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XNCHETA ..SCÎNTEII

PE ȘANTIERELE

DE LOCUINȚE

CAPITALĂDIN
Noul cartier Balta Albâ din Capitală

activitatea de con-

Fabrica de cherestea

!n drumul nostru pe șantierele din 
t. apitală am stat de vorbă cu un 
specialist în cartografie. Mai în glu
mă, mai în serios, el ne-a spus : „Rit
mul construcțiilor din Capitală creș
te de la an la an, încît noi, cei care 
ne ocup*  a cu întocmirea hărților, 
am rămL, în urmă. Nici nu termi
năm cu conturarea unor obiective 
industriale sau cartiere de locuințe, 
că și apar altele. Deci, trebuie să o 
luăm de la început cu reprezentarea 
pe harta orașului a noilor înfăptuiri“.

Activitatea de construcții în Ca
pitală cunoaște o continuă dezvolta
re. Pretutindeni se înalță schele, a- 
par cartiere noi. în numai 4 ani — 
1960—1963 — constructorii bucureș
teni au ridicat blocuri cu peste 
50 000 de apartamente, iar în cursul 
acestui an urmează să fie date în 
folosință oamenilor muncii alte mii 
de apartamente. în decursul anilor, 
constructorii, proiectanții, arhitecții 
din Capitală au acumulat o experien
ță vastă. Apiicînd metode înaintate, 
soluții moderne de proiectare și exe
cuție, pe cele mai multe șantiere ei 
au reușit să realizeze, în termene 
tot mai scurte, locuințe elegante și 
de bună calitate. Este firesc ca un a- 
semenea volum de construcții să ri
dice probleme numeroase. Printr-o 
muncă entuziastă, greutățile, neajun
surile au fost, în mare parte, înlă
turate de constructori.

Zilele acestea am vizitat unele șan
tiere din Capitală. Redăm, mai jos, 
cîteva dintre constatările făcute pri- 

, vind .-.îndeplinirea planului de con- 
sțffțrcijî pe anul în curs și pregăti
rea producției anului viitor.

necesare: 
de trans- 
vară, pot 
greutate.

cu

importantă în 
strucții. S-a evitat astfel și crearea 
unor „vîrfuri“ de mijloace 
materiale, utilaje, mijloace 
port etc. care, în lunile de 
fi asigurate cu mai mare

Șantierul nostru a fost dotat 
numeroase utilaje. în ceea ce priveș
te gradul de utilizare a utilajelor, 
este suficient un exemplu : maca
ralele grele au fost eliberate, la fie
care bloc, cu 20—30 de zile înainte 
de termenul planificat, prin scurta
rea timpului de execuție a structu
rii clădirilor. Căutînd să scurtăm 
durata de lucru la blocurile glisate 
am făcut o parte din finisajele exte
rioare concomitent cu glisarea. Am 
prelungit podina inferioară a glisă
rii, creînd astfel o treaptă pentru 
zidarii care execută placajul cera
mic și tencuielile la fațade. Pe lin
gă scurtarea timpului de execuție, 
am reușit să eliminăm și schela de 
fațadă care este deficitară în anu
mite perioade. Fiind deosebit de efi
cientă, metoda aceasta a fost extin
să la toate blocurile glisate.

— .Pregătirile pentru ’65 au în
ceput ?

— Desigur. Am început un bloc cu 
280 de garsoniere și două blocuri cu 
160 de apartamente. La 10 ianuarie 
vom începe finisajul la cele 160 de 
apartamente. Această situație' însă 
nu ne mulțumește. Considerăm că 
este un front insuficient, că va tre
bui să depunem mari eforturi pen
tru a intra în normal. Sîntem însă 
convinși că și în anul viitor vom 
reuși ca lunar să terminăm cel pu
țin un bloc de locuințe, să asigurăm 
o ritmicitate bună lucrărilor de con
strucții.

nizat un lot de glisare care a În
ceput să lucreze la începutul lunii 
mai și a executat toate 5 blocurile. 
S-a format un lot de finisaj care, 
imediat ce termină un bloc, trece la 
altul. Am reușit astfel să terminăm 
în 5 luni un bloc, care în mod nor
mal trebuia executat în 12 luni. A- 
proape același timp de execuție, de 
5—6 luni, se realizează la toate cele 
5 blocuri glisate.

Pe șantierul nostru s-a folosit vi
brarea betonului la blocurile glisate. 
Calitatea betonului s-a îmbunătățit 
foarte mult, astfel că pe șantierele 
D.G.C.M. s-a extins această metodă. 
Și la finisaje s-au adus îmbunătă
țiri. Casele scărilor sînt placate cu 
dale din mozaic cu marmură; la ca
sele scărilor se fac zugrăveli în cal
ciu; în apartamente mozaicul e din 
marmură și ciment alb etc. Lucră
rile de mică mecanizare ca macara
le de fereastră, mașini de curățat 
parchet, mașini pentru frecat mozai
cul etc. ne ajută să executăm, cu un 
număr mai mic de muncitori, lucrări 
de bună calitate și mai repede.

întirzieri și posibilități 
de recuperare

Mai .multe scrisori,.primite, la re-, 
dacție ne-au semnalat că pe unele 
șantiere lucrările sînt rămase în

Spiridon STAN EL 
Gheorghe RADEL

(Continuare în pag. Il-a)

I n
ie
de

exc urs ie

săptămână
Sute de turiști bucureșteni au ple

cat ieri în excursie, spre locuri pi
torești ale patriei. Sîmbătă după-a- 
miaza, un tren cu 400 de excursio
niști au pornit spre Valea Prahovei 
și Valea Timișului. Ei vor petrece 
duminica la cota 1 500, la cabanele 
Vîrful cu Dor, Susai, Clăbucet — 
plecare, Gîrbova etc. Plimbarea lor 
va fi și mai plăcută întrucît decorul 
de toamnă a cedat locul celui de iar
nă: la munte în noaptea de vineri spre 
sîmbătă ninsoarea se cernea deasu
pra stațiunilor Sinaia și Predeal. 
Tot la Predeal a plecat cu autobu
zul un grup de muncitori de la 
„Tehnometalica“ iar un alt grup, de 
la „Flacăra roșie“, a pornit spre... 
Constanța. Fiecare cu preferințele 
lui. Două sute de studenți vor pe
trece o zi de odihnă plăcută la Tuș- 
nad. Ei au părăsit Capitala sîmbătă 
după-amiază, cu autocarele.

- .-Lp. sfințitul, săptămânii . viitoare, 
O.N.T.-ul organizează excursii cu 
autocarele pe ruta ■■ Călimănești — 
Valea Oltului — Sibiu — Brașov — 
Valea Prahovei, cu cazare la Căli
mănești, la Predeal și Tușnad. Iar 
cu trenul spre munții Bucegi.

Lunar, un bloc predat
întrebînd care esțe cel mai bun 

șantier de construcții de locuințe din 
Capitală, am fost îndrumați la noul 
cartier, Balta Albă — un adevărat 
orășel. Aici am stat de vorbă cu șe
ful șantierului 3 al întreprinderii de 
construcții și montaje nr. 1, ing. 
Victor Zemora, care ne-a spus :

— Șantierul nostru a avut create 
condiții bune pentru o muncă ritmi
că. încă de la începutul anului a e- 
xistat front de lucru deschis. In 
martie am mai atacat blocuri cu 220 
de apartamente, iar în iunie altele 
cu circa 500. în total avem de pre
dat în acest an 974 de apartamente.

Pentru a cuprinde acest plan, am 
făcut eșalonarea lucrărilor pe întreg 
anul, o planificare „pe orizontală“ a 
producției. Scopul : evitarea „vîrfu- 
rilor“ de producție în anumite tri
mestre și chiar luni. La întocmirea 
graficelor de execuție și în întreaga 
organizare a muncii și a producției 
am urmărit ca în fiecare lună să 
avem un bloc terminat. Și am reușit.

Eșalonarea lucrărilor s-a făcut în 
așa fel încît să asigurăm executarea 
„în lanț“ a blocurilor. Metoda acea
sta ne-a permis să avem în tot 
cursul anului un efectiv constant de 
muncitori — problemă deosebit de

Bune rezultate a obținut în acest 
an colectivul șantierului nr. 4 Balta 
Albă al întreprinderii de construc- 
ții-montaje nr. 2. Despre activitatea 
colectivului ne-a relatat tov. ing. 
Romeo Dragomirescu, șeful șantie
rului.

Cînd ați început lucrările pentru 
anul acesta și cum a fost organizată 
producția ?

— Va trebui să încep cu o con
statare : activitatea pe șantierele de 
construcții e stînjenită de întîrzie- 
rile mari în începerea lucrărilor. Noi 
am deschis șantierul abia la înce
putul lui aprilie și pînă la sfîrșitul 
anului trebuie să predăm 1 012 apar
tamente. Avem 5 blocuri glisate și 
imul monolit cu 352 apartamente. în 
mod normal, acestea necesită 10—13 
luni. Or, noi am avut la dispoziție 
numai 9 luni. Mai mult, lucrările 
de construcții montaj s-au desfășu
rat concomitent cu lucrările de or
ganizare a șantierului, deci o greu
tate în plus.

Totuși, am căutat să ne încadrăm 
în termen. Reușim să terminăm cele 
1 012 apartamente și intenționăm să 
dăm peste plan încă un bloc. Ne-a 
ajutat mult folosirea cofrajelor gli
sante. La blocurile glisate am orga-

Modernizări
în transportul
Blocul automat de linie
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Colectivul întreprinderii „Colorom" din Codlea și-a depășit, pînă în pre
zent, cu 10 milioane lei planul producției globale, dînd peste prevederi 
'ÿ)0 tone produse finite de bună calitate. Secțiile de anilină și metanaftol 
^1-au îndeplinit sarcinile anuale de plan. în fotografie : cîțiva dintre rea
lizatorii acestor succese (de la stînga la dreapta). Anton Feyer, ing. teh
nolog, Klaus Göbel, maistru, Gheorghe Dima, operator. Ion Sas, ing. teh

nolog, Horea SIclltaru, operator, Augustin Voileanu, operator

Trenul gonește cu viteză în noap
te. Deodată, frînele intră în acțiune, 
locomotiva încetinește brusc și cu 
un scrîșnet prelung trenul se oprește. 
Pe magistrala de oțel nu se observă 
nici un obstacol. Dar scrutînd întu
nericul, zărești undeva, în față, clipi
rea roșiatică a unui semafor electric. 
A intrat în funcțiune blocul automat 
de linie. Asemenea „licurici" sînt răs- 
pîndiți de-a lungul a peste 500 kilo
metri de cale ferată. Prin semnale 
luminoase ei încunoștiințează meca
nicul de locomotivă dacă are înain
tea sa alte trenuri. în caz că un ac
celerat, de exemplu, a intrat în sec
torul unui bloc automat, e semnali
zat cu culoarea roșie, ceea ce arată 
că acel sector este ocupat. Cînd 
trenul a părăsit sectorul trecînd în 
zona celui următor, semaforul arată 
la început culoarea galbenă, apoi 
verde. Numărul acestor instalații 
moderne continuă să crească. Pînă 
la sfîrșitul acestui an vor
echipați cu blocuri automate 
120 km de cale feroviară.

toriilor cu trenul. Pe multe linii, joan- 
tele, care fac să se uzeze înainte de 
vreme roțile vagoanelor și locomoti
velor, încep să dispară. Drumul de 
fier fără joante măsoară acum peste 
900 de kilometri. Calea lină s-a pre
lungit în acest an pe noi rute : 
București-Pitești, Predeal-Sighișoara, 
Teiuș-Cluj, Pașcani-Iași, Arad-Curtici 
Lugoj-Timișoara și altele, pe o dis
tanță de aproape 300 de kilometri. 
Șinele sînt unite acum cap la căp, 
printr-un procedeu modern : sudură 
electrică prin contact.

Cu 140 km la oră

Acarul automat

mai fi 
încă

Povestea acarului e veche. Pe ger 
sau pe viscol alerga printre șine, 
să manevreze macazurile. Revizorii 
de ace raportau apoi impiegatului 
de mișcare poziția lor, iar acesta 
transmitea mai departe comanda 
de „liberă trecere". Treaba dura 5 
pînă la 10 minute; Și dacă greșea 
acarul ?... Azi o simplă apăsare pe 
buton și macazurile se mișcă sin
gure. Sînt manevrate automat. Pre
gătirea unui parcurs se face în nu
mai cîteva secunde. „Citind" o sche
mă luminoasă a stației, impiegatul 
de serviciu știe, în orice moment, 
care linii sînt ocupate sau libere, 
unde se află trenurile... Instalația de 
centralizare electrodinamică indică 
precis situația din gară și scur
tează timpul de dirijare a 
nurilor, 
tranzitare a stațiilor. Peste 70 de 
stații sînt centralizate electrodina
mic. în curînd va fi dat în folosin
ță dispecerul de nod al orașului 
Brașov. De la un tablou de coman
dă un operator va dirija circulația 
trenurilor din întreaga zonă a com
plexului respectiv, care cuprinde 
patru stații : Dîrste, Timișul de Sus, 
Stupini și Hărman.

Cît mai repede, cît mai comod — 
sînt numai două dintre cerințele 
transportului modern, pe cale de a 
fi satisfăcute. Se iau măsuri ca pe 
toate liniile curente, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, să poată circula 
vagoane grele de 20,5 tone pe osie; 
aceste vagoane vor putea goni pe 
liniile principale, cuplate în trenu
rile de marfă, cu o viteză de pînă 
la 120 km pe oră. Pregătirile în a- 
cest sens au început. Anual se 
montează peste 400 km de cale cu 
șine de tip greu, care permit viteze 
de 120—140 km pe oră. Pentru aces
te viteze se produc noi tipuri de 
vagoane de marfă și călători. Anul 
acesta se înlocuiesc șinele vechi 
pe unele porțiuni din traseele : 
București-Predeal, București-Roșiori- 
Craiova, Tecuci-Iași, Cluj-Oradea, 
Brașov-Sibiu și altele. Lucrările de 
montare sînt aproape gata. Conco
mitent se introduc traverse de be
ton. Pînă la finele anului, numărul 
lor va depăși 1 000 000, din care ju
mătate au fost introduse în cursul 
acestui an.

Acțiunea de modernizare în toate 
sectoarele continuă.

tre- 
mărește capacitatea de

„Glasul roților de tren"
Sacadat șl melancolic, „glasul ro

ților de tren' a încetat sä mai fie un 
atribut nedespărțit al tuturor călă-

din rășinoase
Al 8-lea obiectiv din cadrul C.I.L.- 

Piteșfi — Fabrica de cherestea din 
rășinoase — a intrat în probe tehno
logice. Noua fabrică modernă este con

struită după proiecte romînești, ela
borate de Institutul de Studii și Pro
iectări Forestiere. întregul proces teh
nologic, începînd de la descărcarea 
buștenilor în depozite și pînă la în
cărcarea cherestelei în vagoane, este 
dirijat de la tabloul de comandă, o- 
perațiile fiind automatizate pe bază 
de comenzi electrohidraulice. Chiar 
distribuirea buștenilor și sortarea lor pe 
diametre și clase se face acum de către 
un singur om, de la un tablou cu co
menzi automate. Mașinile și utilajele de 
înaltă productivitate asigură realiza
rea unei producții de bună calitate, 
din care o parte va fi folosită ca ma
terie primă pentru fabricile de mo
bilă și binale din același combinat. 
Toate obiectivele date în funcțiune în 
cadrul combinatului sînt executate la 
un înalt nivel tehnic și asigură o va
lorificare superioară a bogățiilor fo
restiere ale regiunii Argeș. Fabricile 
de aici produc cherestea de foioase 
și rășinoase, placaje, panele, plăci 
fibrolemnoase, parchete, diferite ti
puri de mobilă, binale și alte pro
duse. în acest an colectivul combina
tului a dat peste plan 127 m c pla
caje, 1 477 tone P.F.L., 128 sufrage
rii tip „Bîlea”, 141 canapele „Car- 
pafi”.

