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Sezon continuu ® 12 000 de ore în văzduh 
Acoîo unde nu ponte ajunge avionul

'SJk

Ne aflăm în ultima lună din acest an. în întreprinderi se desfășoară o muncă rodnică pentru îndeplinirea' integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest an, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă. Concomitent, se iau măsuri pentru buna pregătire a producției anului viitor. în cadrul pregătirilor un loc important îl o- cupă în această perioadă aprovizionarea cu materii prime, materiale și semifabricate — ca o condiție esențială pentru reali- zarea ritmică a producției. Practica a dovedit că atunci cînd se asigură o bună aprovizionare tehnico-ma- terială colectivele întreprinderilor pot să utilizeze mai judicios mașinile și agregatele, timpul de lucru, să-și concentreze și mai mult atenția asupra problemelor îmbunătățirii calității produselor.Ca și în anii precedenți, cunoaș- teréjx cu cîteva luni înainte a cifrelor de plan pe anul 1965 a creat condiții favorabile pentru organizarea din vreme a aprovizionării cu cantitățile necesare de materii prime și materiale. Folosind din plin aceste condiții, fabricile și uzinele și-au elaborat, în ultimele luni, cu sprijinul direcțiilor generale din ministere, planurile de aprovizionare tehnico-materia- lă. Aprovizionarea constituie însă un proces complex de relații între întreprinderi. Tocmai de aceea este bine ca perioada care a rămas pînă la începutul noului an să fie utilizată din plin pentru definitivarea încheierii contractelor economice cu furnizorii, a comenzilor în cooperare, pentru stabilirea măsurilor care să permită respectarea întocmai a obligațiilor contractuale, atît în ce privește termenele de livrare cît și calitatea materiilor prime și semifabricatelor.Pentru fabricarea în anul viitor a instalațiilor de., foraj la mare-adîn- cime, uzina „1 Mai“ din Ploiești — ca uzină coordonatoare— a solicitat de pe acum întreprinderile colaboratoare să-și respecte termenele de livrare a utilajelor și agregatelor contractate. De comun acord cu conducerile acestor întreprinderi, uzina ploieșteană a întocmit grafice zilnice în care s-au prevăzut termene ferme de livrare, a precizat condițiile de calitate a produselor. O a- semenea măsură s-a dovedit necesară unele situații, anul „Timpuri noi' „Hidromecanica' și-au respectat totdeauna prevederile contractuale.Aprovizionarea tehnico-materială trebuie efectuată la timp, potrivit graficului de producție, termenelor Tie introducere în fabricație a pro- dusëlor ce vor fi realizate în anul viitor. în condițiile dezvoltării industriei noastre socialiste, cînd fabricile și uzinele sînt strîns legate între ele, ca verigi ale aceluiași lanț, cînd majoritatea întreprinderilor au, concomitent, un dublu rol — de beneficiar și furnizor — este lesne de înțeles că fiecare dintre ele trebuie să manifeste exigență față de calitatea materiilor prime, a materialelor, semifabricatelor, față de îndeplinirea obligațiilor contractuale. Ritmicitatea în aprovizionare presupune ca livrările să fie complete, întreprinderile avînd datoria să-și asigure toate materialele în vederea realizării programului de producție stabilit. Deși pregătirile se află într-o fază avansată, la unele întreprinderi — de pildă, „Metalo- globus“ din Capitală, Uzina mecanică din Cîmpina — există rămîneri

pentru a fi ca acesta, cînd “ din 
li

preîntâmpinate cele petrecute întreprinderile București și din Brașov nu

în urmă în ce privește stabilirea necesarului de materii prime și materiale pentru anumite sortimente, în aceste întreprinderi sînt condiții — și ele trebuie să fie folosite din plin — ca organizarea aprovizionării tehnico-materiale să se îmbunătățească simțitor.Tot atît de important este. ca întreprinderile să se ocupe în această perioadă și de alte probleme ale a- provizionării de a căror rezolvare depind fabricarea unor produse de calitate superioară. Experiența unor colective de întreprinderi arată că o dată cu perfecționarea continuă a tehnologiei de fabricație, este indicat să se acorde o atenție crescîndă utilizării de materii prime și materiale cît mai corespunzătoare. întreprinderea „E- lectromotor“ din Timișoara, de exemplu, a introdus anul acesta în producție cîteva tipuri perfecționate de motoare electrice, cu gabarite mai reduse. Unele caracteristici tehnice importante — randamentul, factorul de putere, momentul de pornire — au crescut. în realizarea noilor tipuri de mașini electrice, cadrele tehnice ale uzinei au avut în vedere folosirea unor metale cu proprietăți mai bune, utilizarea cantități sporite de materiale tice.Fabricarea unor produse cu formanțe tehnice superioare depinde mult și de organizarea procesului tehnologic, de prevederile planului tehnic, de asigurarea unui decalaj între secțiile primare și cele de montaj, de măsura în care echipele, brigăzile, secțiile și sectoarele întreprinderilor sînt aprovizionate. Exigența cu care sînt privite trecerea ritmică a produselor între locurile de muncă, caracteristicile și circuitul semifabricatelor de la turnătorie la forjă și pînă în secțiile de prelucrări meçgnice și finisaj se reflectă în continuitatea producției, în îndeplinirea ritmică a planului, graficului de livrări, în continua ridicare a calității. Iată de ce conducerile întreprinderilor sînt datoare să îndrepte în mai mare măsură activitatea diferitelor servicii tehnico-ad- ministrative spre cerințele calitative noi pe care le ridică producția, legate inseparabil de aprovizionarea cu materii prime și materiale.O aprovizionare judicioasă presupune nominalizarea din vreme a unei părți cît mai mari a producției anului viitor. Cunoscînd precis ce vor produce, întreprinderile vor putea primi la timp repartițiile, vor încheia contracte ferme cu furnizorii și preveni stocurile supra- normative, renunțările la unele comenzi.în această perioadă, cu ocazia concretizării planului de aprovizionare, este necesar ca întreprinderile să pună un accent deosebit pe asigurarea materiilor prime și a materialelor destinate fabricării în anul viitor a produselor noi, la un înalt nivel tehnic. Bine se procedează în acele întreprinderi unde se manifestă o preocupare activă, din timp, pentru prevenirea unor întîrzieri în ce privește realizarea planului de aprovizionare, îndeplinirea obligațiilor furnizorilor, cît și a celor proprii, coordonarea continuă a planului de producție cu necesitățile reale de materii prime și materiale.Asigurîr.d o aprovizionare la timp și completă cu materii prime și materiale, întreprinderile își vor crea condiții ca în anul viitor să lucreze ritmic, să pună în valoare pe a- ceastă cale noi rezerve de creștere a producției și a productivității muncii, de ridicare continuă a calității produselor.

în preajma vacantei și a sărbătorilor de iarnă

Transportul pe calea ferată

unor plas-per-

Direcția Generală C.F.R. a luat 
măsuri pentru ca în ultima lună a 
anului și mai ales în perioada săr
bătorilor de iarnă transportul călă
torilor pe calea ferată să se facă în

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

Tot pe rampa
V ® ®gării

Intr-o zi, trecînd pe strada 
Decebal din Oradea, am văzut că 
pe rampa gării Obor se descarcă 
bănci de școală, birouri și du
lapuri. M-am oprit pentru o 
clipă. Eram curios să aflu cine va 
primi acest mobilier. nou și. fru
mos. Sosise pe adresa secției în- 
vățămînt a Sfatului popular al 
raionului Oradea și urma să fie 
repartizat școlilor din comunele 
raionului. Aproape uitasem d- 
ceastă întîmplare cînd, peste vreo 
lună, treburile m-au dus din nou 
spre gara Obor. Și ce mi-a fost 
dat să văd ? Mesele, dulapurile 
erau tot acolo, fără ambalaje, 
sub cerul liber. Erau aceleași, dar 
aproape de nerecunoscut. De sub 
furnirul umflat și crăpat curgea 
apa. Tovarășii de la secția învă- 
țămînt a Sfatului popular al ra
ionului Oradea nu s-au îngrijit 
ca mobilierul respectiv să fie 
ridicat la timp sau, cel puțin, 
adăpostit. Nu mai mică este 
vina sfaturilor populare și a con
ducerilor școlilor din ■ comunele 
Diosig, Ciuhoiu, ' Chioag și altele, 
care n-au ridicat la timp mobilie
rul ce le-a fost repartizat. Cine 
răspunde pentru această pagubă ?

Ștefan PLATON 
coresp. voluntar n

condiții cit mai bune. In marile stații 
și noduri de cale ferată—București, 
Galați, Brașov, Cluj, Teiuș, Simeria,] 
Craiova, Timișoara, Adjud și lașă —i 
specialiști în traficul feroviar vor: 
urmări îndeaproape frecvența călă
torilor și vor lua măsuri operative, 
de mărire a garniturilor existentei 
sau de formare a unor trenuri i 
suplimentare. In tot cursul lunii 
decembrie, în zilele de sîmb&tă, pe 
rute unde afluența de călători estej 
mare se pun în circulație „trenuri/ 
perechi" care vor dubla trenurile]

Stațiunile de mașini și tractoare din regiunea Dobrogea au executat anul acesta un volum de lucrări echivalent cu 2 628 000 ha arătură normală. S.M.T. Valea Nucarilor, Co- gealac, Castelu, Tulcea- și Hîrșova și-au depășit sarcinile . anuale ■ de plan.

în toamna aceasta, în urma ploilor, pe Valea Lotrului s-au produs inundații. Cîteva grupuri de geologi au fost izolați în munți. Aveau nevoie de pe calea aerului trunde la ei. La peni a sunat telefonul. Doi aviatori, Vasile Petrila și Ștefan Gheorghiu, au decolat curînd cu avionul. După un zbor de o oră au ajuns deasupra văii. Pilotajul era greu: văile înguste, vizibilitatea redusă, iar curenții puternici de aer zgîlțîiau aparatul. Undeva, de jos, se tăceau semne. Erau geologii. Coletele au fost lansate cu parașute. La întreprinderea de aviație utilitară de la Otopeni misiunea a fost înregistrată modest și lapidar : „2 ore de zbor".Piloții aviației utilitare au „sezon continuu". Și acum, cînd ogoarele sînt măturate de vînturile iernii, a- viatorii de la „utilitară" zboară din zori și pînă-n noapte, împrăștiind substanțe chimice pe mii și zeci de mii de hectare — pe cîmpia Banatului sau a Olteniei, în lunca Șiretului sau pe cîmpiile Transilvaniei. Nu de mult, G.A.S. din comuna I. C. Frimu, regiunea București, a solicitat o intervenție urgentă : un număr de hectare cu grîu erau atacate de o larvă dăunătoare. Un grup de a- vioane a decolat, luînd pieptiș vîn- tul ce răscolea zările. Piloții de la aviația agricolă execută cîte 50—60 de decolări și aterizări zilnic. Decolează de pe terenuri neam9najate, iar zborul îl fac razant, la mică înălțime. Disciplina și precizia în zbor sînt calitățile caracteristice ale piloților ce execută aceste misiuni.Aviația noastră utilitară a luat ființă în anii regimului democrat- popular. începutul a fost modest: în tot anul 1955 au fost înregistrate la această aerobază doar 3 000 ore de

alimente.se putea pă- aerobaza Doar
Oto-

zbor. Anul acesta avioanele și elicopterele de la Otopeni au executat peste 12 000 ore de zbor. Planul de activitate al anului 1964 a lost realizat în 11 luni. In acest an au fost împrăștiate, pentru fertilizarea solului, peste 22 milioane kg de îngrășăminte chimice, acoperindu-se în zbor peste 160 000 ha de teren cultivate cu cereale. Cu avioanele au mai fost prăfuite sau stropite cu insectofungicide culturi de leguminoase și păduri. Avioanele utilitare au fost prevăzute cu instalații pentru răspîndirea îngrășămintelor și a altor substanțe chimice.în cadrul întreprinderii de aviație utilitară numeroase misiuni execută și elicopteriștii, în locuri unde avioanele n-ar putea ajunge. Cu sprijinul lor se fac prospectări geologice în munți pînă la 2 500 m altitudine, patrulări deasupra pădurilor, intervenții la locul unor incendii forestiere. De la bordul elicopterelor aerobazei Otopeni s-au filmat secvențele necesare unor filme documentare și artistice. Piloții elicopterelor își adu.c contribuția la realizarea unor construcții dificile. Iată un exemplu recent. Intre doi versanți din Carpații de miazăzi s-a construit un baraj pentru aprovizionarea cu apă a localităților din Valea Jiului. Pentru transportul materialelor și utilajelor necesare ridicării barajului trebuia construit un funicular special. Ar fi durat 8 lunf. Echipajul de pe elicopterul YREMB a transportat toate cele de trebuință doar în 20 de zile, contribuind la realizarea unei economii de 800 000 lei.Deasupra cîmpurilor sau pădurilor, printre crestele de munți sau în Deltă, aviatorii „utilitariști" sînt mereu la datorie.
Ion PLEAVĂ

Magazine specializate
în piese de schimb

La baza avia|iei utilitare Otopeni. înainte de decolare
Foto

perechi"
obișnuite, plecînd la 30 de minute] 
după acestea. Astfel de trenuri] 
circulă pe distanța București — Ro
șiori, București — Predeal. Pentru 
această perioadă s-au pus la dispo
ziția O.N.T. „Carpați" cu 30 de va
goane mai mult ca de obicei

Ministerul Comerțului Interior or
ganizează în București și în toate 
centrele regionale magazine specia
lizate pentru desfacerea pieselor de 
schimb necesare întreținerii produ
selor de uz îndelungat. In aceste 
unități cumpărătorii vor putea găsi 
piese. de schimb pentru televizoare, 
aparate de radio, mașini de spălat 
rufe, aspiratoare etc. In unitățile 

. care desfac mărfuri de folosință în- 
' delungată se vor organiza raioane 
specializate cu asemenea piese., De 
asemenea, o dată cu omologarea pro
duselor se vor întocmi și nomencla
toarele pieselor de schimb care vor 
face parte integrantă din contract.

. . (Agerpres)

începerea negocierilor 
radei Kennedy"Miercuri au început negocierile dintre membrii Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) din cadrul „rundei Kennedy“ privind reducerea tarifelor vamale. La tratative participă delegați ai S.U.A., Marii Britanii, țărilor Pieței comune, Japoniei, Finlandei, precum și ai celuilalt organism economic vest- european — A.E.L.S., din care fac parte, alături de Anglia, încă șase țări din Europa occidentală.

Ceyjon

Utilaje pentru industria ușeară
Fabrica de confecții și tricotaje din 

Iași, Fabrica de-confecții Focșani, Fi
latura din Botoșani, precum și o serie 
de alte întreprinderi din industria ușoa
ră-sint dotate cu utilaje de înaltă pro
ductivitate în mare parte construite în 

■țară. Numai întreprinderile de speciali
tate ale Ministerului Industriei Ușoare

O gamă cît mai largă de servicii pentru populație

POPASURI ÎN CĂLĂTORIE

au fabricat anul acesta peste 230 de 
tipuri de utilaje. Din acestea, mai mult 
de 30 de tipuri, printre care mașini de 
uscat cu tamburi perforați pentru tri
cotat, benzi rulante de tras și tălpuil 
pentru fabricile de încălțăminte, au fost 
asimilate în acest an. Ele se adaugă 
altor peste 300 de tipuri de utilaje mo
derne de mare randament asimilate în 
ultimii 5 ani. Pentru realizarea lor în 
condiții superioare, unele întreprinderi 
producătoare, ca „Tehnometal". „Me
talul roșu" și altele și-au sporit capaci
tatea de producție, și-au organizat mai 
bine procesul de fabricație. Dotarea 
industriei ușoare cu noile utilaje a dus 
la sporirea productivității muncii și îm
bunătățirea ’ continuă a calității produ
selor.

ALEGERI PARLAMENTARE 
INTR-UN VIITOR APROPIAT

Primul minisfru al Ceylonului, Siri-
mavo Bandaranaike, a declarai într-o 
cuvîntare radiodifuzată că alegerile 
parlamentare vor fi organizate „într-un 
viitor apropiat", pentru a pune capăt 
crizei politice din țară. Sirimavo Ban
daranaike a declarat că partidul său 
— Sri Lanka Freedom — nu. va re- 
nunja ia măsurile menite să consolide
ze independenta țării și să democrati
zeze viafa internă.

fôoi scăderi la bursa 
din LondraAgențiile de presă transmit că noi scăderi au fost înregistrate miorcuri la bursa de acțiuni din Londra. Majoritatea acțiunilor industriale au înregistrat pierderi de mai mulți șilingi.

