.I.-Agerpres
1
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VALO RI F 1CATĂ SUPERIOR
Adunări de afegeri în

In dezbaterile adunărilor și con
ferințelor de alegeri în organiza
țiile de partid de la rafinăriile Brazi, 
Ploiești, Teleajen, locul principal l-a 
ocupat aportul comuniștilor în valo
rificarea superioară a țițeiului.

O experiență bună a acumu
lat în acest domeniu organizația de 
partid de la rafinăria Teleajen, care 
a sprijinit activ conducerea tehnico- 
administrativă în extinderea me
canizării și automatizării unor proce
se de fabricație, perfecționarea teh
nologiei și introducerea de noi pro
cedee tehnologice moderne, generali
zarea metodelor de muncă avansate. 
Birourile organizațiilor de bază de 
la instalațiile D.A.V. 1 și D.A.V. 2 
s-au îngrijit ca membrii de partid 
cu cea mai bună pregătire profesio
nală să fie repartizați în locurile 
cheie ale producției, au pus în dis
cuția adunărilor generale probleme 
legate de valorificarea superioară 
a fiecărei tone de țiței.

în adunări generale s-a analizat 
activitatea colectivului tehnic pentru 
descoperirea de noi rezerve interne, 
acțiunile întreprinse de comitetul 
sindicatului pentru mai buna orga
nizare a întrecerii socialiste. Aceste 
acțiuni, îmbinate cu orientarea con
secventă a muncii politice de masă 
spre principalele obiective ale pla
nului, au contribuit ca tot mai multe 
produse ale rafinăriei Teleajen să 
atingă performanțe calitative care 
satisfac exigențele beneficiarilor din 
țară și de peste hotare.

Rezultate pozitive a obținut și or
ganizația de partid de la rafinăria 
Brazi, care a concentrat eforturile 
comuniștilor, ale întregului colectiv 
în direcția soluționării problemelor 
privitoare Ia ridicarea cifrei octanice 
a benzinelor, îmbunătățirea calității 
motorinelor și obținerea de materii 
prime pentru industria petrochimică: 
benzen, toluen, xilen, etilbenzen, bu
tan, propan etc.

In adunarea de alegeri a orga
nizației de bază nr. 15 de la ra
finăria Ploiești a fost relevată preo
cuparea pentru controlul sistematic 
asupra desfășurării cursurilor de 
ridicare a calificării și a acțiunilor 
inițiate de comisia inginerilor și teh
nicienilor.

In toate adunările de alegeri, co
muniștii au subliniat că rezervele de 
valorificare superioară a țițeiului 
sînt încă departe de a fi epuizate.

organizațiile de partid din rafinării

Una dlntro instalațiile rafinăriei Teleajon

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

UN . BUN Al TUTUROR
In cadrul adunărilor de alegeri au 

fost amintite diferite acțiuni între
prinse din inițiativa Comitetului o- 
rășenesc P.M.R. Ploiești. Schimbu
rile de experiență între secții au 

aplică- 
colecti- 
cunos- 

și expu-

contribuit la 
rii metodelor 
vele fruntașe, 
cuți au prezentat referate 
neri despre „Tehnologii noi și pro
grese recente în domeniul țițeiului“, 
„Importanța reducerii pierderilor în 
procesul de fabricație“, „Procedee 
moderne de fabricare a lubrifianți- 
lor“.

In introducerea elementelor noi 
privind tehnologia prelucrării țițe
iului și valorificarea superioară a 
acestuia, organizațiile de partid și 
conducerile rafinăriilor au fost spri
jinite de comisia economică a co
mitetului regional. Din însărcina
rea comitetului regional de par
tid, colective de specialiști au e- 
fectuat un studiu referitor la 
mijloacele de reducere a pierde
rilor de produse petroliere în pro
cesul de fabricație și manipulare. 
Concluziile acestui studiu au fost 
discutate pe larg de organizațiile de 
partid și conducerile rafinăriilor, de- 
terminînd luarea unor măsuri a 
căror eficacitate a fost verificată în 
practică. La rafinăria Teleajen, pon
derea pierderilor față de cantitatea 
totală de țiței supus prelucrării a

extinderea 
folosite de
Specialiști

fost redusă și în cursul acestui an, 
realizîndu-se astfel o economie de 
aproape 20 000 tone. Reduceri impor
tante au fost realizate și la rafinăria 
Ploiești.

Munca harnică a colectivelor de 
muncitori și tehnicieni din rafinării, 
creșterea competenței organizațiilor 
de partid în conducerea economiei 
se reflectă și în alte rezultate obți
nute. Cifra octanică medie a ben
zinelor a crescut simțitor în acest 
an; la complexul de reformare ca
talitică de la rafinăria Brazi, ea a 
ajuns la peste 92.

Adunările s-au referit pe larg la 
aportul institutelor de cercetări în 
valorificarea superioară a țițeiului. 
Specialiști din cadrul Institutului 
de cercetări „Petrochim“-Ploiești au 
obținut rețete de produse petroliere 
cu mare eficacitate economică, au e- 
laborat procese tehnologice comple
xe pentru industria de prelucrare a 
țițeiului și petrochimică. Amintim 
dintre lucrările mai importante apă
rute în ultimul timp : „Tehnologia 
fabricării aditivilor polifuncționali 
necesari obținerii uleiurilor superioa
re“, „Procedeul de fabricare a ne
grului de fum de mare abrazivitate 
din produse petroliere, pentru in
dustria de cauciuc“, „Elaborarea teh
nologiei pentru obținerea motiome- 
rilor necesari industriei chimice“.

Institutul de proiectări instalații 
petroliere și-a adus contribuția la 
perfecționarea tehnologiei de fabri
cație în industria de prelucrare a 
țițeiului, prin darea în funcțiune a 
unor instalații de mare eficacitate 
tehnico-economică: instalațiile de 
cocsare de la rafinăriile Onești 
și Brazi, instalațiile de distilare at
mosferică și în vid cuplată cu desa- 
linarea electrică, intrate în produc
ție la rafinăria Brazi, adaptarea la 
condițiile din țara noastră a unor 
proiecte de peste hotare.

Comuniștii din cadrul acestor 
stitute au subliniat totodată, în 
drul dezbaterilor din adunările 
alegeri, datoria specialiștilor de

fa
ca
de 
a 

determina noi progrese în îmbună
tățirea calității produselor petroliere 
prin studierea și experimentarea și-

telor moleculare pentru desulfurarea 
gazelor, a fracțiilor lichide, separa
rea hidrocarburilor normal parafi- 
nice.

PRSVIND !N PERSPECTIVĂ

Industria de prelucrare a țițeiului 
a fost dotată în ultimii ani cu insta
lații la nivelul celor mai noi realizări 
ale tehnicii. Au fost construite in
stalații importante la rafinăriile Plo
iești, Teleajen, Cîmpina și Brazi. In 
1965, rafinăriile din regiunea Plo
iești vor prelucra cu < circa 798 000 
tone mai mult țiței decît în 1959, 
iar valoarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței supusă prelu
crării va crește cu 1,9 la sută față 
de 1964 și cu circa 50 la sută față 
de 1959. Adunările de alegeri au sub
liniat necesitatea ca, pretutindeni, 
comuniștii să acționeze prin forța 
exemplului personal și prin munca 
politică ce o desfășoară pentru mo
bilizarea întregului colectiv la înde
plinirea sarcinilor de plan, iar pro
paganda tehnică, gazetele de perete, 
agitația vizuală și celelalte forme ale 
muncii politico-educative de masă să 
fie folosite cu mai multă eficiență.

Comisia economică a comitetului 
regional de partid va acorda sprijin 
comitetelor raionale și orășenești, 
organizațiilor de partid din rafi
nării în orientarea 
politico-organizatorice 
nile majore privind îmbunătăți
rea continuă a calității produse
lor, valorificarea superioară a 
nei de țiței.

Nu încape îndoială că, în 1965, 
muniștii, colectivele rafinăriilor 
regiunea Ploiești vor obține noi suc
cese în îndeplinirea sarcinii de mare 
însemnătate economică — valorifi
carea superioară a țițeiului.

Gheorghe ENE 
adjunct al șefului comisiei 
economice a Comitetului 
regional P.M.R. Ploiești
Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteii“

muncii lor 
spre sarci-

to-

co- 
din

♦

Oaspeți așteptați
A devenit o tradiție ca locuitorii 

satelor raionului nostru să primească 
vizitele brigăzilor științifice. Ținînd 
seama că aceasta este o formă a- 
tractivă și eficientă de răspîndire a 
cunoștințelor, Comitetul pentru cul
tură și artă din Bistrița a prevăzut 
în planul său pe acest trimestru 
m'ai multe deplasări ale brigăzilor 
științifice pe teren. Fiecare din cele 
opt brigăzi merge în mijlocul co
lectiviștilor. Locuitorii satelor He- 
rina, Sîngiorzul-Nou, Bungard, Șieu- 
Sfintu, Cociu și Tonciu au primit 
răspuns la întrebări privind îmbună
tățirea raselor de- animale, comba
terea dăunătorilor plantelor, aplica
rea îngrășămintelor la vița de vie 
etc. Tot cu acest prilej ei au aflat 
adevărul despre stelele căzătoare, 
despre prevenirea și tratarea reuma
tismului și li s-a explicat cum se 
transmit și se recepționează imagi
nile la televiziune. In afară de cei 
peste 300 de intelectuali din raion, 
la diferite acțiuni de răspîndire a 
științei și culturii participă și cadre 
didactice universitare din orașul Cluj, 
(De la prof. Constantin Podani, 
Bistrița).

Strunguri la odihnă
Ca și alte întreprinderi, Uzina de 

utilaj petrolier din Tîrgoviște a fost 
înzestrată cu multe mașini și utilaje 
noi. Se mai întîmplă însă ca unele 
dintre ele să nu fie folosite în pro
cesul de producție. De pildă, în sec
ția a 4-a piese de schimb pentru 
utilaj petrolier stau de vreo doi ani, 
la odihnă, două strunguri semiauto
mate. Poate că au unele defecțiuni. 
Nimeni n-a luat însă vreo măsură 
pentru verificarea lor. Poate că în 
secție nu mai e nevoie de ele. Atunci 
de ce n-ar fi trimise altei întreprin
deri care are nevoie de ele ? In orice 
caz, conducerea uzinei ar trebui să 
le hotărască mai repede soarta. (Un 
grup de muncitori.

SCRISORI către „Scînteia“
Nu mai doinește

La 
Zneu 
ansamblu artistic format' din soliști 
vocali, instrumentiști, orchestră de 
muzică populară. Noul ansamblu, 
denumit „Doina Crișului Alb“, a 
prezentat cîteva programe reușite la 
Ineu și în împrejurimi. A participat 
la cel de-al Vll-lea concurs al ar
tiștilor amatori și a ajuns pînă la faza 
finală. De atunci am așteptat mereu 
un nou program, dar în zadar. An
samblul nostru nu mai doinește, iar 
conducerea casei de cultură a uitat, 
se vede, de existența 
Alexandru Cîmpean,

Casa de cultură a raionului 
a luat ființă mai de mult un

nu este de bună calitate și nici tra
tamentele termice nu sînt corespun
zătoare. Din 
matrițeri din 
pină greutăți 
de plan. (De 
giner).

această cauză, sculerii 
uzina noastră întîm- 

în realizarea sarcinilor 
la Ion Iordache, in-
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Din oră in oră

a tărăgănat foarte mult executarea 
lucrării. In loc să-și îndeplinească 
obligațiile, conducerea acestei între
prinderi a dat lucrarea secției de 
electrificare-Corabia, care nu o poate 
executa din cauză că lipsesc mate
rialele prevăzute în proiect. In acea
stă situație, complexul gospodăriei 
are un proiect, dar nu are instalație 
electrică. (De la Marin Vrancea, 
președintele 
tive).

gospodăriei colec-

_— U' Ull'Ul'} 
lui. (De la 
funcționar).

În prag de iarnă
Sectorul zootehnic al G.A.C. „Uni

rea" din comuna Lisa, raionul Fă
găraș, se dezvoltă continuu. Consi
liul de conducere al gospodăriei nu 
se ocupă însă îndeajuns de asigura
rea adăposturilor necesare animale
lor și de gospodărirea furajelor. In 
plan s-a prevăzut să se construiască 
încă un grajd pentru 100 de animale. 
S-au strîns ceva materiale, dar pînă 
acum nu s-a turnat fundația. Din 
cauza depozitării necorespunzătoare, 
peste 4 vagoane 'de fîn au început să 
se strice. (Un grup de colectiviști).