La C. I. L.-Bacău

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — La 
Bacău s-a construit un nou complex 
pentru industrializarea lemnului. Aici 
vor funcționa în prima etapă trei fa
brici : de mobilă, una de uși și alta 
de ferestre. Consfrucfia modernă a- 
dăposfește hale spajioase, înzestrate 
cu mașini de înaltă tehnicitate, fabri
cate în fără și peste hotare. Anual se 
vor produce în această întreprindere 
15 000 garnituri de mobilă tip „llva", 
uși și ferestre pentru 10 000 de apar
tamente. Complexul dispune de uscă- 
torie pentru materiale, de depozite de 
materii prime, de atelier mecanic și de 
o centrală termică, care produce abur 
și apă supraîncălzite, 
procesul tehnologic

necesare în 
_ și la încălzirea 

halelor. în prima zi a lunii decem
brie au intrat în probe tehnologice 
centrala termică și o dată cu aceasta 
au început probele tehnologice de 
producție și la fabrica de mobilă. 
Pentru buna desfășurare a procesului 
de producție, conducerea întreprinde
rii a luat măsuri de calificare a 200 
muncitori și tehnicieni.

® PESTE 300 DE FILME 

ARTISTICE SI PESTE 500 DE 
SCURT-METRAJE ® ÎN SPRIJI
NUL ÎNVÀTÀMÎNTULUI AGRO
ZOOTEHNIC • SIMPOZIOANE, 

CONCURSURI „CINE ȘTIE 
CÎSTIGÀ"

Azi începe tradiționalul festival anual 
al filmului la sate organizat de către Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Arfă îm
preună cu Consiliul Superior al Agricul
turii, Această nouă ediție a festivalului 
(6 decembrie 1964 — 14 februarie 
1965) va aduce cu ea multe noutăți. Pe 
ecranele cinematografelor sătești, ale 
caravanelor cinematografice vor fi pre
zentate peste 300 de filme artistice 
de lung metraj (dintre care 30 vor con
stitui premiere), și peste 500 de 
scurt-metraje economice, de știință popu
larizată, sportive sau de desen animat. O 
grijă deosebită se va acorda filmelor 
agro-zootehnice, grupate pe cicluri tema
tice pentru a urmări îndeaproape progra
mele de învățămînt ale cercurilor agro
zootehnice. In acest domeniu, priceperea 
și ingeniozitatea organizatorilor vor avea 
cuvîntul principal. Să dăm doar un singur 
exemplu : un film documentar, de pildă, 
despre noile soiuri de plante furajere, 
este în mod obișnuit programat după lec
ția care s-a ocupat de aceeași problemă ; 
s-a preconizat însă și o altă soluție : fil
mul să fie proiectat concomitent cu pre
darea, servind ca material intuitiv expli
cațiilor și facilitînd astfel procesul de 
consolidare a cunoștințelor. Avantajul a- 
cestui mod de folosire a filmelor este 
evident. Acțiuni de larg interes și de o 
mare eficiență se pot iniția și în ce pri
vește prezentarea scurt-mefrajelor didac
tice și științifice venind în sprijinul în- 
vățămîntului din școlile elementare și 
medii, sau a documentarelor care pot 
contribui la întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor agricole colec
tive prin popularizarea metodelor avan
sate de muncă în agricultură și a rezul
tatelor bune obținute de gospodăriile 
fruntașe.

Organizarea festivalului a prilejuit ini
țiative interesante, valorificarea experien
ței din anii trecuți. Unele filme vor fi în
soțite de conferințe sau prezentări adec
vate, cu altele publicul va face cunoștință 
in cadrul unor simpozioane, nu vor lipsi 
nici mult așteptatele concursuri „Cine 
știe, cîștigă". Atrag, de asemenea, 
atenția serile literar-cinematografice, 
unde, pentru a contribui la o cit mai 
bună înțelegere a unor filme inspirate 
din opere literare, proiecția lor va fi pre
cedată de recenzii ale romanelor res
pective.

Festivalul filmului va căuta să cuprindă 
un număr cît mai măre de localități. El

se va desfășura pe ecranele celor 5 400 
de cinematografe rurale ; pentru a da po
sibilitate și locuitorilor satelor încă neci- 
neficate să participe la festival, acolo 
unde nu sînt condiții în vederea trans
portării aparatajului existent în comunele 
învecinate, vor funcfiona caravanele cine
matografice. Rezultatele tuturor acestor 
măsuri vor fi cu atit mai evidente cu cit, 
în acest domeniu, ele pot fi exprimate 
în limbajul expresiv al cifrelor : la prece
dentul festival al filmului la safe au par
ticipat aproape 9 milioane de spectatori, 
dintre care peste 1 milion doar la docu
mentarele cu tematică agricolă. In actualul 
festival, această cifră va fi cu siguranță 
depășită dacă ne gîndim doar la faptul 
că, în anul care s-a scurs, au fost date in 
folosință încă 700 de cinematografe să
tești

O proiecție de calitate, o audiție de 
calitate — iată lozinca cu care întreprin
derile cinematografice au înfîmpinat festi
valul filmului. Pentru aceasta, cu sprijinul 
comitetelor regionale pentru cultură și 
artă, ele au asigurat din timp o bună asis
tență aparatajului tehnic. Rămine doar ca 
„avizul de calitate“ să fie dat de spec
tatori. Reușita deplină a festivalului este 
condiționată într-o măsură hotărîtoare și 
de acordarea atenției cuvenite popu
larizării manifestărilor prin anunțuri, afișe, 
cu ajutorul stațiilor de radioficare locale 
și al presei raionale și regionale.

Pentru a stimula interesul participanfilor 
și a menține o atmosferă mereu vie în 
jurul acțiunilor cinematografice, ele tre
buie să se bucure tot timpul de sprijinul 
comitetelor regionale pentru cultură și 
artă și al consiliilor agricole locale, de 
atenția organizațiilor de partid. Astfel, 
festivalul, așteptat cu mare interes de pu
blicul de la sate, se va bucura și în acest 
an de o binemeritată popularitate și de 
o largă participare.

Radu CONSTANTINESCU

Plecarea delegației C. C. al P. M. R. 
la Congresul Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia

erovîar

Macheta unei stații centralizate 
electrodinamic. Se văd șl semnalele 

blocului de linie automat

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
plecînd spre Belgrad, delegația 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, care va 
participa la cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. Din delega
ție fac parte tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., conducă
torul delegației, Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., Ilie Ver- 
deț, membru al C.C. al P.M.R., șef

de secție la C.C. al P.M.R., Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în R. S. F. Iugoslavia.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, Mi
hai Dalea, de membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

Au fost de față Ante Ciudina, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. S. F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Pe cfloJb , îâ; 24 ite oîre

D. M.

TELEGRAMĂ

Convocarea Consiliului 
de Miniștri la Roma »

Se crede că Consiliul de Mi
niștri italian a fost convocat pen
tru duminică după-amiază în le
gătură cu demisia șefului statu
lui, Antonio Segni. Unele ziare 
au anunțat că ședința Parlamen
tului pentru alegerea noului șef 
al statului, după demisia lui 
Segni, ar fi prevăzută pentru pe
rioada 14—18 decembrie.

Victorii ale forțelor 
patriotice din Mozambic

Frontul de eliberare națională 
din Mozambic a dat publicității un 
comunicat la Dar Es Salaam, în 
care se arată că, în cursul lunii 
noiembrie, forțele patriotice din 
Mozambic au întreprins șase opera
țiuni militare importante împotriva 
trupelor colonialiste portugheze. In 
timpul luptelor au fost uciși 59 de 
soldați portughezi și a fost captura
tă o cantitate mare de arme și mu
niții. Patrioții au aruncat în aer po
duri peste care urmau să treacă 
unitățile portugheze.

Congo

Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda
Helsinki

Cu prilejul sărbătorii naționale a Finlandei, rog Excelența Voastră 
să primească sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fe
ricirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului finlandez.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Guvernul revoluționar 
își continuă activitatea

„Guvernul revoluționar con- 
golez continuă să-și desfășoare 
activitatea pe teritoriul Congo- 
ului“, a declarat Gaston Soumia- 
lot, unul din conducătorii răscu- 
laților congolezi, aflat la Khar

tum. „Eu sînt singurul membru 
al guvernului de la Stanleyville 
aflat în prezent în Sudan, a con
tinuat el. Vă pot spune că gene
ralul Olenga și președintele 
Gbenye, precum și principalii lor 
colaboratori, sînt în Congo“.

Consultări intre Madrid 
și Buenos Aires 
in legătură cu cazul Peron

Agențiile de presă anunță că în
tre guvernele argentinean și spaniol 
au loc consultări cu privire la Peron 
care acum, după eșecul încercării 
de a se reîntoarce în Argentina, cș 
revenit în Spania, aflîndu-se sub su> 
pravegherea poliției într-un liote) 
din Tarremelinos. Cercurile diplo
matice sînt de părere că guvernai 
Argentinei nu se va opune șederii 
fostului președinte în Spania cu 
condiția ca el să fie pus în imposi
bilitatea de a organiza acolo o bază 
de subversiune. La Madrid se crede 
că guvernul spaniol va autoriza pe 
fostul președinte să rămînă în Spa
nia. Dar, pe cît se pare, el va trebui 
să renunțe la activitatea sa politică.

Puternic incendiu 
la Londra

Un puternic incendiu a distrus 
sîmbătă dimineața gara Bishopsgate 
— una din principalele gări de măr
furi ale Londrei. Se apreciază că in
cendiul a fost cel mai grav înregis
trat la Londra după bombardamen
tele din timpul războiului. Incendiul 
a provocat moartea a două persoane 
și pagube de aproximativ 10 milioa
ne lire sterline. Au fost distruse pes
te 300 de vagoane de cale ferată, 20 
de autovehicule și o cantitate enor
mă de mărfuri.
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PRODUCȚIA DE LEGUME
PERIOADA DE IARNĂ

în ultimii ani, datorită măsurilor 
luate de statul nostru, producția de 
legume a crescut simțitor, îmbunătă- 
țindu-se continuu aprovizionarea 
populației cu aceste alimente valo
roase. Unele rezultate s-au obținut 
și în ce privește eșalonarea produc
ției și consumului de legume proas
pete pe o perioadă mai lungă din 
cursul anului. Aceasta are o mare 
însemnătate dacă se ține seama că 
legumele proaspete au cea mai mare 
valoare nutritivă, întrucît ele conțin 
mai multe vitamine și alte elemen
te nutritive necesare organismului. 
Cu toate realizările obținute, pro
ducția de legume proaspete eșalona
tă pe o perioadă mai mare este încă 
scăzută. Experiența din ultimii ani 
arată că această deficiență poate fi 
înlăturată prin mărirea cantității de 
legume păstrate în stare proaspătă, 
dar mai ales prin extinderea în gos
podăriile colective și de stat a cul
turilor forțate în răsadnițe și sere. 
Popularizarea rezultatelor bune ob
ținute în prelungirea producției de 
legume în perioada de iarnă și sta
bilirea măsurilor necesare în vede
rea extinderii acestei acțiuni au con
stituit obiectul schimburilor de ex
periență organizate recent de Con
siliul Superior al Agriculturii la In
stitutul de cercetări hortiviticole- 
Băneasa și la stațiunile experimen
tale Buzău, regiunea Ploiești, și 
Șimnic-Oltenia. Cu acest prilej s-au 
elaborat recomandări privind orga
nizarea sectorului de răsadnițe pen
tru asigurarea răsadurilor necesare, 
cît și pentru producția timpurie și 
extratimpurie de legume. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea răspîndirii 
unor legume valoroase care se con
sumă iarna în stare proaspătă dar 
care sînt puțin cultivate la noi.

Folosirea intensivă 
a răsadnițelor

în unele unități agricole s-au a- 
menajat sere în care se cultivă în 
timpul iernii diferite legume. Dar o 
seră necesită investiții mai mari pe 
care unele gospodării încă nu le pot 
face. Există în schimb un mijloc 
deosebit de economic pentru pro
ducerea de legume în timpul iernii 
și anume răsadnițele. Folosirea lor 
este deosebit de avantajoasă pen
tru fiecare unitate agricolă socia
listă. Gospodăria colectivă „Timpuri 
noi“ din Dudești-Cioplea de lîngă 
Capitală a realizat, în acest an, 
din legumicultura, 2 500 000 lei, 
ceea ce reprezintă 60 la sută din 
venitul total bănesc obținut. O mare 
parte din acești bani rezultă din va
lorificarea legumelor. în timpul ier
nii, primăverii și toamnei. Gospodă
ria nu are sere, dar și-a amenajat 
în schimb o suprafață de 20 000 mp 
de răsadniță. Aci se cultivă conopi
dă, roșii, ardei, castraveți etc. La 
gospodăria de stat „30 Decembrie“, 
tot din apropierea Bucureștiului, s-au 
obținut, în medie, la metrul pătrat 
de răsadniță, următoarele cantități 
de legume: 2,6 kg .ardei iute, 5,17 kg 
castraveți, 6 kg dovlecei, 5,93 kg sa
lată, 11,85 kg vinete. De la răsad
nițe, care însumează o suprafață de 
17 460 mp, valoarea producției a fost 
de 338 860 lei din care 127 600 lei 
este beneficiul curat. Și în alte uni
tăți agricole s-au obținut rezultate 
asemănătoare.

CĂMINUL

De largă utilitate
• Cînd săpunul nu mai ajută ® Jaluzele, 
saltele și alte obiecte casnice • Atenție 
automobilist!! • Poftiți la iarbă verde

La recentele contractări, produsele 
întreprinderii industriale raionale din Si
biu au fost apreciate de comerf. Măr
furile prezentate au fost acceptate și 
cerute în cantifăți mari. Ce se produce 
aici ?

De pildă, „Puralinul". Este o pastă 
pentru spălat cu însușiri excepționale, 
care se folosește atunci cînd săpunul 
nu mai ajută. Ai lucrat la repararea 
unui motor, mîinile s-au îmbibat cu
ulei, sînt negre, lucioase? Apelezi la 
,,Puratin" și murdăria dispare, iar
pielea rămîne catifelată. Sau altă
denumire — „Pim". E fot un
praf de spălat, dar pentru veselă. Costă 
foarte puțin, nu zgîrie vasele și curăță 
repede și bine. Ca materie primă s-a 
folosit o bogată carieră locală de nisip 
feldspatic, cu calități corespunzătoare.

Colectivul de la I.I.R.S. s-a gîndit că 
n-ar fi rău să le dea o mînă de ajutor 
și motocicliștilor sau automobiliștilor. 
Mai ales atunci cînd rămîn în drum pen
tru o nimica toată ; de pildă, din lipsa 
lichidului de frînă. Și l-au făcut. în afa
ra calităților de specialitate, noul lichid 
miroase plăcut, e ușor de transportat, 
întreprinderea mai produce lichid pentru 
actionarea ambreiajului —■ destinat ve
hiculelor cu ambreiaje acționate hidrau
lic — șj lichid amortizor — pentru sus
pensii. Cîteva însușiri ale ultimului : evi
tă frecarea în amortizoare, nu atacă 
garniturile și rezistă presiunilor timp 
îndelungat. în acest domeniu, cău
tările continuă. în momentul de 
tafă. serviciul tehnic experimentează 
cu succes un lichid care, pus în radia
tor, oprește înghețarea apei la tempe
raturi scăzute, un lichid pentru șterge
rea ușoară și perfectă a parbrizului ețc. 
Pentru automobiliști se mai fabrică aici 
suport-bagaje, care se pot atașa ușor 
sus, pe capota mașinii și pot fi utili
zate la toate tipurile de autoturisme 
existente în fără.

