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In ziarul de azi

Lărgirea conti
nuă a formelor 
obștești în munca 
de. partid, atra
gerea, alături de 
aparatul salariat 
de-partid, a unui, număr crescînd de 
activiști obștești din rîndurile comu
niștilor celor mai bine pregătiți re
prezintă unul din principalele mij
loace de perfecționare a stilului de 
muncă al organelor de partid, o con
diție a creșterii competenței acestora 
în rezolvarea sarcinilor complexe ce 
le revin. în același timp, extinderea 
pe baze obștești a muncii de partid 
— expresie grăitoare a democrației 
ințerne de partid, a aplicării prin
cipiului conducerii colective — con
stituie o bună școală; de pregătire 
politică, de formare a noi contin
gente de activiști cu experiență.

îmbunătățind continuu munca cu 
activul lor obștesc, desfășurată sis
tematic, în forme organizate, încă 
din 1955, organele de pârtid din re
giunea Argeș se sprijină acum în 
întreaga lor activitate pe aportul a 
peste 3 500 de activiști obștești; din 
rîndurile lor fac parte muncitori cu 
înaltă calificare, ingineri, tehnicieni, 
economiști, profesori, medici, juriști, 
cu temeinică pregătire profesională 
și. politică, cu autoritate în mase. în 
felul acesta a devenit posibil ca, în 
condițiile dublării efectivului orga
nizației regionale dé partid față de 
perioada Congresului al II-lea al 
P.M.R., aparatul salariat de partid 
să fie redus în acest răstimp cu 22 
la. sută. Rezultatele obținute în re
giune în toate domeniile construcției 
socialiste ilustrează în mod grăitor 
că participarea sistematică a acti
vului obștesc la munca organelor de 
partid asigură continua perfecțio
nare a acesteia.

Munca cu activul obștesc este, în 
ansamblul ei, deosebit de variată ; 
el este folosit pentru îndrumarea și 
controlul activității organizațiilor- de 
partid, efectuarea de studii asupra 
diferitelor probleme aflate în fața 
organizațiilor de partid și aplicarea 
în practică a concluziilor ce se des
prind din ele, controlul îndeplinirii 
hotărîrilor partidului și guvernului, 
pregătirea de materiale destinate a- 
nalizelor plenarelor comitetelor ra
ionale și orășenești etc. Cu cît e mai 
cuprinzătoare sfera problemelor în 
care este antrenat activul obștesc, 
cu atît mai mult se impun îndru
marea concretă a acèstuia, reparti
zarea rațională a forțelor, orientarea 
lor spre sarcinile esențiale ale mun
cii de partid.

Din multitudinea acestor aspecte, 
orientăm în mod firesc munca acti
vului obștesc, în primul rînd, în di
recția problemelor conducerii eco
nomiei, domeniu de însemnătate e- 
sențială în condițiile 
construcției socialiste, 
susținut de dezvoltare 
noastre naționale. Din 
comitetelor regional, raionale și o- 
rășenești de partid, comisiile econo
mice ale organelor de partid din 
regiune întreprind studii și analize 
privind dezvoltarea economiei lo
cale, activitatea întreprinderilor, 
îndrumă organizațiile de partid în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 
Iată un exemplu privind interven
ția operativă a comisiei economice. 
Constatînd, la un moment dat, ră- 
mîneri în urmă la unele lucrări pe 
șantierele Uzinei de aluminiu Sla
tina, comitetul regional a trimis pe
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șantier 
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spre a studia mij
loacele de intensi
ficare a ritmului 
urma recomandă- 

regional,
: construcțiilor.
• rilor făcute de comitetul
• conducerea șantierului a adoptat un
• ansamblu de măsuri privind : orga- 
: nizarea schimbului II ; mai buna

folosire a utilajelor ; îmbunătățirea 
calității betoanelor ; asigurarea for
ței de muncă necesare — ceea ce a 
determinat creșterea ritmului lucră
rilor.

Pe lîngă preocuparea pentru sarci
nile curente, comisia economică a 
comitetului regional de partid, la in
dicația biroului comitetului regio
nal, a 
nevoile 
derilor 
du-se seama de ritmul rapid de dez
voltare a industriei în regiune ; a- 
ceasta a permis stabilirea din timp 
a măsurilor pentru calificarea mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
de la Hidrocentrala „16 Februa
rie“, Uzina de aluminiu Slatina, 
C.I.L. Pitești și Rm. Vîlcea.

Rezultate bune dă, la rîndul său, 
folosirea activului obștesc în cadrul 
comisiilor pentru problemele sin
dicale și ale muncii în rîndurile fe
meilor, pentru problemele muncii 
cu tineretul, sfaturi populare și 
justiție de pe lîngă secția organiza
torică a comitetului regional. Prin 
intermediul acestora, organizațiile 
de partid sînt ajutate să asigure o 
mai bună îndrumare a organizații
lor de masă. Recent, comisia pentru 
problemele U.T.M.-U.C.F.S. a efec
tuat în 28 de întreprinderi un studiu 
privind munca politico-educativă 
desfășurată de organizațiile U.T.M. 
pentru cultivarea noii atitudini față 
de muncă, întărirea disciplinei în 
producție, organizarea timpului li
ber al tineretului. Comitetul regio
nal de partid a adoptat, pe baza ce
lor constatate, o hotărîre care tra
sează sarcini organelor și organiza
țiilor de partid, sindicale și U.T.M. în 
ce privește îmbunătățirea muncii de 
educare comunistă a tineretului.

Cunoașterea aprofundată a pro
blemelor care se ridică în unitățile 
economice și culturale, posibilitatea 
de a lua la timp măsuri de soluțio
nare a problemelor ce se ivesc sînt 
mult înlesnite de activitatea in
structorilor nesalariați ai comitete
lor orășenești, care răspund de în
drumarea a 2—3 organizații de bază. 
O experiență bună are în acest do
meniu Comitetul orășenesc P.M.R. 
Pitești. Cei 30 de instructori nesa
lariați participă periodic la instrui
rea aparatului de partid și a secre
tarilor organizațiilor de bază. Se
cretarii și ceilalți membri ai birou
lui comitetului orășenesc îndrumă 
pe teren activitatea instructorilor, 
le cer periodic informări, dau ur
mare sesizărilor acestora. S-a ex
tins, în ultimul timp, munca cu in
structorii ndsalariați și la comitetele 
orășenești de, subordonare 
Rm. Vîlcea, Cîmpulung 
Curtea de Argeș.

Ap.ortul activului obștesc 
cut mult și în munca ideologică. Pe 
baze obștești își desfășoară activita
tea grupele de lectori ai comitetu
lui regional, comitetelor raionale și

un studiu privindfăcut
de cadre ale întreprin- 
în anii următori, ținîn-

In țara noastră sînt cca 3 milioa
ne hectare de terenuri acide. Folo
sirea amendamentelor calcaroase, 
combinate cu îngrășăminte minera
le și organice, duce la îmbunătăți
rea fertilității acestor soluri și la 
creșterea producției agricole cu 
30—40 la sută.

In curînd, la Bicaz va intra în func
țiune o stație de amendamente cal
caroase. Materia primă va fi asigu
rată prin cariera de calcar a fabri
cii de ciment. Stația de amenda
mente calcaroase, amplasată lîngă 
secțiile de var și azbociment ale fa
bricii de ciment Bicaz, a fost proiec
tată la o capacitate de producție de 
250 000 tone de calcar măcinat pe 
an. Ea se compune dintr-un depozit 
de calcar sortat, un concasor, un us- 
cător, o moară de măcinat cu bile și 
silozuri pentru depozitarea produsu
lui finit, prevăzute cu instalații 
derne de încărcare în vagoane 
autocamioane.

Transportul calcarului brut
tat se face cu basculante de mare 
tonaj de la stația de preconcasare 
și sortare a fabricii de ciment, la 
depozitul noii stații de amendamente 
calcaroase, iar de aici drumul cal
carului pe întregul flux tehnologic 
de concasare, uscare, măcinare, 
depozitare și expediție este asigu
rat de benzi transportoare și eleva
toare. Utilajele sînt construite în to
talitate în țară de către întreprin
deri ale industriei noastre construc
toare de mașini. Toate operațiunile 
sînt în întregime mecanizate. Noua

stație de amendamente „calcaroase 
este dotată cu instalații moderne de 
desprăfuire și alte amenajări pentru 
protecția muncii.

Toate utilajele au fost montate. La 
o parte din utilaje s-au făcut pro
bele de funcționare în gol și se fac 
pregătiri pentru intrarea în probe 
tehnologice cu material.

Propaganda 
tehnica
și producția

raională
Muscel,

a eres-

mo-
sau

sor-

în Editura politică 
a apărut:

Opere complete 
voll. 31

Volumul cuprinde lucrările 
scrise de Lenin în perioada mar- 
tie-aprilie 1917.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Din inițiativa consiliului regional al 
sindicatelor, la Baia Mare a avut loc 
ieri un schimb de experiență pe 
tema : „Propaganda tehnică în spri
jinul îndeplinirii sarcinilor de produc
ție". Au participat bibliotecarii bi
bliotecilor tehnice și sindicale din 
regiune, responsabilii cabinetelor teh
nice, activiști culturali și sindicali. 
Programul schimbului de experiență 
a cuprins prezentarea a două expu
neri : „Formele propagandei tehnice" 
și „Metode de răspîndire a cărții teh
nice", un concurs „Cine știe, cîștigă" 
cu tema „Să cunoaștem chimia ana
litică", vizitarea secției tehnice a bi
bliotecii regionale etc.

în prezent, în regiunea Mara
mureș funcționează aproape 2C0 de 
biblioteci, care dispun de un fond 
de peste 300 000 de cărți. Pentru cum
părarea noilor cărți numai în 1964 
s-au alocat circa 300 000 lei. Populari
zarea cărții tehnice îmbracă forme 
din cele mai variate : simpozioane, 
prezentări, recenzii, expuneri la ni
velul unor secții și pe meserii etc. 
Eficiența acestora poate fi ilustrată 
printr-un singur exemplu : la Combi
natul chimico-metalurgic din Baia 
Mare numărul, cititorilor cărții tehni
ce trece anul acesta de 700, din care 
mai mult de 100 sînt inovatori. Anul 
acesta ei au , făcut o șerie de pro
puneri foarte valoroasă — 62 dintre 
ele fiind- acceptate' și ' transpuse în 
viață. Economiile realizate pe seama 
lor s-au ridicat la peste 200 000 lei.

pe primul plan în întrecere
Căutări fructuoase

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Ri
dicarea calității laminatelor este 
„problema nr. 1" a întregului colec
tiv al uzinei gălățene „Laminorul". 
Platinele, materie primă sosită de la 
„Oțelul Roșu" sau de la Hunedoartr, 
au început să fie pregătite cu a- 
tenție înainte de laminare. La 
propunerea maistrului Antohi și a 
altor laminatori a început să se ex
plice decaparoa suplimentară (cu
rățirea acestora de oxizi), procedeu 
preconizat mai de mult în uzină. 
Oxizii sînt astfel înlăturați, nu mai 
pătrund în caje. Platinele sînt 
totodată cîntărite, măsurate atent. 
„La început, ne spune maistrul Bla- 
ga, a mers mai greu. Producția a 
scăzut întrucîtva, dar se cîștiga 
vizibil la calitate. Experiența de 
la laminorul nr. 1 s-a răspîndlt în 
toată uzina".

Intr-adevăr, acestui prim rezultat 
i-au urmat altele. Comitetul de par
tid a analizat, împreună cu lăcătușii 
de întreținere, problema întrerupe
rilor la laminor, pornindu-se o acțiu
ne pentru ca „toate intervențiile să

se facă la timp optim". La puțin timp 
după aceea, sudorul Constantin Ma
nde a aduș o inovație importantă 
— un arzător pentru menținerea con
stantă a temperaturii cilindrilor de 
laminare. Tot în acest scop s-au a- 
plicat și alte măsuri importante : un 
dispozitiv de șlefuire a cilindrilor, 
un opritor la mesele de basculare și 
de ridicare a platinelor. Rezultatele 
căutărilor creatoare ale colectivului 
de la acest laminor sînt fructuoase. 
Pe 10 luni, aproape întreaga produc-, 
ție realizată a fost de calitatea întîi.

La laminorul nr. 1 i-am văzut la 
lucru pe Ion Boboc, pe Andrei Laslo 
și pe Nicolae Doica, toți muncitori 
cu o ridicată calificare profesională. 
Schimburile în care ei lucrează sînt 
în fruntea luptei pentru o calitate 
mai înaltă a producției.

Uzina „Laminorul" a livrat, de la • 
începutul anului, 1 650 tone de tablă 
subțire în plus față de prevederile 
planului. Și, ceea ce-i mai important, 
este faptul că din întreaga cantitate 
de tablă produsă, 96 la sută este dej 
calitatea întîi.

Oțeluri superioare
HUNEDOARA (coresp. „Scânteii").— 

In imediata vecinătate a marilor o- 
țelării Martin ale Hunedoarei mun
cește colectivul oțelăriei electrice. 
Peste 
oare 
lului, 
re de mașini metal pentru fabrica
rea unor mașini, utilaje și instalații 
cu performanțe ridicate.

Anul acesta, oțelarii de aici au 
înregistrat noi succese în întrecerea 
pentru calitate. Prin perfecționarea 
tehnologiei de elaborare și turnare 
ei au reușit să producă 96 și 
chiar 99 la sută din șarje în 
sortimentele planificate. în pre
zent, la oțelăria electrică se elabo
rează numai oțeluri superioare. E- 
chipele conduse de prim-topitorii 
Florian Haiduc, Vasile Georgescu, 
Constantin Văleanu și Gheorghe Fur
tună și maiștrii Florian Jurca și Ni
colae Popa au dat peste plan, în 
cele 11 luni ale anului, aproape 4 000 
tone de oțeluri speciale, realizînd 
angajamentul anual.

50 de mărci de oțeluri superi- 
asimilate aici în anii șesena- 
asigură industriei constructoa-

ln întrecerea socialistă, colectivul 
Uzinei mecanice din Sinaia și-a pro
pus să pună în valoare mai eficient 
rezervele de creștere a productivită
ții muncii și de îmbunătățire a cali
tății produselor și a inițiat acțiunea: 
„Prin procedee avansate, randament 
înalt și calitate superioară la fiecare 
mașină“.

Obiectivul aparatului fotografic a 
surprins cîteva aspecte din munca 
colectivului pentru a obține produse 
de calitate superioară.

Sîntem în secția turnătorie (fo
tografia din stînga). Aici se con
fecționează modele ușor fuzibile 

condu
să de maistrul Ion-Stoica, munci
toarele Domnica Simion, Viorica

din ceară. Din echipa

Moisc, Valerica Manea lucrează 
cu multă îndemînare și atenție, asi- 
gurînd numai forme de bună cali
tate.

De la o zi la alta crește numă
rul acelora care vin cu noi pro
puneri pentru confecționarea unor 
dispozitive menite să ducă la creș
terea productivității și mai ales 
la îmbunătățirea continuă a calității 
pieselor prelucrate. Tovarășul Ion 
DrjLguș (fotografia din mijloc) lu
crează de II ani la aceeași mașină. 
El i-a adus numeroase îmbunătățiri, 
în ultima vreme, prin contopirea a 
două operații, a asigurat sporirea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității pieselor - prelucrate.

O contribuție în această acțiune 
o aduc verificatorii și sortatorii. 
Iată-1, (în fotografia din dreapta) pe 
verificatorul Constantin Hoitan.

în ultimele luni acțiunea : „Prin 
procedee avansate, randament înalt 
și calitate superioară la fiecare ma
șină“ s-a extins în toate secțiile uzi
nei. La conferința pentru dare de 
seamă și alegeri, comuniștii au 
arătat necesitatea de a se continua 
perfecționarea calificării muncitori
lor și întrecerea socialistă pentru ob
ținerea unor produse de bună ca
litate.

Text : N. BIVOLU
Fofo : A. CARTOJAN

UZINA, ȘCOALA ȘI FAMILIA Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a ministrului IzraeluluiLa Școala medie nr. 38 din Capitală, 

situată intr-un cartier muncitoresc, în 
apropierea Uzinelor „23 August“, . în
vață peste 200 de elevi, ai căror părinți 
lucrează în această mare întreprindere. 
După cum s-a mai relatat în ziarul 
nostru cu mai multe luni în urmă, or
ganizația de bază din școală și comi
tetul de partid al uzinei și-au propus 
să colaboreze îndeaproape pentru a a- 
dinci legătura școlii cu familia. Comu
niștii din cele două organizații au găsit 
împreună mijloace mai eficiente pentru 
a cultiva în rîndul părinților grija per
manentă față de creșterea și educarea 
copiilor.

Acum, după aproape un an de la înce
perea acțiunii la care ne referim — 
izvorîtă din înalta răspundere pe care 
oamenii muncii o simt nu numai pen
tru educarea propriului lor copil, ci și 
față de felul cum tovarășul de muncă 
îi croiește fiului sau fiicei sale drumul 
în ■ viață — cele două organizații de 
partid au acumulat o bogată experiență, 
deoarece problema adîncirii legăturii 
dintre școală și familie le-a stat perma
nent în atenție. Rodnice s-au dovedit si 
adunările' de partid sau sindicale de ia 
secțiile mecanică grea, motoare, cazan- 
gerie, turnătorie etc. care, venind în 
sprijinul părinților, au relevat din ce 
cauze unii dintre copiii celor de 
față obțin rezultate slabe la învățătură 
sau au o comportare necorespunză
toare. Este semnificativă în acest 
sens o scrisoare publicată în „Viafa u- 
zinei“ de către muncitorul Marin Pău- 
nescu : „De cîte ori semnez în carnetele 
de elev ale copiilor mei și văd ce re
zultate obțin la învățătură, gîndul meu 
se îndreaptă cu căldură și recunoștință 
către colectivul care m-a ajutat la timp 
să-mi dau seama de obligațiile ce-mi 
revin în calitate de părinte“.

Continuitatea străduințelor comune 
adaugă un element valoros inițiativei.

Cele două organizații de partid desfă
șoară și în acest an școlar acțiuni co
mune de larg interes. Recent, a avut loc 
o nouă consfătuire pe uzină. Atît din 
expunerea ținută de secretarul organiza
ției de partid a școlii amintite, cît și 
din discuții a reieșit încă o dată cît de

știinciozitate toate lecțiile. Un exem
plu în acest sens a fost adus de 
lăcătușul E. M. „Pînă acum n-am a- 
vut motive de îngrijorare pentru fiica 
mea, a spus el. Știam că, în general, 
privește învățătura cu seriozitate. La 
începutul anului școlar i-am procurat 
toate cele trebuitoare și am lăsat-o în 
pace. După două luni și jumătate, m-am 
pomenit însă că nu mai merge bine, că 
luase note slabe la mai multe materii. 
Tovarășii profesori mi-au arătat că am 
greșit lăsînd copiltd fără atenta supra
veghere părintească. Am înțeles acest 
lucru și am căutat să mă ocup îndea
proape de copil. După două săptămîni 
a început să vină acasă cu note mai 
bune”.

— Discuțiile pline de răspundere 
care s-au purtat și de această dată — 
a remarcat prof. Maria Temelie, secre
tarul organizației de bază de la Școala 
medie nr. 38 — arată din nou că ini
țiativa celor două organizații de partid 

acum de sprijinul larg al 
Tovarășa are 

Dar, adăugăm 
nimerit ca în-

Joi, 3 decembrie a.c., Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mine, a primit în audiență protoco-

Iară pe trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar al Izraelului 
în R. P. Romînă, Zvi Ayalon.

(Agerpres)

„E vorba de copiii noștri..." 
(Foto : M. CIOC)

hidrologic

Incepînd din 1965 și pînă în 1974 
se va desfășura în întreaga lume 
Deceniul hidrologic internațional — 
acțiune organizată de U.N.E.S.C.O. 
pentru studierea în mod unitar a 
resurselor hidraulice de pe glob, în 
vederea cunoașterii și satisfacerii 
cerințelor de apă ale populației și 
industriei.

Participarea țării noastre la De
ceniul hidrologic internațional va fi 
asigurată de specialiști din Comi
tetul de Stat al Apelor, iar coordo
narea pe plan național a lucrărilor

deceniului se va realiza prin comi
tetul romîn constituit în acest scop. 
Pentru cunoașterea aprofundată a 
fenomenelor hidrologice în țara 
noastră, s-au organizat stații experi
mentale și bazine reprezentative. La 
manifestările internaționale ale De
ceniului hidrologic internațional, 
specialiștii romîni vor prezenta nu
meroase comunicări științifice. Peste 
puțină vreme ei vor trimite comu
nicările pentru colocviile ce vor avea 
loc în anul viitor.

se bucură < 
întregului colectiv, 
perfectă dreptate, 
noi, poate nu era 
tr-un asemenea cadru, în care se dis
cută despre atitudinea părinților față de 
educația copiilor, să fie invitați și elevi 
din școală. Este meritoriu și faptul că, 
în ultimele săptămîni, „Viața uzinei“ a 
publicat alte cîteva articole în care și-a 
propus să scoată în evidență cîteva 
aspecte majore ale procesului de edu
care a tinerei generații, care suscită as
tăzi un interes crescînd din partea mun
citorilor uzinei. Dar răsfoind colecția 
gazetei „Viața uzinei", am rămas cu 
impresia că ar fi necesar ca, o dată cu 
susținerea acțiunii începute cu cîteva 
luni în urmă în paginile gazetei, să se 
sublinieze cu mai multă consecvență 
roadele și eficacitatea ei.