Potrivit programului I.G.O.-Fetești, 
pe ■ traseul centru-gară ar trebui să 
circule șapte autobuze. Sînt însă zile 
cînd nu circulă debit unul singur, 
făcîndu-și apariția în stații din oră 
în oră. In această situație cetățenii 
sînt nevoiți să parcurgă pe jos dis
tanța din centrul orașului pînă la 
gară, adică 5 . kilometri. Care este 
cauza ? Unele autobuze sînt la re
parat, altele, abia ieșite din reparații, 
cum s-a întîmplat cu cele sosite de la 
I.R.A. 1-București, nu merg pentru 
că au fost reparate de mîntuială. Mai 
sînt și alte motive. Mă refer la unii 
conducători auto care întîrzie, nu-și 
fac datoria, iar conducerea I.G.O. 
Fetești și sfatul popular trec cu ve
derea asemenea atitudini. (De la 
Constantin Banciu, activist de 
partid).

Cu proiect dar fără

tărăgănate
orașului Oțelul Roșu 
vară lucrări de reno- 
magazinului de încăl- 

Din iulie și pînă acum

Gospodarii 
au început în 
vare a clădirii 
țăminte. 
meșterii n-au reușit încă să termine 
lucrările de tîmplărie și o sobă. De 
altfel, Sfatul popular raional Caran
sebeș nu-i grăbește de loc. (De la 
Petre Popescu, muncitor).

în căutarea unui telefon

Dar calitatea ?
Pentru nevoile sculăriei, uzinele 

„Independența“-Sibiu primesc pile 
de diferite forme și dimensiuni va
riate de la mai multe întreprinderi. 
Cele mici, semirotunde, rotunde și 
pătrate, produse de Fabrica de pile 
din București, se uzează repede. Ma
terialul folosit la confecționarea lor

instalație
încă din primăvara anului trecut 

întreprinderea regională de electrici
tate Oltenia a întocmit proiectul de 
electrificare a complexului de creș
tere a porcilor construit la G.A.C. 
Vișina Veche, raionul Corabia. Pro
iectul ne-a costat cîteva mii de lei. 
Lăsînd la o parte faptul că la în
tocmirea lui nu s-a ținut seamă de 
materialele pe care le avem la înde- 
mină și le putem folosi, IRE Oltenia

Imaginați-vă că sînteți în trecere 
pe la capătul liniei tramvaielor 12 și 
17 de la gara Progresul sau că lo
cuiți în acest cartier din București 
și nu aveți telefon acasă. Ce-ați face 
dacă ați avea de comunicat ceva 
urgent ? Există un telefon la gara 
Progresul, la vreo 400 de metri dis
tanță. Dar nu vă sfătuiesc sa stră
bateți, dus și întors, această distanță, 
fiindcă mai întotdeauna telefonul a- 
cesta nu funcționează. Mai bine luați 
tramvaiul și faceți o călătorie pînă 
la piața Progresul. E departe, dar 
altă soluție n-o să găsiți.

Cetățenii din cartier au insistat să 
se instaleze undeva, prin apropiere, 
un telefon public. Numai că tovarășii 
de la Direcția P.T.T.R. a orașului și 
regiunii București socotesc că cere
rile lor nu și-au făcut stagiul. 
(De la Geo Ciolcan, tehnician).

Stațiunile balneo-climaterice
In sezonul alb
Pregătiri
la Poiana Brașov

Vara sau iarna, prin frumusețile peisa
jului său, Poiana Brașov este unul din 
punctele de atraefie pentru turiști. Nu
mărul celor care vizitează acest coif pi
toresc se ridică la sute de mii pe an. In 
aceste zile premergătoare sezonului de 
iarnă, se fac ultimele amenajări la vile, 
se pregătesc pîrtiile de schi.r

In anul viitor se prevede o creștere 
simfitoare a numărului turiștilor roniîni 
și străini care vor vizita stajiunea. In a- 
ceasfă lună vor sosi oaspefi din Franfa, 
Suedia, R. F. Germană etc., Hotelurile 
și cabanele sînt pregătite. La .hotelul 
„Sport” se vor deschide două baruri, 
unul de zi și unul de noapte. Iubitorii 
sporturilor de iarnă vor găsi în sta
țiune echipament sportiv, schiuri, săniu
țe, hanorace etc. Sportivilor care 
veni în cantonament le stă la 
pozifie o sală spafioasă de sport, 
minată recent.

O bună parte din cei ce vizitează Po
iana urcă de 
cabana Cristianul 
telefericul este 
L-au încercat în cursul 
100 000 de persoane.

Pîrtiile de schi, cea 
clubul sportiv „Steagul 
un schilift în lungime de 350 m ca și 
pîrfia „Sulinar”, au fost amenajate. In 
curînd va fi dată în exploatare șoseaua 
care va lega Poiana de orașul Brașov, 
ușurînd accesul pentru toate tipurile de 
autovehicule. Ea oferă și o perspectivă 
inedită asupra frumuseții munfilor înveci
nați. Poiana pitorească și ospitalieră este 
în așteptarea turiștilor și sportivilor.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii“

obicei mai sus, pînă la 
Mare. „Urcușul” cu 

plăcut și reconfortant, 
acestui an peste

de slalom unde 
roșu“ a instalat

TEATRE

La clubul stațiunii Slânic Moldova

Teatrul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne : Lucia Dl Lamermoor (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Emi- 
nescu (orele 19,30), (sala Studio) : O fe
mele cu bani (orele 15,30), Patima de sub 
ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (orele
19.30) , (sala Studio — str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Dragă mincinosule (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Hipnoza (orele 19,30), (sala Studio) : Un
chiul Vania (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : N-avem centru îna- 
,intaș (orele 19,30), Paharul cu apă (la 
Teatrul de Comedie — orele 19,30). Tea
trul evreiesc de stat : Accidentul (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" (str. 
30 Decembrie nr. 9) : Mitică Popescu 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista de altădată 
(orele 20), (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" : Harap Alb (spectacol pentru copii 
— orele 16), Eu și materia moartă (spec
tacol pentru adulțl, orele 20,30). Ansam
blul artistic al C.C.S. (str. Lipscâni nr. 
59) : Tinerețe (orele 20). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE

■

Simetrie

■

■
-■

(Urmare din pag. I-a)

forestier. Conducerile DREF-urilor și 
întreprinderilor au întocmit încă din 
lunile iulie și august planuri de mă
suri tehnico-organizatorice cu pri
vire la pregătirea noului an fores- : 
tier. Aș enunța cîteva obiective mai 
importante : eșalonarea exploatării 
parchetelor, construirea din timp a 
instalațiilor de scos-apropiat, ame
najarea drumurilor și a depozitelor 
intermediare, asigurarea forței de 
muncă și a utilajelor, extinderea 
metodei de exploatare în trunchiuri 
lungi și catarge și a numărului bri
găzilor cu plata în acord global. 
Unele rămîneri în urrriă în pre
gătirea producției anului viitor 
sînt semnalate la întreprinderi fo
restiere din regiunile Hunedoara, 
Banat, Oltenia.

Pentru întocmirea documentației 
de execuție a drumurilor forestiere 
și a instalațiilor necesare exploată
rilor, Institutul de proiectări fores
tiere a deplasat pe teren 100 de pro- 
iectanți. Direcțiile regionale de eco
nomie forestieră au pus la dispozi
ția întreprinderilor 80 proiectanți.

— Pentru că v-ați referit la do
tarea tehnică a întreprinderilor, 
ce ne puteți spune despre crește
rea gradului de mecanizare a 
muncilor grele din exploatările 
forestiere ?

— Ne folosim astăzi de 4 000 
ferăstraie mecanice la recoltarea

lemnului, tractoare și
1100 instalații cu cablu la scos- 
apropiat și de peste' 1 300 utilaje și 
instalații pentru încărcarea mecani
că a lemnului. Aproape în întregi
mea lor aceste mașini și instalații 
sînt produse de industria noastră 
constructoare de mașini) In anul vii
tor, întreprinderile vor fi dotate cu 
noi mecanisme și utilaje. Aș subli
nia un fapt. O parte a mecanismelor 
prevăzute în plan pentru anul 1965 
ne sînt livrate încă din trimestrul 
IV a.c. Primim prin devansare 25 
încărcătoare mecanice de mare ca
pacitate pentru bușteni, 200 de trac
toare și 300 de trolii pentru scosul 
lemnului care vor fi montate 
tractoare. Vom mai primi pînă 
sfîrșitul acestui an, suplimentar, 
de fierăstraie mecanice și 600 
dispozitive pentru dezaninatul 
borilor și montarea cablurilor 
funiculare. Pentru transportul lem
nului, în planul pe anul viitor s-au 
prevăzut sporirea parcului de auto
camioane, dezvoltarea rețelei de 
drumuri forestiere cu 2 000 km. 
Indicii de mecanizare preconi
zați să fie atinși în 1965 sînt : 75 la 
sută la doborîtul și secționatul lem
nului, 70 la sută la scos-apropiat, 51 
la sută la încărcat. Sînt creșteri con
siderabile față de anul acesta. Mo
dul cum se desfășoară lucrările în 
prezent oferă garanția că în anul 
viitor rezultatele pe linia valorifică
rii superioare a masei lemnoase vor 
urma un drum continuu ascendent.

pe 
la

600 
de 

ar
ia

pajiștile de la Borsec 
și Vatra Dornei s-a așternut primul 
strat de zăpadă. E un semn sigur 
că iarna bate la ușă. Cu toate aces
tea, gospodarii stațiunilor balneo
climaterice nu au fost luați prin sur
prindere. Ei s-au pregătit din timp 
pentru a-și întîmpina oaspeții — 
oameni ai muncii veniți la odihnă 
sau tratament.

Buna gospodărire și organizare 
sînt probleme principale în acest se
zon. In vile, la cantine, la club tre
buie să fie cald, confortabil. Pentru 
aceasta clădirile au fost reparate, au 
fost revizuite instalațiile de încălzi
re și de apă și, ceea ce este 
foarte important, s-a asigurat com
bustibilul necesar. în vederea a- 
provizionării, s-au însilozat canti
tăți însemnate de cartofi și rădăci- 
noase, s-au preparat conserve, mu
rături etc. Intr-un cuvînt, în multe 
stațiuni s-a făcut tot ce trebuia 
pentru a da posibilitate celor veniți 
în stațiuni să petreacă un concediu 
plăcut. Totuși, un ultim tur de ori
zont nu strică. Orice om gospodar, 
care așteaptă oaspeți, îl face.

Plecarea în concediu e, fără îndo
ială, un lucru plăcut. Depinde de 
conducerile stațiunilor, de întreg 
personalul de acolo ca buna dispo
ziție a noilor sosiți să nu se piardă, 
ba chiar dimpotrivă. In primul rînd, 
cum este organizată primirea ? In 
stațiuni de odihnă depărtate de ca
lea ferată, cum este Borsecul, de e- 
xemplu, s-au luat măsuri ca auto
buzele să se afle în gară la Toplița 
la ora sosirii trenurilor. Ar fi de do
rit ca și în celelalte stațiuni asemă-.. iarnă, în unele stațiuni cum ar 
nătoare să se procedeze cu aceeași 
grijă, ca întreprinderile regionale de 
transporturi auto, ministerul de re
sort să acorde întreaga atenție asi
gurării traseelor Tg. Ocna-Slănic, 
Rm. Vîlcea-Olănești etc cu autobuze 
în bună stare, încălzite.

Activitatea birourilor de cazare 
joacă un rol important în stațiuni. 
La Sinaia, la Tușnad și Buziaș, re
partizarea în vile se face operativ, 
datorită bunei organizări a activi
tății de aici. Mai sînt însă cazuri 
cînd. în fața unor birouri de caza
re. oamenii așteaptă cu geamantane
le cîtevă ore pînă li se repartizează 
locurile în camere. Experiența bună 
din. unele stațiuni trebuie generali
zată neîntîrziat.

Majoritatea vilelor din stațiunile 
de pe Valea Prahovei și din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară co
respund cerințelor. Iată însă că unii 
pacienți aflați la tratament la Băile

Herculane ne sesizează că în unele 
camere e frig. Cu alte cuvinte, pre
gătirile de sezon nu s-au terminat.