Articolele mărunte, dar deosebit de 
folositoare pentru locuinfe, au stat, de 
asemenea, în atenția întreprinderii. Prin
tre acestea pot fi enumerate suporturile 
pentru legume și fructe, folosibile mai 
ales în cămările din noile blocuri ; șter- 
gătoarele de picioare — tip fagure —

Cum se poate realiza utilizarea cu 
randament maxim a răsadnițelor ? 
într-unul din schimburile de expe
riență de care am amintit s-a relatat 
că la secția de legumicultură din 
Ișalnița a stațiunii experimentale 
Șimnic-Oltenia, toamna, tocurile de 
răsadnițe au fost așezate peste stra
turile plantate cu salată. La venirea 
frigului, printre tocuri s-a așezat bă
legar. De la 20 ianuarie, răsadnițele 
au fost folosite pentru producerea 
răsadului de varză, iar după 20 mar
tie, în locul răsadului care s-a plan
tat în cîmp, s-a cultivat ardei iute. 
Tot așa s-a procedat și cu alte cul
turi, obținîndu-se, la metru pătrat, 
cîte 1 080 fire de răsad de varză tim
purie, 1,900 kg ardei iute și 1,400 kg 
salată. Numai prin vînzarea ardeiu
lui și salatei s-au realizat cîte 62 de 
lei la metru pătrat.

Producerea unor cantități îndes
tulătoare de răsad și extinderea cul
turilor forțate și timpurii de le
gume necesită ca unitățile cultiva
toare de legume să aibă un sector 
de răsadnițe cît mai bine organizat. 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
Institutul de cercetări hortiviticole 
au elaborat încă în 1963 un proiect 
privind sistematizarea și tipizarea 
sectorului de răsadnițe. în gospodă
riile unde acest proiect a fost apli
cat s-au obținut rezultate foarte 
bune. El a permis să se practice cul
tura succesivă a legumelor, să se or
ganizeze mai bine munca, asigurîn- 
du-se permanentizarea și specializa
rea celor care lucrează în această 
ramură de producție. Proiectul 
prevede ca amplasarea sectorului de 
răsadnițe să se facă în apropierea 
sediului gospodăriei și a grajdurilor, 
lîngă un drum principal și o sursă 
de apă, ceea ce permite o mai bună 
supraveghere și ușurează transpor
tul gunoiului, apei și al produselor.

Alte amenajări ieftine
Pentru o gospodărie cultivatoare 

de legume sînt necesare cantități 
mai mari de răsad. Iată de ce gos
podăriile fruntașe construiesc, în 
cadrul sectorului de răsadnițe, așa- 
numitele înmulțitoare. Acestea sînt 
construcții ieftine, un fel de sere 
care nu au pereți laterali din sticlă. 
Ca acoperiș se pot folosi ra
mele de răsadnițe sau polietilena, 
încălzirea se face cu sobe cu 
cotlon sau conducte metalice, iar 
drept combustibil se folosesc dife
ritele resturi din gospodărie : tulpini 
de floarea-soarelui, ciocălăi de po
rumb, materiale rezultate de la tă
ierile făcute la pomii fructiferi și 
vița de vie. Prin folosirea răsadnițe
lor înmulțitor, numeroase gospodă
rii colective, pe lîngă că și-au asi
gurat răsadurile necesare, au pro
dus, cu investiții foarte mici, în 
timpul rece, cantități mari de legu
me. începînd cu luna octombrie, în 
asemenea încăperi se poate face și 
o cultură de ciuperci.

în gospodării se mai pot con
strui și sere-solar. Acestea se fac 
din panouri demontabile acope
rite cu folii de polietilenă. Cu aju
torul unor șuruburi, ele se pot mon
ta și demonta cu ușurință. Gospodă
riile colective Buzescu, raionul Ale
xandria, Conțești, raionul Zimnicea, 
Dorobanți, raionul Arad, și altele au 
obținut în serele-solar însemnate 
cantități de legume extratimpurii : 
ridichi de lună, salată, spanac, roșii, 
castraveți, vinete, ardei etc. Avan

ușor de curățat ; lichidul cu ajutorul că
ruia se pot curäfa repede și ușor covoa
rele, lichidul pentru spălatul geamurilor 
și altele. întreprinderea fabrică, de ase
menea, saltele și plăpumi, tradiționalele 
obiecte de marochinărie sibiene etc.

Se știe cît de neaspectuoase sînt fe
restrele fără jaluzele. Fiecare pune în 
geam ce crede de cuviinfă și ce are la 
îndemînă. Noile jaluzele produse la Si
biu sînt nu numai frumoase, dar și foar
te practice. Fabricate din benzi de ma
terial plastic, aplicate pe urzeală de 
bumbac, se montează ușor pe fereastra 
din interior ; ele au un colorit viu și 
divers. Pot fi rulate ori se manipulează 
o dată cu geamul care se deschide.

După ce am vizitat întreprinderea, 
am fost invitați... la plimbare. însă 
nu oricum, ci cu tot dichisul. Și 
dichisul acesta încape frumușel sub 
braț Să vi-l prezentăm : un scaun, o 
mâsufâ,și o umbrelă colorată, care ne 
apără de soare. Cum de pot fi duse 
subsuoară ? Fiindcă se „împachetează" 
și sînt ușoare. Scaunul, care poate fi de 
două feluri — cu spătar și fără — este 
făcut din fevi metalice și pînză. Masa, 
de asemenea pliantă, are deasupra o 
tăblie din plăci fibrolemnoase melami- 
nate. Filmul acesta plastic, de melamină 
se spală ușor și se deteriorează greu. 
Umbrela, din pînză colorată, cu o su
prafață de acoperire avînd un diametru 
de peste 2 metri, este demontabilă : 
piciorul e format din bucăfi care se 
„înșurubează“ una în cealaltă, iar toată 
umbrela încape într-un toc special. Scau
nul, măsuța și umbrela pot fi folosite nu 
numai în excursii ori la plajă, ci și 
acasă, în grădină ori pe terasă.

lată numai cîteva din produsele 
I.I.R.S. Unele dintre ele se află de pe 
acum în magazinele de specialitate. 
Cele mai multe au fost însă contractate 
de comerf pentru anul viitor și vor 
putea fi cumpărate începînd din primele 
luni ale lui 1965. Intre timp, între
prinderea va lansa în producfie și alte 
obiecte, la fel de utile. Căutărilor aces
tora fructuoase li s-ar putea alinia și 
colectivele altor întreprinderi de indus
trie locală din fără.

Vaslle TINCU
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tajul acestor construcții constă în 
aceea că pot fi folosite primăvara la 
iarovizarea catofilor, iar toamna 
pentru maturizarea tomatelor și co
nopidei care se recoltează tîrziu.

Extinderea cultivării 
unor legume valoroase

Unele legume, deosebit de valo
roase din punct de vedere alimen
tar, sînt- puțin răspîndite în țara 
noastră. Printre acestea amintim : 
cicoarea sau andivia, varza de Bru
xelles, varza chinezească etc. Cicoa
rea se obține în timpul iernii din 
rădăcinile crescute vara și care se 
pun toamna la forțat. Rezultă o „pă
pușă“ de frunze de culoare albă, 
crescute compact, unele lîngă altele, 
din care se prepară salate său gar
nituri la diferite mîncăruri. Forța
rea rădăcinilor se face în șanțuri 
încălzite cu gunoi de grajd, în piv
nițe, răsadnițe și sere. Cultura an- 
diviei este foarte rentabilă întrucît 
din rădăcinile recoltate de pe un 
hectar și forțate se obțin în perioa
da de iarnă cu eforturi mici 4 000— 
6 000 kg de „păpuși“. Deosebit de va
loroasă este și varza de Bruxelles. 
Cum arată această legumă? Pe o 
tulpină înaltă cresc niște căpățîni 
mici de varză care în timpul iernii 
se detașează. Se poate prepara în
tocmai ca varza obișnuită, avînd ca
lități gustative și alimentare supe
rioare acesteia. Producția de verzi- 
șoare este de 4 500—6 000 kg la hec
tar. Pentru cultura în cîmp, s-a răs- 
pîndit în ultimul timp în țara noas
tră varza chinezească. Ea este folo
sită mai ales ca salată crudă sau 
preparată cu diferite sosuri. Răsa
dul de varză chinezească se plantea
ză în luna august, iar căpățînile se 
recoltează în octombrie obținîndu-se 
30—50 tone la hectar. Căpățînile pot 
fi consumate toamna tîrziu și iarna.

Extinderea în cultură a legumelor 
mai puțin răspîndite, alături de cul
tivarea unor suprafețe mai mari de 
răsadnițe, va contribui la o mai 
bună aprovizionare a populației în 
timpul sezonului rece.

Ion HERȚEG

N O S T R U
Produse

cosmetice noi
In vitrinele magazinelor de spe

cialitate se vor putea vedea, în viito
rul apropiat, cîteva noutăți r măștile 
cu parafină „Tenofin“, un produs 
„Nivea“ astringent sau emolient, po
trivit diferitelor tenuri, „Atractiv“ — 
soluție care dă strălucire buzelor, 
crema „Nectin", conținînd lăptișor 
de matcă etc. Printre produsele noi 
sânt și cîteva destinate bărbaților. 
Amintim loțiunea care ușurează ra
sul cu mașina electrică.

Mai sînt o serie de preparate care 
pot fi utilizate atît de femei, cît fi 
de bărbați : loțiunea pentru înviora
rea ochilor, „Tonichinin“ — un to
nic al părului, ulei special pentru 
unghii, „Prolligen“ — pentru cură
țirea protezelor dentare, crema che- 
ratolitică pentru pielea îngroșată, 
„Pedotin“ care atenuează oboseala 
picioarelor.

i

Din lumea 
jucăriilor

La recentele contractări au fost 
prezentate și noi tipuri de jucării. 
Păpușile de la „Arădeanca" vor 
constitui o surpriză plăcută : multe 
din ele au părul din fire sintetice, 
implantat, așa că pot fi pieptă
nate.

Sectorul jucăriilor mecanice va 
oferi celor mici cîteva produse 
ale fabricii „Bucuria copiilor' : 
automobilul cu linie aerodinami
că demontabil ; un joc din cons
trucții metalice, o rachetă cosmi
că „teleghidată", care ocolește 
obstacole, și multe altele, pe care 
magazinele le pregătesc pentru 
traista lui Moș Gerilă.

Expoziție de trofee 
vinătorești

La sediul Asociației generale a 
vînâtorilor și pescarilor sportivi de 
pe calea Moșilor 128 s-a deschis o 
expoziție deosebită : sînt expuse 
aici zeci de trofee vinătorești cu 
care țara noastră a participat la 
recenta Expoziție internațională de 
vînătoare de la Florența. Romînia a 
obținut acolo locul întîi din 15 țări 
participante, juriul atribuind expo
natelor noastre 55 medalii de aur, 
17 de argint și 2 de bronz, precum 
și diploma de onoare pentru stan
dul cel mai bogat și frumos pre
zentat. In fotografie : O parte din 
trofeele expuse.

Foto : M. Cioc

Pe șantierele
(Urmare din pag. I-a)
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Onești. L-am putea numi, fără riscul 

unei exagerări din cale-afară, Mamaia văii 
Trotușului. Orașul te primește chiar pe 
vremea asta ploioasă de toamnă, surîzînd. 
Are și de ce ; blocurile cu feluritele si
luete și nuanțe de culori, magazinele mo
derne cu vitrine imense amenajate cu un 
dezvoltat simț al frumosului și bine apro
vizionate, restaurantele care te îmbie să 
le guști preparatele culinare și băuturile, 
străzile largi pe drept cuvînt numite ma
gistrale — toate astea împrumută noii 
așezări o notă de optimism și mîndrie ce 
se contopește cu mîndria locuitorilor săi. 
Unul dintre acești locuitori este și ingine
rul Ștefan Moldovanu, de la Combinatul 
chimic Borzești. De felul său Moldovanu 
este un om vesel. De la o vreme însă 
umblă posomorit de parcă totul îi ninge și-i 
plouă. Care să fie motivul ? Nu-i vorba 
de condițiile în care-și desfășoară activi
tatea și cărora nu are nimic a le reproșa. 
Nemulțumirea lui Moldovanu pornește de 
la cu fotul altceva. Să vedem...

Orașul Onești este un oraș prin exce
lentă modern. Din fosta comună de la 
care și-a împrumutat numele n-a mai ră
mas aproape nimic neschimbat. Pe de 
altă parte, combinatele (chimic și de cau
ciuc), rafinăria și termocentrala sînt con
struite la un înalt nivel de tehnicitate. Și 
nu numai inginerilor și tehnicienilor, dar 
și muncitorilor li se cere o bună pregătire 
profesională, un larg orizont cultural. Că 
setea de cunoștințe, dorința de a învăfa 
cît mai mult, de a ști despre tot mai 
multe lucruri este nesecată, o dovedește 
și faptul că numai cursurile serale ale 
școlilor medij din Onești sînt frecventate 
de circa 900 de tineri muncitori. Aceștia 
laolaltă cu miile de ingineri, tehnicieni și 
funcționari alcătuiesc o populajie cu cres- 
cînde necesități de ordin spiritual. Cum 
sînt ele satisfăcute, ce au la îndemînă 
locuitorii noului oraș în această privință î 
Firește, mai întîi casa orășenească de cul
tură care pe lîngă cele două formații de 
teatru (de proză și păpuși), una de acor- 
deoane și o brigadă artistică de agitajie 
mai are și cinci cercuri — literar, arte 
plastice, foto ; apoi cele două cinema
tografe noi unde se schimbă filmele de 
cîte două ori pe săptămînă ; numeroasele 
turnee teatrale sau ale ansamblurilor de 
estradă și muzicale. Dacă mai punem la 
socoteală televizoarele (acoperișurile 
blocurilor sînt împînzite de antene), ex
punerile pe teme științifice ținute de către 
profesori de la centrul universitar lași 
reiese că la Onești se trăiește o viață 
spirituală destul de intensă. Totuși, la o 
cercetare mai atentă ies la iveală destule 
neajunsuri.

Se poate și mai bine
La combinatul chimic, de pildă, se lu

crează în trei ture. Jn nici o oră din cele 
24, complicatelor instalații și mașini nu 
li se acordă răgaz decît atunci cînd se 
ivește necesitatea unei revizii tehnice sau 
reparații. Oamenii însă, indiferent de rolul 
pe care îl joacă în această imensă cetate 
a chimiei, își au ceasurile bine precizate 
de lucru și de odihnă In noțiunea de 
odihnă se include bineînțeles nu numai 
somnul ci un întreg complex de activi- 
tăfi culturale, recreative.

Dar să zicem că este vorba de Moldo
vanu. Deci ne aflăm în miezul u.nei zile 
în momentul cînd șuvoiul de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari din 
schimbul I se îndreaptă spre ieșire. La 
poarta combinatului o stafie modernă de

de locuințe
cuție au fost întîrzieri mari. 
Așa se explică că pe unele șan
tiere (Berceni, Drumul Taberei 
și Balta Albă) o parte din lu
crări au început în lunile iunie și 
iulie. De asemenea, n-au fost sta
bilite din timp amplasamentele. în 
perioadele de vîrf ne-a lipsit ci
mentul. fierul beton și alte mate
riale. Aprovizionarea neritmică 
cu materiale se datorește, în 
principal, lipsei mijloacelor de 
transport. în trimestrul III, cînd 
este vîrf de construcții, I.R.T.A.- 
București nu și-a îndeplinit planul 
de transport față de D.G.C.M. decît 
în procent de 68 la sută.

