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PREGĂTIREA Pe șantierul Combinatului

PRODUCȚIEI
siderurgic de la Galați I „Sîntem în inventar" 

(pag. a Il-a)

A început

Fiecare
obiectiv

PE 1966
■ Vești din țările 

socialiste
(pag. a III-a)

construirea

în funcțiune
7

la termen
în anul 1966, volumul investiți

ilor alocate pentru regiunea Olte
nia se va ridica la peste 4 miliar
de lei. Vor intra în funcțiune im
portante capacități la obiectivele 
aflate în construcție, se vor da în 
producție noi capacități la exploa
tările miniere din Valea Motrului 
și Rovinari.

La recentele ședințe de dezbate
re a cifrelor de plan pe anul 1966 
în ramurile industriei construcți
ilor, energiei electrice, minelor, 
chimiei, economiei forestiere, par- 
ticipanții la discuții au examinat 
problemele realizării planului de 
investiții. Pe lîngă reliefarea re
zultatelor bune obținute de con
structorii centralei electrice de ter- 
moficare Craiova și ai altor o- 
biective, s-a accentuat că pentru 
intensificarea ritmului de execuție 
a lucrărilor pe unele șantiere 
trebuie folosit din plin timpul 
care a mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului. Directorul Trustului mini
er Oltenia, Corneliu Bătăcui, a cri
ticat faptul că documentația teh
nică sosește cu întîrziere pe șan
tier, iar Trustul de construcții șl 
montai cărbune nu ia măsurile 
cuvenite pentru executarea în ritm 
susținut a unor lucrări.

La Combinatul chimic Craiova, 
în urma analizelor comune și a 
măsurilor luate de beneficiar și de 
constructor, s-au creat din timp 
condiții pentru realizarea planu
lui de lucrări pe 1965. Totuși, 
pentru că nu s-au asigurat la ter
men materiale și utilaje, execuția 
cîtorva lucrări nu se desfășoară 
potrivit graficelor și posibilităților 
șantierului.

că penfru aplicarea corectă a tehno
logiilor de fabricație ți folosirea In
stalațiilor cu randament maxim, con
ducerile fehnico-administrative ți or
ganizațiile de partid din rafinării au 
datoria de a-ți spori preocuparea 
pentru ridicarea calificării operatorilor. 
In legătură cu îmbunătățirea ca
lității benzinelor, hidrocarburilor 
aromatice și a uleiurilor se im
pune executarea unor analize spe
ciale pentru care ar trebui com
pletată utilarea laboratoarelor ra
finăriilor cu aparatură. S-au for
mulat critici justificate la adresa 
direcției generale de resort și al
tor servicii ale Ministerului Pe
trolului, care n-au sprijinit sufi
cient conducerile rafinăriilor în 
obținerea aparatelor solicitate. 
Unele vase cu care se lucrează în 
laboratoare, produse de fabricile 
de sticlă din Turda și Mediaș, se 
sparg ușor în timpul utilizării lor.

oțelăriei
Pe șantierul Combinatului 

siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de la Galați au în
ceput lucrările la un nou o- 
biectiv de bază — oțelăria. Se 
va folosi procedeul de elabo
rare a oțelului în converti- 
zoare, cu insuflarea oxigenu
lui. Procedeul permite obține
rea unor indici înalți de pro
ductivitate. Astfel, în 50 de 
minute se va produce o șarjă 
de 130—150 tone de oțel. Pen
tru controlul și comanda auto
mată a proceselor metalurgice, 
dirijarea fluxului de materia
le, determinarea rapidă a com
poziției chimice a oțelului, în
registrarea datelor de produc
ție și altele se vor folosi calcu
latoare electronice. (Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare in pag. a III-a)

Produse
petroliere 
de înaltă
calitate

Rafinăriile regiunii Ploiești pre
lucrează o importantă cantitate 
din producția de țiței a țării. Ca
drele de conducere din această ra
mură au dezbătut sarcinile de plan 
pe 1966. In legătură cu proble
mele discutate, corespondentul 
nostru pentru regiunea Ploiești, 
Constantin Căpraru, a avut o con
vorbire cu ing. NICOLAE M. 
IOAN, director în Ministerul Pe
trolului. Referindu-se la activita
tea din 1965, interlocutorul nostru 
a spus :

— Colectivele rafinăriilor plo- 
leștene au obținut în opt luni ale 
acestui an rezultate bune, depășind 
sarcinile prevăzute la producția 
globală și marfă și realizînd eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost. Participanții la discuții n-au 
trecut însă cu vederea faptul că 
planul n-a fost îndeplinit la toate 
sortimentele. Rafinăria Brazi este 
în restanță cu planul la benzină 
cu cifră octanică mai mare de 90. 
Acum, prin intrarea în funcțiune 
a complexului de reformare cata
litică, calitatea benzinelor s-a îm
bunătățit mult. Au intrat în fabri
cație produse noi : benzen, etil 
benzen, xilen și gaze necesare in
dustriei petrochimice. In prezent 
se studiază noi rețete pentru îm
bunătățirea calității uleiurilor.

— Ce probleme s-au ridicat în 
cadrul dezbaterilor în legătură cu 
asigurarea unui înalt nivel calita
tiv al produselor ?

Vorbitorii au subliniat necesita
tea ca rafinăriile să recepționeze 
cu mai multă exigentă materia 
primă. Țițeiul livrat de schele tre
buie să fie selecționat cu întreaga 
efenție. De asemenea, ei au arătat

Corespondență 
din Berlin

(pag. a IV-a)

CONGRESUL
Peisaj bucureștaan. Magistrala Nord-Sud- Foto : M. Cioc

CONFEDERAȚIEI
INTERNATIONALE DE PESCUIT SPORTIV

<3

La Mamaia au început marți di
mineața lucrările celui de-al XII- 
lea Congres al Confederației inter
naționale de pescuit sportiv. La 
Congres participă delegați și in
vitați reprezentînd organizațiile 
naționale de pescuit sportiv afilia
te la C.I.P.S., din Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, El
veția, Franța, R. D. Germană, R.F.

Germană, Irlanda, Iugoslavia, Lu
xemburg, Olanda, Polonia, Româ
nia și Ungaria.

în sală se aflau ca invitați mi
niștri, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
ziariști.

Participant!! au fost salutați de
Tiță Florea, președintele A.G.V.P.S.

Cuvîntarea inaugurală a 
rostită de Petre Blajovici, 
președinte al Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

fost 
vice-

Mi-

Cuvîntarea tovarășului Petre Blajovici

SEMĂNATUL
banat Nu toti

sînt fruntea...

mai

ac lerat

Specialiștii din regiunea Banat 
au recomandat unităților agricole 
socialiste să înceapă semănatul 
griului și al celorlalte culturi de 
toamnă la 15 septembrie. Care este 
situația în momentul de față î Iată 
constatările făcute :

Primul popas : la consiliul agri
col regional. Am aflat că pînă 
la 17 septembrie au fost arate și 
pregătite pentru însămînțările de 
toamnă 263 312 hectare, peste 70 la 
sută din întreaga suprafață. Avînd 
pregătite terenul și sămînța nece
sară, gospodăriile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție au însămînțat pînă în pre
zent aproape 40 000 ha.

Cum stau lucrurile pe teren ? In 
raionul Sînnicolau Mare, consiliile 
de conducere din unitățĂsprijinite 
de specialiști, au întocmii din vre
me schițele de amplasare a griu
lui, alegînd pentru această cultu
ră terenurile de pe care au fost 
recoltate plantele premergătoare. 
Pînă la 17 septembrie, în raion 
s-au efectuat arături de însă- 
mînțare pe o suprafață de 
30 960 hectare, adică pe mai bine 
de 86 la sută din suprafața prevă
zută. Membrii cooperativelor de 
producție din acest raion au și în
sămînțat pînă acum 5 457 de hec
tare cu grîu, orz și secară.

O bună organizare a muncii am 
întîlnit la Periam și la Lovrin. Con- 
statînd că porumbul este întîrzlai 
în vegetație, consiliul de conduce
re al cooperativei agricole din Lo
vrin a hotărît sä nu se mai aștepte

pînă după recoltarea porumbu
lui, ci să se amplaseze cele 
734 de hectare de grîu după alte 
culturi, în bună parte păioase, le
guminoase, cînepă și sfeclă de 
zahăr. Pe 500 de hectare unde grîul 
urmează tot după grîu, s-au exe
cutat cîte două arături și s-au ad
ministrat 
Deși are 
aproape 
consiliul 
jorat de _ 
hectare de sfeclă de zahăr după 
care se va semăna grîu nu se poa
te trece la pregătirea terenului, de
oarece achizitorii fabricii de zahăr 
din Timișoara și organele C.F.R. nu 
respectă graficul de preluare și de 
transport al acestei culturi.

Raionul Arad este vecin cu Sîn- 
nicolau Mare. Deși vremea semă
natului a sosit și aici, în ra
ion au fost executate arături 
pentru grîu și orz pe numai 67 la 
sută din suprafața prevăzută. In 
timp ce unele unități s-au pregătit 
temeinic pentru semănat, in altele 
întirzle măsurile pentru pregătirea 
terenului șl buna desfășurare a 
semănatului.

în comuna Curticl există două 
cooperative agricole de producție. 
Localnicii ne spun că sînt ca două 
surori gemene, deoarece dispun 
de aceleași forțe și posibilități.

îngrășăminte chimice, 
pregătită pentru semănat 
90 la sută din suprafață, 
de conducere este îngri- 
faptul că pe cele 50 de

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, vorbitorul a 
salutat pe participant, urînd de
plin succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului.

în continuare a spus : Poporul 
nostru și-a primit totdeauna oaspe
ții dragi cu brațele deschise, fă- 
cîndu-i să se simtă ca 
oferindu-le ocazia de 
roadele muncii lui, 
peisajului românesc.

După cum știți, desigur, nu de 
mult țara noastră a trăit un eve
niment istoric deosebit de impor
tant — proclamarea României ca 
Republică Socialistă — corolar lu
minos al muncii harnice și entu
ziaste a întregului popor, îndrep
tată spre avîntul continuu al eco
nomiei și culturii, spre ridicarea 
nivelului său de trai.

Amintind de recentul Congres 
jubiliar al Apimondiei, care a a- 
vut loc la București, vorbitorul 
a spus : După cum vedeți, Ro
mânia se dovedește o gazdă pri
mitoare a unor asemenea reuniuni 
internaționale, care contribuie la 
mai buna cunoaștere reciprocă în
tre oameni, indiferent de convin
gerile lor politice sau religioase, 
la menținerea și consolidarea unui 
climat de pace în întreaga lume.

După ce a înfățișat unele pre
ocupări ale țării noastre în dome
niul pisciculturii, vorbitorul a

la ei acasă, 
a cunoaște 
frumusețile

continuat : Sîntem pe deplin con
vinși că atît Congresul de față cît 
și întrecerile din cadrul campio
natului mondial care va avea loc 
peste cîteva zile la Galați, pe Du
năre, vor prilejui adîncirea cu
noașterii reciproce, strîngerea de 
noi legături prietenești între oa
meni din diferite țări ale lumii, ca 
și un prețios schimb de experiență 
într-un sport îndrăgit de tot mai 
mulți tineri și vîrstnici de pe toate 
meridianele.

Asigurîndu-vă de înalta aprecie
re pe care o dăm frumoasei dv. ac
tivități, urez din toată inima suc
ces celui de-al XII-lea Congres al 
Confederației internaționale de 
pescuit sportiv, campionatului 
mondial de pescuit staționar și 
sper că vă veți aminti cu plăcere 
de timpul petrecut în România.

★
A luat apoi cuvîntul Karl Kreit

schi, președintele C.I.P.S., care în 
numele Confederației a exprimat 
călduroase mulțumiri organizatori
lor Congresului, relevînd faptul că 
desfășurarea acestei manifestări în 
România are o deosebită importan
ță, frumusețile și bogățiile țării, 
economia și cultura sa, dorința sa 
de pace și prietenie bucurîndu-se 
de o largă apreciere peste hotare.

(Continuare în pag. a III-a)

Primirea la Comitetul Central al P. C. R

Marți, 21 septembrie 1965, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit în audiență pe ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze la 
București, Liu Fan, cu care a avut 
o convorbire tovărășească.

de Miniștri>

Ion MARICOIU

(Continuare in pag. a n-a)

Marți, 21 septembrie, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordi-

nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovacia la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, la cererea 
acestuia.