Buna aprovizionare cu alimente 
permite maiștrilor bucătari să pre
pare mîncăruri gustoase și consis
tente, potrivite cu regimul prescris 
de medic. De cele mai multe ori 
meniurile izbutesc să satisfacă gus
turile. Se întîmplă însă și altminteri. 
Intr-o scrisoare adresată redacției, 
Gheorghe Enache din Mangalia, a- 
flat la tratament la Slănicul Moldo
vei, ne scrie, printre altele : „Iau 
masa la cantina nr. 4. Mîncărurile 
nu sînt deștul de consistente și nici 
pregătite cu gust, iar unele feluri se 
repetă prea des. Despre aceste lu
cruri s-a vorbit și în consfătuirile 
organizate de două ori în cursul se
riei. Din păcate însă, noi am spus, 
noi am auzit. Directorul stațiunii 
n-a participat la nici una din aceste 
consfătuiri”. Scrisori care să semna
leze situații asemănătoare am primit 
și din stațiunea „9 Mai“. Se vede că 
nu peste tot conducerile între
prinderilor balneare își înțeleg o- 
bligațiile ce le revin în direcția a- 
provizionării stațiunilor și stabilirii 
unor meniuri corespunzătoare.

In serile lungi de iarnă, cluburile, 
sălile de spectacole joacă un rol im
portant. întreprinderile balneare din 
Tușnad, Sovata și Borsec au înche
iat contracte cu teatrele de stat din 
Brașov și Tg. Mureș, au invitat for
mații artistice de amatori să dea 
spectacole pe scenele stațiunilor, 
s-au ocupat de înzestrarea bibliote
cilor. Pentru iubitorii sporturilor de 
“. fi

Sinaia, se găsesc centre de închirie
re a echipamentului sportiv, a să
niuțelor etc. De aceeași atenție tre
buie să se bucure și Predealul. Deși 
există posibilități, aici se organizea
ză prea puține acțiuni cultural-dis- 
tractive, programele prezentate sînt 
sărace și mereu aceleași. Comitetele 
regionale pentru cultură și artă. 
OSTA ar putea să programeze cu re
gularitate turnee artistice, vizite ale 
formațiilor de amatori 
permanente, iar ONT 
organizeze excursii în 
torești din apropiere, 
borarea strînsă a tuturor acestor 
factori, prin strădaniile 
lor din stațiuni și cu 
comitetelor executive ale 
populare, oaspeții veniți 
și tratament își vor putea petrece și 
în sezonul de iarnă un concediu 
plăcut.

Ziua fericirii — cinemascop: Sala 
Palatului R. P. Romîne (seria de bilete 
1145 — orele 19,30), București (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Ghinionistul: 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 
Can-Can (film pentru ecran panoramic): 
Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15).
Hamlet — cinemascop: Republica (9,30; 
12,15; 15,15; 18,15; 21), Grivița (10,30; 13,45; 
17; 20,15), Melodia (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). 
Ivailo: Luceafărul (9,30; 
18,30; 
20,30), xeonva, ^,uv, .
20,45). S-a întîmplat la miliție 
scop: C—2__2 212,2“,
20.30) , Feroviar (9,30; 1*,»«, 
20,45). Marile manevre: Carpați (9,30; 11,45 
14; 16,15). Veselie la Acapulco: Modern (10; 
12,15; 14,30- 16,45; 19; 21,15). 30 de ani de 
veselie : Cosmos (15,30; 18; 20,30), Tomls 
(9; 11; 13,15; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Sedusă și aban
donată : Flamura (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Drumul Sării (15; 17,45; 20,30). Comoara 
din lacul de argint : Victoria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). 1944 — XX —1964 — 
Raid prin cinematografie ; Pisica de 
mare : Lumina (10,30; 13,30; 16,45; 20,15). 
Viața particulară : Union (11; 16; 18,15;
20.30) . Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Comisarul Maigret 
se înfurie : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Cotrocenl (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Oameni de afaceri — Ilustrate la un 
album : Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). Teama : Giulești (10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Vil și morți — cinemascop (ambele serii): 
înfrățirea între popoare (16; 20), Arta 
(16; 19,30). Moral 63: Cultural (15,30; 18;
20.30) . Străinul — cinemascop (ambele
serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), Moșilor 
(16; 19.30). Umbrelele din Cherbourg : 
Buzești (15; 17,30; 20), Flacăra (11; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Colaboratorul Ceha : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). încurcătură 
blestemată : Bucegi (9,30; 12,15; 15; 18; 
21), Adesgo (15; 18; 21). Un suris în plină 
vară : Unirea (16; 18,15; 20,30). Șoferii
Iadului : Vitan (16; 18,15; 20,30). Cioclara: 
Munca (14; 16; 18,15; 20,30). M-am îndră
gostit Ia Copenhaga : Popular (16; 18,15; 
20,30). Există un asemenea flăcău : Au
rora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Lumea comică a Iui Harold Lloyd : Fe
rentari (16; 18,15: 20,30). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii): Viitorul (15,30; 
19).

_ __________  ____ 11,45; 14; 16,15;
20,45), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18;
Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
2 _ 2. Ț__ 2........................i — cinema-
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
Feroviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

TELEVIZIUNE
In jurul orei 14,00 — Intîlnirea de 

fotbal dintre echipele Dinamo București 
și Internazzionale-Mllano. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.10 — Pentru tineretul 
școlar: Ce să fiu?! 19,40 — Filmul ar
tistic „Inspectorul si noaptea". 21,15 — O 
voce de neuitat : George Folescu. în 
încheiere : Poșta televiziunii, buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea

în stațiunile 
Carpați să 
locurile pi- 
Prin cola-

colective- 
sprijinul 

sfaturilor 
la odihnă

ieri în țară : In cursul zilei de ieri, 
vremea a continuat să se răcească mai 
ales în jumătatea de nord a țării. Cerul 
a fost noros în Ardeal, Banat și Mol
dova, unde izolat au căzut precipitații 
sub formă de ploi, lapoviță și ninsoare. 
In sudul țării cerul a fost mai mult se
nin. Vîntul a suflat potrivit, cu intensi
ficări temporare în sud-estul țării, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 1 grad 
la Sighet, Toplița și Avrămeni și 15 grade 
la Mangația. In București : Vremea a 
lost frumoasă și relativ călduroasă, cu 
cer senin. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura maximă a fost de 14 grade. Timpul 
probabil pentru zi/ele de 4, 5 și 0 de
cembrie. In țară : Vreme relativ rece, 
cu cer variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
staționară Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 3 grade șl plus 7 grade, iar 
maximele între 0 grade și 10 grade. In 
București : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Ploi slabe. Temperatura 
în scădere la început apoi staționară. 
Vînt potrivit.
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Constituirea Comitetului național 
pentru organizarea comemorării a 75 de ani 
de la moartea lui Ion Creangă

Din Comitetul național pentru or
ganizarea comemorării a 75 de ani 
de la moartea marelui scriitor 
Ion Creangă fac parte acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă, acad. George Călinescu,. di
rectorul Institutului de istorie, lite
rară și folclor al Academiei R. P. 
Romîne, scriitorul Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, scriitorii Otilia Cazi- 
mir și Dumitru Corbea, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
stat pentru cultură și artă, prof, 
univ. Constantin Ciopraga, prof, u- 
niv. Alexandru Dirna, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, conf. univ. Zoe Dumitrescu-

Bușulenga, istoric literar, acad. Ior- 
gu Iordan, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, scriitorul Dumi
tru Ignea, secretarul filialei Uniu
nii scriitorilor din Iași, acad. Atha- 
nase Joja, președintele Comisiei Na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Toma Mosor, membru în Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
al orașului Tg. Neamț, director al 
Școlii de cultură generală de 8 ani 
din cartierul Humulești, acad. D. 
Panaitescu-Perpessicius, directorul 
Muzeului de istorie a literaturii ro
mîne, și Ian Pas, președintele Co
mitetului de radiodifuziune și tele
viziune. (Agerpres)

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI TEATRELOR
In zilele de 1 și 2 decembrie, a avut 

loc în sala de marmură a Casei 
Scînteii din Capitală ședința plenară 
lărgită a Consiliului teatrelor din 
Comitetul de stat pentru cultură și 
artă.

Au participat membrii Consiliului 
teatrelor, scriitori, critici de teatru, 
regizori, directori și secretari literari 
ai unor teatre din București și din 
țară, alți oameni de artă și cultură.

In plenară dramaturgul Horia Lo- 
vinescu, directorul Teatrului „C. I. 
Nottara“, a făcut o expunere asupra 
unor aspecte ale dramaturgiei origi
nale contemporane.

Pe marginea expunerii au luat cu- 
vîntul : Alexandru Andrițoiu, Aurel 
Baranga, Eugen Barbu, Ion Băieșu, 
Andrei Băleanu, Mihai Beniuc, Ion 
Brad, D. Cernesou, Liviu Ciulei, Mi
hai Davidoglu, Horia Deleanu, Lu

cia Demetrius, Dorel Dorian, Paul 
Everac, M. Florea, Lucian Giur- 
chescu, Gabriel Manolescu, Teodor 
Mazilu, Dan Nasta, Radu Penclules- 
cu, Valeriu Rîpeanu, Dinu Săraru, 
Zaharia Stancu, Traian Șelmaru. 
Vorbitorii au analizat multilateral 
stadiul actual al creației dramatice 
originale scoțînd în evidență calită
țile și lipsurile unor lucrări ale dra
maturgilor. Ș-au făcut, de asemenea, 
propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii de promovare a dramatur
giei originale, pentru creșterea ni
velului artistic și al conținutului ei 
de idei.

In încheierea discuțiilor a luat cu- 
vîntul Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pen
tru cultură și artă.

(Agerpres)

IN SPRIJINUL CREĂRII
UNEI ZONE MEDITERANEENE 
A PĂCII

ATENA 2 (Agerpres). —Problema 
creării unei zone a păcii în regiunea 
Mării Mediterane, scrie ziarul „Di- 
mokratiki Allaghi“, continuă să aibă 
o importanță vitală pentru popoa
rele mediteraneene, și criza din. Ci
pru, nu numai că nu slăbește cere
rea respectivă, ci, dimpotrivă, subli
niază necesitatea de a fi înfăptui
tă. Amintind că în ultimii ani au 
avut loc schimbări esențiale în zona 
Mării Mediterane, ca independența 
Algeriei, eliberarea statelor coastei 
africane, ziarul repetă cererile unor 
țări din nordul Africii de a se des
ființa toate bazele militare din re
giunea Mediterane!.

Cocteil la ambasada R. P. Romîne din Paris
PARIS 2 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Delegația de 
specialiști romînl condusă de tova
rășul Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, a vizitat 
în timpul șederii în Franța minele 
de potasiu șl instalațiile de prepa
rare a sărurilor de potasiu din Al
sacia, luînd totodată contacte cu 
institutele de specialitate și o serie 
de firme în domeniul minier și 
chimic.

Cu acest prilej, ambasada R. P. 
Romîne din Paris a oferit un 
cocteil, Ia care au luat parte, prin
tre alții : Jean Couture, președinte 
al Comitetului de utilizare a ener

giei din Ministerul Industriei, P. 
Nicolas, director general în Ministe
rul Industriei, conducătorul Birou
lui de cercetări miniere și geologice, 
Christianne Malitchenko, de la Di
recția afacerilor politice din Minis
terul de Externe, Dominique Spi- 
netta, președinte-director general al 
Societății „Venot et Co", J. Rouxel, 
director al Societății de cercetări 
miniere, Xavier Roy-Jouvin de la 
„Charbonnage de France“, precum 
și numeroase alte personalități și 
oameni de afaceri.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

informații
Miercuri a sosit în Capitală, după 

un lung turneu întreprins în țară, 
Ansamblul artistic național al R. P. 
Chineze. Oaspeții vor prezenta pu
blicului bucureștean un număr de 
trei spectacole — la Teatrul de O- 
peră și Balet în ziua de 7 și în zi
lele de 8 și 9 decembrie la Teatrul 
C.C.S. .

★
Tot ieri a sosit în. Capitală forma

ția de muzică ușoară Enrique Jorin 
El Cha, Cha, Cha (Cuba), care, după 
ce va evolua în diferite orașe ale 
țării, va oferi publicului bucureștean 
spre sfîrșitul acestei luni melodii 
sud-americane.

Desfășurarea
învâțămintului 
agrozootehnic
(Urmare din pag, I-a)

nicianul veterinar Dumitru Găină se 
află la cea de-a doua lecție.

In cele mai multe locuri, intere
sului colectiviștilor pentru învățătu
ră, consiliile agricole, conducerile de 
gospodării, specialiștii și ceilalți lec
tori i-au răspuns prin măsuri con
crete, eficiente, luate la timp pentru 
desfășurarea în bune condiții și la 
un nivel corespunzător a lecțiilor și 
seminariilor, a lucrărilor practice. 
Totuși, în raidul întreprins au fost 
întîlnite și unele defecțiuni în des- 
fășurarea învățămîntului. Despre ce 
este vorba ?

