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Pe TEMELE ZILEI în sectorul încălțămintei și pielăriei

CMSTRUCțIILE
ȘCOLARE

Noi capacități de producție

Scrisori primite’la redacție ne 
informează despre terminarea și 
darea în folosință a ultimelor 
săli de . clasă din planul anu
lui 1964. Organele locale de partid și 
de stat, ’ întreprinderile de construc
ții au manifestat un interes perma
nent pentru menținerea unui ritm 
intens de lucru, valorificînd multe 
dintre posibilitățile existente în or
ganizarea și aprovizionarea cu ma
teriale a șantierelor, supraveghind 
îndeaproape calitatea execuției. în 
regiunile Argeș, Brașov, București, 
Dobrogea, Galați, Iași au fost efec
tuate analize periodice de-a lungul 
anului privind desfășurarea lucră
rilor și, pe baza constatărilor făcute, 
s-au luat măsuri operative pentru 
lichidarea unor rămîneri în urmă, 
în majoritatea cazurilor lucrările 
au fost executate la timp și la un 
n vel calitativ, corespunzător. S-a 
a'î. gurat astfel necesarul sporit dé 
săli de clasă în urma generalizării 
învățămîntului de opt ani. După 
cum se știe, numărul elevilor creș
te an de an și vasta acțiune de 
construcții școlare ce se desfășoară 
în țara noastră continuă. în acest 
an, Ministerul învățămîntului a 
elaborat și difuzat noi proiec
te de școli tip cu 4, 8 și 16 săli de 
clasă. îmbunătățite sub raportul 
realizării finisajelor și al asimilării 
ultimelor normative privitoare la 
construcții și la instalațiile tehnice 
corespunzătoare acestora — proiecte 
ale căror prevederi se cer respectate 
întocmai. Că buni gospodari, sfatu
rile populare și întreprinderile de 
construcții, îndrumate dé organele 
și organizațiile de partid, se îngri
jesc de pe acum de lucrările care vor 
fi începute în anul 1965. Pe baza 
experienței acumulate se poate 
trage concluzia că pentru ter
minarea la timp a viitoarelor lu
crări . și executarea lor în con
diții ireproșabile e nevoie să se per
fecteze de pe acum documentația și 
să se obțină avizele necesare. Pe
rioada de față este cea mai potrivită 
pentru rezolvarea acestei probleme 
de o importanță mare in desfășura
rea ulterioară a lucrărilor. Nu tre
buie uitat că neglijențele manifesta
te în această privință au dus 
la deschiderea cu întîrziere a unor 
șantiere, la nerespectarea terme
nului de dare în folosință. Au 
procedat bine organele locale din 
regiunile București, Cluj, Bacău, 
Suceava ș.a. care au întocmit și tri
mis spre avizare încă din lunile 
septembrie și octombrie proiectele 
construcțiilor școlare din anul 
1965.

Concomitent cu perfectarea docu
mentației, din partea sfaturilor popu
lare și a constructorilor se cere să 
acorde o atenție tot atît de mare sta
bilirii din vreme a amplasamentelor 
clădirilor, aprovizionării cu materia
lele de construcție necesare și repar
tizării lor judicioase, popularizării 
celor mai bune metode de lu
cru pe șantiere etc. înălțarea noilor 
construcții școlare — obiective de 
larg interes obștesc — solicită și 
participarea, activă a maselor de ce
tățeni, care, mobilizați de sfaturile 
populare pot aduce o contribuție de 
preț la darea în folosință, la termen 
a clădirilor și sălilor de clasă, pen
tru ca elevii patriei noastre să aibă 
asigurate școli noi și frumoase.

In sectorul încălțămintei și pielă
riei anul acesta au intrat în func
țiune noi linii tehnologice la fabrica 
„Flacăra Roșie" din Capitală pentru 
confecționarea încălțămintei bărbă? 
tești și de copii, iar la „Dîmbovița" 
o linie de încălțăminte pentru femei. 
Pînă la sfîrșitul anului vor mai intra 
în producție alte linii tehnologice la 
fabrici din Cluj, Oradea și Sibiu. La 
fabrica „Progresul" din Capitală, 
vor fi date în funcțiune două noi li
nii, fiecare cu o capacitate de 700 
perechi pe schimb, urmînd ca a-

ceasta să crească pînă la 900 pe
rechi pe schimb.

Pentru înlocuirea croirii manuale 
cu cea mecanică, în fabricile de în
călțăminte se introduc ștanțe hi
draulice, ceea ce va asigura o creș
tere a productivității muncii cu circa 
40 la sută.

Prin trecerea la lucrul în două 
schimburi la toate fabricile de în
călțăminte capacitatea de producție 
va spori cu circa 5 milioane perechi 
anual.

INTERVIUL
n o s « ? u MATERIALELE
PLASTICE ȘI UTILIZAREA LOR

De Ia an la an, materialele plastice își marchează tot mai mult 
prezența în industria constructoare de mașini, electrotehnică, în con
strucții și industria bunurilor de consum, în agricultură. In legătură cu 
progresele făcute și posibilitățile de folosire pe scară mai largă a aces
tor materiale, reporterul nostru Ioan Erhan a avut o convorbire cu tova
rășul ing. loan Hudea, director general în Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei. . .. , .

DELTA: Recolta 1964
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Por

tul complexului chimic de la Chiscani 
cunoaște în aceste zile o animație ne
obișnuită. Ceamurile încărcate cu noua 
recoltă a Deltei — stuful — se aliniază 
pe rînd la dane. Căpitanul remorche
rului „Stuful“ a transportat pînă 
acum 8 convoaie, avînd fiecare 
o încărcătură de 900—1000 tone 
stuf. Alte două remorchere, „Plau
rul“ și „Chiscani“, au efectuat a- 
proape același număr de curse. S-au 
transportat și depozitat peste 20 000 
tone stuf, cu aproape 10 000 tone mai 
mult decît în aceeași perioadă a anului 
tiecut. Combinatul prelucrează acum 
recolta Deltei din acest an. în 
aceste zile se iau măsuri pentru

asigurarea combinatului cu mate
rie primă îndestulătoare și rezerve 
pentru timpul cît Dunărea va sta prin
să sub gheață. Un număr sporit de re
morchere va transporta stuful, în port 
au fost instalate două macarale supli
mentare, ceea ce a dus la scurtarea 
timpului de descărcare a unui convoi 
cu două ore. Noua recoltă a Deltei se 
anunță bogată. întreprinderile stuficole 
de la Rusca, Pardina, Sulina și Șontea 
au făcut cunoscut că vor livra cu a- 
proape 100 000 tone stuf mai mult ca 
anul trecut. Prelucrarea în întregime a 
noii recolte a Deltei va aduce econo
miei naționale mii de tone în plus de 
celuloză, cartoane, fibre artificiale și 
alte produse valoroase.

Ieri „PREMERÄ"

in Festivalul filmului la sate
Prima duminică a Festivalului filmului 

la sate a fost marcată de o numeroasă 
participare a publicului la căminele cul
turale, la cinematografe, la biblioteci. 
Afișele festivalului invitau pretutindeni 
pe spectatori să ia parte la spectacole 
cu filme artistice romînești și străine, 
cu '"3’öcumentare agrozootehnice și 
științifice, însoțite de conferirile, simpo
zioane, concursuri „Cine știe, răspunde“.

La Răcari, unde ne-am oprit ieri, 
cîteva sute de copii au partici
pat dimineafă la un matineu cine
matografic. După masă, colectiviștii 
au urmărit, pe lingă filmele artistice, și 
citeva documentare privind combaterea 
dăunătorilor legumelor. Prilej de discu
ții, de noi invă)ăminte pentru cursanții

învățămîntului agrozootehnic. In satele 
raionului a poposit o caravană cinemato
grafică. Numărul caravanelor scade însă 
de la un festival la altul. In schimb crește 
continuu numărul cinematografelor sătești. 
In regiunea București sînt acum 421 de 
unităfi. .

Vizita de ieri ne-a prilejuit și consta
tarea că, pe alocuri, deschiderea festiva
lului a găsit nepregătite unele instituții 
culturale. La Casa de cultură din Titu, de 
pildă, se mai făcea revizia aparatului 
de proiecție ; expoziția de cărți agro
zootehnice nu era încă terminată. Este 
de dorit ca organizatorii să asigure 
peste fot festivalului cele mai bune con
diții de desfășurare din prima ș' pînă 
in ultima zi.

Afișele festivalului la Răcari 
(fotografia de sus)

Cei mai mici spectatori (fotogra
fia din stînga)

O intervenție uiilă dar cam tîr- 
zie : revizia aparatului do proiec
ție la casa de cultură din Titu 

(fotografia de jos)

în vecinătatea uzinei de alumină 
din Oradea se construiește o 
centrală electrică de termoficare 
care va furniza energie electrică 
și aburi pentru necesitățile uzinei 
de alumină și pentru termofica- 

rea orașului

LA CLUJ

DEZVELIREA
UNUI BUST
AL LUI HOREA

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Cu 
prilejul împlinirii a 180 de ani de 
la începuturile răscoalei țărănești 
din 1784, duminică a avut loc în Pia
ța Gării din Cluj, dezvelirea unui 
bust al lui Horea, conducător al răs
coalei. Bustul este opera sculptoru
lui clujean Romulus Ladea, maestru 
emerit al artei din R. P. Romînă.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, oameni de cultură și 
artă, un mare număr de oameni ai 
muncii din orașul Cluj și comunele 
învecinate. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul academicianul Constantin 
Daicoviciu, r'ecîoruruniversității -,;Ba- 
beș-Bolyai" din Cluj.

0 R Ö M O ï
FORESTIERE

Pentru punerea în valoare a ma
sei lemnoase din bazinul forestier 
greu accesibil din munții Vrancei, 
se construiește în prezent o largă 
rețea de drumuri. Recent au fost re
cepționate drumurile forestiere Va
lea Sării-Tulnici, Vidra-Vizantea, 
Odobești-Poienița și altele.' Lungi
mea drumurilor forestiere construite 
în acest an totalizează aproape 100 
de kilometri. Din 1960 și pînă în 
prezent s-au construit în munții 
Vrancei peste 210 kilometri de dru
muri forestiere.

DE
VITEZĂ
• CARNETUL „ALB“@ UN EXAMEN

PERMANENT ® CORIJENȚI LA

VOLAN

Am citit reportajul ilustrat „Un minut 
de neatenjie costă", publicat în ziarul 
„Scînteia“ din 15 noiembrie. Au tost sur
prinse citeva aspecte ale unor încălcări 
mai frecvente ale normelor de circulație 
de către șoferi din Capitală, care ar fi 
putut avea urmări neplăcute. Mulți oa
meni ai volanului au avut de tras învă
țăminte că, mai ales în condiții de timp 
nefavorabil, respectarea acestor norme 
este o garanție mult mai sigură de pre
venire a accidentelor decît experiența 
și îndemînarea șoferului.

Și în ultimele săptămîni o serie de 
conducători de autovehicule au privit cu 
ușurință problema respectării regulilor de 
circulație, săvîrșind diferite abateri. Unele 
dintre ele s-au soldat cu răniți, morți și 
autovehicule distruse. Constantin Cornes- 
cu din București a fost victima propriei 
sale ușurințe. Conducînd autoturismul, 
proprietate personală, cu viteză excesivă 
pe șoseaua Bucureșfi-Brăneșfi, în drep
tul km 17 s-a răsturnat, accidentîndu-se 
grav și distrugîndu-și mașina. Cîteva mi
nute mai tîrziu, în același loc, s-a răsturnat 
și motociclistul Cristea Neagu din comu
na Pantelimon, care conducea motocicle
ta tot cu viteză excesivă. Ambii condu
cători n-au ținut cont că șoseaua era aco
perită de mîzgă. Or, se știe că în ase-

I
V-am ruga să vă referiți la 
citeva realizări mai importante 
din domeniul utilizării materia
lelor plastice.

Ritmul rapid de dezvoltare și o 
mai mare varietate a produselor in
trate în consumul industrial și indi
vidual sînt caracteristice producției 
de materiale plastice din țara noas
tră. Este semnificativ faptul că 
de la 100 de tone materiale plas
tice, cîte s-au prelucrat în în
treprinderile noastre în 1953, s-a 
ajuns anul acesta la peste 20 000 
de tone. Secțiilor Combinatului 
chimic Făgăraș li s-au adăugat 
fabricile de mase plastice din Bucu
rești, Buzău, Orăștie și, recent, cea 
de la Iași. Pe măsura creșterii pro
ducției, sfera consumatorilor s-a 
lărgit. Au fost produse obiecte des
tinate uzului gospodăresc, diferite 
repere și materiale destinate secto
rului industrial. De cîtva timp, a- 
tenția noastră s-a îndreptat mai 
perseverent spre realizarea de ma
teriale plastice utilizabile în indus
tria constructoare de mașini, în con
strucții, agricultură și în producția 
de ambalaje. Concomitent cu crește
rea numărului consumatorilor s-a 
lărgit și sortimentul produselor. Au 
fost asimilate serii de produse noi: 
covoare și dale din policlorură de 
vinii fără suport textil pentru con
strucții, țevi din policlorură de vinii 
destinate industriei chimice, con
strucțiilor și agriculturii, plăci din 
polistiren antișoc pentru industria 
frigorifică, recipienți din polietilenă. 
La acestea s-au adăugat, în ultimul 
timp, noi produse : granule din poli
clorură de vinii pentru izolarea ca
blurilor și conductorilor electrici, fi- 
tinguri și piese de îmbinare, noi sor
timente din relon, polietilenă, poli
clorură de vinii, bachelită — pentru 
industria construcțiilor de mașini, 
țevi din policlorură de vinii cu pe
reți subțiri de mare rezistență.