După cum am mai anunțat, ziarul nostru și-a propus să pună în 
discuție probleme referitoare la lărgirea, diversificarea și punerea în 
valoare a noi posibilități în domeniul deservirii în diferite domenii. 
Intr-un număr anterior a fost publicat articolul „Mercur la domiciliu", 
care trata un șir de aspecte ale organizării unor forme moderne și ra
pide de desfacere a mărfurilor. In. numărul de față, ne propunem să 
ne ocupăm de lărgirea gamei de servicii în hoteluri. Despre aceste 
probleme am solicitat părerea unor cetățeni și cadre de conducere din 
unitățile hoteliere.Cu profesorul Ilie Nicu am stat de vorbă în holul unui hotel; Discuția a pornit tocmai de la... hol care, în treacăt fie spus, era confortabil, bine încălzit, cu fotolii comode. Un hol e, în mic, imaginea întregului hotel și poate nu e greșit să se afirme că hotelul bun... de la hol se cunoaște.„In multe locuri, ne-a spus interlocutorul nostru, am observat că se dă atenție holurilor. Multe sînt primitoare, bine mobilate. în unele găsești și o serie de informații utile. Holul e, desigur, și un fel de sală de așteptare sau de primire a unor prieteni și cunoștințe ’ale pasagerilor. Dar nu găsești în toate locurile o serie de servicii utile pentru pasageri.Ce am dori să găsim într-un hol ? în primul rînd, un mic stand cu o- biecte strict trebuincioase — înce- pînd cu lame de ras. articole de parfumerie și terminînd. să spunem, cu batiste, ace de siguranță, șireturi etc., în fine, o gamă întreagă de asemenea lucruri pe care le uiți a- desea sau n-ai avut timpul să le pui în geamantan. La același stand sau, eventual, la altul separat, s-ar putea pune în vînzare ziare, cărți plicuri, timbre, ilustrate — sortiment bogat și. pe cît cu coloratură locaiă — și,țeles, suvenirurile atît de mult solicitate. N-ar strica să se poată

poștale, într-un posibil, bineîn-
pepoziteie Uzinelor „23 August" din Capitală primesc sau livrează lunar 

mii de tone de laminate, țagle, țevi, table

cumpăra și un antinevralgic, un pi- ramidon sau alte medicamente de uz curent. Și încă ceva. Decît pe stradă, am prefera un lustragiu în holul hotelului, într-o boxă anume, desigur.Toți vom fi de acord că publicitatea făcută spectacolelor e rudimentară și cenușie. Există un afiș cu spectacole de cinema, dar atît de mărunt scris că te lași păgubaș. Nu s-ar putea găsi o modalitate ca afișele teatrelor, cinematografelor, Operei, Filarmonicii, să-și facă intrarea și în holuri, desigur, fără să impieteze asupra sobrietății și eleganței lor ? Capitala are zeci de muzee. întîlnești adresele lor aici ? Există în fiecare oraș locuri de distracție. De unde le afli ? Găsești în multe, locuri un mic afiș cu adrese și telefoane utile. Rareori am întîlnit însă adresa unui mare magazin, a unei unități specializate în- tr-un anumit gen de mărfuri. Și, în fine, în hol să existe, puse la loc vizibil, pliante și afișe în care să se indice clar la ce servicii și în ce condiții de plată se poate face apel“.La redacție am primit o scrisoare semnată de D. Palea, merceolog voiajor. „Prin natura muncii mele am prilejul să fac dese deplasări în multe din regiunile țării. Mi se întîmplă cîteodată să rămîn și 2—3 zile într-un oraș și atunci mă opresc la 
un hotel din localitate. Despre unele

’ am o amintire plăcută. De exemplu, despre hotelul „Postăvarul“ din Brașov,. unde există o concepție modernă despre deservire, serviciu prompt și confort, sau despre ho- . telurile din Lugoj, Caransebeș și Timișoara, de o curățenie exemplară.Sînt și hoteluri care nu asigură condițiile unei bune deserviri. Am fost o dată la hotelul „Victoria“ din Brăila. în cameră'nu erau prosoape. Mi s-a spus că se dau numai... la cerere. în alte părți se dau perii de haine și umerașe tot la cerere. Nu există suficientă grijă uneori pentru dotarea camerelor cu veioze sau pentru buna funcționare a instalației electrice etc.Există, după cite știu, o serie de dispoziții care reglementează prestările de servicii în raport cu tarifele. Este clar că aceste dispoziții nu sînt respectate peste tot. Ar fi bine să se generalizeze și servirea micului dejun în cameră, costul consumației urmînd să fie trecut în nota de plată a hotelului“.Inginerul Nicolae Filipoiu ne-a relatat : „Am tras la „Union“. Un hotel bun. Am ajuns dimineața și am vrut să mă schimb. întrucît camera se elibera abia la ora 18, am fost poftit în călcătorie. o cămăruță strimtă, incomodă. Valizele mi le-am lăsat într-un fel de debara. Dar dacă vrei să te speli, să faci o baie ? Să-ți netezești un pic hainele ? Se poate — dar numai seara sau a doua zi, după ce ai intrat în cameră. Aceeași situație am întîlnit-o și la alte hoteluri.Aș propune să se examineze dacă n-ar fi bine ca în fiecare hotel să existe o cameră anume amenajată, să zicem „de tranzit“ unde, în aștep-

TELEGRAMA
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia,

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Praga Stimate tovarășe Novotny.Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și al tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Ro- mînă un călduros salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări.Poporul nostru se bucură din toată inima de marile realizări obținute în opera de construcție a socialismului de Republica Socialistă Cehoslovacă, sub conducerea partidului comunist, a Comitetului său Central în frunte cu dumneavoastră, eminent conducător al clasei muncitoare și al poporului cehoslovac, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Acordăm o deosebită prețuire contribuției dumneavoastră la dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească dintre popoarele și țările noastre, la lupta pentru triumful cauzei socialismului, pentru pace între popoare.Vă dorim multă sănătate, viață lungă și noi succese în rodnica dumneavoastră activitate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-sccretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Römm, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

TELEGRAME

(Continuare în pag. IV-a)

La 28 noiembrie a. c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Republicii Islamice Mauritania, Moktar Ould Daddah, și poporului mauri- tăn felicitări eu prilejul aniversării proclamării independenței — ziua națională a acestei țări.Președintele Moktar Ould Daddah a transmis președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, mulțumiri pentru felicitările adresate. ' • ' " ' >"
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H. H. CATARGi Colectiviști ia masă

EXPOZIȚIIMiercuri la amiază, la Muzeul de artă al R. P. Romine, a avut loc vernisajul expoziției „Miniatura și ornamentul cărții manuscrise din Țările Romînești, secolele XIV-XVIII“. Expoziția cuprinde numeroase exemplare ilustrative pentru evoluția artei miniaturii și ornamentului manuscriselor, printre care piese rare ca : manuscrisul caligrafiat al lui Nico- dim, cel mai vechi manuscris din Țara Romînească (1404—1405), manuscrisul caligrafiat al lui GavrilUric de la mînăștirea Neamțului (1435—1436), manuscrisul caligrafiat al lui Teodor Logofătu de la Mînă- 1 știrea Rișca din Transilvania (1560) și altele.în cadru? aceluiași muzeu a avut loc vernisajul unei expoziții çu lucrări ale pictorului și desenatorului elvețian Henri Trenk, stabilit la noi în țară în secolul trecut. Exponatele prezintă printre altele imagini ale unor vechi monumente dintre care unele nu mai există astăzi, cum sînt Casa Mavrocordaților de la Foișor, turnul bisericii Sîn-Nicoară etc.*CLUJ (coresp. „Scînteii“). — în sălile de expoziție ale Palatului culturii din Cluj s-a deschis o expoziție a artiștilor plastici amatori din regiune. Sînt prezentate circa 120 lucrări de pictură, sculptură și grafică.
luțiș sa, pictorul ră- 
mîne totuși el înștiși. 

Opera sa se com
punea la început, 

pînă la epoca Eliberării, îndeosebi din 
peisaje și naturi moarte, printre care se 
amestecau puține scene de gen. Ceea ce 
caracterizează tablourile sale, oricare ar 
fi subiectul, este echilibrul și armonia an
samblului. Totul este măsurat și dozat în 
ele, între desen, colorit și compoziție. 
Simți că, din elementele de care s-a ser
vit, nu'ș-ar fi puîut scoate ceva mai sa-

ani
Pictorul Henri Ca

targi a împlinit săp- 
tămîna aceasta 70 de 
ani. Șaptezeci de 
ani reprezintă o etapă fundamentală în 
viața oamenilor activi. Cei care au no
rocul să o atingă au pătruns pînă la 
ea nu toți la fel, ci unii plătind un tribut 
naturii, cum se făcea în vremea veche 
cînd treceai un pod important, adică
pierzînd o parte din însușirile lor fizice 
și intelectuale, alții, foarte puțini, ne
schimbați, în stare să-și continue mai 
departe activitatea, cu toate însușirile ce .. tisfăcător. Se mai ghicește apoi că artis- 
le aparținuseră; avînd poate, în plus, în
țelepciunea, calmul și experienfa pe care 
le-au adus-o anii. Henri Catargi face par
te dintre aceștia. Ce fericire mai mare 
pentru un artist, decît să simtă că nici
odată n-a fost mai el însuși, mai capabil 
de lucruri semnificative și care să-l re
prezinte, decît la 70 de ani?

Vieți complete, demne de a fi medi
tate, ca aceea a lui Catargi, nu se în- 
tîlnșsc multe. Vlăstar al unei vechi fa
milii, la vîrsfa cînd trebuia să se hotă
rască asupra unei cariere, el și-a ales-o 
pe cea de pictor, pictor care să se con
sacre cu totul și cu totul artei, să-și facă 
din pictură scopul existentei; nu cea de 
diletant, cum se găseau destui în lu
mea în care trăia. Trecuse însă întîi, pen
tru scurtă vreme, la școala de arhitec
tură, Poate de aici îi vine acea prefe
rință pentru compozițiile așa de bine 
echilibrate, de exact articulate, frecven
te în opera sa. In 1918 el pără
sește arhitectura și începe formația sa de 
pictor, laborioasă, metodică, mai ales me
todică : ședințe și studii în acele aca
demii pariziene, în care un pictor con
sacrat, dar nu tocmai agreat de școala 
oficială de arte, mai imaginativ, mai 
combativ, servea de călăuză unor pictori 
tineri; frecventarea temeinică a marilor 
muzee, pentru a cunoaște realizările ve
chilor maeștri și adesea a le copia, stu- 
diindu-le. Formația sa de pictor, așa de 
inteligent concepută, e lungă. El urmă
rește viața artistică a vremii, vizitează 
expoziție după expoziție, cunoaște arta lui 
Picasso și Braque, care făceau atîta vîl- 
vă, și pe a altora : expresionismul, 
dadaismul, suprarealismul îl interesează 
ca fenomene. Dar echilibrat și plin de 
discernămînt, cum apare în toată evo-

Acad. G. OPRE5CU

tul a ajuns la acea soluție fericită, nu
mai după încercări și meditații, căci pic
tura lui, de o sinceritate absolută, nu ie 
izbește prin spontaneitate; ea e tot atît 
de mult un rezultat al darurilor lui de 
pictor, cît și al celor de gtnditor. De 
aceea, fiecare ptnză este în același timp 
o experiență nouă, ieșită din elementele 
naturii, căreia Catargi i-a rămas fidel tot 
timpul, dar dispuse după un ritm nou, 
propriu de fiecare dată, așa cum pro
cedaseră marii peisagișfi francezi din se
colul XVII.

Aceasta este activitatea lui, bogată, 
multiplă în probleme de colorit și com
poziție, între cele două războaie. E mar
tor apoi la cel de-al doilea război mon
dial, apoi >a prefacerile pe care le cu
noaște tara noastră. își dă seama de fap
tul că Romînia devenise o țară nouă, în 
care se puneau la cale lucruri mărețe, cu 
participarea întregului popor,'mai ales a 
celor care pînă atunci fuseseră lăsafi în 
umbră, împilați și nedrepfăfiji. Atenția lui 
Catargi începe să se îndrepte, de acum 
încolo, în primul rînd asupra acestora. 
El își propune să-i observe, să-i studie
ze, să-i introducă în operele sale. Lucră
tori și lucrătoare, individual sau în gru
puri, îi umplu adesea tablourile. Pentru 
o realizare cît mai veridică, el călătorește 
prin tară, se informează, operele sale din 
ultimele expoziții devin din ce în ce mai 
expresive, mai emoționante. Așa îl gă
sește ziua in care își sărbătorește împli
nirea a 70 de ani. Și, desigur, gîndin- 
du-se la trecut, el își dă seama că pic
tura pe care a servit-p cu atîta dragoste 
și încredere, și cu atîta talent, merită cu 
adevărat să i se sacrifice alte satisfacții, 
cele la care poate renunfase în tinerețe, 
cînd se forma.

Scrisori de Ea cititori

Prezentarea cărții
Instrument de lucru indispensabil 

muncii de fiecare zi a intelectualului 
și prieten apropiat al omului culti
vat, cartea a devenit in anii regi
mului nostru cu rnult mai mult de- 
cit atit. Ea însoțește activitatea pro
fesorului ca și a constructorului, a 
elevului ca și a țăranului colectivist. 
Sentimentul tulburător pe care-l 
trăia dintotdeauna cel deprins cu 
cartea, la apariția în librării a unui 
nou volum, îl trăiesc astăzi un nu
măr impresionant de oameni.

Este firesc, așadar, ca tot ceea ce 
stă în legătură cu viața cărții să 
ne intereseze, să ne pasioneze. Ur
măresc cronicile și recenziile care 
apar in ziare și reviste. Ele ne atrag 
luarea aminte asupra uneia sau al
teia din cărțile nou apărute, ne în
drumă și ne cultivă preferințele.

N-am de gind să fac aici teorii 
despre recenzie. Vreau doar, ca sim
plu cititor, să reamintesc că acest 
gen implică o mare răspundere față 
de publicul divers și numeros căruia 
îi este adresat. Nu de puține ori 
elevi ai mei din clasele superioare 
n-au înțeles în esență ce se spunea 
într-o recenzie : este vorba de o 
carte valoroasă sau nu, ce aduce nou 
cutare roman ? Și eu am fost une
ori derutată de formulările vagi sau 
alambicate care iau cite o dată locul 
îndrumării competente, aprecierii 
critice, în recenzii și cronici.

M-aș referi, de exemplu, la pre
zentarea volumului de versuri „Lu
mina. de dragoste“ de Ion Cringu- 
leanu, publicată zilele trecute la ru
brica bibliografică a „Scînteii". Am 
întilnit acolo termeni echivoci, ex
primări prețioase care nu-ți dădeau 
posibilitatea să înțelegi limpede ce 

, conținut de idei și sentimente co

munică tinărul poet și cum e apre
ciată valoarea artistică a cărții.

Cred că redacțiile ar trebui să a- 
corde o atenție mai mare rubricii de 
prezentare a cărții, pentru ca recen
ziile publicate să fie de un real 
ajutor in orientarea cititorului, să 
cuprindă judecăți de valoare argu
mentate, convingătoare.

Prof. Silvia FLAVIANȘcoala medie nr. 15 București

Televiziunea pregătește ui» spectacol cu „Rața sălbatică” de H. Ibsen. Iată un moment de la repetiții, în 
studio

REViSTÂ REVISTELOR

,,R AM
Aflată la început de drum, „Ra

muri“, revista de cultură ce apare 
lunar la Craioua, tinde să-și contur 
reze un profil distinct între publica
țiile noastre. Parcurgind numerele 3 
și 4 remarcăm preocuparea redacției 
de a realiza un conținut cit mai bo
gat și interesant, prin abordarea u- 
nor probleme din diverse domenii 
ale culturii și prin axarea acestora 
în jurul unor idei centrale, direc
toare.

Astfel, in numărul 3, un mare nu- . 
măr dintre materialele publicate sînt 
grupate în jurul problemelor actuale 
ale tineretului. Pornind de la ideea 
că „aspirațiile și gîndurile, scopurile 
și visele tinerei generații constituie 
pentru fiecare societate ü'n fidel ba
rometru istoric", revista urmărește 
prin articolele unor scriitori și oa
meni de știință, prin anchete, repor
taje, precum și prin lucrările unor 
membri ai cercurilor literare din regiune, să surprindă cîteva din preo
cupările tinerilor noștri, să oglin
dească unele aspecte ale mun
cii și vieții acestora. Amintim arti
colul acad. Al. Philippide, „De ju- 
ventute", consacrat orientării poeți
lor din. tînăra generație ■ spre reali
tățile zilelor noastre, ancheta reali- 
,zată de conf. unic. Paul Popescu- 
Neveapu despre „Ideal — convin
geri — adeziune socială“, articolele 
„Fundamente pentru psihologia, 
muncii“ de ing. Gh. Pria, directorul 
general al Combinatului chimic Cra
iova, „Sociologia divorțului" al ju
decătorului C. Barbu, etc.

In același număr al. revistei, la 
rubrica de „Colocvii", sub titlul „E- 
nergie" se urmărește prin interven
țiile unor specialiști, intitulate „Lig
nitul", „Uzina", „Forța", „OmuV‘, 
definirea profilului energetic al re
giunii Oltenia.

Și numărul 4 se remarcă prin ten
dința de a sublinia o idee centrală,

Succesul unor cîntareți romîni în BelgiaDupă cum s-a mai anunțat, soprana Magda Ianculescu și tenorul Ion Riso, artiști emeriți, și-au dat concursul la trei spectacole cu opera „Rigoletto“ în Belgia, pe scena Operei din Liège. Ziarele belgiene se referă la succesul obținut cu acest prilej de artiștii romîni. „Gilda a fost interpretată de - Magda Ianculescu, o artistă admirabil înzestrată — scrie ziarul „La Wallonie“. Vocea sa, jocul său scenic au fost deosebit de apreciate,, iar succesul său mare și pe deplin

U R I“
de a oferi o imagine cit mai amplă 
a unui domeniu al vieții contempo
rane. In cadrul „Colocviului", dedi
cat de această dată arhitecturii, se 
discută o problemă la ordinea zilei, 
sistematizarea orașelor. Semnatarii 
articolelor, specialiști din țară cit și 
de peste hotare, dezbat probleme 
cum sînt.. „Integrarea monumentelor 
istorice în viața activă a orașelor", 
„Orașul modern și funcția estetică 
a naturii", „Materialele de construc
ții : palete pentru arhitecți", ,,«Re.- 
voluțiile» in arhitectură și proble
mele tradiției". Imaginea arhitectu
rii contemporane este întregită prin 
publicarea articolelor „Rolul picto
rului și sculptorului în marile an
sambluri.'arhitectonice", „Despre să
lile de audiție : muzicală“ 'cit și a 
unor reportaje, portrete literare etc.

Revista se arată dornică de a o- 
glindi aspecte felurite .din viața cul- 

' turală din . trecut, și de azi a regiu- 
"nti: Articolele ^consacrate unor ■ mo
mente ale .dezvoltării culturii în; Ol
tenia, sau unor personalități ce s-au 
născut aci, „Breviarul“ destinat con
semnării manifestărilor culturale în 
curs de desfășurare, rubrica „Eco
uri" în care sînt publicate corespon
dențe primite de la cititori au toc
mai acest rol.

Se remarcă aspectul grafic îngrijit 
(datorat graficianului Benedict Gă- 
nescu), preocuparea de a găsi for
mule publicistice cit mai atrăgă
toare.

Revista, care reușește să-și atragă 
colaboratori de. valoare din rindul 
oamenilor; de cultură, publică ru
brici. variate amintim interesan
tele „Ecuații critice" ale lui Șerban 
Cioculeșcu — înscriindu-se ca o pre
zență activă (și o dorim din ce 
în ce mai activă) în ansamblul vieții 
culturale a țării.

> S. MOVILEANU

meritat.. Ion Piso, continuă ziarul, s-a făcut ■ remarcat prin timbrul și registrul bogat al vocii sale de tenor. El și-a interpretat rolul cu un talent de artist remarcabil. A trăit intens personajul“. Un alt ziar, „Le Monde du travail“ scrie printre altele : „Cei doi artiști romîni fac cinste maeștrilor și teatrului lor și pot sta alături de marile vedete ale belcanto-ului". în alte ziare belgiene au apărut, de asemenea, cronici elogioase la adresa artiștilor romîni și școlii muzicale romînești.

Ilustrații de Eugen Taru la volumul „Amintiri din copilărie" de Ion Creangă

ION RUSE

Recent publicat, romanul lui Ion 
Ruse intitulat „Martor în constelații“ 
vine să îndreptățească anticipările 
prilejuite de apariția cu un an în 
urmă a celui de al doilea volum al 
lucrării sale de debut „In portul de 
pescari”. Continuînd cartea prece
dentă, noul roman face vizibilă inten
ția scriitorului de a construi un ciclu 
a cărui acțiune să se desfășoare pe 
întinse coordonate social-istorice.