Deși au trecut multe zile de cînd 
principalele lucrări agricole de 
toamnă s-au terminat, Cursurile în
vățămîntului agrozootehnic nu au 
început în unele locuri. Care 
sînt cauzele ? Iată cum stau lucru
rile în raionul. Criș. Din cele 171 
cercuri organizate în acest an, nu
mai în 8 s-au deschis cursurile, la 
cele din gospodăriile colective Ze- 
rind, Pilu, Vărșand și Olari. La ce
lelalte se fac pregătiri pentru „des
chiderile“ festive. La gospodăria 
colectivă din Grăniceri se prevăzu
se ca primele lecții să se țină în 
ziua de 27 noiembrie. Dar s-au amî- 
nat. Așa s-au petrecut lucrurile și 
în alte părți. Consiliul agricol raio
nal a făcut încă de mult o evidență 
a celor înscriși la cursurile agrozoo
tehnice pentru a putea stabili nece
sarul de lectori pe specialități, de 
manuale și alt material didactic. Dar 
lucrurile s-au oprit aici.

In alte raioane, faptul că încă nu 
s-au deschis cursurile învățămîntu- 
lul agrozootehnic se atribuie întîr- 
zierii lucrărilor agricole. Din cele 
opt gospodării colective din raionul 
Bacău care au fost vizitate cu pri
lejul raidului întreprins, în numai 
trei începuseră cursurile. La G.A.C. 
Faraoani, tov. Ion Costache, instruc
tor al comitetului raional de partid, 
a arătat că pînă acum nu s-aù 
deschis cursurile la nici unul din 
cele 6 cercuri din cauză că lucrările 
agricole în cîmp nu au fost termi
nate. bar de ce nu s-au deschis 
cerourile zootehnice ? Același lucru 
se poate spune și despre G.A.C. 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea. La 
5 noiembrie a avut loc deschiderea 
învățământului, dar pînă acum nu 
s-a ținut nici o lecție.

O condiție din cele mai importan
te pentru însușirea temeinică a cu
noștințelor oare se predau la cursu
rile învățămîntului agrozootehnic 
este ca lectorii să folosească mate
rial didactic ajutător : planșe, hărți, 
mulaje, exponate de diferite pro
duse etc. In multe gospodării colec
tive acest material este folosit la 
fiecare din lecțiile care se țin. La 
G-A.C. Mădăras, raionul Salonta, 
încă din vară lectorii au • adunat de 
pe loturile experimentale plante pe 
care le folosesc o dată cu expunerea 
lecțiilor. In unele locuri există defi
ciențe în folosirea materialelor di
dactice. La gospodăriile colective din 
Cleja și Secuieni, raionul Bacău, pe 
lingă faptul că nu s-au adunat mos
tre suficiente de produse agricole, 
materialul didactic este depozitat în 
condiții necorespunzătoare. La G.A.C. 
Secuieni încă nu au sosit manualele 
necesare cercului pomi-viticol.

★
Oamenii muncii din agricultură 

Sînt interesați să-și însușească, la 
învățămîntul agrozootehnic de masă, 
cît mai multe cunoștințe pe care a- 
poi să le aplice îjn practică. Pentru 
realizarea acestei cerințe se impu
ne să se asigure cele mai bune con
diții de desfășurare a lecțiilor. Lec
torii sînt chemați să explice, pe în
țelesul colectiviștilor, cunoștințele 
predate, să le lege de specificul gos
podăriei.

FOTBAL
Âzi, în meci revanșa

Dinamo - Internazionale
Astăzi, pe stadionul „23 August“ 

din Capitală, cu începere de la ora 
14, se va desfășura întîlnirea retur 
din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni“ la fotbal între echipele Di
namo București și Internazionale 
Milano. întîlnirea va fi arbitrată la 
centru de austriacul Demetrius 
Wlachojanis.

Televiziunea va transmite în în
tregime . desfășurarea partidei, iar 
posturile de radio — repriza a doua 
(de la ora 15, pe programul I).

*
Reprezentanți ai conducerii clu

bului Internazionale Milano și lotul 
de fotbaliști au depus, miercuri o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

Lokomotiv-Pefrolul 2-0
Pe stadionul din Plovdiv, în cadrul 

„Cupei orașelor tîrguri“ la fotbal, 
s-a desfășurat ieri meciul retur din
tre formația bulgară Lokomotiv și 
echipa Petrolul Ploiești. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0) și s-au calificat în 
turul următor. Scorul a fost des
chis dintr-o lovitură de la 11 m, în 
minutul 33, iar al doilea gol s-a în
scris în minutul 85.

U. T. A.-Rapid 3-0
Disputat ieri la Arad, meciul res

tanță pentru campionatul republi
can de fotbal dintre formațiile 
U. T. Arad și Rapid București a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—0 
(1—0). Cele trei goluri ale arăde
nilor au fost marcate de Țîrlea (min. 
12 și 55) și Chivu (min. 58).

Dukla-Real 2-2
Miercuri la Praga, Real Madrid 

și Dukla Praga au făcut joc egal 
(2—2) în meci retur pentru „Cupa 
campionilor europeni“. ' Real Ma
drid, care cîștigase cu 4—0 pe teren 
propriu, s-a calificat în sferturile de 
finală.

însemnări de călătorie

„PERLA PACIFICULUI“
Filipinele. Atmosfera de baie de 

aburi, stătută — transpirația nu se 
evaporă, îți simți pielea vîscoasă, 
lipicioasă. Camera neaerisită cîteva 
ceasuri, prinde miros de mucegai, 
apa din robinet e sălcie, cămașa e 
jilavă, batista, după o oră, de ne- 
întrebulnțat. Doar la lăsarea serii 
cîte o adiere aduce puțină răcoare 
împreună cu mirosuri ciudate ale 
florei tropicale amestecate cu cel 
al fumului coprei arse.

Sînt la capătul unei călătorii în 
interiorul insulei Luzon și prin fața 
ochilor continuă să mi se perinde 
vegetația luxuriantă a junglei de pe 
povîrnișurile munților, locuințele 
din bambus și foi de palmier coco
țate pe stîlpi, leneșii bivoli „cara- 
bau" bălăcindu-se în noroiul băl
toacelor sau pășind pe marginea 
drumului, călăriți de cîrduri de copii 
pe jumătate goi, nesfîrșitele oglinzi 
ale orezăriilor și plantațiilor de co- 
cotieri, bananieri și mango, apusuri 
de soare feerice deasupra lagunei 
Manillei.

Am trecut prin locuri îneîntătoare 
care, din acest punct de vedere, fac 
ca Filipinele să-și merite pe deplin 
numele de „perlă a Pacificului*.

Manilla, oraș cu peste 2 000 000 
de locuitori, apare turistului aflat 
în trecere, în toată vioiciunea unor 
contraste violente. Bulevarde, cu 
buildinguri moderne aparținînd ma
rilor societăți, străbătind labirintul 
de ulicioare cu prăvălii, „Intramu- 
ros”, vechea citadelă spaniolă, ală
turi de noul centru guvernamental 
Quezon City, un fel de Brasilia în 
mic, ce se construiește la marginea 
Manillei, pe fondul mahalalelor să
răcimii. Și în plus o circulație haoti
că la care își dă contribuția tot ce 
mintea omenească a scornit în 
cursul istoriei ca mijloc de trans
port : ricșe obișnuite, velo-ricșe, 
moto-ricșe, șarete cu roți de 2 me
tri diametru trase de cai, bivoli sau 
măgăruși și zeci de mii de „Jeep- 
neys* — jeep-uri provenite din sur
plusurile armatei americane trans
formate într-un fel de microbuze- 
taxi, vopsite năstrușnic în cele mai 
țipătoare culori, decorate cu pan
glici și acoperite de zorzoane.

Io campionatele de baschet
La sfîrșitul acestei săptămîni vor 

avea loc cîteva partide deosebit de in
teresante, Sîmbătă, de la ora 16,30, în 
sala Dinamo se vor disputa meciurile : 
Rapid București-Voința Oradea (fem.) ; 
I.C.F.-Voința Satu-Mare (mase.) ; Con- 
structorul-Voința București (fern.), iar

e mai intim
Molipsitoare și irezistibilă, fe

bra întrecerii cuprinde deopotrivă 
pe combatanți și pe suporteri, dînd 
naștere acelei atmosfere specifice 
care face, în bună măsură, farme
cul sportului competițional. Obiec
tivitatea spectatorilor, ținuta dem
nă a sportivilor noștri sînt bine 
cunoscute, atît în țară cît și peste 
hotare.

Din păcate, se mai întîmplă ca 
această atmosferă să fie tulburată 
de ieșirile reprobabile ale unor 
jucători lipsiți de sportivitate. 
La Ploiești, în decursul partidei 
Petrolul-Știința Craiova, fot
balistul localnic Badea și-a per
mis un gest ofensator la adresa 
celor ce-și exprimau pe drept cu- 
vînt nemulțumirea față de e- 
voluția echipei gazdă. Nu știm 
ce sancțiuni i-au fost aplicate 
recalcitrantului jucător; în ra
port cu gravitatea cazului, s-ar 
cuveni ca ele să fie exemplare. La 
Iași, apărătorul Moțoc (C.S.M.S.) 
s-a apucat să discute cu arbitrul, 
în timp ce atacanții adverși asal
tau poarta lui Constantinescu; con
secință firească — echipa sa a 
primit un gol exact în acel mo
ment 1 In meciul. Știința Cluj—Pro
gresul, caracterizat prin obstrucțio- 
nismul agresiv al bucureștenilor, 
fotbalul a fost înlocuit dese
ori printr-o combinație de box 
și lupte libere, practicate îndeosebi 
de cuplurile antagoniste Ivănescu— 
Vasile Alexandru și Mafteuță—Mu- 
reșan II. Asemenea exemple dove
desc că în unele cluburi munca e- 
ducativă nu e la înălțime. De alt
fel, chiar persoane din conducerea 
tehnică dau cîteodată tonul acte-

Și totuși Beara periferiile Manillei 
te întîmpină cu o tăcere stranie, 
nefirească pentru un oraș meridio
nal. Domnește peste tot o atmosferă 
deprimantă, parcă de abandon, și 
în același timp plină de tensiune. 
Tineri fără lucru stau pe marginea 
trotuarelor slab luminate, fără o 
vorbă, fără o glumă, fără un zdrăn
gănit de chitară. Nici o fată printre 
ei — moravurile sînt catolice, bigo
te. Cîte unul îți iese în întîmpinare 
oferindu-ți cu jumătate de preț ți
gări provenite din tainul soldaților 
străini. Mutre suspecte recunoscînd 
în tine un turist, te salută, ți se ală
tură, își oferă serviciile...

Străzile, casele, oamenii . respiră 
sărăcie, însă de un gen anumit, fără 
perspectivă, fatalistă, demoralizan
tă, specifică pentru o țară în care 
domnia oligarhiei banului pare asi
gurată pentru totdeauna prin spri
jinul extern de care se bucură. Nu 
de mult, Filipinele erau o semicolo
nie a S.U.A. ; azi, ele continuă să 
fie prezente din .plin la fața locului 
prin pozițiile pe care le deține ca
pitalul, prin S.E.A.T.O., prin cele trei 
baze uriașe : Brambara — aviație, 
Springfield și Cavite — marine.

Am străbătut „Millionaires Row* 
— strada milionarilor — unică în fe
lul ei în lume, de fapt un întreg car
tier de străzi „proprietate privată", 
închise cu bariere și păzite de poli
țiști înarmați cu automate, cu circu
lație interzisă celor străini, cu vile, 
al căror lux însoțitorul meu mi-1 su
gerează sub forma sintetică a cos
tului lor : 300 000... 500 000.... 1 000 000 
de dolari. Iar dincolo de terenul 
imens de golf al milionarilor se în
tind „bidonville-uri* cu colibe din 
bidoane și foi de palmier, locuite de 
„squatters" fugiți de viața semiioba- 
gă și de exploatarea sălbatică de 
pe plantații.