Contactele cu beneficiarii sînt 
tot mai strînse. O bună colabo
rare avem cu unele uzine con
structoare de mașini — „7 No- 
iembrie“-Craiova, „Semănătoarea“, 
Uzina de pompe din București 

care au trecut mai hotărît la în
locuirea unor piese metalice cu cele 
din materiale plastice. Utile sînt 
schimburile de păreri la nivel de 
minister, cît și cu fiecare întreprin

dere. Legături strînse avem și cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor, 
cu întreprinderi din industria elec
trotehnică. Un exemplu din multe 
altele. Acum, peste 3 kg din greu
tatea fiecărui televizor o reprezintă 
reperele din materiale plastice.

I
Ce se va întreprinde pentru 
îmbunătățirea în continuare a 
calității materialelor plastice ?

Problema aceasta ne preocupă în 
mod deosebit — și nu numai pe 
noi, ci și pe mulți specialiști : cer
cetători științifici, proiectanți, in
gineri din întreprinderi. Sintern 
hotărîți să acționăm mai efi
cient în direcția ridicării cali
tății produselor. Intrarea în pro
ducție a noilor capacități de po
liclorură de vinii, polistiren, polieti
lenă creează condiții pentru a lucra 
cu materie primă de calitate con
stant superioară. Prin lărgirea sor
timentului de stabilizatori și plasti- 
fianți de bună calitate va putea fi 
evitată, în mare măsură, apariția

unor deficiențe ale produselor din 
materiale plastice : îmbătrînirea, 
pierderea elasticității, a culorii, fi
surarea. Avem totodată în vedere și 
alte posibilități, între care dotarea 
laboratoarelor cu noi aparate, ex
tinderea aplicării unor procedee teh
nologice moderne, organizarea de 
schimburi de experiență între între
prinderi.

în cadrul direcției noastre genera- : 
le au fost stabilite măsuri care pri
vesc atît ridicarea nivelului tehnic 
al întreprinderilor, cît și asimilarea 
în producție a unor noi sortimente. 
Consumul de materiale plastice va 
spori și prin lărgirea sferei utiliză
rii acestora. Printre altele, se vor 
produce saci din polietilenă pen
tru ambalarea îngrășămintelor chi
mice. Prin ambalarea acestora 
în astfel de saci se va permite 
depozitarea lor chiar pe cîmp, 
eliminîndu-se astfel o seamă de 
cheltuieli legate de construirea de
pozitelor și manipularea lor repeta
tă. Creșterea sortimentului materia
lelor plastice va înlesni și mai mult 
extinderea utilizării lor în industrie. 
Vor apărea noi produse, ca folii 
transparente din policlorură de vi
nii, butoaie de mare capacitate, izo
lații din policlorură de vinii pentru 
cabluri instalate în medii cu tempe
raturi deosebite, noi piese pentru 
industria construcțiilor de mașini.

Citeva no! piese din materialo plastice destinate industriei
Foto : M. Cioo

n întâmpinarea comemorării 
ui Creangă
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — în 

întîmpinarea comemorării a 75 de 
ani de la moartea lui Ion Creangă, 
duminică a avut loc la Humulești, 
unde s-a născut și a copilărit ma
rele scriitor, un simpozion literar cu 
tema : „Viața și opera lui Ion Crean
gă". Simpozionul a fost urmat de 
Ulmul documentar „Ion Creangă" 
și de programe prezentate de 
echipe artistice de amatori. Tot

duminică, la 20 cămine culturale 
din raionul Tg. Neamț s-a ținut con
ferința „75 de ani de la moartea lui 
Ion Creangă“, iar în comunele Bălță- 
tești, Davideni, Răucești, Vînători s-a 
desfășurat faza intercomunală a festi
valului regional „Ion Creangă".

■ La Piatra Neamț s-a deschis o ex
poziție de ilustrații la operele mari
lor noștri scriitori Ion Creangă și 
Mihail Sadôveanu.

menea situație viteza trebuie redusă pen
tru a avea o stabilitate mărită. In plus, 
Cornescu, pentru care urmările acciden
tului au fost cele amintite, avea carnet 
de conducere auto doar de cîteva luni 
de zile. E lesne de înțeles că regulile de 
circulație le învățase pentru a putea trece 
la examen și că el n-a înțeles că a le 
cunoaște nu e töt una cu a le respecta.

Pe șoseaua Industriilor, la trecerea 
peste linia ferată București-Oltenița, șo
ferul Dumitru Mitoi, care conducea auto
basculanta nr. 57 052-B, a fost surprins de 
o locomotivă și tîrît împreună cu auto
basculanta 75 m pe terasament. A scăpat 
cu viață ca'prin minune, fiind rănit grav. 
Autobasculanta a fost distrusă. Cum s-a 
întîmplat accidentul ? Șoferul nu a res
pectat o regulă simplă : aceea de a se 
uita în dreapta și în stînga cînd trece 
peste calea ferată.

Se înregistrează un șir de încălcări 
ale regulilor de circulație și datorită fap
tului că la volan ajung, datorită unor 
prietenii greșit înțelese, persoane care 
nu au carnet de conducere. De obicei, 
aceștia sînt autorii unor accidente din 
cele mai grave. Mai sînt conducători auto 
care ignorează necesitatea luării tuturor 
măsurilor necesare la depășire, expunîn- 
du-se în acest fel accidentelor. Depăși
rea cu semnalizare corectă este o ches

tiune de mare importanță acum, cînd 
se circulă cu viteză sporită și numărul 
de autovehicule este în continuă creș
tere.

Majoritatea șoferilor, oameni cu stagiu 
de ani și zeci de ani în meserie, au car
netul de conducere „alb“, nu li s-a ridi
cat nici un talon, nu au provocat nici un 
accident de circulație. Dar numărul oa
menilor la volan crește mereu și se ob
servă că accidentele le fac de obicei con
ducătorii au*o mai noi, începătorii, care 
nu au înțeles că respectarea întrutotul a 
regulilor de circulație este în primul rînd 
în interesul lor.

La examenele pentru obținerea carne
tului de șofer organele de miliție sînt 
exigente cu fiecare candidat. E și normal 
să fie așa. Exigență vom avea și de acum 
încolo. Dar nu e totul să răspunzi bine la 
examen Fiecare cursă efectuată, fiecare 
transport de persoane sau maleriale 
constituie un permanent examen, pe 
care îl treci cu bine doar atunci cînd 
respecți întrutotul normele de circula
ție. In felul acesta, numărul „corijenți- 
lor" la volan, de felul celor de mai sus, 
va fi din ce în ce mai mic.

Col. Haralambie VLÄSCEAMU 
directorul Direcției inspecție 
auto și circulație

DEMISIA
PREȘEDINTELUI SEGNi

La închiderea ediției ni se comu
nică telefonic din Roma că președin
tele Italiei, Antonio Segni, a 
demisionat. Demisia a fost anunțată 
la exact patru luni de la declanșarea 
bolii care l-a împiedicat pe Segni 
să-și mai exercite funcțiile prezi
dențiale. Potrivit normelor consti
tuționale, în termen de 15 zile, ur
mează să fie convocate în ședință 
comună cele două Camere ale 
Parlamentului pentru desemnarea 
noului președinte. După cum se știe, 
între liderii partidelor care compun 
coaliția guvernamentală s-au purtat 
îndelungate convorbiri pentru adop
tarea unei candidaturi comune,- dar 
pînă în momentul de față nu s-a a- 
juns încă la un acord.

Corfei Mondial
al Păcii

La 6 decembrie s-a deschis 
la Berlin o ședință a Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii. La 
invitația lui John Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, la 
lucrările ședinței, alături de mem
brii Prezidiului, iau parte ca 
observatori cunoscuți activiști ai 
mișcării mondiale pentru pace.

britanic ia plecarea 

spre Washington

Duminică a plecat la Washing
ton premierul britanic Harold 
Wilsbn, care va avea întrevederi 
cu președintele .Tbhnson. Wilson 
a declarat la plecare că va dis
cuta la Washington situația alian
ței occidentale. La întrebările 
ziariștilor în legătură cu o even
tuală întîlnire Est-Vest la nivel 
înalt, Wilson a răspuns că este 
„întotdeauna dispus să discute 
orice inițiativă permițînd să se 
progreseze pe calea destinderii 
internaționale“.
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Printre premierele prezentate în 
ultima vreme de diferite teatre din 
tară se numără : „Ziariștii“ de Al. 
Mirodan la Teatrul de Stat din Baia 
Mare, „Mitică. Popescu“ de Camil

PRIMA AUDIȚIE MONDIALĂSTRĂLUCIT AL POPORULUI NOSTRU

80 de am de la nașterea Iui Petru Groza

©uitoraS
La 7 decembrie se împlinesc 80 de 

ani de la nașterea unui mare fiu al 
poporului nostru, patriot înflăcărat 
și strălucit om de stat, doctorul Petru 
Groza, unul din constructorii de 
frunte ai Romîniei socialiste.

în inima poporului va rămîne de 
neșters amintirea activității sale 
pline de pasiune puse în slujba pa
triei, contribuția sa la instaurarea 
și consolidarea regimului democrat- 
popular, la construirea noii orînduiri 
sociale.

Figură luminoasă de democrat și 
patriot înaintat, profund atașat nă
zuințelor de eliberare socială și na
țională ale poporului, Petru Groza 
a înțeles prin experiența politică 
dobîndită după primul război mon
dial, cînd a deținut importante func
ții de stat, caracterul antipopular și 
antinațional al politicii partidelor 
burghezo-moșierești, ceea ce 
terminat să părăsească 
posturile pe care le deți
nea. „Prin distanța pe care 
am luat-o voit, avea să 
scrie el mai tîrziu, am cîș- 
tigat obiectivitatea și per
spectiva necesare pentru a 
judeca clar, stabilind ade
vărul că aceste realități 
izvorăsc din ciocnirea din
tre exploatații tot mai mulți 
și beneficiarii tot mai 
puțini ai sistemului econo
mic dominant“.

Om politic clarvăzător, 
însuflețit de o fierbinte 
dragoste de patrie, de do
rința de a-și consacra toate 
forțele cauzei propășirii 
și înfloririi ei, hotărît să 
găsească „o nouă orientare 
care să corespundă intere
selor reale ale poporului 
romîn“, Petru Groza s-a 
alăturat din toată inima 
luptei forțelor sociale îna
intate tocmai în perioada 
eroicelor lupte din februa
rie 1933, care au dat o pu
ternică lovitură regimului 
burghezo-moșieresc și au 
avut Un profund răsunet în 
rîndurile tuturor straturi
lor de oameni ai muncii. în 
aprilie 1933 Petru Groza a 
întemeiat Frontul Pluga
rilor, în-. Țara Zarandu- 
lui; pe locurile unde s-au 
ridicat 
Crișan, 
Iancu.
chemarea 
te 10 000 
și delegați 
și Banat 
pala piață a Devei, 
constituirea Frontului 
lor, organizație politică democra
tică a maselor țărănești, izvorîtă 
din năzuința lor pentru pămînt și 
libertate. Ajungînd la convingerea 
că numai în alianță cu clasa mun
citoare vor izbuti masele țărănești 
să-și înfăptuiască năzuințele de 

a călăuzit 
încheie 

gorunul 
comun

turii fasciste, pentru smulgerea 
Romîniei din războiul hitlerist și 
întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei naziste, Petru Groza, precum 
și alți fruntași ai Frontului Plugari
lor au fost arestați în toamna anu
lui 1943.

Patriotismul luminat al lui Petru 
Groza, marile sale calități de om 
de stat și-au găsit larg cîmp de afir
mare după victoria insurecției arma
te de la 23 August 1944, la a cărei 
înfăptuire a adus o prețioasă contri
buție. Răsturnarea dictaturii fasciste 
a descătușat avîntul și energia crea
toare ale maselor, ridicînd uriașe 
forțe sociale la luptă pentru o viață 
mai bună, pentru lichidarea oricărei 
asupriri și exploatări. în aceste 
condiții, Frontul Plugarilor, ca par
te componentă a Frontului Național 
Democrat, a militat pentru forma
rea unui guvern democratic, pentru1-a de-

răscolitoare căreia trebuie să-i 
dedici și ca auditor întreaga re
ceptivitate. Și apoi, cu cîtă îneîn- 
tare îl recunoaștem pe Enescu re
trăind mereu lucrările sale ante
rioare, îndepărtate ecouri ale me
losului popular, fragmente de mo
tive, ritmuri și mereu atmosfera 
atît de precis conturată a întregii 
sale creații 1

Elaborarea partiturilor enesciene 
’ este extrem de minuțioasă. Meritul 
principal al membrilor cvintetului 
este acela de a fi limpezit dificul
tățile specifice ale textului muzi
cal, permanenta mișcare interioa
ră a vocilor, asigurînd continuita
tea discursului liric al celor cinci 
instrumente contopite. Nimic mai 
autentic decît cunoscuta visare e- 
nesciană pe care o reîntîlnim din 
nou (și, în special, în partea a 
doua a cvintetului, andante soste
nuto e cantabile) ; ea a fost „ab
sorbită", așa cum spunea Enescu, 
de interpreți prin contactul lor per
manent cu personalitatea compo
zitorului. In general ei au reușit 
să atingă recomandarea lui Enes
cu „...să recreezi din tine ceea ce 
a vrut altul să creeze".