(Agerpres).

Semănatul 
cooperativei 
din comuna

ogoarelegrîulu! pe
agricole de producție 
Albești, raionul Slo
bozia

Foto : N. Scarlet

HAINE DE LUCRU
La începutul toamnei 

am făcut o călătorie mai 
lungă prin țară, din care 
m-am întors uluit din 
nou (pentru a cîta oarăl) 
de neasemuita și dulcea 
ei frumusețe, transfigu
rată continuu de mîna 
omului.

Discreția sentimente
lor personale mi se pare 
aproape o regulă de 
bunăcuviință, dar nu pot 
trece sub tăcere exal- 
tanta stare spirituală pe 
care ți-o dă redescope
rirea patriei. Rareori o 
noțiune sacră a fost mai 
discreditată și, dintre 
toate crimele demago
giei burgheze, nu cunosc 
alta mai gravă. Ce ad
mirabilă bucurie să poți 
spune „patria mea", cu 
conștiința adevărului vi
tal, dens și limpede ca 
cristalul, pe care-1 cu-

prinde azi asemenea u- 
nui fagure — cuvîntul.

Se vorbește mult în 
presa străină despre 
miracolul românesc, dar 
cei care-i constată exis
tența în cifre de plan și 
chiar în realități tangi
bile nu-i pot bănui 
treaga profunzime 
complexitate.

Pe harta țării, cîteva 
linii drepte pot reuni 
într-un desen geometric 
șantierul de restaurare 
a cetății Suceava, lacul 
Bicazului, fundațiile 
gantului siderurgic 
la Galați, litoralul 
Porțile de Fier, 
imensa realitate inefabi
lă cuprinsă între unghiu
rile descrise de aceste 
linii, ce ochi o poate 
măsura ?

Un popor poate trăi

în-

gi- 
de 

sau 
Dar

Horla 
LOVINESCU

în mijlocul unor vestigii 
Istorice prestigioase sau 
poate construi edificii 
și instituții noi admirabi
le, fără ca noțiunea de 
patrie să însemne altce
va decît munca lor arit
metică, dacă nu se pe
trece permanent feno
menul de integrare a a- 
cestor valori în conștiin
ța vie a unui destin is
toric propriu. Solidarita
tea organică cu oamenii 
și cu locurile, cu trecu
tul și cu viitorul pre
zidează azi fiecare gest 
creator făptuit între ho
tarele țării și oricare

dintre noi — oricît de 
modestă i-ar fi munca 
și oricît de obișnuit e- 
fortul — a cunoscut mă
car o dată cutremură- 
toarea emoție a partici
pării la opera noastră 
comună. Acesta e mi
racolul românesc. Căci 
gestul individual, oricît 
ar fi de impresionant, 
nu se adună, nu face 
pereche, tot așa cum 
cuvintele adunate la în- 
tîmplare nu se constituie 
în gîndire ci în aberație 
verbală.

Nu mi-a fost ușor să 
înțeleg, dar azi am cer
titudinea că individul șl 
omul nu sînt același lu
cru și că a pune semn 
de identitate între cele 
două noțiuni înseamnă a 
da naștere la o serie

incalculabilă de 
zii. O cultură și 
lizație — adică 
noastră 
durabilă în timp — nu 
poate fi creată de indi
vizi decît dacă aceștia 
descoperă secretul co
muniunii lor ca oameni 
ai unei anumite 
tați. Comuniune 
într-o aspirație, 
idee, într-o ordine, dar 
mai cu seamă într-un 
destin propriu confirmat 
de o geografie și de o 
legitate Istorică proprii 
și — să nu uităm — de 
un anumit fel propriu 
de a asculta glasul vîn- 
tului, al apei, al păsă
rilor.

urmă

confu- 
o civi- 
singuia 
relativ

socie- 
activă 
într-o

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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NEW YORK

0. N. U.
la cea de-a
XX-a

• Lumini ți ceață
• O agendă de 108 

puncte

La New York este zăduf, o 
zăpușeală umedă. Pe Man
hattan, vîrfurile zgîrie-norilor 
se pierd dimineața în aburi 
cețoși. Contururile coloșilor de 
piatră apar estompate, difuze. 
Privirea străbate cu greu 
perspectiva. Nici monumenta
la clădire de beton și sticlă a 
O.N.U.-ului nu face excepție 
— dar fenomenul interesează 
în acest caz nu sub raport fi
zic, iar cauza nu stă în facto
rii climatici...

Cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
nu își începe lucrările sub un 
cer senin, problemele care au 
complicat și înăsprit atmosfe- 

• ra internațională apasă greu 
asupra organizației. Continuă 
agresiunea americană în Viet
nam ; cascada de lumini mul
ticolore care inundă noaptea 
Broadway-ul, în apropierea 
sediului O.N.U., nu poate face 
pe nimeni să uite că, în ace
lași timp, trupele americane 
provoacă la mii de kilometri 
distanță altfel de focuri — ale 
napalmului și bombelor prin 
care încearcă să înăbușe eroi
ca luptă pentru libertate a po
porului vietnamez. In cercu
rile de presă, în culisele 
O.N.U. se vorbește de încer
cări de a se introduce pe ușa 
din dos „problema vietname
ză" în discuția O.N.U., cînd 
este știut că, în realitate, exis
tă o singură problemă : înce
tarea intervenției agresive a- 
mericane, respectarea dreptu
lui poporului vietnamez de 
a-și decide singur soarta.

...Ascensoarele zboară între 
cele 38 de etaje, a început din 
plin țăcănitul teletipurilor, scă
rile rulante poartă un torent 
continuu agitat de delegați, 
personal O.N.U., ziariști, pu
blic. Se apropie deschiderea 
lucrărilor — și întrebarea care 
se pune cel mai pregnant 
este : va răspunde oare orga
nizația, la această sesiune, în
tr-o mai mare măsură scopu
rilor pentru care a fost creată?

Nicolae CORBU
(Prin telefon)

(Continuare în pag. a IV-a)

New York. Sediul O.N.U.
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Cînd ți-e lumea mai dragă se în- 
tîmplă să dai în ușa magazinului 
de un astfel de bilet. Pentru cum
părătorul grăbit — și care cumpă
rător nu vrea să facă economie de 
timp și nu e grăbit ? — e o sur
priză neplăcută. Aproape că nu-1 
interesează de care anume din a- 
ceste trei motivări e vorba. Esen
țial este că magazinul nu lu
crează și va trebui să meargă în 
altă parte, să piardă timp sau poa
te chiar să renunțe la cumpără
tura proiectată.

Pe de altă parte, forurile comer
ciale de resort privesc asemenea

NOTE DE LECTOR

DIN ISTORIA
STRĂVECHE

A DOBROGEI
Lucrarea „Din Istoria Dobrogel, 

volumul I — Geți șl Greci la Du
nărea de Jos din cele mai vechi tim
puri pînă la cucerirea romană”, pu
blicată de Editura Academiei Re
publicii Socialiste România, 
parte din seria 
parținînd colecției Bibliotheca His- 
torica Romaniae. Autorii — profe
sorii universitari D. M. Pippidi și 
D. Berciu — înfățișează, pe baza 
unui documentar bogat, evoluția 
societății omenești și a culturilor 
materiale variate care au înflorit pe 
teritoriul cuprins între Dunăre și 
Marea Neagră.

D. Berciu expune, în prima parte 
a cărții — intitulată „Băștinașii" — 
rezultatele propriei munci de Inves
tigare din Dobrogea, obținute în 
urma săpăturilor arheologice între
prinse la Cernavodă, Hamangia, 
Mangalia, Babadag etc., privind 
treptele societății omenești începînd 
cu aproximativ 100 000 de ani î.e.n. 
pînă în sec. I al e.n. Acestea i-au 
permis să elucideze probleme com
plicate legate de epoca neoliticului 
și a bronzului dobrogean, precum 
și de apariția culturii fierului 
ținuturile carpato-dunărene.

In studierea evenimentelor de pe 
teritoriul Dobrogei, autorul are 
permanent în vedere elementele 
comune culturilor getice de pe am
bele maluri ale Dunării și legătu
rile întreținute veacuri de-a rîndul 
de geții dobrogeni cu coloniile 
grecești de pe țărmul „scitic" al 
Mării Negre, făcînd, în același timp, 
analogii cu cultura altor popoare.

In partea a doua a lucrării, inti
tulată „Străinii de peste mări", D. M. 
Pippidi prezintă istoria principale
lor colonii grecești de pe litoralul 
dobrogean — Isfros (mai tîrziu 
Histria), Tomis, Callatis — de la în
temeiere pînă la cucerirea lor de 
către romani în primii ani ai erei 
noastre. Totodată, sînt analizate pe 
larg cauzele mișcării de colonizare, 
precum și caracterul în gene
ral agricol al primelor așezări. 
Numeroase monumente și inscripții 
din perioada arhaică, clasică șl ele
nistică, descoperite de autor, permit 
urmărirea clară a raporturilor stabi
lite între greci și băștinași, raporturi 
care nu au consiiiuit un contact spo
radic al unor „civilizați" cu un grup 
de „barbari", ci un proces istoric 
complex șl îndelungai în desfășura
rea căruia elementele etnice s-au in
fluențat reciproc și durabil. Autorul 
relevă amploarea și profunzimea 
prefacerilor sociale din acea vreme 
care au dus la răsturnarea raportu
lui de forțe în favoarea geților de- 
veniți, pentru o vreme, „patronii" 
și „protectorii" cetăților grecești 
măcinate de criză. O trăsătură ca
racteristică a istoriei coloniilor do
brogene o constituie strînsa legă
tură cu cetățile din sudul egeean, 
în special cu Atena, după 
rea acesteia la rangul de 
pală putere maritimă, cît și 
mai importante formațiuni 
din estul și sud-estul european.

Volumul oferă o instructivă lectură 
pentru specialiști, cît și pentru citi
torii familiarizați cu lucrări de isto
rie veche de un înalt nivel științific.

I. BOJA-TRINCA
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cu celo 
politice

practici ca pe un lucru obișnuit. 
Mai mult chiar : inevitabil. Tre
buie să se facă inventar ? Fără 
discuție că da ! Trebuie gestiona
rii să plece 
drept al lor ! 
aprovizionat 
cape vorbă...
situații nu sînt chiar atît de frec
vente „ca să facem caz“ de ele.

Cine are dreptate ? Comerțul sau 
cumpărătorii ?

Să examinăm faptele ca atare, 
privindu-le deocamdată prin pris
ma omului de pe stradă, virtual 
client — cumpărător sau consu
mator.

Abia dacă au trecut două luni de 
la inaugurarea barului de zi „Tu
rist“ din Piața Romană, că pe 
ușa de intrare a și apărut într-o 
bună zi afișul bine cunoscut : 
„Inventar“. Cum e posibil ? In
diferent ce a intervenit, nu se pu
tea găsi o posibilitate ca acest 
proaspăt local să nu-și încheie 
„luna de miere“ cu un inventar ?

Nu mai departe decît în col
țul de vizavi, tot în perioada asta, 
de două ori cîte două zile și anume 
în 15 și 16 august, precum și în 
15 și 16 septembrie, debitul de tu
tun din strada Eminescu nr. 2 și-a 
întîmpinat clienții cu același a- 
nunț.

— Aceste întreruperi repetate 
nu afectează negativ vînzărlle uni
tății dv ? întrebăm pe responsabila 
debitului.

— Fără îndoială. Rămînem în 
urmă cu vînzărlle, iar clienții sînt 
nemulțumiți.

Două zile pentru facerea unul 
inventar reprezintă, totuși, un re
cord de... viteză. Fiindcă raionul 
de mobilă al magazinului „Cămi
nul" din Piața Amzei a stat cu 
„Inventar“ la ușă de la 4 la 12 
septembrie. Aproape zece zile !

— Și cînd ați făcut inventarul 
precedent ? ne-am interesat.

— Acum cîteva luni, prin mal.
— Cît timp a durat ?
— La mobilă 10 zile. La raionul 

de textile — trei săptămîni.
Deci, 

zile de
Unul 

täte — 
chis în 
lie — 9 august). Ne spune respon
sabilul : „Am fost plecați în con
cediu“.

