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Rapidele vase de pasageri, „Săgeata", gata de plecare în cursa

(Continuare în pag. a îll-a)
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O nouă hală în construcție la Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală
Foto : Agerpres
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Astăzi sărbătorim ziua bravilor 
;*»ptroliști ai țării, care, sfredelind 

dineurile cu instalații moderne de 
loraj, urmărind „pulsul" sondelor 
în extracție sau supraveghind bu
nul mers al instalațiilor de prelu
crare, pun în valoare comoara „au
rului negru“ a țării — petrolul — 
transformîndu-1 într-un larg sorti
ment de produse necesare dezvol
tării economiei naționale. Sărbă
torirea „Zilei petrolistului“ consti
tuie o înaltă cinstire a eroicelor 
tradiții de luptă ale petroliștilor, 
un semn de prețuire a muncii pli
ne de elan și abnegație a acestui 
detașament al clasei noastre mun
citoare, care, alături de toți oame
nii muncii, își aduce contribuția la 
înfăptuirea politicii partidului de 
industrializare a țării, la desăvîr- 
șirea construcției socialiste în pa
tria noastră.
f-’ Anul acesta, „Ziua petrolistului“ 
este sărbătorită în condițiile avîn- 
tului general al muncii întregului 
popor pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului pe 
ultimul an al șesenalului. De ziua 
lor, petroliștii raportează succese 
de seamă în realizarea planului la 
toți indicatorii. în 9 luni, colecti
vele întreprinderilor din industria 
petrolului au depășit planul pro
ducției globale cu aproape 95 mili
oane de lei. Au fost forate peste 
prevederi mai mult de 190 de son
de, s-au realizat în plus 47 000 tone 
motorină, 14 000 tone uleiuri mi
nerale, aproape 5 600 tone petrol și 
alte produse. Colectivele din a- 
ceastă ramură au obținut numai 
pe opt luni economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 
peste 64 milioane lei.

în întrecerea socialistă, în între
prinderile industriei petroliere au 
apărut și au căpătat o largă extin
dere inițiative valoroase, s-au in
trodus noi metode tehnologice me
nite să ducă la creșterea vitezelor 
de foraj, la exploatarea rațională 
și valorificarea superioară a țițeiu
lui, la îmbunătățirea calității pro
duselor petroliere. Petroliștii din 
sectorul foraj se pot mîndri cu re
zultatele dobîndite în săparea ra
pidă și economică a sondelor. Com
parativ cu 1959, ei au sporit anul 
acesta vitezele de lucru cu peste 
48 la sută. Este meritul sondorilor 
din acest sector de a-și fi însușit 
într-un timp scurt tehnica compli
cată a forajului de mare adîncime.

Sînt demne de remarcat și reali
zările petroliștilor din schelele de 
extracție a țițeiului și din rafinării, 
în extracția țițeiului, procesele de 
injecție de apă sau de gaze se a- 
plică azi aproape la toate zăcămin
tele noi, extinzîndu-se totodată ex
ploatarea prin metoda recuperării 
secundare la zăcămintele vechi. 
Volumele de apă și gaze injectate 
au crescut față de anul 1959 de 
peste două ori, obținîndu-se anual 
un plus de producție care repre
zintă aproape 10 la sută din pro
ducția de țiței a țării. Valoarea 
produselor obținute dintr-o tonă 
de țiței supusă prelucrării a cres
cut în ultimii cinci ani cu 43,3 la 
sută, petroliștii din rafinării înde- 
plinindu-și cu un an mai devreme 
sarcina trasată de Congresul al 
VIII-lea al partidului privind va
lorificarea superioară a țițeiului.

Viața de azi a petroliștilor oferă 
un tablou radical schimbat față de 
trecut. Pentru eforturile pe care 
le depun, pentru munca lor plină 
de entuziasm, petroliștii sînt răs
plătiți astăzi cum se cuvine. S-au 
dat în folosința petroliștilor mii 
de apartamente, cluburi, cinema
tografe și alte unități social-cultu- 
rale. Ca semn al prețuirii muncii 
lor, mii de petroliști au fost distinși 
cu ordine și medalii.

Directivele Congresului al 
vJft-lea al P.C.R. trasează sarcini 
de mare importanță privind dez
voltarea în continuare a bazei de 
materii prime, în special de țiței și 
gaze, utilizarea chibzuită și valori
ficarea superioară a acestora. Par
tidul nostru cheamă colectivele în
treprinderilor de foraj și schelelor 
petroliere să-și sporească în conti
nuare eforturile pentru creșterea 
eficienței forajului și gospodărirea 
judicioasă a rezervelor, asigurîn- 
du-se o exploatare economică și 
rațională a tuturor zăcămintelor, 
folosirea completă a instalațiilor. 
Atenția muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, a specialiștilor din 
institute, trebuie îndreptată spre 
stabilirea și respectarea unui re
gim tehnologic optim de funcțio
nare a sondelor, extinderea în con
tinuare a metodelor de menținere 
a presiunii, de recuperare secun
dară și a altor procedee noi, care 
să ducă Ia creșterea procentului 
de recuperare a țițeiului din ză
căminte. Sarcina de bază a colec
tivelor din rafinării este de a crește 
în continuare eficiența economică 
în valorificarea țițeiului, prin lăr
girea sortimentului și îmbunătăți
rea calității produselor petroliere, 
prin realizarea de cantități sporite 
de materii prime pentru petro
chimie.