Dumitru TÎRCOB

(Continuare în pag. V-a)
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problemei congoleze, la 
grup de 16 țări, nu va 
devreme de luni ; Belgia 
dea posibilitate minisfru-

în după-amiaza de miercuri, reprezen
tanții statelor nou primite în O.N.U. —• 
Malawi, Malta și Zambia, au luat cuvîn- 
tul în adunarea generală. Joi, în cadrul 
Adunării a început dezbaterea generală. 
De la sediul O.N.U. s-a anunjat că 
ședința Consiliului de Securitate pen
tru discutarea 
cererea unui 
avea loc mai 
a cerut să se
lui său de externe să sosească la New 
York. (Alte știri în pag. Vl-a)

GENERALE O.N.U.

(Agerpres)

La secția de electroliză a Uzinei de aluminiu din Slatina, ca și în alte 
secții, a început montajul mașinilor șl utilajelor

eficientă este — alături de eforturile 
școlii — contribuția părinților, a fami
liei, în munca de educare a copiilor ; 
mulți dintre cei care au luat cuvîntul 
au subliniat obligația fiecărui părinte 
de a Urmări, pas cu pas, cum învață 
copiii săi, dacă își pregătesc cu con-

TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București

Acțiuni ds partizani 
în Venezuela

Din Caracas s-a anunțat că gu
vernul a trimis în vestul Venezue- 
lei mari unități militare spre a li
chida mișcarea de partizani din 
statele Lara, Portughesa și Falcon. 
In regiunile de est, partizanii au 
atacat localitatea Carili, punînd 
stăpînîre pe cazărmi, poștă și te
legraf. Ei au capturat armament și 
apoi s-au retras în munți. In statul 
Sucre, partizanii au cucerit locali
tatea Jaguaripa.

Tribunalul din Madrid a început 
să judece la 2 decembrie un mare 
grup de luptători împotriva dicta
turii fasciste. Printre acuzați se 
află Jose Sandoval, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Spania, — căruia pro
curorul a cerut să i se aplice o 
pedeapsă de 33 de ani de închi
soare — precum și inginerul Daniel 
Lacualle, fiul ministrului aviației. 
El a declarat că de cîțiva ani face 
parte din rîndurile Partidului Comu
nist. Aproape 1 000 de persoane, în 
majoritate studenți și tineri, s-au 
adunat în fața tribunalului pentru 
a protesta împotriva procesului.

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., în 
numele întregului popor sovietic, exprimă Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne și întregului popor frate romîn calde mulțu
miri pentru felicitările cordiale și bunele urări transmise cu prilejul ce
lei de-a 47-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

. Vă sîntem profund recunoscători, dragi tovarăși, pentru înalta apre
ciere a succeselor și realizărilor poporului sovietic în construcția comu
nistă, în lupta pentru pace și preîntîmpinarea unui nou război mondial. 
Oamenii sovietici împărtășesc pe deplin convingerea dv. că dezvoltarea 
continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre țările și 
partidele noastre răspunde intereselor ambelor popoare, reprezintă o 
contribuție importantă la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, pe baza marxism-leninismului 
și a internaționalismului proletar.

Oamenii sovietici se bucură în mod sincer de succesele remarcabile 
obținute, în cei douăzeci de ani de existență a Romîniei libere, de către 
harnicul popor romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și îi 
urează noi și mari victorii în construcția socialismului, în lupta pentru

L. BREJNEV 
A. MIKOIAN 
A. KOSÎGHIN

pace și prietenie . între popoare.

Moscova, Kremlin, 30 noiembrie 1964.
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Emisiune

în Editura pentru lite
ratură va apărea în cu
rînd o ediție nouă, revă
zută, a monografiei acad. 
George Călinescu „Ion 
Creangă — Viața, și ope
ra“, lucrare fundamentală 
pentru cunoașterea crea
ției marelui povestitor.

în colecția „Studii șl do-

cumente“ publicată de a- 
ceeași editură va apărea 
un volum de „Documente" 
referitoare la viața și ac
tivitatea lui Ion Creangă. 
Ediția este îngrijită de 
Gheorghe Ungureanu care 
semnează și1 studiul intro
ductiv.

în cei aproape cinci ani de cparițic, 
noua rene a „Bibliotecii pentru toți“, 
tipărită de Editura pentru literatură, a 
dobîndit o largă popularitate, atingînd 
tiraje medii de 15 000 exemplare la 
poezie și 130 000 la proză. Printre cele 
267 de titluri care au apărut pînă acum 
găsim romane, nuvele, poezii, lucrări 
dramatice din literatura a 22 de po
poare : rornînă, sttd-afrioână, americană, 
belgiană, bulgară, cehă, chineză, elină, 
engleză; finlandeză, franceză, germană, 
guatemaleză, idiș, indiană, islandeză, 
italiană, maghiară, poloneză, rusă și 
sovietică, sîrbă și spaniolă.

Ultimul- volum apărut se intitulează 
„Nucul lui Odabac — nuvele și poves
tiri“ de Emil Gîrleanu. Cititorul colec
ției va găsi în- curînd în librării „Ben
venuto Cellini — Viața scrisă de el în
suși", precum și două volume Molière.

Convorbire cu arfisful poporului 
COSTACHE ANTONIU

Au început pregătirile în vederea 
Festivalului bienal de teatru de 
amatori „I. L. Caragiale“. Primele 
zile ale noului an vor coincide cu 
primele sunete de gong pe scenele- 
concursului. Referitor la această 
manifestare, redactorul nostru Radu 
Constantinescu s-a adresat artistu
lui poporului Costache Antoniu, 
președintele comisiei de organizare 
a festivalului.

de amatori

teatru „I. L. 
o frumoasă

Radiodifuziunea trans
mite în fiecare marți, ora 
21,15, programul I, un ci
clu de emisiuni consacra
te Iul Ian Creangă. Emi
siunile de pînă acum au 
fost închinate „Amintiri
lor din copilărie“, poveș
tilor șl povestirilor scri
itorului. în cadrul emisi
unii viitoare vor putea fi 
ascultate mărturii ale u- 
nor contemporani despre 
viața șl operă povestito
rului. O altă emisiune va 
fi consacrată caracterului

universal al operei 
Creangă. Emisiunile, 
cadrul cărora sînt prezen
tate lecturi și dramatizări 
din opera scriitorului,. sînt 
precedate de expuneri ți
nute de critici și istorici 
literari. în cadrul emisiu
nii „Teatrul la microfon" 
va putea fi ascultat sce
nariul „Ion Creangă“ de 
Mircea ȘtefănescU ; „Ha
rap alb“ se va transmite 
în emisiunile de basme, 
iar „Capra cu trei iezi“ la 
Radio-Prichindel.

După o primă emisiune 
a Televiziunii închinată 
„Amintirilor din copilă
rie“, spectatorii au urmă
rit pe micul ecran un 
fragment intitulat „Școa
la de catiheți de la Hu- 
muleștl“. Fragmentul va 
fi retransmis la 20 decern- . 
brie în cadrul ,;Emisiunii - 
pentru sate“. Un medalion * 
„Ion Creangă“ va fi pre
zentat la data' de ÎS de
cembrie, cuprinzînd o ex
punere consacrată vieții și 
operei scriitorului, precum 
și cîteva fragmente ecrani-

zate, în interpretarea unor 
actori de frunte. Din pro
gramele pe care le va 
transmite Televiziunea cu 
prilejul „Zilelor Ion 
Creangă“ mal amintim 
o evocare. a locurilor 
copilăriei scriitorului ce 
va fi realizată cu ajutorul 
unor lucrări .ale pictorului 
Eugen Ișpir și o emisiune 
în cadrul căreia, vor fi 
prezentate creații ale ar
tiștilor noștri plastici re- 
dînd chipul lui Ion 
Creangă.

Setilă — ilustrație la „Harap Alb“ do A. DEMIAN

66

Pe . scena . Teatrului pen- Alb“ de Dan Nasta, în re- 
tru copii din str, Ieremia gia ,lui Ion Lucian. Rolul 

. Grigorescu nr. ,24 din . Ca
pitală va vedea, în curînd, 
lumina rampei o nouă
dramatizare după „Harap stantin Cristei.

lui-Ion Creangă va fi in
terpretat de actorul Con-

Expoziția lui R. Iosif, nu este o . . 
retrospectivă p este, expoziția, unui 
artist care-și șărbățoreșțe cel 
de-al 70-lea an de viață fucrînd 
neobosit, înfățișîndu-se publicu
lui cu o recoltă neîmpuținată de 
adversitățile vîrstei. E mărturia 
unei activități vii, plină de o 
bucuroasă însuflețire.

Surîzătoare, arta lui întîmpină 
spontan, sensibil, aspectele coti
diene ale peisajului, șantierul, 
construcția, profiluri de schele șl 
de blocuri noi. Sînt lucrări im
pregnate de simțul naturii, de 
căldura unei tandre comunicări, 
exprimînd o năzuință de largă 
dăruire.

R. Iosif s-a manifestat vreme 
de decenii ca un gravor încercat, 
ca un grafician plin de stăruință 
în abordarea unor tehnici gin
gașe, cum sînt acelea ale monoti
pului. Și în această expoziție te 
poate reține o lucrare în alb- 
negru, ca aceea intitulată „Tea
trul de păpuși“. însă, în genere, 
R. Iosif lasă acum pictura să pre
cumpănească în producția sa ar
tistică.

Meșteșugul său se simte la 
larg în peisajele care-i per
mit desfășurări sprințare de 
planuri, aspecte panoramice a- 
bordate jucăuș. Imagini de con-

, strucție, colțuri de natură („La 
gospodăria 9 Mai“, „Combinatul 
piscicol“, „Peisaj' "dobrogean“ etc.) 
sînt tratate volubil, expansiv. 
Verva pictorului, trebuie să ob
servăm, nu năzuiește la elocven
ța gravă a expresiei, ci se menți
ne în limitele comunicării lirice 
spontane, temperamentale. Mo
tivele familiare ale picturii lui 
R. Iosif sînt îndeobște de dome
niul pitorescului. Iernile, săniu- 
șul compun o suită de imagini 
cu caracter de pastel. Armonii 
voioase, alb colorate prlntr-o re
gie de lumini cu efect feeric, ilus- 
trînd anotimpul copilăriei șl nu 
al naturii în restriște.

Exuberantă și în naturile moar
te, pictura aceasta cheltuieș
te uneori prea multă culoa
re, risipă care e de fapt una 
sentimentală. Totuși, în lucrări 
precum peisajul intitulat „Pe 
Grui" izbucnește spontan o 
încărcătură de vigoare plastică, 
latentă și în alte imagini, în tușa 
largă, în materia generoasă, în 
accentele de grafie ori culoare, 
care împrumută seînteieri. unor 
tablouri. R. Iosif are norocul să 
întrunească o experiență de cîte
va decenii șl prospețimea fă;ră 
vîrstă a dragostei pentru artă.

Anca ARGHJR

Casa centrală a creației populare a 
inaugurat recent colecția intitulată 
„Teatrul școlar“, menită să pună la dis
poziția pionierilor și elevilor un reper
toriu care să corespundă preocupărilor 
ȘI posibilităților interpretative ale mi
cilor artiști. Fiecare broșură din colec
ție cuprinde, pe lîngă piese, schițe de 
decoruri și costume, îndrumări regizo
rale.

Filarmonica „George Enescu" a 
prilejuit publicului nostru pri
ma întâlnire cu Herbert Kegel, 
dirijorul principal al Radiotele- 
viziunii din Leipzig. Programul a 
cuprins alături de „Tablouri din- 
tr-o expoziție“ de Mussorgălci-Ra
vel și de concertul pentru violon
cel de Dvorak- o lucrare din tine
rețe a lui Mozart, Divertismentul 
în re major. Interpretarea muzicii 
lui Mozart constituie, fără îndoia
lă, unul dintre criteriile cele mal 
sigure pentru aprecierea culturii 
profesionale, sensibilității și mă
iestriei unui muzician, fie el di
rijor, instrumentist sau cîntăreț. 
Prin felul în care e realizat Di
vertismentul, Herbert Kegel s-a 
impus publicului, încă de la pri
ma piesă interpretată, ca un ar
tist ce se îndreaptă spre trata
rea în profunzime a operei.

Cu totul alta este lumea sonoră 
a „Tablourilor dintr-o expoziție“. 
Interpretului i se cer aci un simț 
acut al timbrelor, fantezie, ca
pacitate de a crea atmosfera 
specifică fiecăruia dintre cele 
zece tablouri. Herbert Kegel, cu 
experiența sa și cu „priza" asupra 
orchestrei (care este unul dintre 
componentele fundamentale ale 
talentului dirijoral) a condus Fi
larmonica spre o execuție plină 
de viață, diferențiată și expresi
vă. Numeroasele secvențe solisti
ce au fost bine susținute de șefii 
de pupitre ai Filarmonicii, iar 
ansamblul a avut în întreaga 
suită omogenitatea necesară. .

Solistul programului a fost Vla
dimir Orlov, în concertul de 
Dvorak. Felul în care s-a pre
zentat violoncelistul nostru me
rită o subliniere specială. Orlov 
se află în prezent la nivelul su
perior al concertisticii interna
ționale. Tonul cald, elanul și 
precizia execuției merg mină in 
mină cu o concepție sigură de 
interpretare.

Reuniți pe scena Filarmonicii, 
cei doi muzicieni, împreună cu 
orchestra, au conlucrat în reali
zarea unui concert de calitate.

Radu GHECIU

I
Cum urmează să se desfășoa
re cel de-al patrulea Festival 
bienal de teatru 
„1. L. Caragiale" ?

Festivalul bienal de 
Caragiale" a căpătat
tradiție în mișcarea noastră artistică 
de amatori. Mărturie stă participa
rea din ce în ce mai numeroasă la 
concurs : în 1958 — 5 500 de echipe 
de teatru, în 1960 — 10 000, în 1962 
aproape 12 000. Pregătirile intense de 
pînă acum ne îndreptățesc să pre
supunem că la al patrulea festival 
vom asista la o amplă trecere în re
vistă a tuturor formațiilor 
teatrale de amatori. Pentru 
rlrii continue a numărului 
lor artistice să-1 corespundă 
tere similară a calității și 
tură mai strînsă a echipelor 
traie de amatori cu masele de spec
tatori, formațiile de teatru competi
toare vor trebui să prezinte cît mai 
multe spectacole în fața publicului, 
atît în perioada de pregătire cît și 
în timpul întrecerii. Aceeași îndato
rire o au și echipele de teatru ale 
caselor de cultură sau teatrele popu
lare, care intră direct în fazele su
perioare ale concursului.

Ca și în anii precedenți, concursul 
se va desfășura în mai multe etape, 
pînă la sfîrșitul anului viitor, inclu- 
zînd colective care interpretează 
piese de teatru și montaje literare, 
teatre de păpuși, recitatori.

noastre 
ca^spo- 
echipe- 
o creș- 
o legă- 

tea-

Ce ne puteți spune referitor 
la piesele ce vor fi jucate în 
cadrul festivalului ?

La dispoziția -formațiilor amatoa
re stă un bogat repertoriu cuprinzînd 
piese romînești și străine. Pe listă - 
figurează o 'seamă de noi pie-~ 
se originale într-un 
rute după cel de-al treilea fes
tival bienal „I. L. 
în același timp, o expresie a creș- 

. terii artistica ăî colectivelor de .ama
tori o constituie' faptul "că ’ multe 

. dintre, ele își ..propun să reprezinte 
; piese în trei acte,. î.ndreptîndu-și în 
acest sens atenția spre unele dintre 
creațiile- valoroase ale - dramaturgiei 
noastre actuale. Această îmbogățire 
a repertoriului va da formațiilor ar
tistice prezente la concurs posibili
tatea alegerii acelor piese care co- 
respund în cea mai mare măsură 

. exigențelor publicului. Pe de altă 
..parte se va putea ajunge la o varie

tate a repertoriului care să atragă 
un număr și mai mare de spectatori 
la. manifestările . clubului, casei de 
cultură sau ale căminului cultural.

Mă folosesc de acest prilej pentru 
a face o recomandare : în alegerea 
repertoriului formațiile de teatru să 
se orienteze în funcție de posibili
tățile artistice și materiale de care 
dispun ; mă refer la gradul lor de 
pregătire, la posibilitățile de asigu
rare a distribuției, la cerințele pu
blicului căruia echipa i se adresează- 
în mod obișnuit și la mijloacele ne
cesare asigurării unei . .scenografii șl 
costumații de calitate. . ....... . ..

O răspundere deosebită în popu
larizarea și stabilirea repertoriului 
revine caselor regionale ale creației 
populare și caselor de cultură. Ele 
vor veghea la alegerea cît mai ju
dicioasă a pieselor în așa fel îneît, 
în raza unui grup de localități în-

vecinate sa nu se întilneasca, în a- 
celași timp, aceeași piesă. Se va 
asigura astfel atît varietatea spec
tacolelor prezentate în concurs, cit 
și creșterea numărului spectatorilor 
prin organizarea unor turnee în co
munele învecinate.

act, apă-

Caragiale“.

Desigur că nici calitatea aces- 
Itor spectacole nu va fi neglijată, 

Ce-și propun organizatorii festi
valului în această direcție ?

Festivalul își propune, pe lîngă 
antrenarea în. concurs a unui număr 
cît mai mare de colective noi, și îm
bunătățirea activității celor mai 
vechi. Pentru aceasta, ca și la con
cursurile anterioară, artiștii amatori 
vor primi un sprijin permanent în 
montarea spectacolelor din partea 
artiștilor și regizorilor profesioniști. 
Personal, intenționez să . particip nu 
numai la faza finală a festivalului, 
ci și la etapele premergătoare,. pen
tru. a lua contact, cu. cî.t_.mai..mulțe 
echipe de teatru. Prin. împărtășirea 
experienței, prin discuții creatoare 

...putem contribui la realizarea unor 
spectacole bune în interpretarea 
unui număr cît mai mare de colec
tive în afara celor premiate. Un 
sprijin competent poate fi acordat 
de către școlile populare de artă 
unde, prin montarea unor piese în 
cadrul cursurilor lor . externe, se pot 
lua lecții practice de regie. Specta
colele model, realizate de Studiou
rile artistului amator, pot constitui 
și ele o treaptă în pregătirea echipe
lor, artistice în vederea festivalului 
bienal.. . ............. ......

Rămîne ca- munca intensă a. for
mațiilor participante la concurs să 
se concretizeze într-un număr cît 
mai mare de spectacole de un ri
dicat nivel artistic, care să fie apre-. 
ciate de spectatori și de juriu.

(Agerpres)
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Căsătoria" de Gogol în Interpretarea formației do teatru a clubului „Grivița Roșie" din Capitala

La Tours

DIN LUMEA FILMULUI DE SCURT-METRAJ

cinematografelor 
frecvent, alături

— izbitor doar la o privire superfi
cială — ci firescul lucrurilor, ase
mănătoare cu ceea ce se poate vedea 
în oricare școală azi, la noi.

Ca și în precedentele sale scurt- 
metraje („Pretutindeni muncesc oa
meni" și „Rădăcinile orașului"), ci- 

dintre neastul ține să arate teea ce s-ar 
- preocuparea cineaștilor de a chema fața obișwaită a neobișnuitu- 
~.7z y’— .'ț atractiv- aspecte. iuț_ stăruie asupra originalității

R. IOSIF

.........

In programele 
figurează tot mai 
de filmele artistice de lung metraj, 
producții documentare purtînd em
blema studioului „Alexandru Sa- 
hia". Sînt îndeobște filme scurte, 
variate ca gen și temă, reflec
tând — cele mai bune 
ele — 
prezenta viu și » . ........._________ L.... ..............
semnificative ale realității, de ă.d- cazului, d îi 'descoperă ' semnifica- 
duce pe ecran imagini autentice și țme generalizatoare, filmul dobîn- 
interesante ale vieții de fiecare zi, dind o vădită valoare simbolică. Lu- 

‘ .... m^na învățăturH a pătruns și aci,
copiii feroviarilor de la cantoanele 
apropiate au școala „acasă“, nu tre
buie să bată drumuri lungi pentru 
a beneficia de bucuriile cărții. Totul 
e spus direct, simplu, fără accente 
ostentative dar, în schimb, cu au
tentic lirism.

Farmecul filmului este înainte de 
toate farmecul naturaleții. Nici 
unul din micii „eroi" și nici profe
soara lor nu dau impresia că pozea
ză-în fața obiectivului. Dimpotrivă. 
Parcă nici nu știu că gesturile și 
vorbele lor sînt înregistrate pe peli
culă. Fiecare își vede de lucru cu 
concentrare și gravitate — puștiul 
din clasa I, aflat la prima cuno
ștință cu alfabetul și cuvîntul scris, 
ca și școlarii mai mari care rezolvă 
probleme de aritmetică' sau expun 
cu glas sigur date despre geografia 
raionului. Iar operatorul Sergiu Hu- 
zum 
cînd 
cînd descrie . peisajul magnific al 
Văii .................

de a înfățișa frumusețile patriei sau 
de a face incursiuni în diferitele 
domenii ale științei și artei etc. A- 
ceste preocupări și talentul docu
mentariștilor au rodit intr-o serie 
de realizări de succes, care au pri
mit șl consacrarea binemeritată a 
unor premii internaționale. In hotele 
de față ne vom opri asupra a două 
dintre producțiile studioului „Al. 
Sania" ce rulează acum pe ecranele 
cinematografelor, creații reușite și 
care ni se par caracteristice pentru 
diversitatea subiectelor abordate de 
autorii filmelor de scurt-metraj.