Dar o asemenea explicație sau 
altele de același fel care ne-au 
fost furnizate (îmbolnăvirea, ple
carea gestionarului etc) nu încăl
zesc de loc pe cumpărător.

Ne îndreptăm către „Bumbăcel“, 
pe B-dul Magheru. Dar aici, ca un 
făcut, ne întîmpină un afiș pe 
care îl transcriem : „Magazinul 
închis pînă la 20-IX-1965“. De ce ? 
Nu se știe. Timp de trei-patru mi
nute cît zăbovim pe acolo, se o- 
presc pe rînd cîteva trecătoare. 
Afișul le provoacă următoarele re
plici :

— Iar închis 7
— Totdeauna se întîmplă așa. 

Ori e închis, ori e în inventar.
Mai facem cîțiva pași, pînă la 

unitatea O.C.L. 36. Aici, un băț pus 
de-a curmezișul, la intrare, și un 
aviz : „Inventar. Unitatea cea mai 
apropiată se află în B-dul Bălcescu 
nr. 2“. Ne strecurăm peste bari
cade. înăuntru o activitate inten
să. Baloturi de pînză răsturnate. 
Parcă se pregătește o expediție 
pol.

— Cît o să dureze ? întrebăm.
— Două săptămîni cel puțin.

în concediu ? E un 
Trebuie magazinul 

cu marfă ? Mai în-
Și apoi, asemenea

iată dintr-un condei 20 de 
întrerupere a activității, 
din magazinele din vecină- 
„Tehnometal“ — a stat în- 
timpul verii 15 zile (26 iu-

Semănatul
în ritm
mai accelerat

(Urmare din pag. I-a)

Vasile NICOROVICI

VIRGINIA ZEANI
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Forestierii In acțiune Foto : Agerpres

în general

Mai facem cîțiva pași. La par- 
fumeria învecinată ne încîntă 
ochii un alt aviz : „Primim mar
fă“. înăuntru — tot activitate in
tensă. Și-ți vine să-l întrebi pe 
responsabil : „Mă rog, alte ore mai 
potrivite n-ați găsit ? De ce nu 
respectați programul afișat 7“

Am citat fapte constatate pe te
ren. Primim și numeroase sesizări 
de la cititori. Ei critică această 
stare de lucruri și își exprimă sur
prinderea că nu s-a găsit pînă 
acum o soluție în privința respec
tării programului magazinelor. Ne
dumerirea lor e justificată. Rezol
varea problemei, însă, pare mai 
complicată. Așa a reieșit din dis
cuțiile pe care le-am avut cu fo
rurile de resort.

Ce se poate face ? am întrebat. 
Desigur, nu punem în discuție o- 
portunitatea inventarelor, care re
prezintă, după cum se știe, o ope
rație importantă pentru asigura
rea bunei gospodăriri a unităților 
comerciale. Ceea ce merită pus în 
discuție este însă frecvența și du
rata lor.

Tov. AUREL FILIPOIU, consilier 
în Ministerul Comerțului Interior, 
ne-a declarat că numărul maxim

de inventare este de patru pe an, 
și că, potrivit unui ordin din mai 
1965 al ministrului, acest număr 
maxim se aplică numai în ca
zul magazinelor care desfac 
mărfuri cu amănuntul și în care 
plata se face direct la vînzător. 
Cerința aceasta nu e exagerată, 
întrucît e vorba de o treabă se
rioasă : apărarea avutului obștesc. 
Cit privește durata unei inventarieri, 
ea nu trebuie să treacă de o zi. 
Dacă se prelungește mai mult, e nu
mai din vina lucrătorilor din unita
tea respectivă, care : 1. fie că n-au 
pregătit operația conform pres
cripțiilor ministerului ; 2. fie că au 
stocuri mai mari decît cele nece
sare ; 3. fie că au săvîrșit greșeli 
în operații care reclamă timp mai 
mult pentru verificare ; 4. fie că 
magazinul nu are spațiu suficient 
pentru sortarea mărfurilor. In ge
nere, după părerea interlocutorului 
nostru, cei care au interes să pre
lungească inventarierea sînt res
ponsabilii de unități, 
bine“ la control.

Multe întreruperi ale 
magazinelor s-ar putea 
mai bună organizare a 
provlzlonărll. în această privință, 
tov. BUJOR STÄNESCU, director 
al Direcției organizării în cadrul 
aceluiași minister, ne-a decla
rat că ar fi necesară folo
sirea pe scară mai largă a unor 
metode moderne, de pildă pream- 
balarea. în acest caz, numărarea 
articolelor s-ar face mai repede. 
O altă metodă, care a început să 
se practice cu bune rezultate la 
București, este livrarea mărfurilor 
cu ajutorul unor containere. Acea
sta duce la eliminarea biletelor de 
genul : „închis. Primim marfă“, 
care nu au ce căuta pe ușile ma
gazinelor.

Inreglstrtnd punctele de vedere ale 
reprezentanților comerțului, trebuie să 
adăugăm că. Indiferent de cauze șl 
de motivări, în ce privește întreru
perile în programul magazinelor tre
buie să se pună mal multă ordine. 
Firește, e greu să se emită retete pre
stabilite, general valabile, date fiind 
complexitatea șl marea varietate a 
situațiilor ce se pot Ivi In activita
tea întregii rețele comerciale. Cetă
țenii ar fl Insă bucuroși să afle că 
forurile competente — care stnt la 
curent cu fenomenele negetlve >em- 
nalate mal sus — vor examina pro
blema sub toate aspectele șl vor lua 
toate măsurile care se Impun. Fără 
îndoială că aceste măsuri vor ține 
seama atît de necesitățile administra
tive, cit șl de interesele publicului.

iKKHKS
Teatrul de Operă șl Balet : v % 

rls Godunov — ora 10,30. Tea.,.!' 
de stat de Operetă : Casa cù trei 
fete — ora 19,30. Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Maria Stuart — ora 19,30, (sala 
Studio) î Moartea unui artist — 
ora 19,30. Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Clipe de via
ță — ora 19,30, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Cristofor ! — ora 19,30. Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (sala 
Palatului) : Revista la Paris — 
ora 19,30. Circul de stat : Circus 
București — ora 20. Festivalul in
ternațional al teatrelor de păpuși 
și marionete — Sala Savoy : Tea
trul Central de păpuși din Mosco
va — oră 16 și ora 20. Sala Țăn
dărică : Tcatro Stabile dell’Aqulla 
(Italia) — ora 16 și ora 20.

TELEVIZIUNE
17,30— Transmisie de la Stadio

nul Republicii a întîlniril de 
rugbl dintre echipele Grlvlța ro
șie șl Béziers — Franța. 19,00 
nalul televiziunii I. 19,20 — S 
țiunl din programul celui tw 11 
Ill-lea Festival Internațional al 
teatrelor de păpuși șl marionete. 
20,00 — Filmul documentar „Prie
tenul meu Max“. 20,15 — Șah. 
20,35 — Film : „Asta-1 tot ce s-a 
întîmplat“. 22,15 — Jurnalul tele
viziunii H șl Buletin meteorolo
gic.

CINEMATOGRAFE

Doi eminent'/

mare aAseară, în sala 
Palatului din Capitală, 
Virginia Zeani a apărut 
In rolul Miml din „Boema"

Foto : A. Cartoțan

Și totuși, între cele două unități 
agricole există diferențe mari în 
organizarea muncii. In timp ce la 
cooperativa agricolă de producție 
„Lumea Nouă" au fost pregătite 
(arate și discuite) pentru semăna
tul griului 740 de hectare, adică 90 
la sută din suprafața prevăzută, 
la cooperativa agricolă de produc
ție „23 August" suprafața pregătită 
pentru semănatul aceleiași culturi 
este de numai 450 de hectare, mai 
puțin de jumătate din cea stabi
lită.

NICOLA ROSSI-LEMENI

De-a lungul primului 
lor itinerar liric prin țara 
noastră — Boema, Tra- 
viata și Boris Godunov la 
Iași, Boema, Bărbierul din 
Sevilla, Traviata și Faust 
la Cluj — care au pre
cedat spectacolele din 
Capitală, Virginia Zeani 
și Nicola Rossi-Lemenl au 
stîrnit prețuirea unanimă 
a publicului cucerit de ar
ta unor remarcabili inter
preți de operă. Nu este 
vorba de celebrități spec
taculoase, amplificate de 
ecourile efemere ale mo
dei, ci de cîntărețl de o 
profundă muzicalitate, de 
artiști cu mari calități. De 
aproape două decenii, 
cuplul Virginia Zeani — 
Nicola Rossi-Lemenl ocu
pă, în aria de largă Ira
diere a operei Italiene, un 
loc statornicit de cea mai 
onestă șl cuceritoare pro- 
leslonalltate. Consolidată 
dincolo de performanțe 
de virtuozitate, celebri
tatea lor ține de noblețea 
aotulul da cultură — vo
cală, muzicală, teatrală,

artistică 
care-1 săvîrșesc cu fieca
re apariție

Născută 
codrilor cu 
zonanță ce 
lîngă Reghin spre culmile 
Carpaților răsăriteni, Vir
ginia Zeani se pare că 
le-a împrumutat din vir
tuți și destin; căci, după 
ce s-a instruit și s-a for
mat la București, aplecat 
să se perfecționeze pe 
drumul pe care molizii și 
paltinii carpatini ar fi a- 
juns, odinioară, pe mîna 
maeștrilor din Cremona. 
Ceea ce ni s-a restituit 
în aceste zile a fost în 
multe privințe un... Stra
divarius. O expresie vo
cală de extremă omoge
nitate, dens și egal tim
brată în orice situație teh
nică, mereu controlată ca 
efect și sonoritate. Tehnica 
excelentă în mezza-vo- 
ce lărgește considerabil 
spectrul gradațiilor vocale 
posibile, subliniind efec
tele de sonoritate explo
zivă, destul de frecvente 
în Trcrvlata și Boema,

scenică.
la marginea 
lemn ds ie
se întind de

ca expresie a tempera
mentului meridional vul
canic. Virginia Zeani o 
însă un interpret lucid al 
melodramei, reține eiu- 
ziunile lirice excesive, în 
favoarea unui spor de in
teriorizare, de sobrietate 
muzicală, de acuratețe 
stilistică — chiar dacă nu 
fără unele libertăți. Ast
fel, în Mimi ca și în Vio
letta, personajul capătă 
conturul firesc și totuși 
înnobilat de interpretul 
lucid care-1 dublează, ra
reori umbrit — în accen
tele de plîns, bunăoară, 
jucate în maniera clasică 
a actorului de melodramă.

Mobilitatea extremă — 
actoricească, sudată cu 
aceea a expresiei vocale 
mereu surprinzătoare și 
cu un perfect aplomb, 
plasticitatea — a frazei 
muzicale, a Intonației cu
vântului cîntat și în ace
lași timp 
nice prin gest și poză 
statuară, 
fină — a 
actorului, sînt calitățile in
terpretării lui Nicola

ca manie- 
rolul; un 
care ver
și gedtuL .

un 
de

a sugestiei sce-

muzicalitatea 
cîntărețului și a

Rossi-Lemenl. Un Mefisto 
spiritual, spectaculos, în 
spiritul celor măi bune 
tradiții franceze, atît ca 
apariție cît și 
ră de a cînta 
Don Basilio în 
bul, intonația
sînt liniile, trase gros și 
inspirat, ale unul caracter 
prins sub lupa satirei; 
Boris Godunov plin
noblețe și dramatism. A- 
cestea sînt imaginile 
care cîntărețul italian ne-a 
încîntat, chiar și atunci 
aînd amatorii de vöci ex
trem de sonore șl meta
lice nu au fost pe deplin 
satisfăcuți, Inteligența și 
finețea interpretării au 
fost pe deplin compensa
torii.