în legătură cu stadiul lucrărilor- 
construcțiilor de locuințe am cerut 
părerea și tov. ing. Traian Ispas, 
directorul secțiunii tehnice de in
vestiții a Sfatului popular al Capi
talei.

— Despre acțivițatea noastră ce să 
vă spun ? Rămîneri în urmă, s-a lu
crat neritmic, avem întîrzieri. La 
începutul anului nu am avut docu
mentația care, între altele fie spus, 
șe asigură de o instituție care apar
ține tot de Sfatul popular al Capi
talei. Pe multe șantiere lucrările au 
început cu întîrziere ; se mai poate 
vorbi, în unele perioade, de aprovi
zionarea neritmică cu materiale etc.

— Cum se urmărește respectarea 
contractelor încheiate între con
structor și beneficiar ?

— Pentru fiecare bloc de locuin
țe, contractele prevăd termene pre
cise de predare „la cheie“, dar de 
multe ori constructorul nu le res
pectă. Noi nu am fost exigenți și 
nu am folosit, contractele ca impor
tante pîrghii economice. Nici con
structorii nu le-au folosit, cu toate 
că puteau să ne ceară daune pentru 
nerespectarea unor clauze contrac
tuale. Deci, „o mînă spală pe alta“. 
Există, să spunem așa, o înțelegere 
tacită. Este drept, noi pierdem 
mai mult, dar, în linii mari, se com
pensează.

Continuînd firul discuției am a- 
juns la tov ing. Liviu Neacșu, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, care 
răspunde de activitatea de construc
ții, L-am rugat să ne spună ce mă
suri s-au luat pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă. Iată ce ne-a 
relatat :

— Cele arătate cu privire la lip
surile de pe șantiere sînt reale. 
Nu este ușor ca într-o lună de 
zile să termini cîteva mii de apar
tamente, deși marea lor majoritate 
se află în stadiul de finisaj. Totuși 
prin măsurile pe care le-am luat, spe
răm că vom îndeplini în întregime 
planul. La toate blocurile am făcut 
închiderile necesare pentru a se 
putea lucra în interior și usca ten- 
cuielile ; se urgentează terminarea

autobuze. Pe peretele exterior sînt lipite 
două afișe : unul anunță un meci de box, 
altul de fotbal. Pe unul din pereții inte
riori este amenajat un loc de afișai cu 
cîteva mari semne de întrebare care te 
îndeamnă să te interesezi și să alegi, 
înainte de a ajunge acasă, cum îți vei 
petrece după-amiaza. Dar, nu ; să nu vă 
fie teamă că veți pierde autobuzul din 
pricina acelui loc de afișaj prea bogat 
în anunțuri, pentru că privirile nu întîlnesc 
decît acele mute semne de întrebare 
parcă Și ele mirate de ce au mai fost 
puse acolo. Nu cumva o fi simplă scă
pare din vedere ? N-ar fi exclus ca cei 
care răspund de viața cultural-artistică să 
nu fi avut timp să te pună la curent, încă 
de la poarta combinatului, cu manifestă
rile la zi. Să ne urcăm deci într-unul din 
autobuze. Imposibil ca în centrul Oneș- 
tiului să nu aflăm ceva mai mult. Dar nici 
după ce ai coborîf într-o stație din centru 
nu poți să-ți alcătuiești un program mai 
acătării de după-amiază. Un singur afiș 
te invită pentru ora 20 să asiști la un 
spectacol dat de un ansamblu de estradă 
din Capitală. Spectacolul l-ai mai văzut și 
anul trecut. Filmele săptămînii „Cei trei 
mușchetari" și „Viață, particulară" de 
asemenea le-ai văzut după ce ai 
lăsat un supra-preț de nasturi îna
inte să ajungi la casa de bilete. Resem
nat te duci către casă și mănînci, 
apoi te trîntești pe pat și citești sau îi 
tragi un pui de somn. Dar îți mai rămîne 
timp berechet pînă la masa de seară și 
somnul de noapte așa că te pregătești 
să ieși în oraș, pentru a te destinde, să 
zicem, la o partidă de șah. Unde ? La 
Casa de cultură. La Casa de cultură — 
ghinion : cele două mese de șah (singu
rele) aflate într-o cămăruță sînt ocupate 
și dac-ar fi să-ți aștepți rîndul ar însemna 
să treacă noaptea. Noroc că nu joci ping- 
pong sau volei că n-ai avea unde. Prie
tenul nostru Moldovanu se hotărăște deci 
să facă o plimbare pe largile magistrale, 
și, apoi, din nou acasă.

...Așa se întîmplă că în multe seri ingi
nerul Moldovanu constată indispus că și-a 
irosit după-amiaza cam în zadar. Există 
într-adevăr unele greutăți cauzate mai 
ales de lipsa unor săli și spații unde să 
aibă loc manifestări cultural-sportive. E 
adevărat. Nu-i mai puțin adevărat, însă, 
că s-ar putea face mai mult decît se face 
în prezent.

Cîteva păreri
Redăm pe scurt cîteva păreri aflate de 

la următorii tovarăși : inginerul Ștefan 
Moldovanu, șeful secției Cracare-gaz, Cio- 
ca Dumitru, controlor de calitate, și Ion 
Boantă, secretarul comitetului de partid al 
aceluiași combinat...

Moldovanu : „Viață artistică bogată nu 
■înseamnă să așteptăm doar ce ni se 
aduce de prin alte părți ci să ne-o și 
creăm cu forțele noastre, cu talentele de 
pare nu dgcem lipsă. Or, la noi activitatea 
artistică de amatori se duce sporadic, 
mai mult în preajma concursurilor, apoi 
stagnează".

Cioca : „Intr-adevăr, cele trei brigăzi 
artistice de agitație n-au mai dat specta
cole de dinainte de august. „N-avem 
unde“, ni se răspunde. Dar mă gîndesc 
că pînă una-alta ar putea fi folosită sala 
cantinei sau alta din cele existente“.

Moldovanu : „Conducerea combinatu
lui invită adeseori profesori universitari 
care țin conferințe, ceea ce este un lucru 
foarte bun. Ar fi bine însă ca tematica 
acestor conferințe să nu fie axată numai

din Capitală
instalațiilor, a lucrărilor de termo- 
ficare. Pe linia măsurilor luate se 
numără și trimiterea la șantiere a 
unui însemnat număr de specialiști 
din cadrul Direcției generale și din 
conducerile întreprinderilor de con- 
strucții-montaj, care ajută concret 
la rezolvarea problemelor pe care 
le ridică activitatea practică ; au 
fost repartizate la celelalte unități 
ale sfatului popular peste 100 de 
camioane care transportă materia
lele pe șantiere.

Experiența din • acest an a de
monstrat încă o dată că o producție 
ritmică, o eșalonare judicioasă a 
predării apartamentelor în toate tri
mestrele se realizează numai atunci 
cînd activitatea de construcții pen
tru anul ce urmează începe în tri
mestrul IV al anului în curs. în 
momentul de față noi am asigurat 
întreaga documentație pentru locu
ințele anului 1965 și a fost deschis 
front de lucru pentru 6 700 de apar
tamente. Pe șantierele Drumul Ta
berei și Berceni, la un mare număr 
de blocuri lucrările sînt foarte a-= 
vansate. încercăm ca în trimestrul I 
al anului 1965 să începem lucrările 
edilitare pentru construcțiile anului 
1966. Aceasta ne va permite să asi
gurăm decalajul necesar între lu
crările edilitare și cele de bază.

*
în rîndurile de mai sus am rela

tat experiența înaintată de pe unele 
șantiere, părerile constructorilor și 
beneficiarilor despre rămînerea în 
urmă a unor lucrări. Din ancheta 
făcută rezultă concluzia că în cursul 
acestui an, cu toate realizările ob
ținute, pe multe șantiere nu s-a lu
crat ritmic. în timp ce în primul 
semestru activitatea a fost mult res- 
trînsă, au existat perioade „de vîrf“ 
cînd au fost necesare mari eforturi, 
concentrarea unor importante mij
loace. Direcția generală construcții- 
montaje, Institutul „Proiect“-Bucu- 
rești și Secțiunea tehnică de inve
stiții a Sfatului popular al Capita
lei n-au urmărit cu exigența cuve
nită îndeplinirea sarcinilor ce le re
veneau, uneori acoperindu-și reci
proc lipsurile. Trăgînd concluziile 
necesare din analiza activității din 
acest an în domeniul construcțiilor 
de locuințe, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei va sta
bili, fără îndoială, măsuri pentru a 
asigura în anul viitor pe toate 
șantierele o desfășurare ritmică a 
lucrărilor de construcții, în toate 
trimestrele și în toate lunile.

Rezultatele obținute în decursul 
milor de constructorii bucureșteni. 
spiritul de inițiativă și hărnicia lor 
sînt o garanție că se vor recupera 
rămînerile în urmă și se vor da în 
folosința oamenilor muncii toate 
apartamentele planificate în a- 
cest an.
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urmă. Unul din acestea este cel de 
la Drumul Taberei, microraionul 
III. Aici începem discuția cu ing. 
Traian Pătrășcoiu, șeful grupului de 
șantiere. La întrebarea noastră : 
cum stați cu respectarea graficului 
de predare a locuințelor ? ne-a 
spus :

— Nu stăm prea bine. Avem ceva 
rămîneri în urmă. Șantierul nostru 
a fost deschis la 20 iunie. Studiile 
în ce privește amplasarea și asigu
rarea documentației s-au făcut pe 
parcurs, pînă la 20 august, chiar 
pentru blocurile care urmau să se 
predea anul acesta. Deci, în mod 
practic né-au mai rămas circa 5 
luni de lucru pentru executarea u- 
nor blocuri cu 5—6 nivele, timp 
foarte scurt. Atacarea cu întîrziere 
a acestor lucrări ne-a creat greutăți 
foarte mari. La aceasta se mai a- 
daugă, în unele perioade, lipsa de 
materiale și a unor categorii de me
seriași. Avem totuși convingerea că 
pînă la sfîrșitul anului vom termina 
toate cele 630 apartamente prevă
zute în plan.

La Berceni am discutat cu ing. 
Nicolae Manea, șeful șantierului nr. 
2 al întreprinderii de construcții- 
montaj nr. 5.

— La fiecare bloc, ne informează 
tov. Manea, avem rămîneri în urmă 
între 15—20 de zile. Cauzele sînt 
destule...

— Ați vrea să ne enumerați 
cîteva ?

— în primul rînd s-a întîrziat a- 
tacarea lucrărilor. Noi am început 
să lucrăm, în mod efectiv, la 1 iulie, 
deci cu o jumătate de an mai tîrziu 
decît ar fi fost normal. Dar nici du
pă aceasta, din mai multe motive 
n-am putut desfășura o activitate 
continuă. Glisarea la blocul R-17 a 
început numai la 28 iulie. întîrzie- 
rea se datorește faptului că trans
portul primului set de cofraj glisant 
din Pajura la Berceni a durat 22 de 
zile. De asemenea, din lipsa maca
ralelor, glisarea blocurilor R-15 și 
R-16 a început cu întîrziere de 
10—12 zile

Și pe alte cîteva șantiere am pri
mit explicații asemănătoare.

La Sfatul popular al Capitalei 
ne-am adresat tovarășilor care răs
pund de construcții, cu rugămintea 
de a explica, la rîndul lor, întârzie
rile semnalate

Să-1 ascultăm mai întîi pe tov. 
ing. Mihai Hodovan, director al Di
recției generale de construcții- 
montaj :

— Neîndeplinirea ritmică a pla
nului de către constructorii bucu- 
reșteni se datorește mai multor 
cauzé — a spus vorbitorul. Pe linia 
asigurării documentațiilor de exe-

pe probleme de specialitate c) să cih 
prindă și alte subiecte din știința și cul
tura contemporană".

Ion Boantă : „finind cont de nivelul da 
pregătire al oamenilor — numai ingined 
sînt peste 800 — activitatea culturală tre
buie să răspundă unor cerințe înalte și 
să se desfășoare la o ținută și cu o frec
vență corespunzătoare".

Tovarășii Iulian Popa, secretarul comi
tetului orășenesc pentru cultură și artă, și 
Mihai Ciobotaru, directorul casei de cul
tură, au dreptate cînd afirmă că sala pe 
lîngă faptul că este necorespunzăt. e, 
mai este și folosită pentru toate ședințele 
diferitelor organizații, că se simte nevoia 
îndeosebi a unui loc pentru repetiții. Cu 
toate acestea doar două premiere („Gră
dina cu trandafiri“ și un spectacol festiv 
închinat celei de-a douăzecea aniversări) 
de la începutul anului nu-i prea puțin ? 
Nemaivorbind de faptul că montarea 
spectacolului festiv a costat 100 000 de 
lei și s-a jucat doar de șase ori. Cîte 
piese de actualitate care să intereseze pe 
spectatorii oneșfeni nu s-ar fi putut pune 
în scenă cu acești bani ?

Există la Onești nu un mănunchi ci ne
numărate talente dintre care numai o mică 
parte sînt antrenate, folosite. Către aces
tea să-și îndrepte atenția și pe ele să se 
bizuie în primul rînd toți cei care au da
toria să creeze un bogat climat cultural- 
artistic noului oraș.

Gheorghe VLÀD

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R . P. 

Romine : Răpirea din serai (orele 
11), Călărețul de aramă (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini 
(orele 10,30), Vînzătorul de păsări (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caragiale“
(sala Comedia): Maria Stua * (orele 10), 
Eminescu (orele 15,30), ' 'a Nastasia
(orele 19,30), (sala Studio) : t> femeie cu 
bani (orele 10), Mașina de scris (orele 15), 
Moartea unui artist (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza. Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Omul care 
aduce ploaia (orele 10), Orestia (orele
14.30) , Cum vă place (orele 19,30), (sala 
Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A): Fii 
cuminte, Cristofor (orele 10), Dragă min
cinosule (orele 15), Jocul de-a vacanta 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa, 
inimilor sfărîmate (orele 20). Teatrul ,,C.
I. Nottara“ (sala Magheru) : Peer Gynt 
(orele 10), Hipnoza (orele 15,30), Act ve- 
nețian (orele 19,30), (sala Studio) : Casa 
cu două intrări (orele 10,30), Zizi și- 
formula ei de viață (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ninge la 
ecuator (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Finita la commedia (orele 11), 
Frank al V-lea (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ (str. 30 Decem
brie nr. 9): Mitică Popescu (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Revista de altădată (orele 20), 
(sala Victoria) : Aventurile unei umbrele 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ : Băiatul 
și vîntul (orele 11 și orele 18). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : 
•Tinerețe (orele 20). Circul de stat : Spec
tacol prezentat de ansamblul circului 
italian Medrano (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE
Can-Can (film pentru ecran panora