Un trio de Mozart — nr. 1 în Sol 
major, K.V. 496 — și reluarea ce
lebrului Trio opus 99 de Schubert, 
au constituit partea întîia a pro
gramului. Acest Trio este una din 
operele mari ale lui Schubert, u- 
nul din acele modele ale geniului 
său care deținea, printre multiple
le sale însușiri, și pe aceea de a 
crea o sinteză între simplitatea ge
nurilor moderne ale muzicii timpu
lui și profunzimea stilului de ca
meră de ținută clasică. A fost re
dat climatul interior al acestui Trio 
atît de bogat în imagini de la 
„profunda revoltă și în același 
timp nostalgia arzătoare" din par
tea I (a cărei execuție a fost ex
celentă) pînă la ecourile dansu
rilor orășenești ale Vienei începu
tului de veac, pe care Schubert 
lë-a cîntat în multe dintre compo
zițiile sale.

In
muzică au sesizat lipsa din reper
toriile stagiunilor de concerte a u- 
nor recitaluri de muzică de ca
meră. Ne bucură deci prezența 
trioului iormat din valoroși instru
mentiști ca Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu și Radu Aldules- 
cu și, mai ales, faptul că această 
prezență pare a se afirma în con
certe periodice. Cei trei muzi
cieni, ale căror creații solistice s-au 
impus de-a lungul anilor în viața 
muzicală, alcătuiesc o formație cu o 
sudură robustă, realizată pe baza 
contopirii armonioase a acelor ca
lități individuale care definesc 
personalitatea ansamblului.

Deschiderea stagiunii de came
ră la Filarmonica „George Enescu" 
de către acest trio, cu un program 
Schubert, a fost urmată la un in
terval destul de scurt de un nou 
recital, care a avut loc miercuri 
seara. Fără îndoială că principala 
atracție a acestui recital a fost 
prima audiție mondială a Cvinte
tului în la minor, opus 29, de Geor
ge Enescu, (la realizarea căruia 
s-au adăugat trioului de instru
mentiști, violonista Cornelia Bron- 
zetti și violistul George Popovici). 
Aci formația a continuat consec
venta ei acțiune de aducere la 
lumină a operelor încă necunos
cute ale lui George Enescu, ofe
rind o interpretare de mare sensi
bilitate și înțelegere a spiritului 
enescian.

în repertoriul cronologic de ope
re, acest opus 29 apare cu men
țiunea „Sinaia, Luminiș — 1940". 
Data terminării cvintetului nu este 
notată în partitură, așa cum obiș
nuia Enescu, semn că autorul in
tenționa șă mai revină asupra a- 
cesiei compoziții.

Cu fiecare nouă lucrare Enescu 
ne apare și mai mult un artist din
tre aceia care au cu adevărat 
ceva inedit de spus ; noțiunile de 
stil personal și originalitate sint 
incluse la el procesului creator, 
neconstituind preocupări ca atare. 
Ne întîlnim mereu cu o muzică 
născută dintr-o îndelungă gesta
ție a ideilor, o muzică poetică și

cembrie 1947, alături de tovarășul 
Gheorghiu-Dej, Petru Groza a pri
mit semnătura de abdicare a rege
lui. Abolirea monarhiei și procla
marea Republicii Populare Romîne 
au constituit o măreață victorie a 
poporului în lupta pentru făurirea 
noii orînduiri sociale.

Ca președinte al Consiliului de 
Miniștri și apoi ca președinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Petru Groza a desfășurat o prodi
gioasă activitate, punîndu-și calită
țile de eminent om de stat în slujba 
înfăptuirii politicii partidului de dez
voltare a economiei naționale, de 
consolidare a regimului democrat- 
popular. Patriot înflăcărat, 
exprima fericirea de a fi 
trăiască anii luminoși în 
porul și-a luat soarta în 
sale mîini.

mai importantă 
desprinsă de Petru Groza 
din îndelungata sa 
tivitate politică a 
convingerea neclintită 
rolul conducător al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
în justețea politicii pe care 
acesta o înfăptuiește 
numele intereselor 
ale poporului.

„Noi vom ști, 
Petru Groza 
brie 1950, ...să 
cu tot mai 
ces munca 
porului 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a izbu
tit în numai cîțiva ani să 
transforme țara noastră 
dintr-o țară a analfabetis
mului, 
celei 
țară care 
plin 
socialismului. Aceste cuce
riri îndreptățesc pe toți oa
menii muncii din țara 
noastră să privească cu 
mîndrie vremurile de azi, 
să privească cu 
viitorul“.

Consacrîndu-și 
capacitate, putere 
că și energie creatoare țe
lului nobil — înălțarea edi
ficiului măreț al societății 
socialiste, dr. Petru Groza 
a militat cu perseverență 

întărirea continuă a alian-

spunea 
decem- 

continuăm 
mult 

eroică ;
muncitor

Petrescu la Teatrul de Stat „V. 1.
Popa" din Blrlad. Colectivul Tea
trului National „V. Alecsandri" din 
Iași a prezentat în premieră piesa 
„Jocul de-a vacanța“ de M. Se
bastian. Piesa lui Horia Lovinescu 
„Moartea unui artist“, tradusă in 
limba maghiară, a fost pusă în sce
nă la Teatrul de Stat din Oradea ;

secția romină a aceluiași teatru 
reprezentat drama lui M. Davidoglu 
„Horia“. La Teatrul de Stat 
au avut loc două premiere : 
ssacaglia“ de Titus Popovici 
fia romină) și „Comedia erorilor" 
de W. Shakespeare (secția germa
nă). Nu de mult a văzul lumina 
rampei piesa lui Lucian Blaga „An
ton Pann“ în interpretarea artiști
lor de la Teatrul de Stat Timișoara. 
în fotografia de sus : o scenă din 
acest spectacol, interpretată de ac
torii Gheorghe Leahu, artist emerit, 
și Miron Nefea.

Wiezan. Din distribuție : Hanna 
Skărzanka, Kazimierz Borowiec, 
Magda Celowna.

„Șapte ani de căsnicie“, o pro
ducție a studiourilor din S.U.A., 
are ca protagonistă pe regretata 
actriță Marilyn Monroe. Scenariul 
filmului aparține lui Billy Wilder 
și George Axelrod ; regia — Billy 
Wilder ; imaginea — Milton Kras
ner.
• Din genericul filmului „Maria", 
realizat de studiourile din Barran- 
dov (R. S. Cehoslovacia), notăm : 
scenariul.— Al. Kliment și V. Vor- 
licek ; acesta din urmă semnează 
și regia. Protagoniști : Heinz Rüh- 
mann, Karin Baal și Lola Mü- 
thel.

Agendă muzicalăpentru 
ței muncitorești-țărănești, cimenta
rea frăției poporului romîn cu mi
noritățile naționale, dezvoltarea uni
tății politico-morale a întregului po
por în jurul partidului.

Petru Groza a desfășurat o bogată 
activitate publicistică și literară. Fi
gură luminoasă de intelectual îna
intat, el a 
valoare la 
progresiste 
ționale.

Personalitate de înalt prestigiu in
ternațional, bucurîndu-se de simpa
tia cercurilor,largi ale opiniei pu
blice din zeci de țări ale lumii, 
Petru Groza a militat neobosit pen
tru afirmarea Republicii Populare 
Romîne ca factor activ pe arena 
mondială, pentru întărirea legătu
rilor de prietenie și colaborare fră
țească cu țările socialiste, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
pașnică cu toate statele. Cu neisto
vită forță de convingere exprima el 
hotărîrea neclintită a poporului ro
mîn de a apăra pacea, atașamentul 
său față de principiile coexistenței 
pașnice. „Noi sîntem convinși, spu
nea Petru Groza, că datoria noastră 
este de a lupta cu perseverență și pe 
viitor alături de toate forțele din 
lume care se opun războiului, pen
tru a face ca pacea să triumfe, spre 
binele tuturor popoarelor“.

Poporul romîn dobîndește mărețe 
realizări în desăvîrșirea operei de 
construcție socialistă, de dezvoltare 
multilaterală a patriei sale — lumi
noase obiective pentru a căroi’ îm
plinire și-a închinat viața eminentul 
patriot, marele și credinciosul prie
ten al partidului nostru, dr. Petru 
Groza.

înfăptuirea unui larg program de 
transformări democratice. Valul de 
nestăvilit al luptei maselor a deter
minat înlăturarea a trei guverne cu 
majoritate reacționară și, hotărînd 
soarta bătăliei pentru putere, a im
pus la 6 Martie 1945 instaurarea 
primului guvern în caré clasa mun
citoare, aliată cu țărănimea, avea 
rolul precumpănitor, guvernul pre
zidat de dr. Petru Groza.

în perioada care a urmat elibe
rării țării, Frontul Plugarilor s-a în
tărit din punct de vedere organiza
toric, a devenit o organizație largă 
de masă a țărănimii cu ramificații 
în întreaga țară. Sub condu
cerea doctorului Petru Groza, 
Frontul Plugarilor, urmînd Partidul 
Comunist ca forță conducătoare 
a poporului, a adus o impor
tantă contribuție la realizarea re
formei agrare în lupta împotriva 
moșierimii și a partidelor reacțio
nare, la antrenarea maselor țără
nești alături de clasa muncitoare în 
bătăliile pentru refacerea economică 
a țării și instaurarea puterii popu
lare. în întreaga această ac
țiune de deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea istorică a Romîniei 
un mare merit revine președintelui 
Frontului Plugarilor, dr. Petru 
Groza.

Consfințirea de către guvernul 
Petru Groza a reformei agrare a 
consolidat alianța muncitorească-ță- 
rănească, a cărei trăinicie de neclin
tit este izvor de forță al orînduirii 
noastre. Din însărcinarea partidului 
și guvernului, dr. Petru Groza a 
îndeplinit un rol important în în
lăturarea monarhiei și făurirea Re
publicii Populare Romîne. La 30 De-

Horia, Cloșca, 
mai tîrziu Avram 

o lume nouă“ era 
luptă cu care pes- 
plugari hunedoreni 

ai țărănimii, din Ardeal 
s-au adunat

a

la luptă 
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,Vrem 
de 
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»
„București“, 
realizată de

în princi- 
hotărînd 
Plugari- adus un aport de mare 

promovarea tradițiilor 
ale culturii noastre na-

în Capitală sint prograipate...săp- 
tămîna aceasta patru premiere ci
nematografice, printre care se nu
mără și noua producție a Studiou
lui cinematografic 
„Casa Determinată“
regizorul Andrei Blaier, după sce
nariul lui Dimos Rendis. Imaginea 
— Alexandru David ; muzica — 
Radu Șerban. în rolurile princi
pale : Valeria Seciu, Valeriu Săn- 
dulescu, Alexandru Répan, Sandu 
Sticlaru, Ștefan Tăpălagă, Lili 
Popovici, Dumitrei Cucereanu.

Cinematografia poloneză este re
prezentată prin filmul 
proape noi“, 
mierz Haupe, 
Iwaskiewicz ;

„Haine a-
realizat de Wlodi- 

după o nuvelă de J. 
imaginea — Tadeusz

în 
de 
de 

îm- 
re-

veacuri, Petru Groza 
noua organizație să 
decembrie 1935, sub 
la Țebea, un front
luptă cu Partidul Comunist 
potriva fascismului. Acesta a 
prezentat unul din germenii alian
ței muncitorești-țărănești, care a- 
vea să se închege și să se dezvolte 
în anii revoluției populare, devenind 
temelia de nezdruncinat a puterii 
celor ce muncesc.