încadrați de cei mai 
buni interpreți lirici de la 
Operele din Iași și Cluj, 
oaspeții scenelor noastre 
de operă au înscris, 
început de stagiune, 
remarcabil și plăcut 
veniment artistic.

cu

la 
un
e-

Ilie BALEA

recoltat 
cealaltă 

tovarășii Ilie Ursu,

La prima unitate, tov. Gheor
ghe Dan, președintele cooperativei 
agricole, Traian Codrescu, inginerul 
agronom, și Florea Miloacă, secre
tarul organizației de partid, erau 
toți pe cîmp. Ei ne-au spus că din 
830 de hectare de grîu numai 90 
vor fi însămînțate după porumb, 
care urmează să lie 
săptămîna viitoare. La 
cooperativă,
președinte, și Gheorghe Comșa, 
inginerul agronom, se aflau... în bi
rou. El nu ne-au putut indica 
data cînd vor putea pregăti tere
nul după porumb pa cele 279 hec
tare ce urmează să fie însămînțate 
cu grîu. De ce oare conducerea a- 
cestei unități nu urmărește cum se 
descurcă vecinii lor, care și în a- 
cest an au obținut producții mari 
de grîu ?

Din biroul său, inginerul agronom 
Boris Verbințchi, de la cooperati
va agricolă 
țișoara, ne-a 
14 tractoare 
de la S.M.T.

de producție din Or- 
asigurat că toate cele 
ale brigăzii a treia 
din localitate lucrea-

ză intens la pregătirea terenului 
pentru însămînțări. Dar, din păcate, 
alta este realitatea. Două tractoa
re s-au defectat și au plecat în sta
țiune la reparat. Trei execută alte 
lucrări, unul stă pentru că n-a 
venit pontatorul să măsoare tere
nul. Firește că lă această unitate 
rezultatele sînt mult sub posibilități.

O situație asemănătoare întîlnești 
și la alte cooperative agricole din 
raionul Arad. La Peregul Mic, 
bunăoară, au fost făcute arături de 
însămînțări doar pe 120 de hecta
re din cele 400 stabilite, iar din 
acestea numai 40 sînt practic gata 
pentru semănat.

Așadar, în regiune timpul este 
prielnic. S-au luat măsuri și s-au 
întocmit planuri bune. Esențial este 
însă acum ca organele de resort 
să vegheze ca pretutindeni să se 
muncească înti-un ritm corespun
zător, ca specialiștii consiliilor 
gricole 
țile să 
pentru 
lltățile
socialiste.

a- 
să ajute ca în toate unită- 
se folosească în întregime 
semănat forțele șl posibi- 
de care dispun unitățile

In haine 
de lucru

(Urmare din pag. I-a)

Transformarea individului în 
om nu se poate săvîrși decît 
sub semnul unor asemenea 
comuniuni și am seninătatea să 
afirm că problema destinului in
dividului mi se pare în aceeași 
măsură insignifiantă pe cît mi 
se pare de fundamentală pro
blema destinului omului din so
cietatea noastră.

Am păstrat din vremurile de o- 
dinioară, dintr-o perioadă de mis
tificări grotești dar tragice, o 
sfintă panică de baliverne mai 
mult sau mai puțin grandilocven
te și nu mi-aș ii îngăduit să fac 
nici una din afirmațiile de mai 
sus, dacă n-aș avea, aproape sub 
buricul degetelor, controlul lor 
de fiecare clipă.

Azi, ecourile festive și solem
ne ale marilor evenimente care 
au marcat în vara aceasta viața 
noastră politică au început să 
se așeze. Țara și-a pus din nou 
haina ds lucru. Directivele Con
gresului prind să se transforme 
în fapte menite să slujească pro
pășirea multilaterală a omului. 
Dar nu numai afirmarea progra
matică a acestei finalități dă 
construcției socialiste caracterul 
ei umanist, ci însăși practica 
muncit de construcție. Realizarea 
țelurilor care ne stau în față pre
tinde obligatoriu un om altfel 
alcătuit. Devenind norme ale con
strucției în toate domeniile, ca- 
litătea, frumusețea, vigoarea, 
trăinicia implică însușiri umane 
sporite: simț de răspundere, gîn- 
dire originală și îndrăzneață, cul
tură temeinic asimilată, conștiință 
permanent trează. Omul nou nu 
mai e un deziderat teoretic. E în 
mers. 11 întîlnim pretutindeni pe 
șantiere, în laboratoare, în bi
blioteci. Și-a agățat hainele de 
sărbătoare în cuier și și-a sufle
cat mîneclle.

• UN CARTOF, DOI CARTOFI I 
Patria — 9,30; 11,45 ; 14 ; 16,30;
18.45 ; 21, Capitol — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, la grădină — 
19,30, Feroviar 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45 ; Bucegl — 10 ; 
12,15 ; 1« ; 18,15 ; 20,30 (la toate 
completare Lecție în infinit), la 
grădină — 19,30, Floreasca — 10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (comple
tare Comorile orașului scufundat),- 
« RUNDA 6 ! Republica — ,’
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Ex, *71-  
țla — Piața Scînteil — 19,15, B cu-

— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,30 i
21, Excelsior — 9,45 ; 12 ; 14 ;

18,15 ; 20,30, Modern — 10,30 ; 
, 15 ; 17,30 ; 20 (la toate com

pletare Sultă bănățeană).
CINEVA, ACOLO SUS, MA IU- 

E : Luceafărul — 8,30 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 21, Festival — 8,45 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, la gră-
- 20, Tomls — 9,30 ; 12 ; 14,30 ;

; 20, la grădină 10,30, Melodia —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Fla
mura — 10 ; 12,30 ; 15,30 : 18 ; 20,30, 
Stadionul Dlriamo — 19,30, Arenele 
Libertății — 19,30, (la toate com
pletare Știați că...).
• ROȘU ȘI NEGRU - ambele se
rii : Carpațl — 10 ; 16 ; 19,30.
• CAPORALUL ȘI CEILALȚI i 
Victoria (completare Sport nr.
4 / 1965) — 9,45 ; 12 ; 14,45 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
a TOLBA CU AMINTIRI t — 
Central (completare Unde nu-1 
cap) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
• HOȚUL DE PIERSICI : Lumln 
(completare Fata de pe Someș) —
10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MARȘUL ASUPRA ROMEI : U- 
nlon (completare Prietenul meu 
Max) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a PROGRAM PENTRU COPII I 
Doina — ora 10.
a CRONICA UNUI BUFON : Doi
na (completare Cine sînt el t) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O CERUL ȘI MOCIRLA : Timpuri 
noi (completare Diligenta) — 10 la 
21 în. continuare.
a DANSUL ETERN :Gluleștl (com
pletare Dușmanul Inimii) — 16 ; 
18,15; 20,30.
a STRIGATUL î Cultural (com
pletare Surîsul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CARAMBOL : rulează la cine
matograful înfrățirea Intre po- 
pöare (completare Bastonașul) —
10.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
a BANDA : Dacia (completare Si
metrie) — 9 la 14,45 în continuare,
16.45 ; 18,45 ; 20,45, Ferentari (com
pletare Apa vie) — 16 ; 18,15 ;
20.30, Cotrocenl (completare Gust 
bun... șl bun gust) — 16 ; 18,15 ;
20.30. .......................
a PROCESUL PROFESORULUI 
VTEIR : BUzești — 10 ; 14,15 ; 17,45 ;
19.45 ; - la grădină — 19, Arta —
11 ; 14 ;. 17; 20, Ia grădină—19, (la 
ambele completare „Mîlne Începe 
azi').
a EVADATUL cinemascop — 
Crîngașl (completare Muzeul Zam- 

ihaccian). — 16 î 16,15; 20,30, Volga 
(completare Nu bem niciodată) — 
10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• SAMBA : Grlvlța — 10 ; 12,30 ; 

. 15,30; 18; 20,30, Miorița — 8,45; 11,15;
13,30 ; ,16 ; 18,30 ; 21 (la ambele
completare A cul e vina 7).
<B CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Unirea (completare Lucră
rile Marii Adunări Naționale) — 
16 ; 18,15 : 20,30, la grădină — 19,30. 
a VIAȚA DIFICILA : Flacăra 
(completare Musca purtătoare de 
microbi) — 15,30 ; 18 ; 20,30, gră
dina Vltan (completare Amintiri 
contemporane) — 19,15.
a FEMEIA NECUNOSCUTA : Vl
tan — 15,45 ; 18 : 20,15.
a LALEAUA NEAGRA — cinema
scop : Munca — (completare Si
metrie) — 10,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
21, Cosmos — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
a CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii : Popular (completa
re Plonleria nr. 4/1965) — 16 ; 19,30. 
a DOMNUL — cinemascop Moși
lor (completare Construim) — 
15,30 : 18 ; 20,30, la grădină - 19,30. 
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD : 
Viitorul (completare Muzeul Zam- 
baccian) — 15 : 17 ; 19 ; 21.
« APORT MUHTAR ! - cinema
scop : Colentlna — 16 ; 18,15 ; 20 3 
Pacea — 18 ; 18 ; 20, (la ambe.
completare Acolo unde Carpat 
întîlnesc Dunărea — cinemasco' /. 
a RQMULUS ȘI REMUS — cine
mascop ; Rahqva — 15,30 : 18 ;

la grădină - 19,30, Drumul 
Sării 11 ; 15 ; .17,30 ; 20. (la am
bele completare Melodiile străzii 
— Cinemascop).
R UN ȘOARECE PRINTRE BĂR
BAȚI : Progresjil (completare Lo
godnicul) . 15,30 : 18 : 20,15: 
a UNORA LE PLACE JAZUL : 
Lira— 15.30: 18 ;, 20 30, la grădină 
-19.30.
A UMBRELELE din CHER
BOURG : grădina Progresul (com
pletare Slirîsul) - 20
« ClNTtND IN PLOAIE : grădi
na Doina (Completare Sport nr 
4/1965) — 19,30.
® CLUBUL CAVALERILOR : gră
dina Progresul Parc (completare 
Șt atunci) — 19,30.
a CINTAREAȚA SCLAVA : grf 
difla Colerillna —. 19.30.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 23, 24 sl 

25 septembrie. In țară: Vreme In 
general frumoasă șl relativ rece 
cu cer variabil. Vint slab, pînă la 
potrivit, din sectorul nord-est. 
Temperatura în scădere, mai ales 
în nordul țării. La sfîrșitul in
tervalului temperatura în Creș
tere, începînd din vest. Minimele 
vor fi cuprinse între 1 șl 11 grade. 
Iar maximele între 15 șl 25 grade, 
local mal ridicate. Condiții favo
rabile producerii brumei în țumă- 
tatea de nord a țării. în Bucu
rești : vreme în general frumoa
să, dar relativ rece, Cerul va
riabil. vînt slab, pfnă la potrivit. 
Temperatura în scădere, la în
ceput, apoi în creștere.
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Cu prilejul deschiderii Expoziției 
instrucției economice a R. P. Chineze 
Sosirea unei delegații 
guvernamentale

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Marți dimineața a sosit în Ca
pitală delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Chineze, con
dusă de Cean Lin-cl, ministrul in
dustriei cărbunelui, care va lua 
parte la deschiderea Expoziției 
construcției economice a R. P. Chi
neze.

Delegația este formată din Tan 
Ke, adjunct al ministrului indus
triei petrolului, Cian Hua-dun, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
chinez pentru promovarea comer
țului internațional, Liu Fan, amba
sadorul R.P. Chineze la București,

Conferința de
La București au luat sfîrșit lu

crările de organizare a Expoziției 
construcției economice a Republi
cii Populare Chineze. Cu acest pri
lej, directorul expoziției, Cian Hua- 
dun, prim-vicepreședinte al Con
siliului chinez pentru promovarea 
comerțului internațional, a orga
nizat marți o conferință de presă.

Prezentînd ziariștilor expoziția, 
Cian Hua-dun a arătat că printre 
exponate se numără produse me
talurgice, mașini, aparate și instru
mente de mare precizie, produse 
petroliere, produse agricole, ale 
industriei ușoare și alimentare, o- 
biecte ale artei meșteșugărești. 
Sînt expuse, de asemenea, foto- 
u -Kii care oglindesc dezvoltarea 
in’țustriei și agriculturii.

In continuare, în legătură cu 
dezvoltarea economiei R. P. Chi
neze, vorbitorul a arătat, printre 
altele, că în 1964 valoarea pro
ducției globale industriale a cres
cut cu peste 15 la sută față de anul

PLECAREA DELEGAȚIEI
DE ZIARIȘTI»

DIN R. P. CHINEZĂ
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd spre patrie, dele
gația de lucrători ai ziarului „Jen- 
minjibao“, condusă de Wuan I, re
dactor șef adjunct, care, la invita
ția ziarului „Scînteia“, a făcut o 
vizită în țara noastră. Pe aeropor
tul Băneasa, oaspeții au fost sa
lutați la plecare de reprezentanți 
ai conducerii ziarului „Scînteia“ 
și ai organelor centrale de presă, 
ai Uniunii Ziariștilor din Repu
blica Socialistă România și ai Di
recției Presei din Ministerul Afa
cerilor Externe. Au fost de ase
menea de față Liu Fan, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Chineze la 
București, precum și alți reprezen
tanți ai Ambasadei.