Nu-ți trebuie mult să înțelegi că 
regimul de aici reprezintă o îmbi
nare curioasă între „libera inițiati
vă’ neîngrădită prin nimic, cu o co
pie caricaturală a democrației par
lamentare drept formă de guvernă- 
mînt și un regim polițist împins pînă 
la ultimele sale consecințe, motivat 
prin necesitatea de a apăra aceas

duminică dimineața, în sala Floreasca, 
de la ora 8, partidele : Progresul- 
Știința Cluj (fem.); Rapid-Politehnica 
Cluj (mase.) ; Steaua-Știința București 
(mase.) ; Olimpia-Voința Tg. Mureș 
(mase).

plă ■ ■ ■

lor nesportive, comportîndu-se ire
verențios față de arbitru, așa cum 
a făcut recent tovarășul Grecser, 
din conducerea secției de fotbal 
U.T.A.

Sînt cazuri — ce-i drept izolate— 
cînd și printre spectatori își fac 
loc oameni certați cu buna-cuvi- 
ință. Acum cîteva săptămîni, un 
meci de fotbal desfășurat la 
Giurgiu a fost urmat de ieșiri 
reprobabile împotriva echipei 
oaspete și a susținătorilor ei ; 
lucruri asemănătoare s-au pe
trecut la Pitești, după întîlnirea din
tre formația locală Dinamo și Pe
trolul Ploiești. In asemenea cazuri, 
federația poate lua măsuri drasti
ce, mergînd pînă la suspendarea 
terenului cu pricina pentru un nu
măr de etape. Hotărîrea afectează, 
desigur, publicul respectiv, străin 
— în marea sa majoritate — de 
atari manifestări ; trebuie totuși 
spus că absența unei riposte ho- 
tărîte încurajează izbucniri în genul 
celor amintite.

Nici cel mai turbulent spectator 
nu și-ar permite să treacă... la ac
țiune într-o sală de teatru sau de 
concert, dar stadionul sau incinta 
sportivă sînt considerate de către 
unii drept locuri unde pot părăsi 
ținuta civilizată.

Cu cît reacția opiniei publice va 
fi mai viguroasă, cu atît mai grab
nic vor dispărea manifestările de 
acest fel, încetînd să mal altereze 
atmosfera de adevărată întrecere, 
care trebuie să existe pe terenuri
le de sport și în tribune.

Dan DEȘLIU

tă „democrație" de „subversiune co
munistă*.

„Libera inițiativă" înseamnă via
ța economică a țării lăsată la voia 
întîmplării, adică la cheremul ma
rilor latifundiari și a marilor socie
tăți capitaliste care în goană după 
profituri dezvoltă în primul rînd a- 
cele ramuri care au debușeu în 
străinătate : trestia de zahăr, copra, 
abaca. Orezul — hrana de bază a 
populației — care în trecut se ex
porta, acum se importă.

Dependentă pînă acum cîțiva ani 
exclusiv de economia Statelor Uni
te — cărora le revin 500 000 000 do
lari investiții și partea principală a 
comerțului exterior evaluată la 
1 300 000 000 dolari — marea bur
ghezie filipineză începe să caute, 
timid ce e drept, unele debușeuri 
mai rentabile în afara „străzii cu 
sens unic", fără să fie dispusă însă 
să investească fonduri în cadrul u- 
nor planuri de perspectivă privind 
dezvoltarea economică a țării.

„Libera inițiativă" înseamnă și 
murdăria cumplită a orașului, in
clusiv a străzilor sale centrale, bă
lăriile care sînt lăsate să crească 
în voie pe piața-maidan din fața 
palatului guvernului, șoselele națio
nale pline de hîrtoape, care nu per
mit o viteză mai mare de 30 km pe 
oră, ghereta polițistului pe care stă 
scris cu litere mari „donată de bru
tăria Magaspal"...

înseamnă și realitățile trisțe ale 
situației culturii. Nu există în Manil
la un teatru de operă, de operetă 
sau măcar un teatru de dramă per
manent. E o singură sală de con
certe, proprietatea unei societăți de 
asigurări, dar orchestra filarmonice 
menținută prin subvenții particulare 
se produce numai cîteva luni pe 
an — în restul timpului, membrii e! 
cîntă pe la restaurante. Din cele 5 
universități care mi-au fost arătate, 
una singură e de stat. „Un muzeu 
național, istoric și etnografic ? Da, 
s-a vorbit mult de el înainte de ulti
mele alegeri, s-au săpat și fundații 
pe o latură a pieței centrale. După 
ce alegerile au trecut, fundațiile au 
fost acoperite cu pămînt șl s-a se
mănat gazon pe deasupra* — mă

Lucrările Congresului U. I. S.
Cuvîntarea conducătorului

SOFIA 2. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : In ca
drul lucrărilor celui de-al VIII-lea 
Congres al U.I.S. au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului pre
zentat de Zbynek Vokrouhlicky. La 
discuții au participat reprezentantul 
Uniunii studenților kurzi, care în
vață în Europa, și reprezentanta U- 
niunii studenților chinezi.

Luînd cuvîntul, Ștefan Bîrlea, 
președintele Consiliului U.A.S.R. și 
secretar al C.C. al U.T.M., condu
cătorul delegației tineretului romîn, 
după ce a făcut aprecieri pe margi
nea raportului prezentat, s-a referit 
la unele aspecte ale ‘situației inter
naționale actuale. El a arătat că, 
sprijinind din toată inima politica 
externă consecventă de pace a gu
vernului R. P. Romîne, întreaga stu- 
dențime romînă se pronunță cu ho- 
tărîre pentru : interzicerea și distru
gerea tuturor armelor nucleare și 
folosirea energiei atomice numai în 
scopuri pașnice, desființarea ori
căror blocuri militare, lichidarea tu
turor bazelor militare și retragerea 
tuturor trupelor străine de pe teri
toriul altor țări, înfăptuirea dezar
mării generale, ca un obiectiv im
portant al luptei pentru pace, crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii, încheierea 
tratatului de pace german, sprijini
rea din toată inima a eforturilor 
țării noastre și celorlalte țări socia
liste și numeroase alte state inte
resate în apărarea păcii, pentru 
destinderea încordării internaționa
le, pentru triumful principiilor co
existenței pașnice, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, pe baza recu
noașterii dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, a res
pectării suveranității și integrității 
teritoriale a statelor, a deplinei e- 
galități în drepturi și a neameste
cului în treburile interne.

Delegatul romîn și-a exprimat în 
continuare solidaritatea cu lupta 
studenților și organizațiilor lor pen
tru înfăptuirea democratizării în
vățămîntului, înlăturarea tuturor 
obstacolelor care împiedică accesul 
maselor de tineret la învățămîntul 
superior, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de studiu și de trai ale stu
denților.

„In numele studențimii romîne — 
a spus vorbitorul — U.A.S.R. apre
ciază că unitatea și cooperarea în 
mișcarea internațională studențeas-

lămurește custodele muzeului de is
torie naturală, domnul Mendoza.

Am căutat vreo expoziție cu ad
mirabilele lucruri de artizanat fili- 
pineze. Nu există, deși în acest ca
zan aflat la răscrucea marilor dru
muri dintre oceane, în care B-au a- 
mestecat, pe un fond original ma- 
laez, toate marile culturi orientale : 
chineză, indiană chiar și cea arabă 
șl persană, s-a dezvoltat o admira
bilă artă populară, mai ales aoeea 
a sculpturii în lemn neîntrecută în 
Extremul Orient.

Celsio Carunungan, membru în 
comitetul pentru cultură, înființat 
abia anul acesta, și secretar gene
ral al P.E.N.-Clubului, îmi relatează 
în atmosfera destinsă a mesei pe 
care am luat-o împreună, că tirajele 
cărților nu depășesc 10 000 exem
plare, Iar principala producție lite
rară este aceea a romanelor foile
ton, care trebuie să facă față comic
surilor — se publică în Manilla cinci 
reviste specializate în „comicsuri", 
pornografie și povești cu detectivi. 
Intre „Adobo", tocană filipineză din 
carne de pui și de porc, însoțită de 
un sos pipărat și completată cu 
găluști din orez și mango, și deli-! 
catul „Atis", un fruct întîlnit numai 
in Filipine, cu aspect de conopidă 
și cu interior de ananas cu frișcă, 
Carunungan mai risipește o iluzie 
care se menține tenace în Europa : 
— aceea a Filipinelor-bastion al 
culturii spaniole în Pacific. în rea
litate, spaniola este aici o limbă mu
ribundă. întregul învățămînt în școli, 
presa, radioul, cărțile, firmele tutu
ror magazinelor, continuă să fie în 
engleză, după cum în engleză e scri
să constituția țării și își rostește 
discursurile președintele.

Chiar și luptele de cocoși, marea 
pasiune a filipinezilor, reprezintă de 
fapt tot un fel de joc de noroc în 
care sărmanele păsări joacă rolul 
de zaruri vii. Doar cîteva minute 
ține lupta pe o arenă înconjurată de 
zăbrele înalte. Apoi urmează o pau
ză lungă în care se încheie rămă
șaguri pentru următoarea pereche. 
Oricît de multe ar fi pariurile înche
iate de la distanță, prin semne — 
vacarmul e strașnic — se respectă 
toate cu sfințenie.

Viceprimarul noii capitale, Que
zon City, s-a prezentat însoțit de trei 
asasini de profesie, acasă la... ca 
să-l oblige să retragă o plîngere 
pentru șantaj... Luptă de stra
dă între vameși șl trupele de 
securitate pentru stăpînirea unor

delegației romîne
că trebuie concepute și realizate pe 
baza unor platforme largi, care să 
cuprindă idei și obiective accepta
bile pentru toate organizațiile stu
dențești democratice, indiferent de 
concepțiile politice, filozofice, reli
gioase, de afilierea lor internațio
nală“. Subliniind creșterea neînce
tată a rîndurilor sale și sporirea ro
lului U.I.S. în mișcarea internațio
nală studențească, vorbitorul a ară
tat că acestea fac imperios nece
sară îmbunătățirea formelor și me
todelor de muncă ale. organizației 
pentru a se crea un climat prielnic 
colaborării organizațiilor membre, 
atragerii continue de noi organiza
ții, rezolvării în spirit constructiv a 
problemelor vitale ale mișcării stu
dențești.

Referindu-se la activitatea desfă
șurată în ultimii ani de către orga
nele de conducere ale U.I.S., vorbi
torul a arătat că aceasta a demon
strat necesitatea de a consulta cu re
gularitate și a lua în considerare cu 
răbdare și atenție opiniile și propu
nerile tuturor organizațiilor afiliate, 
de a pregăti temeinic sesiunile U.I.S., 
de a se depune eforturi sporite pen
tru apropierea punctelor de vedere 
în problemele divergente, pentru 
promovarea problemelor în care se

mmw!
Vedere din Filipino : goli In apropiere de Olongapo

1

mărfuri de contrabandă' dosite 
de vameși dar pe teritoriul a- 
flat sub jurisdicția acestor tru
pe... încercarea unor polițiști din 
„poliția financiară", poreclită „Trig
ger happy* („fericită cînd are oca
zia să apese pe trăgaci* — cam așa 
ar suna traducerea) de a șantaja 
niște tineri din „lumea bună" urma
tă de o urmărire spectaculoasă cu 
mașinile prin Manilla și de asasina
rea unuia din tineri ca să-1 facă să 
tacă... 4 șefi ai „sindicatului cri
mei" țin conferință... Un nou atac al 
„Hell's drivers' (șoferii iadului)... 
Toate acestea, împreună cu 8 asa
sinate „obișnuite*, le găsim în nu
mărul din 26 octombrie al ziarului 
local „Dailly Miror".

Regimul se lipsește conștient de 
atributele elementare ale unei so
cietăți moderne. Partidele de stînga 
sînt interzise ; mișcarea sindicală, 
în afara unor organizații aflate în 
mîna patronatului — de asemenea, 
încă din 1951,. ca subversivă. Nici o 
publicație sap carte marxistă, sau 
numai provenită din țările socialiste, 
nu pătrunde în Filipine. La intrarea 
în facultate sau în slujbă se cere o 
„adeverință de profil moral", adică 
o copie de pe fișa poliției... Nu exis
tă nici o organizație de tineret, nici 
o uniune a studenților. Sînt doar 
două' partide mari, naționaliștii și 
liberalii, reprezentate prin clientelă 
politică șl aparat electoral care se 
succed la guvernămînt.

Atmosfera politică în care se miș
că toate poate deruta pur și simplu 
și îi sperie chiar și pe unii din spri
jinitorii și profitorii regimului.