„ȘCOALA DE LA MERI" este un re
portaj cinematografic, 
în pasiunea sa pentru 
contemporane și pentru descifrarea 
semnificațiilor lor, regizorul Jean 
Petrovici s-a oprit, cu noul său do
cumentar, la o școală ieșită din co
mun. în stația Meri, pe linia Bum- 
bești-Livezeni, chiar în clădirea 
gării, o cameră pe ușa căreia stă 
scris „Școala“ găzduiește nouă elevi. 
O singură învățătoare (și directoare 
și instructoare a detașamentului de 
pionieri) predă lecții celor patru cla
se, ai căror elevi sînt reuniți în băn
cile singurei încăperi a școlii. Apa
ratul de filmat intră în clasă, trece 
printre bănci, fixează chipurile co
piilor, le urmărește studiul sau joa
ca în recreații, și ceea ce reține a- 
tenția este nu aspectul senzațional

Consecvent 
realitățile

se dovedește la fel de inspirat 
face portretele copiilor sau

Jiului, Alături de alte docu
mentare 
inspirate 
la Meri" 
imagini 
nantă și 
noastră.

ale studioului „Al. Sahia" 
din actualitate, „Școala de 
e un reportaj ale 
aduc o mărturie 
edificatoare despre

cărui 
emoțio- 
vremea

a fost„TEMÄ CU VARIAȚIUNI"
creat intr-un alt sector de producție 
al aceluiași studio — știința popu-

larlzată. Realizat de Dona Barta (o- 
perator : Francise Patakfalvi) filmul 
acesta vine să ateste o dată în plus 
virtuțile poetice de care dispune 
documentarul științific. Investigînd 
„miracolele' naturii, pătrunzînd în 
intimitatea fenomenelor care rămîn 
neexplicate pentru un observator 
neavizat, filmul reprezintă o capti
vantă expunere despre mimetism în 
lumea diverselor viețuitoare de pe 
p&mînt și din apă. Armoniile colo- 
ristice cu totul remarcabile ale ima
ginilor — servind strict demonstra
ției științifice — se cuvin a fi amin
tite în primul rînd. Nu e vorba de 
frumuseți în sine, de un joc aprins 
și amețitor în care generozitatea și 
fantezia naturii au fost consemnate 
pe peliculă ; filmul își atinge cu pri
sosință țelul pentru că ne arată 
funcționalitatea culorilor din na
tură.

De la cameleon, acel faimos 
„maestru" al adaptării la mediul 
ambiant, și pînă la minuscule vie
țuitoare (păianjeni, gindăcei, gîngă- 
nii) care împrumută culoarea și as
pectul vegetației ' în mijlocul căreia 
trăiesc, pe e'Cr.an sînt aduse nu
meroase. ilustrări ale temei, înso- 

. țite de .lămuririle cuvenite făcute pe 
un ton lipsit de orice emfază didac
ticistă, Și, la fel ca într-o realizare 
anterioară g regizoarei Dona Barta 
(„Din. viața peștilor exotici"), unele 
momente dobîndesc. dincolo de inte
resul strict științific, un real și 
neașteptat farmec. E, bunăoară, 
căzui „dansMüi“călugăriței, deli
cată ■ insectă.iun verde trans
parent, care urcă firul subțire 
al linei plante. -Unind rigoarea da
telor științei cu atracțiozitatea unei 
opere de popularizare, filmul „Tetiă 
cu variațiuni" se înscrie printre 
reușitele studioului în acest dome
niu dificil și pretențios.

Mihai LUPU

In ziua în care „Năică' a sosit la 
Tours, vîntul alerga grăbit pe bule
vardele orașului de pe țărmul Loa
rei smulgînd ultimele frunze ale pla
tanilor. Dar nu e nimic nou în a- 
ceasta, pentru că de 10 ani Festi
valul filmului de scurt metraj are 
loc aci în ultimele zile ale lui noiem
brie, cînd în frumoasa Touraine — 
unde Renașterea a lăsat atîtea măr- 

. turii — toamna e pe sfîrșite.
Filmul „Năică" a sosit la Tours 

purtînd deja aureola a două mari 
premii obținute la Gijon (Spania) și 
la Teheran chiar în 1964. Așa că 
Bogdan Untaru (interpretul rolului 
titular), la cei 3 ani și 8 luni 
ai lui, și-a făcut apariția pe ecra
nul festivalului precedat de o anu
me... celebritate, consacrată și de 
aprecierile criticilor cinematografiei.

Chiar după primele imagini s-au 
auzit în sală aplauze: Părerea local
nicilor care urmăresc în fiecare 
toamnă cu mîndrie și atenție festiva
lul — nu toate orașele organizează o 
manifestare atît de importanta — a 
fost exprimată astfel direct. Și cum 
se întimplă de obicei în cazul unor 
asemenea evenimente, a avut loc o 
conferință de presă unde regizoarea 
Elisabeta Bostan nu mai pregeta cu 
răspunsurile. Ea a explicat că fil
mul la care lucrează acum — „A- 
mintiri din copilărie" — are un autor 
celebru la noi, Ion Creangă, că 
Năică (adică Bogdan Untaru) a fost 
ales dintre 3 000 de copii din grădi
nițele Bucureștiului, că . o dată cu 
primele filmări băiețelul acesta de la 
oraș a descoperit „viața la țară" și 
că Ia proiecție,, recunoscîndu-se pe 
ecran, a exclamat: „Uite-1 pe Nă
ică 1*. Noroc că a avut cu ea sufi-

ciente fotografii ale micului erou 
pentru că fiecare dintre cel prezenți 
a cerut una.

în cadrul festivalului, „Naică' a 
primit un premiu important. De as
tăzi genericul lui va trebui comple
tat,, adăugîndu-se și: ,,Tours, 1964 

Premiul pentru . tinerețe", Ex- 
primîndu-și părerea despre acest 
film, criticul cinematografic al 
ziarului „Combat", Henry Chapier, 
ne-a declarat: „S-au făcut numeroa
se filme despre copii și lumea lor; 
gingășia, naturalețea reprezintă 
marile calități atît de greu de fixat 
pe peliculă. Năică le posedă în 
primul rînd". Iar Yvonne Baby de la 
.................. ° ' arti- 

că

„Năică“ — producție în culori a 
studioului „București“. Scenariul și 
regia — Elisabeta Bostan ; imagi
nea — Iulius Druckmann.

„Le Mondo" spunea : „într-un 
col despre festival, regretam 
multe dintre filmele prezentate pă- 
cătuiau prin academism, trucuri, 
clișee și efecte laborioase. Este toc
mai ceea ce nu are „Năică", și de 
aceoa chiar după primele imagini 
uiți că ești într-o sală de proiecție. 
Am avut impresia că sînt și eu un
deva departe de lumea modernă, 
zgomotoasă, și că nu obiectivul ci 
ochii mei îl urmăresc pe copil. în 
fond este ceea ce cerem acestei 
ărte. Regizoarea care a vrut să cu
noască întîi o lume, reflecțiile ei, 
și apoi să facă un film de lung me
traj ca „Amintiri din copilărie" 
despre care, ne-a vorbit, a înțeles 
o taină. Poate ca aceasta să fie, în 
fond, taina reușitei ei. Anotimpurile 
au o succesiune a lor ; și ce s-a ri
dicat aci, pe valea Loarei, s-a făcut 
cărămidă de cărămidă".

La asta mă aîndeam și eu privind 
frunzele platanilor din Tours gonite 
de vînt ; în aceste locuri, meșterii 
Renașterii au zidit într-adevăr încet, 
cu răbdare și pasiune. Iar arhitec
tura și cinematograiia sînt arte su
rori.

Tudor VORNICII
Paris, 3 decembrie.
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Totul s-a petrecut atit de firesc, 
atît de simplu, incit întîmplarea în
săși aruncă un fascicol de lumină 
asupra acestor doi ingineri pro- 
iectanți, soții Popa. Plecînd de 
la institut, in drum spre casă, in
ginerul Popa i-a spus soției sale :

— Știi, s-a discutat azi problema 
organizării unei grupe de proiectare 
permanente pe șantierul de la Că
lărași. încep lucrările.

— Și ai să te duci, nu-i așa 7
Bărbatul încuviință. Da, se va 

duce pe șantier și încă foarte cu- 
rînd. A fost desemnat șef al grupei 
de proiectare. Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei este consec
vent. S-a căpătat o experiență bună 
încă în urmă cu cîțiva ani, cînd se 
construia desfășurat Combinatul de 
industrializare, a stufului de. lingă 
Brăila. Atunci s-a dovedit în prac
tică necesitatea ca proiectantul să 
aibă permanent pe șantier un mic 
colectiv de specialiști care să re
zolve operativ, împreună cu con
structorul, problemele tehnice ivite 
din mers. Și de atunci ministerul a 
permanentizat această metodă, mai 
ales pe șantierele marilor combi
nate ale chimiei.

Prin urmare, lucrurile erau hotărîte. 
Mai rămînea însă ceva. Și tocmai 
acest ceva o interesa acum pe Li
dia. întrebă :

—■ Cu problemele de proiectare- 
instalații cine va fi ?

— Nu-i stabilit — spuse Alexan
dru. Sper să fii tu. Ar fi bine, mai 
ales că așa mi s-a și dat de înțeles. 
E în asta și o grijă față de familie.

Ea n-a obiectat. Doar fruntea i s-a 
înnorat o clipă, cuprinsă de gri
jile casei.

în vremea aceea, undeva în sud, 
pe malul Dunării, se petreceau lu
cruri deosebite : în cadrul politicii 
partidului și guvernului de dezvol
tare a industriei noastre chimice, un 
nou obiectiv urma să prindă viață. 
La marginea orașului Călărași, în
tr-o baracă aflată în plin cîmp, doi 
oameni stăteau față în față cerc.etîn- 
du-se din priviri. Unul era directorul 
general al combinatului ; celălalt, 
ceva mai tînăr, abia sosise din Mol
dova. Om înalt, cu o înfățișare plă
cută. își ducea mașinal mîna la o- 
chelari, ca și cum ar fi vrut să-i așe
ze mai bine-. Inginer cu experiență, 
Mihai Corbu lucrase ani de-a rîndul 

la fabrica de hîrtie „Steaua roșie" 
din Bacău. Acum stătea în fața di
rectorului și aștepta. Primele cuvin
te fuseseră schimbate.

— ...Nu-i un combinat oarecare, 
așa că ti'sh-yie să ne gîndim din 
vreme la cadrele de bază. Dum
neata, tovarășe inginer, ai fost nu
mit șeful fabricii de celuloză.

Părea o glumă. Șeful unei fabrici 
care încă nici nu există. Abia se 
băteau piloții noului combinat. Abia 
veniseră constructorii. Dar, privin- 
du-și conlocutorul, musafirul își 
dădu deodată seama că și cel 
din fața lui era directorul unui com
binat care nu se ridicase încă din 
coala proiectelor.

A trebuit să-și ia munca în serios. 
Inginer de exploatare, obișnuit din 
capul locului să aibă un colectiv și 
mai ales o fabrică, o instalație, un 
utilaj concret, nu-i era destul de clar 
de ce era necesară venirea lui atît 
de timpurie. însă în zilele ur
mătoare a făcut cunoștința al
tor șefi de fabrici și de secții ; a 
văzut că se întocmeau situații cu 
necesarul de muncitori și chiar se 
făceau recrutări pentru calificare și 
specializare. Om al tehnicii obișnuit 
cu observații mai largi, cu con
cluzii mai generale, el a înțeles 
lesne că totul se făcea sub im
periul unei înalte responsabilități 
de stat, al previziunii dublate de o 
strictă organizare și planificare. Nu 
era deloc un capriciu, o metodă în 
verificare, ci o practică justă și efi
cientă continuată în toți acești ani 
de șantier. Inginerul avea să spună 
mai tîrziu : „Am avut posibilitatea 
să cunoaștem planurile construcți
ilor în amănunt, să ne familiarizăm 
cu utilajul și să facem observații 
proprii".

Aceasta a fost de altfel și inten
ția. O intenție bună, aprobată de 
toți, izvorîtă nu numai din do
rința de a ști că un combinat nou 
intră repede și bine în circuitul pro
ducției naționale, dar și din grija 
pentru aceste fonduri de sute de 
milioane de lei invesiite în tehnica 
nouă, cu care statul socialist înzes
trează permanent industria țării.

Curînd după sosirea pe șantierul 
combinatului de la Călărași- a ingi
nerului Corbu, .și soții Popa, obișnu- 
iți cu asfaltul bulevardelor, încălțau 
cizme de cauciuc, înaintau prin zloa
tă spre construcțiile combinatului.

M-a întrebat deunăzi puștiul
— De unde vii, tăticule 7
— De la Călărași.
A 1 Și aleargă tare ? — a mai zis el 

cu candoarea vîrstei sale.
Am zîmbit. Fără să vrea, copilul 

intuise ceva din realitatea șantieru
lui. Da, Călărașul aleargă și încă 
atît cît o poate face. în doi ani a 
ajuns departe.

Era și timpul. O îndelungată pe
rioadă acele ceasului de pe frontis
piciul marii clădiri din centrul ora
șului au depănat vremea într-o mo
notonie apăsătoare. Un port mic pe 
brațul Borcei, animat dimineața și 
seara de cîteva brigăzi de pescari.

le. Totul s-a petrecut repede și fur
tunos, incit omul acestui oraș din 
sud s-a trezit peste noapte într-o 
altă lume. Treceau pe străzi oameni 
necunoscuți, vorbind cu accent mol
dovenesc, ardelenesc, bănățean. 
Treceau autobasculante și camioa
ne, cite zece în fiecare sfert de ceas.
Veneau mașini și utilaje de la uzi
nele constructoare de mașini din 
Capitală, de la Reșița și Sibiu. Pe 
drept se spune că marile combinate 
sînt opera întregii țări.

Nu întîmplarea a stat la baza 
amplasării într-o margine de Bără
gan a uneia dintre cele mai mari 
unități ale industriei chimice. Intere
sele economiei naționale și condi
țiile naturale prielnice au făcut ca 
țărușii inginerilor topometri să fie bă
tuți la marginea Călărașului. Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
paie urmează să consume anual 180 
de mii de tone de paie — și Bără
ganul e furnizorul principal ; prin 
instalațiile și conductele de aduc- 

In fiecare minut, o singură mașină poate să 
niari de hîrtie

producă 150 de metri li-

în parcul amenajat de-a lungul 
cheiului, tinerii discutau literatură 
și vîrstnicii citeau gazete. Din cînd 
în cînd, alaiul unei nunți aduna ca 
un magnet puținii trecători. Moleșit 
parcă de curgerea domoală a ape
lor Dunării, orașul părea mai cu
rînd o comtină în așteptarea oame
nilor săi plecați la muncile cîmpului.

Dar de doi ani orașul s-a smuls 
din umbra tăcerii și, intrînd în ca
dența vremii noastre, a suit pe sche-

țiune vor trece 4 000 m. c. de apă 
pe oră — și Dunărea e la doi pași. 
Mai rămînea doar ca pe harta noii 
geografii economice a țării să se 
facă adaosul cuvenit. în zilele li
niștite din vara acestui an, crainicul 
de la radio, anunțînd cotele apelor 
Dunării, preciza uneori : „Călărași. 
Staționează". Constructorii de pe 
schele rîdeau. Ba nu staționează- de
loc. Crește cu 50 de metri. Pînă la 
această cotă se ridică instalațiile 

combinatului. Este o ridicare la pu
tere. O conectare la sistemul națio
nal al reacțiilor chimiei industriale. 
O realitate.

în autobuzele care circulă din 
centru spre limita de est a orașului, 
discuțiile au același obiect : com
binatul. Abia ieși din oraș și ză
rești, desfășurîndu-se de-a lungul 
șoselei, hale impresionante și insta
lații în aer liber. Tabloul general, 
ansamblul industrial cucerește cu 
adevărat atît prin întinderea, cît și 
prin monumentalitatea sa. Douăzeci 
și cinci de hectare de industrie. S-ar 
părea că toate ramurile industriei 
sînt prezente aici. Hala principală
— unde se află mașinile de hîrtie
— seamănă cu o uzină constructoa
re de mașini. O construcție în linie 
dreaptă, modernă, impunătoare. 
Conductele, podurile suspendate și 
rezervoarele de mare capacitate 
dintre hale dau imaginea specifică 
industriei chimice, în vreme ce clă
dirile centralei termoelectrice și 
secției de regenerare, vopsite în 
culori pastel și înălțîndu-se cu mult 
deasupra celorlalte construcții, ase
menea unui cap de perspectivă în 
ansamblurile urbanistice, au mai 
curînd aerul unei întreprinderi tex
tile. Combinarea subtilă de culori, 
în care predomină albastrul, frîngo 
linia orizontului, lăsînd impresia că 
cerul se sprijină pe combinat ca 
pe un pilon uriaș.

Există totuși în acest ansamblu 
industrial un detaliu care reține a- 
tenția. în marginea combinatului, pe 
o adîncime care obosește ochiul, se 
văd rînduite imense șure de paie, de 
proporțiile unor blocuri, douăzeci și 
patru la număr, înglobînd fiecare 
1 500—2 000 tone. Este materia primă, 
furnizată cu generozitate de Bără
gan...

Pînă acum, o mare parte din 
paiele Bărăganului se ardeau 
după strîngerea recoltei. Chimiș- 
tii s-au străduit să transforme 
valorificarea reziduurilor cîmpului 
dintr-o problemă teoretică, de prin
cipiu, într-una de ordin practic și 
economic. Izbînda le-a fost deplină. 
Combinatul -de la Călărași va fabri
ca anual, din paie, 50 000 tone de 
celuloză, 65 000 tone hîrtie de am
balaj superioară, de scris și 5 000 
tone de confecții din hîrtie (caiete, 
blocuri etc), economisindu-se astfel 
o cantitate de masă lemnoasă de 
aproximativ 250 000 m.c.

Construcția combinatului se a- 
propie de sfîrșit. Cuprinde în limite
le sale teritoriale o fabrică de ce
luloză și o fabrică de hîrtie, o sec
ție de confecții din hîrtie și alta de 
recuperare a chimicalelor de fier

bere. Apoi o centrală termoelectrică 
nelipsită nici unui mare combinat, 
secții de întreținere electrică și me
canică, de captare și tratare a apei 
etc. Utilajul modern, pus în cea mai 
mare parte sub tutela automatizării, 
va asigura un proces de fabricație 
continuu.

E drept, mai stăruie încă schelele 
dinaintea fațadelor combinatului, se 
mai văd încă acele utilaje proprii 
oricăror construcții în ridicare, dar 
în interioare s-au început, pe alocuri, 
probele tehnologice, chiar și pro
ducția.

. In holul pavilionului administrativ 
se află macheta combinatului. Ca 
să fie mărită la dimensiunile reale, 
la scara de 1/1, le-au fost de ajuns 
constructorilor numai doi ani. Să 
judece oricine ce fel de ritm a cu
noscut acest șantier, unde într-o pe
rioadă atît de scurtă s-au bătut 
6 000 de piloți de beton și s-au mon
tat aproape 16.000 do tone de utilaj 
tehnologic. Indicația dată de partid 
privind concentrarea de fonduri 
materiale și bănești spre marile 
șantiere ale țării, în scopul grăbi
rii termenelor de punere în func
țiune a obiectivelor industriale de 
însemnătate, a fost hotărîtoare. Lu
crările pe șantier s-au schimbat în 
esență și în cuprins. Industrializa
rea acestora, exprimată prin folo
sirea largă a elementelor prefabri
cate, prin asamblarea la sol a unor 
subansamble metalice destul de 
dificil de montat în poziție de pro
iect, ca și mecanizarea principale
lor operații de transport în orice 
sens, toate acestea au influențat 
pozitiv mersul normal al vremii a- 
ducînd, la porțile Călărașului, un 
viitor mai îndepărtat.

Ca orice mare unitate industria
lă, combinatul de celuloză și hîrtie 
de la Călărași are și el legăturile 
sale cu lumea înconjurătoare. Une
le sînt vizibile, geografice, care ■ îl 
pun în racord cu bazele de materii 
prime. O cale fexeiă lungă de 12 
km, înzestrată cu trei locomotive 
Diesel, alimentează depozitul de 
paie. Pe un drum de rocadă asfal
tat, care înconjoară orașul, vin spre 
același depozit mașini cu platforme 
special construite, împovărate cu 
baloturi din paie presate. Dar com
binatul mai are și altfel de le
gături. De data asta intime și cu atît 
mai trainice. Intre muncitori și 
mașinile la care lucrează se stator
nicesc de regulă raporturi aproape 
omenești. Mi-aduc aminte cu cîtă 
pasiune, cu cîtă dragoste, ca pen
tru o ființă vie, vorbea tinerilor 
despre mașinile moderne un bă- 

trîn maistru de la Uzinele meta
lurgice din Sinaia : „Cînd vezi că 
mașina trage greu, cînd simți ceva 
la mînă, s-o asculți. Iți spune ceva". 
Și oamenii combinatului din Călă
rași știu să asculte. Majoritatea 
muncitorilor — operatori chimiști, 
mecanici și lăcătuși •— cîteva sute, 
sînt localnici. Unii s-au apropiat de 
casă venind prin transfer din alte 
uzine. Alții, lucrînd pe șantier, s-au 
calificat în meseriile cerute de com
binat. E combinatul ridicat de ei. Și 
aceasta nu-i deloc un lucru de ne
glijat în munca de educație poli
tică și cetățenească.