START IN „DINAMOVIADA“ DE BASCHET Campionatele Fiecare obiectiv
Pe podiumul instalat în parcul 

sportiv Dinamo din Capitală au 
început ieri întrecerile turneului 
internațional de baschet „Dinamo- 
viada“, aflat la a Vl-a ediție. Cele 
opt echipe participante au fost îm
părțite în două grupe preliminare, 
care se desfășoară sistem turneu. 
Sîmbătă, cîștigătoarea grupei A se 
va întîlni cu a doua clasată din 
grupa B și cîștigătoarea grupei B 
cu a doua clasată din grupa A, ur- 
mînd ca duminică, în ultima zi, în
vingătoarele să-și dispute locurile 
1—2, iar învinsele locurile 3—4 în 
clasamentul final. Primele jocuri 
din grupele preliminare s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
grupa A : Spartak (Bulgaria)-Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) 74—66 
(45—30) ; Dinamo (U.R.S.S.)-Gwar- 
dia (Polonia) 55—63 (26—24) ; grupa

Fază din întllnlrea Avangard 
(R. P. Chineză) — Dynamo (R. D. 

Germană)
Foto : A. Cartojan 

și Li Bin, consilier comercial al 
Ambasadei R. P. Chineze.

Pe aeroportul Băneasa delegația 
a fost salutată de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Constantin Ce- 
nușe, adjunct al ministrului mi
nelor, Virgil Actarian, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini, Nicolae lonescu, 
adjunct al ministrului petrolului, 
Victor lonescu, președintele Came
rei de Comerț, de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față membrii Amba
sadei R.P. Chineze la București.

presa
1963. S-a obținut, de asemenea, o 
îmbunătățire generală a calității. 
O dată cu dezvoltarea producției 
industriale și agricole se îmbună
tățește treptat și nivelul de trai al 
populației de la orașe și sate. Da
torită dezvoltării rapide a con
strucției socialiste s-au lărgit ne
contenit relațiile comerciale cu 
alte țări.

Vorbitorul a relevat apoi faptul 
că relațiile de colaborare dintre 
Republica Populară Chineză și Re
publica Socialistă România se dez
voltă continuu. Sperăm, a spus el, 
că deschiderea expoziției va aduce 
o contribuție activă la dezvoltarea 
și pe mai departe a colaborării 
prietenești și a relațiilor econo
mice și comerciale dintre popoarele 
chinez și român.

★
Ziariștii prezenți la conferința 

de presă au vizitat apoi expoziția, 
care se va deschide joi, 23 sep
tembrie. (Agerpres)

O expoziție 
a tineretului școlar

Expoziția de desene a copiilor și 
tineretului școlar, care pînă acum 
a fost organizată în mai multe țări 
ale lumii, va poposi în curînd in 
România. La începutul lunii vi
itoare, ea va fi deschisă sub auspi
ciile Ministerului învățămintului, 
C.C. al U.T.C., Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea în sălile Mu
zeului „Bucureștii în arta plastică“ 
și „Colecția Simu“. La închiderea 
expoziției internaționale de desene 
a copiilor și tineretului școlar de 
là București juriul va acorda celor 
mai bune lucrări 28 premii și nu
meroase mențiuni în diplome.

(Agerpres)

B : Dinamo (România)-Dosza (Un
garia) 88—68 (46—42) ; Avangard 
(R. P. Chineză)-Dynamo (R.D. Ger
mană) 67—62 (38—27).

Astăzi, începînd de la ora 16, sînt 
programate în ordine partidele : 
Dynamo (R. D. Germană)—Dosza 
(Ungaria), Spartak (Bulgaria)—Di
namo (U.R.S.S.), Avangard (R. P. 
Chineză)—Dinamo (România), Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia)—Gwardia 
(Polonia).

SEMIFINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE OINĂ

La Sebeș și Cluj s-au disputai Jocu
rile fazei de zonă a campionatului 
republican de oină édifia 1965, care 
au reunit 9 dintre cele mai bune for
mații din fără.

La meciurile programate pe sta
dionul din Sebeș au participat repre
zentativele regiunilor Maramureș, 
Banat, București, Crișana și Hune
doara. Prestînd un joc mai bun, echi
pele regiunilor Maramureș (Minerul 
Baia Mare) și București (Vlafă Nouă- 
Olfeni) s-au calificat în finala cam
pionatului republican ce se va des
fășura între 8—10 octombrie la Su
ceava. Echipa din Baia Mare, con
dusă de maestrul sportului Viorel 
Bălin, a acumulat maximum de puncte 
— 24, fiind urmată de formafia Viață 
Nouă-Oltenl (20 puncte).

In întrecerile de la Cluj, pe pri
mele două locuri s-au clasat echi
pele C. P. București și Birulnfa Ghe- 
răieșfi (Bacău).

PROGRAM COMPETITIONAL
La sfîrșltul acestei sâptâmîni, e- 

chipele de fotbal din categoria A 
își reiau întrecerea cu meciurile e- 
tapei a Vl-a. Sîmbâtă, Dinamo Pi
tești joacă pe teren propriu cu Di
namo București, iar celelalte parti
de se dispută duminică după ur
mătorul program : Steaua—Siderur- 
gistul. Rapid—Steagul roșu Brașov 
(in cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust* * Începînd de la ora 14,15), 
Farul Constanta—Petrolul Ploiești, 
Știința Craiova—U. T. Arad, Știința 
Cluj—Știința Timișoara, Crlșul Ora
dea—C.S.M.S. Iași.

Congresul a fost, de asemenea, 
salutat de reprezentanții delega
țiilor din R.F. Germană, R.D. Ger
mană, Anglia, Polonia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Ungaria, Olanda, 
Irlanda, Elveția, Cehoslovacia, Iu
goslavia.

In continuare a fost prezentat 
raportul de activitate al C.I.P.S. 
de la ultimul Congres și pînă în 
prezent.

Timp de 4 zile, Congresul 
C.I.P.S. va dezbate probleme pri
vind dezvoltarea pescuitului spor
tiv și îmbunătățirea condițiilor 
pentru practicarea Iul. Totodată vor 
fi discutate măsuri privind protec
ția apelor, problemă care depășeș
te sfera interesului strict al pes
cuitului, precum și probleme orga
nizatorice.

*
Participanțil la lucrările celui 

de-al XH-lea Congres au făcut în 
cursul după-amiezii de marți o vi
zită pe litoralul Mării Negre. Sea
ra, Comitetul executiv al Asocia
ției generale a vînătorilor și pes
carilor sportivi din Republica So
cialistă România și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al orașu
lui Constanța au oferit un cocteil.

(Agerprez)

Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Una din Instalațiile noului complex de 
reformare catalitică a rafinăriei

Foto : Gh. Vlnțllă

„Dezvoltarea României 
stîrnește admirație"
Declarațiile făcute de conducătorul delegației 
parlamentului danez

înainte de a părăsi țara noa
stră, conducătorul delegației 
Parlamentului din Danemarca. 
Julius Bornholt, președintele 
Parlamentului, a avut o convor
bire cu redactorul Agenției ro
mâne de presă „Agerpres“, 
S. Lucian, căruia i-a declarat 
printre altele :

Am adevărate sentimente de 
admirație față de dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o România. In 
țara dv. atît de bogată se reali
zează astăzi foarte multe lucruri 
însemnate. Am văzut numeroase 
fabrici care sînt la un nivel de 
dezvoltare mondială și care con
tribuie la făurirea unei țări noi. 
De altfel, în toate domeniile de 
activitate vă străduiți și reușiți să 
valorificați resursele pe care le a- 
veți. Demn de admirat este și ceea

europene de tir

în cadrul campionatelor europene 
de tir, care se desfășoară la po
ligonul Tunari din Capitală, marți 
s-a disputat proba armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri bărbați. La 
totalul celor trei poziții pe primele 
trei locuri s-au clasat trăgătorii 
sovietici Aleksandr Gherasimenok
— 1150 puncte, Vitali Parhimovici
— 1145 puncte și Vladimir Ciuian
— 1143 puncte. Clasamentul pe 
echipe : U.R.S.S. — 4555 puncte, 
Iugoslavia — 4512 puncte, R. F. 
Germană — 4503 puncte.

La poziția în genunchi, formația 
U.R.S.S. a cucerit primul loc cu 
1547 puncte, performanță care re
prezintă un nou record mondial. 
Locul doi a revenit selecționatei 
R. D. Germane cu 1526 puncte. In 
întrecerea individuală cel mai bun 
rezultat a fost obținut de Oleg 
Lapkin (U.R.S.S.) cu 389 puncte, 
urmat de compatriotul său Vitali 
Parhimovici — 389 puncte și Jerzy 
Nowicki (Polonia) — 388 puncte. 
La poziția în picioare, primul loc 
a revenit lui Aleksandr Gherasi
menok (U.R.S.S.) cu 374 puncte, iar 
pe echipe a cîștigat formația Uni
unii Sovietice cu 1461 puncte.

întrecerile continuă astăzi cu 
proba de armă liberă calibru redus 
trei poziții — feminin.

După jocurile susținute la 
Iași și Constanța, echipa fran
ceză de rugbi Béziers își în
cheie turneul în țara noastră 
evoluînd astăzi la București, 
pe stadionul „Republicii“, în 
compania formației Grivița 
Roșie. Meciul va începe la ora 
17,30 și va fi transmis în în
tregime la televiziune. în des
chidere este programată întîl- 
nirea amicală de fotbal 
Rapid—Progresul. 

ce ați făcut pînă acum în privința 
construcțiilor de locuințe. Noi vă 
dorim să construiți mereu și mereu 
mai mult. Referindu-se la coope
rativele agricole de producție vi
zitate, oaspetele a spus : Am re
marcat că munciți în agricultură 
într-un mod foarte înțelept, ceea 
ce vă face să progresați și în a- 
cest domeniu.

Oaspetele s-a referit apoi la le
găturile cultural-științifice dintre 
cele două țări și la perspectivele 
lor de dezvoltare : Găsesc că ar fi 
foarte folositor ,șă se încheie un 
acord cultural între țările noastre, 
să facem schimburi de specialiști 
în diverse domenii, să colaborăm 
îndeosebi pe tărîm științific. Oa
menii de știință și cultură români 
vor fi întotdeauna bineveniți în 
Danemarca. La rîndul nostru, do
rim să venim mai des în România, 
să ne întîlnim cu cei care reali-
zează bunurile materiale și spiri
tuale. Țin să menționez, în în
cheiere, că în cursul vizitei am fă
cut cunoștință mai îndeaproape cu 
folclorul poporului român, cu cul
tura și arta sa, pe care le-am în
drăgit pentru marile sale valori.
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la termen
(Urmare din pag. I-a)
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Necesitatea corelării judicioa
se a termenelor de livrare a 
utilajelor pentru noile obiective 
cu graficele de montaj a fost sub
liniată și de Dumitru Dijmărescu, 
inginer șef al exploatării miniere 
Motru, Valentin Stroescu, inginer 
șef adjunct al Fabricii de ciment 
din Tg. Jiu, Voicu Mihai, directo
rul C.I.L. Tr. Severin. Unii vorbi
tori au arătat că mai sînt cazuri 
oînd uzinele furnizoare livrează u- 
tilaje Incomplete sau nu respectă 
întocmai prevederile proiecte
lor referitoare la calitate. Sar
cina de punere în funcțiune la ter
menul planificat a fabricii de tu
buri precomprimate — a spus An- 
ghel Matei, directorul Complexu
lui de prefabricate din beton Cra
iova — nu s-a realizat deoarece 
uzinele „23 August"-București și 
„Independența“-Sibiu au livrat cu 
întîrziere unele utilaje tehnologi
ce, iar uzina „Vulcan“ din Bucu
rești a trimis anumite tipare 
cu dimensiuni care depășesc limi
tele admise.