— „Vrem prea mult, vrem totul, 
nu știm să cedăm. N-avem interlo
cutor, n-avem cu cine trata, ne lip
sește don Callogero din „Ghepar
dul* — îmi spune Cristine Carroll, 
BOțla inteligentă și lucidă a unuia 
din marii magnați flllplnezl. După o- 

poate obține un punct de vedere 
comun. „Noi considerăm — a spus 
vorbitorul — că în relațiile dintre 
organizațiile studențești autonome și 
independente, membre ■ ale U.I.S., 
votul majoritar nu poate acționa ca 
principiu de adoptare a unor hotă- 
rîri în problemele fundamentale“. 
„Trebuie depuse eforturi susținute 
ca în aceste probleme să fie adop
tate hotărîri unanime, care să aducă 
o contribuție reală la întărirea 
U.I.S., la dezvoltarea cooperării și 
unității în mișcarea internațională 
studențească“. U.A.S.R. propune 
congresului să însărcineze viitorul 
comitet executiv ca, pe baza con
sultării organizațiilor membre, să 
elaboreze și să prezinte celui de-al 
IX-lea congres un nou proiect de 
constituție, care să conțină o mai 
bună definire a rolului și caracte
rului U.I.S. și ale cărui prevederi să 
asigure dezvoltarea democrației în 
funcționarea organelor executive și 
în întreaga activitate a U.I.S.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a Romîniei în anii de 
după eliberare și la contribuția pe 
care U.A.S.R. o aduce la realizarea 
acestor sarcini.

In încheiere, delegația U.A.S.R. a 
adresat un călduros apel către toți 
participanții lâ congres ca, promo- 
vînd în relațiile .lor ceea ce-i unește, 
să întărească unitatea de acțiune 
pentru înfăptuirea celor mal nobile 
aspirații ale studențimii din întrea
ga lume.

«fäll ■

«H & 1

bioelul american, mi-a arătat întîl 
casa — podele de marmură, de ma- 
hon șl lemn roșu, baruri și frigidere 
în fiecare din nenumăratele camere, 
lavoar de aur, toaleta din lapis la
zuli... Se scuză că trebuie să dea 
dispoziții majordomului care, în ți
nută albă și în picioarele goale, aș
teaptă ordine pentru cele 30 de slugi 
peste care domnește — apoi se- în
toarce spre mine.

— Ei, cum vă place acest ames
tec de aristocrație colonială și de 
civilizație de „Coca Cola" ? ironi
zează ea. Acesta e stilul „societă
ții" de aici și în viață personală și 
în cea publică. Mă întreb numai cît 
va mai dura totul ? Și după o pauză:

— Nimic, dar absolut nimic între 
noi și „Huks 1'

Huks 1 „Hukbalahap", mișcarea de 
partizani antijaponeză, devenită a- 
pol mișcare de eliberare națională 
împotriva noilor ocupanți. In zilele 
noastre e una din cele mai vechi 
mișcări de rezistență. încă, din 1954 
guvernul a comunicat lichidarea ei. 
Recent însă, s-au anunțat iar cioc
niri ^cu „Huks", iar în „Sunday Ti
mes" din 25 octombrie citesc știrea 
că partizanii controlează practic re
giunile Pampanga și Tailac din Lu
zon și că au executat pentru trădare 
pe primarul din Mahwala. în drumul 
făcut în provincie am fost opriți de 5 
ori de baraje mobile instalate de po
liție. „Atențiune 1" „încetiniți viteza 1." 
„Stop 1 în caz contrar se va trage !" 
— stătea scris pe primele 3 panouri 
șl un politicos „Mulțumesc" pé al 
4-lea.

— Pe cine caută ? — am întrebat 
pe însoțitorul meu, în timp ce soldați 
din trupele de securitate în ținută de 
„Rangers" ne controlau documentele 
cu degetul pe trăgaci.

— „Huks" 1 fu răspunsul laconic

Al. Ș1PERCO
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NEW YORK — Trimisul special al 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : în dimineața zilei de 2 decem
brie, înainte de începerea ședinței 
plenare a Adunării Generale, a avut 
loc ceremonia înălțării steagurilor 
noilor state primite în O.N.U. — re
publicile Malawi, Malta și Zambia. 
Luînd cuvîntul, U Thant, secretarul 
general al O.N.U., a declarat, prin
tre ...................
trei 
pas 
ției.
Thant — sînt un simbol al recunoaș
terii tot mai largi de către comuni
tatea mondială a principiului res
pectării drepturilor egale între na
țiunile mari și mici.

Ședința plenară a fost consacrată 
discursurilor de salut adresate noilor 
state membre. Au luat cuvîntul re
prezentantul S. U. A., A. Stevenson, 
jfaprezentantul Marii Britanii, lordul 
Caradon, reprezentantul Uniunii So
vietice, N. T. Fedorenko, reprezen-

altele, că prin primirea celor 
state membre s-a făcut un nou 
spre universalitatea organiza- 
Cele trei state — a spus U

tantul Izraelului, Abba Eban, repre
zentantul Marocului, Sidi Baba etc.

In numele unor țări socialiste, 
printre care și R. P. Romînă, salu
tul 
de 
tul 
rul și-a exprimat convingerea că 
participarea celor trei noi state 
membre „va întări și mai mult efica
citatea Națiunilor Unite“. El a subli
niat că admiterea acestor țări consti
tuie o recunoaștere a rolului istoric 
al O.N.U. în lichidarea totală a colo
nialismului.

adresat noilor state a fost rostit 
Karoly Csatorday, reprezentan- 
R. P. Ungare la O.N.U. Vorbito-

guvernamentale
• Aeroportul din Stanleyville inutilizabil • Sou 
mialot în drum spre O. 
triva intervenției străine

N. U. • Proteste împo
Calendarul

★
NEW YORK 2 (Agerpres). — In- 

tr-o scrisoare adresată de Fernando 
Alvarez Tabio, reprezentantul per
manent al Republicii Cuba la O.N.U., 
secretarului general, U Thant, se 
arată că Republica Cuba se alătură 
proiectului cambodgian care cere ca 
pe ordinea de zi a Adunării Gene
rale să fie înscrisă problema resta
bilirii drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze la O.N.U.

SAIGON 2 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul agen
ției United Press International, un 
batalion al forțelor patriotice sud- 
vietnameze a pătruns marți în ora
șul Thien Giao, situat la aproxima
tiv 100 mile nord-est de Saigon. El 
a atacat clădirea statului major mi
litar al districtului și a incendiat 
depozitul de muniții. în cursul lup
tei ce a avut loc, trupele guverna
mentale au înregistrat o serie de 
pierderi în oameni și materiale.' U- 
nitățile patrioților au captura* nu
meroase arme și o cantitate impor
tantă de muniții. Surse militare sud- 
vietnameze au declarat că „aceasta 
a fost una dintre cele mai grele în- 
frîngeri suferite de trupele guver
namentale în decursul ultimelor 
luni".

Corespondență din Rio de Janeiro

Peron în drum spre Argentina
Pe aeroportul internațional El Ga- 

leao, din Rio de Janeiro, a aterizat, 
miercuri dimineață, un avion al 
companiei spaniole „Iberia", pe bor
dul căruia se afla fostul președinte 
al Argentinei, Jüan Peron, însoțit 
de o suită de 16 persoane. încerca
rea fostului dictator argentinean de 
a se înapoia în țară este apreciată, 
în cercurile ziaristice, drept ultimul 
act al unui „război al nervilor" dus 
de mai multe luni de Peron împo
triva guvernului argentinean, con
dus de președintele Illia.

Avionul a fost imediat înconjurat 
de polițiști, care nu au permis nici 
unei persoane să se apropie de apa
rat. Guvernul brazilian a anunțat că 
Peron nu va avea dreptul să rămînă 
în țară, și va trebui să se înapoieze 
la Madrid. La rîndul lor, guvernele 
Uruguayului și Argentinei au făcut 
cunoscut că nici un avion, la bordul

Madrid.
după aflarea știrii sosirii 
în Brazilia, guvernul ar- 
a ținut o ședință la Bue- 
sub conducerea președin-

căruia se va afla fostul președinte 
argentinean, nu va putea ateriza pe 
aeroporturile din aceste țări. Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
brazilian a declarat că, în prezent, 
se examinează posibilitatea găsirii 
unui avion care să-l ducă pe Peron 
înapoi la

Imediat 
lui Peron 
gentinean 
nos Aires,
telui Arturo Illia. Surse informate 
au anunțat că Ministerul Apărării a 
pus la' punct detaliile unui plan, 
pregătit cu minuțiozitate în ulti
mele săptămini, pentru menținerea 
ordinii și securității în Argentina, 
în cazul unUi apel la subversiune, 
lansat de Peron dintr-o țară limi
trofă. Autoritățile au luat măsuri 
ca poliția din Buenos Aires să fie 
întărită, iar la diferitele puncte stra

tegice ale capitalei au fost instalate 
gărzi. Printr-un ordin al poliției, au 
fost interzise toate demonstrațiile 
publice. Potrivit știrilor sosite, în 
capitala Argentinei domnește un 
calm deplin.

Posturile de radio braziliene rela
tează că au loc tratative cu guver
nul spaniol în vederea 
imediate a lui Peron 
ceste discuții au fost 
știrile potrivit cărora 
niol are posibilitatea 
primirea fostului președinte in țară, 
întrucît acesta s-a dedat la activități 
cu caracter politic care îi sînt in
terzise prin statutul său de exilat 
politic. Pe de altă parte, citind sur
se apropiate de Ministerul argënti- 
nean al Afacerilor Externe, agenția 
Prance Presse a transmis din Bue
nos Aires că guvernul argentinean 
a hotărît să-și recheme ambasado
rul de la Madrid în cazul în care 
Peron, o dată înapoiat în capitala 
spaniolă, își va relua activitățile po
litice.

înapoierii 
la Madrid. A- 

provocate de 
guvernul spa- 
să refuze re-

Vasile OROS

Agențiile de presă anunță că la 
Stanleyville și în alte regiuni con
goleze continuă luptele între trupele 
guvernamentale sprijinite de merce
nari și răsculați. Deși aeroportul o- 
rașului se află sub controlul trupe
lor guvernamentale, el este nefolosi
bil, deoarece răsculații, regrupați în 
jungla din apropiere, deschid focul 
asupra oricăror avioane care ateri
zează sau decolează.

Potrivit unor știri, la Stanleyville 
ar fi izbucnit o epidemie de febră 
tifoidă. Pe străzile orașului, în clă
diri și în vehicule abandonate zac 
de mai multe zile sute de cadavre 
ale congolezilor uciși în cursul lup
telor sau al masacrelor organizate 
de mercenari. Spitalele sînt închise, 
deoarece întregul personal medical 
s-a refugiat în junglă.

Intr-o corespondență din Sudan a 
agenției Associated Press se anunță 
că Gaston Soumialot, ministrul apă
rării în guvernul revoluționar con- 
golez condus de Gbenye, a făcut 
marți seara o escală la Khartum, 
fiind în drum spre New York. In de
clarația făcută la sosire, el a ară
tat că intenționează să expună po
porului american „adevărul asupra 
masacrelor comise de intervenționiș- 
tii străini în Congo*. El a subliniat, 
de asemenea, hotărîrea răsculaților 
de a continua lupta pînă la deplina 
victorie. Miercuri dimineața, Soumia
lot a avut întrevederi cu membri ai 
guvernului sudanez, cărora, potrivit 
agenției, le-a cerut sprijin în vederea 
continuării luptei împotriva trupelor 
lui Chombe. In aceeași zi, Soumia
lot a plecat pe calea aerului spre 
New York. El intenționează să facă 
escale la Bonn și Londra. La New 
York Soumialot dorește să prezinte 
O.N.U. punctul de vedere al guver
nului revoluționar asupra actualei 
situații din Congo.

Intervenția străină în Congo conti
nuă să stîrnească vii proteste în rîn
dul opiniei publice în întreaga lume.

In fața sediului misiunii S.U.A. la 
O.N.U. a avut loc marți o demonstra
ție la care manifestanții, în majo-

ritate membri ai Organizației stu
denților panafricani din America, 
purtau pancarte cu lozinci de soli
daritate cu poporul congolez. Poli
ția a intervenit împrăștiind demon
strația.

In Algeria au avut loc zilele aces
tea, în diferite întreprinderi, mitinguri 
și manifestații de protest împotriva 
acestei intervenții. In urma unui mi
ting,-care s-a desfășurat luni pe șan
tierul Abane Ramadane, de lîngă 
Alger, brigăzile de muncă voluntară 
care lucrează aici au adoptat o de
clarație în care se spune între altele: 
„Detașamentele de voluntari se ridi
că împotriva oricăror acțiuni care ar 
lovi în unitatea popoarelor africane. 
Asigurăm poporul și tineretul con- 
golez, care luptă pentru ca Africa 
să rămînă a africanilor, de întregul 
nostru sprijin necondiționat".