Înrudite prin prezența aceluiași erou, 
cele două creații se deosebesc în a- 
celași timp nu numai prin conținu
tul lor, prin problematica abordată, 
dar și prin modul diferit în care scrii
torul izbutește să structureze materia
lul de viață. Față de volumele an
terioare în care erau evocate me
dii felurite, o lume mai pestriță, 
în romanul „Martor în constelații“ 
Ion Ruse delimitează cu mai multă 
precizie cadrul acțiunii, care circum
scrie un domeniu de activitate uma
nă semnificativ pentru realitatea zi
lelor noastre : viața tumultuoasă a 
unui șantier industrial.

Dintre tipurile care însuflețesc a- 
ceastă lume trepidantă se desprinde 
figura tînărului inginer Nicolae Cea- 
falan, întîlnită deja, la o vîrstă mai 
fragedă, In romanul „In portul de 
pescari". Sînt sugestive paginile care 
înfățișează întîlnirea lui cu șantierul 
unde va lucra. Ceea ce pentru o clipă 
îi apare ca un decor ciudat, populat 
de coloși încremeniți, e doar o plăs
muire a nopții care învăluie lumea 
reală a unei noi așezări industriale 
— rafinăria de la Și reni. Dar prin 
această imagine inițială autorul vrea 
parcă să ne spună că eroul său va 
avea de luptat pentru a-și apropia o 
lume ce-i este încă străină, pentru a 
o cunoaște și a se integra ei. In
tr-adevăr. trăsăturile lui Ceafalan se 
definesc în contact cu realitatea șan
tierului. Conștient de răspunderea ce 
îi revine, eroul este preocupat de ce
rințele vitale ale rafinăriei, se opune 
inerției atunci cînd ea se manifestă, 
și aduce inovații hotărîtoare pentru 
îmbunătățirea procesului de muncă.

In ^nstela/si^
E interesant de remarcat cum prin 
situațiile dramatice pe care autorul 
le creează, o problemă de strictă spe
cialitate ca mărirea convecției insta
lației, susținută cu tărie de Ceaialan, 
reușește de la bun început să cîștige 
interesul cititorului. Participant activ 
și pasionat la plămădirea noii lumi, 
inginerul Ceafalan întruchipează ima
ginea unui om înaintat, caracteristic 
societății noastre.

Un personaj cu o fizionomie bine 
conturată este și inginerul Valerian. 
Orgolios, Valerian vede în observa
țiile, adeseori întemeiate, pe care i 
Ie face inginerul șef Dișu, niște 
mici răfuieli care i-ar leza demnita
tea. Imprimînd o gradație nuanțată 
succesiunii faptelor, scriitorul anali
zează modul cum decurg și se stator
nicesc relațiile dintre personaje, ară- 
tînd cum un colectiv nou și neomo
gen la început, care cuprindea și ca
dre fără pregătire corespunzătoare, 
reușește să-și ridice calificarea pro
fesională și să se armonizeze. Pentru 
a evidenția aceste aspecte, autorul 
creează momente de reală tensiune, 
evitlnd însă scenele, de un pitoresc 
forțat, care se puteau întîlni uneori 
în primul său roman.

Bogatul conținut de idei al cărții 
se subordonează unor dimensiuni ma
jore. „Martor în constelații" este ro
manul împlinirii personalității lui 
Nicolae Ceafalan, unul din reprezen
tanții noii noastre generații de inte
lectuali, dar, în același timp, și un 
roman al formării conștiinței unui 
colectiv de constructori ai socialis
mului, care se încheagă și se matu
rizează în clocotul muncii creatoare.

în țesătura epică a cărții faptele de 
viață dobîndesc o remarcabilă valoa
re sugestivă. E drept că, în funcție 
de situațiile ivite, de împrejurările 
care îi solicită, reacțiile interioare 
ale eroilor sînt exprimate uneori mai 
vag ; monologurije, deși frecvente, nu 
contribuie întotdeauna la conturarea 
psihologiei personajelor, Ia adîncirea 
caracterelor.

Față de romanul „In portul de pes

„ZILELE ION CREANGĂ"
ÎN SCOLI

9

Cu prilejul comemorării a 75 de anî 
de la moartea lui Ion Creangă, în toafe 
școlile de cultură generală, profesionale 
și tehnice, pedagogice, se vor ține ex
puneri privind viața și opera sa. Școlile 
din apropierea Humuleștilor, locul de naș
tere al scriitorului, și cele din lași vor 
organiza vizite la bojdeuca lui Creangă' 
și la casa lui părintească. Acțiu
nile se vor organiza cu sprijinul orga
nizațiilor U T.M, și de pionieri și vor con
stitui pentru elevi și cadrele didactice un 
prilej de adîncire a cunoașterii operei lui 
Ion Creangă, de îndrăgire a moștenirii 
literare lăsate de marele nostru scriitor,

Spectacole 
pentru cei mici

La Teatrul „Țăndărică“ din Ca
pitală ca și pe scenele teatrelor de 
păpuși din Iași, Cluj și din alte lo
calități se reprezintă spectacole 
inspirate din basme și povestiri de 
Ion Creangă. In repertoriițl acestor 
teatre figurează „Punguța cil doi 
bani" și „Povestea porcului“, drama
tizate de Veronica Porumbacu și 
Viorica Filipoiu, „Capra cu trei iezi“, 
de Paula Culitza și „Harap Alb“ de 
Nella Stroescu. Teatrul „Țăndărică“ 
a programat un ciclu de spectacole 
cu „Punguța cu doi băni" și „Po
vestea porcului" in regia Margaretei 
Niculescu, cu păpuși realizate- de 
Ella Conovici, și „Harap alb" în re
gia lui Mihai Raicu, cu păpuși de 
Ioana Constantinescu.

cari", noua carte a lui Ion Ruse, se 
caracterizează printr-un stil mai în
grijit și mai nuanțat. Demn de remar
cat în acest sens este finalul romanu
lui. în clipe cînd respirația grea, pre
cipitată a coloșilor de oțel pare să a- 
menințe feerica „constelație pămîn- teană" ale cărei luciri se răsfrîng în 
imensitatea spațiilor ca niște mărturii 
ale efortului creator al oamenilor, în 
acele clipe de mare încordare munci
torii și inginerii dau dovadă de abne
gație, izbutind să consolideze ceea ce 
cu atîta rîvnă au construit. Episodul 
este relatat în fraze scurte, întrerupte, 
dialogurile se succed cu repeziciune i 
ritmul alert sugerează tensiunea și di
namismul acestei acțiuni colective. 
Scriitorul mai cultivă anumite striden
țe stilistice, expresii cu un ușor co
lorit argotic. Prezența lor se justifică 
în măsura în care ajută la reliefarea 
aspectelor de viață, la evocarea cît 
mai autentică a situațiilor $1 a carac
terelor. Totuși, ascultîndu-și persona
jele, scriitorul e tentat uneori să tran
scrie elemente ce aparțin vorbirii cu
rente. tără suficientă selecție artisti
că, apelînd totodată la un vocabular 
tehnic care îngreunează lectura. Aces
te observații nu afectează substanța 
romanului care, alături de volumele 
precedente, se numără printre lucră
rile de real interes ale prozei noastre • 
actuale. ■

Adrian ANGHELESCU
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Se conturează tot mai mult imaginea incintei miniere

b De la minele romane Ea modernul
çomplex industrial a Imagini pe o hartă 
vie ® Ritm și calitate ■ Se schimbă
vechiul decor bănățean ■ Un adevărat
orășel pe malul Dunării

agregate sint pregătite pentru rodajul tehnologicPrincipalele

Pe cîmpul din vecinătatea Dunării se înalță noul orășel muncitoresc

o zi nu va fi mai frumoasă și mai plină de lumină în noaptea galeriei ca

aceea cînd perforatoarele vor străpunge și ultimul metru de stîncă, iar oamenii își vor strînge bărbătește

prefaceri înnoitoare și în decorul tradițional al așezării din vecinătatea Dunării.

Au trecut doi ani din ziua cînd la poalele dealurilor s-au ivit cele dintîi excavatoare, cînd echipele de constructori au început să ridice zidurile halelor. Și iată că astăzi privirile abia izbutesc să încadreze panoramica desfășurare a clădirilor de pe mai bine de 7 500 mp. In alte țări, asemenea construcții se înalță într-un timp de două sau aproape de

trei kilometri minereul va

tantul a conturat cu precizie itinerarul'. Iar cei ce-1 înfăptuiesc, minerii, sint zi și noapte în adîncuri, înaintînd metru cu metru în ciuda tuturor

Un veteran al marilor șantiere : Iosif Ceavdari. împreună cu brigada sa 
lucrează la montajul modernelor agregate

Sint doar cîțiva ani de cînd topografii mai colindau pe dealurile ce încing ca un brîu Moldova Nouă, de cînd la poalele pădurii au răsărit arborii metalici ai sondelor de prospecțiuni iar ciocanele geologilor bâteau ritmic în rocă. Cercetările, științifice meticuloase au pus în evidență existența unui important zăcămînt de minereuri cuprifere. Pentru valorificarea acestuia au început și sînt încă în curs de execuție lucrările de construcție a Complexului industrial Moldova Nouă, atît în adîncuri pentru deschiderea minei, cît și la suprafață pentru realizarea incintelor industriale, a căilor de acces, a a- limentărilor cu apă și energie electrică.îmbrățișată parcă de cei doi ver- sanți. Valea Mare și-a risipit sihăstria și liniștea sub asaltul mașinilor. Pe cerul sur al iernii se profilează silueta sveltă a turnului de acces în puțul central de extracție și, în vecinătatea Iui, locomotive electrice de mină își încrucișează drumul spre „halta" fără acari și semafoare, unde doar brațul înalt al unui excavator dă în mod simbolic cale li

beră bulgărilor de minereu. Jur- obstacolelor ce le stau în cale. Și nici împrejur, construcțiile au împînzit terenul, conturînd ca pe o hartă vie imaginea incintei miniere. Ici, stația de compresoare, dincolo, circuitele de transporturi la puț, iar în vecinătatea turnului de acces se înalță zidurile clădirii ce va găzdui baia și sala de apel. Acum, zidurile mai poartă ca o trenă de parfum izul de mortar, zugravii dau zor cu lucrul, dar ca mîine va răsuna în marea încăpere tradiționalul salut „noroc bun", vor pîlpîi ca niște licurici lămpile de miner.Se apropie tot mai mult ziua cînd primele tone de minereu cuprifer se vor desprinde din culcușul milenar pentru a începe lunga lor călătorie. Căci în adîncuri, oamenii croiesc în rocă dură drum spre viitoarele abataje. Lungimea galeriilor ce se string ca niște raze în focarul de lumină, la puțul central, va trece de cinci kilometri pătrunzînd tot mai adînc în inima muntelui pentru a-i tulbura liniștea de nimeni spartă de la începutul începuturilor.Dacă ai avea putința să faci o radiografie a locurilor, pe micul e- cran ar apare linia dreaptă a viitoarei galerii principale croită de brațele puternice ale oamenilor ce stăpînesc modernele mașini. Cale de aproape

180 de metri Ia înaintare și explică succesul simplu, firesc : „Buna organizare a muncii, efortul colectiv". La prima vedere, totul ar părea simplu. Dar numai ei, a- ceșți minunați tineri, știu că atunci cînd s-a strecurat hoțește în calea lor izvorul de apă au stat o zi și o noapte să-l ferece, uitînd și de osteneală și de faptul că înainte de aceasta lucraseră la înaintare. Nu le-a cerut nimeni să facă din noapte zi și din zi noapte, să stea pînă la brîu în apa cu tăișuri de brici. Conștiința i-a îndemnat, hotărîrea de a nu ceda cu nimic în fața naturii. Și mai este ceva. Tocmai în celălalt capăt de țară, la Leșul Ursului, lucrează alte brigăzi de mineri care au străpuns un tunel asemănător cu cel de aici. Deși sînt atît de departe, despărțiți de nevăzutele coordonate geografice, îi unește o coordonată mai puternică : pasiunea muncii, dorința de a înfăptui cu un ceas mai devreme angajamentul. Au urmărit în ziare pasionanta bătălie pe care au dus-o cei din nordul țării pentru a străpunge tunelul. „Să audă și ortacii de acolo despre noi, despre succesele noastre" e dorința tuturor din brigada lui Macavei și rugămintea pe care ne-au adresat-o de a scrie acest lucru. Ceea ce și facem.

trei ori mai lung. La noi, succesul se datorește bogatei experiențe a oamenilor pe care i-a crescut minunata școală a marilor șantiere industriale, specializarea întreprinderilor constructoare, faptul că aici s-au în- mănunchiat ca într-un buchet metodele moderne, industriale de construcție, folosirea pe scară largă a prefabricatelor și a elementelor pre- asambîate. Ritmul verticalelor îndrăznețe a avut așadar o temelie trainică. Ca și la Oradea, Slatina sau Turnu Măgurele și aici, pe șantierul din vecinătatea Dunării, predominant nu a fost numărul mare de oameni, imagine atît de caracteristică șantierelor în trecut, ci prezența celor mai moderne mașini și utilaje, mărturie a unui înalt nivel de mecanizare. Sînt aspre iernile pe aceste meleaguri. VîntUl Coșava suflă cu atîta putere încît și stîlpii metalici se înclină parcă uneori în fața lui. Dar oamenii au știut să folosească fiecare clipă prielnică, i-a ajutat buna organizare a șantierului și pentru timpul friguros, ceea ce le-a permis să continue riestingheriți activitatea. Așa se explică de ce în aceste zile de sfîișit de an marea majoritate a construcțiilor sînt gata. „Pasul lanțului* expresie atît de încetățenită printre cei ce lucrează pe marile șantiere industriale și care vrea să însemne că munca săpătorilor, a fierar-betoniștilor, a dulgherilor și

Pe dealurile din preajmă cuprinse de toropeala hibernării s-au întipărit proaspete urmele de pași ale anotimpului: petece albe de zăpadă țesute pe covorul de aramă al frunzelor. Cît cuprinzi cu privirea, spre zarea largă, butucii podgoriilor înscriu linii curbe în geometria acestor meleaguri care păstrează, ca într-un vast muzeu, relicvele trecutului. Decorul pare la prima vedere a- celași, de odinioară. De sus, de pe culmea Mălii îți apare firul șerpuitor al Dunării cu apele înfoiate iz- bindu-se de malurile călcate cîndva de legiunile romane și de trufașii cavaleri medievali. Sub zgura veacurilor dormitează fostele mine de fier și aramă, asemeni unor cratere de vulcani îmbătrîniți prematur. De mult, aici au scormonit în adîncuri strămoșii localnicilor de astăzi. Ne-o spun povestirile, purtate din generație în generație, "răzlețitele însemnări ale unor cronicari.Așezarea bănățeană ce ți se dezvăluie panoramic sub soarele rece al dimineții de decembrie a trăit veacuri de-a rîndul în anonimatul locurilor unde nu se petrecea nimic. Un simplu punct pe hartă. Cît despre numele său, un prăfuit atlas geografic întocmit de cartografi ai veacului al XVIII-lea îl consemnează drept Baia Moldova, adică mina Moldova. Iar despré oamenii care au trăit aici sub apăsarea nevoilor, uitați parcă și de lume în acest îndepărtat colț de țară ne vorbesc lapidar rîndurile unei monografii din trecut: „Metodele rudimentare au dus la închiderea minelor, puhînd locuitorii din Moldova Nouă pe drumuri, ajunși în deznădejdea unor naufragiați nenorociți, în cea mai cumplită mizerie".Și iată că într-o zi, pe costișele domoale învăluite de vii și ' livezi s-au ivit niște ciudați căutători de comori. De la începutul primăverilor cu migdalii în floare și pînă toamna tîrziu cînd aprigul vînt Coșava secera întinderile, oamenii a- ceștia neosteniți, geologii, explorau pas cu pas terenul dornici să readucă la lumină bogățiile ferecate sub lacătul nepăsării din trecut Le dădea forță și încredere cuvîntul partidului. „Ținînd seama de sarcinile importante ale metalurgiei neferoase — arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul prezentat la cel de-al III-lea Congres — este ”ecesară concentrarea lucrărilor de prospecțiuni și explorări în regiuni cu perspective favorabile, precum și efectuarea de cercetări pentru stabilirea celor mai raționale procedee de prelucrare a minereurilor".A sosit așadar vremea ca socialismul în marș să aducă profunde

fi transportat pînă la stația de preparare cu vagonete de mare capacitate acționate de locomotive electrice. Dramatică și plină de măreție este încleștarea omului cu natura aspră, pentru a o supune. Gîndi- ți-vă că undeva sub pămînt se dă bătălia nu numai cu stînca, dar și cu presiunile uriașe, cu izvoarele de apă subterane ce țîșnesc tocmai'cînd nu te aștepți. Un capăt al tunelului pornește de la mină, iar celălalt îi iese în întîmpinare dinspre stația de preparare. Pe foaia de calc, proiec-

mîinile, așa cum știu minerii să o iacă, atunci cînd se vor întîlni sub munte.Am cunoscut aici pe cîțiva dintre cei ce străpung roca. Aduseseră cu ei la Moldova Nouă • experiența anilor de muncă din alte mine și chiar dacă toți sînt tineri, pe fiecare în parte și pe toți laolaltă i-a maturizat școala abatajului. Sînt moți de prin comunele înșirate ca o salbă pe Valea Arieșului. Macavei Costinaș și oamenii brigăzii sale sînt tare zgîrciți la vorbă. Au avut