Beneficiarii sâ asigure 
din timp proiectele

nr. 6
Ciu- 

beneficiarilor de

Directorul întreprinderii 
construcții-Craiova, Gabriel 
palea, a cerut 
investiții să acorde o grijă deose
bită respectării termenelor de 
predare a proiectelor, creînd con
structorilor posibilitatea de a in
tensifica ritmul lucrărilor. Intrucît 
sînt necesare asigurarea continui
tății montajului pe șantier și elimi-

în abatajele Donbasului
In bazinul carbonifer Donbas 

se fac în prezent impor
tante lucrări de extindere și mo
dernizare : se construiesc 13 mine 
noi, se reconstruiesc și se moder
nizează alte 25, care după înche
ierea luc.rărilor își vor spori pro
ducția anuală cu 10 milioane tone, 
în cadrul programului de meca
nizare și automatizare com
plexă a minelor, în exploatarea 
„Okteabrskaia" s-a introdus un 
sistem de mașini de extracție cu 
susținere hidraulică mecanizată. 
Se realizează astfel un randa
ment de peste 800 tone pe mun
citor și lună. în felul acesta s-a 
făcut un nou pas spre realizarea 
mijloacelor tehnice care nu nece
sită prezența permanentă a mun
citorilor în abataj.

0 nouă promoție

de medici
Anul acesta, cele patru institu

te de medicină din R. P. Ungară 
au fost absolvite de 860 de stu- 
denți, dintre care 140 de stomato
logi. Marea majoritate a tinerilor 
medici își vor începe activitatea 
în mediul rural. în cele 40 de școli 
sanitare au studiat 450 de surori 
medicale, iar 350 de surori au pri
mit o pregătire specială pentru 
îngrijirea copiilor. în Ungaria, în 
ultimul deceniu, numărul perso
nalului din instituțiile medico- 
sanitare și al paturilor din spitale 
a crescut simțitor.

Prospecțiuni geologice

în ultimii ani geologii din R.P. 
Polonă au efectuat importante 
lucrări de cercetare a bogățiilor 
subpămîntene ale țării. încheind 
o primă etapă de prospecțiuni și 
sintetizînd rezultatele obținute 
pînă în prezent, Direcția Centrală 
de Geologie a constatat că Polo
nia este de zece ori mai bogată 
în cupru și cărbune decît se cre
dea inițial. Totodată rezervele de 
minereu de fier întrec de trei ori 
rezervele presupuse. în împreju
rimile localității Staszow (voie
vodatul Kielce) au fost descope
rite importante zăcăminte de sulf, 
în prezent geologii polonezi se 
pregătesc în vederea unei noi e- 
tape de cercetări care se va des

narea operativă a neconcordanțe- 
lor între echipamentul livrat și 
proiect — a spus ing. Adrian 
Ștefănescu, șeful șantierului mon
taj de la centrala electrică de ter- 
moficare Craiova — cred că ar fi 
indicată crearea unei grupe de 
proieetare pentru părțile de termo- 
mecanică, electrică, de măsură și 
control termotehnic. Aplicarea a- 
cestei propuneri a fost sprijinită 
de alți vorbitori.

Rolul organizațiilor 
de partid

Organizațiilor de partid de pe 
șantiere — a spus tov. Iancu Pen- 
teș, adjunct al comisiei economice 
a comitetului regional de partid 
— le revine îndatorirea de a spori 
răspunderea comuniștilor și celor
lalți constructori în realizarea la 
termen și cu maximă eficiență e- 
conomică a fiecărei investiții. 
Popularizînd în rîndurile colecti
velor respective sarcinile sporite 
ale planului pe anul viitor, birou
rile organizațiilor de bază trebuie 
să concentreze întregul efort al 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor spre îndeplinirea lor exem
plară. De altfel, ele au și fost in
struite să exercite un control mai 
exigent asupra activității conduce
rilor șantierelor, să urmărească 
îndeaproape modul cum sînt res
pectate graficele de execuție, să 
stimuleze preocuparea pentru in
troducerea tehnicii avansate, folo
sirea din plin a utilajelor. O mai 
mare atenție se va acorda ridică
rii calificării și specializării con
structorilor, îmbunătățirii propa
gandei tehnice în vederea extinde
rii largi a experienței înaintate. 
Exemplul comuniștilor în produc
ție, repartizarea lor la executarea 
celor mai grele lucrări vor con
tribui la antrenarea activă a tu
turor constructorilor în întrecerea 
socialistă.

Din cuvîntul pârtieipanților la 
ședință a reieșit că sarcinile spo
rite pe anul 1966 trebuie să fie pri
vite cu aceeași răspundere de toți 
factorii care colaborează la realiza

fășura pe o scară mai largă, fo- 
losindu-se metode înaintate și 
noi realizări ale științei.

Motonavă pentru curse 

transatlantice
Colectivul șantierului naval „3 

Mai" din Rieka (R.S.F. Iugosla
via) a predat vasul de mărfuri și 
de călători „Klek" de 7 500 tone, 
care are și cabine pentru 50 de 
călători. Este a treia navă din 
seria celor patru destinate curselor 
transatlantice. Motonava „Klek" 
are o lungime de 146 metri și o 
lățime de peste 20 metri. în cea 
mai mare parte, este înzestrată cu 
utilaje și aparate realizate de in
dustria iugoslavă. Vasul poate 
dezvolta o viteză de peste 18 mile 
marine pe oră.

Heinrich Mann

într-o vastă ediție
în legătură cu împlinirea, anul 

acesta, a 15 ani de la moartea lui 
Heinrich Mann, în R.D. Germană 
a început publicarea unei noi e- 

rea planului de investiții — bene
ficiari, proiectanți, constructori, 
furnizori de utilaje tehnologice și 
materiale.

Vasile CIRJALIU

Produse petroliere 
de înaltă calitate

(Urmare din pag. I-a)

O altă problemă care trebuie re
zolvată în timpul cel mai scurt o 
constituie îmbunătățirea ambala
jelor pentru produsele petroliere. 
In ultima vreme, Fabrica de con
fecții din tablă din Codlea și 
Uzina mecanică Sinaia au livrat 
rafinăriilor butoaie necorespunză
toare, ceea ce dăunează calității 
produselor.

— Rafinăriile trebuie să asigure 
industriei petrochimice cantități 
sporite de materie primă. Cum s-a 
reflectat acest aspect în timpul șe
dinței ?

Mai mulți participant la discu
ții au vorbit despre însemnătatea 
recuperării ia maximum a’gazelor, 
în acest sens au fost stabilite mă
suri privind supravegherea mai a- 
tentă a instalațiilor, perfecționarea 
sistemului de condensare a gaze
lor. Pentru asigurarea condițiilor 
de depozitare a propanului e nece
sar concursul forurilor superioare. 
In august, cîteva mii de tone de 
propan au fost folosite drept com
bustibil din lipsa capacităților de 
depozitare la complexul petrochi
mic. De altfel, există cinci vase de 
depozitare a propanului, dar nu pot 
fi utilizate deoarece nu au fost încă 
montate. Aș vrea să insist asupra 
acestei probleme, mai ales că ea a 
fost ridicată și anul trecut. S-au 
dat asigurări din partea unor de
legați ai C.S.P. și ai ministerului 
nostru, însă lucrurile nu s-au 
schimbat în bine.

Aplicarea pas cu pas a măsuri
lor stabilite cu prilejul dezbaterii, 
intensificarea eforturilor pentru i- 
dentificarea și punerea în valoare 
a noi rezerve interne, sprijinul pe 
care îl vor acorda organele și or
ganizațiile locale de partid vor face 

diții complete, în 25 de volume, 
din opera marelui scriitor. în pri
mele 15 volume vor apărea roma
nele lui Heinrich Mann, trei vo
lume vor fi consacrate celor a- 
proape 60 de nuvele ale sale, un 
volum va cuprinde operele dra
matice, iar patru, circa 300 de 
schițe și eseuri. Cuvîntări și frag
mente din moștenirea literară a 
scriitorului vor completa ultimele 
două volume.

Pe Bistricës
Pe valea rîului Bistricës (R. P. 

Albania), unde recent a fost dată 
în exploatare prima hidrocentra
lă din țară, se desfășoară lucră
rile pentru construirea unei noi 
hidrocentrale. Principalul obiec
tiv este acum un canal de deri
vație, lung de 3 km și lat de 13 
m ; pînă în prezent, s-au executat 
săpături pe o lungime de 1,4 km 
precum și lucrările de betonare. 
Concomitent, se construiește și 
centrala propriu-zisă.

In secția turbinelor cu aburi 
a uzinei „V. I. Lenin*  din 
Plzen (R. S. Cehoslovacă)

tot mal rodnică munca desfășurată 
de colectivele rafinăriilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an, pentru pregătirea în cele 
mai bune condiții a producției a- 
nului viitor.

Congresul
Confederației 
internaționale 
de pescuit sportiv

(Urmare din pag. I-a)
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Stare de asediu in Bolivia
Ciocniri violente intre trupele 
guvernamentale și mineri

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Marți după-amiază au 
început la New York lucrările ce
lei de-a 20-a sesiuni jubiliare a A- 
dunării Generale a Ö.N.U.

Două din punctele de pe agenda 
provizorie a lucrărilor au fost pro
puse de țara noastră : 1) „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate între state europene aparți- 
nînd unor sisteme social-politice 
diferite“ și 2) „Proiectul de decla
rație privind promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare“.

Prima ședință prin care s-au 
inaugurat lucrările acestei sesiuni

a fost deschisă la ora 15, ora New 
Yorkului (21 ora Bucureștiului) de 
către Alex Quaison Sackey, preșe
dintele sesiunii precedente. Apoi 
s-a constituit Comisia de verificare 
a deplinelor puteri.

Președinte al celei de-a 20-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a fost ales Amintore Fanfani, șeful 
delegației italiene la lucrările se
siunii, ministrul afacerilor 
al Italiei.

Delegații au votat apoi 
nimitate la recomandarea 
liului de Securitate primirea 
O.N.U. a noilor state Gambia, Insu
lele Maldive și 
rul membrilor 
gînd astfel la

externe

în una- 
Consi- 

în

Singapore, numă- 
organizației ajun- 
117.

După un calm aparent, situația a 
redevenit încordată în Bolivia. A- 
cum cîteva zile, ministrul de in
terne anunța că în țară există „agita
ții sociale” și că au fost luate „măsuri 
de precauție”, fără a specifica carac
terul lor. Săpfămîna trecută s-au înre
gistrat demonstrații de protest împo
triva intrării în vigoare a legii repre
sive „pentru securitate” care, între al
tele, consideră ilegale toate mișcările 
greviste.

Ieri, marți, agențiile de presă au a- 
nunfat din La Paz, capitala Boliviei, 
decretarea stării de asediu pe între
gul teritoriu al țării. Junta militară de 
guvernămînf a adoptat această hotă- 
rîre în urma ciocnirilor violente pro
duse luni între trupele guvernamen
tale și minerii bazinelor Catavi și „Si- 
glo Veinte”. Incidentele au început 
în timp ce 
o cazarmă

fate a 25 de muncitori arestați. Potri
vit unui prim bilanț, în cursul 
ciocnirilor 28 persoane și-au pierdut 
viața, iar 85 au fost rănite. Au fost o- 
perate arestări în rîndurile minerilor.

într-o declarație făcută în legătură 
cu decretarea stării de asediu, copre
ședintele juntei militare de guvernă- 
mînf, Rene Barrientos, a anunțat că 
vor fi luate noi măsuri represive îm
potriva minerilor din cele două ba
zine, considerate de mult de junta 
boliviană ca „centre de subversiune*.

Atena

minerii se îndreptau spre 
cerînd punerea în liber-

La cea de-a XX-a sesiune și tensiune

NOUL PREMIER 
PREZINTĂ AZI 
ÎN PARLAMENT 
LISTA GUVERNULUI

REPUBLICII MALI
5 ANI DE LA PROCLAMAREA

BAMAKO. O școală de cadre tehnice

SCURTE SURI
TOKIO. Marți s-a deschis la 

Tokio a 9-a sesiune a Conferinței 
generale a Agenției internaționale 
pentru 
la care 
din 80 
cialistă 
gație 
Horia Hulubei. După ce au fost 
salutați de primul ministru japo
nez, Eisaku Sato, participant» au 
trecut la discutarea problemelor 
organizatorice.

energia atomică (A.I.E.A.), 
participă 400 de delegați 

de țări. Din Republica So- 
România participă o dele- 
condusă de academicianul

Leonid Brejnev, 
al C.C. al P.C.U.S., 
generalul Ne Win, 
Consiliului Revolu

te

MOSCOVA, 
prim-secretar 
l-a primit pe 
președintele 
ționar al Uniunii Birmane,
face o vizită oficială in Uit*  jăa 
Sovietică. în cursul convo.^ ,rii 
a avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale, care 
prezintă interes reciproc.