La tabloul de comandă al uneia 
dintre cele trei mașini de fabricat 
hîrtie, care a intrat în funcțiune, 
stă un tînăr scund, cu față bălană, 
urmărind cu privirea agregatele 
mașinii care se întind pe o sută de 
metri. Este conducătorul mașinii C. 
Un localnic. Tînărul Gheorghe 
Georgescu a absolvit școala tehni
că, apoi a fost trimis la specializare 
la combinatul de la Suceava. S-a 
înapoiat în orașul său, la Călărași, 
în vremea cînd mașina aceasta la 
care lucrează acum se afla în mon
taj. La o examinare în fața unei 
comisii de ingineri, a fost declarat 
unul dintre cei mai buni în mese
rie. La cunoștințele și pasiunea lui 
pentru ceea ce face s-a adăugat 
grija pentru mașină. Are un colec
tiv de patru oameni și — lucru îm
bucurător și plăcut la un tînăr — 
el însuși dă exemplu de bună în
treținere și îngrijire a utilajului teh
nologic.

Fîșia dé hîrtie, lată cît o alee, se 
răsucește prin multele valțuri ale 
mașinii căutînd o ieșire. Trec, în 
mers fluid, 150 de metri liniari pe 
minut. A și apărut în hala acestei 
secții primul îndemn la sporirea pro
ducției și obținerea unei calități su
perioare. Oamenii lucrează cu înde- 
mînare, cu tragere de inimă. Secre
tarul organizației de partid, tovară
șul Eugen Tomec, pregătește prima 
adunare generală. Se va discuta ac
tivitatea organizației U.T.M.

— La noi — spune tovarășul To
mec — sînt mulți tineri. Are mare 
însemnătate ca ei să folosească ra
țional mașinile, să le îngrijească 
așa cum se cuvine și cum o cer in
teresele noastre, ale tuturor.

Cum se vede, terminarea con
strucției unui combinat este totoda
tă șl un început. Un început de ac
tivitate de producție care pune, la 
fel ca în întreaga industrie, aceleași 
sarcini : o producție ritmică, de cea 
mai înaltă calitate.

Ștefan ZIDĂR1ȚĂ

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
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Pe zeci de kilometri, Bistrița este 
astăzi un vast șantier. De data acea
sta am pornit-o în amonte, de la Ba
cău înspre Stejaru. „Salba" hidrocen
tralelor se conturează tot 
In prezent, apele Bistriței 
mișcare turbinele a șase 
trale. Altele sînt în plină 
ție. Pe șantiere se desfășoară 
muncă rodnică.

Primul popas l-am făcut la cele mai 
tinere șantiere — cele ale hidrocen
tralelor Bacău 1 și Bacău 2. Zeci 
de excavatoare și buldozere muș
că din pămîntul pietros al albiei 
rîului, înălțînd diguri în calea apei 
sau săpînd canale de aducțiune. La 
centrala Bacău 1 s-au terminat lu
crările de excavație și acum se 
toarnă betonul. A început turnarea 
betonului și la baraj. Echipele de 
pe excavatoarele conduse de Ion 
Predescu și Pavel Stroe lucrea
ză la construcția digurilor pentru 
protecția canalelor de fugă. Be- 
toniștii din brigada lui Ion Alexan- 
droaie, care lucrează la centrala 
Bacău 2, au terminat zilele acestea, 
în avans față de prevederile grafi
cului, etanșarea batardoului. în pre
zent, ei execufă lucrările de injecție 
pentru completarea etanșării. Tot pe 
acest șantier, muncitorii Mihai Ma- 
reș, Gheorghe Zaharia și Ion Vlăs- 
ceanu, care lucrează pe excavatoa
re și buldozere, au săpat mii de 
metri cubi de pămînt la bazinul de 
liniștire și de captare a apei.

Călătorind în sus, pe firul apei, 
întîlnim la cîțiva kilometri șantierul 
hidrocentralei de la Gîrleni. Ea va 
intra în funcțiune în anul 1965 șl va 
avea o putere instalată de 23 MW. 
Acum se execută lucrări de beto- 
nare la centrală și la baraj. în ul
tima lună, constructorii au turnat 
•ÿproape 11 000 metri cubi de be- 

. 'on, față de 6 800 metri cubi cît 
prevedea planul.

Cu însuflețire se muncește și pe 
șantierul hidrocentralei de- la Raco- 
va. Construcția centralei este aproa
pe gata. Camera de încărcare și 
grinda podului rulant au fost preda
te de constructori la montaj cu 
aproape o lună mai devreme. De 
puțină vreme a început și montarea 
turbinelor. In timp ce betoniștii 
din brigăzile conduse de. Vasile 
Damian și Alexandru Marin — 
care lucrează la barajul de 
captare — turnau fundația, 
suprafață au apărut izvoare 
furoase. Din această 
trebuit să execute din 
daje și săpături pînă 
chiar 14 metri, față de 
metri cît prevedea proiectul. Con
strucția primei deschideri a fost ter

la 
la 

sul- 
cauză au 

nou son- 
la 12 și 
numai 8

CUminată și predată la montaj 
două zile înainte de termen.

Ingeniozitatea constructorilor și 
montorilor este însoțită de hărnicia 
lor. La hidrocentralele Costișa 
și Piatra Neamț au fost terminate lu
crările de construcții și montaj, iar 
în prezent se execută finisajul. Zilele 
trecute, la hidrocentrala Costișa a 
intrat în funcțiune primul hidroagre- 
gat de 7500 kW.

Constructorii și montorii comple
xului hidroenergetic de pe Bistrița 
se străduiesc să execute lucrările în 
ritm susținut și să scurteze terme
nele de punere în funcțiune a noilor 
hidrocentrale. Mărturie în această 
privință sînt și următoarele cifre: de 
la începutul anului și pînă acum pe 
șantierele de pe Bistrița aval au fost 
excavați 3 milioane metri cubi 
de pămînt și s-au turnat mai mult 
de 150 000 m c beton. In întrecere ies 
mereu la iveală minunate fapte de 
muncă, se afirmă noi și noi con
structori.

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

Hidrocentrala Pîngărați Foto : A. Cartojan

La C.E.T. Borzești

Fabricile de acid azotic, acid acetic și acetaldehidă din cadrul Combinatului chimic de la Craiova

Un nou grup electrogen
Lucrătorii Trustului de construcții și 

montaje energetice desfășoară lucrările 
de extindere a centralei electrice de 
termoficare Borzești. De la intrarea în 
funcțiune, această centrală a fost ex
tinsă treptat, pe măsura creșterii nece
sităților de energie electrică și termică 
ale Complexului petrochimic Onești-Bor- 
zești și ale orașului Onești. Aici se mon
tează în prezent un nou grup de 50 
MW. Cu aceasta puterea. centralei va 
atinge 225 MW. Concomitent cu lucră
rile de extindere aferente noului grup 
se execută și alte lucrări necesare ali
mentării cu energie termică a consu
matorilor din Complexul industrial Bor- 
zești-Onești și satisfacerii cerințelor de 
apă caldă ale orașului Onești. Printre 
lucrările în curs de execuție sînt două 
cazane de apă fierbinte de mare capa
citate, extinderea stației de epurare 
chimică a apei etc.

ÎN GRAFIC
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Transmit de la Bîrsești, Tg. Jiu, 
unde se întinde imensul șantier al 
complexului de materiale de con
strucții. Primul și principalul pilon 
al complexului — fabrica de ciment 
— crește viguros.

Pe șantier, colectivul lotului 4, 
condus de ing. Marcel Borcan, este 
inițiatorul unei întreceri rodnice, 
îndemnul lor a găsit ecou pe șan
tier. încă din luna august, con
structorii lotului 4 au termi
nat mai multe lucrări stabilite a 
fi predate montorilor la sfîrșitul 
acestui ah. Pe baza rezultatelor ob
ținute, maiștrii Ion Alexandrescu, 
Tudor Tircă, betoniștii Ion și Le
pădat Mălăescu, dulgherul Iulian 
Șandru, într-un cuvînt întregul co
lectiv al lotului, se află în fruntea 
întrêcerii constructorilor de la Bîr

sești. Acest colectiv a fost premiat 
pentru calitatea lucrărilor execu
tate.

în prezent, la Bîrsești, „vioara I“ 
sînt montorii. într-un ritm rapid, ei 
instalează utilaje complexe, care nu 
peste multă vreme vor produce ci
ment. La toate obiectivele preluate 
de montori de la constructori, te în- 
tîmpină o dorință unanimă: hotărî- 
rea de a termina în grafic lucrările 
și de a le executa cît mai bine. Fie
care zi este prețuită la cele 11 loturi 
de instalații și montaj de pe șantier.

Am urcat la turnul cicloane- 
lor. Aici lucrează brigăzile con
duse de Ion Popa și Nicolae 
Smîncilă, sub conducerea mais
trului Constantin Alexandru. Lor li 
s-a încredințat o lucrare de mare 
răspundere : montarea a 900 tone de 
utilaje, unele de mari proporții, 

de la cota zero pînă la 66 m 
înălțime. Turnul cicloanelor înlocu-, 
iește coșurile înalte de fum întîlnite 
de obicei la fabricile de ciment. El 
va deservi trei linii de fabricație. 
Construcția turnului se bazează pe' 
cele mai moderne și economice so
luții tehnice. După intrarea în func-: 
țiune, el va contribui la recupera
rea căldurii gazelor arse în cuptoa
rele de ciment, ceea ce va permite' 
producerea cimentului pe cale us- 
:ată.

Specialiștii au stabilit că buna 
funcționare a unui cuptor rotativ de 
aici poate fi asigurată numai dacă 
nu se depășește la montajul lui, la 
centrare, toleranța de 4 mm. Iată și 
rezultatul obținut de brigada 
lui Gheorghe Nestorescu, împreu
nă cu specialistul Gheorghe Fe- 
restreieru: toleranța la centrarea 
cuptoarelor 1 și 2, montate de ei, nu 
a depășit mai mult de un milimetru 
și vor fi predate . pentru înzidire 
înainte de termen.

r w
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Cînd s-a prezentat în fața comi
siei de repartizare, tînarul profesor 
de matematică Grigore Lazăr a cerut 
să fie numit la Gulianca, comuna 
natală. Hotărîse acest lucru încă din 
primul an de facultate. Consătenii 
l-au așteptat cu bucurie și cu încre
dere. Și s-a ținut de cuvînt : a venit 
să predea chiar la școala unde învă
țase el. De atunci au trecut doi ani 
și roadele strădaniei sale sînt vizibi
le. Fiii colectiviștilor din Gulianca 
își însușesc cunoștințe temeinice de 
matematică. Tînărul profesor le cul
tivă, prin exemplul său personal, 
dragostea de muncă, perseverență. 
Spre a stimula interesul elevilor, 
el a inițiat „editarea", ca să zicem 
așa, a unei gazete de matematică 
pentru fiecare clasă. Majoritatea e- 
levilor reușesc să rezolve cu ușurin
ță problemele și exercițiile cuprinse 
în fiecare număr. Cu cei rămași mai 
în urmă ține ore de meditații, îi vi
zitează la domiciliu. Lecțiile sale de 
matematică sînt cu atît mai intere

sante cu cît conținutul problemelor 
este legat strîns de viață. Adesea 
merge cu elevii la gospodăria colec
tivă și împreună cu ei rezolvă pro
bleme ce se ivesc în munca de zi cu 
zi a colectiviștilor.

Și cei care nu mal sînt- de 
vîrstă școlară învață multe lucruri 
utile de la tânărul profesor. A orga
nizat un curs de aritmetică pen
tru colectiviști, cu scopul de a 
le împrospăta cunoștințele de care 
au nevoie. Ca director de că
min cultural, împreună cu ceilalți 
intelectuali ai satului, se ocupă 
în permanență de organizarea unor 
variate manifestări cultural-edu
cative. In colectivul cadrelor di
dactice este cunoscut ca un bun co
leg, gata oricînd să-i ajute pe cei
lalți. Consătenii și elevii săi îl pre
țuiesc și-l stimează.

Chivu AVRAM 
de Ia Comitetul de cultură 
și artă al raionului Brăila

Și la Focșani înnoirile sînt pre
zente la tot pasul : au apărut con
strucții noi de locuințe, unități so- 
cial-culturale și de deservire mo
derne. Dar ceea ce a schimbat în 
primul nnd aspectul orașului și ' a 
împlinit viața locuitorilor săi sînt 
noile unități industriale. Combina
tului Fructexport, construit cu cîți- 
va ani în urmă, i s-a adăugat, în 
1964, Fabrica de mobilă, o modernă 
unitate din cadrul unui mare com
binat de industrializare a lemnului, 
aflat în construcție.

Sfîrșitul acestui an adaugă pe har
ta industrială a orașului o nouă și 
Importantă întreprindere — Fabrica 
de confecții. Prezența ei se resimte 
pe diverse planuri în viața orașu
lui. Se înalță noi blocțiri de locuin
țe, în care se vor instala muncitorii 
viitoarei fabrici. Intr-un fel sau al
tul, numeroase familii sînt încă de 
pe acum legate de noua întreprin
dere. Organele locale desfășoară de 
mai bine de un an o susținută mun
că de recrutare, inițiere și calificare 
a viitorilor muncitori. Majoritatea

Textiliștii noștri socotesc „marca 
fabricii“ drept o chestiune de pres
tigiu a întregului colectiv. De aceea, 
ei se străduiesc să realizeze produ
se de calitate superioară, în sorti
mente variate și modele mereu mai 
frumoase, care să satisfacă cele mai 
exigente gusturi ale cumpărătorilor.

într-o vreme, pe poarta uzinei au 
ieșit anumite produse care au făcut 
apoi cale întoarsă. Conducerea în
treprinderii, organizația de partid și 
de U.T.M., comitetul sindicatului au 
desfășurat acțiuni variate și susți
nute menite că ducă la îmbunătăți
rea calității produselor. Rezultatele 
au fost bune. în primele trei tri
mestre ale acestui an ponderea fi
relor de calitate A a ajuns la 88,3 
la sută. Bineînțeles, la aceasta a 
contribuit în mare măsură faptul că 
secțiile filatură, țesătorie și finisaj 
au fost înzestrate cu noi utilaje care 
au permis aplicarea unei tehnologii 
moderne de fabricație.

în orice întreprindere textilă, 
bătălia pentru calitate începe 
de la filatură. Pentru respec
tarea cu rigurozitate a regulilor de 
exploatare tehnică a utilajului, în 
fiecare schimb au fost repartizați 
muncitori-instructori, oameni cu ex
periență, care ajută pe muncitori să 
facă o curățire judicioasă a mașini
lor, să lege corect firele. La secția 
țesătorie s-a dat atenție instruirii 
muncitoarelor în mînuirea corectă 
a utilajelor. Cu ajutorul graficelor 
întocmite pe fiecare război și țesă
toare se urmăresc atît realizările 
cantitative, cît și calitatea produse
lor. în secția de finisaj, calitatea 
țesăturilor este urmărită pe faze de 
producție,, direct de către maiștri și 
ajutori de maiștri.

Problema calității, diferite aspecte 
concrete din secții, fie că era vorba 
de experiența bună sau de lipsuri, 
au constituit obiectul unor dezbateri 
în adunări deschise ale organizații
lor de bază și de U.T.M.

O atenție deosebită s-a acordat și 
ridicării calificării muncitorilor. La 
secția filatură au fost organizata 
cursuri pe schimburi, la care au par
ticipat aproape toți muncitorii și 
toți ajutorii de maiștri. Asemenea 
cursuri au luat ființă și la țesătoria 
automată și la preparație, urmînd 
ca în curînd să se deschidă cursuri 
de ridicare a calificării și la țesă
toria a II-a și finisaj.

Ridicarea calificării și creșterea 
simțului de răspundere pentru ca
litatea produselor se dobîndese și 
prin împărtășirea concretă, la locul 
de muncă, de către muncitorii frun
tași, a metodelor lor de lucru. Ti
neri ca Stelian Moțiu, Marin Matei, 
Silvia Crețu ș.a. au fost ajutați de 
muncitori vîrstnici, cu o bogată ex
periență, ca Vasile Argintar, Iuiiu 
Boraj și Maria Toda, să-și ridice.ni- 
velul cunoștințelor profesionale. So
cotim că ar fi util ca această me
todă să fie folosită în toate secții
le, mai ales că uzinei noastre îi sînt 
repartizați în fiecare an numeroși 
tineri absolvenți ai școlilor profe
sionale.

Creșterea răspunderii muncitori
lor pentru calitatea produselor se 
împletește cu stimularea lor morală 
și materială. La secția finisaj se 
folosesc forme vii, interesante, de 
popularizare a fruntașilor și a me
todelor lor de muncă. Suscită inte
res și adunările sindicale în cadrul 
cărora se decernează lunar drape
lele de evidențiați în întrecerea so
cialistă. Concomitent, la acordarea 
premiilor, conducerea uzinei și șefii 
secțiilor au în vedere în primul rînd 
stimularea acelor muncitori care 
prin munca lor conștiincioasă dau 
produse de calitate ireproșabilă.

Am remarcat că organizațiile 
U.T.M. caută să folosească metode 
specifice pent.ru educarea tinerilor 
muncitori. Cîteva adunări generale 
ale organizațiilor U.T.M. au fost 
consacrate exclusiv problemelor ca
lității producției. La adunările din

secțiile finisaj și țesătorie, refera
tele prezentate s-au ocupat de cau
zele care produc defecte de fabri
cație, de măsurile ce trebuie luate 
pentru a le preveni. S-au organizat 
și schimburi de experiență între ti
nerii din sectoarele de bază pentru 
a se vedea cum influențează calita
tea „micile" defecte trecute cu ve
derea în țesătură șl filatură.

Faptul că se dă o atenție 
deosebită problemelor tehnice este 
foarte bine. Ni se pare însă că con
ducerile unor secții ar trebui să se 
ocupe mai mult de dezvoltarea în 
rîndul muncitorilor a simțului de 
răspundere față de calitatea produ
selor pe care le fabrică. Mai ales că 
sînt unii muncitori care nu stă- 
pînesc temeinic meseria. Cînd la 
rampa de control mai apar produse 
cu defecte, dacă te interesezi care-i 
cauza, constați că asemenea produse 
au fost realizate tocmai de munci
tori cu calificare mai slabă.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor e nevoie, între 
altele, ca fiecare muncitor să posede 
temeinice cunoștințe profesionale. 
Este bine că se organizează cursuri, 
schimburi de experiență. Dar ar 
trebui folosite și alte mijloace de 
care dispune uzina, între care 
biblioteca tehnică ; deși ea dispune 
de un fond bogat de cărți, de mare 
folos mai ales pentru tineri, nu prea 
este vizitată. De asemenea, con
cursurile pe teme profesionale, e- 
fectuarea unor raiduri-anchetă pe 
tema calității țesăturilor sînt alte 
verigi ale activității obștești pentru 
creșterea spiritului de răspundere 
al fiecărui muncitor din uzină.

Gheorghe MARIAN, inginer, 
Viorica NEAGU, tehnician, 
Eleonora PASCARU, inginer, 
Tiberiu VARJAS, tehnician, 
Uzinele textile „30 Decem- 
brie“-Arad

Peste 400 ha din terenul gospodăriei 
colective din Miroslăvești, raionul Paș
cani, este acid sau puternic acid. Din 
această cauză ani de-a rîndul s-au ob
ținut producții scăzute. în toamna a- 
nului 1963 și primăvara anului 1964, pe 
baza unui studiu întocmit de specia
liști, am trecut la aplicarea de amen
damente pe 144 de hectare cu 6 tone 
spumă de defecație la hectar. O dată cu 
aceasta, solul a fost fertilizat cu 150 
kg superfosfat și 150 kg azotat de a- 
moniu la hectar. Pe suprafața amenda
tă am obținut o producție de 1 700 kg 
grîu la ha și 2 500 kg porumb, recol
te mult mai mari decît înainte de fo
losirea amendamentelor. Pentru studie
rea celor mai eficace rețete de amen
dare și fertilizare a solurilor acide, am 
organizat un lot experimental pe o su
prafață de 6 hectare. Cele mai bune re
zultate le-am avut acolo unde am ad
ministrat, o dată cu amendamentele, și 
îngrășămintele naturale și chimice. Efor
turile depuse de colectiviști au fost 
răsplătite din plin.

Pentru 1965, laboratorul de agrochi
mie de la Stațiunea experimentală Po- 
du-Iloaie organizează la gospodăria 
noastră un lot experimental pe o su
prafață de 15 ha. Aci se vor face diferi
te încercări privind stabilirea celor mai 
potrivite doze de amendamente și în
grășăminte care trebuie aplicate.

Experiența bună din acest an este 
un îndemn să folosim din plin posibi
litățile existente pentru sporirea pro
ducției terenurilor acide prin amendare 
și îngrășare, prin executarea lucrărilor 
la timpul optim și de bună calitate.