La sfat, în drum spre galerie. Macavei Costinaș și oamenii din brigadă 
se pregătesc pentru un nou asalt asupra rociitencuitorilor s-a desfășurat în flux continuu a permis și la Moldova Nouă montorilor să-și înceapă activitatea cînd zidurile mai erau încă jilave, cînd sudorii mai făceau să scapere fulgerele apa- ratelor pe tronsoanele fermelor metalice. I-a însuflețit pe toți cuvîntul partidului de a reduce durata de execuție a construcțiilor, de a apropia tot mai mult ziua punerii în funcțiune a Complexului industrial de la Moldova Nouă, tînăr vlăstar al metalurgiei neferoase care, ocu- pînd un loc de seamă în economia națională, devine una din principalele ramuri ale industriei grele.De pe dealul ce străjuiește parcă incinta industrială poți vedea ca în palmă construcțiile stației de descărcare, concasare și granuläre, depozitul de minereu sfărîmat, clădirea ce adăpostește secția de măcinare, flotare și filtrare. Peste cîmpul înghețat se întinde conducta ce aduce din Dunăre apa necesară procesului tehnologic. Zilnic vor fi folosiți 400 de metri cubi iar apa, o dată ce și-a îndeplinit menirea, se va revărsa în iazul aflat în plină amenajare, în apropiere. Pătrunzi în sala mare a halei principale, acolo unde montorii dau zor în jurul principalelor agregate. încerci un sentiment de bucurie , și mîndrie privind mașinile moderne, de înaltă tehnicitate puT- tînd pe ele marca unor cunoscute uzine constructoare de mașini din țara noastră: UNIO-Satu Mare, Independența Sibiu, Progresul-Brăila, Electroputere-Craiova, Automatica- București. Este încă o expresie a avîntului industriei noastre constructoare de mașini, a capacității ei de a "înzestra economia națională cu mașini și utilaje la nivelul tehnicii mondiale.Privind munca montorilor, migala și grija cu care ei îmbină corpurile feluritelor agregate îți dai și mai bine seama ce rădăcini puternice a prins aici preocuparea pentru calitate. L-am întîlnit aici pe unul dintre veteranii marilor șantiere ale socialismului. Iosif Ceavdari se mîndreș- te, și pe bună dreptate, cu faptul că a lucrat la Băbeni și Fălticeni, la Iași, Săsar și Borșa, la Baia Mare. Face parte din rîndurile acelor oameni pentru care constituie un titlu de glorie participarea la atîtea mari construcții. Sub ochii săi au crescut muncitori destoinici ajunși la rîndul lor șefi de echipă sau de brigadă. Locul acestora l-au luat tinerii, de care Ceavdari se ocupă çu dragoste nu numai pentru a le forma deprinderile de buni muncitori, adevărați maeștri ai lucrului de calitate, dar și pentru a le cizela caracterele, pentru a-i forma ca oameni înaintați. „Noi construim, montăm utilajul, dar cei ce vin. după noi, cei ce folosesc apoi aceste utilaje trebuie să aibă numai cuvinte de laudă pentru munca noastră", le spune el tinerilor din brigada pe'care o conduce.-In prezent, lucrările de construcții montaj sînt avansate, și există toate condițiile pentru intrarea instalațiilor de aici în. rodaj tehnologic la începutul anului 1965. A mai rămas așadar puțin timp pînă cînd primele tone de . minereu vor ieși la lumină din adîncuri, pregă- tindu-se să fie înnobilate, pentru a-și spori calitățile, îmbogățindu-se prin concentrare. Este un moment pe care îl așteaptă cu vie nerăbdare toți cei ce contribuie la făurirea exploatării miniere de la Moldova

Nouă, un momont pentru care s-au pregătit încă din vremea cînd abia se înălțau zidurile cei ce vor mînui cu pricepere utilajele moderne. Mulți dintre viitorii mineri, artificieri și preparatori sînt localnici, oameni tineri pe care școlile dé calificare îi ajută să crească o dată cu construcția, ba chiar să o și ia înainte. Este un adevăr cu profunde semnificații, reflectînd ca apele unei o- glinzi grija partidului și a statului nostru de a asigura economiei naționale care pulsează viguros cadre cu o temeinică pregătire, de-a ridica la viață înfloritoare toate regiunile țării.Pe malul Dunării, în continuarea portului Moldova Veche, sînt în plină desfășurare lucrările de construcție a noului port industrial. La 

Sudorul Dumitru Șurlea, unul dintre 
fruntașii lucrului de calitatedanele acestuia mașinile vor aduce concentratele rezultate de la prepararea minereurilor, iar vapoarele vor transporta apoi aceste concentrate spre uzinele prelucrătoare.Nu departe de port, pe un cîmp unde creșteau ciulini și bozii, prinde contururi tot mai precise cartierul muncitoresc, un adevărat orășel cu- prinzînd 1 500 de apartamente, spații comerciale,' cantină restaurant, hotel, casă de cultură, școală, dispensar. Un prim lot de 90 de apartamente au și fost date în folosință, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului,' altele să-și primească'locatarii. Ritmul construcțiilor ar putea fi mai viu dacă întreprinderea de specialitate din Timișoara ar veghea la mai buna organizare a șantierului pentru iarnă, inspirîndu-se din experiența celor ce au înălțat complexul industrial, dacă spiritul gospodăresc n-ar fi încă un oaspete rar pe șantierul de locuințe. Blocurile cu silueta lor elegantă, cu ferestre mari îndreptate spre soare, aduc o notă de prospețime și de tinerețe pe aceste străvechi meleaguri, fiind o prelungire firească a construcțiilor industriale menite să ridice la viață nouă și acest îndepărtat colț de țară.Moldova Nouă își merită cu adevărat numele abia acum.

Ion MĂRGINEANU 
Ion CHIUJDEA 
Foto : M. ANDREESCU
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DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

CREATORII
DE FRUMOS

Băile Chirui 
și imprejurimile

Secfia de creajie a com
plexului de taianfă și sficlă 
de la Sighișoara seamănă cu 
un afelier de sculpfură. A- 
plecaji asupra desenelor și 
modelelor, creaforii plăsmu- 
iesc viitoarele produse ale 
fabricii. De la gingașele figu
rine și statuete pînă la gama 
largă a serviciilor de masă, 
de cafea, ceai și alte bău
turi — așezate în vitrinele de 
sticlă, ele ne vorbesc despre 
fantezia și talentul creatorilor 
sighișoreni. Obiectele atrag 
prin coloritul frumos și liniile 
simple care le dau o notă de 
eleganjä sporită mult prin fo
losirea glazurilor ■ colorate.

— La întîlnirea pe care am 
avut-o recent la Sinaia cu re
prezentanții comerțului, noile 
modele prezentate de între
prinderea noastră s-au bucu
rat de o apreciere aproape 
unanimă, — spune tovarășul 
Arpad Fekete, șeful seefiei 
de creație. Din cele 48 de 
modele noi prezentate au 
fost omologate 43 și înche
iate contracte. O parte din 
noile modele au și apărut în 
magazine, trecînd cu succes 
examenul exigent al cumpă
rătorului ; aceasta ne obligă, 
firește pe noi creatorii de mo
dele, să realizăm produse me
reu mai frumoase și de cali
tate.

Din relatările interlocutori
lor am aflat că în acest 
an colectivul secției a creat

un număr de 75 modele noi. 
Nomenclatorul de produse al 
fabricii a ajuns la 350 sorti
mente. Se spune că frumosul 
trebuie să facă casă bună tu 
calitatea. Nu întîmplător aces
te două elemente se nu
mără printre angajamentele 
principale luate de colectivul 
întreprinderii în întrecerea so
cialistă. Încă de la începutul 
anului eforturile au fost în
dreptate spre îmbunatăfirea 
aspectului estetic și calitativ 
al produselor.

Una din problemele im
portante rezolvate în ultima 
vreme a fost cea a înnobilării 
nisipului. Nisipul folosit în fa
brică confine un procent ri
dicat de oxizi de fier, care 
duc la aparifia unor pete 
brun-roșcate pe suprafafa pro
duselor. Un colectiv de cadre 
iehnico-inginereșfi a executat 
o instalafie de înnobilare a ni
sipului înlăturînd acești mu
safiri nedorifi. Instalafia a 
intrat în tunefiune cu circa 
trei luni în urmă și a dus la 
obținerea unor nisipuri cali
tativ superioare. Gradul de 
alb, aspectul și culoarea pro
duselor s-au îmbunătățit mult. 
O măsură cu o eficientă ri
dicată în ce privește îmbună
tățirea calită|ii produselor a 
constituit-o schimbarea tehno
logiei de aplicare a toartelor 
pe corpul ceștilor. Solufia 
folosită înainte consta în li
pirea manuală a acestora pe

» * ih. ■Ife

Despre stațiunea Chirui din raionul 
Odorhei, cunoscută prin frumusețile 
sale naturale și prin apele minerale 
cu efect curativ, găsim referiri încă 
în documente datină din anul 1700. 
Dintre cele patru izvoare cu apă mi
nerală ale băii, izvorul principal are 
un debit de circa 30 000 litri pe zi. 
Urcînd pe valea pîrîului, la aproxi
mativ doi km de Băile Chirui, în- 
tîlnim izvorul din livada Harghita, 
la o altitudine de 746 m, a cărei apă 
are un gust plăcut. La circa 300 m 
de la acest izvor se găsește un ba
zin construit din piatră naturală 
cioplită. Apa de aici este într-o con
tinuă agitație din cauza bioxidului 
de carbon care iese la suprafață. în 
imediata apropiere a bazinului se 
întinde un teren mlăștinos al cărui 
nămol are efecte curative. In apro
piere mai sînt și alte zone mlăști
noase. Aici găsim și exemplare de 
plante mai rare dintr-o floră mai 
veche pe cale de dispariție. Prin co
loritul și structura lor atrag atenția 
diferite roci.

Lorand DEAKI

Porumbeii

Modele, modele... (La Complexul de faianță și sticlă 
din Sighișoara) Foto : Agerpres

corpul ceștii. Rezulta un pro
cent ridicat de rebuturi. In 
plus, lăsa de dorit și aspec
tul. In prezent ele se toarnă 
direct pe corpul ceștilor.

In încheiere cîteva date 
semnificative. Fa|ă de 33 
produse noi din faianță, cît 
prevedea angajamentul luat

pe întregul an, colectivul com
plexului a creat 48. Pe 11 luni 
procentul de produse de ca
litatea I esté de 71,2 la 
sută, fafă de 70 la sută sar
cina stabilită și 71 la sută cît 
prevedea angajamentul luat.

Nicolae MOCANU

Descoperiri arheologice
Colectiviștii din Cornești, raionul 

Ploiești, au descoperit, îngropate la 
adincime nu prea mare, opt schelete 
omenești. Lingă unele dintre acestea 
s-au găsit monezi de argint cu chi
pul regelui Poloniei, Sigismund al 
III-lea, contemporan cu Mihai Vi
teazul. Cercetătorii. Muzeului regio
nal de istorie Ploiești consideră că 
in acest loc, după luptele de la Finta, 
ariergarda lui Vasile Lupu, care se 
retrăgea înfrîntă in Moldova, a fost 
ajunsă din urmă de armatele lui 
Matei Basarab.

Nicolae BIVOLU

SFATUL MEDICULUI

Piatra la rinichi

„Rouă cerului“
In bazinul Domelor, la Tinovu Mare, Poiana Stampei, trăiește planta 

carnivoră cunoscută sub denumirea 
populară de rouă cerului. Florile ei 
sînt albe, iar frunzele — ovale, cu 
perișori care au în vîrful lor niște 
pinteni ce conjin sucuri digestive, li
picioase. Atrase de coloritul viu și 
de parfumul puternic, insectele sînt 
prinse de perișorii cu pinteni, care a- 
poi se închid. După 24 de ore, timp 
în care insectele au fost digerate, 
pintenii se redeschid, eiiminînd chi-

tina, adică partea cornoasă a insec
telor.

Tot in această zonă de turbării se 
întîlnesc multe specii de insecte și 
mușchi, rămășițe din perioada glacia
ră Unele din acestea se mai găsesc 
doar în țările nordice, ori în Groen
landa și Siberia. Amintim dintre a- 
cestea furnica de Tinoavé și un pă
ianjen rar — „Âranca multipunctata" 
(păianjenul cu multe puncte).

Nistor ȚUICU

rezervația naturală pentru zimbri din raionul Hațeg

Explozor cuDislocarea minereului în abataje se face, după cum se știe, cu ajutorul explozivilor. Pentru aprinderea capselor electrice necesare se folosește curentul electric generat de niște dispozitive speciale mici, așa- numitele explozoare. Pînă nu de mult, în exploatările miniere din bazinul maramureșan se foloseau mai multe tipuri de explozoare. Datorită volumului mare și greutății ce o aveau, ele se și defectau foarte des. Aceasta făcea ca 3—4 la sută din totalul capselor introduse în găurile de mină să nu explodeze și să producă ceea ce minerii numesc rateuri. Ca urmare, în multe locuri erau necesare operații suplimentare de perforare și pușcare.în vederea eliminării acestor neajunsuri, un colectiv de ingineri și tehnicieni format în cadrul comisiei de protecția muncii de pe lingă Consiliul regional al sindicatelor Maramureș, condus de inginerul loan Vida, a studiat toate aspectele legate de operațiile de pușcare, cauzele rateurilor și posibilitatea evitării lor. Pe baza studiilor și a experimentărilor efectuate s-a realizat un aparat de aprins capsele electrice, care constă dintr-o sursă de energie electrică de joasă tensiune — baterie de lanternă sau acumulatoare — mai mulți tranzistori, un transformator și un condensator electric, cîteva celule de redresare, rezistențe, un bec cu neon și dispozitivul pentru declanșarea exploziei.Experimentat de către unitățile miniere maramureșene, noul explozor a corespuns cerințelor și a fost omologat. Printre avantajele sale

tranzistor!

amintim : excluderea rateurilor guranță mare în exploatare, strucție și manipulare simplă, cum și preț de fabricație scăzut. Calitățile pe care le întrunește tipul de explozor realizat de colectivul arătat mai sus permit folosirea lui pe scară largă.
Ion VLANGA

Cititorul nostru Ion Dodu din co
muna Nistorești, raionul Focșani, ni 
s-a adresat cu rugămintea de a-i da 
amănunte în legătură cu litiaza re
nală și cauzele ei. Drept răspuns, 
publicăm articolul de mai jos.Rolul rinichilor este de a elimina din sînge o serie întreagă de produse finale ale proceselor din organism : substanțe toxice și săruri minerale. în urină acestea se află sub forma unor cristale microscopice de acid uric, acid oxalic, săruri de calciu, fosfați etc. Aglomerarea acestor cristale duce la formarea de pietre. Ea poate fi provocată de cauze multiple. Astfel, orice deformare sau boală a căilor urinare, împiedicînd scurgerea și evacuarea urinei, favorizează aglomerarea cristalelor, deci implicit formarea pietrelor. în cele mai multe cazuri însă formarea lor este urmarea unor tulburări în procesele care privesc schimbul substanțelor în organism, manifestîn- du-se prin creșterea peste măsură a conținutului în săruri a urinei. Dar și lipsa unor substanțe secretate de rinichi avînd menirea să mențină sărurile în stare dizolvată poate provoca formarea pietrelor. Cauze favorizante sînt de asemenea infla- mațiile și infecțiile căilor urinare.Formarea pietrelor la rinichi, denumită în termeni medicali litiaza renală, poate afecta un singur rinichi sau pe amîndoi ; ea poate apărea la orice vîrstă și la ambele sexe. Un rol important pare să aparțină și condițiilor climatice: boala este mult mai frecventă în regiunile tropicale, unde, prin pierderea masivă de apă de către organism (transpirație), se produc condiții favorizante pentru apariția de pietre la rinichi.Piatra (calculul renal) poate atinge mărimi diferite, de la cea a bobului de mei pînă la a unei nuci, iar în unele cazuri poate umple chiar cavitatea renală, imitînd forma ei. în cele mai multe cazuri, pietrele mai mici se elimină spontan, elimi-

narea fiind însoțită de dureri și de hématurie (apariția de sînge în urină) care nu este prea intensă și în nici un caz nu.,poate provoca anemie. Calculul poate determina oprirea temporară a funcției renale, pe care rinichiul și-o reia narea lui, chiar după de zile. Un timp scurt nare, pot să rămînă în de sînge microscopice. Prezența unei pietre intr-un rinichi nu favorizează formarea de pietre în celă-
după elimi- cîteva luni după elimi- urină urme

Hintțhiol à cSî/e vnnan

Forme ale pietrelor : 1 — calcul re
nal, 2 — calcul bazin6tal, 3 — cal

cul ureteral, 4 — calcul vezical

Popasuri în călătorie

. .Uit, acesta . poate produce însă la■ rîndul ïüipïètre din aceleași motive.Tratamentul ' litiazei renale trebuie să fie în primul rînd profilactic, prin vindecarea infecțiilor și leziunilor care există, poate, pe căile urinare. Dacă este necesar, se va proceda la înlăturarea pe cale chirurgicală a obstacolelor care favorizează formarea pietrelor. Bolnavul trebuie însă examinat minuțios, nu numai în ce privește căile urinare, ci și toate organele în care tulburarea proceselor stanțelor poate de pietre.Laboratoarele posibilitatea de a depista a examina bolnavului.
de schimb al 'sub- favoriza formareade astăzi

(Urmare din pag. I-a)

„PAR TEA„Tovarășe redactor, sînt un copil orfan, Necula I. Ion, în vîrstă de treisprezece ani, domiciliat în Breaza, strada Tudor Vladimirescu nr. 5, regiunea Ploiești..."
Așa își începe scrisoarea tînărul 

nostru.
...Ion Necula (maică-sa îl alinta 

Dorel), avea aproape unsprezece 
ani. Ii plăceau tare mult mașinile. 
Ceasuri întregi stătea in marginea 
străzii privindu-le. Grozav ar fi do
rit ca tatăl său, șofer de meserie, 
să-i ii spus odată :

— Hai, Dotele, urcă, să facem o 
plimbare.

Dar o asemenea minune nu s-a 
petrecut. Este adevărat că îl cunoș
tea doar din vedere șl-i era la fel 
de străin ca oricare om întîlnit pe 
stradă. Divorțase de maică-sa cînd 
ei avea un an și jumătate. Aceasta 
fiind bolnavă, a stat internată prin 
sanatorii mai tot timpul. De la ta
tăl vitreg Dorel n-a avut parte 
de prea multă căldură. Năravurile 
urile s-au lipit de el mult prea de 
timpuriu.

...In curtea Sfatului popular din 
Breaza staționa o mașină. A 
deschis portiera și s-a așezat pe 
locul visat de el atît de mult. A 
răsucit volanul, a apăsat pedalele 
„Boier am să mă tac*,  a hotărit el 
Pe banchetă — un pachet de țigări 
și — chibrit A aprins o țigară Apoi, 
fără să-și dea seama, a lăsat țigara 
aprinsă pe banchetă și. dibuind o 
bucată de bumbac, s-a dat jos și a 
început să curețe de pral mașina.

TA RE
în acest timp, bancheta a luat 
foc. Observat la vreme, focul a fost 
stins fără să fi pricinuit cine știe 
ce pagube. Și lată-1 pe fon I. Ne
cula, la nici unsprezece ani împli
niți. in fața tribunalului raional 
Cîmpina.

Mulți au ținut să fie prezențl la 
proces ; chiar și profesoare de la 
școală.

...„Instanța, ținînd seama că mi
norul este la o vîrstă fragedă și nu 
este infractor, a hotărit să încre
dințeze copilul, pe termen de un 
an, pentru supraveghere și educare, 
părinților...’.