(Urmare din pag. I-a)

Firește, condiția esențială este a- 
plicarea Cartei, încetarea acțiu
nilor agresive de tipul inter
vențiilor în Vietnam și în Re
publica Dominicană, respectarea 
principiilor suveranității și egalită
ții popoarelor, neamestecul în tre
burile lor interne — cerință care 
s-a impus cu o forță mereu cres- 
cîndă, confirmând valabilitatea sa 
universală.

Desigur, este pozitivă reintra
rea în procedura normală: obstruc
ția S.U.A. pe problema financiară, 
care a transformat sesiunea a XlX-a 
într-o sesiune „bolnavă“, inope
rantă, a trebuit să înceteze. Este 
de așteptat, în sfîrșit, o atmosferă 
de lucru. O solicită de altfel și a- 
genda supraîncărcată : 108 puncte 
înscrise pe ordinea de zi provizo
rie. Este un record în materie care, 
dacă reflectă perpetuarea unor 
probleme de la o sesiune la alta, a- 
rată nu mai puțin că popoarele își 
pun totuși speranțe în O.N.U., 
unde ridică problemele care le 
preocupă.

Un mare număr de puncte de 
pe ordinea de zi privesc dezarma
rea: raportul asupra Conferinței de 
la Geneva a celor 18 state, organi
zarea unei conferințe mondiale de 
dezarmare, convocarea unei confe
rințe pentru semnarea unei con
venții asupra interzicerii folosirii 
armelor nucleare — ceea ce ar pu
tea constitui un prim pas spre in
terzicerea și distrugerea totală a 
acestor arme.

Nu-și face nimeni iluzia că pro
gresele în aceste probleme ar pu
tea fi netede și rapide ; este bine 
cunoscută poziția negativă a S.U.A. 
și a altor aliați ai lor, intensifica
rea cursei înarmărilor în ciuda di
verselor rezoluții ale O.N.U. In 
vitrinele a numeroase librării a- 
mericane pot fi și acum văzute 
portretele cosmonauților Cooper și 
Conrad ; opinia publică a apreciat 
realizarea tehnică a navei „Ge
mini", dar nu s-a bucurat cîtuși 
de puțin cînd președintele S.U.A., 
dînd uitării rezoluția O.N.U. din 
1963 cu privire la utilizarea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, 
s-a grăbit să sublinieze perspecti
vele militare ale performanței...

In orice caz, se poate aprecia că 
va deveni tot mai dificilă folosirea 
O.N.U. în scopuri străine păcii. Sala 
Adunării Generale înfățișează as
pecte noi : s-a micșorat spațiul re
zervat publicului, s-a redus numă
rul de locuri pentru delegați — 
dar aceste modificări, legate de 
creșterea numărului statelor mem
bre, reflectă schimbări profunde 
pe harta politică a lumii. Numărul 
statelor afro-asiatice, numai 12 în 
1945, a ajuns astăzi la circa 60. Po
litica țărilor socialiste de pace și 
prietenie între popoare găsește a- 
liați activi, sprijin mai larg — în 
cadrul O.N.U. se conturează noi ra
porturi de forțe.

Un progres pe linia adaptării 
O.N.U. la noile realități îl consti
tuie mărirea numărului de membri 
ai Consiliului de Securitate și ai 
Consiliului economic și social. Dar

O.N.U. va fi departe de a reflecta 
deplin aceste realități cit timp va 
fi împiedicată restabilirea dreptu
rilor legitime în O.N.U. ale țării 
care cuprinde un sfert din popu
lația lumii ----- - -
de neîmpărtășit părerea unui co
leg, ziarist occidental, că la 20 de 
ani de viață O.N.U. ar fi îmbătrî- 
nit precoce. Dar este un fapt real 
că O.N.U. continuă să rămînă o 
mare mutilată. Cu tot mai multă 
stringență viața a demonstrat că 
nu există problemă importantă 
care să poată fi soluționată fără 
participarea Chinei populare — și 
tocmai de aceea problema restabi
lirii drepturilor ei, propusă de un 
șir de țări, printre care și Româ
nia, răspunde unei cerințe majore 
a vieții internaționale.

Un important grup de puncte 
privesc problemele lichidării colo
nialismului, dezvoltării țărilor ră
mase în urmă din punct de vede
re economic. Caracteristic acestor 
puncte este atenția acordată indus
trializării (pct. 41), formării de per
sonal tehnic în vederea industria
lizării accelerate (pct. 42), transfe
rului de cunoștințe tehnice (pct. 43), 
suveranității permanente asupra 
resurselor naturale (pct. 46) etc.

Ideea că securitatea este strîns 
legată de progresul economic, de 
lichidarea decalajului și realizarea 
egalității economice, de dezvoltarea 
relațiilor comerciale mondiale a 
căpătat o largă recunoaștere inter
națională.

...Trebuie să ne ocupăm, locurile 
in sală, pe alei cortegiul mașinilor 
de delegați pare un fluviu metalic 
neîntrerupt, peste puține minute se 
va deschide cea de-a XX-a se
siune.

Oare aburii zădufului new-yor- 
kez vor încețoșa mai departe 
O.N.U. — nu numai clădirea, ci și 
prezentul și viitorul organizației, 
sau sesiunea care începe acum va 
aduce progresele, de mult aștep
tate de popoare, pe linia afirmării 
ideilor păcii, libertății și justiției 
internaționale ?

Pentru această 
tru desfășurarea 
rilor și succesul 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, îndeplinind mandatul par
tidului și guvernului, este gata să 
aducă întreaga contribuție.

în Columbia 21 (Agerpres). — Marți 
au depus jurămîntul în 

Constantin încă doi

R. P. Chineză. Este

BOGOTA 21 (Agerpres). — în urma 
unor ciocniri între poliție și mani- 
festanți, tensiunea politică a crescut 
în întreaga Columbia. Aproximativ 
cinci mii de manifestanți din Barran- 
quilla (nordul Columbiei), care pro
testau împotriva majorării tarifelor de 
către întreprinderile serviciilor publi
ce, au blocat drumurile către aerodro
mul Soledad. S-au produs ciocniri în
tre poliție și manifestanți.

★

Agenți ai poliției columbiene au a- 
sasinat pe cunoscutul activist al miș
cării țărănești și membru al C.C. al 
P.C. din Columbia Venacio Loais. 
Comitetul Executiv al partidului pro
testează împotriva acestei crime și 
cere pedepsirea neîntirziată a vino- 
vaților.

ATENA 
dimineața 
fața regelui 
miniștri care vor face parte din 
noul guvern condus de Stepha
nopoulos. Cei doi miniștri sînt 
John Glavanis (fost ministru al 
comerțului în vechiul cabinet al 
Uniunii de centru), care va prelua 
Ministerul Lucrărilor Publice, și 
I. Mavridoglu, care va fi ministru 
al marinei comerciale. Guvernul 
Stephanopoulos este sprijinit de 
152 de deputați, din numărul to
tal de 300, în timp ce Papandreu 
contează acum numai pe 126 de 
deputați. După cum se știe, la în
ceputul crizei de guvern din Gre
cia, Papandreu a fost părăsit — 
în timpul formării celor trei cabi
nete — de 45 de deputați. Noul 
prim-ministru va prezenta lista 
guvernului în fața parlamentului 
miercuri noaptea, cerînd votul de 
încredere. Vineri vor avea loc 
dezbateri, iar sîmbătă dimineața 
se va trece la vot.

Poporul malian sărbătorește as
tăzi cinci ani de la proclamarea 
independenței Republicii Mali. Pă
șind pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul și guvernul 
malian și-au pus ca sarcină con
solidarea independenței politice și 
lichidarea înapoierii economice a 
țării. în anii planului cincinal, care 
a intrat în vigoare în 1961, s-au 
construit o serie de obiective in
dustriale, s-au luat măsuri în ve
derea sporirii producției agricole, 
a șeptelului, iar în scopul dezvol
tării bazei de materii prime s-au 
efectuat și se efectuează prospec
țiuni geologice. Eforturi importante 
s-au depus pentru lichidarea anal
fabetismului și dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele, pentru 
îmbunătățirea asistenței medicale, 
în țară au fost create întreprin
deri de sțat, s-au înființat coope
rative agricole și s-a instituit mo
nopolul asupra comerțului exterior, 
în documentele celui de-al 5-lea 
congres al partidului Uniunea su- 
daneză se arată că apeși partid

își propune ca sarcină să condu
că țara „cit se poate de repede pe 
calea socialismului, în condițiile 
păcii, unității și frăției, spre bună
stare și prosperitate*.

Pe plan extern, guvernul malian, 
sub conducerea președintelui Re
publicii Mali, Modibo Keita, pro
movează o politică de pace și co
laborare internațională cu toate 
statele, fără deosebire de orîndui- 
re socială. Republica Mali se pro
nunță pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului pe continentul 
african.

Poporul român privește cu sim
patie și cu un sentiment de so
lidaritate eforturile harnicului po
por malian pentru dezvoltarea 
țării sale. între țările noastre s-au 
stabilit relații diplomatice și se 
dezvoltă cu succes legături de 
prietenie și colaborare.

Cu prilejul sărbătorii Republicii 
Mali, peporul român urează po
porului malian noi succese în 
lupta sa pentru făurirea vieții noi, 
pentru apărarea păcii.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

BUDAPESTA. La lucrările con
sfătuirii internaționale a Federa
ției oamenilor de știință participă 
delegați din 54 de țări, printre care 
o delegație a Asociației oamenilor 
de știință din Republica Socialistă 
România.

PARIS. La muzeul Luvru a avut 
loc luni luminarea Marelui premiu 
internațional tn domeniul artei 
și arhitecturii cunoscutului arhi
tect Oscar Niemeyer, autorul pro
iectelor după care s-au con’' '•i.'t 
capitala Braziliei — BrasiliA 
precum și clădiri în numcroa- 
se alte țări. Niemeyer este unul 
din elevii marelui arhitect Le 
Corbusier, decedat recent.

HAGA. Marți, parlamentul olan
dez și-a reluat lucrările. în dis
cursul tronului, regina a anunțat 
că bugetul pe anul viitor va în
registra un deficit de 1,42 miliar
de guldeni, care ar putea fi redus 
prin noi impozite. Exprimînd în
grijorarea cercurilor conducătoare 
față de criza din Piața comună, 
discursul reafirmă poziția Olandei, 
care favorizează extinderea împu
ternicirilor organelor supranatio
nale.
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VIETNAM • Cea mai

Canalul Mînecil in

de Ia „New York Times" a Intrat în cea 
și patroni au fost reluate, dar fără rezui-

Tinarul guatemalez Edgar Lopez a reușit luni să traverseze înot 
Canalul Mînecil Sn 16 ore șl 45 de minute
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Iată, mal sus, un aspect de la 
o recentă demonstrație din capi
tala Japoniei, in semn de protest 
față de Intențiile guvernului de a 
ratifica tratatul cu Coreea de sud. 
Marți a avut loc la Tokio un nou 
miting de protest cu participarea 
a 10 000 de persoane.

zi pentru aviația
• Pierderi grele 
trupelor saigoneze

SAIGON 21 (Agerpres). — O uni
tate a trupelor saigoneze a căzut 
luni într-o ambuscadă a forțelor 
patriotice în apropiere de baza ae
riană americană de la Da Nang, 

• suferind pierderi grele. Potrivit 
unui purtător de cuvînt american, 
trupele guvernamentale au fost su
puse unui puternic tir de arme 
automate în momentul cînd intrau 
în localitatea Da Hoa. Jumătate 
din efectivul acestei unități — 
menționează agenția Associated 
Press — a fost nimicit. Elicop
tere și avioane cu reacție ame
ricane, precum și un batalion 
de trupe guvernamentale au fost

trimise în 
forțele patriotice au 
se replieze

Agențiile de presă anunță că a- 
vioane de bombardament ameri
cane B-52 continuă atacurile împo
triva regiunilor controlate de pa- 
trioții sud-vietnamezi. Marți, bom
bardierele americane au efectuat 
cel de-al 29-lea raid asupra pro
vinciei Quang Tin.