Ing. agr. Vasile ANDRIOA1Ä
GA.C. Miroslăvești, 
raionul Pașcani

Moderna clădire din oțel, beton și sticlă a noii Fabrici de confecții din 
Focșani

O NOUĂ FABRICĂ DE BERI
BACĂU (coresp. „Scînieii"). t- La Ba

cău, în zona industrială a orașului, se află 
în construcție o fabrică modernă de bere. 
Lucrările de construcfii, care sîht execu
tate de Întreprinderea nr. 503 Brașov, se 
află într-un stadiu avansat. La secția malf, 
de pildă, s-a montat zilele acestea aco-

A
în ultimii ani, la numeroase fabrici de 

bere, între care cele din Sibiu, Timișoara, 
Dîrsfe, s-au făcut lucrări importante de 
dezvoltare, care au dus la creșterea ca
pacităților de produc|ie. în acest an, de 
pildă, întreprinderile din acest sector rea-

perișul, iar la secția de fierbere și fer
mentare se toarnă ultimul bazin de bere. 
De curînd a început și montarea utilaje
lor. Anual se vor produce aici circa 
10 000 tone de maif și 400 000 hectolitri 
de bere. Cea mai mare parte a opera
țiilor tehnologice vor fi telecomandate.

★

lizează cu peste 50 la sută mai multă 
bere decît cu 5 ani în urmă.

La alte fabrici, cum sînt: „Bere Grivi- 
ja", „Timișoara" etc, se execută noi lu
crări de dezvoltare șl reutilare, care vor 
duce la sporirea în continuare a capa
cităților de producție.

SFATUL MEDiCUm

învață acum, se pregătesc pentru a 
deveni cadre cu calificare ridicată.

Cum arată noua fabrică ? Este o 
clădire masivă, cu arhitectură mo
dernă. Din jurul ei au fost coborîte 
zilele acestea schelele. Pătrundem 
în corpul principal de fabricație. 
Inginerul Nicu Iordăchioaia, șeful 
șantierului, ne este călăuză. Cabina 
elegantă a liftului ne urcă la etajul 
4. Intrăm în sala de croire. E mai 
mare decît un teren de fotbal. Ală
turi, într-o încăpere spațioasă, vor 
lucra creatorii de modele. Proce
sul de producție este organizat pe 
verticală. La celelalte trei nivele 
sînt sălile de confecții propriu-zise, 
iar la parter, magaziile de produse 
finite.

Fabrica este dotată cu mașini și 
utilaje moderne, de înaltă tehnici
tate. Sălile de fabricație, ai căror 
pereți au un colorit plăcut, odihni
tor, sînt prevăzute cu aer condițio
nat. La toate etajele sînt instalate 
dușuri, vestiare ; se amenajează un 
grup sanitar, o bibliotecă. In toată 
clădirea n-ai să vezi sablaje, con
ducte, radiatoare. Ele există, dar 
sînt mascate în pereți sau stîlpi din 
PAL emailat. In jurul fabricii se 
vor amenaja spații verzi, alei, locuri 
de parcare a mijloacelor de trans
port.

„F.C.F“ își anunță apropiata in
trare în funcțiune.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

Teatrul de Operă șt Balet al B. P. 
Romîne : Cavaleria Rusticană șl Paiațe 
(orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Prințesa circului (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala 
Comedia): Orfeu în infern (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio — Str. Al. Sahia nr. 76 A): Fii 
cuminte Cristofor (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara' (sala Magheru) : Luna 
dezmoșteniților (orele 19,30), (sala Stu
dio): Scandaloasa legătură (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Pa
harul cu apă (orele 19,30), N-avem centru 
înaintaș (sala Teatrului de Comedie — 
orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat: 
Frank al V-lea (orele 20). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“' (sală Savoy) : Re
vista de altădată (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurilo unei umbrele (orele 20). 
Teatrul Țăndărică : Povestea porcului 
(spectacol pentru copii — orele 16), Eu 
și materia moartă (spectacol pentru 
adulțl — orele 20,30). Ansamblul artistic 
al C.C.S. (str. Lipscani nr. 59): Tinerețe 
(orele 20). Circul de stat : SpectacoJ pre
zentat de ansamblul circului italian 
Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE

In ultimii ani, pe Calea Griviței 
s-au ridicat blocuri mari și luminoa
se, în care locuiesc mii de oameni 
ai muncii, în marea lor majoritate 
salariați la „Grivița Roșie", „Electro- 
far", „I.R.A.-17", Uzinele metalurgice 
„Grivița", Depoul de reparat auto
motoare și alte întreprinderi din car
tier. Pe distanța Podul Grant — Chi
brit, constructorii au încheiat lucră
rile cu luni în urmă. S-au dat în fo
losință unități comerciale bine înzes
trate și aprovizionate, s-au asfaltat 
trotuarele și s-au amenajat pelu
ze. Unii tovarăși de muncă ne-au 
sesizat totuși că în ce privește apro
vizionarea unităților comerciale și 
deservirea populației cartierului mai 
sînt încă lucruri nepuse la punct. 
De aceea, ne-am propus să vizităm 
mai multe unități și să relatăm zia
rului constatările făcute.

Magazinele de textile și confecții 
din cartier sînt pline cu mărfuri. Dar 
cei care fac aprovizionarea nu se 
îngrijesc de aducerea tuturor sorti
mentelor și măsurilor cerute. De e- 
xemplu, părinții unor elevi din clase
le I—IV nu găsesc aici rochițe în ca
rouri, necesare pentru completarea 
uniformelor școlare. De asemenea, 
lipsesc unele modele de paltoane 
de damă, paltoane de fete măsuri 
36—40. La magazinul „AșChiuță" se 
simte lipsa unor articole de sezon ca 
fulare, costume, căciulițe.

Cooperația meșteșugărească ar

putea să execute un număr mai 
mare de prestări. Pe distanța po
dul Grant—Chibrit ar fi nevoie de 
un centru de reparat aparate de 
radio ; de asemenea, centrul de re
parat încălțăminte, amplasat' în
tr-un local necorespunzător, nu 
poate face față cerințelor.

în unele locuri lasă de dorit îngrl- 
jlrea spațiilor verzi și a aleilor din 
jurul blocurilor.

Prin noile construcții, cartierul Gri
vița Roșie a căpătat o înfățișare mo
dernă. La un nivel corespunzător 
trebuie să se asigure și aprovizio
narea și deservirea cetățenilor.

Dumitru E. GHEORGHE, teh
nician, [on POPESCU, lăcătuș, 
Uzinele „Grivița Roșie“-Bucu- 
rești

In primăvară, la S.M.T. Cudalbi,; 
raionul Tecuci, s-a primit adresa cu 
nr. 50530, din partea consiliului a- 
gricol regional, în care se spunea: 
„în cadrul Trustului Gostat Slobo
zia, la G.A.S. Ciulnița s-a înființat 
un atelier de reparat electromotoa
re, generatoare de curent continuu 
și alternativ de orice fel, bobine 
auto-moto, transformatoare etc. Re
parațiile se fac de bună ca
litate și la termenul fixat prin în
țelegere, nedepășind 20 de zile, a- 
tunci cînd comanda nu este urgen
tă". Această veste ne-a bucurat. în 
ziua de 6 mai a.c. am și expediat la 
Ciulnița 13 generatoare, iar la pu
țină vreme încă 4. în adresa care 
însoțea aceste utilaje ceream ca re
parația să se facă cît mai urgent. 
Au trecut însă de atunci multe luni 
fără ca reparațiile să fie terminate, 
în cele din urmă am hotărît să luăm 
înapoi generatoarele și să căutăm 
altă întreprindere care să le repare. 
Nu înțelegem de ce i s-a făcut atîta 
reclamă atelierului de la G.A.S. 
Ciulnița, fără a se lua măsuri ca 
să-și îndeplinească obligațiile asu
mate.

Pascu MIHALCEA
S.M.T. Cudalbi, raionul Tecuci

©

Cetățenii care văd zilnic grăme
zile de moloz și materiale apărute 
cu luni in urmă pe trotuarul ce 
duce spre halele din Ploiești se 
întreabă: Cît se vor tărăgăna lu
crările de reparații începute aici ?

Ștefan MARINESCU 
electrician

Bollla cronica ale aparatului res
pirator (astmul bronșic, bronșita 
cronică, emfizemul, fibrozele, tuber
culoza cronică, deformările cutiei 
toracice etc.) pot da naștere afec
țiunii cunoscute sub numele de cord 
pulmonar cronic. Acesta apare ori 
de cîte ori alterațiile bronho-pulmo- 
nare sau vasculare sînt suficient' 
de întinse pentru a produce o pre
siune crescută a sîngelui în circula
ția pulmonară. Prin marea sa frec
vență, asocierea dintre bronșita 
cronică și emfizem (emfizemul ob
structiv cronic) constituie cauza cea 
mai importantă a cordului pulmo
nar cronic.

Emfizemul obstructiv cronic este 
consecința unor bronșite acute, re
petate. In aceste cazuri inflama- 
ția mucoasei bronșice se poa
te permanentiza, ducînd treptat 
la o îngustare a bronșiilor. Cînd 
această modificare are loc și la 
bronșiile mici, schimburile respi
ratorii se fac din ce în ce mai greu. 
Cu timpul rezultă o oxigenare insu
ficientă a sîngelui arterial care 
influențează circulația pulmonară 
printr-un mecanism complex : pe 
de o parte provoacă vazoconstricția 
arteriolelor, iar pe de alta, mă
rește vîscozitatea și volumul sîn
gelui, făcînd ca vehicularea lui prin 
vasele strîmtate să devină mai ane
voioasă. în ambele situații are îoa 
o creștere progresivă a presiunii în 
circulația pulmonară. Această hiper
tensiune pulmonară marchează tre
cerea emfizemului obstructiv spre 
faza de cord pulmonar cronic. Ea se 
accentuează ori de cite ori survine o 
nouă infecție bronho-pulmonară, 
opunînd o rezistență tot mai mare în 
calea sîngelui, pe care inima, res
pectiv ventriculul drept, îl pompează 
spre plămîn. Golirea ventriculului 
drept se face tot mai greu, dar prin 
îngroșarea (hipertrofia) mușchiului 
cardiac, circulația pulmonară este 
menținută la un nivel adecvat. Mă
rind pentru un timp forța de con
tracție a ventriculului drept, hiper
trofia reprezintă un mijloc de adap
tare față de hipertensiunea pulmo
nară. Dacă tulburările durează 
prea multă vreme, posibilitățile de 
adaptare (compensare) prin hiper
trofie nu mai corespund, ventriculul

drept cedează în fața obstacolului 
crescut și apar semne de insufici
ență (decompensară) cardiacă. Efor
turile fizice mari și mai ales infec
țiile bronho-pulmonare repetate gră
besc trecerea de la faza de com
pensare la cea de decompensare.

în faza de compensare modifică
rile cardiace sînt încă mascate de 
manifestările afecțiunii pulmonare 
inițiale. Bolnavii respiră anevo
ios, tușesc, au expectorație a- 
bundentă și obosesc repede la e- 
forturi fizice tot mal mici. Pentru 
precizarea diagnosticului sînt abso
lut necesare investigații suplimen
tare — electrocardiograma, radio- 
scopia cardiopulmonară, spirogra- 
fia, oximetria etc.

In faza de decompensare, diag
nosticul se stabilește cu ușurință. 
Simptomele principale sînt cianoza 
(învinețirea buzelor și a degetelor) 
accentuată, respirație dificilă în 
permanență, dureri de cap, somno
lență, mărirea ficatului, reducerea 
cantității de urină din 24 ore, edeme 
periferice.

Recunoașterea din vreme a cordu
lui pulmonar cronic constituie o pro
blemă importantă de diagnostic, de
oarece în stadiul compensat tulbură
rile sînt încă parțial reversibile. Mă
suri profilactice luate din timp, ca 
tratamentul activ al infecțiilor bron
ho-pulmonare acute, oprirea fuma
tului, tabagismului, a- eforturilor fi
zice mari și a factorilor nocivi (fum, 
umezeală etc) pot preveni cronici- 
zarea afecțiunilor pulmonare și a- 
pariția cordului pulmonar cronic. In 
cazul bolnavilor care fac bronșite 
repetate este indicată administrarea 
continuă . de - antibiotice în doze 
mici (de preferință cloramfenicol) 
în timpul iernii.

în stadiul compensat, tratamentul 
are eficacitate maximă. El se adre
sează în primul rînd afecțiunii 
pulmonare de fond și se face numai 
sub control medical, în spital s-au 
policlinică. Prin tratamentul activ al 
inflamației bronșice se restabileș
te calibrul bronșic și se asigură 
o ventilație alveolară satisfăcătoare. 
Mijloace terapeutice utile sînt : 
antibiotice în raport cu sensibilita
tea florei microbiene din spută (pe

nicilină, streptomicină, cloramfeni
col), substanțe bronhodilatatoare 
(corfillnă, bronhodllatin) în doze a- 
decvate, pe gură sau în aerosoli, ex
pectorante pe bază de tiocol sau 
iodură de potasiu, pentru fluidifica- 
rea și ușurarea expectorației, oxi- 
geno-terapie intermitentă și gimnasti
că respiratorie. Ameliorarea obținută 
se menține prin tratament de între
ținere cu gimnastică respiratorie zil
nică și doze mici de medicamente 
bronhodilatatoare. Bolnavii trebuie 
să urmeze cu multă perseverență 
prescripțiile medicale pentru a evi
ta instalarea decompensării cardia
ce, care este mult mai gravă și ne
cesită un tratament mult mai com
plicat. în faza decompensată, la mă
surile amintite se asociază . în mod 
obligatoriu repaosul prelungit și un 
tratament special pentru întărirea 
contracției cardiace.

Activitatea profesională a bolna
vilor cu cord pulmonar cronic com
pensat trebuie gradată în raport cu 
capacitatea lor de efort : muncă de 
zi, fără eforturi fizice s-au neu- 
ropsihice excesive, în afara unui 
mediu cu praf, fum, gaze sau ume
zeală. Se vor evita muncile în care 
intervin schimbări bruște de tempe
ratură. în stadiul decompensat al 
bolii se recomandă o viață liniștită, 
complet lipsită de eforturi fizice.

Lupta împotriva acestei afecțiuni 
care, alături de hipertensiunea arte
rială, arterioscleroza și reumatism, 
constituie una din cauzele cele mai 
frecvente de îmbolnăvire cardiacă, 
este una din preocupările principa
le ale cardiologilor din țara noastră. 
Acestei problome i-a și fost dedicat 
simposionul care a avut loc de cu
rînd la Vatra Dornsi. Este recoman
dabil ca bolnavii cu afecțiuni cro
nice ale aparatului respirator să 
se adreseze medicului cu oca
zia oricărui episod bronșitic, febril 
și prelungit, sau oricînd observă o 
schimbare în mersul suferinței lor 
care ar putea anunța apariția cor
dului pulmonar cronic.

Dr. Viorica DOBREANU-ENESCU 
șef de sector la Institutul 
de medicină internă

Ghinionistul : Sala Palatului R. P.
Romîne (seria de bilete 1254 — orele 17 
Și 1256 — orele 20), Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21). Ziua fericirii —
cinemascop : București (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45). Can-Can (film pen
tru ecran panoramic) : Patria (9,30 ; 
12,30 ; 15,30; 18,30 ; 21,15). Hamlet — cine
mascop : 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; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30),
Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
S-a întîmplat Ia miliție — cinemascop : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Feroviar (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 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) , Tomis (9; 11; 13,15; 15; 17; 19; 21), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Se
dusă și abandonată : Flamura (10; 13,30; 
15: 17,30; 20), Drumul Sării (15; 17,45;
20.30) . Comoara din lacul de argint : Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
1944 — XX — 1964 — Raid prin cinema
tografie ; Pisica de mare : Lumina 
(10,30; 13,30; 16,45; 20,15). Viața particu
lară : 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), Cotroceni
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Oameni de afa
ceri — Ilustrate la un album : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Teama : Giu- 
lești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Volga (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Vil și morți —
cinemascop (ambele serii): înfrățirea în
tre 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; 13,30;
20.45) . Colaboratorul Ceha : Crîngașl (16;
18,15; 20,30). încurcătură blestemată : 
Bucegi (9,30; 12,15; 15; 18; 21), Adesgo
(15; 13; 21). Un suris în plină vară : Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Șoferii iadului: Vltan 
(16; 18.15; 20,30). Ciociara : Munca (14; 
16; 13,15; 20,30). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Popular (16; 18,15; 20,30). 
Există un asemenea flăcău : Aurora (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd : Ferentari (16; 18,15;
20.30) . Ghepardul — cinemascop (ambele
serii): Viitorul (15,30; 19). Dragoste la 
zero grade : Colentina (15; 17; 19; 21), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Comisarul :
Rahova (16; 18,15; 20,30). In viitoare : 
Progresul (15,30; 18; 20,30). Hatari (ambele 
serii) : Lira (10; 13,30; 16,45; 20). Comoara 
clin Vadul Vechi : Pacea (16; 18; 20).

In jurul orei 13,30 — Universitatea teh
nică la televiziune. Dispozitivele regu
latoare din procesele Industriale automa
tizate — de ing. Ilie Papadache, de la 
Institutul de proiectări de aparataj elec
trotehnic și instalații de automatizare. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pen
tru tineretul școlar : Locuri din Bucu
rești. 19,35 — Moment liric. 20,00 — Săp- 
tămîna. 21,00 — Emisiune cu caracter 
retrospectiv, consacrată creației pictoru
lui H. Catargi. 21,20 — Muzică populară 
romînească cu o formație instrumentală' 
condusă de Ion Budișteanu, artist al 
poporului. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
1er! în țară : Vremea a fost umedă și 

relativ rece, cu cerul mai mult acoperit. 
S-au semnalat ploi în vestul țării, iar 
în munți a nins. Local s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat slab din est. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă între 
2 grade la Bacău și 15 grade la Călărași.

In București : Vremea a fost umedă și 
cețoasă cu cerul acoperit. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost de 
7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5. 6 
șl 7 decembrie: Vreme relativ rece, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea preci
pitații locale. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade, local mal 
coborîte, iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme relativ rece, cu cerul mai malt 
noros. Ploi slabe. Vînt potrivit. Temp,., 
ratura în scădere la început, apoi sti/t 
ționară. Ceață dimineața.

pent.ru
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TELEGRAMA

1964 s-au 
lucrările 

mixte de 
între

A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a trimis o 
telegramă ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romine, Corneliu Mă- 
nescu, ca răspuns la felicitările 
cordiale și bunele urări transmise cu 
ocazia celei de-a 47-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Colocviul „Aplicații 
ale matematicii in economie“

Joi au început la Iași lucrările coloc
viului pe țară cu tema „Aplicații ale 
matematicii în economie". Participă nu
meroși academicieni, cadre didactice 
din învățămîntul superior, ingineri și 
specialiști din diferite unități economi
ce, reprezentanți ai unor ministere.

E3

w

PRESA STRĂINĂSesiunea comisiei mixte 
de coialiorare tehnico- 
șiiințifică intre R.P. Rumina 
și R. P. 0. Coreeană 

între 14 și 30 noiembrie 
desfășurat la București 
sesiunii a Vl-a a Comisiei
colaborare tehnico-științifică 
Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Ambele părți ale comisiei au con
statat cu satisfacție la sesiune că în 
perioada care a trecut colaborarea 
te' nico-științifică s-a desfășurat cu 
sucées. S-a stabilit planul de colabo
rare pentru perioada următoare și 
s-au adoptat măsuri privind lărgirea 
în continuare a colaborării tehnico- 
științifice dintre cele două țări.

Conform protocolului încheiat, or
ganizațiile economise și instituțiile 
din cele două țări vor efectua 
schimburi de documentații tehnice 
și vor înlesni vizite de studii ale 
specialiștilor în probleme tehnico- 
științifice din domeniul agriculturii 
și silviculturii, industriei ușoare, 
construcțiilor, industriei chimice și 
altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de tov. Cioroiu Ră- 
ducanu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei al R.P. 
Romîne, iar din partea ■ coreeană de 
tov. Ro The Săc, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării 
al R.P.D. Coreene.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere. reciprocă.

, Delegația coreeană a vizitat în pe
rioada sesiunii obiective industriale 
și instituții culturale din țara noas-

I

Intervenția din Congo dele zac corpurile celor uciși. Cineva a 
văzut un camion încărcat cu prizonieri 
care a fost apoi aruncat în aer cu o gre
nadă de mînă.

Coloanele înaintează, jefuiesc casele și 
străzile, trag în orice țintă care se mișcă, 
și morți.i continuă să cadă. Este o «cură
țire» completă — spun ofițerii belgieni 
și mercenarii — casele de bani sînt des
chise, băncile și oficiile poștale devas
tate, prin case se răscolește după mîn- 
care.

Cînd am părăsit Stanleyville, orașul era 
încă un cîmp de luptă, presărat cu ca
davre

(Agerpres) O REPETARE

N F O R M A T I I
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 

„20 DE ANI DE DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ A R. P. POLONE"

Joi la Craiova, în holul Sfatului 
popular regional, a avut loc verni
sajul expoziției „20 de ani de dez
voltare economică a R. P. Polone“. 
Sînt expuse peste 50 de panouri cu 
fotografii și grafice ilustrînd reali
zările economice și social-culturale 
obținute de oamenii muncii din Po
lonia în anii puterii populare. Cu 
acest prilej au luat cuvîntul conf. 
univ. Popescu Neculce, președintele 
Comitetului regional pentru cultură 
și artă, și Wieslaw Sobierajski, am
basadorul R. P. Polone la București. 
La festivitate au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, precum și membri ai 
Ambasadei R. P. Polone în R. P. Ro
mînă.

al R. P. Chineze, Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze la București, a 
oferit joi seara un cocteil. Au parti
cipat Dumitru Popescu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă 
ai Ansamblului
prezentat spectacole în R. P. Chi
neză.