In anii întunecați ai dictaturii fas- 
și ai odiosului război hitlerist, 
era. în joc însăși ființa națio- 
a poporului, Petru Groza a 
o importantă contribuție la

ciste 
cînd 
nală 
adus
lupta purtată de forțele patrio
tice 
rpunist pentru eliberarea patriei, 
în iunie 1943, prin acordul încheiat 
de Partidul' Comunist cu Frontul 
Plugarilor și alte forțe patriotice, a 
fost creat Frontul patriotic anti
hitlerist. Ca urmare a participării 
sale active la lupta împotriva dicta-

în frunte cu Partidul Co-

în timpul pauzei sau după ieșirea din schimb, biblioteca tehnică a 
Combinatului chimico-metalurgic din Baia Mare este un loc foarte frec

ventat

i

LA ATENEU : Marți, 8 decembrie, 
ora 20 — concert simfonic pentru tine
rel al Filarmonicii. Uvertura la opera 
„Fidelio“ și Concertul pentru vioară și 
orchestră în Re major de Beethoven. 
Solist : Gyorgy Garay (R. D. Germană) ; 
Rapsodia I în La major de Enescu ; 
„Preludiile“ de Liszt. Dirijor : Mircea 
Cristescu, artist emerit

Sînibălă, 12 decembrie, ora 20 — 
concert simfonic al Filarmonicii. Suita 
„Imagini din copilărie" de Valentin 
Gheorghiu (primă audiție) ; Nocturne de 
Debussy ; Concertul pentru vioară și or
chestră de Beethoven. Solist : Gyorgy 
Garay (R D. Germană). Dirijor : Mircea 
Cristescu. Programul se va repeta 
duminică, 13 decembrie, ora 11.

Duminică, 13 decembrie, ora 20 — 
concertul orchestrei „Barbu Lăutaru“. 
Dirijor : Florian Economu. Soliști : Ma
ria Lătăreju, Ana Ispas, Vlad Dionisie, 
Ion Crisforeanu

ÎN STUDIOUL RAD1OTELEV1- 
Z1UNII : Joi, 10 decembrie, ora 19,50 
— Concertul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. Simfonia de Chevreuille ; 
Concertul în Re major pentru vioară și 
orchestră de Beethoven. Solist : Mihai 
Constantinescu ; Simfonia a lll-a de 
Saint Saëns. La orgă : Horst Gehann. Va 
dirija Daniel Sternefeld (Belgia).

ora 20 — 
de-a lungul 
Filarmonică, 
va interpre-

ÎN SALA MICA A PALATULUI: 
Miercuri, 9 decembrie, 
In cadrul ciclului „Muzica 
veacurilor“ organizat de 
pianistul Gheorghe Halmoș 
ta un program Schubert.

ÎN STUDIOUL CONSERVATO
RULUI „CIPRIAN PORUMBES- 
CU“ : Miercuri, 9 decembrie, ora 
20,30 — Prelegere in cadrul universi
tății muzicale pentru studenji : Impre
sionismul Conferențiar : George Bălan.

Simbătâ, 12 decembrie, ora 20 — 
recital Bach susfinut de Constantin To- 
mulescu, Irina Rusescu și Walter Kraft.

ÎN SALA DALLES : Vineri, 11 de
cembrie, ora 20,30 — recital vocal in
strumental susținut de studenți ai Con
servatorului.

La rsmpă amatorii
Astă-șeură, in sala studio a Tea

trului „Lucia Sturdza Bulandra" 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A, are 
loc spectacolul „Adam și Eva“ de 
Aurel Baranga. Interpretează for
mația de teatru a Casei de cultură 
din raionul „N. Bălcescu". Regizor: 
Cornel Elefterescu.

TEATRE «CINEMA «TELEVIZIUNE

Familia dm sizmă

și de acasă Srr/oo siïtre „Scîssêesi^
mecanică Timișoara vin anLa Uzina 

de an noi promoții de tineri, cei mai 
mulți fiind absolvenți ai școlilor pro
fesionale- Marea familie a uzinei îi pri
mește cu dragoste. Vîrslnicii, ca și cei 
tineri cu oarecare stagiu în producție, 
caută să împărtășească colegilor proas
păt sosiți din experiența lor în muncă, 
le dau sfaturi.

In momentul de lață, mai mult de 
jumătate din numărul salariaților uzinei 
noastre sint tineri. Munca entuziastă, 
inițiativele și propunerile lor au un rol 
deosebit în realizarea sarcinilor de 
plan. Avem mulți țineri cu care colec
tivul se mîndrește. Strungarul Anton 
Urdeș abia a împlinit 18 ani. îndrumat 
cu grijă de maistrul său, el a devenit 
un s'rungar de nădejde. De curînd i 
s-a încredințat conducerea unei echipe 
din secția prelucrări mecanice. Și nu 
dezminte încrederea acordată. In sec
ția construcții metalice colectivul a- 
preciază rezultatele echipei de tineri 
conduse de Simion Rusu, care execută 
lucrări de cea mai bună calitate. Și 
exemplele ar putea continua.

Maiștrii, muncitorii, fruntași informea
ză deseori pe părinți asupra rezulta
telor obținute de copiii lor in pro
ducție, le aduc la cunoștință cum se 
comportă S-a format astfel o legătură 
intre familia din uzină și cea de acasă 
a tinerilor, care exercită în comun ro
lul de educatori. Punctualitatea la pro.

gram și calitatea lucrului făcut, frec
vența la cursurile școlii serale, compor
tarea in alara uzinei, Intr-un cuvînt tot 
ce privește munca și viaja 
în alenjia muncitorilor mai 
mai multă experiență.

Tînărul D. G. a venit în 
mijlocul anului trecut, La 
certa cu tovarășii săi de muncă și 
muncea cu tragere de inimă. S-au făcut 
mai multe încercări pentru a fi ajutat 
să-și schimbe atitudinea față de muncă 
și fafa de colegii săi. Apoi compor
tarea lui a fost discutată într-o adu
nare, la care au participat, pe lingă 
maiștri, muncitori și părinți, și tineri care 
aveau comportări asemănătoare. Dis
cuțiile s-au purtat tovărășeșfe, cu 
grija de a-i convinge pe acești tineri 
că esle în interesul lor să urmeze 
exemplul fruntașilor. Preocuparea co
lectivului pentru educarea tinerilor, spri
jinul primit din partea familiilor lor au 
dat roade Organizația de partid și , 
U.T.M., comitetul sindicatului vor folosi 
în continuare forme variate de educație 
spre a-i ajuta pe tinerii veniți în uzină 
să se încadreze în eforturile colectivu
lui, să ajungă oameni de nădejde.

Instalații prefabricate
tinerilor stă
vîrstnici.

uzină pe 
început

cu

la 
se 
nu

loan POTORAC 
muncitor 
Gheorghe FLUXÀ 
funcționar

Instalatorii grupului de șantiere nr. 4 
al T.R.C.L. Cluj au trecut încă de anul 
trecut la pielabricarea instalațiilor de 
încălzire și a celor sanitare de presiune 
și scurgere, objinînd rezultate bune. 
Prin introducerea acestei metode avan
sate, inginerii și tehnicienii au urmărit 
șă scurteze timpul de execujie a insfa- 

• lafiilor pe apartament și șă objină eco
nomii la manoperă și materiale. Execu- 
fîndu-se în atelier prefabricatele de în
călzire, s-a înregistrat o economie de 
14 ore la fiecare apartament, o creștere 
a productivităjii muncii cu 6 la sută, iar 
pre|ul de cost a fost redus cu 8 la sută. 
In total, prin folosirea acestei metode 
instalatorii au reușit să reducă du 30 de 
ore timpul planificat pentru executarea 
instalațiilor la fiecare apartament. Ei au 
realizat și o economie la manoperă de 

' peste 21 000 lei la un bloc compus din 
90 apartamente. Lucrîndu-se după aceas
tă metodă se vor obfine la noul micro- 
raion Gheorghieni economii de aproxi
mativ 140 000 ore și 590 00 lei.

Prin confecționarea în atelier a insta
lațiilor se evită spargerile, întrucît di
mensiunile prefabricatelor sint uniforme 
și se încadrează în spatiile create de 
constructori.

Succese deosebite în aplicarea celor 
mai bune soluții de prefabricate a insta
lațiilor au obfinut loan Chiru și inova
torul
prin 
täte.
timp 
instalatori 
condiții corespunzătoare de ambalare 
și transport, pentru a se înlătura orice 
degradări.

Fülpp Alexandru. Ei se remarcă 
calitatea înaltă a lucrărilor execu- 
In vederea montării și finisării la 
a acestor instalații, colectivul de 

se străduiește să găsească

Gheorghe P. LÄZANU 
coresp. voluntar

in atenția
gospodarilor orașului

lașul nostru întinerește. In cifivă 
s-au ridicat cartiere întregi cu mii 
apartamente, complexe comerciale, 
școli. In partea de sud-esf s-au con
struit Fabrica de ulei, Uzina metalurgi
că, întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice, Fabrica de tricotaje „Mol
dova“. O dată cu aceste lucrări impor
tante gospodarii orașului au de rezol
vat, desigur, multe probleme. Dar 
aceasta nu poate justifica neglijarea

ani 
de

unor lucrări mai mărunte, care contri
buie la asigurarea unor condiții bune de 
muncă și de viață locuitorilor orașului. 
Din păcate, sfatul popular orășenesc, 
conducerile întreprinderilor subordona
te acestuia neglijează cîteodată exe
cutarea unor asemenea lucrări.

Numeroși salariați din cartierele Ciurchi, 
Abator, Tătărași ar putea ajunge la fa
bricile unde lucrează în 10—15 minute 
de mers pe jos. Spunem „ar putea“ de
oarece această posibilitate poate fi folo
sită numai dacă găsesc la locul știut po
dețul de peste Bahlui. Dar, cum acest 
podeț apare și dispare (anul acesta 
mai mult a dispărut), ei trebuie să 
iacă un ocol de 4—5 km. lată 
cum lipsa de grijă pentru asigurarea u- 
nui simplu podeț de trecere peste 
Bahlui pricinuiește necazuri. Mențio
năm de asemenea modul nesatisfăcă
tor de organizare a circulației tramva
ielor, mai ales a celor ce vin și pleacă 
din sir. Păcurari și Calea 23 August ; 
slaba organizare a activității la Policli
nica A, lipsa unui oficiu poștal în a- 
propierea cenh ului universitar, din care 
cauză studenții trebuie să meargă la 
oficiul central pentru primirea coletelor. 
Ar fi de dorit ca sfatul popular și con
ducerile de întreprinderi să ia măsuri 
pentru rezolvarea celor semnalate mai 
sus.

N. MANDACHE 
tehnician
I. APOSTOLOAÎE 
muncitor

TEATRE : sala Palatului R. P. Romîne: 
Toamna se numără... varietățile (specta
col prezentat de Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănase“ — orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra (Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Zizi și... formula ei de viața 
(orele 19.30). Teatrul evreiesc de stat : 
Spectacol de pantomimă și dans (pre
mieră — orele 20). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (str. 30 Decembrie nr. 9) : In 
lumea apelor — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Climate — cinema
scop ■ Republica (Bd. Magheru nr. 2). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop : 
Grivița (Calea Griviței — podul Basa- 
rab), Flamura (Șos. Giurgiului nr.- 155). 
Casa neterminată : Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6). Frumoasele nopții : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29). Ziua fericirii — cinema
scop : București (Bd. 0 Martie nr. 6), 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Ghinionistul : 
Capitol (Bd. 0 Martie nr. 16), Excelsior 
(B-dul 1 Mal nr 174), Floreasca (Str. J. S. 
Bach nr. 2). Ivailo : Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14), Buzeștl (Str. Buzești nr. 9—11, 
Hamlet — cinemascop : Victoria (Bd. 6 
Martie nr. 7). Miorița (Calea Moșilor nr. 
127). Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colt 
str. Lizeanu). Vii și morți — cinemascop 
(ambele serii) : Central (Bd. 6 Martie nr. 
2) Haine aproape noi — cinemascop : 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). 1944 —
XX — 1964 — Raid prin cinematografie : 
Union (Str, 13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram pentru copii : Doina (Str. Doam
nei nr. 9 — de dimineață) Ioana în atac : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). Baronul 
Munchausen — Căciullța cu cluc roșu : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). 30 de 
ani de veselie : Giuleștl (Calea Giuleștl 
nr, 56), Feroviar (Calea Griviței nr. 80). 
Arta (Calea Călărași nr. 153). Sedusă șl 
abandonată : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii Noi) Există un asemenea 
flăcău : Cultural (Plata I. Pintilie nr. 2). 
Viața particulară : Dacia (Calea Griviței 
nr. 137). încurcătură blestemată : Crîn- 
gașl (Șos; Crîngașl nr. 42). Teama : 
Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57), Popular (Str. 
Mătăsarl nr. 31), Drumul Sării (Str. Dru
mul Sării nr. 30). • Comoară din lacul de 
argint — cinemascop : Unirea (Bd. 1
Mai nr. 143). Dragoste la zero grade : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22). Comoara 
din Vadul Vechi : Vitan (Calea Dudești 
nr. 97). Străinul — cinemascop (ambele

serii) : 
Lumea 
Moșilor _____  __ .
la Acapulco : Aurora (Bd. Dimitrov nr. 
118). Ciociara : Cosmos (Șos. Pantelimon 
nr. 89). In viitoare : viitorul (Str. M. 
Eminescu nr. 127). Șoferii iadului : Co- 
lentina (Șos. • Colentina nr. 84). Hatari 
(ambele serii) : Volga (Șos. I. Plntilie 
nr. (îl). S-a întîmplat la miliție — cine
mascop : Rahova (Calea Rahovei nr. 118), 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). 
Comisarul : Progresul (Șos. Giurgiului 
nr. 3). Comisarul Maigret se înfurie : 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). Po
veste de pe Don : Cotrocenl (Șos, Cotro- 
ceni nr. 9). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Pacea (Bd. 
Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii 19.10 — Pentru tineretul șco
lar : Știți să. explicați ? 19,40 — Un om 
trece prin zid — 
Seară de romanțe, 
încheiere : Buletin 
teorologic.