mic): Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
Ziua fericirii — cinemascop : București 
\9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Ghinio- 
nlstul: Capitol (9,30: 11,45; 14; .16.30; 18,45,- 
21). Hamlet — cinemascop: Repv .“rea (9,30; 
12,15; 15,15; 18,15; 21), Grivița (l„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 la miliție — cinema
scop: 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;
II, 45; 14; 16,15). Veselie la Acapulco : Mo
dern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15).
30 de ani de veselie : Cosmos (16; 18,15;
20.30) , Tomis (9; 11; 13,15; 15; 17; 19; 21), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Sedusă 
și abandonată : Flamura (10; 12,30; 15; 
17,30: 20), Drumul Sării (11; 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 particulară : 
Union (11; 16; 18,15; 20,30). Program pen
tru copii : Doina (10; 11,30; 12,30). Comi
sarul Maigret se înfurie : Doina (13,45; 
16; 18,15; 20,30), Cotroceni (11; 14,15; 16,3Q; 
18,45; 21). Oameni de afaceri — Ilustrate 
la un album : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Teama : Giulești (10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). Vii și morți — cinemascop (ambele 
serii) : înfrățirea între popoare (11,30; 
16; 20), Arta (10; 16; 19,30). Moral 63 : Cul
tural (15,30; 18; 20,30). Străinul — cinema
scop (ambele serii) ; Dacia (9,30; 13; 
16,30; 20), Moșilor (16; 19,30). Umbrelele 
din Cherbourg : Buzeștl (15; 17,30; 20), 
Flacăra (11; 14; 16,15; 10,30; 20,45). Colabo
ratorul Ceha : Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
încurcătură blestemată : Bucegi (9,3p; 
12,15; 15; 18; 21), Adesgo (10,30; 15; 18; 21). 
Un surîs în plină vară : Unirea (ÎS; 
18,15; 20,30). Șoferii iadului : Vitan (16; 
18,15; 20,30) Ciociara : Munca (14; 16; 
18,15; 20,30). M-am îndrăgostit la Copeu- 
baga : Popular (10,30; 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 (11; 16; 
18,15; 20.30). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Viitorul (11,30; 15,30; 19). 
Dragoste la zero grade : Colentina (10; 
15; 17; 19; 21), Fioreasca (16; 18,15; 20,30). 
Comisarul : Rahova (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
In vjlțqare : Progresul (11,30; 15,30; 1; 
20,30). Hatari (ambele serii) : Lira (1< , 
13,30; 16,45; 20). Comoara din Vad.
Veclii : Pacea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar: Zmeul zmeilor 
a luat premiul' I; Telejurnalul pionierir. 
lor. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate, In jurul orei 
13,15 — Transmisie de la Stadionul 23 
August : Repriza a Il-a a meciului 
de fotbal diptre echipele Dinamo Bucur 
rești — C.S.M.S. Iași și întîlnirea din
tre echipele Rapid — Farul. 18,30 — 
Transmisiune de la Sala Sporturllor- 
Floreasca : întîlnirea de handbal fe
minin dintre reprezentativa orașului 
București și echipa glovnaft-Bratislava. 
19,20; Jurnalul televiziunii. 19,30 — Filmul 
documentar „Sub aripa vulturului". 
20,00 — Emisiune muzical distractivă- 
21,00 — Filmul artistic „Bărbații“. In 
încheiere : Buletin de știri, Sport. Bu
letin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea s-a răcit iu toate 

, eglunlle țării. Cerul a fost variabil,.’ mai 
nult noros. Au căzut ninsori locale în 
Ardea) și Banat șl cu totul Izolate în 
Moldova. Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări temporare predominînd din' 
sectorul vestic Temperatura aerului là 
ora 14 oscila între —4 grade la Topliiă 
și 8 grade la Huși. In București : Vremi a 
s-a răcit. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări din sectorul sud-vestic. Tempe
ratura maximă a atins 6 grade

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 decem
brie. In țară : Vreme în general rece, 
cu cer variabil mai mult acoperit în ju
mătatea de nord a țării, unde vor cădea 
precipitații. In rest precipitații izolate.. 
Vînt slab cu intensificări temporare, 
Temperatura în scădere la început, apoi 
în creștere ușoară. Minimele vO? Û 
cuprinse între —8 și 4-2 grade. ' r 
maximele între —2 și -j-8 grade.’ ra 
București : Vreme în genei al rece, cu 
cer variabil, favorabilă precipitațiilor. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere.
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Protocol privind schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1965 între R.P. Romînă și R.P. Bulgaria

Încheierea consfătuirii 
pe teme de oncologie DIN VIAJA CULTURALĂ DE PESTE HOTARE

Da 5 decembrie 1964 s-a semnat 
la București protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1965 între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Bul
garia.

în baza acestui protocol, R. P. Ro
mînă va livra : utilaj petrolier, rul
menți și alte utilaje, produse petro
liere, produse chimice, sare, bunuri 
de larg consum și alte mărfuri.

R. P. Bulgaria va livra : utilaje 
diverse, acumulatori, oțel-beton, tu-

tun, produse chimice, bunuri de larg 
consum șl alte mărfuri.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Din partea romînă protocolul a 
fost semnat de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea bulgară de 
Ivan Golomeev, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

A fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Sîmbătă după-amiază s-au înche
iat lucrările consfătuirii organizate 
de Uniunea Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă, cu tema 
„Tratamentul stadial complex al 
principalelor localizări ale canceru
lui“. Rapoartele și comunicările pre
zentate au scos în evidență progre
sele obținute de școala de oncologie 
romînească in tratamentul modern 
al cancerului. Au fost relevate, de 
asemenea, perspectivele pe care re
țeaua de ocrotire a sănătății le oferă 
luptei pentru prevenirea și combate
rea cancerului. (Agerpres)

B internațională
Manifestări romînești 
la Atena
• Expoziție Brăduț Covaliu-lon Vlad 
© „O scrisoare pierdută" în repetiție

Corespondență

din Budapesta

ACTUALITATE
CINEMATOGRAFICA

„Paris, bulevardul Lenin"

Sărbătorirea acad. Athanase Joja
Sîmbătă seara, Academia R.P. Ro- 

mîne a sărbătorit, în cadrul unei 
reuniuni, pe acad. Athanase Joja, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani. Au participat membri ai 
Prezidiului Academiei, numeroși a- 

. cademicieni, cercetători și alți oa
meni de știință și cultură.

în numele Prezidiului Academiei, 
acad. Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei, a felicitat pe sărbătorit, 
relevînd fructuoasa sa activitate ști
ințifică și didactică, prestigiul deo
sebit de care se bucură pentru con
tribuțiile aduse în dezvoltarea ști
ințelor filozofice și a științei logicei, 
pe care o reprezintă cu strălucire. 
A fost subliniată vasta sa activitate 
obștească și social-politică, meritele 
deosebite pe care le are în dezvol
tarea relațiilor științifice internațio
nale ale țării noastre și aportul pe 
care îl aduce ca sol al intelectuali
tății romînești în diferite organisme 
internaționale. 

. Sărbătoritul

duros de cei prezenți, care i-au urat 
noi succese în activitatea sa.

Răspunzînd, acad. Athanase Joja 
și-a exprimat mulțumirea și recu
noștința pentru sprijinul multilate
ral pe care partidul și guvernul îl 
acordă dezvoltării științei, lucrăto
rilor ei, care-și pun cunoștințele și 
capacitatea lor de muncă în slujba 
măreței cauze a construirii socia
lismului în țara noastră.

a fost felicitat căl-

„Inșir-te mărgărite“ pe scena
Teatrului Național „I. L. Caragiale“

Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
a prezentat sîmbătă seara, în sala 
„Comedia“, premiera spectacolului 
cu poemul feeric „înșir-te mărgări
te“ de Victor Eftimiu. Regia este 
semnată de Miron Niculescu, sceno
grafia de Jules Perahim, iar muzica 
de Ion Dumitrescu.

Breviarul de statistică medico-sanitară
Zilele acestea, în Editura Medicală 

apare Breviarul de statistică medi
co-sanitară al Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, ediția 1964. 
Această lucrare scoate în evidență 
cele mai importante realizări în do
meniul ocrotirii sănătății și preve
derilor sociale. Breviarul cuprinde 
date cu privire la aspecte demogra

fice în țara noastră, morbiditatea 
populației, activitatea cadrelor me- 
dico-sanitare, creșterea ! 
de unități sanitare și al 
din aceste unități, precum 
sonalului medico-sanitar, 
tistice cu caracter sanitar 
re la unele țări din Europa etc.

numărului 
i paturilor 
i și al per- 

date sta- 
referitoa-

15 ani da la înființarea 
Ministerului Industriei Ușoare

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la înființarea Ministerului Industriei 
Ușoare, sîmbătă după-amiază a avut 
loc o adunare festivă. Despre reali
zările obținute de colectivele de 
muncă din întreprinderile acestui 
sector al economiei a vorbit Nico
lae Popa, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, lucrătorii Ministerului In
dustriei Ușoare au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care se spune : „Mulțumim din toa
tă inima conducerii partidului și 
guvernului, dumneavoastră perso
nal, pentru grija, sprijinul și în
drumarea permanentă de care s-a 
bucurat ministerul nostru în toată 
această perioadă. Convinși de 
marea răspundere pe care ne-au 
încredințat-o partidul și guver
nul, în ceea ce privește satisfa
cerea cererilor și exigențelor me
reu crescînde ale poporului cu bu
nuri de consum, ne angajăm să de
punem toată priceperea și energia 
noastră pentru realizarea unor pro
duse de un înalt nivel calitativ, 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
producției, valorificarea superioară 
a materiilor prime, pentru mai buna 
gospodărire a întreprinderilor, pe 
linia traducerii în viață a sarcinilor 
trasate de conducerea partidului și 
statului“.

Expoziția <je artă plastică romînească, 
al cărei vernisaj a avut loc vineri seara 
la Atena, oferă iubitorilor de artă din 
Grecia prilejul de a face cunoștință cu 
lucrări 'ăle plasticii noastre contempora
ne. Organizată de Ministerul Educației 
al Greciei, expoziția prezintă creații ale 
pictorului Covaliu Brăduf și ale sculpto
rului Ipn Vlad Paginile culturale ale zia
relor grecești consacră expoziției in
formații, articole și fotografii. Cotidia
nul „To Vima" scrie că cei doi ar
tiști „au o puternică personalitate ce se 
remarcă în ansamblul artei romî- 
neșfi ; sînt două individualități dis
tincte ce îmbină tradiția artistică romi- 

noile aspirații ale arfei“ și 
totodată că expoziția con
sol al năzuinței artiștilor ro- 
dragostea sinceră între po-

nească cu 
subliniază 
stituie „un 
mini spre 
poare“.

După deschidere, numeroasa asisten
ță a vizitat sălile expoziției din pala-

PALERMO

Deschiderea stagiunii 
de concerte

Maurizio Pollini, pianist din Mi
lano, va inaugura la 16 decembrie 
tradiționala stagiune de concerte 
a Societății „Prietenii muzicii*  din 
Palermo, la care vor participa a- 
nul acesta personalități de frunte 
ale vieții muzicale internaționale, 
între care Oistrah, Menuhin, Ru- 
binștein ș.a., precum și ansambluri 
simfonice dintre cele mai cunos
cute.

CAMPIONATE,
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COMPETIȚII
Fotbal; Șțeaua-

Dinamo Pitești 2-1
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri, la Pitești echipa de fotbal 
Steaua a învins cu 2—1 (1—1) for
mația Dinamo din localitate. Oaspe
ții deschid scorul în minutul 7 prin 
Voinea, bine lansat de Crăiniceanu. 
Piteștenii egalează spre sfîrșitul re
prizei prin David, care a driblat doi 
apărători și portarul.

Repriza a Il-a aparține aproape 
în întregime echipei Steaua. Bucu- 
reștenii inițiază acțiuni rapide pe 
extreme, evidențiindu-se Crăinicea
nu. Ei însă nu pot înscrie decît un 
singur gol : Crăiniceanu în minutul 
73. Victoria echipei bucureștene este 
pe deplin meritată. Din păcate, fun
dașul Georgescu nu a înțeles să se

facă remarcat decît printr-un 
neregulamentar, uneori dur.

Handbal Sala sparturilor 
Floreasca a găz

duit aseară meciul revanșă la hand
bal feminin între selecționata de ti
neret a orașului București și forma
ția cehoslovacă Slovnaft Bratislava. 
Jucînd fără trei titulare, echipa 
noastră s-a impus mai greu decît în 
prima partidă (cîștigată cu 16—9) și 
după un joc extrem de strîns a ob
ținut victoria la limită 7—6 (4—3). 
In deschidere, la handbal masculin, 
lotul 'A a învins 
(16—4).

Polo

lotul B cu 25—15

La bazinul acope
rit Floreasca în 

campionatul republican de polo pe 
apă s-au jucat aseară două partide : 
Steaua-Crișul Oradea 4—0 (1—0, 
1—0, 2—0, 0—0) 
rești-Știința Cluj 
4—0, 1—0)

și Dinamo Bucu- 
8—0 (1—0, 2—0,

$ÂH: Primele mutări în finala
campionatului masculin

în sala din str. Mihai Vodă nr. 2 
au început ieri după-amiază prime
le partide ale turneului final al cam
pionatului republican masculin de 
șah. Lupta pentru cucerirea titlului 
și-o dispută 20 de șahiști calificați 
în urma unor turnee preliminarii. în 
aceeași sală se dispută și meciurile 
de baraj pentru desemnarea cam
pioanei republicane pe anul în curs, 
între maestrele internaționale Ale
xandra Nicolau, Margareta Teodo- 
rescu și Elisabeta Polihroniade, cla
sate la egalitate pe primele trei 
locuri în turneul de la Oradea de a- 
cum cîteva săptămîni.

Aseaiă, după consumarea timpu
lui regulamentar de joc arbitrul prin
cipal al concursului a consemnat ur
mătoarele rezultate : Stanciu—Nacu 
remiză ; Pavlov—Günsberger remi
ză ; Radovici—Soos 0—1 ; Voicules- 
cu—Șuta (întreruptă) ; Reicher—Ale- 
xandrescu (întreruptă) ; Bozdoghi- 
nă—Ciocîltea 0—1 ; Șuteu—Mititelu 
remiză ; Pușcașu—Neamțu 1—0 ; 
Szabo—Gheorghiu remiză; Gavrilă— 
Partoș 0—1. în prima partidă a ba
rajului feminin s-au întîlnit Teodo- 
rescu și Nicolau. întrecerea s-a în
trerupt la mutarea 46 cu posibilități 
de remiză pentru Nicolau.

Azi m Capitala
HANDBAL : Voința —• Dinamo,' 

Steaua — Rafinăria Teleajen (m),
București A — Slovnait Bratislava 
(f) și Știința — Rapid (m) — de 
la ora 15,45 în sala Floreasca.

LUPTE CLASICE: ultima etapă 
a campionatului republican 
echipe (sala Dinamo, 
9).

POLO : la bazinul 
de la ora 10 : Crișul 
Știința Cluj și Steaua — Dinamo.

FOTBAL : Pe stadionul „23 Au
gust" : Dinamo București — 
C.S.M.S. Iași (ora 12,15), Rapid — 
Farul (ora 14).

ȘAH : runda a doua din finala 
campionatului republican indivi
dual (de la ora 16,30 în sala din 
str. Mihai Vodă 2).

VOLEI : C.P.B. — Voința Craio
va, Știința — Partizanul roșu Bra
șov și Rapid — Progresul Bucu
rești (f) — în sala Giulești, de la 
ora 9.

BASCHET : Progresul — Știința 
Cluj (f), Rapid — Politehnica Cluj 
și Steaua — Știința București 
(m) — de la ora 8, în sala Flo
reasca.

HOCHEI ; Steaua — Știința și 
Dinamo — Olimpia (la patinoa
rul artificial „23 August", de la 
ora 18).

pe
de la ora

Floreasca, 
Oradea —

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Jubileul Sibelius

tul Zappion. Publicul a zăbovit cu In
teres în fața celor peste o sută de pîn- 
ze ale lui Brăduf Covaliu, a lucrărilor 
lui Ion Vlad — sculpturi în piatră și 
bronz. Cunoscutul sculptor grec Sohos 
mi-a declarat că apreciază ca foarte in
teresante lucrările lui Ion Vlad, care are 
un stil propriu, original. El a remarcat 
îndeosebi compoziția „Cariatidele“. 
Expoziția va rămîne deschisă pînă la 
sfîrșitul lunii decembrie.