și cultură, membri 
„Perinița“ care au

1N CINSTEA PARTICIPANTILOR 
LA REUNIUNEA ASOCIAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE STUDII 

SUD-EST EUROPENE

Președintele Comisiei naționale

A ANULUI I960

COCTEIL
OFERIT DE AMBASADORUL 

R. P. CHINEZE LA BUCUREȘTI

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a Ansamblului artistic național

a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
aead. Athanase Joja, a oferit joi la 
amiază, în saloanele restaurantului 
„Athenée Palace“, un cocteil în cin
stea participanților la reuniunea de 
lucru a Asociației internaționale de 
studii sud-est europene.

(Agerpres)

Intr-un editorial, revista „JEUNE AFRI
QUE" scrie:

După patru ani și patru luni, în Congo 
se repetă același proces. E aproape de 
necrezut că răsturnările, al căror teatru 
fusese această biată țară, o readuc la si
tuația în care se găsea la început. Patru 
ani de independență mereu contestată, 
intervenția străină permanentă, mergînd 
de la corupție la bombardament. Patru 
ani pierduți pentru Congo, patru ani 
pierduți de Africa. Raidul asupra Sfanley- 
ville-ului constituie o prelungire naturală 
a intervenției belgiene din 1960 in Con
go. Faptul că luptele s-au desfășurat tn 
ultimele zile tocmai la Stanleyville e foar
te semnificativ.

Victoria, dacă poate fi vorba de o vic
torie, a fost cîștigată de adevărajii stă- 
pîni din Congo: grupurile belgiene și 
internaționale, posesoare ale pământuri
lor, plantațiilor și minelor din această 
țară. Pentru acești stăpini, Chombe este 
un instrument de care ei se folosesc cu

Handbal feminin

Bucisrești. (tineret)
a întrecut 
pe Slovnaft Bratislava

Joi seara, în sala sporturilor de 
la Floreasca s-a disputat meciul 
amical feminin de handbal dintre 
echipa orașului București (tineret) și 
Slovnaft Bratislava. Handbalistele 
bucureștene au terminat învingătoa
re cu scorul de 16—9 (10—3).

Sîmbătă de la ora 18 în sala Flo
reasca are loc partida revanșă.

La bazinul 
reasca a avut loc aseară derbiul tur
neului final al campionatului repu
blican de polo pe apă, în care s-au 
întîinit echipele bucureștene Di
namo și Steaua. Jucătorii dinamo- 
viști au cîștigat cU 6—5 (2—1 ; 2—1 ; 
1—2 ; 1—1). în cel de-al doilea joc 
Crișul Oradea a întrecut cu 3—2 
T0—0 ; 1—1'; 1—0; 1—1) pe Știința 
Cluj.

Astăzi de la ora 18 au loc primele 
meciuri ale returului : Crișul-Di- 
namo București și Știința-Steaua.

în clasament conduce Dinamo 
București (cu 6 puncte), urmată 
Steaua (4 p.j, Crișul Oradea (2 
și Știința Cluj (0 p.).

scoperit de la Fio-

de 
P-)

O agenție sportivă din Stuttgart 
a publicat rezultatul anchetei 
tru desemnarea 
sportivi ai anului 
Don 
4 medalii 
limpice de la Ttfkio, 
mai multe 
în urma lui 
Bikila Abebe. Dar iată-i pe ,,i 
buni zece” din lume ai anului olimpic: 
1. Don Schollander (S.U.A.), natație — 
226 puncte ; 2. Peter Snell (Noua
Zeelandă) atletism — 221 puncte-; 3. 
Bikila Abebe (Etiopia) atletism — 219

pen- 
maî buni 
înotătorul 

a cîștigat 
Jocurile O- 

a primit cele 
puncte. La mici diferențe 
s-au clasat Peter Snell și 

iată-i pe „cei mai

celor 
1964. 

careSchollander,
de aur la

puncte ; 4. Bob Hayes (S.U.A.) atle
tism — 109 puncte ; 5. DâWn Fraser 
(Australia) natație — 89 puncte ; 6. 
Willy Holdorf (R. F. Germană) atletism 
— 51 «puncte ; 7. Jacques Anquetil
(Franța) ciclism — 49 puncte ; 8. Lidia 
Skoblikova (U.R.S.S.) patinaj viteză — 
33 puncte ; 9. Al. Oerter (S.U.A.) atle
tism — 33 puncte ; 10. Tamara Press
(U.R.S.S.) atletism — 33 puncte. Au 
mai primit voturi Iukie Endo (Japo
nia), Anton Geesink (Olanda), Iolanda 
Balaș (R.P.R.), Mary Rand (Anglia), 
Dalas Long (S.U.A.) etc.

(Urmare din pag. I-a)

Comitetului orășenesc de partid Pi
tești, Universitatea serală de mar
xism-leninism de pe lingă Comite
tul regional de partid Argeș și sec
țiile acesteia de pe lîngă Comitetele 
raionale Muscel și Rm. Vîlcea, co
lectivele de catedră ale cabinetelor 
de partid, colectivele din domeniul 
muncii politice de masă — în total 
peste 1 000 de tovarăși. Spre a le 

. Zjigura posibilitatea de a fi per
manent la curent cu sarcinile ac
tuale ale organizațiilor de partid, 
comitetele regional, raionale și oră
șenești invită la unele plenare în 
care se dezbat problemele muncii 
ideologice activiști nesalariați care 
lucrează în acest domeniu ; în fața 
lor se prezintă periodic expuneri și 
informări ale secretarilor organelor 
locale de partid.

Alături de colectivele de catedră 
ale cabinetului regional și cabinete
lor raionale, un mijloc eficace de a- 
tragere a celor mai calificate cadre 
din rîndurile activiștilor nesalariați 
la ridicarea nivelului propagandei 
de partid îl constituie colectivele 
metodice și de documentare create 
recent. Rezultate bune a dobîndit în 
această privință Cabinetul raional 
de partid Rm. Vîlcea. Colectivul 
de documentare pune la dispoziția 
lectorilor și propagandiștilor mate
rial documentar pentru lecții, expu
neri, seminarii, folosind în acest 
scop documentele de partid, hotă
rârile C.C. al P.M.R. și guvernului, 
comunicatele Direcției centrale de 
statistică, dările de seamă la se
siunile sfaturilor populare, arti
cole din presa centrală și locală, 
îngriji-ndu-se totodată de procura
rea materialului intuitiv (grafice, 
planșe, hărți, fotomontaje) spre a 
ilustra dezvoltarea vieții economice 
și social-culturale a raionului. Pe 
lîngă cabinetul de partid funcțio
nează și un colectiv metodic, care 
urmărește generalizarea experienței 
celor mai buni propagandiști. Mem
brii colectivului studiază lecții și 
planuri de seminarii, participă la 
expuneri, desfășoară o susținută ac
hitate Ia punctele de consultații, 

prezintă referate metodice în fața 
propagandiștilor.

orășenesc P.M.R. Pitești 
în mod judicios pe ac-

Comitetul 
a îndrumat 
tiviștii nesalariați să ajute organiza
țiile de partid în selecționarea pro
pagandiștilor din rîndurile cadrelor 
celor mai bine pregătite, crearea 
unor cursuri pe baza regrupării 
unor cercuri de la aceeași formă de 
învățământ în funcție de posibilită
țile concrete de asigurare cu pro
pagandiști calificați, înființarea 
școli serale economice la C.I.L. 
tești și uzinele Colibași.

Progresele obținute confirmă 
eficacitatea muncii activiștilor 
salariați este nemijlocit legată 
caracterul ei planificat, de combate
rea tendințelor de a lucra pe apu
cate, de a risipi eforturile în di
recții secundare. Merită relevată în 
această privință experiența Comite
tului orășenesc P.M.R. Pitești, care 
a orientat comisia muncii politice 
de masă spre o activitate sistema
tică, cu obiective bine determina
te : a fost întreprins un studiu pri
vind contribuția muncii politice de 
masă la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, 
urmat de dezbateri în adunări ge
nerale ale organizațiilor de bază și 
de o consfătuire la nivelul comite
tului orășenesc. Comitetul orășenesc 
P.M.R. Cîmpulung Muscel a obținut 
rezultate bune în folosirea activului 
obștesc în domeniul propagandei 
tehnice. Cu ajutorul unui larg co
lectiv de specialiști au fost organi
zate, la Uzina mecanică Muscel, U- 
zina electrică și pe șantierele din 1 
Cîmpulung Muscel, cicluri de confe
rințe și simpozioane pe teme strîns 
legate de preocupările colective
lor respective. Mai sînt însă organe 
de partid (Comitetele raionale Gă
iești, Slatina, Vedea) care orien
tează în insuficientă măsură efortu
rile activiștilor nesalariați spre pro- ' 
blemele conținutului și eficacității 
muncii politice de masă.

Experiența arată că munca acti
viștilor nesalariați este cu atît mai ' 
rodnică cu cît organele de partid 
acordă atenția cuvenită selecționă- ; 
rii și îndrumării lor, reexaminează ■ 
periodic componența activului ob- i 
ștesc. O experiență bună a acumu-

de
Pi-

că 
ne- 
de

C. C. E. la fotbal

Dinamo — Internazionale 0-1
Dinamoviștii bucureșteni nu și-au 

putut lua ieri revanșa în fața echi
pei italiene Internazionale. E drept, 
nimeni nu considera posibil ca ei să 
refacă diferența de goluri cu care 
au pierdut partida la Milano. Dar, 
la București, o victorie dinamovistă 
n-dr fi fost imposibil de obținut.

Jucînd în fața suporterilor proprii, 
campionii noștri au atacat curajos, 
au asaltat mult careul advers, și-au 
creat chiar situații clare de a mar
ca. Din păcate, toată această ofen
sivă n-a avut ca efect decît obți
nerea de... cornere. De ce a fost in
fructuoasă dominarea dinamoviști- 
lor ? Explicația n-ar consta atît în 
faptul că oaspeții s-au apărat cu e- 
fectiv supranumeric, cît în aceea că 
înaintarea formației bucureștene n-a 
renunțat 
obiceiul 
distanță, 
golurilor
täte a porții. Destul de greoi și ne
inspirat a fost apoi jocul pe tripletă; 
ratarea ocaziilor s-a datorat deopo
trivă lipsei de plasament, în special 
a lui Ene II și Frățilă, și întîrzierii cu 
care aceștia, ca și ceilalți înaintași, 
au șutat la poartă. Pîrcălab și-a fă
cut obișnuitele curse pe extremă, în 
ciuda marcajului strict efectuat de 
fundașul advers Burgnich. Centrările 
dinamovistului însă au prilejuit evi
dențierea apărătorilor echipei mila
neze, din rîndul cărora s-aii detașat 
Guarneri și Picchi, printr-un excelent 
plasament și o foarte bună detentă. 
Mai puțin s-a remarcat în joc cealal-

de

cea 
fru-

face 
săr- 
ora-

atît mai bine cu cît situația acestuia 
din el un auxiliar docil. Aceștia au 
bătorit «victoria» salutînd căderea 
șului Stanleyville —• pe care o doresc ca 
punctul final al dificultăților lor în Congo.

Astfel, epilogul crizei din Stanleyville 
are frisful merit de a confirma că cercu
rile la care ne-am referit nu au avut 
niciodată decît o singură politică: aceea 
care consistă în păstrarea avantajelor ce 
datează din timpul colonizării. Dacă pă
reau, la un 
teze noilor 
ta a fost 
grija de a 
lor pare să fi fost determinant în căde
rea orașului Stanleyville, dar ei nu pu
teau fi mai prost inspirați acționînd așa 
cum se știe".

Arăfînd că lucrurile nu s-au terminat, 
autorul subliniază continuarea luptelor 
între trupele guvernamentale și merce
nari, pe de o parte, și răsculați, pe de 
altă parte.

anumit moment, să se adap- 
realîtafi congoleze — aceas- 
din constrîngere și nu din 

se schimba. Rolul americani-

Andrea Barbato, corespondent al zia
rului italian „II Giorno", înfors de la 
Stanleyville, relatează în paginile ziarului !

Nebunia din 
există un front, 
meni pe un

Congo continuă. Nu 
ci o vînătoare de oa- 
spațiu imens. Poves-

firile și mărturiile directe dau un ca
dru incomplet al adevărului : orașele și 
satele s-au transformat In cimitire. 75 de 
albi au fost omoriți și despre muiți alții 
nu se știe nimic ; dar alături de ei, pe 
străzile și în casele din Stanleyville și 
Paulis, numărul morților negri se ridică 
la cîteva mii, poate chiar la șase mii. Iar 
lupta continuă : satele sînt cucerite și a- 
bandonate, cucerite și din nou părăsite, 
cu totul distruse.

Detașamente de partizani reorganizate 
în junglă au reluat lupta și urmăresc co
loanele ocupanților. Ar fi însă nedrept să 
te oprești numai la indignarea trezită de 

-numărul occidentalilor uciși. Numărul mor
ților negri este de ordinul miilor : febra 
războiului congolez i-a contaminat pe toți, 
l-a făcut pe oameni sălbatici și nemiloși. 
Descrierea ultimelor două zile la Stan
leyville’ poate da o imagine a felului cum 
s-a desfășurat acest măcel. După ocupa
rea aeroportului și a cartierelor locuite de 
europeni, capitala provinciei de răsărit a 
fost timp de cîteva zile tăiată în două ; 
mercenarii și unitățile regulate nu îndrăz
neau să freacă fluviul. Ieri; în sfîrșit, l-au 
forțat și s-a născut o încăierare dintre 
cele mai afroce în istoria acestei țări. O 
putem descrie : malul drept reprezintă un 
oraș mort, cu cadavre care putrezesc pe 
străzi. Nu se fac prizonieri ; rebelii sau 
cei care sînt suspectați că simpatizează 
cu ei sînt uciși în casele lor, pe malurile 
fluviului, omorîți cu un fel de sabie în
covoiată «mihaya». Cîțiva oameni din Or
ganizația Mondială a Sănătății se îngrijesc 
de cei răniți, mutilați, sîngerînzi, dar în
dată ce au primit aceste îngrijiri sînt omo- 
rîți. «Casa tineretului» este distrusă de 
rafale de gloanțe ; în dulapuri și pe po-

care au rămas neîngropate...

s

Publicînd această fotografie din 
Stanleyville, revista „Paris Match" 
o însoțește cu următoarea expli
cație „Parașutiștii specializați în 
luptele de stradă au «curățit» 

toate casele"

DOPA CONGRESUL PARTIDULUI
SOCIAL-DEMOCRAT VEST-GERMAH

nici 
de 
ci 

doar

tă extremă dinamovistă, Haidu, care 
abandona lupta imediat ce era 
posedat de minge.

Echipa italiană, deși nu cu 
mai bună formație, a lăsat o
moașă impresie prin jocul ei econo
micos, bazat pe contraatacuri, prin 
tehnica aproape desăvîrșită în pri
mirea paselor, a preluării și condu
cerii mingii. Golul înscris de Do- 
menghini, în min. 57, a fost urmarea 
unei suite de 3—4 pase, începute la 
poarta lui Sarti și încheiate cu min
gea în plasa lui Datcu.

Meciul de ieri Dinamo-Internazio- 
nale — în decursul căruia s-au re
marcat : Corso, Peirö, Guarneri (de 
la oaspeți), Popa, Pîrcălab, Nunweil- 
ler III (de la gazde) — a fost condus 
corect 
janis.

DUMITRIU

această dată la 
nu șuta de la 
căutat înscrierea

de
a
a

din imediata vecină-

de arbitrul austriac Wlacho-

lat în acest domeniu Comitetul ra
ional P.M.R, Drăgășani. Aici, activiș
tii de partid nesalariați au fost selec
ționați cu grijă din rîndurile cadre
lor celor mai experimentate, pre
cum $i ale cadrelor tinere cu pers
pective de dezvoltare, pe baza cu
noașterii temeinice a fiecăruia în 
parte și a unor discuții individuale. 
Anual, componența activului obștesc 
este completată în funcție de sar
cinile care apar, iar pregătirea și 
instruirea1 activiștilor nesalariați are 
loc în mod diferențiat, potrivit ni
velului lor politic, specialității pro
fesionale și atribuțiilor specifice ce 
le revin în munca de partid.

Deși în raionul Slatina sînt con
diții pentru desfășurarea unei munci 
susținute cu activul obștesc, rezul
tatele nu sînt la nivelul cerințe
lor. Activiștii obștești sînt folosiți 
sporadic, întîmplător; chiar și pu
ținele studii ce le-au fost încredin
țate nu au fost analizate de biroul 
comitetului raional, nu au fost Ur
mate de măsuri practice.

■ Comitetul regional P.M.R. Argeș 
este hotărît să îmbunătățească con
tinuu îndrumarea muncii organelor 
de partid cu activul obștesc ; vom 
pune accentul principal pe atrage
rea în rîndurile activului obștesc a 
specialiștilor cu cea mai înaltă pre
gătire și> promovarea de noi forme 
de lucru. în scopul asigurării unei 
maxime eficiențe în munca cu acti
vul obștesc, s-a stabilit ca atît Co
mitetul regional de partid Argeș, 
cît și comitetele raionale și Co

Sarti, portarul lui Inter, prinde balo
nul, sub atenta supraveghere a pro

priilor apărători

Cel puțin două din centrele rami- 
ficatei vieți londoneze — City *) și . .. . de

a 
In 
fi-

Fleet Street **) — nu se pot lipsi 
o strictă urmărire calendaristică 
activității politice și economice, 
cea mai actuală evidență a lor 
gurează împlinirea primei jumătăți 
din cele „100 de zile de acțiune di
namică" ale noului guvern laburist, 
formulă răspîndită încă pe timpul 
recentei campanii electorale. Și în 
timp ce unele ziare proconservatoare 
fac comparajii caustice cu „cele 100 
de zile ale lui Napoleon", de cea
laltă parte li se răspunde că în mod 
neîndoielnic partidul conservator va 
fi acela care va pierde „Waterloo-ul 
politic".

i Principalul teren al confruntării
1 îl constituie situația economică și ul

timele măsuri de îmbunătățire a 
acesteia. Infățișînd un tablou gene
ral al moștenirii primite, Harold 
Hutchinson scrie în ziarul „Sun" că 
laburiștii „au intrat în Downing 
Street știind că torii l-au transfor
mat într-o închisoare financiară pen
tru succesorii lor". De altfel, 
din nedumeririle cele mai des întîl- 
nite se adresează direct fostei 
ministrații în sensul că își face un 
deserviciu reproșînd atît de insis
tent suprataxarea importurilor și îm
prumutul bancar de un miliard de

una

ad-
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mitetul orășenesc Pitești să anali- j pre ^tie
zeze periodic activitatea; diferitelor ‘ *“ ’
comisii și colective care activează 
pe baze obștești, să sprijine îndea
proape activiștii nesalariați în per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă.

Lărgirea bazei obștești a Muncii 
de partid, ridicarea formelor de ac
tivitate în acest domeniu la nivelul 
cerințelor și exigențelor actuale vor 
contribui la creșterea continuă a 
competenței organelor de partid din 
regiunea Argeș în conducerea eco
nomiei și activității social-cultura
le, la mobilizarea maselor spre noi 
succese în înfăptuirea politicii par
tidului.

foarte bine că aceste măsuri sînt a- 
plicate tocmai pentru a remedia o 
deficitară ștafetă economică.

Experții în materie sînt de părere 
că intr-adevăr eforturile ce se depun 
în prezent nu sînt deloc ușoare și 
nici încheiate. Se spune, de pildă, că 
termenul de cel mult 6 luni pentru 
returnarea creditelor primite nu ai 
fi suficient. „Muiți oameni din străi
nătate — scrie ziarul „Guardian" — 
se îndoiesc că acest „răgaz" va o- 
feri guvernului timpul de care are 
nevoie pentru a repune în ordine ba-

*) Centrul bancar și financiar.
*’) Sediul celor mai multe dintre 

ziarele de mare tiraj.

Zilele trecute s-au încheiat lucrările 
congresului Partidului social-democrat 
din Germania. Atenția acordată de pre
să desfășurării congresului și hotăririlor 
sale se daforește și faptului că P.S.D.G. 
este principalul partid de opoziție, iar 
viafa politică vest-germană va fi tot mai 
mult dominată in anul ce vine de cam
pania electorală, în toamna viitoare ur- 
mind a avea loc alegerile generale.

Sub titlul „în ajunul preluării puterii", 
ziarul „FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
scrie sub semnătura lui K. H. Flach:

Congresul de la Karlsruhe al Partidu
lui social-democrat german nu a avut 
multe puncte culminante. El s-a desfă
șurat neted, ca un mecanism bine uns. 
Ar fi însă superficial dacă am vedea în 
aceasta numai rezultatul unei excelente 
regii. P.S.D.G. nu are probleme esenjia- 
le, în afara celei de a prelua anul viitor 
puterea și în guvernul central, nu nu
mai în guvernele laenderelor. Social-de
mocrații se simt deja în ajunul preluării 
puterii. In domeniui politicii economice 
P.S.D.G. este singurul partid care are o 
concepție cît de cît închegată și clară. 
Divergențele de păreri asupra politicii so
ciale ce au loc în partidul creștin-demo- 
crat par învechite în raport cu proiectele 
social-democraților. Creșfin-democraților 
le lipsește imaginea unitară; ei nu re
cunosc necesitatea unor acțiuni planifica
te. A fost deci abil de a vorbi despre 
«o uniune democratico-conservatoare».