Referindu-se la pierderile aerie
ne suferite de Statele Unite numai 
în ziua de luni, corespondentul din 
Saigon al agenției U.P.I. sublinia că 
aceasta a fost cea mai costisitoare 
zi de la începutul acțiunilor în 
Vietnam.

A.

In problema locuințelor 
și dezvoltării

SANAA. în capitala Yemenului 
au sosit luni seara primele grupuri 
de soldați din Arabia Saudită, 
care vor fi puși Ia dispoziția Co
mitetului pentru restabilirea păcii 
tn țară. Ei vor fi folosiți în acțiu
nile menite să ducă la încetarea 
focului in diferite puncte ale țării.

ROMA. Parlamentul italian își 
va relua activitatea la 27 septem
brie. în cursul acestei săptămini 
se vor desfășura reuniuni ale co
misiilor parlamentare ale Senatu
lui și ale comisiilor Camerei de
putation

Cum va arăta viitoarea coaliție guvernamentală î Poziția 
liber-democraților față de o eventuală reintrare în guvern 
a lui Strauss. Va

★
HANOI 21 (Agerpres). — în- 

tr-un comunicat al Agenției viet
nameze de presă se arată 
cursul raidurilor aeriene 
prinse la 20 septembrie de 
nele americane asupra provinciei 
Ha Bac și a altor provincii din jurul 
Hanoiului, forțele antiaeriene lo
cale au doborît 8 avioane, au ava
riat numeroase altele și au captu
rat mai mulți piloți americani.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Balanța comercială a Europei „ce
lor șase“, arată agenția France 
Presse, s-a soldat în primul tri
mestru al acestui
de 823,7 milioane de dolari. în pri
mele 6 luni ale acestui an, schim
burile între țările C.E.E. nu au 
crescut decît cu 10 la sută, în timp 
ce în aceeași perioadă a anilor 
precedenți erau înregistrate creș
teri de 16—20 la sută. Oficiul sta
tistic semnalează o creștere sensi
bilă a exporturilor Franței și Ita
liei către Statele Unite. Comerțul 
cu Marea Britanie a scăzut (im
portul cu 4 la sută și exportul cu 
2 la sută).

După anunțarea re
zultatelor deiinitive ale 
alegerilor parlamentare 
de duminică, președin
tele Republicii Federale 
Germane, Heinrich Lüb- 
ke, și-a început consul
tările în vederea desem
nării noului cancelar. El 
a primit succesiv pe șe
fii partidelor reprezen
tate în Bundestag : Franz 
Iosef Strauss (Uniunea 
creștin-socială), Konrad 
Adenauer (Uniunea creș- 
tin-democrată), Willy 
Brandt (Partidul social
democrat) și Erich Men
de (Partidul liber-demo
crat). Biroul U.C.D., re
unit luni după-amiază, a 
hotărît ca, în numele 
U.C.D., Adenauer să-l 
recomande ca viitor 
cancelar pe actualul de
ținător al acestui post, 
Erhard. (Deși, după cum 
se spune în cercurile po
litice și de presă 
R.F.G., această 
mandate nu-i va 
mare plăcere lui 
nauer personal...).

în general, se crede 
că noul guvern va avea, 
ca și cel de pînă acum, 
forma unei coaliții a 
U.C.D.—U.C.S. cu Parti
dul liber-democrat. Atît 
Erhard cit și Mende au 
făcut declarații în acest 
sens. Dar în calea alcă
tuirii guvernului s-ar pu
tea ivi unele dificultăți.

Trebuie ținut seama, mai 
întîi, că raportul dintre 
cei doi parteneri ai co
aliției s-a schimbat în- 
tr-o anumită măsură. 
După cum se știe, Parti
dul creștin-democrat a 
înregistrat un anumit cîș- 
tig de voturi, care, fără 
a-i asigura redobîndirea 
majorității absolute în 
parlament (pierdute în 
1961), i-a adus totuși 
trei mandate în plus față 
de 1961 (245 față de 242). 
Partidul liber-democrat, 
partenerul de coaliție, a 
pierdut însă cam 20 la 
sută din numărul de vo
turi obținute la prece
dentele alegeri, ceea ce 
i-a redus reprezentarea 
parlamentară — de la 
69 la 49 de mandate. In 
ansamblu, noua coali
ție guvernamentală, în 
cazul că va fi formată 
din creștin-democrați și 
liber-democrați, va dis
pune de 294 de voturi, 
față de 202 ale Parti
dului social-democrat, 
ceea ce reduce întrucît- 
va majoritatea guverna
mentală față de cea din 
1961 (cînd cifrele res
pective erau 307 și 191).

Dar principala dificul
tate va consta, pentru 
noul cancelar, în rezol
varea anumitor desem
nări de titulari în gu
vern. Este vorba, înde
osebi, de a se ști dacă

Strauss va reintra în gu
vern și dacă Schröder 
va fi menținut ca minis
tru de externe. Mende, 
liderul liberalilor, a re
petat, în prima declara
ție făcută după alegeri, 
că P.L.D. nu va intra in
tr-un guvern din care ar 
face parte Strauss.

Și la social-democrațl 
se face in aceste zile 
bilanțul rezultatelor elec
torale. Willy Brandt a 
recunoscut că P.S.D. nu 
și-a atins țelul propus, 
de a deveni cea mai 
puternică fracțiune în 
Bundestag. Dar el a a- 
dăugat că nici U.C.D. nu 
a realizat ce 
pus, adică 
majorității 
Brandt a spus 
cum arată ciirele, coali
ția U.C.D.—P.L.D. nu a 
cîștigat, ci a pierdut vo
turi, în timp 
înregistrat o 
voturilor.

Dar, după 
ziarul „Kölnerstadt An
zeiger*,  această conso
lare este slabă. S-a 
calculat că dacă P.S.D. 
va continua să micșo
reze în acest ritm (de 
0,7 Ia sută) diierența de 
voturi care-1 separă de 
coaliția U.C.D.—P.L.D.,
el nu va veni la putere 
decît peste 48 de ani.

„Tactica îmbrățișării 
programatice cu U.C.D., 
folosită de P.S.D., scrie 
ziarul, nu a dus la suc
ces. Alegătorii au pre
ferat să voteze pentru 
original și nu pentru co
pie. Rezultatul alegerilor 
constituie o urmare a 
faptului că Partidul so
cial-democrat nu a putut 
elabora un program in
dependent. în prezent, 
P.S.D. trebuie să revizu
iască totul*.

De altfel șl pentru 
viitorul carierei politice a 
lui Willy Brandt se pun 
probleme. Va fi el în 
continuare lider al P.S.D. 
sau va rămîne numai 
primar al Berlinului occi
dental ? Cronicarii poli
tici au reținut că ieri 
secția P.S.D. din Berli
nul occidental i-a cerut 
lui Brandt să ia o hotă- 
rîre în cel de-al doilea 
sens, ceea ce, în inter
pretarea unui purtător 
de cuvînt al U.C.D., ex
clude prima posibilitate.

După cum reamintesc 
ziarele vest-germane, 
cancelarul desemnat se 
va prezenta, împreună 
cu noul guvern, în fața 
Bundestagului pentru vo
tul de învestitură. A- 
ceasta nu se va întîmpla 
însă înainte de sfîrșitul 
lunii octombrie.

polono-englez
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei în Polonia a lui 
Michael Stewart, ministrul de ex
terne al Marii Britanii, a fost dat 
publicității un comunicat.

Cei doi miniștri — se arată în 
comunicat — și-au exprimat o 
profundă îngrijorare în legătură cu 
unele aspecte ale situației interna
ționale. Ei au recunoscut că exis
tă deosebiri în aprecierea de că
tre ei a unei serii de probleme 
mondiale.

în problema Vietnamului, cele 
două părți și-au expus pozițiile și 
s-au pronunțat pentru o rezolvare 
pașnică grabnică pe baza princi
piilor acordurilor de la Geneva din 
1954 și a dreptului poporului viet
namez de a-și hotărî singur vii
torul.

Cele două părți au constatat că 
se cer eforturi considerabile în ve
derea destinderii încordării inter
naționale. Ele au fost de părere că 
renunțarea la folosirea forței în 
relațiile dintre state și popoare, 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state și popoare și apla
narea litigiilor exclusiv prin mij
loace pașnice reprezintă condiția 
principală a asigurării păcii gene
rale și a dezvoltării tuturor sta
telor și popoarelor. Cele două 
părți și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu colaborarea polono- 
britanică în domeniul comerțului, 
științei, tehnicii și culturii, re- 
levînd însemnătatea dezvoltării 
continue a relațiilor reciproce.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Comitetul O.N.U. pentru locuin
țe, construcții și sistematizare a 
adoptat în unanimitate proiectul 
de rezoluție prezentat de delega
ția română „Aspectele sociale 
ale problemei locuințelor și dez
voltării urbane", la care sînt co
autoare Anglia, Canada, Franța, 
Ghana, Izrael, Japonia și Pa
kistan.

Potrivit acestei rezoluții, O.N.U. 
urmează să elaboreze un studiu 
asupra experienței țărilor care au 
realizat progrese substanțiale în 
soluționarea aspectelor sociale 
ale problemei locuințelor și dez
voltării urbane, acordînd o deo
sebită atenție unor programe care 
ar permite asigurarea de locuințe 
corespunzătoare pentru întreaga 
populație, fără nici o discrimi
nare.

De asemenea, a fost adoptat in 
unanimitate proiectul de rezoluție 
propus de delegația română (la 
care sînt coautoare Ghana și Re
publica Arabă Unită), privind 
formarea de cadre calificate în 
domeniul construcțiilor și siste
matizării urbane pentru țările în 
curs de dezvoltare. Rezoluția re
comandă guvernelor să continue 
să ia măsuri menite să asigure 
formarea de cadre. calificate în 
domeniul locuințelor și prevede 
elaborarea de către O.N.U. a unui 
studiu referitor la necesarul de 
cadre naționale în acest domeniu.

TOKIO. Doi as
tronomi amatori 
din Japonia au 
descoperit o nouă 
cometă, la sud de 
constelația Hi
drei, avînd stră
lucirea unei stele 
de mărimea a 
8-a, cu o formă 
circulară și fără 
coadă.

MIAMI. Servi
ciile meteorologi
ce din Miami au 
anunțat că un nou 
uragan, „Carol“, 
a fost semnalat 
luni seara la 2 500 
km est de capita
la statului Porto 
Rico. Uraganul 
are o viteză de a- 
proximativ 150 
km pe oră.

TEL AVIV. în
organele conducătoare din centra
la sindicală Histadrut, organizațiile 
din coaliția partidului Mapai (gu
vernamental) cu partidul socialist 
Ahdut Haavoda au obținut 50 la 
sută din totalul voturilor. \genția 
France Presse subliniază că „par
tidul Mapai a pierdut majoritatea 
de care dispunea totdeauna în ca
drul Histadrut-ului".

LONDRA. Pentru a preveni pro
clamarea unilaterală de către Rho
desia de sud a independentei, Ar
thur Bottomley. ministrul britanic 
pentru relațiile cu Commonwealth- 
ul, a hotărît să plece la Salisbury.

BAGDAD. Președintele Irakul; 
Abdel Salam-Aref, I-a însărcinat ; 
dr. Abdel Rahman el Bazzaz 
formeze noul guvern. Criza de gii> 
vern a intervenit după lichidarea 
tentativei nereușite de lovitură de 
stat, condusă de fostul prim-minis
tru Aref Abdel Razzak.

NEW YORK. Greva muncitorilor
de-a 6-a zl. Negocierile între greviști r_____ ___.ic. 1-
tat, datorită taptului că patronii refuză să satisfacă revendicările lucrătorilor 
Patronii altor șase cotidiene new-yorkeze, „New York Herald Tribune“ Wa
shington Daily Post", „New York World Telegram and Sun“ și altele, ’ pentru 
a-1 sprijini pe patronii de la „New Yo rk Times", au concediat pe cei 17 000 
de lucrători al lor.