■k
In curînd publicul atenian va 

avea prilejul să vadă pe scena 
Teatrului „Diana“ comedia satirică a 
lui I. L. Caragiale, „O scrisoare pier
dută“, care se află în repetiție. Aceas
tă capodoperă a dramaturgiei noastre 
a mai fost jucată la Atena, în tradu
cerea lui Takis Dragonas, acum cinci 
ani, bucurîndu-se de succes.

Invitîndu-mă la un spectacol pentru 
criticii literari, Alekos Alexandrakis, 
actor de teatru și cinema foarte popu
lar, directorul companiei și viitorul Ti- 
pătescu, mi-a spus: „Sperăm că pre
miera să aibă loc peste cîteva zile. 
Am dorit să prezentăm publicului grec 
pe Caragiale, cunoscut azi în toată lu
mea. Sînt convins că va avea succes 
la Atena, deoarece multe personaje și 
situații din piesă pot fi foarte bine re
găsite 
cesc. 
mare 
actrița 
place

înainte de a părăsi culisele am fă
cut cunoștință și cu „Cetățeanul tur
mentat“ (actorul și în același timp re
gizorul piesei, Bakas), cu Dandanache 
(actorul Nikolaidis), cu Trahanacha (An- 
dronidis) și alți interprefi ai operei lui 
Caragiale, ce vor apare în curînd — 
premiera este anunțată pentru joi seara 
— în lumina rampei ateniene.

„Paris, bulevardul Lenin" este 
primul din seria de filme pentru 
televiziune realizate în U.R.S.S. în 
întîmpinarea centenarului nașterii 
lui Lenin. Filmul este consacrat vi
zitei lui Lenin în Franța la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începutul se
colului al XX-lea. Sînt înfățișate 
locurile vizitate de Lenin, printre 
care orășelul Longjumeau, unde 
marele conducător al proletariatului 
a ținut prelegeri.

Primul film produs
în Kenya

înfr-un orășel de provincie gre- 
Caragiale este intr-adevăr un 
dramaturg“. Iar partenera sa, 
Aliki lorguli, mi-a declarat că-i 
foarte mult rolul Zoificăi.

„Uhuru" („Libertate") este titlul 
primului film documentar de lung 
metraj produs in Kenya. Filmul o- 
glindește lupta pentru independență 
a poporului din Kenya. Prezintă un 
deosebit interes secvențele realizate 
din avion, care arată cum este în
fipt steagul Kenyei independente 
pe unul din cele mai înalte vîrfuri 
de munte din Africa — vîrful Kenya 
— acoperit cu zăpezi veșnice.

„Scopochrome"

Expoziția „Industria 
construcțiilor 
și arhitectura din R. P. R.“

Sîmbătă la Clubul constructorilor 
din Budapesta s-a deschis expoziția 
„Industria construcțiilor și arhitec*  
tura din R. P. Romînă“. Expoziția 
este organizată de Centrul de docu
mentare pentru construcții, arhitec*  
tură și sistematizare1'1 din București) 
în colaborare cu Biroul de docu*  
mentare al Ministerului Construe*  
țiilor din Budapesta.

Despre realizările înregistrate da 
industria construcțiilor și despre 
arhitectura din R. P. Romînă a vor*  
bit profesorul universitar Meissingeri 
Geza, directorul Biroului de docu*  
mentare pentru construcții din 
R. P. Ungară. Vorbitorul a subliniat 
succesele obținute de constructorii 
români, care în ultimii ani au ridi
cat, după metode noi, care au scurtat 
termenul de construcție, obiective 
industriale și blocuri moderne ce 
îneîntă ochii vizitatorilor. La fes
tivitatea deschiderii expoziției au, 
fost prezenți reprezentanți ai Minis
terului Construcțiilor, ai sindicatu
lui lucrătorilor din construcții, ai 
Ministerului Afacerilor Externe. Au 
fost de față membri ai ambasadei 
R. P. Române la Budapesta.

Expoziția, apreciată ca foarte reu-t 
șită de către specialiștii unguri, pre*  
zintă construcțiile de pe litoral, din 
București, Cluj, Baia Mare, Sucea*  
vat, Galați, Ploiești, aspecte din 
munca constructorilor, noile obiec*  
tive industriale. Expoziția se bucu*  
ră de mult succes.

Aurel POP

In fotografie : Șahiștii fac primele mutări din runda I

3-1 la fotbal
BOLOGNA 5 (Agerpres). — Meciul 

internațional amical de fotbal, disputat 
ieri la Bologna, între echipele Italiei și 
Danemarcei, a revenit gazdelor cu sco
rul de 3—1 (0—1). Cei 60 000 de spec
tatori prezenți la această partidă au 
avut însă destule emoții căci fotbaliștii 
danezi au condus pînă în minutul 75

cu 1—0, prin golul marcat de Enok- 
sen (min. 43). Egalarea a survenit în 
minutul 76, datorită extremului stînga 
Pascutti. După alte 4 minute, Bulgarel- 
li a mărit scorul, iar în minutul 85 
Pascutti a înscris al treilea gol pentru 
formația italiană.

Văzută din avion, capitala finlan
deză se desfășoară ca un imens go
belin în marginea golfului Finie, cu 
grădinile animate, cu piețele fremă
tătoare, cu furnicarul pestriț al por
tului, cu străzile ce gonesc în jurul 
mării despletite printre fiordurile 
adînci. Dominantă, în această țesă
tură policromă, este culoarea albă 
a clădirilor. Ca o reacție împotriva 
cețurilor plumburii. Helsinki se vrea 
un oraș al luminii. De aceea, desi
gur, noile cartiere, înălțate ca o cen
tură în jurul vechiului centru, parc-ar 
fi crescute din spuma mării. Doar pe 
insulele care stau de strajă în larg 
se zăresc măruntele căsuțe din bîr- 
ne atît de tipice, asemeni celor mis
tuite, în pragul secolului trecut, de 
un năpraznic incendiu. Au trecut 
însă mai bine de cincisprezece de
cenii de cînd granitul a luat locul 
lemnului și aproape cincisprezece 
ani de cînd betonul a transformat 
Helsinki-ul în „orașul alb la mare*.

Peninsule, fiorduri, insule pitice, 
istmuri înguste și prelungi — o ade
vărată broderie migăloasă în jurul 
căreia unduie sau se zbate marea. 
Din trei părți, apele încearcă tăria 
țărmurilor. Apoi orașul se revarsă, 
cu clădirile-i albe, dincolo de pin
tenul istmului Hertoniemi, spre fa- 
buleasa țară a lacurilor, a pădurilor 
și a pietrei. Nu departe, la miază
noapte, Hămeenlinna vestește apa
riția imperiului apelor : 60 000 de 
mici mări legate prin mii de canale 
și zeci de rîuri care imaginează un 
gigantic păienjeniș fluid. Numai în 
regiunea Mikkeli se înșiruie 25 de 
lacuri pe o suprafață de 100 kmp. 
Pe Saimaa poți să plutești ore în
tregi, fără să-i ghicești malurile; mă
soară 4 400 kmp.

In universul aceBta acvatic, riuri-

Oaspeți romînl 
la Colegiul imperial 
din Londra

în curînd Harold Lloyd, Mack 
Sennett, Laurel, Hardy și alți co
mici vestiți vor fi vedetele unor 
iilme în culori. Datorită unui proce
deu pus la punct de cineastul fran
cez Jacques Tati (procedeu denumit 
„scopochrome"), filmele vechi 
alb-negru vor putea rula ca 
ducții în culori.

a orașului

din R. P. Chineză

AL. GHEORGHIUCu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea marelui compozitor fin
landez Jan Sibelius, în cursul anului 
viitor se va organiza la Helsinki un 
concurs pentru violoniști. Președintele 
juriului va fi cunoscutul dirijor, prof. 
Tauno Hapikainen. Cîștigătorul con
cursului va interpreta în ziua de 8 
decembrie 1965, cînd se va sărbători 
în mod festiv jubileul, un concert pen
tru vioară de Sibelius. In cursul anului 
1965 orchestra simfonică
Helsinki va întreprinde turnee în cîteva 
țări europene.

Expoziție a absolvenților 
institutelor de artă

La Muzeul de artă chineză din 
kin s-a deschis o expoziție a lucrări
lor absolvenților institutelor și școlilor 
de artă plastică din Republica Popu
lară Chineză. în cadrul ei sînt pre
zentate sute de exponate, aparținînd 
unui număr de peste 400 de absol
venți ai institutelor de artă plastică 
și artă aplicată. Tema principală a 
lucrărilor de pictură și sculptură o 
constituie activitatea constructivă a 
oamenilor muncii. în secția de artă 
aplicată sînt prezentate lucrări de ce
ramică, mobilier, ilustrații de carte, 
țesături din bumbac, mătase și satin. 
Multe teme sînt inspirate din arta 
tradițională chineză.

le și pîraiele clocotesc printre bolo
vanii de granit sau brăzdează lacu
rile ca un șuvoi impetuos care le 
tulbură încremenirea. Kumo, în sud, 
ia în circă mlaștini fără număr și le 
zvîrle în apele Balticei. Kemi sau 
Tana, în nord, se zbat și spumegă 
în vijelioase cascade, ca niște ar
măsari neînfrînați. Resurseld hidro
tehnice ar putea însuma herghelii 
nenumărate. Caii-putere ai hidrocen
tralei Imatra de pe rîul Vuoks go
nesc prin mașinile fabricilor de tex
tile, de încălțăminte, de cauciuc, de 
hîrtie și celuloză, de cherestea și 
construcții de mașini. Ropotul lor se 
zvonește și în minele de pirite cu
prifere de lîngă Helsinki, și în șan
tierele orașului, și în fabricile lui de 
motoare, de mașini agricole, de ma
terial feroviar, de mașini pentru in
dustria forestieră și de hîrtie. Cup
toarele fabricii de porțelan „Arabia*  
le simt suflul fierbinte, de foc. Dacă 
și-ar încorda toate forțele, apele nă
valnice din Suomi ar dezlănțui un 
torent energetic de 30 miliarde kWh. 
O cavalcadă plină de forță înnoi
toare.

M-am gîndit adeseori la toate a- 
cestea, colindînd străzile febrile ale 
Helsinki-ului. Natura este, în Suomi, 
explozivă asemeni marilor căderi de 
apă, asemeni oceanelor de păduri 
veșnic înverzite, asemeni stîncilor de 
granit care te-ntîmpină pe țărmurile 
Balticei ca și în inima capitalei 
Iernile vin brusc, iar verile sosesc 
pe neașteptate. In a doua jumătate 
a Iernii, pescarii părăsesc istmul 
Hertoniemi, pentru a se lua la trîn- 
tă, sub șfichiul vîntului, cu focele 
golfului Botnie. In mai, ploile reci 
amintesc toamnele înghețate. Cînd 
cel dintîi licăr al primăverii zvîcneș- 
te, ca o inimă caldă, răsuflarea nou-

1B ■ ■

La Paris se desfășoară în aceste 
zile cel de-al doilea festival inter
național de dans, la care își dau 
concursul cunoscuți balerini și an
sambluri de balet din Franța, 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Suedia.

Festivalul s-a deschis cu un balet 
de Birgit Cullberg în interpretarea 
Ansamblului de Balet al Operei 
din Stockholm. In fotografie : sce
nă din spectacolul balerinilor su
edezi.

lui anotimp dezmorțește pustietățile 
infinite. La sfîrșitul lui iunie, insula 
Seurasaari — insula dragostei — se 
scaldă în valurile parfumului de li
liac, parcurile din Helsinki sînt inun
date de lăcrămioare și lalele, de 
stînjenei și dalii.

S-ar zice că izbucnirile acestea ale 
naturii ar trebui să-și imprime asu
pra oamenilor aspra lor pecete. Și 
totuși, graiul finez, fără seamăn în 
Europa, are o muzicalitate nuanțată, 
o armonie suplă care te poartă că
tre „runele" Kalevalei — epopeea 
lirică a poporului din „Țara lacu
rilor”, tezaur neprețuit al cărui ma
nuscris îngălbenit de vreme I 
văzut la Societatea finlandeză 
Istorie literară și folclor, cu i 
păstrat în cămări ferecate. Rar 
întîmplă ca o operă națională să ex
prime atît

l-am 
de 

grijă 
se

de plastic sufletul popu-

Iar. Mitologia se prelungește de sute 
de ani, în activitatea de zi cu zi a 
tăietorilor de pădure, a metalurgiș- 
tilor, a țăranilor care zmulg mlaș
tinilor pămînt pentru grîne și legu
me. La Helsinki — întocmai ca și în 
alte colțuri ale țării — am întîlnit 
oameni vrednici asemeni eroilor 
„Kalevalei”, făurari care mi-au a- 
mintit de Ilmarinen, cîntăreți nostal
gici, dar și semeți care mi-au amin
tit de neuitatul Văinemoinen. Ei sînt 
constructorii Tapiolei — „orașul gră
dină" din marginea capitalei. Ei 
sînt constructorii yaselor de pescari 
care, în portul Helsinki, în zori de 
zi, improvizează o pitorească piață 
de pește clocotitoare de viață. Ei 
sînt vînătorii de lupi și de hermeline 
din pădurile revărsate de-a lungul 
„Țării podișurilor". în mijlocul lor 
au crescut făuritori de limbă litera
ră ca Minna Canth și Eino Leino. In 
tumultuasa lor existență și-au găsit 
izvoarele tabloul simfonic „Cîntecul 
toamnei" și poemul simionic „Fin
landa" de Jan Sibelius. în peisajul 
strălucitor sau încețoșat, învolburai 
sau limpid al bătrînei Suomi și-au 
conceput pictorii Gallen Kallela și

Piaja Senatului din Helsinki

LONDRA 5. Corespondentul Agerpres, 
transmite : In cadrul acordului cul
tural dintre R. P. Romînă și Marea 
Brifanie, la Londra a sosit o delegație a 
Institutului politehnic din București alcă
tuită din profesorii Const. Popovici, Al, 
Rău și Liviu Constantinescu. Membrii de
legației au fost primiți vineri de rectorul 
Colegiului imperial din Londra, sir Patrick 
Linstead, și de membri ai corpului didac
tic. In cadrul discuțiilor cordiale, care au 
avut loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme ale colaborării științifice romî- 
no-britanice, fiind examinate posibilitățile 
de lărgire a acesteia.

în timpul vizitei lor în Marea Brifanie, 
membrii delegației Institutului politehnic 
din București vor face schimb de expe
riență cu colegii lor britanici în problema 
ale organizării învăfămîntului tehnic su
perior, organizării activității de cercetare 
științifică, precum și în legătură cu apli
cațiile practice ale acestor cercetări.

In drum 
spre Anfarciida

LENINGRAD 5 (Agerpres). — Mo*  
tonava „Estonia“ a plecat în cursă 
spre Antarctida avînd la bordul ei 
participant la cea de-a X-a expe
diție sovietică, în frunte cu Ivan 
Petrov, noul director al Observato
rului Mirnîi. în urmă cu o săptămî-< 
nă, spre Antarctida a plecat, de a-*  
semenea, motonava „Obi“. Ivan Pe
trov a declarat unui corespondent 
TASS, că noul schimb al lucrători
lor polari, alcătuit din 160 de per
soane, va continua cercetările știin
țifice, inclusiv cercetări privind pro
gramul Anului Internațional al 
Soarelui calm.