Au trecut de atunci aproape trei 
ani Ce-au făcut in acest răstimp 
părinții ! lată ce ne spune, în con
tinuare, copilul, in scrisoarea pri
mită zilele acestea fa redacție:

...„In anul 1963 mama a mu
rit După două luni, tatăl vitreg, Ion 
Milu, m-a izgonii de-aca'să M-aș fi 
dus la tatăl meu, Ion Necula, șofer, 
domiciliat în Cîmpina, str. Filimon 
Sîrbu nr 76, dar acesta nu mă re
cunoaște ca fiu...'

în scrisoare, copilul se abate de 
două ori de la adevăr, fapt consta
tat în urma verificării noastre, și 
anume cînd afirmă că tatăl său, 
Necula, din aprilie nu-i mai trimite 
pensia alimentară și că nu vrea 
să-l primească acasă Pensia (200 
de lei lunar), continuă să-l fie tri
misă. Acesta l-a primit acasă dar, 
după vreo lună, copilul a fugii So
cotind că a făcut tot ce se putea

VINĂ“
face, tatăl nu s-a mai interesat 
de el.

Tovarășa Cristina Drăgan, pro
curor, care se ocupă de acest caz, 
ne spune că anul trecut procu
ratura raională a propus internarea 
copilului intr-un cămin-școală, însă 
secția de învățămînt a sfatului 
popular regional a respins cererea, 
pe motiv că Dorel nu este orfan de 
ambii părinți. Pînă una-alta, cazul 
copilului Ion I. Necula, în jurul că
ruia dosarul devine tot mai volu
minos, nu-i chip să fie scos din cer
cul vicios al nepăsării, al ridi
cării din umeri. Și asta la vîrstă 
cînd alți copii ascultă din bănci lec
țiile profesorilor, cînd băiatul are 
nevoie cel mai mult de sprijinul și 
îndrumarea părinților, de grifa a- 
cesto/a pentru fiecare pas pe care îl 
face, Dorel, cu puțina lui pricepere, 
cu slabele lui puteri, încearcă să-și 
găsească un drum în viață. L-o 
găsi ? Greu de presupus dacă nu i 
se va da ajutor.

„...Vă rog să mă ajutați să devin 
cetățean’ îșf încheie Dorel scrisoa
rea La acest apel tatăl său va mai 
rămîne oare la fel de Indiferent ? 
El are obligația față de societate, 
față de propria-i conștiință, să-l a- 
ducă din nou acasă și să-i tacă să 
simtă grija și atenția părintească i 
să nu-șl lase copilul să crească la 
voia intîmplării Dat nici autorită
țile amintite mai sus să nu se mul
țumească doar cu un ridicat din 
umeri.

Gheorghe VLAD

tarea instalării în camera închiriată, călătorul sosit de la drum să se poată destinde.în marile hoteluri din București, Brașov, Constanța etc., deservirea cetățenilor se face la un nivel ridicat de exigență. Am solicitat tovarășului Alex. Țințaru, director adjunct al hotelului „Ambasador" din Capitală, să ne vorbească despre problemele și proiectele legate de lărgirea gamei de servicii.„Ne-am străduit să creăm o întreagă gamă de servicii care să a- sigure pasagerilor noștri o ambian
tă cît mai plăcută. Un pliant tipărit în 4 limbi îi informează că la dispoziția lor stau servicii de frizerie, croitorie, un oficiu-bufet care servește micul dejun, gustări, răcoritoare și băuturi, o spălătorie și lus- tragerie. (în paranteză fie spus, a- ceastă inițiativă bună nu e dusă pînă la capăt. Pliantul a fost tipărit în mii de exemplare — dar nu se găsește în camere. Atunci de ce s-a mai tipărit ?). La dispoziția pasagerilor se mai află în hol un serviciu telex, un oficiu poștal, un stand de prezentare și vînzare a obiectelor de artizanat etc.O problemă care ne preocupă este continuitatea serviciilor. La statia telex și oficiu) P.T.T., atît de util și solicitat, ar trebui să existe două schimburi — dar nu avem sprijinul organelor P.T.T. Serviciile organizate și executate funcționărește. evident, nu dau rezultate. Este necesar ca ele să fie adaptate cu suplețe și înțelegere la cerințele și particularitățile acelor categorii de cetățeni a căror deservire vrem s-o asigurăm.Pentru a îmbogăți gama de servicii ne-am gîndit, între altele, la o hartă a Capitalei, cu indicarea o- biectivelor culturale, muzee, instituții de cultură și a locurilor de distracție".

Mulți lucrători din sectorul hote
lier au înțeles că. la nivelul actual al 
exigențelor, a oferi un simplu aco- 
perămînt deasupra capului e depar
te de a mai satisface cerințele pa

sagerilor. Domnește însă, în unele 
locuri, rutina, inerția în ce pri
vește lărgirea gamei de servicii. Se 
scapă din vedere că hotelurile sînt 
întreprinderi economice. Așa cum în 
mod just s-a arătat mai sus, cu cît 
se vor crea mai multe servicii utile, 
indispensabile, și cu cît pasagerii vor 
face apel la ele, cu atît vor deveni 
mai rentabile, ceea ce, evident, se 
va răsfrînge asupra rentabilității 
generale a unității.

Mulți cetățeni au impresia că 
problema unei game bogate de ser
vicii e gîndită oarecum „pe felii" 
— cite ceva aici, cîte ceva acolo 
etc. Așa, ca „să fie". In adevăr, din 
cauza lipsei de orizont, se mai în- 
tîmplă ca pe alocuri să se consi
dere că un serviciu nou e o concesie 
făcută pasagerului, în loc să fie so
cotită o obligație elementară.

O mare parte din hoteluri de
pind, in foarte multe orașe, de 
secțiile de spații locative ale sfa
turilor populare. E oare indicat? 
Se știe că aceste secțiuni sînt 
solicitate, în primul rînd, de alte 
probleme, de natură să nu le 
lase răgazul necesar de a se ocupa 
pe îndelete de adîncirea chestiuni
lor legate de deservirea in hoteluri 
Poate că ar fi bine să se studieze din 
punct de vedere organizatoric o for
mulă care să asigure condiții mai 
bune de deservire și să răspundă 
mai bine cerințelor.

N-ar fi oare necesar să existe un 
for de resort care să reflecteze a- 
supra acestor probleme pentru toa
te hotelurile, să coordoneze servi
ciile,, să fie preocupat de ridicarea 
simultană a nivelului de deservire în toate unitățile 7

In extinderea gamei de servicii, 
întreprinderile hoteliere se pot ins
pira și din experiența bună a altor 
țări. Se pot introduce un șir întreg 
de servicii folosite în practica ho
telieră internațională.

Paralel cu eforturile făcute pen
tru modernizarea și dotarea unită
ților. este necesar să se acorde o 
atenție mai mare îmbogățirii și di
versificării gamei de servicii oferite 
pasagerilor.

dispun de. toate acele leziuni și a examina radiologie rinichii bolnavului. Urografia obținută ne poate da indicații precise asupra stării rinichilor. în cazul cînd mărimea sau așezarea pietrelor împiedică eliminarea lor spontană sau cînd periclitează rinichiul în

existența și funcțiunea lui, ele trebuie înlăturate prin intervenție chirurgicală. Aceasta nu oferă însă o soluție decît pentru cazul respectiv, fără a preveni revenirea posibil după operație. Ea poate fi însă evU- tată prin tratament medical, dietetic și medicamentos. ,Regimul dietetic se ghidează după compoziția chimică a pietrei și trebuie să tindă la reducerea din alimentație a substanțelor care se a£lo- merează pe căile urinare și formează pietre. Cînd pietrele au conținut de acid uric sau acid oxalic, se recomandă un regim dietetic care moderează aciditatea urinei. Se va proceda la reducerea brînzeturilor, cărnii, ouălor și în general a alimentelor bogate în proteină, evitîndu-se totodată cacao, cafea, ciocolată, ceaiul. Bolnavii care au pietre cu conținut fosfatic vor reduce din alimentația lor legumele, zarzavaturile, fructele etc. Este indicat ca bolnavii de litiază să consume multe lichide neutre (apă, apă minerală — Borsec, Biborțeni — ceai de cireșe, tei sau mușețel) în cantitate de 1,5—2 litri pe zi. Consumul sării în cantitate normală nu este interzis, se va renunța însă la alcool și condimente prea excitante pentru căile urinare (piper, ardei iute etc.).Este necesar ca bolnavii suferinzj de litiază renală să facă,- pe lingă regimul alimentar, și o cură la Olă- nești sau Călimănești.Deoarece aprecierea stării unui bolnav.-atît î-n. ce privește aparatul urinar, cit și celelalte organe reprezintă o problemă complexă, este necesar ca bolnavii să fie examinatori - controlați de un medic de specialitate (urolog) care va stabili indicațiile 1 de tratament, regim și eventuala intervenție chirurgicală pentru a scăpa pe bolnav de piatră și a preveni repetarea.în ce privește tratamentul medicamentos al bolii de litiază renală sînt în curs cercetări, atît în vederea prevenirii formării pietrelor cît. și a dizolvării celor formate. A- ceste cercetări necesită însă un timp foarte îndelungat, așa îneît problema este încă deschisă, deși s-au înregistrat unele progrese. încercările de transplantare de rinichi care s-au făcut nu rezolvă problema bolii de litiază care de cele mai multe ori își are cauza în tulburarea schimbului de substanțe în organism.
Dr. Alexandru MOLIN 
medic primar urolog

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Simfonia fantastică. 
Bolero ți Șeherazada — (orele 19.39). 
Teatrul de stat de operetă : Văduva ve
selă — (orele 19.30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale*  (sala Comedia) : D-ra 
Nastasia — (orele 19.30), (sala Studio) ; 
Patima de sub ulmi — (orele 15,30). Ava
rul — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale
— (orele 19,30), (sala Studio — str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Dragă mincinosule — 
(orele 15). Fii cuminte, Cristofor - (o- 
rele 19,30). Teatrul de comedie Somno
roasa aventură — (orele 20). Teatrul 
.,C. 1. Nottara“ (sala Magheru) : Oedip
— (orele 19,30). (sala Studio) : Zlzi și.- 
rormula ei de viață — (orele 20) Teatru! 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paharul cu 
apă — (orele 19,30) Teatrul evreiesc de 
stat : Accidentul — (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caragiale- (str 30 De
cembrie nr. 9) : Năzdrăvanul Occidentu
lui — (orele 20) Teatrul „Țăndărică" : 
Harap Alb — (spectacol pentru copii — 
orele 16), Eu și materia moartă - (spec
tacol pentru adulți — orele 20.30). Tea
trul satiric-muzica! „C. Tănase- (sala 
Savoy) ; Revista de altădată - (orele 20), 
(sala Victoria): Aventurile unei umbrele
— (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe — (orele 
20). Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului italian Medrano — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Șapte ani de căs
nicie — cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romine (seria de bilete 1 259 — 
orele 17,15 șj seria 1 269 - orele 20.15). 
București (9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21.15). 
Melodia (9.45; 12;1 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21,15). Fla
mura (9.30, 11,30. lh,45; 16; 18.15: 20,30). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic : Patria (9,30 12,30; 15.30; 18.30: 21.15) 
Climate - cinemascop : Republica (8; 
10,45: 13,30; 16,15; 19; 21,40) Marla: Fes
tival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45) 
Casa neterminată : Luceafărul (9.30: 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Frumoasele 
nopții : Carpați (10: 12; 14; 16). Ziua fe
ricirii — cinemascop ; Tomis (9.15; 11.30; 
13.45: 16; 18.15; 20,30) Modern (9.45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21). Ghinionistul : Ca
pitol (9,30; 11,45: 14; 16,30; 18.45. 21), Ex
celsior (10: 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21). Fio- 
reasca (16; 18,15: 20.30). Ivailo : Buzești 
(15,30: 18; 20.30). Hamlet - cinemascop : 
Victoria (10; 14,30: 17,30; 20.S0). Miorița 
(10,30; 14,30; 17,30; 20,30) Vil și morți - 
cinemascop (ambele serii): Central (10,30; 
15; 19) Haine aproape noi — cinema
scop : Lumina <10.15; 12.45; 
io,;;,, r.
nematografle: Union (15,39; 17.15;

15.30:„___ ___________ ____  ____ 18;
20,30), 1944 - XX - 1964 - Raid prin ci- 

17,15; 19.
20,45) Program pentru copii : Doina (o- 
rele 10). Ioana în atac : Doina (11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30) Baronul Milnchau- 
sen — Căciulită cu ciuc roșu : Timpuri 
Noi (10—17,15 în continuare : 19: 21).
30 de ani de veselie : Giulești (10; 12; 14;

16, 18: 20). Feroviar (9,45; 12. 14,15; 16,30: 
18,45; 21), Arta (16; 18; 20), Sedusă și a- 
bandonată : înfrățirea Intre popoare (10; 
15; 17,30; 20). Există un asemenea flăcău: 
Cultural (15.30; 18; 20.30). Viață particu
lară : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16.30, 13.45: 
21). încurcătură blestemată : Cringași
(15; 17,45; 20,30). Teama : Bucegi (10:
12,15; 15,30; 18: 20,30) Popular (16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (15.45; ...............
Comoara din lacu) de argint 
scop : Unirea (16; 18,15; 
lâ zero grade : Flacăra 
Adesgo (14,30; 16.45; 19: 
din Vadul Vechi : Vitan 
Străinul - cinemascop 
Munca (16; 19,30). Cosmos __
Lumea comică a lui Harold Lloyd : Mo
șilor (15.30; 18; 20,30). Veselie la Acapulco: 
Aurora (9.30; 11,45; 14; 16.15; 18,45; 21). 
In viitoare : Viitorul (14: 16,15: 18,30;
20.45) Șoferii iadului : Colentina (16; 
18.15; 20.30) Hatari (ambele serii) : vol
ga (10: 13.30. 16,45; 20). S-a intlmplat ia 
miliție — cinemascop • Rahova (16: 18.15;
20.30) . Lira (15.30; 18: 20.30). Comisarul :
Progresul (15,30: 18: 20.15) Comisarul
Maigret se înfurie : Ferentari (16. 18.15;
20.30) Poveste de pe Don: Cotroceni (16: 
18.15: 20 30) Cei trei mușchetari - cine
mascop (ambele serii) : Pacea (10.30; 16; 
19.15).

10,1.), 
18; 20.15).

■ cinema- 
20.30) Dragoste - 
----  17,45; 20), 
21.15). Comoara 
(16: 18,15: 20,30). 
(ambele serii) : 

(16. 19.30).

(15.30:

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii 19.10. - Pentru copii :. 
Aventurile echipatului Val Vîrtej ..Stri
gătele desertului“ (II) VQ.OO - Transmi
siune de la Opera Romînă din Ciut : 
..Don Juan*  de W. A- Mozart, tn pauză : 
Sfătui medicului. Sezonul rece și sinu- 
zitele — de dr. Valeria Nereșcu In În
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
teri în țară 

rece cu cerul .................. ...............
rit in Dobrogea. Oltenia șl Banat. S-a 
produs ceată în toate regiunile țării, 
mai persistent în sud-vest. Vîntul a su
flat în genera] slab, exceptînd süd-estul, 
unde a prezentat intensificări. Tem
peratura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 5 grade la Cîmpina 
și minus 7 grade la Toplița. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cer varia
bil. Vtntul a suflat slab și temperatura 
aerului ia orele 14 a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de u, 12 
Șl 13 decembrie a.c. tn țară : Vreme rece 
cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
ninsori slabe locale. Vint slab ptnă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă. 
Minlmlle vor fi cuprinse Intre minus 8 
grade șt plus 2 grade, local mal coborîtA 
în depresiuni. Maximele Intre minus-.*  
grade șl plus 6 grade. Ceață dimineața 
și seara. In București : Vreme rece cu 
cerul mal mult acoperit Vînt slab, tem
peratura ușor variabilă. Ceață locală.

Vremea a-a menținut 
variabil, mai mult scope-

■f



SCÎNTETA
Ziua drepturilor omului

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan ce-i reveneau pe 1964 încă din ziua de 5 decembrie. Printre cei care au contribuit la obținerea acestui succes sînt și muncitorii din serviciul
Oamenii de știință contribuie 
la înțelegerea între popoare 

Declarațiile președintelui și vicepreședinților 
Asociației internaționale de studii sud-est europeneCu prilejul reuniunii Asociației internaționale de studii sud-est europene, ale cărei lucrări s-au încheiat recent la București, președintele și vicepreședinții asociației au făcut Urătoarele declarații redactorului Agenției romîne de presă „Agerpres“ Adrian Ionescu.Prof. Denis Zakythinos (Grecia), președintele acestei organizații, a declarat că lucrările biroului, la care au luat parte oameni de știință din aproape 20 de țări, membri ai Comitetului internațional al asociației, au fost extrem de utile. Putem spune — a arătat el — că s-a pus baza științifică solidă congresului care urmează să aibă loc la Sofia. Președintele a relevat rolul R. P. Romîne, „care a avut inițiativa în crearea acestei organizații internaționale, în vederea dezvoltării legăturilor balcanice“. El a mulțumit autorităților romîne și Academiei R.P. Romîne pentru sprijinul acordat, deosebit de prețios, la primii pași ai asociației.După ce și-a exprimat satisfacția de a fi „constatat mereu progrese de la o călătorie la alta în Romînia re- näscütä“, oaspetele grec a spus : Oamenii de știință din Grecia," țară care a contribuit, de .asemenea, la crearea acestei asociații, sînt partizani ai acestei colaborări balcanice, atît de utilă, dacă nu indispensabilă. pentru cercetări științifice în domeniul istoriei civilizațiilor. Eu cred că lucrările științifice în care sînt antrenați în cadrul asociației sînt importante și în ceea ce privește

Ieri la fotbal

în „Cupa cupelor" §18303-01031110 ZagECÔ 1'3Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală a avut loc ieri după-amiază 
primul meci conțină pentru „Cupa 
cupelor“ dintre echipele Steaua 
București și Dinamo Zagreb. Deși 
conduși (prin golul inscris de Raksi 
in min. 21), fotbaliștii iugoslavi au 
obținut o prețioasă victorie cu sco
rul de 3—1. Punctele oaspeților au 
fost marcate de Matus (min. 24), 
Pavici (min. 61) și Kobesciak (min. 
87). Succesul dinamoviștilor din Za
greb este pe deplin meritat, el fiind 
urmarea superiorității tehnice ma
nifestate de întreaga echipă, ca și a 
bunei orientări în condițiile unui joc 
în deplasare. Cu toate că acțiunile 
formației bucureștene s-au desfășu
rat aproape permanent în fața por
ții lui Skorici, coechipierii săi au 
reușit să respingă ofensiva, ba chiar 
să inițieze contraatacuri periculoase, 
din numai cîteva pase, pînă la poar
ta lui Haidu. Fără îndoială, victoria 
la două puncte diferență realizată 
în deplasare de Dinamo Zagreb ii 
mărește șansele de calificare în faza 
următoare a „Cupei cupelor“, mai 
ales că următorul meci se dispută 
pe terenul propriu (la 16 decembrie, 
la Zagreb).