Întreaga tactică electorală a P.S.D.G. 
este îndreptată spre a zugrăvi imaginea 
unui partid progresist, unit, a unui partid 
al viitorului care se îndreaptă cu pași li
niștiți spre înlocuirea forțelor trecutului'1...

Ocupîndu-se de poziția P.S.D.G. în 
domeniul politicii interne și cel al rela
țiilor internaționale, autorul apreciază că 
în acest ultim domeniu ea este prudentă.

„Aici realitatea că oportunismul s-a trans
format în convingere pare aproape peni
bilă. Sala I 
bită de o 
lui german 
1937. Willy 
minimalizeze 
ca un apel 
tratat de pace, deși scopul său era mai 
mult de a cîșfiga votul organizațiilor ce
lor strămutați. In apărarea F.N.M., Fritz 
Erler a dat dovadă de atîfa tempera
ment, folosind argumente militar-politice 
de așa natură Incit s-ar fi putut crede că 
aici vorbește un Franz losef Strauss foar
te disciplinat. Helmut Schmidt consideră 
că planurile sale privind dezangajarea 
sînt juste numai din punct de vedere al 
trecutului.

Dacă indiciile nu ne înșeală, condu
cerea P.S.D.G. dorește să facă din partid 
un partid «democrat» în sens american, 
care stă față în față cu «republicanii» 
conservatori întruchipați în Uniunea creș- 
tin-socială...

congresului era împodo- 
hartă uriașă a Reichu- 
înlăunfrul frontierelor din 

Brandi a încercat să 
acest semn, prezenfîndu-l 

I pentru încheierea unui

La rîndul său, Sigmar Heilmann scrie 
în „HANDELSBLATT" despre congresul 
P.S.D.G. următoarele :

Congresul P.S.D.G. nu va intra în is
toria social-democrajiei ca un eveniment 
deosebit de remarcabil. Nimic nu relevă 
în mod deosebit această întrunire a de- 
legajilor, ce s-a desfășurat într-un mod 
cu totul obișnuit: nici un discurs nu a 
putut ti caracterizat drept neobișnuit, 
nici un program care ar putea fi reco
mandat în atenția posferităjii, nici un alt 
eveniment căruia i-ar putea reveni cîndva 
un modest rang istoric.

Congresul P.S.D.G. lasă impresia unei 
întruniri duplicitare. Pretenția social-de
mocraților de a prelua conducerea, anun-
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PREOCUPĂRI
lanța de plăți". In același timp, ță
rile care au acordat marele împru
mut sînt prezentate ca fiind la rîn- 
dul lor interesate direct ca Marea 
Britanie să dispună de o asemenea 
perioadă de degajare de sub pre
siunea externă pentru a-și întări e- 
conomia și a-și asigura astfel o po
ziție mai trainică pe plan interna
țional.

Cei ce sînt la curent cu acest as
pect afirmă că în prezent se conti
nuă căutarea soluțiilor și se încear
că unele rectificări pe parcurs. Se 
reamintește, de pildă, că mai de 
mult, în cursul acestui an, cînd di
ficultățile economice nu luaseră încă 
proporțiile din toamnă, se afla în 
discuție posibilitatea obținerii unui 
credit de un miliard dolari pe ter
men de 20 de ani din partea R. F. 
Germane, Franței și Elveției. Se 
pare că această idee ar fi revenit 
în actualitate, după cum arată une
le ziare, împrejurările făcînd-o cu 
atît mai necesară. Dat fiind că 11 
țări occidentale sînt de pe acum a- 
trase la efortul internațional de spri
jinire a lirei sterline, s-ar părea că 
există condiții create de înlesnire a 
unui împrumut pe termen lung din 
partea mai multor țări.

Durata unui astfel <e „răgaz" .— 
apreciază specialiștii în domeniul 
economiei — ar evita șocurile unor 
măsuri pripite și ar permite elabo
rarea unor acțiuni de largă respira
ție, mai temeinice. Se crede că a- 
ceasta ar fi în orice caz o cale mult 
mai realistă în vederea realizării 
unui țel atît de important ca moder
nizarea industriei britanice și ca a- 
tingerea unui ritm de dezvoltare e- 
conomică anuală de 4 la sută.

FINANCIARE
Implicațiile unui asemenea pas nu 

se arată însă a fi deloc simple. în 
primul rînd, un asemenea termen 
lung ar însemna un lei de renorma- 
lizare a situației, expusă însă ace
lorași fluctuații și dezechilibrări, 
pînă cînd se vor înregistra rezultate 
într-adevăr fortifiante în economie, 
în al doilea rînd, e semnalată o a- 
numită rezervă în unele cercuri la
buriste, care par a nu se împăca u- 
șor cu gîndul că autorii împrumutu
lui vor deține un rol de suprave
ghere externă asupra afacerilor e- 
conomice interne ale Marii Britanii. 
Or, unii văd aici perspectiva unei 
incomode ipoteci pe termen lung.

De altfel, cel mai recent exemplu 
de felul cum înțeleg partenerii oc
cidentali să urmărească efectele 
cooperării lor la degajarea dificul
tăților britanice îl constituie desfă
șurarea lucrărilor O.E.C.D. de la Pa
ris unde economia britanică ocupă 
o bună parte a agendei, dacă nu 
chiar cea mai mare. Ziarele brita
nice scriu că 
află sub foc", sau relatează despre 
ceea ce ele numesc „microscopul 
vost-european asupra economiei bri
tanice". Este remarcată în special 
severa critică adusă de Maurice 
Brasseur, ministrul de comerț al 
Belgiei, care, după cum interpretea
ză prosa britanică, ar ii reprezentat 
majoritatea punctelor do vedere 
vest-europene. „Noi — a arătat Bra
sseur vorbind la plural — credem că 
esie o chestiune de urgență (pentru 
guvernul britanic) de a anunța și a 
pune în practică un program care 
să inspire încredere atît în interiorul 
Marii Britanii cît și în străinătate".

Primele ecouri ale dezbaterilor de

„politica britanică se

țață cu vehemență, nu-și găsește o jus- ” 
fificare convingătoare în alternativa ofe
rită, nici în ce privește persoanele și nici 
în ce privește programul. Singurul lucru 
pe care social-democrații îl pot oferi a- 
cum alegătorului, înir-un mod mai ve
ridic decît creștin-democrații, îl consti
tuie coeziunea. înclinația spre epuizare 
prin certuri sinucigașe este cel mai pe
riculos adversar al creșfin-democraților 
și cel mai eficient sprijin al social-de- 
mocrajilor. Pe asemenea fenomene de 
uzură în rîndurile partidului guvernamen
tal se bazează speranțele P.S.D.G. In rîn
durile social-democraților se răspîndeșfe 
astăzi, în și mai mare măsură decît în 
1961, sentimentul «acum sau niciodată», 
dat fiind că actuala constelație politică 
pare a promite «momentul favorabil» a- 
tît de greu de prins, ce fusese așteptat 
zadarnic de Schumacher și Ollenhauer 
(foștii conducători ai partidului, care au 
decedat — n.r.). Deși numeroase ele
mente sînt în favoarea social-democra
ților, există totuși altele care justifică 
scepticism. Expunerea concepțiilor și pă
rerilor la Karlsruhe nu a fost nicidecum 
convingătoare. Dacă programul social- 
democraților în domeniul politicii inter
ne reprezintă în cazul cel mai bun o 
traducere a politicii guvernamentale creș- 
tin-democrate împodobită cu scumpe va
riante social-democrate, în domeniul po
liticii externe Partidul social-democrat nu 
oferă nici măcar umbra unei alternative 
convingătoare. El cere pur și simplu ca 
alegătorul să creadă că social-democra
ții vor face totul mai bine.

Alternativa la Ludwig Erhard în per
soana lui Willy Brandt nu a devenit mai 
veridică nici la Karlsruhe. Dat fiind că în 
conducerea social-democraților punctul 
slab, adică Brandt, este bine cunoscut, 
candidatul pentru funcția cțe cancelar este 
înconjurat de un «cabinet-fantomă» care 
urmează să-l sprijine și să-l protejeze. 
Reflectoarele interesului public urmează 
să nu mai fie îndreptate numai asupra 
persoanei lui Brandt, deoarece ele ar 
scoate în evidenjă paloarea acestuia. 
Pentru P.S.D.G. primarul Berlinului (occi
dental) rămîne problema cea mare. Toc
mai el este acela care pune sub sem
nul întrebării apropiata campanie electo
rală. Oricît de favorabili social-democra- 
ției par unii factori în momentul de față, 
ea nu a cîștigat încă bătălia. Congresul 
de la Karlsruhe a arătat că ambele parti
de mari intră într-o competiție deschisă.

sindi- 
ziarul

la Paris sosesc la Londra tocmai în 
momentul cînd aici sînt în curs in
tense preocupări de ordin financiar. 
Ultimele date indică o scădere a re
zervelor de aur și valută în valoare 
de 39 milioane lire sterline pe luna 
noiembrie, urmînd reducerii de 31 
milioane lire în octombrie. Pe 
de altă parte se află în pregătire o 
așa-numită „declarație de intenții’ 
a guvernului privind viitoarea „po
litică a veniturilor", la care se aș
teaptă dublul consimțămînt al pa
tronilor și sindicatelor. După cum 
scriu ziarele, o astfel de înțelegere 
ar implica atît îndulcirea măsurilor 
proiectate față de patroni cît și o 
anumită frînare a cererilor de majo
rare a salariilor din partea 
catelor. După cum scrie
„Times" „circa 20 de firme din City 
au fost solicitate să-și spună păre
rea despre reforma cu privire la 
taxele asupra profiturilor. Aceste 
păreri vor fi prezentate ministrului 
finanțelor. Este clar — apreciază 
autorul articolului — că o strînsă 
cooperare între comunitatea finan
ciară și noul guvern este în intere
sul întregii țări". Arătînd că de a- 
cest sondaj se ocupă Banca Angliei, 
ziarul scrie că pasul întreprins ar 
constitui „o punte oficială între City 
și Whitehall, ceea ce ar ajuta pe 
ministrul finanțelor să-și formuleze 
părerile". Unii comentatori cred că 
ar fi vorba, poate, de un fel de 
contracarare într-un moment cînd 
„suporterii partidului laburist sus
pectează că anumiți conservatori ar 
fi incitat cercurile din City împotri
va noului guvern" („Guardian"). In- 
trucît însă James Callaghan, minis
trul finanțelor, se află în prezent la 
sesiunea O.E.C.D. de la Paris, o cla
rificare și o conturare a „declara
ției de intenții" sînt așteptate abia în 
cursul săptămînii viitoare.

Liviu RODESCU
Londra, 3 decembrie
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AU ÎNCEPUT DEZBATERILE GENERALE o Aeroportul ținut sub tir • Lupte în regiunea 
Kindu • Răscoale în nordul Congoului
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NEW YORK 3. — Trimisul spe
cial, I. Gălățeanu, transmite : In 
ședința plenară din dimineața zilei 
de 3 decembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au început dezbaterile 
generale.
A luat cuvîntul conducătorul de

legației Braziliei, ministrul de ex
terne Vasco Leitao da Cunha, care a 
subliniat că țara ea este interesată în 
menținerea și întărirea păcii, în în
făptuirea unei dezarmări controlate 
și dezvoltarea comerțului mondial, 
în acest sens el a chemat țările 
membre ale O.N.U. să depună efor
turi pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Conferinței de la Geneva 
pentru comerț și dezvoltare.

Am dori, a spus Vasco Leitao da 
Cunha, ca transpunerea în viață a 
dreptului popoarelor la autodeter
minare să se asigure prin lichidarea

rămășițelor colonialismului. El a 
subliniat că în soluționarea acestei 
probleme un rol deosebit revine Or
ganizației Națiunilor Unite și de a- 
ceea organizația trebuie întărită pe 
toate căile.

NEW YORK 3. — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Miercuri seara secretarul de 
stat al S.U.A.. Dean Rusk, a oferit 
un cocteil la hotel Waldorf Astoria 
în cinstea șefilor unor delegații 
prezente la lucrările sesiunii Adu
nării Generale O.N.U. La cocteil a 
participat și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
Andrei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, șe
ful delegației sovietice la cea de-a

19-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., și Dean Rusk, secretarul- de 
stat al S.U.A., au avut miercuri o 
întrevedere, în cursul căreia a avut 
loc un schimb de păreri asupra pro
blemelor de interes reciproc și în
deosebi asupra problemelor legate 
de lucrările sesiunii Adunării Gene
rale.

PARIS: întrevederea Ball-de Murville
PARIS 3 (Agerpres). — Subsecre

tarul de stat al S.U.A., George Ball, 
care participă la lucrările sesiunii 
O.E.C.D., a avut miercuri o întreve
dere cu ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Couve de Mur- 
ville. Potrivit agenției United Press 
International, George Ball a lansat 
cu acest prilej un nou apel adresat

Franței de a renunța la ostilitatea 
manifestată față de planul american 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. Din surse fran
ceze se relatează însă că nu s-a re
alizat nici un progres în ce privește 
schimbarea atitudinii Franței față 
de crearea forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O.

Conferința de presă 
a președintelui sesiunii

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Alex Quaison Sackey, președintele 
celei de-a XIX-a sesiuni a Adună
rii Generale O.N.U., a declarat 
miercuri la o conferință de presă că 
Republica Populară Chineză trebuie 
să-și ocupe locul legitim în Orga
nizația Națiunilor Unite. Agențiile 
de presă menționează că încă de 
anul trecut, Alex Quaison Sackey, 
ca șef al delegației Republicii Ghana 
la Adunarea Generală, a votat pen
tru restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U.

Președintele Adunării a aprobat 
ideea recent exprimată de U Thant 
că țările nereprezentate încă în 
O.N.U. ar trebui să aibă posibilita
tea cel puțin' să trimită observatori 
'la această organizație.

Legat de problema congoleză el 
a declarat: Părerea mea este că Or
ganizația Unității Africane (O.U.A.) 
are menirea „de a încerca să re
zolve problemele războiului civil 
care se duce acum în Congo. Ar fi 
prea mult dacă s-ar cere O.N.U. să 
intervină din

••

Situația din Congo nu se prezintă favorabil pentru cei care au pus 
la cale atacul de la 'Stanleyville. Știrile corespondenților de presă rela
tează despre rezistența înverșunată a răsculaților care își reîntăresc 
pozițiile în diferite centre din nordul -țării.
Agenția ASSOCIATED PRESS a 

transmis că atît în porțiunea orașu
lui Stanleyville, situată pe malul 
stîng al fluviului Congo, cît și în 
restul orașului, răsculații au recîști
gat poziții însemnate. Aeroportul 
continuă să se afle în mîinile trupe
lor guvernamentale, dar patrioții 
congolezi lansează din junglă atacuri 
și țin -sub tir avioanele care ar în
cerca să aterizeze. O intensificare 
a atacurilor răsculaților este semna
lată și în regiunea din jurul loca
lității Kindu unde trupele lui 
Chombe și-au creat mari depozite 
de arme și muniții. Guvernul de la 
Leopoldville a trimis noi efective 
militare la Stanleyville și Kindu. 
Cu toate acestea, numeroși ofițeri 
din armata guvernamentală, precum 
și mercenari, își exprimă părerea că 
«este posibilă reocuparea localității 
Kindu» de către răsculați..

Trimisul special al agenției 
FRANCE PRESSE a transmis :

«Răscoala congoleză a fost 
tr-adevăr zdruncinată, dar ea 
fost înfrîntă». Operațiunea de
Stanleyville a reprezentat, desigur, 
o lovitură pentru răsculați, dar 
«reluarea operațiunilor nu este de
cît o problemă de timp». Din decla
rațiile celor veniți din Stanleyville 
reiese că «moralul răsculaților este 
departe de a fi fost zdruncinat». în 
întreaga regiune de nord și de nord- 
est a țării, acțiunile răsculaților se

în- 
n-a 

la

nou în Congo“.

bucură de .sprijinul populației afri
cane. Această atmosferă «lumum- 
bistă» este «imposibil de dezrădă
cinat». Răsculații dețin controlul 
asupra unei mari părți din Stan
leyville. Trupele lui Chombe nu 
stăpînesc decît aeroportul și o por
țiune din sectorul de pe malul drept 
al orașului.

Trimisul France Presse-ului des
crie înaintarea trupelor guverna
mentale și mercenarilor în regiunile 
de nord pentru a-i elibera pe așa- 
zișii „ostatici" europeni ca o--«ppe- 
rațiune ineficace». Abia este elibe
rat un oraș sau un sat, că imediat 
acestea cad din nou în mîinile răs- 
culaților. Moralul soldaților din u- 
nitățile guvernamentale ce operează 
în această regiune este foarte scă
zut. Mulți dintre ei fac parte din 
triburile ce trăiesc în această parte 
a țării, de unde reticența lor de a 
reprima populația care este în în
tregime de partea răsculaților. De 
fapt, «întreaga populație din nordul 
și în nord-estul țării este răscula
tă». întregul aparat J ‘•:-
al lui Chombe din 
a fost înlăturat de

Intr-un comentariu pe marginea cazu
lui Goias „Jornal do Brasil“ a scris că

opiniei
asupra

potrivit mareșalul Castello Branco „a realizat ope
ar fi.,

princi-

; administrativ 
această regiune 
către populație.

SOUMIALOT DESPRE 
SITUAȚIA DIN CONGO

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris 
âu continuat lucrările sesiunii Uniu
nii Europei Occidentale (U.E.O.) la 
care participă parlamentari din cele 
șase state membre ale Pieței comune 
și din Marea Britanie.

Luînd cuvîntul, lordul Listowel, 
membru al parlamentului din partea 
partidului laburist, s-a referit la po
litica militară a guvernului englez, 
subliniind că Anglia intenționează, 
așa cum s-a mai anunțat, să spo
rească contingentul armatei de pe 
Rin la 55 000 de oameni în loc de 
51 000 cît numără în prezent.

Privitor la rezoluția adoptată de 
U.E.O., în favoarea forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O., lordul 
Listowel a ținut să precizeze că prin 
această forță „ar trebui să se înțe
leagă cu totul altceva decît actuala 
concepție americană a creării a 
de vase de suprafață înarmate 
rachete“.

25
cu

Comentînd rezoluția U.E.O. cu 
privire la F.N.M., ziarele pariziene 
de joi subliniază că votul nu repre
zintă de fapt o aprobare totală a 
proiectului inițial american. „Con
trar a ceea ce ar putea să se creadă 
la o lectură superficială a rezoluției 
adoptate, scrie ziarul „Combat“, vo
tul constituie o înfrîngere a proiec
tului forței nucleare multilaterale 
pe care Statele Unite se străduiesc 
să-l facă acceptat de aliați“. Potri
vit ziarului „aprobînd amendamen
tul britanic (acela de a se schimba 
numele acestor forțe — n.r.) aduna
rea U.E.O. a indicat în mod clar că 
este foarte puțin satisfăcută de forța 
nucleară multilaterală sprijinită 
astăzi numai de guvernele american 
și vest-german și că dorește să se 
țină seamă de contraproiectul forței 
nucleare atlantice pe care Wilson îl 
va expune ' săptămâna viitoare la 
Washington lui Johnson“.

BONN: Hassel nu a 
interlocutorii italien

BONN 3 (Agerpres). — Comentând 
recenta vizită la Roma a ministrului 
vest-german al apărării, Kai Uwe 
von Hassel, și convorbirile acestuia 
cu ministrul apărării al Italiei, Giu
lio Andreotti, ziarul „Sttutgarter 
Zeitung“ scrie : ministrul apărării al 
R.F.G. nu a reușit să obțină partici
parea necondiționată a Italiei la for-

n

reușit să convingă „Canalul este 
pe

al nostru". Cu această revendicare au demonstrat recent 
străzile orașului Panama studenții universității

Intr-o conferință de presă ținută 
la Khartum, unde â făcut o escală 
în drum spre New York, Gaston 
Soumialot, ministrul apărării în gu
vernul revoluționar congolez, a de
clarat că intervenția belgiano-ame- 
ricană este cu atît mai condamna
bilă cu cît ea a fost întreprinsă în 
momentul în care la Nairobi aveau 
loc negocieri între ministrul aface
rilor externe al guvernului revolu
ționar și reprezentantul Statelor 
Unite. Prezentînd acțiunea lor ca o 
acțiune „umanitară“, parașutiștii 
belgieni, a spus Soumialot, au ma
sacrat mii de persoane — femei, 
copii și bătrîni. Numărul africanilor 
uciși în urma intervenției străine 
nu poate fi evaluat. Referindu-se la 
situația actuală din Congo, Soumia
lot a declarat că răsculații continuă 
să-și mențină și să-și lărgească po
zițiile în orașul Stanleyville, au re
ocupat orașul Paulis și în prezent 
controlează o mare parte din supra
fața țării. El a exprimat hotărîrea 
forțelor răsculate de a continua 
Jupta.