Viktor Westerholm, Berndt Lindholm 
și Edelfeit operele lor populate de ta
lazurile mării, de stîncile de granit, 
de lacurile translucide, de pășunile 
sărace, de negurile care fumegă 
peste ape, de șuvoaiele care gîlgîie 
printre colnice, de nămeții viscoliți 
în vîrtejuri, de înfriguratele pămîn- 
turi gloduroase biciuite de vaierul 
vînturilor Finlandei. Casa-muzeu a 
lui Gallen Kallela, nu departe de 
Helsinki, vorbește despre fervoarea 
lui creatoare, dar și despre pasiu
nea lui pentru vînătoare : coarne de 
reni, arme bizare, cizme căptușite 
cu blană pe care le-a purtat în te
merarele sale aventuri prin tăinui
tele poteci ale codrilor nepătrunși.

în romanul „Cei șapte frați", A- 
leksis Kivi — întemeietorul realismu
lui finlandez — evocă figura unui 
vînățor din satul Toukola, în sudul 
provinciei Hămee. Atacat de un urs 
furios a sfîrșit în brațele fiarei, după 
ce a răpus-o cu un pumnal. Momen
tul, episodic, vorbește despre dîrze- 
nia poporului din Suomi, pe cît de 
modest, pe atît de vrednic. Am re
cunoscut această dîrzenie în largile 
șosele croite peste întinderile pîrjo- 
lite de război, în noile topitorii de 
cupru și noile hidrocentrale, în fa
bricile din Helsinki și din restul ță
rii, în furnicarul pădurilor atacate de 
ferăstraiele electrice — 22 330 000 
hectare de pădure —, în sîrguinja 
studenților de la Helsinki și Turku, 
în cartierele de locuințe ale „Ora
șului alb la mare" înălțate de Saari
nen, de Alvar Aalto și de Erik Brig- 
gman, în strălucitoarea casă de cul
tură a organizațiilor muncitorești din 
capitala finlandeză — mîndrie arhi
tectonică cu vaste săli de spectaco
le, festivități, conferințe și sport con
struită prin entuziasmul a peste cinci 
mii de voluntari.

După coșmarul războiului, Helsinki 
renaște mai trepidant, mai optimist. 
Un oraș alb care destramă cețurile, 
deschizînd orizonturile. Albul este 
culoarea păcii.

Horla LIMAN
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PREZIDENȚIALĂ Convorbiri

Ședința Comitetului executiv al C.A.E.R.

BRUXELLES
Luni, miniștrii agriculturii ai țărilor 
Pieței comune vor relua dezbaterile 
din cadrul noului „maraton agricol“ 
în vederea realizării unui acord, 
pînă la sfîrșitul acestei luni, în pro
blema prețurilor cerealelor. Lucră
rile se desfășoară sub presiunile 
ultimatumului francez, care a fixat 
data-limită de 15 decembrie pentru ’ 
a se ajunge la un acord în problema 
unificării prețurilor la cereale în 
cadrul Pieței comune, altfel Franța 
urmînd să părăsească acest orga
nism economic. Cu toate că data de 
15 decembrie a fost în mod practic 
amînată pentru data de 19 decem
brie, în cercurile politice ale Pieței 
comune se subliniază că ea își păs
trează „valoarea simbolieă“. Potri
vit agenției A.F.P.. pentru Franța 
perioada dintre 15 și 19 decembrie 
va însemna o „oprire a pendulei“, 
timp în care „cei șase" vor trebui 
să ajungă la un acord. Observatorii 
prevăd că în operația „prețuri uni
ce“ bătălia Care va începe la 
Bruxelles va fi mult mai severă de- 
cît în anii precedenți, deoarece ea 
ar constitui o hotărîre capitală pen
tru integrarea agricolă, iar repercu
siunile sale politice și economice sînt 
extrem de importante.

Principalele puncte în jurul căro
ra se vor angaja discuțiile sînt ni
velul prețurilor cerealelor și data 
intrării lor în vigoare, cît și fixarea 1 
contribuțiilor financiare pentru fie
care membru al Pieței comune, con
tribuții care urmează- să fie vărsate 
în fondul european agricol, pentru 
finanțarea subvențiilor cerute de > 
agricultorii dezavantajați de fixarea ' 
prețurilor comune.

Toate aceste probleme fac pe ob
servatori să aprecieze că sesiunea va 
fi extrem de dificilă și că vor fi ne
cesare ședințe neîntrerupte pentru a 
se ajunge la un acord.

Demisia iui A. Segni
ROMA 5. — Corespondentul A- 

gerpres, O. Paler, t__ . "
cercurile 
consideră 
Antonio 
duminică 
știe, președintele Segni

transmite : In 
politice din Roma se 
că președintele Italiei, 

Segni, își va 
demisia. După

prezenta 
cum se 

s-a îm-

Declarațiile ministrului 
de externe

Camera deputaților a aprobat 
proiectul de buget pe 1965 cu 263 de 
voturi pentru și 150 contra. Discu
țiile vor fi reluate în Senat. In în
cheierea dezbaterilor de politică ex
ternă din Cameră, ministrul de ex
terne Giuseppe Saragat a spus că 
în privința recunoașterii Republicii 
Populare Chineze „guvernul italian 
are o poziție deschisă și nu se află 
departe de o hotărîre“, 
însă, că pentru alegerea momentu
lui se urmărește ca el să fie „în ar
monie cu consultările în curs cu a- 
liații Italiei“. Ziarul „Paese Sera“ 
scrie că, „în practică, această de
clarație amînă, de fapt, problema, 
fără să fixeze un termen“. Saragat 
a anunțat totodată că s-a hotărît 
deschiderea unui oficiu comercial 
italian la Pekin și a unui oficiu a- 
nalog al R. P. Chineze La Roma. Ho- 
tărîrea guvernului italian de a dez
volta, astfel, schimburile comerciale 
cu R. P. Chineză, a precizat Sara
gat, a găsit „înțelegerea Statelor U- 
nite“. Răspunzînd la întrebările 
formulate în Cameră, în legătură cu 
atitudinea guvernului față de pro
iectul forțelor nucleare multilate
rale, ministrul de externe italian a 
afirmat că „guvernul va examina 
cu calm rezultatele studiilor în 
curs“ și „cînd se va ajunge într-o 
fază concluzivă, problema va fi pusă 
în dezbaterea Parlamentului".

este așteptată astăzi 
bolnăvit grav la 7 august, ulterior 
el s-a restabilit într-o oarecare mă
sură, rămînînd însă parțial parali
zat.

Printre oamenii politici italieni care 
pot candida la postul de președinte al 
Italiei sînt amintiți: Cesare Merza- 
gora, președintele Senatului și care 
deține, de asemenea, în mod pro
vizoriu funcția de președinte al Re
publicii pe timpul bolii lui Segni, 
Giovanni Leone, fost președinte al 
Camerei deputaților și al Consiliu
lui de Miniștri, Giuseppe Saragat, 
actualul ministru de externe, și A- 
mintore Fanfani, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri.

în Franța? in problema

adăugînd

Rezerve
la „planul Saragat"

Propunerile guvernului italian a- 
supra „unității politice" vest-euro- 
pene, (așa-numitul «Plan Saragat») 
care au fost remise atît Angliei cît 
și partenerilor Italiei din sinul 
C.E.E., „par să fi provocat unele re
zerve la Londra" — scrie ziarul 
„Combat". Se observă în cercurile 
competente „că există un punct a- 
supra căruia propunerile nu dau sa
tisfacție guvernului britanic : acesta 
dorește într-adevăr să participe 
«încă de la început» la consultările 
între cei șase asupra oricărui pro
iect de unitate politică, în timp ce 
textul italian are în vedere numai 
că Anglia va fi «ținută la curent» 
cu rezultatele discuțiilor. Propune
rile italiene vor fi totuși studiate cu 
grijă, în același timp cu propuneri
le analoge ale guvernului vest-ger- 
man, dar impresia care domnește în 
cercurile engleze competente este că 
orice progres în direcția unității 
europene depinde în esență de ati
tudinea celor șase".

Corespondență din Londra

■

de mari dimensiuni
încrucișărilor de valize 
pe deasupra Atlanticu-

La pînza 
diplomatice 
lui se adaugă astăzi o călătorie deo
sebită, ținînd seama de dimensiuni
le sale politice. Premieiul britanic 
Harold Wilson, însoțit de Patrick 
Gordon Walker, ministru de externe, 
Denis Healey, ministrul apărării, lor
dul Mountbatten, șeful statului major, 
precum și de consilieri, va ateriza 
astă seară, duminică, la baza mili
tară Andrews, în statul Maryland, 
unde va fi întîmpinat de secretarul 
de stat Dean Rusk. El urmează să se 
înțîlnească luni dimineața la Casa 
Albă cu președintele Johnson.

După cum scrie ziarul „Times", 
delegația britanică ar avea în ve
dere trei scopuri principale, care, 
la prima vedere, ar părea contradic
torii. „Dacă se realizează prima do
rință, care este de a menține sau 
de a reduce cheltuielile militare bri
tanice, cum se va putea îndeplini a 
doua dorință, care este de a ajuta 
la reorganizarea și întărirea alianței 
N.A.T.O. ? Și dacă se dă ajutor ca 
N.A.T.O. să fie pusă într-o mai bună 
ordine de bătaie, cum va putea fi 
atins al treilea obiectiv care este de 
a se crea mai multă destindere între 
Est și Vest?".

Componentele acestei dileme sînt 
agravate de mai multe considerente. 
Printre acestea se află, în primul 
rînd, situația economică a țării, pe a 
cărei listă de dificultăți marile chel
tuieli militare (2 miliarde lire sterline 
anual) ocupă un loc de seamă.

Probabil că nu întîmplător, în faza 
de pregătire a convorbirilor de la 
Washington, a fost lansat la un mo
ment dat zvonul că la conferința de 
la Chequers s-ar fi hotărît o reduce
re substanțială a bugetului militar. 
Se sugera chiar un amănunt și anu
me că operația s-ar putea efectua 
pe seama retragerii unei părți din 
trupele britanice aflate în Germania 
occidentală. Simpla apariție a aces
tei perspective a fost de-ajuns pentru 
a se constata, din reacțiile nefavo
rabile apărute imediat la Washing
ton și Bonn, că Marea Britanie poa
te dispune de anumite atu-uri po
ziționale pentru negocierile cu par
tenerii săi atlantici. Din surse oficia
le, aceste știri au fost imediat dez
mințite, fără ca totuși efectul să se 
fi stins complet.

Potrivit unor păreri larg difuzate 
aci, intenția Marii Britanii ar fi de a 
găsi o cale de compromis care să-i 
permită să contribuie la o formă lăr
gită a forțelor nucleare pe care re-

conta sesiune U.E.O. de la Paris le-a 
botezat atlantice cu submarine Po
laris de fabricație britanică (aflata 
într-un stadiu de construcție prea a- 
vansat pentru a putea fi recuperate 
la capitolul „economii") și în ace
lași timp să păstreze, fără a depăși, 
plafonul de 2 miliarde lire anual 
pentru cheltuielile militare, o dată cu 
obținerea unui loc privilegiat în con
ducerea N.A.T.O. Mai există încă un 
aspect și anume faptul greu de igno
rat, după cum scrie revista „Specta
tor", că „o treime din partidul labu
rist este puternic ostilă față de 
N.A.T.O.". Același săptămînal scrie 
că pe de o parte „refuzul de a se 
alătura forțelor multilaterale ar ne
mulțumi pe principalii noștri aliați 
(S.U.A. și R.F.G. — nota autorului), 
iar dacă se alătură, guvernul ar pu
tea să aibă neplăceri cu aripa de 
stînga a partidului". Exprimînd o pă
rere larg răspîndită în opinia publi
că de aci, aripa de stînga arată că 
proiectul forțelor multilaterale sub 
orice formă ar fi prezentat consti
tuie un nou stimulent al cursei înar
mărilor nucleare și deci o primejdie 
pentru pacea mondială.

Mult dezbătută în presa de aici 
este și chestiunea de a se cunoaș
te în ce măsură s-ar putea reveni în 
situația actuală la acel regim de „re
lații speciale", instituit încă în timpul 
ultimului război mondial între S.U.A. 
și Marea Britanie, fără a se dăuna 
însă relațiilor strînse existente între 
Washington și Bonn.

Ținînd seama de conținutul agen
dei de la Washington, termenul de 
„negocieri" pentru întîlnirea de la 
Casa Albă pare cel mai adecvat. 
Intr-adevăr, în ultima vreme s-a con
turat o anumită atitudine favorabilă, 
chiar de bunăvoință a Statelor Uni
te față de Marea Britanie. Aci se 
reamintește înțelegerea manifestată 
la Washington față de suprataxarea 
britanică a importurilor, în timp ce 
partenerii vest-europeni aduceau cri
tici severe acestei măsuri, substan
țiala contribuție a Statelor Unite 
(prin Banca de export-import) la 
sprijinirea lirei sterline, precum și 
pledoariile reprezentanților ameri
cani în favoarea Marii Britanii la 
recenta sesiune a O.E.C.D. Conside- 
rîndu-1 ca un gen de „avansuri", pre
sa britanică presupune că de obicei 
ele nu sînt acordate gratuit și că în 
schimbul lor Marea Britanie ar putea 
fi solicitată să abordeze problemele 
N.A.T.O. de pe poziții mai maleabi
le. Se crede că insistențele america-

Încheierea vizitei
premierului indian în Anglia

Sîmbătă s-a încheiat vizita în 
Marea Britanie a primului ministru 
indian Shastri. Postul de radio Lon
dra a anunțat că de la sosirea sa, 
joia trecută, el a avut mai multe în
trevederi cu primul ministru Wil
son și cu alți miniștri. Corespon
dentul pentru Commonwealth al 
postului de radio a relatat că dis-

cuțiile s-au purtat asupra noului 
plan de dezvoltare al Indiei, ajutoa
relor pentru apărare, Africii și A- 
siei de sud-est, însă nici unul din 
cele două guverne nu și-a luat noi 
angajamente. Se așteaptă ca Wilson 
să accepte invitația lui Shastri de 
a face o vizită în India cît de cu- 
rînd posibil.

PARIS 5. Corespondentul Agerpres 
transmite : în cursul săptămînii ca
re s-a încheiat, Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mihai Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
persoanele care îi însoțesc au avut 
o serie de contacte și întrevederi cu 
oameni de afaceri și firme comer
ciale franceze printre care „Re
nault“, „Alsthom“, „Fives Lille Cail", 
„Petrol-Chimie“, „Compagnie 
nerale d’Electricité“, „L'Air 
quide“ etc.

Nu s-a putut stabili 
sediul „executivelor“

Ge- 
Li-

ex-S-a anunțat că miniștrii de 
terne ai „celor șase", în cadrul sesi
unii de două zile de la Bruxelles, au 
abordat și problema fuzionării celor 
trei „executive" (ale Pieței comune, 
Euratomului și înalta 
a C.E.C.A.), dar nici de 
ta nu s-a putut adopta 
comună. Noi nu putem 
a declarat ziariștilor Pierre Werner, 
prim-ministru al Luxemburgului — 
ca primul rezultat al acestei opera
ții să constea în a cere celor mai 
mici țări membre ale Pieței comune 
să renunțe la rolul 
europene", pe care 
mai bine de zece 
C.E.C.A.". Se știe că 
Luxemburgului a propus să se in
staleze în capitala sa parlamentul 
„celor șase" — care în momentul 
de față își are sediul la Strasbourg 
— pentru a „compensa" pierderea 
sediului înaltei Autorități C.E.C.A.

Autoritate 
data aceas- 
o hotărîre 
accepta —

de „capitale 
l-au avut de 
ani găzduind 

marele duce al

ne nu se vor limita numai la zona 
vest-europeană, oi că s-ar avea în 
vedere o atragere a Marii Britanii 
la acțiunile Statelor Unite în alte re
giuni ale lumii și în primul rînd în 
războiul din Vietnamul de sud. După 
părerea ziarului „Guardian", „răs
punsul său (al premierului britanic— 
n.a.) poate fi unul singur și anume 
NU".