Munca (Șos. M, Bravii nr. 221). 
comică a lui Harold Lloyd : 
(Calea Moșilor nr. 221). Veselie

film artistic. 21.20 —
21,45 - Țelesport. In 
de știri, buletin me-

Cum e vre m e a
ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 

cer variabil, mai' mult acoperit în Ar
deal și Banat, unde local a nins. In Bă- 
făgan șl Dobrogea cerul a fost mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura la ora 14 oscila între minus 
4 grade la Toplița și plus 5 grade la 
Bechet, Turnu Măgurele, Rîmnicu-Să- 
rat, Tecuci, Vaslui și Adjud. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cer se
nin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura maxi
mă a fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 decembrie. In țară : Vreme rece, 
mai ales la începutul Intervalului. Cerul 
va fi schimbător, mai mult noros în 
vestul țării și nord, unde va ninge tem
porar. vînt potrivit, predominînd din 
vest. Temperatura va crește ușor în a 
doua parte a intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 6 grade șl plus 
4 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 2 grade și plus 8 grade( 
Ceață locală. In București : Vreme rece, 
mai ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Vînt potrivit, predo
minînd din nord. Temperatura va creșta 
ușor în a doua parte a intervalului.

I 
n
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Din coSțul tribunei

Sțlfe panoui de baschet
Micile 
speranțe

Vizionînd meciurile etapei inaugu
rale a campionatului echipelor frun
tașe spectatorii au putut urmări în 
ce măsură se ref lectă noile prevederi 
ale regulamentului asupra calității 
jocului. Deși echipele încă nu s-au 
familiarizat în suficientă măsură cu 
noile reguli, partidele au avut un 
plus de atractivitate.

Rezultate din etapa de ieri : Dina
mo — Progresul 3—1 ; Farul — Ra
pid, 0—3 ; Petrolul — Steaua 3—2 ; 
Știința Cluj — Știința Timișoara
2— 3 ; Minerul Baia Mare — Mine
rul Bihor 3—2 ; Tractorul Brașov — 
Știința Galați 3—0 ; Constructorul 
Brăila — C.S.M.S. Iași 3—0 (mascu
lin) și Rapid — Progresul 3—0 ; Me
talul — Dinamo 0—3 ; C.P.B. — 
Voința Craiova 3—0 ; Știința Bucu
rești — Partizanul roșu Brașov 
1—3 ; C.S.M. Cluj — Știința Cluj
3— 0 ; C.S.M. Sibiu — Farul 3—0 
(feminin).

Maestrul sportului Gabriel Chere- 
bețiu, component al formației Pro
gresul și în același timp unul din 
antrenorii acesteia, ne-a împărtășit 
cîteva impresii în legătură cu noul 
regulament : „Faptul că jucătorul 
care a participat la blocarea unui a- 
tac advers poate să atingă din nou 
balonul fără a fi sancționat, mărește 
numărul de lovituri și, prin urmare, 
creează posibilitatea de a recupera 
mai multe mingi. în al doilea rînd, 
fiind permisă efectuarea blocajului 
peste fileu, cresc rolul și eficacitatea 
acțiunilor defensive, iar mingea se 
poate menține mai mult timp în joc. 
Rezultatul firesc : spectacol de mai 
bună calitate în favoarea publicu
lui, iar jucătorilor — posibilitatea, 
mai bine zis obligativitatea, de a 
construi atacuri cit mai variate și de 
a dubla atacul propriu în scopul re-

cuperării mingilor revenite din blo
cajul advers. Noile condiții de joc 
solicită sportivilor nu numai o pre
gătire tehnico-tactică superioară, ci 
și calități -fizice deosebite, cultivate, 
bine înțeles, încă de la primii pași 
pe terenul de volei, 
sporită pregătirii la 
și. în mod deosebit, 
perspectivă“.

Deci atenție 
antrenamente 

muncii

ȘAHIȘTILOR
Fruntașii șahului nostru continuă 

întrecerea pentru cucerirea titlului 
de campion. Ca și în prima rundă, 
ieri la majoritatea partidelor 
s-a consumat m întregime timpul 
regulamentar. Faptul arată firește 
ardoarea cu care competitorii își a- 
pără șansa. Specialiștii apreciază că 
actualul compionat va fi unul din 
cele mai echilibrate de pînă acum.

Partidele disputate ieri s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Nacu- 
Partoș 0—1 ; Gheorghiu-Gavrilă 
1—0 ; Neamțu-Szabo 1—0 ; Ciocîl- 
tea-Șuteu 1—0 ; Alexandrescu-Boz- 
doghină întreruptă ; Șuta-Reicher 
remiză ; Soos-Voiculescu remiză ; 
Günsberger-Radovici 0—1 ; Stanciu- 
Pavlov remiză.

Aseară, după încheierea partidelor, 
arbitrul principal al campionatului. 
Gh. Moldoveanu, ne-a spus : „Cea 
mai spectaculoasă partidă au furni
zat-o Gheorghiu și Gavrilă. Primul 
are, se înțelege, meritul principal. 
Lui i-au fost necesare doar 28 de 
mutări pentru a-și face mat adver
sarul. Radovici, cu negrele, a obți
nut victoria la Günsberger, după o 
frumoasă partidă pozițională. Miti- 
telu și Pușcașu nu au jucat, întrucît 
ultimul este bolnav. Partida dintre 
Elisabeta Polihroniade și Margareta 
Teodorescu s-a întrerupt după 46 de 
mutări, într-o poziție de perfectă 
egalitate“.

Astăzi, de la ora 9, 
mate întreruptele din 
iar după-amiază, de 
meciurile din runda
masa a 11-a, rezervată participan
telor la baraj, vor lua loc Polihro
niade și Nicolau.

sînt progra- 
prima rundă 
la ora 16,30, 
a treia. La

Se întrec echipele Știința București 
și Partizanul Roșu Erașov

FOTBAL
Rezultatele de ieri
Dinamo București — C.S.M.S. Iași 
2—0 (2—0) ; Rapid — Farul 2—1 

(0—0).

® Liderul învins
® Neprezentare pe teren propriu.

O dată cu desfășurarea jocurilor 
din etapa a Xl-a, formațiile mascu
line de baschet din categoria A au 
încheiat prima parte a întrecerii, 
urmînd ca la 10 ianuarie 1965 să 
înceapă disputarea partidelor re
tur. Cele mai importante meciuri 
do ieri au avut loc la Timișoara, 
unde formația Știința din localita
te a întrecut cu 66—63 pe actuala 
fruntașă a clasamentului — Dina
mo București, și în sala Floreasca 
din Capitală, unde echipa Steaua 

Știința 
singur 
echili-

a reușit să dispună de 
București la diferență de un 
coș : 61—59, după un joc 
brat, spectaculos. Meciul din des
chidere 
încheiat 
fost de 
publicul 
echipa Știința Cluj a cîștigat mult 
mai ușor decît se aștepta : forma
ția locală — Farul a pierdut, 
prin... neprezentare, cu 20—0 (con-

(Rapid — Politehnica Cluj, 
cu scorul de
natură să
spectator.

• 64—57) n-a
mulțumească 

La Constanța,

stănțenii au sosit la teren cu 30 
de minute întîrziere).

Rezultatele din celelalte meciuri : 
C.S.M.S. 
73—56, 
Știința Tg. Mureș 
prima parte a campionatului, 
primele 
Dinamo București și Steaua, 
cîte 20 de puncte, urmate de 
pid și Știința București cu 19 p. 
fiecare. A mai rămas de jucat o 
singură restanță, Dinamo Oradea — 
Farul, care nu poate aduce modi
ficări deosebite în clasament.

în competiția similară a echipe
lor feminine, mai sînt 
două etape. Ieri au fost înregistra
te următoarele rezultate : Rapid — 
Voința Oradea 88—38 ; Progresul 
București — Știința Cluj 34—30 ; 
Constructorul — Voința 
52—56 ; Mureșul Tg.
Știința București 61—74.

Iași — Dinamo Oradea 
Steagul roșu Brașov — 

103—90. După
Pe 

locuri se află, în ordine, 
cu 

Ra-

de jucat

București 
Mureș —

Handbal! feminin

Siovnaft Bratislava
In sala sporturilor de la Floreas- 

ca s-a 
meciul internațional 
handbal
București și formația cehoslovacă 
Siovnaft 
noastre

disputat duminică seara 
feminin de 

dintre echipa orașului

Bratislava. Jucătoarele 
au terminat învingă-

Poio pe apă

toare cu scorul de 16—1 (6—1). 
Cele mai multe puncte le-au în
scris Ana Boțan și Maria Constan- 
tinescu (6 și respectiv 4 puncte). 
Golul echipei cehoslovace a fost 
marcat de Karlovikova.

Dinamoviștii campioni și pe 1964

Sosirea ministrului 
comerțului exterior 
al Republicii Cuba

Duminică a sosit în Capitală 
Marcelo Fernandez Font, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Cuba. La aeroportul Băneasa, oas
peții au fost întîmpinați de Victgr 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, Nicolae Anghel, adjunct al 
ministrului, de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exterior. 
A fost de față Luis Martinez Casä- 
do, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Cubei la București. (Agerpres)

Peste drum de sala Floreasca, 
între impozanta clădire a Cen
trului de automatizare și blocu
rile paralelipipedice care se înși- 
ruie de cealaltă latură, patinoa
rul recent inaugurat seînteiază 
ca un disc de argint* sub razele 
soarelui. în această dimineață 
duminicală, oglinda brumată 
găzduiește un veritabil carusel 
de spiriduși, desprinși parcă din 
visul unei nopți de iarnă. Echi
pamentul multicolor, de la ti- 
chiuțele de lină la fustele înflo
rate, grația și agilitatea mișcări
lor, prezența pe teren a unor 
echipe de arbitri dau de înțeles 
că, în ciuda dimensiunilor lilipu
tane ale sportivilor, este vorba 
de o întrecere autentică.

Intr-adevăr, asistăm la con
cursul de patinaj artistic deschis 
începătorilor, copii între 7 și 10 
ani din cluburile bucur eștene 
Cu tracul inerent oricărei com
petiții, dar și cu dorința de a-și 
demonstra posibilitățile fiecare 
participant trece de cîteva ori 
prin fața juriului, executînd — 
mai stîngaci sau mai dezinvolt — 
figurile impuse : opturi interi
oare, sărituri, piruete, serpenti
ne... Pe lingă notele consemnate 
cu grijă în fișele de concurs, ar
bitrii își permit să adreseze din 
cînd în cînd și un cuvînt de lau
dă („Foarte bine, Răducule", 
„Bravo, Gabriela !“) — ceea ce, 
între noi fie zis, nu strică deloc 
în asemenea împrejurări. Mai a- 
les cînd vine rîndul dificilei să
rituri „cadet“, la care și cei mari 
se poticnesc uneori. Chiar dacă 
te poticnești, nu-i nici o nenoro
cire : nenea sau tanti cu tăbliță 
pe piept zîmbește și spune „Hai 
să mai încercăm o dată !" — așa 
că poți să te ridici și să repeți 
totul — minus, e clar, căzătura...

Dar emoția nu-i împiedică pe 
cei mai mulți să-și încheie cu 
bine evoluțiile. Arbitrii sînt, pa- 
re-se, satisfăcuți de nivelul ge
neral. La rîndul 
ții, frații, surorile, 
cătuiesc „asistența“, 
din țoală inima de progresele 
prichindeilor cu patine — în 
timp ce aceștia brăzdează în voie 
oglinda brumată a noului pati
noar, fără să se întrebe, deocam
dată, care dintre ei va participa 
la Olimpiada albă din 1972...

Dan DEȘLIU

Colocviu consacrat 
aplicațiilor matematicii :
m economie .

Duminică s-au încheiat la Iași 
lucrările colocviului pe țară çji 
tema „Aplicații ale matematicii îh 
economie“. Timp de 4 zile, acade
micieni, cadre didactice de la unele 
institute de învățămînt superior, 
specialiști în statistică și în cerce
tarea operațională, ingineri specia
liști în probleme de organizare și 
planificare a producției din diverge 
unități economice din țară, au pre
zentat și discutat peste 150 de co
municări în domeniul statisticii 
matematice, programării matemati
ce și aplicațiilor 
dința plenară de închidere, 
fost prezentate 
îmbunătățirea 
nomiei 
gătirii 
cialiști 
nomiei 
șinilor

lor. în șS- 
au 

propuneri privind 
învățământului ecd- 

matematice, în vederea 
unui număr sporit de 
în domeniul statisticii, 
matematice și utilizării 
electronice de calcul.

pre; 
spe. 
ecP' 
mH'

lor, părin- 
care ai

se bucură

Sesiune 
tehnico-științifica.