Comportarea echipei Steaua în 
meciul de ieri ne scutește de orice 
comentariu...

Arbitrului Z. Vales (Cehoslovacia) l s-au aliniat următoarele formații.Steaua : Haidu, Georgescu, Dumi
tru Nicolae, Petescu, Dumbravă, 

Un nou atac irosit de fotbaliștii noștri, spre deziluzia spectatorilor care, deși meciul nu s-a terminat, șe în
dreaptă spre ieșire.«

de transporturi. După cum se știe, materia primă pentru fabricarea celulozei și cartoanelor o constituie stuful recoltat din Deltă. El este a- dus în Chiscani, unul dintre cele mai tinere porturi din țară, eu cea- murile. Iar de acolo, pe ealea ferată, este transportat la combinat, pentru 

contactele și cunoașterea personală, deoarece savanții se numără mereu printre promotorii înțelegerii și cooperării între popoare.în încheiere, oaspetele, personalitate științifică de renume mondial, cu prestigiu în viața politică a Greciei, fiind prim-ministru adjunct în guvernul de tehnicieni care a pregătit ultimele alegeri, a relevat importanța cordialelor relații greco-ro- mîne existente pentru înțelegerea și colaborarea între popoarele din regiunea Balcanilor.Vorbind despre activitatea Asociației internaționale de studii sud- est-europene, unul din vicepreședinții acesteia, acad. prof. V. Georgiev, vicepreședinte al Academiei bulgare de științe, a subliniat că de la înființarea organizației, inițiată de Romînia, a fost parcurs un drum lung. Studierea civilizațiilor din a- ceastă parte a lumii și relevarea a ceea ce ne apropie reprezintă o contribuție considerabilă la o mai bună înțelegere și cunoaștere reciprocă și, implicit, la întărirea atmosferei de pace și prietenie între popoarele balcanice.Prof. André Mirambel, vicepreședinte al acestei organizații, a ținut să sublinieze importanța creării Asociației internaționale de studii sud-est europene, încurajată și sprijinită de U.N.E.S.C.O., asoeiație care reunește numeroși savanți de valoare mondială ce și-au pus toată puterea lor creatoare în slujba studierii civilizațiilor balcanice.

Negrea, Raksi, Sorin, Constantin, 
Voinea, Crăiniceanu.Dinamo Zagreb : Skorici, Ram- 
leak,Mesici, Pujtan, Kasumovici, Be
lin, Kobesciak, Pavici, Eamza, Ma
tus, Rora.

I. D.

Rapid - Minerul 4-0
In deschidere la partida Steaua 

— Dinamo Zagreb s-a desfășurat o 
nouă restanță din campionatul ca
tegoriei A. Echipa Rapid a întrecut, la un scor prea sever față de aspec
tul jocului, formația Minerul Baia 
Mare. Rezultatul final : 4—0 (2—0). 
Au înscris, in ordine ! Codreanu, 
Kraus (2), Ionescu.

Un nou meci international pe stadionul „23 August“

Legia Varșovia - Galatasaray Istanbul
Astăzi, pe stadionul „23 August 

este programat meciul internațional 
de fotbal dintre eehipele Legia Var
șovia și Galatasaray Istanbul. Cele 
două formații, învingătoare pe rtnd 
în partidele anterioare (întîi a cîști
gat Legia au 2—1, apoi Galatasaray 

a fi prelucrat. Din port la combinat sosesc zilnic în medie 200 vagoane încărcate cu stuf. Materia primă este descărcată din ceamuri și încărcată în vagoane cu ajutorul unor puternice macarale.
In fotografie : Un aspect din portul 

Chiscani

Ridicarea la rang de ambasadă 
a reprezentanțelor diplomatice 
de la București și Montevideoîn urma înțelegerii intervenite între guvernul Republicii Populare Romîne și guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, începînd de la 10 decembrie a.c. reprezentanțele diplomatice de la București și Montevideo au fost ridicate la rangul de ambasadă.

Informațiiîntre 8 și 9 decembrie a avut loc la București o întîlnire între președintele Comisiei permanente C.A.E.R. pentru geologie, M. Te- rendorj, și președintele Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze, M. Florescu, la care s-au discutat unele probleme privind organizarea activității geologice a celor două comisii.
A apărut

Calendarul de perete

pe anul 1965

De vînzare la unitățile coo
perației 4e consum, librării 

șl debitele O.C.L,

RUNDA REMIZELOR LA ȘAH...Astfel poate fi denumită cea de-a cincea rundă a turneului final al campionatului masculin de șah care se desfășoară în sala din str, Mircea Vodă nr. 2. Din cele zece partide disputate ieri, cinci s-au terminat la egalitate: Gheorghiu — Neamțu, Radovici — Nacu, Reicher — Stanciu, Gavrilă — Ciocîltea și Partoș — Mititelu. Confirmînd ascendența de formă pe care o arătase în partida cu Ciocîltea, Szabo a cîștigat ieri la Alexandrescu. O frumoasă victorie a obținut Pavlov la Voiculescu, Günsberger l-a învins pe Bozdoghină. Partidele Puș- cașu — Șuta și Șuteu — Soos s-au întrerupt cu avantaj de partea albelor.De dimineață au continuat două din partidele întrerupte anterior: Alexandrescu a cîștigat la Bozdoghină, iar Neamțu la Gavrilă. în urma acestor rezultate pe primul loc se află Gheorghiu (cu 4 puncte), urmat de Neamțu 3 1/2 puncte și Soos 3 puncte (o partidă întreruptă).Barajul pentru titlul feminin se încheie astăzi după-amiază. în partida decisivă se întîlnesc Polihro- niade și Nicolau (prima are acum 1 1/2 puncte, în urma victoriei de ieri asupra Margaretei Teodorescu, iar Nicolau totalizează 2 puncte).

cu 1—0), susțin de această dată ael 
de-al treilea joc, decisiv pentru cali
ficarea uneia sau a alteia în sfertu
rile de finală ale „Cupei cupelor".

Partida Legia—Galatasaray începe 
la ora 13 și va fi arbitrată de N. Mi- 
hăilescu.

SE PESTE HO TEURE

Lucrările Congresului U. C. I.BELGRAD 9 (Agerpres). — La 9 decembrie au continuat la Belgrad lucrările Congresului al VIII-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Lazar Kolișevski, membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al U.C.I., a prezentat raportul „Despre modificările și completările Statutului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia“.în continuare, Congresul a examinat hotărîrile privind numărul membrilor, criteriile pentru componența și modul de alegere ale noului

Comitet Central, ■ a comisiei de Control și Revizie a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Congresul a fost salutat apoi de reprezentanți ai partidelor comuniste din Cehoslovacia, Chile, Finlanda, Franța, India și Italia, precum și de reprezentantul Partidului democrat din Guineea și delegația Partidului popular al convenției din Ghana.în ședința de după-amiază au început discuțiile pe baza rapoartelor prezentate la Congres.
Acțiuni in domeniul colaborării culturale și științifice 

intre R. P. Romînă și R. D. GermanăBERLIN 9 (Agerpres). — La 9 decembrie 1964 a fost semnat la Berlin planul pe anul 1965—1966 pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală și științifică dintre R.P. Romînă și R.D. Germană, de către ambasadorul R.P. Romine în R.D.G., doctor Ștefan Cleja, și adjunctul ministrului afacerilor externe al R.D.G., doctor Herbert Krolikowski.
RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
„SUB CEI MAI INTENS FOC"...

Sub titlul „Europa : Semne de furtună”, 
revista americană „NEWSWEEK" publică 
un amplu articol consacrat divergențe
lor din alianța atlantică.

Concepțiile care se găsesc la baza 
N.A.T.O. și Pieței comune — se spune în 
articol — se află acum sub focul cel mai 
intens pe care l-au avut vreodată de su
portat.

Cu tot sîngele rece de care dă do
vadă Washingtonul față de Paris — se 
spune mai departe în articol — încerca
rea președintelui de Gaulle de a împie
dica forța nucleară multilaterală, ame- 
nințînd cu boicotarea N.A.T.O. și a Pie
ței comune, a determinat pe oamenii 
politici de pa malurile Potomacului să 
înceapă o revizuire intensă privind re
lațiile viitoare dintre S.U.A. și aliații lor 
din N.A.T.O. Urmărea'a fost că, acum, 
la Washington există o divizare netă în
tre două tabere, fiecare din ele căutînd 
să obfină aprobarea președintelui.

In jurul Departamentului de Stat s-a 
concentrat un grup numit al «teologilor», 
din cauză că aceștia cred în stabilirea 
unor scopuri ferme pe care trebuie să 
le urmeze politica S.U.A. și în realizarea 
lor cu o fervoare aproape religioasă. Din 
tabăra aceasta fac parte Walt Rostow, 
conducătorul Consiliului de planificare 
politică, Henry Owen, unul dintre autorii 
propunerii F.N.M., Gerard Smith, consi
lier special, și Robert Schaetzel, adjunct 
al secretarului de stat. „Teologii" insistă 
că, după 4 ani de studii, concepția ini
țială a F.N.M. este mai bună decît orice 
altă propunere de alternativă.

Există apoi un grup de «pragmatici» 
care sfidează primul grup de consilieri. 
Din lagărul acesta fac parte McGeorge 
Bundy, consilierul președintelui, precum 
și un număr de savanți și profesori.

Opunîndu-se proiectului de creare a 
F.N.M. numai de dragul F.N.M., prag
maticii sînt de părere că S.U.A. ar trebui 
să continue în insistența lor pentru 
F.N.M. în cazul cînd europenii o doresc 
și să renunțe la ea dacă europenii nu o 
vor. «Este de neconceput, mărturisește 
unul dintre ei, ca hotărîrile care afec
tează viitorul Europei să fie luate din 
depărtare, de la Washington. Am învă
țat din experiență că nu este înțelept să 
vîrîm oe gîiul europenilor soluții ale 
S.U.A.».

După o călătorie de o lună prin Eu
ropa occidentală, redactorul principal al 
revistei „Newsweek“, Arnaud de Borch- 
grave, a transmis următoarele :

Se poate înțelege atitudinea președin
telui de Gaulle față de F.N.M. Pentru 
el, proiectul nu reprezintă decît capitula
rea Europei într-o dependență deplină 
față de S.U.A. Intr-adevăr, susținătorii 
F.N.M. din Statele Unite nu au ascuns

EUROPA OCCIDENTALĂ
Șl LIRA STERLINĂTHE GUARDIAN

Comentînd situația lirei sterline, ziarul 
„GUARDIAN" scrie :

In ciuda operațiunii internaționale de 
salvare, posesorii particulari de lire ster
line din Europa refuză să arate încre
dere față de liră atîta timp cît supra
taxa asupra importurilor este men|inută. 
Suprataxa este considerată ca o camu
flare a devalorizării, susfinîndu-se că in
troducerea unei taxe de import de către 
Fran|a, în 1956, a fost urmată după doi 
ani de devalorizarea francului. Există te
meri că același lucru se va repeta în ca
zul Angliei.

Membrii Piefei comune se îndoiesc de 
eficiența măsurilor adoptate de guvernul 
lui Wilson și Brasseur, ministrul belgian 
al comerțului exterior, nu a făcut un se
cret din neîncrederea sa la con’leri-ta 
O.E.C.D. (Organizația europeană pentru 
comerț și dezvoltare).

în ciuda declarațiilor pasionate ale 
lui Callaghan, ministrul de finanțe, și ale 
lui Jay, ministrul comerțului, care expli
cau hotărlrea britanică drept o măsură 

în cursul tratativelor, care au decurs într-o atmosferă cordială și prietenească, s-a căzut de acord a- supra unor acțiuni în domeniul colaborării culturale și științifice, menite să contribuie la adîncirea prieteniei între cele două popoare și la dezvoltarea relațiilor dintre R.P. Romînă și R.D. Germană.

niciodată faptul că acest proiect urmă
rește să neutralizeze forța de șoc și in
fluenta Franței asupra Germaniei occi
dentale, legind Bonnul de puterile an- 
glo-saxone. Dacă ar rămine liniștită în 
timp ce s-ar crea F.N.M., Franța ar în
ceta să mai joace rolul dorit de ea în 
strategia occidentală.

Președintele de Gaulle a trebuit să-și 
acopere planurile de luptă cu o perdea 
de fum... La 21 octombrie el și-a dez
văluit intențiile față de Bonn fără a po
meni nici o singură dată despre F.N.M. 
Germania (occidentală), a declarat el, s-a 
obligat cu un an în urmă să accepte pînă 
la sfîrșitul anului 1964 un preț unic la 
cereale în Piața comună. In cazul cînd 
Germania nu-și ține această promisiune, 
Franța ar înceta să mai «participe» la 
Piaja comună.

Strategia lui de Gaulle a lovit în Lud
wig Erhard, care anul viitor va trebui să 
facă față alegerilor generale, exact acolo 
unde el era mai vulnerabil. Dacă Erhard 
cedează Franței și reduce prejurile Ger
maniei la cereale *),  aceasta ar pricinui 
țăranilor vest-germani pierderi fofalizînd 
300 milioane de dolari. Iar aproximativ 
80 de locuri în Bundestag depind de vo
tul țăranilor. Mai mult decît atît, liberal- 
democrații, partenerii lui Erhard în coa
liția guvernamentală, au avertizat că vor 
ieși din guvern în cazul cînd țăranii vest- 
germani vor fi prejudiciali.

•) După cum se știe, actualmente la 
Bruxelles au loc negocieri între „cei 
șase" în această direcție.

de a face față dificultăților balanței de 
plăți și crizei exportului, fără a produce 
o deflație și devalorizare, guvernele eu
ropene se îndoiesc că măsurile luate 
pînă acuma ar putea îmbunătăți situația, 
considerată ca fiind foarte gravă. în ace
lași timp, miniștrii care au luat par
te la conferința O.E.C.D. căutau să 
evite atmosfera de dramă creată la re
centa conferință a țărilor A.E.L.S., (zona 
liberului schimb), despre care se crede 
că a contribuit la precipitarea recentei 
crize a lirei sterline.

Americanii și canadienii sînt mult mai 
încrezători în măsurile britanice.

în același timp, se înțelege că țările 
Europei occidentale vor suporta o im
portantă parte din împrumutul de trei mi
liarde dolari care va fi acordat Angliei. 
Acest lucru s-a discutat în mod parti
cular la conferința O.E.C.D. Scopul îm
prumutului, care urmează să fie restituit 
intr-un termen de 5—10 ani, este de a 
elibera Anglia de handicapul ei structu
ral care o împiedică, de la sfîrșitul răz
boiului, de a se lansa într-o dezvoltare 
economică dinamică și susținută.

Banca mondială este considerată a fi 
mecanismul cel mai indicat pentru îm
prumut. La rîndul său, banca urmează să 
împrumute de la țările membre. Statele

In același timp, Parisul a răspîndit 
zvonul că dacă vest-germanii vor insista 
asupra F.N.M., Franja ar putea deveni și 
mai puțin activă în N.A.T.O. Faptul a- 
cesta a evocat spectrul unei Franțe 
care ar cere îndepărtarea instalațiilor 
N.A.T.O. din această țară, unde se gă
sesc 80 la sută din instalațiile de front 
logistice ale alianței, precum și princi
palele ei state majore... De asemenea, 
Franța a semnat cu Uniunea Sovietică un 
tratat comercial și a făcut aluzii la o po
sibilă recunoaștere a Republicii Demo
crate Germane.

De fapt, dezbaterea pe care o dorește 
de Gaulle este de mult timp maturizată. 
Curentul istoriei care în trecut părea să 
se îndrepte în mod inevitabil spre dez
voltarea unei comunități atlantice, acum 
nu se mai îndreaptă atît de clar spre a- 
ceastă direcție. Sînt în joc probleme nu 
numai privind atitudinea față de anumite 
obiective, dar și chestiunea mai largă 
dacă alianfa mai are încă obiective co
mune.

„Vest-europenii sînt recunoscători pre
ședintelui de Gaulle pentru că i-a învă
țat să gîndească ei înșiși, după ce aproape 
15 ani ei au lăsat Washingtonul să gîn
dească în locul lor. Acum, cînd au devenit 
evidente deosebirile dintre Franța și 
S.U.A. — se arată în concluzia articolu
lui — este desigur timpul unei discuții 
concrete între Washington și Paris.

Astăzi se împlinesc 16 ani de cînd Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat „Declarația universală a drepturilor omului". Opinia publică internațională marchează în iiecare an aniversarea acestui eveniment ca „Zi a drepturilor omului".„Declarația universală a drepturilor omului" a iost adoptată sub în- rîurirea directă a victoriei asupra hitlerismului. Ea reilecta năzuința popoarelor de a făuri în- perioada postbelică o lume mai bună, mai dreaptă. In preambulul declarației se scoate în evidență importanța respectării drepturilor omului pentru pacea internațională și. relațiile prietenești între națiuni. Subliniind „demnitatea și valoarea persoanei omului", declarația se referă la „libertățile fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă și religie". Ea proclamă, pe lîngă drepturi și libertăți civile și politice, o serie de drepturi social-economice, ca dreptul la muncă, la salariu egal pentru muncă egală, la educație etc.Acest document a deschis calea unor măsuri menite să promoveze în continuare respectarea drepturilor omului. Astfel, la sesiunea a XVIII-a, din 1963, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o declarație cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. De asemenea, la O.N.U. se discută două pacte cu privire la drepturile omur lui (politice, civile, economice, so- cial-culturale), precum și măsuri privind punerea lor în aplicare. La actuala sesiune se va discuta proiectul de declarație privind promovarea în rîndurile tineretului a idea

Unite, care fac parte dintre cei mai fer- 
venți suporteri ai ideii împrumutului, 
nu vor putea suporta grosul sumei din 
cauza situației delicate a propriei lor ba
lanțe de plăți.