Negocierile de la Washington, po
trivit unor comentatori de aici, nu ar 
avea ca scop final adoptarea unor 
hotărîrl definitive, ci ar constitui nu
mai un prim contact la nivel înalt.

In aceste împrejurări, este larg 
răspîndită părerea că incertitudinea 
care planează actualmente asupra 
punctelor de vedere și relațiilor in
teroccidentale va continua să fie 
prezentă și la apropiata sesiune mi
nisterială N.A.T.O. de la Paris, 
15 decembrie.

Documente naziste privind tentativa 
de puci din 1934 șl asasinarea can
celarului austriac Dollfuss, descope
rite recent de autoritățile cehoslova
ce, au fost predate la Praga repre
zentantului Institutului pentru istorie 
contemporană al Universității din 

Viena

în

Liviu RODESCU

5 decembrie 1964 — prin telefon.
k

Corespondență din Paris

Louis Lumumba 
arestat h Leopoldville

Louis Lumumba, fratele fostului 
prim-ministru al Congoului Patrice 
Lumumba, a fost arestat vineri sea
ra la sosirea sa pe aerodromul din 
Leopoldville. El a declarat ziariștilor 
că aflînd de „acuzațiile“ ce i se aduc 
s-a hotărît să vină la Leopoldville 
pentru a se lămuri despre ce este 
vorba. El a fost de îndată luat sub 
escortă și transportat într-un loc încă 
necunoscut.

De ce a denunțat Chombe 
concesiunile miniere

Zilele trecute, cînd Moise Chombe a 
fost la Paris, nu pujini au fost aceia care 
s-au întrebat aci de ce nu a folosit aceas
tă deplasare în Europa pentru 
întîi pe la Bruxelles. Și mai 
a fost considerat faptul că 
Bruxelles-ul și la întoarcere, 
început a se lămuri vineri 
după ce bursele din Europa

a trece mai 
surprinzător 
el a evitat 
Misterul a 
seară cînd, 
occidentală 

își închiseseră porțile, Chombe a dat pu
blicității un decret care avea să aibă un 
mare efect în capitala belgiană : conce
siile miniere acordate în Congo sub fostul 
regim colonial sînt anulate, iar statul con
golez reia posesia terenurilor pe care sînt 
instalate minele, precum și a subsolului 
respectiv. Decretul desființează „comite
tul special" creat de regele Leopold al 
ll-lea la 19 iunie 1900. Acest comitet pri
mise de la guvernul belgian, atunci cînd 
Congoul era proprietatea coroanei, con
cesia exclusivă a terenurilor miniere din 
Katanga. La Leopoldville se preciza vi
neri că măsura lui Chombe nu înseamnă 
naționalizare, ci numai că firmele respec
tive vor trebui să-și renegocieze conce
siile cu guvernul central.

Vă veți întreba de ce întreprinde 
Chombe această operație și mai ales îm
potriva belgienilor care abia acum cîteva 
zile îi trimiteau în ajutor unități de para- 
șutiști ? Ziarul „L'Aurore“ explică astfel 
scopul măsurii : „Toată lumea știe că 
Chombe are nevoie de bani. El vrea să 
pună pe picioare o armată puternică com
pusă mai ales din mercenari... In timpul 
secesiunii katangheze, ca șef al efeme
rului guvern din Elisabethville, Chombe 
păstrase pentru el redevențele miniere, 
finanțîndu-și astfel «forța de șoc», jandar
meria kafarrgheză. El a trebuit apoi să 
cedeze guvernului Adoula această pradă.

Azi, la rîndul său șef al guvernului de la 
Leopoldville, Chombe transpune pe plan 
oficial și definitiv ceea ce realizase în 
mod oficios și temporar la Elisabethville“.

Bineînțeles, companiile belgiene nu se 
vor lăsa cu una cu două. Ele vor căuta 
să negocieze cu Chombe, să facă presiuni 
asupra lui. Dar acesta s-a grăbit să treacă 
la o recuperare a acțiunilor companiilor 
operînd în Congo, evaluate azi la 3 mi
liarde 750 milioane franci noi.

Acesta este un nou act al dramei con
goleze și nimeni nu își imaginează aci 
că el ar marca sfîrșitul ei. Chombe se 
arată încă o dată gafa să-și scoată țara 
la mezat, după criteriul — cine dă mai 
mult.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Ciprului 
la Organizația Națiunilor Unite, 
Zenon Rossides. a adresat secreta
rului general al O.N.U., U Thant, o 
scrisoare care conține un memoran
dum explicativ în legătură cu ce
rerea din 24 septembrie a Ciprului 
de a se introduce pe agenda celei 
de-a 19-a sesiuni a Adunării Gene
rale problema cipriotă. în memo
randum se exprimă speranța că A- 
dunarea Generală va susține suve
ranitatea șl independența Ciprului 
șl va cere tuturor țărilor să res
pecte integritatea teritorială a Ci
prului și să nu amenințe cu folo
sirea forței împotriva acestei țări.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că ministrul de exter
ne al Ciprului. Spyros Kyprianou, 
a avut întrevederi consacrate pro
blemei cipriote cu secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, ministrul de 
externe al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko, și cu mediatorul O.N.U. 
pentru Cipru. Galo Piaza.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Intre 
2 și 3 decembrie 1964, la Moscova a 
avut loc cea de-a 15-a ședință a 
Comitetului executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat S. Todo
rov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, O. Simu- 
nek, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, _ 
vicepreședinte al 
Miniștri al R.
D. Molomjamț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Gh. Cioară, secretar al 
Comisiei guvernamentale pentru co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică a R. P. Romîne, A. Aprô, 
vicepreședinte al guvernului revolu-

B. Leuschner, 
Consiliului de 
D. Germane,

ționar muncitoresc țărănesc ungar, 
M. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului executiv a 
fost prezidată de reprezentantul 
R. P. Bulgaria, S. Todorov.

Comitetul executiv a analizat 
unele probleme ale transporturilor, 
precum și probleme legate de pre
țurile de contractare în legătură cu 
acordurile comerciale pe termen 
lung care urmează să fie încheiate 
între țările membre ale C.A.E.R.

Comitetul executiv a analizat sta
diul pregătirilor pentru sesiunea 
Consiliului, care urmează să aibă 
loc în ianuarie 1965.

Ședința Comitetului executiv s-a' 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească și deplină înțel-ger» 
reciprocă.

Membri ai Congresului S. U. A. 
împotriva proiectului F. N. M.

Intorși la 3 decembrie dintr-o că
lătorie în țările Europei occidentale, 
membrii Camerei Reprezentanților, 
John Brademas, (democrat, statul In
diana), și Henry S. Reuss, (democrat, 
statul Wisconsin), au sfătuit ofi
cialitățile Departamentului de Stat al 
S.U.A. să renunțe la ideea creării 
forțelor nucleare multilaterale ale

N.A.T.O. Intr-o declarație comună el 
s-au pronunțat împotriva forțelor nu
cleare multilaterale. Cei doi congres
meni au îndemnat țările Europei oc
cidentale ca, în loc să participe la 
aceste forțe, să-și îndrepte eforturi
le spre înlăturarea șomajului, spre 
lărgirea comerțului mondial și ajute • 
rarea țărilor mai puțin dezvoltate.

Criză politică în Ceylon
© Dizolvarea parlamentului hotărîtă de guvern
® Manevrele opoziției de dreapta
• Demonstrații de stradă la Colombo

După cum transmit agențiile de presă, mesajul tronului rostit de gu
vernatorul Ceylonului, William Gapallawa, în legătură cu legea privind 
democratizarea presei, a provocat o criză politică serioasă în această țară. 
Opoziția, în frunte cu Partidul național unit, condus de Senanayake, a 
izbutit să facă să treacă în Parlament moțiunea de neîncredere în guvern 
cu o majoritate de un singur vot.

Recenta propunere a comisiei gu
vernamentale de a lichida monopo
lurile de presă și de a democratiza 
presa se înscrie în contextul măsu
rilor democratice ale guvernului 
condus de d-na Sirimavo Bandara- 
naike. Propunerea urmărea să 
scoată presa din subordinea mari
lor trusturi („Lake House“, „Times 
of Ceylon“, „Independent News
papers“ și „Wirakesari“), controlate 
toate de un mic 
prezintă interesele 
taliste. In acest 
fie înființată pe 
„Times of Ceylon“ 
să de un grup de 
acționarilor. Majoritatea numărului 
de acțiuni urma să revină statului, 
iar membrilor — un număr limitat. 
Urma, totodată, să fie înființat un 
consiliu pentru problemele presei, 
precum și un tribunal care să ocro
tească libertatea presei. Aceste mă
suri menite să îngrădească influența 
monopolurilor asupra presei au 
stîrnit nemulțumiri în rîndurile u- 
nor cercuri din partidul de guvernă- 
mînt Sri Lanka Freedem, legate de 
aceste monopoluri. Ministrul pentru 
irigații, de Silva, a părăsit partidul. 
Astfel se explică faptul că alături 
de reprezentanții Partidului națio
nal unit, de extremă dreaptă, 15 de- 
putați ai partidului de guvernă- 
mînt au votat împotriva guvernului, 
ceea ce a asigurat majoritatea de 
un vot pentru moțiunea de neîncre
dere a opoziției.

Primul ministru Sirimavo Banda- 
ranaike a rostit vineri o cuvîntare 
radiodifuzată, în care a anunțat că 
guvernul a hotărît dizolvarea parla
mentului și organizarea unor noi 
alegeri, la o dată care va fi stabilită

ulterior. Primul ministru a chemat 
poporul ceylonez să-și concentreze 
eforturile pentru dezvoltarea țării 
și apărarea independenței ei.

Vineri, la Colombo au avut loc 
demonstrații atît ale opoziției cît și 
ale partidelor care sprijină guver
nul. Aceste demonstrații au prilejuit 
ciocniri violente. Poliția a intervenit 
pentru a

Saigon

Măsuri sporite de pază
pe aerodromuri

grup și care re- 
mlnorității capi- 
scop urma să 
baza grupului 

o uniune condu- 
împutemiciți ai

PRIZONIERII UCIȘI
DIN „MOTIVE UMANITARE“

La o cafenea din Leopoldville, unde 
au ajuns în permisie de convalescen
tă — scrie ziarul „Le Monde“ — trei 
mercenari discută despre aventurile 
lor în luptele din junglă. Unul, supra
numit „Balzac“, descrie cum furau ali
mentele de la populafie. Altul, în uni
formă kaki, purtînd pe mînecă inscrip
ția „comando" și avind gradul de loco
tenent, relata despre atrocitățile să- 
vîrșite: „pe prizonieri îi ucidem din 
motive urnanitare. Ce s-ar întîmpla 
cu ei dacă i-am da pe mina fraților 
lor ? La fel îi omorîm și pe «mu- 
letiști». Singurul mijloc de a readuce 
pacea ar consta în exterminarea tutu
ror triburilor rele“. Exterminarea în
tregi) populafll — iată o solufie 
demnă de un mercenar.

restabili ordinea.

CEYLON

Apărarea bazelor aviației ameri
cane din Vietnamul de sud urmea
ză a fi întărită, relatează din Saigon 
agenția Reuter. Circa 200 de soldați 
din marină și agenți de poliție mili
tară americană au sosit în Vietna
mul de sud, urmînd a fi repartizați 
la diferite baze din țară spre a le 
păzi împotriva sabotajului și a a- 
tacurilor prin surprindere. Măsura 
a fost luată după atacul efectuat 
luna trecută de partizani împotriva 
unei baze de lîngă Saigon, unde mai 
mulți americani au fost omorîți și 
numeroase avioane avariate.

SCURTEȘTIRI

TOKIO 5 (France Presse). — Gu
vernul japonez a hotărît să confere 
generalului Curtis Lemay, șeful 
statului major al forțelor militare 
aeriene ale S.U.A., „Marele Cordon 
al Soarelui răsare“ — cea mai 
înaltă decorație japoneză acordată 
unui străin. Această hotărîre a 
provocat o furtună politică. Comi
tetul executiv al Partidului socia
list japonez a hotărît sîmbătă să se 
opună acestei decizii. Unul din con
ducătorii acestui partid a declarat 
că „este ridicol să se ofere o aseme
nea decorație. în numele poporului 
japonez, celui care a dirijat bom
bardamentele atomice de la Hiro- 
șima și Nagasaki“. Ziarul „Hiro
shima Shimbun“ scrie că această ho
tărîre „a provocat un șoc în rîndul 
populației orașului-martir“. Gene
ralul Lemay sosește duminică în Ja
ponia, iar luni urmează să i se înmî- 
neze decorația.

In timpul vizitei »ale la Paris, primul ministru congolez Chombe a fost obiectul unor mari manifestații de 
protest Împotriva prezenței sale In capitala Franței

Tudor VORNICU

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a fost internat 
vineri după-amiază într-o clinică din 
New York pentru un examen medi
cal. Secretariatul O.N.U. a făcut cu
noscut că U Thant este suferind de 
gripă și surmenaj, dar că starea să
nătății sale nu provoacă nici o îngri
jorare.

BUDAPESTA. M.T.I. anunță că la 
Budapesta au început convorbiri un- 
garo-americane legate de reglementa
rea unor probleme aflate în suspensie 
în relațiile dintre cele două țări.

MOSCOVA. La Moscova a fost 
semnat un acord cu privire la livră
rile reciproce de mărfuri dintre Uniu
nea Sovietică și Austria pe anul 1965.

WASHINGTON. Secretarul general 
adjunct al Asociației europene a li
berului schimb (A.E.L.S.), Knut Ham- 
marskjoeld, și-a exprimat părerea că 
barierele comerțului internațional ar 
trebui să fie reduse cît de mult, men- 
ționînd că țările din A.E.L.S. sînt in
teresate în dezvoltarea cît mai largă a 
comerțului.

MEXICO. Noul președinte al Mexi
cului, dr. Gustavo Diaz Ordaz, l-a 
primit la 3 decembrie pe Adam Ra- 
packi, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, cu care a avut o con
vorbire prietenească în probleme in
ternaționale, precum și în probleme 
ale colaborării economice și culturale 
între Polonia și Mexic.

PRAGA. La Praga a fost semnat un 
acord comercial și de plăți între 
Cehoslovacia și Tunisia pe o perioa
dă de 4 ani.

CAIRO. Forțele patriotice din Ara
bia de sud au provocat trupelor bri
tanice noi pierderi în oameni și ma
teriale, transmite agenția M.E.N., ci
tind un comunicat al Frontului Na
țional de Eliberare din acest terito
riu.

WASHINGTON. Biroul Federal de 
Investigații a anunțat arestarea a 20 
persoane implicate în asasinarea ce- 
loi trei studenți, militanți pentru 
drepturile civile ale populației de cu
loare, uciși de rasiști vara trecută. 
Printre arestați se află șeriful din Phi
ladelphia și adjunctul său. Directorul 
F.B.I. a arătat că aproape toți acu
zații fac parte din Ku Klux Klan și 
că F.B.I. a fost determinat să în
drepte ancheta spre cercurile extre
miste de dreapta.

CARACI. Guvernul pakistanez a 
adoptat o hotărîre cu privire la crea
rea unei noi companii petroliere — 
„Pakistan National Oil Limited" 
(P.N.O.) care va avea dreptul exclu
siv de a importa produse petroliere 
din Europa și Orientul Mijlociu. 
Companiile petroliere străine din 
Pakistan se vor ocupa numai de 
desfacerea produselor, în calitate 
de agenții ale P.N.O. Ca ur
mare a acestui fapt, scrie ziarul „Mor
ning News“, Pakistanul va econo
misi valută străină în valoare de 20 
milioane rupii anual.

Pakistan se 
desfacerea produselor,
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