La Londra, organizația engleză 
„Mișcarea pentru eliberarea colonii
lor" a dat publicității o declarație în 
care condamnă intervenția militară 
străină la Stanleyville. Condamnăm 
crimele comise după sosirea trupe
lor belgiene în acest oraș, se spune 
în declarație, și cerem să fie spriji
nite propunerile O.U.A. cu privire la 
retragerea din Congo a trupelor 
străine, inclusiv a mercenarilor, pen
tru a preveni extinderea ostilităților 
din Congo.

16 țări cer convocarea
Consiliului de Securitate

într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, 
reprezentanții la O. N. U. a 16 
țări (14 africane, Afganistanul și 
Iugoslavia) au cerut convocarea 
de urgență a Consiliului de Secu
ritate pentru examinarea situației 
din Congo. în scrisoare se sublinia
ză că operația întreprinsă de tru
pele belgiene transportate de avi
oane americane „constituie o inter
venție în treburile interne africane 
și o violare flagrantă a Cartei 
O.N.U.“.

RELAȚIILE INTEROCCIDENTALE

Ju pot înțelege 
de ce se insistă 
asupra acestui proiect“

DECLARAȚIA UNUI 
CONGRESMAN AMERICAN

Luînd cuvîntul în fața membri
lor „Societății nucleare americane“ 
și a „Forumului atomic industrial“ 
întruniți la San Francisco, Chet Ho
lifield, membru al Camerei Repre
zentanților din partea partidului 
democrat și vicepreședinte al Comi
siei mixte parlamentare pentru e- 
nergia atomică, a criticat proiectul 
de creare a forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O., calificîndu-1 
drept „nebulos“. El a declarat că 
acesta „dă aliaților noștri umbra și 
nu substanța unui control asupra 
armamentelor nucleare“, adăugind, 
totodată, că, dat fiind lipsa de entu
ziasm foarte evident manifestată de 
majoritatea aliaților S.U.A. din 
N.A.T.O. față de F.N.M., nu poate 
să înțeleagă de ce unele personali
tăți din Departamentul de Stat con
tinuă să insiste asupra acestui pro
iect

Un sprijin

PLANUL BRITANIC PRIVIND F.N.M
O relatare a agenției France Presse

la Washington vorin curînd
avea loc tratative între președin
tele Johnson și primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wil
son. Citind surse bine informate, 
corespondentul din Londra al a- 
genției France Presse relatează, 
că a fost definitivat planul pre
mierului englez în vederea unei 
reorganizări a N.A.T.O. și, mai 
ales, în ce privește propusele 
forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. El scrie :

„Primul ministru Wilson inten
ționează să aducă un consimțămînt 
britanic la crearea unei iorțe mul
tilaterale ta schimbul unei asigu
rări americane că Marea Britanie 
va juca un rol mai important în e- 
laborarea strategiei globale șl în a- 
legerea obiectivelor. Acest plan, ex
trem de complex, ține seama atît 
de necesitățile impuse de o situație 
economică critică, de dorința brita
nică de a continua să joace un rol 
internațional, cît și de exigențele a- 
ripii de stînga a partidului labu
rist.

Planul conține propuneri maximale

Intetven|iei militare străine

„noului maraton“
Se poate avea la această oră o 

idee în legătură cu calendarul 
„noului maraton“ agricol al Pieței 
comune (pe care figurează un punct 
important, prețul griului), calendar 
ce a fost propus de ministrul de 
externe al Franței după ce a ascul- de 
tat marți propunerile vest-germane. ~ 
La 7 decembrie miniștrii agriculturii 
se vor reuni pentru două zile ; la 
12 decembrie îi vor întîlni pe cei de 
externe ; la 14 decembrie o nouă 
ședință a miniștrilor agriculturii, 
iar către 17—18 decembrie va în
cepe ședința „non-stop", cum este 
numită aci (a nopților albe — am 
spune noi). Din cîte se vede, data 
fatidică de 15 decembrie a dispărut 
deoarece „cei 6“ au considerat că 
din punct de vedere tehnic, chiar 
după declarația vest-germană de 
marți, sau chiar din cauza ei — 
priln oferta ca tona de grîu să fie 
plătită cu 440 mărci începînd de la 
1 iulie 1967, bineînțeles în schimbul 
unor compensații foarte mari—data 
amintită nu poate fi respectată. A- 
ceasta, mai ales că miniștrii de ex
terne vor fi reținuți la ~ 
pentru sesiunea N.A.T.O. 
decembrie.

In legătură cu noua 
Bonnului despre care am 
nun te ieri, ministrul francez ,al a- 
griculturii, Edgar Pisani, a declarat 
marți seara : „Consider că este po
sibil să terminăm la 19 decem
brie... Nu spun că vom reuși cu 
siguranță...“ Din cîte se vede, deși 
se consideră că propunerile vest- 
germane reprezintă un pas înainte, 
nimeni nu vede încă prețul griului 
pus la punct. Părerea celor mai mulți 
este că în urma noii poziții vest- 
germane s-a ajuns la punctul în 
care vor mai avea loc multe discuții. 
„Le Monde“ scrie : „Nu trebuie să o 
ascundem : delegații cancelarului 
Erhard vor trebui să dea la Bru
xelles o bătălie încă mai dificilă 
decît cea de săptămîna trecută pe 
care au susținut-o în fața sindica
telor agricole“, făcînd remarca că 
deși ministrul agriculturii, Schwartz, 
a venit cu propuneri, acestea „au 
lăsat o amărăciune și o decepție“. 
„France Soir“ scrie că „vest- 
germanii au spus „da“. Dar acordul 
lor de principiu este plin de con
diții — cel puțin 15“. Și ziarul reia 
declarația unui expert francez aflat 
în capitala Belgiei : „Ei ne-au lansat

Paris șl 
de la 15

poziție a 
dat amă-

BJ2K.A Italia

„în principiu"
și o schimbare de emblemă

PARIS 2 (Agerpres). — După două 
zile de dezbateri consacrate îndeo
sebi problemelor militare, sesiunea 
adunării Uniunii Europei Occidentale 
a adoptat o rezoluție în care se cere 
tuturor guvernelor țărilor membre 
ale organizației „să sprijine în prin
cipiu forța nucleară atlantică pe o 
bază multilaterală". Această rezolu
ție a fost adoptată cu 37 voturi pen
tru, 9 împotrivă și 15 abțineri. Ob
servatorii politici remarcă faptul că 
recomandarea adunării U.E.O. a fost 
adoptată, cu toate că împotriva pla
nului de creare a forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. s-au pro-

nunțat numeroși participant la se
siune, îndeosebi reprezentanții Fran
ței. Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor, Jacques Baumel, secretar ge
neral al U.N.R., a criticat planul 
F.N.M. Pentru crearea F.N.M. au 
votat îndeosebi reprezentanții R. F. 
Germane, unii membri laburiști și 
conservatori ai Parlamentului englez, 
înainte de a fi supusă la vot rezolu
ția, adunarea U.E.O. a adoptat un 
amendament care prevede schimba
rea denumirii de forțe nucleare mul
tilaterale în „forțe nucleare at
lantice".

Lucrările sesiunii continuă.

și poziții de retragere. Premierul 
englez intenționează să ceară :

1. O renunțare pur și simplu 
crearea unei flöte nucleare de 
prafață cu echipaje mixte.

2. Crearea unei forțe multinațio
nale a N.A.T.O., în care Marea Bri
tanie va vărsa întregul său poten
țial nuclear actual, renunțînd la 
dreptul de a-1 retrage, așa cum pre
vedea pînă în prezent acordul de 
la Nassau.

3. O participare britanică directă 
la elaborarea strategiei nucleare 
globale.

Dacă președintele Johnson se va 
arăta de neclintit în privința pro
iectului F.N.M. — continuă agenția 
— H. Wilson îi va propune atunci o 
reducere a flotei de suprafață de la 
24 la 8 sau 10 nave și fără partici
parea britanică. Această flotă ar 
fi, de asemenea, alipită unui an
samblu mai vast, în care Marea Bri
tanie va juca un rol preponderent.

In sfîrșit, în timp ce la origine 
concepția laburistă prevedea un 
dublu veto, planul Wilson prevede 
în prezent trei : forța multilaterală 
astfel transformată va fi supusă ve- 
toului american, vetoulul european 
și vetoulul britanic.

La Londra nu se fac nici un fel 
de iluzii asupra primirii nefavorabi
le pe care o va face Bonnul unui 
asemenea plan, însă premierul bri
tanic nu poate renunța la el dacă 
vrea să obțină o aprobare din par
tea Camerei Comunelor. In schimb, 
includerea de unități cu personal 
strict național în această forță mul
tilaterală șl atribuirea unui drept de 
veto puterilor nucleare (în prezent 
Marea Britanie, Franța și S.U.A.) 
ar putea, după cum speră el, să 
placă generalului de Gaulle*.

Demonstrație la Dar es Salaam împotriva 
în Congo

„Chemokomplex“ 
expune la Londra

LONDRA 2 (Agerpres). — Ziarul 
„Financial Times“ scrie că între
prinderea de stat ungară pentru 
comerțul exterior cu utiiaj destinat 
industriei chimice, „Chemokomplex“, 
expune în prezent pentru prima 
oară instalații pentru uzine chimice 
în Marea Britanie. In cadrul unei 
conferințe de presă, George Honti, 
directorul adjunct al întreprinderii 
ungare, a declarat că întreprin
derea sa speră să coopereze cu fir
me britanice în țări terțe și, în ace
lași timp, să vîndă utilaj ungar în 
Marea Britanie. Honti a subliniat că 
firme britanice ar putea coopera cu 
„Chemokomplex“ în țări ca India 
și Indonezia, cu care Ungaria are 
acorduri financiare. Potrivit acestor 
acorduri financiare, nici Ungaria și 
nici partenerul său comercial nu 
sînt obligate să folosească valută 
forte.

DISCUȚII CEHOSLOVACO-FRANCEZE 
PRIVIND COLABORAREA ECONOMICĂ

LONDRA 2 (Agerpres). — Ziarul 
„Financial Times“ publică o relatare 
a corespondentului său din Praga 
în care se arată că François Peu
geot, președintele Federației france
ze a industriilor constructoare de 
mașini și metalurgice, a discutat 
săptămîna trecută cu ministrul 
cehoslovac al industriei de mașini 
grele despre posibilitatea cooperării 
între uzine de mașini grele franceze 
și cehoslovace. Cu acest prilej, 
Peugeot a propus ca un prim pas 
un schimb de informații în legătură 
cu munca de cercetare și de dezvol
tare care se desfășoară în cele două 
țări, care să fie urmat de vînzări de 
produse și schimburi de licențe și 
utilaj. în acest scop, Federația fran
ceză a industriei de mașini va în
ființa în următoarele șase luni o 
secție cehoslovacă care va purta tra
tative cu reprezentanții industriei 
grele cehoslovace.

SCURTE ȘTIRI

RIPOSTĂ FRANCEZĂ
PARIS 2 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Franței, Georges Pompi
dou, a cerut miercuri Adunării Na
ționale franceze să aprobe cheltuie
lile pentru crearea forței nucleare de 
șoc. El a declarat că înfăptuirea u- 
nei asemenea forțe nucleare consti
tuie singurul mijloc de apărare a 
Europei occidentale continentale, a- 
firmînd, totodată, că „puterea atomi
că americană nu mai poate garanta 
securitatea Europei occidentale, în
trucît Statele Unite nu mai dețin 
monopolul atomic". El a adăugat că 
Franța dorește să contribuie la cre
area unei autorități politice (vest) 
europene pentru realizarea unui 
control reciproc asupra activității

militare. O asemenea autoritate, a 
spus el, există în cadrul N.A.T.O., 
dar. ea nu este satisfăcătoare pentru 
europeni, întrucît „în ultimă instan
ță, problemele apărării Europei oc
cidentale sînt hotărîte în afara Eu
ropei“.

Agenția Associated Press aprecia
ză că prin aceste declarații, Pompi
dou s-a referit la împuternicirile de 
care dispune, în cadrul N.A.T.O., 
președintele S.UA., Lyndon Johnson. 
Aceeași agenție menționează faptul 
că, subliniind că apărarea Franței 
este inseparabilă de aceea a Europei 
occidentale, Pompidou a încercat să 
convingă celelalte state vest-europe
ne că se pot baza pe Franța.