Două probleme principale au fost ri
dicate: insistența manifestată printre vest- 
europeni, mai mult decît printre ameri
cani, că Anglia trebuie să-și vindece bo
lile ei economice prin mai multe remedii

ÎN CULISELE „OPERAȚIEI 
STANLEYVILLE"
Relatările unui membru al parlamentului belgian

Sub titlul „Pariul tragic“, săptămâna
lul francez „NOUVEL OBSERVATEUR" 
publică relatarea lui Ernest Glinne, de
putat socialist be/gian care a refuzat să 
aprobe trimiteréa parașutiștilor la Stan
leyville ;

Guvernului de la Bruxelles nu i-au lip
sit avertismentele.. în privința pericolelor 
și consecințelor previzibile ale interven
ției militare belgiene au existat avertis
mente presante, înainte de a fi prea tîr- 
ziu. Pentru a cita doar unul dintre ele, 
iată un telex trimis la 14 iulie 1964 de 
Kekhove de Delterghem, ambasadorul 
Belgiei la Leopoldville. El relatează des-

timpul represaliilor împotriva populației civileMercenari albi in
pre o convorbire avută cu Chombe, care 
propunea pe atunci, printre altele, să tri
mită la Albertville pe jandarmii săi ka- 
tanghezi îmbrăcați în uniforme ale 
A.N.C. (Armata națională congoleză) și 
„încadrați de propriii lui ofițeri, în spe
cial de Schramme, despre care mi-a fă
cut un elogiu ditirambic“. Ambasadorul 
continuă: „Eu mi-am permis să-i țin (lui 
Chombe) o mică predică asupra respon
sabilității pe care și-o asuma. Deși 
Schramme este omui dv„ i-am spus, el 
este un alb de naționalitate belgiană. 
Mă tem că dacă el și alfi oameni de fe
lul acesta vor apărea în prima linie, în 
alte regiuni ale Congoului să nu se dez
lănțuie o campanie antibelgiană care ar 
putea avea consecințe dezastruoase...

El (Chombe) a încercat să aplaneze 
chestiunea spunînd că nu va folosi pe 
belgienii „săi“, decît în regiuni în care 
intervenția lor nu va provoca scandal. 
Eu i-am răspuns că are prea puțină im
portanță starea de spirit din regiunea în 
care au loc operațiile. Ceea ce este grav, 
e posibila reacție împotriva Belgiei în 
celelalte regiuni din Congo sau din în
treaga lume...".

E cît se poate de clar. Ce s-a petre
cut mai tîrziu? Fiind prea marcat, se pare 
că Schramme n-a fost trimis în prima 
linie. Dar alții — belgieni și nebelgieni 
— au fost trimiși. Tragedia de la Stan
leyville este rezultatul, prevăzut și pre
vizibil, al intervenției acestora.

La 28 noiembrie, Paul-Henri Spaak, 
ministrul de externe al Belgiei, obiecta: 
„Ajutorul militar belgian a fost acordat 
lui Adoula A-l retrage lui Chombe ar 
însemna un amestec“. Se pare că Spaak 
nu cunoștea broșura distribuită cu două 
zile mai înainte deputafilor de Ministerul 
Apărării. Această broșură dezvăluia că a- 
cordul încheiat cu Cyrille Adoula, pe cînd 

lurilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare inițiat da R. P. Romînă încă de la sesiunea a XV-a a Adunării Generale a O.N.U.Realitatea însăși arată că, acolo unde drepturile omului sînt desconsiderate și încălcate, popoarele și pacea lumii au de suferit. Este cunoscută în acest sens situația a milioane de oameni din teritoriile aflate încă sub dominație colonială, lipsiți adeseori de cele mai elementare drepturi, din Republica Sud-Africană și Rhodesia de sud, unde domnește o cruntă discriminare rasială, din Vietnamul de sud, Congo etc.In cei 16 ani care au trecut de la adoptarea declarației universale a drepturilor omului, lumea a cunoscut adînci transformări. Un număr tot mai mare de oameni își dau seama că simpla proclamare a drepturilor omului nu este suficientă, că pentru înfăptuirea lor se impune o luptă hotărîtă și curajoasă. In a- ceastă luptă, ei sînt însuflețiți de e- xemplul țărilor socialiste, unde idealurile respectării drepturilor o- mului au devenit o realitate vie. Aici exploatarea omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna, iar toți membrii societății, indiferent de sex, rasă, religie, se bucură de drepturi egale ocrotite și garantate prin lege.„Ziua drepturilor omului" constituie pentru popoarele lumii un prilej de a-și manifesta sprijinul față de principiile înscrise în declarație și pentru a cere respectarea lor întocmai de către toate statele.
Nicoiae N. LUPU

convenționale decît este guvernul Wilson 
pregătit să o facă; timiditatea destul de 
curioasă a guvernului englez de a lua 
inițiativa să discute împrumutul în mod 
deschis pînă cînd nu va avea siguranța 
că el va fi acordat. în cercurile vest-eu- 
ropene s-a regretat că miniștrii englezi 
continuă să se amăgească și refuză cu 
încăpățînare să privească lucrurile din alt 
punct de vedere decît cel al lor.

acesta era președintele guvernului conge
lez, avea doar caracterul unui ajutor teh
nic: el urmărea să plaseze ofițeri și sub
ofițeri belgieni la statul major al A.N.C., 
în echipele logistice și centrele de pre
gătire, Dar la 20 septembrie s-a Înche
iat- cu Chombe- un nou acord, „în vir
tutea căruia personalul militar belgian 
îndeplinește misiuni pentru guvernul con- 
golez”.

Oare cei aproximativ 350 de militari 
belgieni puși în- serviciul lui Chombe 
constituie echipe logistice? Din' rîndul a- 
cestora fac parte o duzină de colonei, 
dintre care cel mai cunoscut este Van de 
Walle. Potrivit lui Cruise. O’Brien, fostul 
reprezentant al- O.N.U, în. Congo, acesta 
este un „Richelieu al Katangăi”. Van de 
Walle a conceput încă din luna august 
planul recuceririi Stanley vi I le-ului. Acest 
plan, aprobat de Leopoldville și Bruxel
les, ia inițiativa din mîinile A.N.C. El în
credințează colonelului Van de Walle și

unei echipe de ofițeri belgieni ansamblul 
și detaliile ofensivei chombiste asupra 
Stanleyville-ului. Participarea militarilor 
belgieni la lupte devine inevitabilă. Fără 
ea și fără sprijinul american, ofensiva 
A.N.C. n-ar fi putut avea loc. Intr-adevăr 
după eșecurile suferite în vara aceasla, 
unitățile A.N.C. nu au avut decît rolul 
de a ocupa terenul cucerit. Ele înfăptu
iesc împotriva populației africane repre
salii atît de numeroase și crude încît 
Paul-Henri Spaak vede în ele una din
tre cauzele principale ale insurecției.

Belgia care a sprijinit pe sub mină 
secesiunea katangheză; Belgia care —• 
față de intervenția O N.U. împotriva a- 
cestei secesiuni — insista ca problema 
să fie soluționată prin negocieri și fără 
a se recurge la arme (întrucît O.N.U. nu 
trebuie să „ia parte la vreun conflict in
tern"), Belgia așadar furnizează milita
rii (iar Statele Unite — armele) pentru 
a lichida prin forță opoziția congoleză 
față de Chombe și față de ceea ce el 
reprezintă.

Era posibilă negocierea? Aceasta con
stituia cel mai bun mijloc de a asigura 
securitatea civililor belgieni din Stanley
ville puși în pericol prin participarea mi
litarilor belgieni la ofensivă.

Pentru a salva pe belgienii și africa
nii din Stanleyville și din provincia orien
tală s-ar fi putut plăti un preț politie. 
Era suficient să se cadă d^ acord cu au
toritățile din Stanleyville asupra încetă
rii luptelor și deschiderii tratativelor. A- 
cesfe concesiuni, pe care diplomația bel
giană a știut să le obfină în favoarea se
cesiunii katangheze, ea le-a refuzat ad
versarilor lui Chombe.

Zeci de europeni și sule de africani 
au murit în mod absurd, din cauza unui 
pariu politic pierdut dinainte: pariul a- 
«upra duratei chombismului,
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LIICRiRIlE SESIUNIINEW YORK 9 (Agerpres). — Ședința din după-amiaza zilei de 8 decembrie a Adunării Generale a O.N.U. a început cu discursul rostit de ministrul afacerilor externe al Irlandei, Frank Aiken. El s-a ocupat pe larg de problema pericolului răs- pîndirii armelor atomice și a cerut ca cele cinci puteri nucleare să realizeze un acord privind nerăspîndi- rea armelor nucleare.Ministrul afacerilor externe al Greciei, Stavros Costopoulos, a cerut, la rîndul lui, ca Adunarea Generală O.N.U. să ia măsuri pentru a se împiedica răspîndirea armelor nucleare și s-a pronunțat pentru dezatomiza- rea Africii. în ce privește dezatomi- zarea altor regiuni ale lumii, Costopoulos a declarat că, după părerea șa, acest lucru nu este posibil decît în contextul unei dezarmări și al unei reglementări politice generale. El a declarat, pe de altă parte, că relațiile Greciei cu vecinii ei din Balcani, Iugoslavia, Romînia și Bulgaria, s-au îmbunătățit. Printr-un a- cord comun, a spus el, noi am rezolvat cu Romînia o serie de probleme pendinte și în prezent au loc negocieri asupra altora. Astfel, a fost

stabilit un climat prietenesc între cele două țări.Vorbitorul a subliniat că Grecia sprijină pe ciprioți în lupta lor pentru independență totală și a reafirmat hotărîrea guvernului grec de a permite poporului Ciprului să-și hotărască singur soarta.Apoi a luat cuvîntul șeful delegației turce, Orhan Erlap, care, după ce a declarat că nu va intra în amănunte privind criza cipriotă, a criticat ceea ce a numit „violarea unor obligații internaționale solemne“ asumate în problema Ciprului.Ședința s-a încheiat cu discursul rostit de Enrique Bernstein, subsecretar la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Chile. El a declarat că guvernul său se pronunță în favoarea colaborării cu toate țările lumii. „Deși avem diferențe profunde de opinii cu regimul Cuban — a spus el — Chile nu este de acord cu sancțiunile care au fost aplicate împotriva acestei țări la conferințele de la Punta Del Este și Washington“. El s-a pronunțat în favoarea unei revizuiri a politicii țărilor din emisfera occidentală față de Cuba.
Corespondență din Londra

După întrevederile
Johnson—WilsonAșa cum de altfel observatorii politici se așteptau, tratativele anglo- americane de la Washington s-au încheiat fără a se fi adoptat hotărîri definitive. După cum scrie ziarul „Financial Times", comunicatul comun dat publicității „este elaborat cu grijă, ca să se evite impresia că au fost luate hotărîri înainte de a avea loc consultări în cadrul alianței".In comunicat se subliniază că premierul Wilson și președintele Johnson au discutat planul american de creare a forțelor nucleare multilaterale în cadrul N.A.T.O., precum și unele aspecte ale contrapropunerilor britanice la acest plan.Cei doi interlocutori au subliniat necesitatea îmbunătățirii poziției balanțelor de plăți ale celor două țări. Un pas în această direcție, se spune în comunicat, a fost făcut de președintele Johnson și de premierul britanic Wilson, prin discutarea posibilităților alcătuirii unui plan comun de colaborare în domeniul producției armelor nucleare, care să antreneze o reducere a cheltuielilor militare în acest domeniu.In primele interpretări care se dau aici comunicatului comun se remarcă îndeosebi amînarea pentru o perioadă mai îndelungată a definitivării proiectului privind forțele nucleare multilaterale.O mult controversată interpretare, asupra căreia insistă îndeosebi ziarele de orientare pro-conserva- toare, se referă la integrarea forțelor nucleare ale Marii Britanii în dispozitivul nuclear al N.A.T.O. Se arată astfel că înțelegerea de principiu de la Washington în această problemă ar însemna pe de o parte — după cum scrie „Financial Times" — „o primă spărtură în opoziția rigidă a guvernului britanic față do o participare a sa la propusa flotă de suprafață cu echipaj mixt". Ziarul dă și un amănunt semnificativ, provenit din sursele delegației britanice la Washington, și anume că „o oarecare parte a o- biecției Marii Britanii în ce privește participarea sa la forțele multilaterale ar fi fost înlăturată de insistențele americane, în sensul că nimic și în nici o împrejurare nu vor putea determina S.U.A. să renunțe la veto-ul lor forțe". Pe cercurilor se anunță ținîndu-se la Washington, chiar dacă sînt numai de principiu, ar însemna sfîrși- tul forțelor nucleare independente ale Marii Britanii,Reține desigur atenția și faptul că, așa cum se arată în Comunicat, la Washington au fost examinate problemele cooperării anglo-ameri- cane în legătură cu Vietnamul de sud și Malayezia. Deși nu s-a dat publicității că s-ar fi luat hotărîri în această privință, menționîndu-se numai „necesitatea eforturilor militare" pentru susținerea actualelor guverne din țările respective, comentatorii sînt înclinați să creadă

că schimbul de vederi a fost mult mai consistent. Apreciind prin această prismă poziția delegației britanice, ziarul „Daily Telegraph" scrie că „așteptata cerere a lui Johnson pentru trimiterea de forțe britanice în Vietnamul de sud, chiar dacă ele ar fi „simbolice", s-ar putea dovedi extrem de incomodă pentru H. Wilson. Dacă se ajunge acolo, pare sigur că se vor produce puternice repercusiuni în sînul partidului laburist". Cu toate acestea, ziarul „Daily Express" remarcă faptul că în comunicatul comun „Mala- yezia este menționată înaintea Vietnamului de sud, ceea ce este un indiciu de succes pentru politica britanică". Ziarul își bazează argumentul pe faptul că pînă la întîlnirea de la Washington nici nu se pomenise de un sprijin american pentru politica britanică în această țară.De altfel, multe din interpretările comentatorilor politici în legătură cu întrevederile de la Washington și-au găsit o confirmare la conferința de presă a premierului britanic, înaintea plecării sale din Washington spre Ottawa. întrevederile cu președintele Johnson, a declarat el, au permis să se constate existența „unei complete identități de vederi între cele două guverne asupra obiectivelor pe care le urmăresc în cadrul Alianței atlantice". în ceea ce privește forțele nucleare multilaterale, premierul britanic a declarat că guvernul englez se opune oricărei propuneri care ar tinde să priveze S.U.A. acestor torțe, probleme și din Vietnamul tru britanic a namul de sud ține politica S.U.A. și consideră că trebuie să se facă totul pentru menținerea în vigoare a angajamentelor asumate la Geneva în 1954*.Premierul britanic a declarat că după întoarcerea sa la Londra va lua în considerare efetuarea u- nor vizite în diferite țări ale Alianței atlantice.

ds un control asupra Ocupîndu-se de alte îndeosebi de situația de sud, primul minis- menționat că în Viet- guvernul englez „sus-

Liviu RODESCU

SDVIHULUI SUPREM AL U.R.S.S.
Raportul prezentat de A. Kosig hinMOSCOVA 9 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, la 9 decembrie au început la Kremlin lucrările celei de-a V-a sesiuni a Sovietului Suprem al U.R.S.S. In cadrul lucrărilor sesiunii au fost supuse spre aprobare decretele Prezidiului Sovietului Suprem din 15 octombrie 1964 cu privire la numirea lui A; Kosîghin ' în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și eliberarea lui N. Hrușciov din această funcție.Raportul cu privire la planul de stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1965 a fost prezentat de A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Vorbitorul a relevat că planul producției industriale pe 1964 va fi depășit și vor intra în funcțiune peste 600 de noi întreprinderi industriale.în planul pe anul 1965, a arătat vorbitorul, se prevede sporirea velitului național cu peste 14 miliarde ruble în comparație cu anul 1964. în ânul 1965, producția industrială urmează să sporească în raport cu anul curent cu 8,1 la sută.In continuare, primul ministru al puterilor occidentale. Uniunii Sovietice a declarat că dezvoltarea agriculturii „este o sarcină de importanță primordială“. „în conducerea agriculturii s-au comis greșeli serioase — încălcări ale principiului cointeresării materiale a colhoznicilor, predilecția pentru metodele administrative, pentru necontenite restructurări organizatorice“, a spus vorbitorul. „S-au făcut destule recomandări și indicații iresponsabile în problemele agrotehnicii, ale structurii suprafețelor însă- mînțate, ale întreținerii. vitelor. Toate acestea au avut urmări nefaste pentru agricultură. Această problemă importantă și complexă nu poate fi rezolvată în întregime în- tr-o perioadă scurtă“ — a spus A. Kosîghin. El a declarat în continuare că proiectul planului cincinal prevede mijloace și măsuri pentru ca în anii următori să poată fi lichidată în întregime rămînerea în urmă a producției agricole.Creșterea veniturilor' reale, ale populației va avea loc, în primul rînd, pe seama sporirii salariului. Raportorul a arătat că în anul 1965 vînzarea bunurilor de larg consum către populație va spori cu peste 7 miliarde, în timp ce anul acesta ea a crescut numai cu 4,5 miliarde, iar cheltuielile pentru măsurile social- culturale vor reprezenta 37,4 miliarde ruble. Se prevede construcția ' de case pe o suprafață totală de 84 milioane mp față de cele 73J6 milioane mp pe care , s-a construit a- nul acesta.Raportorul a spus că îmbunătățirea calității producției la nivelul tehnic mondial devine una din cele mai mari, cele mai importante probleme ale economiei.Referindu-se la problemele politice internaționale, primul ministru al U.R.S.S. a declarat : „In domeniul politicii externe, guvernul nostru vede sarcina sa principală în a- sigurarea condițiilor de pace pentru construirea socialismului și comunismului,. în preîntîmpinarea unui nou război mondial“.„Nu există o garanție mai bună a păcii generale decît distrugerea totală a armelor de care dispun statele, inclusiv arma nucleară“-. în continuare, vorbitorul ,a declarat : „Dezarmarea nu trebuie să constituie o temă a unor discursuri infructuoase în cadrul conferințelor

asupra folosirii acestor de altă parte, reacția conservatoare britanice total defavorabilă, sus- că angajamentele luate
Corespondență din Roma

FĂRĂ UN ANGAJAMENT PRECIS

internaționale. Sintern pentru ca ideile și planurile dezarmării să fie traduse în viață și sîntem gata să căutăm diferite căi pentru rezolvarea acestei probleme de atît de mare importanță. Nu avem în a- ceastă privință păreri preconcepute. Luptînd pentru realizarea dezarmării generale și totale ne pronunțăm totodată și pentru măsuri - care ar putea să oprească cel puțin cursa înarmărilor“. El a subliniat că U.R.S.S. atribuie o mare importanță problemei reducerii continue a bugetelor militare ale statelor mari. Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. prezintă spre discutarea sesiunii o propunere cu privire la reducerea în anul 1965 a cheltuielilor pentru forțele armate cu 500 milioane ruble. Din declarațiile reprezentanților guvernului S.U.A. rezultă că și acest guvern intenționează să reducă cheltuielile militare pe anul bugetar 1965—1966.Arătînd că Organizația Națiunilor Unite trebuie să aibă un rol important în lupta pentru securitatea internațională, el a spus că O.N.U. în- tîmpină greutăți financiare din vina . „Uniunea Sovietică se menține pe poziția întăririi Organizației Națiunilor Unite ca organ al colaborării internaționale, bazate pe egalitate în drepturi, în domeniul menținerii și întăririi păcii“.„Ca și celelalte țări socialiste, a spus vorbitorul, Uniunea Sovietică luptă și va continua să lupte cu hotărîre împotriva creării forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.“.„Ne pronunțăm pentru tratative cu puterile occidentale și sîntem gata să luptăm cu perseverență și răbdare pentru reglementarea problemelor litigioase“. Arătînd că U.R.S.S. este pentru dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite ale Americă, cu Marea’Britanie și cu Franța, raportorul a arătat în continuare că, dacă Occidentul ar dori cu adevărat să întrețină largi relații comerciale cu U.R.S.S. în condiții reciproc avantajoase, ar putea fi sporit .considerabil atît volumul importului sovietic, cît și livrările de materii prime de către Uniunea Sovietică. • • .*■■*'■''  -..*•*■.Unele puteri occidèntale recurg la acte de samavolnicie brutală. Guvernul sovietic și opinia publică a țării, a spus vorbitorul, au condamnat cu hotărîre intervenția Belgiei și S.U.A. în Congo. „Uniunea Sovietică nu va * rămîne indiferentă la destinele țărilor socialiste frățești — Republica Democrată Vietnam Republica Cuba. Ea este-décisâ să le acorde ajutorul' necesar, dacă a- gresorii vor cuteza să ridice mîna împotriva ■*'  lor“. „Guvernul sovietic — .a spus vorbitorul — declară clar și precis-: de roadele destinderii încordării internaționale trebuie să se bucure toate statele, independent de faptul cu cine sînt prietene și în ce regiune sînt situate“.Referindu-se la relațiile de prietenie dintre țările socialiste, A. Ko- sîghin a declarat: „în comunitatea socialistă a fost creat un nou tip de relații internaționale bazat pe internaționalismul socialist, prietenia frățească, colaborarea largă și întrajutorare. Guvernul sovietic tinde ca aceste relații să fie întotdeauna. un model de egalitate în drepturi, respectare a drepturilor suverane și îmbinare justă a intereselor fiecărei țări cu interesele întregii comunități“. „Acordăm o mare însemnătate dezvoltării continue a relațiilor economice largi dintre statele socialiste“.„Guvernul sovietic, a spus cheiere vorbitorul, consideră sarcina sa primordială să facă totul pentru a întări unitatea și coeziunea comunității socialiste pe baza principiilor marxism-leninismului“.