I
țele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

După părerea ziarului, atîta timp 
cît Parisul și Londra obiectează îm
potriva proiectului american de 
creare a F.N.M. nu se poate aștepta 
din partea Italiei o declarație în fa
voarea creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

CIPRU

Activități subversive dennpțate 
de președintele

Zborul stației automate
„Sonda-2u

ROMĂ : Un obstacol în calea destinderii
ROMA 3 — Corespondentul Ager

pres, Octavian Paler, transmite : în 
Camera Deputaților a Italiei se a- 
propie de sfîrșit discuția generală 
asupra proiectului de buget pentru 
anul 1965. Deputății au luat acum 
în dezbatere prevederile bugetare 
legate de politica externă a Italiei. 
Luînd cuvîntul la discuții, Mario 
Alicata, din partea grupului parla
mentar al P. C. Italian, a ----- "s
elementul caracteristic al 
situații internaționale în 
îl reprezintă accentuarea 
tlantice. Vorbitorul a citat exemplul 
controverselor asupra proiectului 
forței nucleare multilaterale, subli-

spus ca 
actualei 

Occident 
crizei a-

niind că acest proiect constituie un 
serios obstacol în calea unei politici 
de destindere și de dezarmare. Pe 
de altă parte, el împiedică stabilirea 
încrederii necesare între țările din 
Europa răsăriteană și țările N.A.T.O. 
și constituie, totodată, un miraj ilu
zoriu al recîștigării unității țărilor 
din N.A.T.O.

Vorbitorul a cerut ça guvernul 
italian să informeze Parlamentul a- 
supra stadiului exact al situației și 
să refuze adeziunea sa la forța nu
cleară multilaterală.

în cuvîritarea sa, Mario Alicata a 
denunțat intervenția militară bel- 
giano-americană în Congo.

Corespondență din Âlger

După formarea noului guvern
După cum s-a anunțat, printr-un 

decret promulgat miercuri diminea
ța, președintele Ahmed Ben Bella a 
numit pe membrii noului cabinet al
gerian, cel de-al 'treilea guvern de 
la proclamarea Republicii Algerie
ne Democratice și Populare. în noul 
guvern, potrivit constituției, preșe
dintele Ben Bella deține ca și pînă 
acum și funcția de prim-ministru. 
Pe baza aceluiași decret a fost 
creată, pe lîngă președinția repu
blicii, o direcție generală a finanțe
lor care își asumă atribuțiile în do
meniul finanțelor, exercitate pînă a- 
cum de Ministerul Economiei Națio
nale, și o direcție generală a infor
mațiilor, care pînă în prezent își 
exercita atribuțiile în cadrul fostu
lui Minister al Orientării Naționale.

Noul guvern algerian, ai cărui 
membri sînt în proporție de două 
treimi deputați în Adunarea Națio
nală, se va prezenta în fața aces
teia peste cîteva zile. O serie de 
decrete prezidențiale promulgate 
imediat după formarea guvernului 
reglementează activitatea noilor di
recții generale a finanțelor și a in
formațiilor, precum și a direcției ge
nerale a planificării și studiilor e- 
conomice și a comisariatului pentru 
formarea profesională și promova
rea cadrelor de pe lîngă președinției 
republicii. ,

Presa apărută azi dimineață în 
capitala țării comentează pe larg 
noua remaniere guvernamentală. 
„Schimbările intervenite în guvern — 
scrie „Alger Républicain" — au me
nirea de a întări revoluția noastră, 
iar vechilor ministere cît și noilor 
membri ai guvernului le revine acum 
mai mult ca oricînd înalta misiune 
de a aplica cu strictețe Carta de la 
Alger și directivele Congresului al 
IV-lea al F.L.N. de natură să gră
bească construirea socialismului".

„Dacă anul 1963 — scrie cotidia
nul „Le Peuple" — a fost numai a- 
nul căutărilor și elaborărilor, anul 
1964 înseamnă o nouă pagină im
portantă în istoria țării noastre. Sînt 
numai cîteva luni de cînd poporul 
algerian a trăit zilele Congresului 
F.L.N., proclamarea Cartei de la 
Alger, cadrul întregii sale acțiuni 
prezente și viitoare, care va contri
bui la consolidarea puterii partidu
lui său de avangardă, la reconstru
irea țării. Anul acesta a fost aleasă 
noua Adunare Națională și s-a năs
cut al treilea guvern algerian. Acea
sta este o nouă dovadă că în acti
vitatea de zi cu zi pentru construi
rea Algeriei noi, revoluția continuă".

Constantin BENGA

Ziarele cipriote publică, de cîteva 
zile, relatări potrivit cărora un 
complot tinzînd la răsturnarea gu
vernului de la Nicosia și chiar la 
asasinarea președintelui Makarios 
ar fi în curs de organizare.

în urma acestor relatări, pre
ședintele Makarios a făcut o decla
rație în care a spus printre altele : 
„Am descoperit cu regret că, paralel 
cu armata regulată și cu organiza
țiile de stat, în Cipru s-au stabilit, 
de cîtva timp, sub diverse nume, 
grupuri înarmate sau neînarmate". 
Makarios a adăugat că o organiza
ție sub numele de „Philiki Eteria“ 
(Societatea prietenilor) tipărește și 
distribuie în mod clandestin mani
feste, recrutează anumite persoane 
din rîndul membrilor demobilizați 
ai gărzii naționale și din rîndul ti
neretului, pe care îi antrenează în 
mînuirea armelor. Makarios a aver
tizat că „guvernul cipriot este ho
tărît să ia măsuri cu scopul de a 
face față acestei situații intolera
bile“.

Dezvăluirile lui Makarios sînt azi 
tema principală a ziarelor ateniene. 
„Ethnos“ (centru) scrie că dezvă
luirile sînt „foarte neliniștitoare". 
Declarațiile lui Makarios îndrituiesc 
ziarul „Dimokratiki Allaghi“ (inde
pendent de stingă) să afirme că 
mișcările agenților complotiști ai
N. A.T.O. și ai extremei drepte din 
Grecia și din Cipru urmăresc atît 
soluționarea pe linie atlantică a 
problemei cipriote, cît și subordo
narea Greciei unui regim antidemo
cratic. „Cu toate că cercurile gre
cești au dezmințit’ că ar fi avertizat 
pe Makarios în privința complotu
lui, scrie influentul cotidian de 
prînz „Ta Nea", Atena și Nicosia 
urmăresc în comun mișcările cercu
rilor mercenarilor greci și străini ce 
țintesc la asasinarea sau răsturna
rea lui Makarios și predarea Cipru
lui către N.A.T.O.“.

Observatorii politici de aci nu ex
clud noi dificultăți în evoluția pro
blemei cipriote pînă la discutarea 
ei la sesiunea Adunării Generale a
O. N.U. care nu este așteptată mai 
înainte de sfîrșitul lunii ianuarie 
anul viitor, sau chiar începutul lui 
februarie. Makarios însuși a atras 
atenția, în interviul său publicat în 
ziarul „Akropolis“ de azi, că lupta 
la O.N.U. „va fi dificilă“. El crede 
însă că va fi posibilă obținerea unei 
rezoluții favorabile, deși, pe de altă

ggjgi

Makarios
parte, a arătat că nu crede că me
diatorul O.N.U., Piaza, va găsi „o 
soluție de comun acord“.

In interviul său, Makarios a de
clarat de asemenea că guvernul ci
priot ar trebui să trateze cu Anglia 
problema bazelor britanice. In 
al doilea rînd, este importantă 
declarația sa că „desființarea ba
zelor engleze din Cipru sau cel 
puțin schimbarea regimului lor ju
ridic (adică abandonarea dreptului 
de suveranitate asupra lor deținut 
de britanici și eventuala lor închi
riere temporară 
constitui 
ționarea

de la Cipru) ar 
un pas important în solu- 
problemei cipriote“.

Atena,
Al. GHEORGHIU

3 decembrie.

HAVANA. Poporul cubanez a săr
bătorit cea de-a VIII-a aniversare a 
debarcării în provincia Oriente a unui 
detașament de revoluționari în frunte 
cu Fidel Castro. Lupta patrioților 
cubanezi a dus la zdrobirea dicta
turii lui Batista și la eliberarea țării. 
Cu acest prilej, la Havana a fost des
chis orășelul universitar. La deschi
derea acestuia a rostit o cuvîntare 
Fidel Castro, prim-secretar al condu
cerii naționale a Partidulùi Unit al 
Revoluției Socialiste și prim-ministru 
al Cubei.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Sta
ția automată „Sonda-2“ își continuă 
zborul. Pînă în prezent legăturile cu 
stația au fost stabilite de patru ori. 
S-au recepționat date referitoare la 
traiectoria de zbor a stației, la func
ționarea sistemelor de bord și infor
mații științifice. Legăturile prin ra
dio cu stația sînt stabile. Sistemul 
de bord de dirijare a stației auto
mate „Sonda-2“ execută în mod 
precis radiocomenzile de pe Pămînt.

La 2 decembrie ora 22,00 (ora 
Moscovei), stația s-a aflat la o dis
tanță de 710 000 km de la Pămînt 
deasupra punctului suprafeței te
restre avînd coordonatele 128 grade 
longitudine estică și 5 grade latitu
dine sudică.

în continuare legăturile cu stația 
automată „Sonda-2“ vor fi stabilite 
conform programului.

rația recomandată de linia dură, dar fără 
să folosească metodele liniei dui’_ în 

guver- scopul de a reconstitui speranțele ' In
tr-un echilibru instituțional pierdut..." 
„Problema care se pune acum, continuă 
ziarul, este de a ști dacă mergem spre 

,i spre o 
." In -termeni mai categorici, 

ziarul „Ultima Hora“ consideră că, prin 
. aprobarea intervenției de către congres 

„este deschisă perspectiva unor noi lo
vituri urmărind ' instaurarea unei dictaturi 
militare în Bragilia“. Ziarul „Correio da 
Manha" este de părere că votul „a pa
rafat încă o dată moartea partidelor po
litice și a conducerilor lor parlamentare".

De fapt, previziunile că după criza din 
Goias ar putea să apară și altele s-au 
confirmat mai repede decît se aștepta, 
încă înaintea votului din Senat, autorită
țile au anunțat descoperirea unui com
plot in statul Rio Grande do Sul. Pe ae
roportul din Porto Alegre a fost arestat 
ex-căpitanul Alfredo Ribeiro Daudt, îna
inte de decolarea unui avion cu care 
acesta urma să plece la Montevideo. Re
prezentanți ai armatei a treia care l-au 
arestat pe Ribeiro Daudt (epurat din ca
drele armatei în virtutea actului institu
țional), Susfiri că acesta se afla în poț 
sia unui plan conspirativ, ascuns între pU-, 
ginile unui ziar. Potrivit acelorași surse, 
planul ar fi prevăzut declanșarea unei 
răscoale la Porto Alegre și în alte punc
te ale teritoriului brazilian, conjugîn- 
du-se cu o incursiune armată a exilaților 
politici brazilieni aflafi la Montevideo, 
partizani ai foștilor președinți Goulart, 
Quadros și Kubifchek, între care fostul de
putat Leonel Brizola. Autoritățile militare 
afirmă că planul ar urmări „răsturnarea 
autorităților legale", că în aplicarea !' ’ 
ar fi amestecate circa o mie de pers 
ne, între care funcționari publici și cadie 
ale armatei. Ziarul „O Globo“, informea
ză că au lost imediat arestate două sute 
de persoane, militari și-civili, iar, o dată 
Cu'pretinsa descoperire a noi documen
te compromițătoare, numărul arestaților 
va trece în foarte scurt timp peste cifra 
de două mii. Se anunță că autoritățile 
au întărit măsurile de vigilentă, iar cer
cetările sînt în plină desfășurare.

Unii observatori pun sub semnul între
bării autenticitatea descoperirilor succe
sive de comploturi. Alții se întreabă cum 
se explică faptul că, încă înainte de in
terogatorii și de studierea problemei, 
anchetatorii militari 
tea informații incit 
noașterea perfectă

acestei

Cîfeva săptămini în șir atenția 
publice braziliene s-a concentrat 
situației din statul Gbias, unde, 
comisiei militare de investigații, 
existat un focar de subversiune, 
pala figură incriminată fiind însuși 
natorul Mauro Borges.

In toiul dezbaterilor în jurul
probleme s-a anunjat că un depozit mi
litar din localitatea Anapolis, statul Go- o nouă operație de curățire și 
ias, a fost atacat, sustrăgîndu-se cu acel nouă criză... 
prilej o însemnată cantitate de arme și 
muniții. In urma acestui anunț, la. Ana
polis s-au trimis detașamente armate fe
derale, iar ministrul justiției a pus inci
dentul în legătură cu activitatea lui Mauro 
Borges, căruia ulterior i s-au atribuit și 
intenții de „schimbare violentă a insti
tuțiilor“. Guvernatorul a negat acuzații- 
le,-declarînd că incidentul de la Anapo- 

ZfisTä cdnsfiîui'f. o provocare pusă la cale
L7Î pentru a-l compromitede ' adversarii săi 

definitiv.
Justiția militară 

vernatorului spre 
lui Castello Branco, însă acesta l-a pre
dat tribunalului federal suprem. Lucrurile 
s-au complicat atunci cînd tribunalul a 
hotărî! sistarea procesului contra guver
natorului din Goias. La o oră după a- 
ceastă decizie, președintele și-a exprimat 
in public nemulțumirea față de concluzia 
tribunalului ; apoi, în scurt timp, după o 
întîlnire cu ministrul de război și cu 
nistrul justiției, a semnat un decret 
intervenție federală în statul Goias 
termen de 60 de zile. In expunerea 
motive a decretului se susține, între 
tele, că „în Goias există un focar de sub
versiune“, atribuit comuniștilor și celor 
care «abuzează de funcțiile lor în scopul 
subminării ordinii în sfat».

Intre timp, în statul Goias trupele fe
derale au ocupat în grabă punctele prin
cipale ale orașului Goiania, capitala sta
tului, iar executorul intervenției, colonelul 
Carlos de Meira Matos (sub-șef al casei 
militare a președintelui) a preluat locul 
guvernatorului in „Palacio das Esmeral
das”,' formînd un nou guvern statal din 
militări și civili. Mauro Borges a capitu
lat fără să opuriă rezisfehfă. Au fost emi
se ordine de arestare preventivă ' împo
triva a 40 de funcționari din statul Go
ias. De abia după ce intervenția a fost 
practic consumată, s-a cerut de urgență 
aprobarea Congresului. Camera deputa- 
filor a aprobat intervenția cu 192 de vo
turi pentru, 140 contra și șase abțineri. 
Majoritatea voturilor contra au fost din 
partea Partidului social-democrat și a 
Partidului muncii din Brazilia. Cîteva au 
provenit însă și din partea partidului gu
vernamental, Uniunea democratică națio
nală. ..Miercuri a fost obținută și .aproba
rea Senatului cu 48 dé voturi pentru, opt 
contra și două abțineri.

a încredinfat cazul gu- 
definitivare președinte-

mi- 
de 
pe 
de 
al-

furnizează presei afî- 
dau dovadă de cu- 

a situației.

Vasile OROS

După cum relatează ziarele vesf-ger- 
mane, la ședinfa conducerii Sindicatului 
vest-german al lucrătorilor din industria 
minieră, care a avut loc la Dortmund și 
la care au participat 3 000 de activiști 
sindicali, s-a hotărît ca la 10 decembrie 
minerii din bazinul carbonifer al Ruhr- 
ului să se pronunje dacă sînt de acord 
să declare grevă în sprijinul revendică
rilor lor economice. Se apreciază că la 
vot vor participa 35 000 de mineri. Re
vendicarea imediată pentru care luptă 
lucrătorii din industria minieră este ma
jorarea cu 9 la sută a salariilor și dubla
rea cotei-părji din chirie pentru locuin
ță, suportată de întreprinderile respecti
ve. Minérii Vest-germani luptă, de ase
menea, împotriva intenfiei cercurilor pa
tronale de a închide o serie de mine 
de cărbuni. Ziarul „Die Welt" scrie că 
«dinfr-o anchetă a reieșit că votul va a- 
duce o' majoritate covîrșitoare în favoa
rea grevei».

După cum a anunjat președintele sin
dicatului, Arendt, și în bazinul carbonifer 
Aachen va avea loc, la o dată care Se 
va stabili' ulterior, uri vot pentru decla
rarea 'grevei.

Concomitent, agenjiile de presă 
nunjă că în Bundestagul vest-german
avut loc miercuri dezbateri aprinse în le
gătură cu aplicarea legii privind „rațio
nalizarea industriei cărbunelui“. Potrivit 
acestei legi, în R. F. Germană urmează 
să fie închise în anii următori aproxima
tiv 40 mine de cărbune, cei aproape 
60 000 de mineri care lucrează în aceste 
mine fiind în pericol de a fi conce-

Dezbaterile din Bundestag au consti
tuit, după părerea agenfiilor de presă, o 
dovadă că nici partidele din coaliția gu
vernamentală, nici Partidul social-demo
crat nu intenționează să ia pe viitor vr-o 
măsură concretă pentru a împiedica 
chiderea minelor pentru care concernelr 
primesc zeci de milioane de măr.' 
drept compensații. '•

Peron s-a înapoiat 
la Madrid

fl
au

După o ședere de 19 ore și 30 mi
nute pe aeroportul internațional El 
Galeao din Rio de Janeiro, „fostul 
președinte al Argentinei, Jüan Pe
ron, a fost reîmbarcat pe bordul a- 
celuiași avion al companiei spaniole 
„Iberia“ (care l-a adus de la Madrid) 
și trimis spre capitala Spaniei“. Ast
fel a luat sfîrșit operațiunea „el re- 
torner“ („întoarcerea“) organizată 
de Peron împreună cu un grup de 
fruntași peroniști.

MADRID 3 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă informează 
că fostul președinte al Argentinei, 
Jüan Peron, s-a înapoiat joi în Spa
nia. Se relatează că avionul cu care 
a călătorit Peron a făcut mai întîi o 
escală „din motive tehnice" pe aero
portul din Sevilla.

lor, ci dreptului internațional. Ei au 
subliniat că urmărirea criminalilor de 
război trebuie să fie fără termen.

Gorgopotamos, urmînd a fi aplicate 
pedepse administrative unor funcțio
nari ai administrației locale. Rudele 
victimelor au format un comitet de ex
pertiză care s-a deplasat la fața locu
lui.

BEIRUT. Greva corpului didactic 
din Liban, la care participă peste 
4 000 de profesori și învățători, a pa
ralizat activitatea unui mare număr 
de școli de stat din Beirut și Tripoli. 
Un reprezentant al greviștilor a de
clarat că greva va continua pînă cînd 
revendicările lor vor fi satisfăcute pe 
deplin.

PARIS. După discursul primului 
ministru, Georges Pompidou, care a 
cerut miercuri Adunării Naționale să 
aprobe cheltuielile pentru crearea for
ței nucleare de șoc au continual 
dezbaterile asupra programului mili
tar pentru perioada 1965—1970. Adu
narea Națională franceză a aprobat 
programul militar pentru perioada 
1965—1970 cu 278 voturi pentru, 178 
contra și 16 abțineri. Referindu-se la 
dezbaterile din Adunarea franceză 
asupra programului militar, ziarul 
francez „L’Aurore“ arată că „forța 
multilaterală propusă de către S.U.A. 
n-a găsit nici un apărător, nici chiar 
printre deputății care condamnă forța 
națională“.

LONDRA. Joi a sosit primul minis
tru al Indiei, pentru convorbiri cu pre
mierul britanic. într-o declarație fă
cută la sosire, primul ministru indian 
a declarat că țara sa va continua poli
tica de neangajare.

ROMA. La Roma s-a anunțat ofi
cial că pentru prima oară de la îm
bolnăvirea președintelui Italiei, Segni, 
primul ministru,- Aldo Moro, a avut o 
scurtă întrevedere cu șeful statului. 
In cercurile politice se consideră că 
președintele Segni ar fi comunicat 
primului ministru italian intenția sa 
de a demisiona din motive de sănă
tate.

La invitația președin- 
Kcita, Țoi En Ghen, 
Prezidiului Adunării

Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
a sosit la 2 decembrie la Bamako, 
pentru o vizită în Republica Mali. .

BUENOS AIRES. Delegația de me
dici romîni, care a participat la Con
gresul internațional de medicină, a 
fost primită la 1 decembrie de minis- __ ________ __ ________ ___
trul sănătății ți oçrotirilor-sociale al nuhii federal de a nu prelungi ter- 
Argentinei, dr. Arturo Onativia. menul de prescripție pentru urmări-

: rea criminalilor de război nu are va-
ATENA. Premierul Papandreu a labilitate juridică și că vinovății pen- 

declarat că guvernul consideră cazul tru crimele comise în timpul războiu- 
închis în legătură cu accidentul de la lui nu trebuie supuși legislației țării

BAMAKO, 
telui Modibo 
președintele

PARIS. La o adunare la care au 
participat cîteva mii .de persoane, vor
bitorii au arătat că hotărîrea guver-

La Geneva a avut loc procesul fiu
lui cel mai mic, Rhadames, al fos
tului dictator dominican Trujillo. 
Procesul a avut ca obiect moște
nirea unei averi colosale lăsate de 
Trujillo. Tribunalul elvețian și-a 
declinat competența de a hotărî în 
problemele din timpul regimului 

trujillist

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii“ Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzoril voluntari din Întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