MOSCOVA. La Casa prieteniei cu ROMA. Miercuri au fost încheiate 
la Roma, în cadrul unei ceremonii o- 
ficiale care a avut loc pe Colina Ca- 
pitoliului, în prezența primului minis
tru, Aldo Moro, precum și a altor per
sonalități italiene, festivitățile prile
juite de aniversarea a 400 de ani de 
la nașterea lui Galileo Galilei. La ce
remonie au participat și personalități 
ale bisericii romano-catolice, care a 
condamnat la timpul său teoriile lui 
Galileo Galilei în legătură cu mișca
rea de rotație a Pămîntului.

CIUDAD DE MEXICO. Noul pre
ședinte al Mexicului, Gustavo Diaz 
Ordaz, în prima sa declarație, a sub
liniat că în politica pe care o promo
vează Mexicul va căuta în continuare 
soluții pașnice în toate problemele in
terne și externe. El s-a referit apoi la 
răspunderea deosebită a țării sale în 
lupta pentru aplicarea acestui princi
piu în relațiile inter-americané. Noul 
președinte a reafirmat atașamentul 
Mexicului pentru principiile neinter
venției și dreptul la autodeterminare 
al popoarelor.

popoarele din țările străine a avut loo 
o reuniune consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a Asociației romîne pentru 
strîngerea legăturilor de prietenia cu 
Uniunea Sovietică. La reuniune au 
participat reprezentanți ai vieții publi
ce din Moscova. A. luat cuvîntul E. I. 
Afanasenko, ministrul învățămîntului 
al R.S.F.S.R., președintele Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, B. I. Stu- 
kalin, președintele Comitetului de stat 
pentru presă de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.S.F.S.R., și Traian Flo- 
rea, secretar-prim al ambasadei R. P. 
Romîne la Moscova.

CARACAS. Un mare număr de stu- 
denți venezueleni au organizat 
miercuri o demonstrație pe străzile 
capitalei țării. Caracas, cerînd elibe
rarea deținuților politici și anularea 
hotărîrii de interzicere a periodicelor 
„Venezuela Grafica“ și „La Extra". 
Demonstranții au fost atacați de po
liție și în cursul 'ciocnirilor mai mulți 
studenți au fost ' răniți. S-au operat 
arestări.

LONDRA. Silviu Brucan, vicepre
ședinte al Comitetului de radio și te
leviziune, care face o vizită în Marea 
Britanie la invitația conducerii Socie
tății radiodifuziunii și televiziunii 
B.B.C., precum și Alexandru Lăzărea- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne la Lon
dra, au fost primiți de Wedgwood 
Benn, ministrul poștelor, cu care au 
avut o convorbire. In cadrul discuții
lor, au fost examinate posibilitățile de 
extindere a colaborării în domeniul ra
diodifuziunii și televiziunii între cele 
două țări.

CAIRO, 
membru al 
și ministru
Algeriei, a sosit la Cairo, prima etapă 
în cadrul unui turneu de vizite pe 
care le întreprinde în mai multe țări.

Abdel Aziz Bouteflika, 
Biroului Politic al F.L.N., 
al afacerilor externe al

BONN. Q delegație a Uniunii zia
riștilor din Cehoslovacia, care, la in
vitația Uniunii ziariștilor germani, face 
o vizită prin R.F.G., a sosit la Bonn. 
Ziariștii cehoslovaci au fost primiți de 
Karl Carstens, secretar de stat în Mi-

un vapor enorm pentru care avem 
doar 15 zile pentru a-i verifica toată 
mașinăria și șuruburile“. „Paris 
Presse“ crede că „nimeni nu va ac
cepta prețul propus de vest-germani 
în schimbul coborîrii valorii tonei 
' ! grîu“. Ziarul economic „Les 
Echos“ crede însă că „cerințele vest- 
germane au fost formulate așa, îneît 
să servească de bază de discuție“. 
Dar și acest ziar adaugă : „Dezba
terile vor fi foarte strînse în cadrul 
maratonului agricol“.

Tocmai de aceea este greu de pre
văzut cum se va desfășura apropia
tul „maraton“ de la Bruxelles. Cert 
este că pentru fiecare centimă la 
prețul tonei de 'grîu se va da o 
luptă aprigă, iar data de 1 iulie 
1967 și compensațiile cerute de vest- 
germani nu vor fi acceptate cu 
rîsul pe buze de partenerii lor. 
aceea cuvîntul „tîrguială“ este 
ce în ce mai des întrebuințat 
culoarele marelui palat din capita
la Belgiei. Iar noul start, la 7 de
cembrie.

Aceasta nu înseamnă că pînă 
atunci problemele economice occi
dentale să dispară de pe ordinea de 
zi. Dimpotrivă. Chiar începînd de 
azi se află la Paris reprezentanții 
celor 21 țări membre ale O.E.C.D. 
(Organizația pentru colaborarea e- 
conomică și dezvoltare), iar delega
ția cea mai importantă este cea en
gleză. Anglia n-a trimis mai puțin 
de 4 miniștri care să apere în fața 
celorlalți politica sa economică. De 
aceea pe ordinea de zi — discuțiile 
vor continua și mîine — suprataxa 
britanică la import și criza lirei 
sterline figurează ca punct deosebit 
de important.

Pe de altă parte, Parisul continuă 
să fie încă arena discuțiilor între 
reprezentanții țărilor făcînd parte 
din Uniunea Europei Occidentale 
(„cei 6“ plus Marea Britanie). Reali
tatea este că ședințele acestea ale 
U.E.O. se aseamănă an de an ca 
două picături de apă : ele sînt un 
fel de pregătire și repetiție gene
rală a sesiunii N.A.T.O. de la 15 de
cembrie, fiecare anunțînd poziția pe 
care o va avea atunci. De altfel, de 
la palatul lena, unde se țin ședin
țele U.E.O.
N.A.T.O. de la Porte Dauphine sînt 
doar cîțiva pași.

Țudor VORNICU

su- 
De 
din 
pe

și pînă la palatul

și „periplul aliaților“
In pofida dictonului care spune că 

„toate drumurile duc la Roma", ifinera- 
riile pe care se caută solufii pentru con
troversele care sporesc mereu volumul 
dosarelor atlantice n-au trecut de multă 
vreme oficial prin Roma. Ele s-au con
sumat între Londra și Bonn, înfre Bonn 
și Paris, înfre Londra și Washington, în 
timp ce în capifala peninsulei s-au înre
gistrat, în tăcere, fără comentarii, nici 
pro, nici contra, disputele celorlalți par
teneri occidentali. Două fapte par să in
dice acum că Roma intenționează să-și 
afirme totuși prezen|a în conversațiile 
vest-europene. Primul : de cîteva . zile 
activitatea diplomatică a început să se 
intensifice și aci. Ministrul de externe 
Saragat va primi, la 8 decembrie, la Far- 
nesina, vizita colegului său vest-german 
Schröder. Apoi, la jumătatea lunii de
cembrie, va pleca la Paris pentru a se 
înfîlni cu ministrul de externe francez, 
Couve de Murville, care, la rîndul său, 
se pare că va veni la Roma în ianuarie. 
Al doilea : proiectului Spaak și proiec
tului Erhard asupra uniunii politice vest- 
europene li s-a adăugat, săptămîna a- 
ceasta, un proiect italian.

Cele două fapte se pot conjuga în- 
trucît relațiile lor de interdependență 
sînt evidente. Știrea vizitei lui Schröder 
descrie în termeni generali obiectul dia
logului lui Saragat cu ministrul vesf-ger- 
man. Acesta, după cum s-a anunțat aici, 
va parcurge, între 8 și 11 decembrie, iti
nerarul Roma-Paris-Londra, numit în pre
sa occidentală „periplul aliaților", pen
tru a avea convorbiri cu miniștrii de ex
terne din cele trei capitale occidentale. 

............ " al lui 
săi 
„II

nu- 
po-

„în centrul acestui „tur de forță 
Schröder și al colocviilor cu colegii 
de la Roma, Paris și Londra, scrie 
Popolo", vor fi problemele forței 
cleare mulfilaferale și ale integrării

nisterul Afacerilor Externe, care și-a 
exprimat satisfacția față de vizita zia
riștilor cehoslovaci și s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea legăturilor 
mice, culturale și turistice cu 
slovacia.

econo-
Ceho-

anunțăMOSCOVA. Agenția TASS 
că a încetat din viață, în vîrstă de 
62 de ani, după o boală gravă, Arkadi 
Sobolev, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.

LONDRA. Ziarul „Daily Telegraph“ 
publică o scrisoare a lordului Ber
trand Russel, în care se arată că, po
trivit datelor existente, 10 000 de cri
minali de război naziști trăiesc în 
Germania occidentală sub nume false. 
Dacă guvernul vest-german va renun
ța la urmărirea judiciară a hitleriști- 
lor pentru crimele de război comise 
de ei, acești oameni vor putea relua 
activitatea politică. Aceasta va con
stitui o încălcare a normelor dreptului 
internațional prevăzute în acordurile 
încheiate între aliați după război — 
subliniază autorul scrisorii.

litice vest-europene”. In ce privește „ar
gumentul spinos" — cum îl caracteri
zează „II Popolo” — al proiectului for
jei nucleare multilaterale, Schröder va 
veni la Roma după ce voiajul său la Wa
shington s-a încheiat cu constatarea că 
„este imposibil să fie realizat numai în 
doi".

La Roma n-a existat în ultima vreme 
nici o reacție oficială față de acest pro
iect. Din comentariile presei italiene se 
degajă însă o notă ascendentă de scepti
cism asupra viitorului lui. „Destinul, scrie 
cotidianul „II Globo", pare să-i fi rezervat 
acestei idei o mare de nori groși, ea 
fiind pentru occident mai mult o forță 
centrifugă decît centripetă". „Firele, con
tinuă același cotidian, s-au încurcat des
tul de mult și nimeni nu-și dă silința să 
le descurce. A forța lucrurile pînă la 
punctul de a vedea Franța ieșind din 
N.A.T.O. este absolut neconciliabil”.

în privința uniunii politice vest-euro
pene, ministrul de externe italian va 
argumenta, desigur, lui Schröder și lui 
Couve de Murville, proiectul pe care 
l-a remis acum cîteva zile ambasadorilor 
la Roma ai „Europei celor șase” și am
basadorului britanic. „II Messagero" 
spune despre acest proiect că își pro
pune „să rezolve apăsătoarea problemă 
a celor șase", să concilieze „repetatele 
manifestări de disensiune exprimate 
elocvent în procesele verbale de la 
Strasbourg și Bruxelles".

„Procesele verbale de la Bruxelles” 
au inclus recent și următoarea declara
ție a ministrului italian al agriculturii, 
Ferrari Aggradi, la masa negocierilor 
pentru Piața comună agricolă : „azi nu 
există numai o problemă (vest) germană, 
ci și o problemă italiană egal de im
portantă”. Iar într-un editorial intitulat 
„Interesele altora și cîmpiile noastre”, 
cotidianul „II Giorno" scrie : „In disputa 
dintre Germania occidentală și Franța, 
Italia se găsește într-o poziție interme
diară. Pe de o parte, prețurile comune 
la cereale sugerate de francezi ar com
porta o reducere a prețului griului în 
Italia. Pe de altă parte, o creștere foarte 
mare (se vorbește de 40 la sută) a pre
țului cerealelor de furaj. Deja carnea în 
Italia are un preț mai înalt decît în ce- ' 
lelalte țări ale Pieței comune". „In con
secință, conchide „II Giorno", Italia, în 
dezbaterea de la Bruxelles asupra poli
ticii agricole comune, cere trei lucruri : 
în primul rînd să se definească limpede 
viitorul acordurilor agricole comunitare ; 
în al doilea rînd ca modificările de pre
țuri sugerate de francezi, deși accepta
bile în principiu, să fie aplicate cu multă 
gradație, prin urmare puțin cîte puțin, în
tr-o anumită perioadă de ani ; în al trei
lea rînd ca solidaritatea care, pînă acum, 
în domeniul agricol al Pieței comune, 
s-a manifestat în special ajutînd Franța, 
să se manifeste, în sfîrșit, și în favoarea 
Italiei, care are atîta nevoie de ea pen
tru agricultura sa".

Din toate aceste premise reiese că 
Roma se va prezenta la viitoarele con
tacte cu o poziție personală mai deschis 
precizată decît pînă acum, — cel puțin 
pe două din „laturile (politică, militară, 
economică) ale triunghiului", controver
selor vest-europene.

Octavian PALER
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