Și

toateîn îndrept

A. Novotny distins 
cu titlul de „Erou 
al muncii socialiste“PRAGA 9 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia a adresat miercuri o telegramă de salut lui Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.Adunarea Națională a R. S. Cehoslovace a aprobat în .sesiunea sa hotărîrea Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a Prezidiului A- dunării Naționale de a i se decerna lui Antonin Novotny titlul de „Erou al Muncii Socialiste“.înaltul titlu, se arată în hotărîre, a fost acordat lui A. Novotny în legătură cu împlinirea a 60 de ani pentru meritele sale în activitatea pusă în slujba cauzei partidului și a țării și pentru merite în mișcarea comunistă internațională.
SESIUNEA ADUNĂRII
NAȚIONALE
A R.S. CEHOSLOVACEPRAGA 9 (Agerpres). — La Pra- ga s-a deschis miercuri sesiunea ordinară a Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace. Pe ordinea de zi figurează proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale și bugetul de stat al R. S. Cehoslovace pe anul 1965.

„$■ U- A. trebuie să-și sporească 
comerțul cu țările socialiste“
Declarațiile ministrului comerțului al S.U.À.NEW YORK 9 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare rostită marți la Universitatea California, ministrul comerțului S.U.A., Luther Hodges, s-a pronunțat din nou în favoarea sporirii comerțului Statelor Unite cu țările socialiste. El a remarcat că tot mai multe țări vest-europene, precum și Japonia își intensifică comerțul cu statele socialiste, fiind perspective de creștere a acestuia în anii următori. „Cred, a spus el, că trebuie să sporim și participarea noastră la acest comerț“.Ministrul american a subliniat că Statele Unite trebuie să-și sporească în viitor tot mai mult exporturile lor, existînd perspectiva unei dublări a exporturilor lor în viitorii 10 ani în condițiile menținerii actualului

ritm de dezvoltare a comerțului mondial. Atrăgînd atenția asupra unora din mijloacele necesare acestui scop, el a spus că pentru ca produsele industriei americane să poată concura cu cele ale altor țări în ce privește prețurile este necesară o modernizare a întreprinderilor și o lărgire a programului guvernului de finanțare a exporturilor.Hodges a arătat totodată că „unele țări europene procedează în prezent la o importantă revizuire a taxelor lor vamale“ și a declarat că Statele Unite urmăresc cu multă a- tenție această situație, întrucît „se opun categoric oricăror modificări de taxe care ar avea drept rezultat stabilirea unor discriminări în domeniul comerțului“.
Rezultatele alegerilorGEORGETOWN 9 (Agerpres). — După despuierea urnelor în 34 din cele 35 de circumscripții electorale, rezultatele alegerilor parlamentare din Guyana britanică, care s-au desfășurat luni, arată că Partidul popular progresist a întrunit 108 844 voturi, în timp ce celelalte două principale partide de opoziție — Congresul național al poporului și Forța unită — au întrunit la un loc un număr de 121 280 voturi. în procente, rezultatele voturilor a- rată că Partidul popular progresist condus de către primul ministru al Guyanei britanice, Cheddi Jagan, a

din Guyana britanicăîntrunit 46 la sută din numărul total de voturi exprimate, partidul Congresul național al poporului — 40 la sută, iar partidul Forța unită — 12 la sută. Deși Cheddi Jagan și alți zece membri ai guvernului au fost declarați aleși în viitoarea Adunare constituantă a Guyanei britanice, agenția U.P.I. informează că guvernatorul Guyanei britanice, Richard Luyt, este acela care va hotărî care dintre partidele care au obținut numărul cel mai mare de voturi vor fi însărcinate cu formarea noului guvarn.
■talia Discuții consacrate 
alegerii viitorului președinteROMA 9. — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite :Camera Deputaților și Senatul italian au fost informate miercuri oficial asupra demisiei lui Antonio Segni din funcția de președinte al republicii. Aceste comunicări au fost urmate de. anunțarea convocării unor întruniri ale grupurilor parlamentare ale diferitelor partide politice, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra alegerii viitorului președinte.Pe ordinea de zi a reuniunilor partidelor socialist și social-democrat se află și inițiativa desemnării unui singur candidat laic de către partidele, socialist, social-democrat și republican. în cercurile politice italiene se. afirmă cu. tot mai multă insistență ‘ că acest candidat ar fi Giuseppe Saragat, lider al partidului social-democrat, și ministru afacerilor externe.Partidul democrat-creștin nu propus încă nici un candidat și

ala se
Acord chino-italian 
în problema 
reprezentanțelor 
comerciale

Ș.V;
țiw/XvÂv;

așteaptă ca pînă în cîteva zile să-și anunțe candidatul.Joi are loc o ședință a grupurilor parlamentare din Camera Deputați- lor și din Senat ale partidului comunist.
EVENIMENTELE
DIN CONGO ÎN ATENȚIA0. U. ALa New York s-a anunțat, din surse autorizate, că marți va avea loc o reuniune a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale O.U.A., pentru a discuta actuala situație din Congo. Hotărîrea a fost luată în cadrul unei ședințe, la care au luat parte circa 20 de miniștri ai afacerilor externe ai țărilor membre ale O.U.A., prezente la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

★LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — Oficialitățile de la Leopoldville afirmă că trupele guvernamentale și unitățile de mercenari se pregătesc să lanseze o ofensivă împotriva orașului Paulis din nordul Congo-ului unde, după cît s’e pare, și-au mutat sediul conducătorii răsculaților.
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Acest manifest, reprodus din ziarul 
„El Nacional", a fost lansat de avia
ția venezueleză în regiunile în care 
acționează forțele armate de elibe
rare națională. Dîndu-și seama că 
nu pot înăbuși cu ajutorul armelor 
mișcarea de partizani, autoritățile 
încearcă să pună mina pe conducă
torii acestora instituind premii 
pentru denunțarea și predarea lor. 
Manifestul înșiruie un număr de 16 

conducători și sumele respective

a votat 
proiectai privind 
prescripția crimelor 
de războiBONN 9 (Agerpres). — Bundesta- gul vest-german a votat ieri proiectul de moțiune prezentat de partidele creștin-democrat și socialdemocrat, privind prescripția crimelor de război. împotriva proiectului au votat deputății liber-democrați, printre care și ministrul de justiție, E. Bucher Moțiunea cere guvernului federal să informeze Bundestagul înainte de 1 martie 1965 despre rezultatul anchetelor judiciare și despre noile procese intentate criminalilor de război. în cuvîntul său, ministrul de justiție, E. Bucher, a arătat că „principalele dosare privind crimele de război au fost rezolvate și deci nu este necesară o prelungire a termenului de prescripție“.

Roma a (ost prima efapă a voiajului 
diplomatic întreprins în preajma și în pre
gătirea Consiliului N.A.T.O. care se va 
reuni la Paris la 15 decembrie, de minis
trul de externe vest-german, Gerhard 
Schröder. Discujia sa de 3 ore și jumă
tate cu ministrul de externe italian, Giu
seppe Saragat, a descris o parabolă largă 
(propunerea italiană asupra integrării po
litice vest-europene pe care Schröder a 
apreciat-o drept „o importantă contribu
ie“, negocierile de la Bruxelles în legă
tură cu Piaja comună agricolă, rela
țiile bilaterale), dar „focarul“ l-a consti
tuit desigur proiectul forței nucleare mul
tilaterale. De altfel, ziarul „Corriere della 
Sera" publică miercuri o dare de seamă 
despre colocviul celor doi miniștri de 
externe sub următorul titlu : „Schröder a 
insistat la Roma pentru forța nucleară mul
tilaterală". E greu de spus dacă mesage
rul diplomației vesf-germane a plecat, de 
pe aeroportul Ciampino, spre Paris și 
Londra, satisfăcut sau nu de răspunsul lui 
Saragat. Comunicatul semnat după „etapa 
romană“ a călătoriei lui Schröder vorbeș
te despre „existența unei ample identități 
de vederi" și despre un consens asupra 
necesității „unei strînse interdependențe 
nucleare“ Aceasta este insă aceeași for
mulă care a fost folosită în comunicatul 
italo-britanic, după vizita lui Giuseppe Sa- 
ragaf la Londra.

In substanță, comentatorii de aici afir
mă acum că Farnesina (Ministerul de 
Externe italian) n-a închis poarta în faja 
ambițiilor nucleare ale Germaniei occi
dentale, dar a lăsat-o, în același timp, 
deschisă unor modificări fundamentale ale 
proiectului originar. Se pare că guvernul 
italian nu se arată grăbit să contracteze 
un angajament precis în acest sens, să-și 
declare adeziunea definitivă la proiectul 
forței nucleare multilaterale, „unul din pi-

laștrii crizei atlantice“, după expresia zia
rului „La Stampa". Dimpotrivă, guvernul 
dorește să studieze „cu calm“, cum a 
spus Giuseppe Saragat săptămîna trecută 
în Camera deputaților, pozițiile celorlalți 
parteneri occidentali înainte de a pronun
ța ultimul său cuvînt în această chestiune 
controversată.

„Preocupat de poziția mereu mai rece 
a lui de Gaulle, scrie „Corriere della 
Sera“, guvernul vest-german se bate să 
obțină în următoarele luni aprobarea pro
iectului forței nucleare multilaterale". Se 
crede, arată ziarul, că în cursul conver
sației cu ministrul de externe italian, 
Schröder a invocat între rațiunile acestei 
dorințe a Bonnului, și „motive de presti
giu infern". E vorba desigur, deși inter
locutorul lui Saragat nu a precizat la ce 
anume se referă, de apropierea alegerilor 
din Germania occidentală din septembrie 
viitor.

Reține de asemenea atenția o altă for
mulare din comunicatul difuzat după dia
logul de I3 Farnesina : cea care exprimă 
dezideratul ca la viitoarea sesiune atlanti
că de la Paris să se realizeze o înțele
gere „între ce! mai larg număr posibil de 
membri ai alianței“. Presa italiană de 
miercuri arată că semnul de întrebare acut 
pentru diplomația vest-germană îl repre
zintă hotărîrea . care va fi luată în cele 
din urmă dincolo de Canalul Mînecii. Nu 
mai puțin acut este și semnul de între
bare ridicat de semnificația atenției acor
dată în ultima vreme la Paris diferitelor 
variante ale unificării politice vest-euro- 
pene, „de care, scrie „Corriere della 
Sera", de Gaulle vrea să se servească 
poate ca să îngroape în nisip forța nu
cleară multilaterală“.

PEKIN 9 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la Roma a fost semnat recent un acord prevă- zînd înființarea de reprezentanțe comerciale neoficiale ale R. P. Chineze și Italiei în capitalele celor două țări. Acordul, care are drept scop promovarea de relații economice și comerciale neoficiale între China și Italia, a fost semnat de reprezentanții Consiliului chinez pentru promovarea comerțului internațional și ai Institutului italian pentru, comerțul- exterior.
LONDRA. La 9 decembrie a fost 

semnat la Londra un acord privind 
organizarea schimburilor și a vizite
lor dintre Societatea de radio și te
leviziune B.B.C. și Comitetul de ra
dio și televiziune al R. P. Romîne. 
Din partea B.B.C.-ului a semnat a- 
cordul directorul general Hugh Gree
ne, iar din partea Radioteleviziunii 
romîne Silviu Brucan, vicepreședinte 
al Comitetului de radio și televi
ziune.

DELHI. La Delhi au început 
tratativele americano-cambodgiene în 
vederea reglementării diferendelor 
dintre cele două țări. Se apreciază 
că tratativele se vor axa în general 
asupra incidentelor de la frontiera 
Cambodgiei cu Vietnamul 
care, după cum se știe, au dus în 
ultimele luni la o încordare 
lațiile dintre cele două state.

NEW YORK. într-un buletin me
dical dat publicității marți seara la 
New York se anunță că secretarul 
general al O.N.U., U Tbant, a fost su
pus unui nou examen medical și diag
nosticul de ulcer duodenal a fost con
firmat Se prevede că el va trebui să 
rămînă în spital o perioadă de încă 
7 pînă la 10 zile, în vederea unei com
plete însănătoșiri.

Octavian PALER

Acțiuni ofensive ah forțelor patriotice 
din Vietnamul de sudSAIGON 9 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță, referindu-se la surse americane din Saigon, că' forțele patriotice din Vietnamul de sud au lansat în ultimele două zile noi atacuri împotriva trupelor guvernamentale.După lupte grele, patrioții sud- vietnamezi au încercuit localitatea An Lao (provincia Binh Dinh) si-

tuată la 300 mile nord de Saigon, capturînd o mare cantitate de arme, în regiunea orașului continuă luptele, iar întăririle trimise în ajutorul trupelor guvernamentale . nu au putut ajunge la destinație. Agenția United Press International apreciază că acesta este „primul atac de anvergură întreprins de forțele patriotice în această regiune“.

de sud

Aproximativ 800 de studenți au fost 
arestați în cursul manifestațiilor 
care au avut loc zilele trecute la 
universitatea din Berkeley (S.U.A.). 
Studenții cereau respectarea drep
tului la întruniri politice, acordarea 
de fonduri pentru aplicarea măsu
rilor privind egalitatea rasială. In fotografie : poliția arestînd un 

manifestant

TUNIS. Luînd cuvîntul în Aduna
rea națională a Marocului, regele Has
san al II-lea al Marocului a prezentat 
marți proiectul unei conferințe la ni
vel înalt a țărilor Maghrebului. Aceas
tă conferință, a declarat el, se va ține 
în curînd „pentru a pune prima pia
tră în realizarea unității 
biene“.

MOSCOVA. Ministrul 
externe al U.R.S.S., Andrei 
va face o vizită oficială de răspuns în 
Turcia. El a fost invitat de ministrul 
afacerilor externe al Turciei, Feridun 
Erkin. Data vizitei va fi fixată ulte
riori

TOKIO. Agenția France Presse re
latează că ministru] de externe al 
japoniei, Etsusaburo Shiina, a decla
rat miercuri, în Dicta japoneză, că Ja
ponia nu va crea obstacole în calea 
intrării Chinei populare la O.N.U. și 
nu va adopta o atitudine ostilă față 
de aceasta. Shiina s-a 
seara de la New York, 
la sesiunea Adunării 
O.N.U.

NEW YORK. Fostul .......... .
S.U.A., Eisenhower, pare1—după cum 
transmite agenția France Presse — să 
fi acceptat să îndeplinească rolul de 
mediator în conflictul care opune în 
prezent un număr de guvernatori re-

maghre-

afacerilor 
Gromîko,

reîntors marți 
unde a asistat

Generale a

președinte al

publicani — partizanilor senatorului 
Barry Goldwater. Potrivit agenției, în 
discuțiile pe care le va avea cu unii 
dintre ei, Eisenhower va aborda pro
blema conducerii Comitetului națio
nal al Partidului republican aflat în 
prezent în mîinile lui Dean Burch și 
a partizanilor ultraconservatori ai se
natorului Goldwater. Mai mulți gu
vernatori republicani moderați și li
berali au cerut demisia lui Burch.

KHARTUM. Postul de radio Om- 
durman a făcut cunoscut marți că 
Consiliul de Stat al Sudanului, de
semnat recent, a adoptat o hotărîre, 
prin care se stabilește că președinția 
consiliului va fi încredințată fiecărui 
membru al său, prin rotație lunară.

ADEN. O mare delegație de oa
meni politici din Republica Arabă 
Yemen a sosit la Aden, în drum spre 
Riad și Cairo, unde vor avea convor
biri cu înalte personalități politice, 
privind rezolvarea situației din Ye
men. Luînd cuvîntul în cadrul unei 
emisiuni de televiziune, Ibrahim Al-, 
wazir, membru al delegației, a decla
rat că „poporul yemenit nu mai poate 
tolera menținerea actualei situații din 
țară“ și că „rezultatele acțiunilor de 
reconciliere sînt cu totul nesatisfșcă- 
toare, dacă nu se ține seama de efor
turile făcute de republicani".
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