La Uzinele „Electroputere“-Craiö\fa 
s-a desfășurat cea de-a 4-a sesiune 
tehnico-științifică. Referatele și comu
nicările prezentate s-au referit la rea
lizările obținute în domeniul construc
ției transformatoarelor, mașinilor își 
aparatajului electric, precum și 'ia 
preocupările actuale ale laboratoa
relor, pe linia cercetărilor tehnico- 
științifice de îmbunătățire a performan
țelor tehnice ale acestora ș.a. . m

X5

Pentru a 8-a oară consecutiv, echipa 
de polo pe apă Dinamo București a 
cîștigat titlul ds campioană a jării. In 
ultimul meci, susținut ieri dimineața la 
bazinul Floreasca cu echipa Steaua, 
dinamoviștii au obținut un rezultat de 
egalitate : 2—2 (1—0; 0—2; 1—0; 
0—0). Ei au terminat neînvinși în turneul

final. Tot ieri, Crișul Oradea a întrecut 
cu 7—3 (2—1; 2—1; 2—0; 1—1) pe 
Știința Cluj.

Clasamentul final :
rești 10 puncte ; 2.
3. Crișul Oradea 4
Cluj zero puncte.
In fotografie : Echipa campioană

Prin cele două goluri înscrise oa
recum întâmplător, de Ene II în pri
ma repriză, dinamoviștii bucureșteni 
si-au asigurat victoria în partida 
restanță disputată ieri pe stadionul 
„23 August" în compania formației 
C.S.M.S. Iași. în general jocul 
a fost de slab nivel tehnic și 
s-ar putea spune că ieșenii au avut 
mai mult inițiativa. Acestora le-a 
lipsit însă clarviziunea tocmai în 
partea finală a acțiunilor ofensive, 
înaintașii C.S.M.S.-ului au fost de cî- 
teva ori în poziții extrem de favora
bile în fața porții lui Datcu, dar au 
ratat. Dinamoviștii au totuși meritul 
de a fi știut să fructifice unele din 
incursiunile la poarta ieșenilor.

Rapidiștii au trecut prin multe e- 
moții pînă cînd, în sfîrșit, au cîștigat 
partida cu Farul, desfășurată pe a- 
celași stadion. După o repriză 
„albă", bucureștenii s-au văzut con
duși la un moment dat cu 1—0, în 
urma punctului înscris de Balint. Cî- 
teva minute mai târziu, Georgescu 
egalează, ca urmare a unei greșeli 
a apărării adverse. Farul domină

12
13
12
13
13
12

9
10
13
13
13

Clasamentul

Saltul Iul Voica (în alb) este spectaculos, dar numai atit...

Steaua 
Rapid 
C.S.M.S. 
Petrolul 
Farul
Dinamo București 8 
Steagul roșu 
XJ.T.A.
Crișul
Dinamo Pitești 
Știința Craiova 
Știința Cluj 
Minerul
Progresul

7
6
6
5
5
G
4
4
3
4
4
3

11 3 2 6
12 1 5 6

2
2
2
3
3
0
4
4
5
3
3
4

0
2
5
5
5
2
4
5
4
6
6
5

21: 6 
13: 7 
17:18 
16:13 
14:17 
18: 8 
14: 8 
16:21 
11:12 
16:20 
11:22 
18:17 
13:19

Stiff'Uu'AT'--'-
•••■C";:-'-;-.

SPORTUL PESTE HOTARE
Bob Hayes 
jucător de fotbal ?

După cum anunță ziarul american 
„Miami News“, atletul Bob Hayes, 
campion olimpic, considerat omul 
cel mai rapid din lume, ur
mează să' semneze un contract 
ca - jucător profesionist de fot
bal american Hayes duce în prezenl 
tratative cu echipa „Cowboys“ din 
Dallas (Texas). în cazul că el va ac
cepta să joace în această echipă, de
venind profesionist, atletismul va 
pierde pe unul dintre cei mai mari 
campioni ai sprintului.

echipe s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate (18—18), după ce 
pauză handbaliștii cehoslovaci 
condus cu 11—8.

C C. E. la baschet

la 
au

Intr-un meci contând pentru 
„Cupa campionilor europeni“ la 
baschet (masculin), echipa finlan
deză Helsingin Kisa Toverit a în
vins la Copenhaga, cu 78—62 
(39—29), formația daneză Gladsaxe 
Klub. Returul se va desfășura la 17 
decembrie la Helsinki.

A

Intîlniri internaționale 
de handbal

La Copenhaga s-a disputat par
tida internațională de handbal între 
reprezentativele feminine ale Da
nemarcei și R. S. Cehoslovace. Pre- 
zentîndu-se excelent pregătite, spor, 
tivele cehoslovace au obținut victo
ria cu scorul de 11—8 (6—4). întâl
nirea masculină dintre cele două

Din fotbalul european
Duminică s-au disputat noi întâl

niri internaționale de fotbal. în 
„Cupa cupelor“, la Torino, echipa 
A.C. Torino a învins cu 5—0 (3—0) 
echipa finlandeză Haka Valkeakoski. 
învingători și în primul meci (1—0), 
fotbaliștii italieni s-au calificat pen
tru turul următor al competiției. Pe 
stadionul central’ din Lausanne, for
mația Lausanne Sport a învins cu 
2_i (2—1) pe Slavia Sofia. Echipa 
bulgară cîștigase primul joc cu 1—0,

din nou. Dar un contraatac al rapi- 
diștilor le aduce acestora golul vic
toriei ; Oblemenco finalizează o ac
țiune frumoasă în minutul 76. Ra
pid—Farul 2—1. Rezultatul acesta, 
care n-a mai putut fi modificat, a 
permis echipei Rapid o ascensiune 
în clasamentul campionatului ; acum 
se află pe locul doi.

Nici meciurile de ieri, deși pe te
ren au fost patru din fruntașele cla
samentului, nu pot primi un califi
cativ corespunzător Nivelul tehnic 
al ambelor partide a lăsat mult de 
dorit ; ca de obicei, n-au lipsit fa
zele confuze și șuturile pe lîngă și 
pe deasupra porții. După cum se 
vede, fotbaliștii continuă să rămî- 
nă restanțieri. în asemenea con
diții spectatorii își pun întreba
rea : de ce pentru partide de nivel 
scăzut sînt nevoiți să facă un drum 
atît de lung pînă la stadionul „23 
August" (unde ieri, de altfel, n-au 
fost mai mult de 15.000 de specta
tori) și aceste restanțe nu au loc, 
de pildă, pe stadionul Dinamo, 
aflat mai în centru ?

MIERCURI IN CAPITALĂ

UN NOU CUPLAJ
Stadionul „23 August" din Capi

tală va găzdui miercuri 9 decembrie 
un cuplaj fotbalistic. Meciul-vedetă 
îl vor susține formațiile Steaua 
București și Dinamo Zagreb, joc con
tând pentru competiția dotată cu 
„Cupa cupelor". în deschidere se 
vor întâlni, într-o partidă restantă a 
campionatului republican, echipele 
Rapid și Minerul Baia Mare.

Vacanță in categoria C
Odată cu meciurile etapei a XIII-a, 

desfășurate ieri, s-a încheiat și pri
ma parte a campionatului echipelor 
din categoria C. Pe primele locuri 
în clasamentele de toamnă sînt : 
Ceahlăul Piatra Neamț, cu 19 puncte 
(seria Est) ; C.F.R, Arad, cu 17 punc
te (seria Vest) ; Rulmentul Brașov, 
cu 17 puncte (seria Sud) și A. S. A- 
iud, cu 17 puncte (seria Nord).

astfel că urmează să se dispute un 
al treilea meci.

în „Cupa campionilor europeni“ 
Lokomotiv Sofia a dispus cu 4—3 
(3—1) de Vasas Gyor (R. P. Un
gară). Echipa maghiară, învingă
toare în prima întâlnire cu 5—3, s-a 
calificat pentru următoarea etapă.

Record mondial 
de velodromI

Ciclistul belgian Ferdinand Brac
ke, campion al lumii în proba de ur
mărire, a stabilit un nou record 
mondial pe pista velodromului aco
perit din Bruxelles. El a parcurs 
5 000 m în 6’05”6/10. Vechiul record 
era de 6’07’’6/10 și aparținea olande
zului Peter Post.

Maratonul „Âsahi"
Tradiționala competiție de mara

ton pentru premiul „Asahi“, desfă
șurată la Fukuoka, a fost cîștigată 
de japonezul Toru Tarasawa. care 
a realizat pe distanța de 42,195 km 
timpul tâe 2h 14'48'’2/10. El a fost ur
mat de coechipierii săi Nakao 
(2h 15’42") și Hiroshima (2h
17’18”6/10).

In regiunea Bacău

LUPTE
In sala Dinamo din Capitală au 

luat sfîrșit întrecerile campionate
lor republicane de lupte libere și 
lupte clasice pe echipe.

La lupte libere titlul a revenit 
echipei Steaua. Au retrogradat 
.C.S.O. Reșița și C.F.R. Timișoara. 
De remarcat că formația Mureșul- 
Tg. Mureș a evitat retrogradarea 
în ultima etapă ; mureșenii au în
trecut sîmbătă pe Rulmentul-Bra- 
șov (cu 10—4), Progresul-București 
(cu 12—4) și pe Vagonul-Arad (cu 
12—4).

La clasice, campionatul pe 1964 
l-a cîștigat echipa 
rești.
Lugoj 
rea.

1. Dinamo Bucu- 
Stegua 9 puncte ; 

puncte ; 4. Știința

Dinamo Bucu- 
Progresul-București și A.S.M. 
n-au putut evita retrograda-

ÎNDEPLINIREA planului 
ANUAL DE ÎMPĂDURIRI

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Silvicultorii din regiunea Bacău 
și-au îndeplinit planul anual de îm
păduriri. Pe terenuri silvice și de
gradate ei au împădurit, prin plan
tări de puieți și însămînțări, o su
prafață de peste 6 500 hectare. ;

Continuîndu-se acțiunea de refa
cere a patrimoniului forestier al ma
sivelor de pe văile Bistriței, Trotu- 
șului și Ozanei, în anii șesenalului 
au fost împădurite peste 30 000 
hectare de teren. în vederea asigu
rării materialului săditor, necesar 
pentru anii viitori, în pepinierele 
silvice din regiune s-a însămințat îh 
acest an o suprafață de peste 60 
hectare. în prezent silvicultorii din 
regiunea Bacău pregătesc terenul 
pentru împăduririle din primăvara 
anului viitor. »

HALTERE
In Capitală au avut loc sîmbătă și du

minică întrecerile campionatului republi
can de haltere pe echipe. Titlul a fost 
cucerit de halterofilii de la Steaua, cu 
9 puncte. Este pentru a 13-a oara cînd 
halterofilii acestui club infră în posesia 
titlului (de 11 ori ei au cucerit consecu
tiv victoria). Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele bucureșfene 
Rapid, Viitorul și C.S.M. Cluj.

La cele șapfe categorii de 
primii s-au clasat, în ordine : 
(Steaua), Alex. Toma (Sfeaua), 
(Steaua), L. lonéscu (Olimpia), Em. Rațiu 
(Viitorul), L. Baroga (Steaua), S. Cazan 
(Steaua).

Generator de 500000 kW

Olimpia,

greutate, 
I. Panait 
F. Balaș

Lazăr Baroga (Steaua) în plin efort

De curînd, uzina „Elektrosila" din 
Leningrad a terminat fabricarea primului 
generator pentru hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk, pe fluviul Enisei. Generato
rul are : 500 000 de kW ; e de peste 
două ori mai puternic decît fiecare din 
cele de la Bratsk, dar greutatea e apro
ximativ egală cu a acestora. Randamen
tul său depășește pe cel al tuturor ge
neratoarelor realizate de leningrădeni.

Uzina „Elektrosila" a înscris multe pa
gini de seamă în istoria electrificării Uni
unii Sovietice. Aici a fost construit 
generatorul de 7 000 kW pentru hidro
centrala de la Volhov — primul vlăstar al 
planului leninist GOELRO. De atunci au 
trecut aproape 40 de ani, dar generatoa
rele funejionează și astăzi cu succes la 
această centrală. In 1932, pentru centrala 
„V. I. Lenin" de pe Nipru au fost con
struite generatoare de 62 000 kW. In 1953 
uzina a atins un nou nivel tehnic reali
zed pentru centralele hidroelectrică de 
pe Volga o serie de generatoare cu o 
putere de 115 000 kW fiecare, In 1960, 
pentru hidrocentrala de la Brafsk a fost 
construit primul generator de 225 000 kW. 
In prezent, la aceaslă centrală produc cu
rent electric 16 asemenea mașini și sînt 
în curs de asamblare alte patru.

Cit privește puterea noului generator 
de 500 000 kW, ea echivalează cu aproa
pe zece centrale ca cea de la Volhov sau 
cu una de talia Dneproghesului. Este vor
ba însă nu numai de puterea noii insta
lații. Colectivul de specialiști, de la filiala

Instifutului unional de cercetări științifice 
electromecanice de pe lîngă uzina „Elek
trosila", în frunte cu proiectantul șef Ar
kadi Orlov, a construit un generator de 
înaltă economicitate, durabil, ușor de ex
ploatat. La realizarea lui s-a folosit un 
sistem de răcire principial nou : cu apă 
— pentru bobinajul statorului și cu aer 
sub presiune — pentru bobinajul rotoru
lui. De obicei, la toate centralele electrice 
se instalează un bloc alcătuit din două 
agregate : o turbină și un generator, fie
care avînd un cilindru propriu cu o greu
tate de zeci de tone. în prezent, pentru 
prima oară în construcjia de mașini elec
trice din Uniunea Sovietică, rotorul gene
ratorului nu are un cilindru propriu, ci 
este fixat pe cilindrul turbinei.

Primul generator pentru centrala hidro
electrică de la Krasnoiarsk a fost construit 
cu o lună înainte de termen La aceasta 
a contribuit mecanizarea proceselor care 
necesită un mare volum de muncă și ex
periența bogată a muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor. Proiectanții au introdus 
circa 200 inovații tehnice. Aceasta a per
mis să se reducă considerabil gabaritul 
mașinii, să se micșoreze greutatea ei, să 
se reducă consumul de materiale.

In uzină se lucrează intens la 
executarea celui de-al doilea ge
nerator și au început lucrările și la al 
treilea. In total pentru șantierul siberian 
se vor fabrica aici zece instalații de 
acest fel.

Piloți ai aviației agricole (Cuba)

Aviația agricolă

PRONOSPORT
Rapid — Farul
Dinamo București — C.S.M.S. 
Monaco — Toulon
St. Etienne — Sochaux 
Lille — Valenciennes 
Strasbourg — Toulouse 
Alessandria — Modena 
Brescia — Spal 
Lecco — Palermo 
Napoli — Venezia 
Triestina — Parma 
Reggiana — Padova

'M

(2-1)
(2-0)
(1-0)

— anulat
(1-1) X 
(5-3) 1

(1-1) X
(2-0) 1
(3-0) 1 

(0—0) X
(1-0) 1

(0—0) X

Rubrica sportivă orqanizafă de 
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI 
Fot » : M. CIOC

HH

SĂ

«
I M

(După o relatare a agenției „Novosti")

Uzina „Elektrosila" din Leningrad. Statorul generatorului de 500 000 kW
destinat hidrocentralei de Ia Krasnoïarsk

Aviația agricolă a Cubei nu mai 
este, ca odinioară, o mică flotă de- 
avionete de pînză, ci ea dispune1 
aslăzi de avioane moderne, perso-' 
nai navigant și de tehnicieni caret; 
își însușesc tehnica avansată. 1

Recent, un grup de piloți și meca-’ 
nici au absolvit școala întreprinde-’5 
rii de aviație agricolă de pe lîngă' 
Institutul național de reformă agrară 
— I.N.R.A. La această școală, piloți! ’ 
fac cunoștință cu construcția motoa- • 
relor. studiază navigația aeriană,- 
meteorologia.

Comandanții avioanelor I.N.R.A. 
urmează și un curs fitosanitar agri
col, spre a deveni specialiști în ac
tivitatea pe care o desfășoară. Ei., 
își însușesc, de asemenea, tehnica! 
zboruriloi la mică înălțime, decola-" 
rea și aterizarea pe piste improprii,« 
precum și zborul cu maximum de! 
încărcătură.

Majoritatea tinerilor absolvenți au 
început să lucreze ca ucenici meca
nici, străduindu-se ulterior să în
vețe pilotarea avioanelor. In tre
cut, aspiranții la această meserie nu , 
puteau ajunge departe. Manuel Mo
lina Alfonso, un tînăr pilot al aviației 
agricole, povestește că s-a făcut 
mecanic după ce a lucrat timp de ' 
patru ani ca spălător la o întreprin
dere particulară de avioane pentru 
agricultură „Misiunea mea era de a 
spăla avioanele; astăzi revoluția 
m-a făcut pilot și misiunea mea vii
toare este de a contribui la dezvol
tarea agriculturii țării mele".

(După agenția „Prensa Datina")
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Alegeri
în Guyana 
britanică 

în pofida cererilor unor largi 
cercuri ale opiniei publice de a 
se amina data alegerilor, alegă
torii din Guyana britanică se vor 
prezenta astăzi la urne. Din cei 200 
de candidați, desemnați din rîndu- 
rile celor șapte partide, alegătorii 
urmează să aleagă 53, numărul 
locurilor ce se reînnoiesc în aduna
rea legislativă. Trebuie menționat 
că în timp ce principalele partide 
de opoziție (Congresul național al 
poporului și Forțele unite) au pre
zentat pe listele lor cîte 53 de can
didați, Partidul popular progresist 
(partidul de guvernămînt) a prezen
tat candidați numai pentru 35 de 
locuri, deoarece el nu recunoaște 
deoît 35 de circumscripții electorale 
stabilite în 1961.

■Actualele alegeri trebuiau de fapt 
să se țină la sfîrșitul anului 1965. 
Drept răspuns însă la cererile repe
tate ale guvernului lui Cheddi Ja
gan de organizare a unei noi con
ferințe în scopul acordării indepen
denței, guvernul conservator de la 
Londra a fixat, prin guvernatorul 
britanic, alegerile cu un an mai îna
inte. Primul ministru al Guyanei nici 
nu a fost consultat. în plus, pentru 
alegeri a fost propus un sistem e- 
lectoral menit să dezavantajeze 
Partidul popular progresist. „Prin 
toate acestea — scrie săptămînaliil 
francez „L'Express" — se urmărește 
să se obțină un eșec al lui Jagan. 
Scopul lor (al autorităților colonia
le — n.n.) este să pună în locul lui 
Jagan un guvern de coaliție condus 
de Forbes Burnham". Acest guvern, 
după cum arată săptămînalul labu
rist „Tribune", trebuie să servească 
„interesele capitalului străin". Refe- 
rindu-se la faptul că guvernul Ja
gan a venit la putere pe bază de a- 
legeri, în pofida cercurilor care do
reau menținerea pozițiilor colonia
liste, ziarul, apreciază că în Guyana 
britanică se pune problema „unui 
popor a cărui libertate de alegere a 
fost viciată de interese ce urmăresc 
ca această libertate să nu fie obți
nută niciodată".

Sosirea la Belgrad 
a delegației C.C. ai P.M.R.

BELGRAD 6. — Corespondentul 
Agerpres C. Oprică transmite :

Duminică a sosit la Belgrad de
legația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, care 
va participa la cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Din delegație fac parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., conducătorul dele
gației, Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., Ilie Verdeț, membru 
al C.C. al P.M.R., șef de secție la 
C.C. al P.M.R., Aurel Mălnășan, am

basadorul R. P. Romîne în R. S. F. 
Iugoslavia.

La sosirea în gara Dunav, dele
gația a fost întîmpinată de Petar 
Stambolici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., președin
tele Vecei Executive Federale, Ste- 
van Doronski, membru al C.C. al 
U.C.I., vicepreședinte al Vecei Exe
cutive a Republicii Serbia. A fost 
de față Arso Milatovici, ambasado
rul R. S. F. Iugoslavia în R. P. Ro- 
mînă.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii ambasadei R. P. Romîne la 
Belgrad.

RAPORTUL BALL
F. N. M.: Statele Unite dispuse să discute „variante" 
dar nu să-și modifice poziția

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a primit sîm- 
bătă la Casa Albă pe subsecretarul

a prezentat președintelui raportul 
său asupra vizitei făcute la Londra 
și Paris. La sfîrșitul întrevederii cu 
președintele Johnson, George Ball a 
declarat ziariștilor că Statele Unite 
consideră că forța nucleară multila
terală N.A.T.O., așa cum este prevă
zută în proiectul american, „consti
tuie cel mai bun mijloc de realizare 
a obiectivelor alianței atlantice“. El 
a menționat că „nici un motiv nu ar 
face să se creadă că președintele 
Johnson își va revizui poziția sa în 
legătură cu planul de creare a for
țelor nucleare multilaterale". Refe- 
rindu-se la vizita lui Wilson la Wa

Kuweit Formarea 
noului cabinet

KUWEIT 6 (Agerpres). — După 
ce și-a prezentat demisia la 30 no
iembrie, șeicul Sabah al Salem, pri
mul ministru al Kuweitului, a for
mat un nou cabinet, care include pe 
toți membrii fostului guvern cu ex
cepția a doi miniștri.

ÎN CONGO
Trupele lui Chombe continuă să se răfuiască 
cu populația din Stanleyville • Noi arestări 
la Leopoldville • Acțiuni în vederea convocării
conferinței șefilor de state africane

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). —
Potrivit agenției U.P.I., trupele gu
vernamentale și detașamentele de 
mercenari au lansat sîmbătă la Stan
leyville o puternică ofensivă asupra 
zonei de pe malul stîng al fluviului 
Congo. Ele au reușit să cucerească 
o mică porțiune, stabilindu-și un 
punct de atac împotriva răsculaților.

Soldații lui Chombe continuă să 
se răfuiască cu populația din zonele 
orașului Stanleyville asupra cărora 
își mențin controlul. Coresponden
tul agenției U.P.I. relatează că sîm
bătă 50 000 de africani au fost adu
nați cu forța pe stadionul ce poartă 
riumele lui Lumumba, unde au fost 
supuși unor „severe interogatorii“. 
Li s-a cerut să-i denunțe pe răscu- 
lați sau pe simpatizanții lor aflați în 
Stanleyville. Corespondentul agen
ției U.P.I. remarcă transformarea 
stadionului „Lumumba“ într-o „sce
ne originală de executare a răscula
telor și Simpatizanților lor".

M La scurtă vreme după arestarea 
lui Louis Lumumba, la Leopoldville 
au fost arestați Mabika Kalanda. 
fost ministru de externe in guvernul 
lui Adoula. Antoine Kiwewa, preșe
dintele partidului Mișcarea națio
nală congoleză (M.N.C.), precum și 
alți conducători ai M.N.C. Totodată 
a fost arestat directorul general al 
companiei aeriene „Air Congo“. 
A. Mukendi. Aceștia sînt învinuiți 
de a fi întreținut legături cu răscu- 
■lații congolezi.

★

-CONAKRY 6 (Agerpres). — Pos
tul de radio Conakry a anunțat că 
președintele Republicii Guineea. 
■Seku Ture, a adresat un nou mesaj 
împăratului Etiopiei, Haile Selassie, 
m care subliniază necesitatea convo
cării conferinței șefilor statelor și 
guvernelor africane pentru exami
narea situației din Congo. El a ară
tat că Guineea sprijină propunerea 
împăratului Selassie privind convo
carea acestei conferințe la 18 de
cembrie la Addis Abeba. Orice pro
punere privind organizarea ei în a- 
îara continentului african, se spune

DECLARAȚIILE
PREMIERULUI SUDANEZ

■ KHARTUM 6 (Agerpres). — Luînd 
c.uvîntul la ceremonia depunerii ju- 
rămîntului de către membrii Consi
liului de Stat, Khalifa, primul mi- 
pistru al Sudanului, a declarat că 
noul guvern sudanez, va promova o 
politică de întărire a păcii în întrea
ga lume și a subliniat că guvernul 
a îndeplinit, în linii mari, #arcina 
lichidării fostului regim militar și a 
moștenirii acestuia. Primul ministru 
à spus că guvernul va lupta pen
tru îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale poporului.

în mesaj, ar constitui o lovitură la 
adresa demnității africane. Postul de 
radio Conakry a relatat, de aseme
nea, că președintele Seku Ture a a- 
dresat mesaje similare tuturor con
ducătorilor statelor africane, precum 
și secretarului general al Organiza
ției Unității Africane, Diallo Telli.

★

La 5 decembrie a avut loc la New 
York o demonstrație a tinerilor a- 
mericani care au protestat împotri
va intervenției străine în Congo. De
monstrația a avut loc la inițiativa 
organizației „Tineretul împotriva 
războiului și fascismului“.

La Atena a avut loc sîmbătă un 
miting de solidaritate al studenților 
greci cu poporul congolez. Studenții 
au condamnat intervenția militară a 
Belgiei și S.U.A. în Congo.

După cum s-a mai anunțat, Alex 
Quaison Sackey (Ghana), candida
tul țărilor Africii, a fost ales preșe
dinte al celei de-a XiX-a sesiuni a 

Adunării Generale a O.N.U.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Săptămîna trecută au continuat demonstrațiile antigu vernamentale ale populației din Vietnamul de sud. 
Manifestanții încearcă să împiedice înaintarea trupelor guvernamentale, aruncind bidoane umplute cu li

chid inflamabil

shington și întrevederile pe care a- 
cesta le va avea cu președintele 
Johnson și cu alte oficialități ame
ricane, Ball a subliniat că guvernul 
american este dispus să discute cu 
Wilson „anumite variante“ suscep
tibile de a satisface partenerii even
tuali ai Statelor Unite numai cu 
condiția „de a nu compromite reali
zarea obiectivelor pe care le urmă
resc Statele Unite“. Potrivit agenției 
France Presse, Ball a subliniat în 
mai multe rînduri că negocierile 
care vor începe la Washington nu 
sînt destinate să se soldeze cu un a- 
ranj ament bilateral întrucît aceasta 
ar comporta o consultare prealabilă 
a celorlalți participant! eventuali 
la forța nucleară multilaterală, în 
special cu Germania Occidentală.

Conferința șefilor 
de state din Africa 
ecuatorială

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-a deschis la Brazzaville 
conferința șefilor de state din Afri
ca ecuatorială. La lucrările confe
rinței participă președinții Republi
cii Africii Centrale, Republicii Con
go (Brazzaville), Republicii Ciad.
Președintele Republicii Gabon, 
Leon Mba, este reprezentat la con
ferință de către ministrul fără 
portofoliu Anguil. Reprezentanții 
celor patru țări vecine vor discuta 
probleme economice și politice de 
interes comun.

Frig și zăpezi abundente 
in Europa

în numeroase regiuni din 
Europa a nins din abundență, 
iar termometrele au înregistrat scă
deri mari de temperatură. în Alpii 
bavarezi, zăpada a făcut impracti
cabile șoselele. în Alpii austrieci, 
zăpada atinge aproximativ doi metri, 
în Ungaria au fost suspendate 
cursele aeriene interne din cauza 
timpului nefavorabil. Ninsorile a- 
bundente au blocat, de asemenea, 
numeroase trecători în munții Ceho
slovaciei. în Pirinei, o violentă fur
tună de zăpadă a provocat prăbuși
rea unui turn-releu de televiziune.

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO

a
Anunțată cu mult timp înainte și cu 

o mare zarvă, „operajia întoarcerii“ lui 
Peron în Argentina este azi compromisă. 
După o ședere de 19 ore și 30 de mi
nute pe aeroportul din Rio de Janeiro, 
fostul președinte, împiedicat de autori
tățile braziliene să-și continue drumul 
spre Argentina, a făcut cale întoarsă și 
s-a reinstalat în Spania. Acum, în timp 
ce Peron soarbe amărăciunea eșecului 
într-un hotel din localitatea balneară Tar- 
remelinos, care i-a fost pus la dispoziție 
sub supraveghere polițieneasca de auto
ritățile spaniole, secretarul său particu
lar, Algarve, face declarații pesimiste zia
relor și aprecieri critice la adresa „co
misiei pentru întoarcere" (formată din 
Vandor, Framini, Lascano și Iturbe). La 
Buenos Aires s-au luat măsuri excepțio
nale de siguranță, dar nu s-au petrecut 
incidente : populația a păstrat calmul.

In presa, latino-americană este discu
tată în aceste zile problema : ce l-a de
terminat pe Peron să întreprindă această 
operație? Unii susțin că Peron ar fi fost 
pur și simplu forțat să încerce o reîn
toarcere și că el personal ar fi întreprins 
voiajul fără un entuziasm excesiv. Publi
citatea largă din ultimele luni în jurul 
unei reîntoarceri îi impunea o anumită 
obligație morală să-și- părăsească exilul 
chiar cu riscul de a-și. înmormînta orice 
perspective politice. In felul cum a fost 
concepută și realizată, operația pare să 
fi urmărit un asemenea scop. E greu 
de spus pe ce a contat Peron cînd a 
plecat din Madrid, căci în condițiile ac
tuale reîntoarcerea lui găsea un teren 
șubred Mai întîi, în mod firesc el nu 
putea intra în Argentina fără să fie ime
diat arestat : încă din 1963 exista o ce

rere de extrădare a sa sub acuzare de 
atentat la morală. In afară de aceasta, a- 
supra lui planează acuzații de crime po
litice. Posibilitatea ca el să pătrundă 
clandestin în țară era compromisă antici
pat datorită publicității excesive. După 
cum se vede bine acum, reacția sprijini
torilor săi din Argentina nu indică un cli
mat favorabil unei insurecții pe care el 
conta. Apoi, era de așteptat ca Argentina 
să întreprindă demersuri pe lîngă țările 
vecine pentru ca acestea să-i refuze lui 
Peron dreptul de trecere sau de oprire. 
Se constată că vecinii Argentinei au fost 
sensibili la asemenea cereri, bazate pe 
argumente greu de ignorai. Dintre țările 
limitrofe, doar Paraguayul nu-l declarase 
pe Peron persona non grata. Unii înclină 
să creadă că de fapt s-a scontat pe a- 
ceastă rută. Dar oficialitățile paraguayene 
țin să dezmintă astfel de presupuneri, 
declărînd că nu au primit nici o cerere 
de viză pentru intrare. ■

Văzută din toate aceste unghiuri, ,,o- 
peracion retorno" apare în mod para
doxal ca o operație de înlăturare a lui 
Peron. Presupunerea își are logica ei, din 
moment ce există mulți interesați în dis
pariția politică a șefului justițialist. In 
jurul acestei posibilități se fac trei in
terpretări diferite-. După unii, operația ar 
putea fi o miștâre' tactică. a,, guvernului 
Argentinean, căci, o. dată compromisă re
întoarcerea, dispare , o sursă de amenin
țări pentru oficialități. O a doua expiicație 
atribuie liderilor peroniști din Argentina 
hotărîrea ca, printr-o operație eșuată, 
să-l păstreze pe Peron ca pe un simplu 
simbol al mișcării, iar conducerea pro- 
priu-zisă să treacă în mîinile lor. Cu alte 
cuvinte, să impună existența peronismu-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „

In capitala R. D. Germane a fost deschisă recent o expoziție romînească 
de carte

Ziarele au relatat săptămîna trecută despre explozia care s-a produs 
la Gorgopotamos (Grecia) cu prilejul unei adunări comemorative consa
crate luptelor antifasciste. Iată o fotografie de la locul exploziei, care 

s-a soldat cu morți și răniți

In capitala Mexicului a avut loc la 1 decembrie ceremonia instalării 
noului președinte, Gustavo Diaz Ordaz, ales în luna iulie pentru o pe
rioadă de 6 ani. In fotografie : președintele Diaz Ordaz (stingă) la cere

monia instalării

„RETORNO“
lui fără Peron. In legătură cu aceasfa, 
prezintă interes următoarele fapte. In 
ultima vreme s-au înmulțit declarațiile 
(confidențiale cu numele, dar difuzate 
cu diverse ocazii) făcute îndeosebi în 
rîndurile aripii peroniste conduse de 
Augusto Vandor, în. sensul că, la cei 69 
de ani ai săi, Peron nu. mâi poate avea 
energia și forța indispensabilă u- 
nui lider justițialist. Un amănunt semni
ficativ subliniat de membrii acestei 
aripi : Vandor are 38 de ani. El însuși 
a declarat la un moment dat : „Cu -Pe
ron sau fără el, peronismul își va urma 
cursul“. In sfîrșit, cea de-a treia inter
pretare afirma că reîntoarcerea ar fi fost 
pregătită, sau cel puțin sprijinită, de 
unele cercuri militare care, fără să fie 
interesate în reîntoarcerea lui Peron ca 
atare, urmăreau în schimb crearea unui 
climat dé agitație și tensiune de natură 
să solicite sporirea influenței1 lor . în 
conducerea țării.. Faptele cunoscute pînă 
acum acordă mai mult credit celei de-a 
doua ipoteze.

Evident, nu sînt excluse alte explicații, 
care ar putea ieși la iveală ulterior. 
Deocamdată se pune întrebarea : se va 
resemna Peron cu consecințele pe care 
le implică un asemenea eșec și va 

, răsufla ușurat că și-a făcut datoria scă- 
pînd ieftin, sau va face noi încercări de 
a se reîntoarce pînă la sfîrșitul anului, 
așa cum a apucat să-și ia angajamen
tul în prealabil ? După ultimele știri, el 
ar fi declarat intimilor săi că, în ciuda 
eșecului, își menține angajamentul. Dar 
una e să faci o promisiune și alta este 
să o îndeplinești.

Vasile OROS

Partea din Stanleyville situată pe malul stîng al fluviului Congo, 
care continuă să fie controlată de insurgenți, este supusă tirului mitra
lierelor mînuite de mercenari și de trupele Iui Chombe. în fotografie : 
militari ai guvernului de la Leopoldville și mercenari urmăresc efectele 

raidurilor de represalii

SCU RTE ȘTI RI
NEW YORK. Agenția TASS anun

ță că sîmbătă la New York a avut loc 
o înțîlnire între ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, și 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, la care au fost discutate 6 se
rie de probleme internaționale' pre- 
zentînd interes comun. S-a hotărît să 
se continue schimbul de păreri zilele 
viitoare.

BUENOS AIRES. Au început lu
crările Congresului național, al Uniu
nii femeilor din Argentina, la care 

. participă 400 de delegate, reprezentînd 
diverse 'curente politice. Lâ congres 
vor fi dezbătute probleme legate de 
lupta femeiloi. pentru drepturile lor, și 
libertăți democratice, pentru pace și 
suveranitate națională.

CAIRO. La Cairo se apreciază că 
Congresul național yemeriit va înce
pe probabil, la. 15 decembrie. Această 
dată a fost preconizată în cadrul tra
tativelor care au avut loc la Cairo și 
la care au ' participat. Anwär El Sadat, 
președintele Adunării Naționale a 
R.A.U., Ahmed Chukri. ambasadorul 
R.A.U.'în 'Yemen, și R. Pharaon. 'am
basadorul Arabiei Saudite la Paris

LIMA. Luînd cuvîntul; îh senatul 
Peruvian,. Hector Cornejo Chaveș, li
der al Partidului demoerat-creștin, s-a 

• pronunțat ■ în favoarea relațiilor diplo
matice și comerciale cu țările socia
liste. Stabilirea de relații diplomatice 
și . comerciale cu țările, socialiste .— a 
spus el Corespunde intereselor țării 
și Peru trebuie să aibă asemenea 
relații.

NEW YORK. Administrația națio
nală pentru problemele aeronauticii și

cercetarea spațiului cosmic a anunțat 
că miercuri la Cape Kennedy (Flori
da) va fi lansată, cu ajutorul unei ra
chete „Titan-2“, o cabină spațială 
„Gemini“ cu două locuri, fără oameni 
Ia bord. în cursul experienței se va 
verifica comportarea cabinei în timpul 
pătrunderii în atmosferă și se va pune 
la punct sistemul de recuperare.

LISABONA. Forțele patriotice din 
Guineea portugheză continuă lupta 
pentru eliberarea .acestei țări de sub 
ocupația portugheză. în ultima săp- 
tămînă, potrivit unui comunicat al a- 
genției „Lusitania“, trupele portughe
ze au suferit însemnate pierderi în oa
meni și materiale în urma operațiuni
lor desfășurate de forțe ale patrio- 
ților.

HAGA. Cele două camere ale par
lamentului olandez au aprobat un 
proiect , de lege care împuternicește 
guvernul, să ia măsuri împotriva sta
țiilor de radio pirat amplasate în a- 
pele internaționale din apropierea 
coastei olandeze și care emit progra
me pentru Olanda.

NEW YORK. Un purtător de cu- 
vînt al O.N.U. a anunțat că în urma 
examenului medical s-a constatat că 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
suferă de gastrită și că nu va putea 
să părăsească clinica pînă miercuri 
sau joi.

LONDRA. După încheiérea vizitei 
de trei zile în Anglia, primul minis
tru al Indiei, Shastri, a părăsit dumi
nică Londra, plecînd spre Delhi.

ALGER. Primul ministru al Libiei, 
El Munta.ser, care a sosit Ia Alger în
tr-o vizită oficială, a început convor

birile politice cu președintele Ben 
Bella. In afara problemelor privind 
relațiile dintre cele două țări, preșe
dintele Ben Bella și El Muntaser vor 
discuta chestiunea petrolului (Algeria 
și Libia sînt cele mai mari producă
toare de petrol din Africa).

VIENA. Duminică seara a avut loc 
un concert simfonic dirijat de Mircea 
Basarab. Solist al concertului a fost 
violonistul Ion ' Voicu. A asistat un 
numeros public,. în mijlocul căruia se 
aflau personalități ale vieții muzicale 
austriece.

NEW YORK. Reprezentantul' per
manent al Marocului la O.N.U. a de
pus sîmbătă la Secretariatul Națiuni
lor Unite o rezoluție cetind Consiliu
lui de Securitate „să condamne acțiu
nea forțelot aeriene ale Izraelului îm
potriva Siriei“ de la 23 noiembrie „ca 
fiind o violare a acordului de înce
tare a focului“ survenit între cele 
două părți în 1948 și contrară Cartei 
O.N.U.

SAIGON. în cursul zilei de sîmbă
tă, în regiunea Camau, la circa 200 
km sud-vest de Saigon, au avut loc 
puternice ciocniri între trupele guver
namentale și detașamentele de patrioți 
sud-vietnamezi. Potrivit unui comu
nicat militar oficial, din rîndurile tru
pelor guvernamentale 23 de soldați și 
ofițeri au fost uciși, iar 51 răniți, prin
tre care șapte „consilieri“ americani.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energie atomică a S.U.A. a anunțat 
că Statele Unite au efectuat sîmbătă' 
pe poligonul din Nevada o nouă ex
plozie nucleară subterană.
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