De ziua lor, întregul popor feli
cită cu căldură pe harnicii petro
liști și le urează noi și însemnate 
succese în munca rodnică pe care 
o desfășoară în folosul dezvoltării 
și înfloririi patriei noastre socia
liste.

nimicurilor RAID-ANCHETĂ
i___:______„___________

Cunosc un individ de o mare 
energie, de o sănătate me
reu îniloritoare, care-și chel
tuiește toată energia în ni
micuri și cu precădere în cer
turi, certuri de toate intensi
tățile și de toate nuanțele : 
certuri cu soția, certuri în sta
ția de autobuz, certuri la ser
viciu, certuri cu vecinii de 
bloc, certuri în magazine. 
Deși certurile îi iau mult timp. 
— o ceartă își are și ea dichi
sul ei — mai găsește timp și 
pentru alte nimicuri. Cu o ne
cruțătoare și nesecată ener
gie face din săpunul de băr
bierit o problemă de viață și 
de moarte și dintr-o ușă lă
sată din greșeală deschisă o 
neliniște iilozofică. Dacă iaur
tul se mănîncă fără zahăr sau 
cu zahăr, 1 se pare o temă 
măreață ; e-n stare s-o dez
bată pînă la epuizare fizică. 
O clocotitoare energie depu
ne și în bîrfeli : cine a divor
țat, cine n-a divorțat, cine și-a 
cumpărat mașină și cine te
levizor, cine a slăbit, cine s-a 
îngrășat. Bîrfa a devenit pen
tru el sacră și indispensabilă 
ca pîinea și vinul. Ziua în 
care n-a bîrfit pe nimeni 1 se 
pare o zi searbădă, fără sens.

în preajma Iui, oamenii se 
dedică muncit, creației, artei ; 
toate astea nu-1 zdruncină, el 
se ocupă de bîrfă, scandaluri, 
intrigi, întîmplări stupide, cu 
pasiunea cu care alții se o- 
cupă de știință.

(Continuare în pag. a III-a)
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Prin așezarea lor, unele sate și 
centre muncitorești sînt mai greu 
accesibile ; spre a ajunge la ele 
este nevoie, uneori, să străbați 
drumuri de munte ori să tai, cea
suri în șir, întinderi de apă. De
părtarea de centrele mai populate, 
precum și dificultățile geografice 
specifice fac ca în aceste localități 
activitatea să se desfășoare în con
diții aparte. Este firesc, deci, ca 
problemele aprovizionării și deser
virii locuitorilor de aici 
bucure de o permanentă și 
bită grijă și solicitudine.

»
să se 

deose-

deser-

lucrătorilor din comerț ;

Prima condiție a bunei 
viri este asigurarea unităților de 
desfacere cu mărfurile necesare. 
Pentru aceasta este nevoie de un 
studiu atent și continuu al cerin
țelor cumpărătorilor. Aprovizio
narea ritmică și abundentă cu 
acele produse care sînt solicitate 
vorbește despre priceperea și in
teresul ■ -................
calitatea activității lor se verifică 
mai ales acolo unde condițiile sînt 
mai dificile.

în munții din nordul Moldovei 
se află complexul minier Leșu Ur- 
sului-Ostra. Ne așteptam ca 
pentru aprovizionarea cu pro
duse industriale și alimentare, 
pentru deservirea sub toate aspec
tele a minerilor, constructorilor și 
geologilor care lucrează aici, să fi 
fost luate măsuri corespunzătoare. 
Desigur, există o serie de reali
zări. Rețeaua magazinelor s-a ex
tins, aproape la fiecare punct de 
lucru se află unități care pot pune 
la dispoziția cumpărătorilor arti
colele necesare. Pot pune, dar pun?

— Cumpărătorii sînt nemulțu
miți că nu găsesc mărfurile 
care au nevoie.
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De ce nu aveți ?
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CONFERIREA
DE ORDINE

CU PRILEJUL
ZILEI

PETROLISTULUI
Cu prilejul „Zilei petrolis

tului“ Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
emis un Decret privind confe
rirea de ordine și medalii unor 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din cadrul Ministerului 
Petrolului, Comitetului Geo
logic și Ministerului Minelor. 
Au fost conferite „Ordinul 
Muncii“ clasa a III-a, „Ordi
nul Steaua Republicii Socia
liste România“, clasa a IV-a, 
„Ordinul Steaua Republicii 
Socialiste România“, clasa a 
V-a și „Medalia Muncii“ unui 
număr de 1 295 de tovarăși, 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea desfășurată în dome
niul forajului sondelor, extrac
ției țițeiului, gazelor, precum 
și în prelucrarea acestora.

Reportaje din viața 
și munca petroliștilor

— Zilnic facem comenzi, ne spu
ne gestionarul R. ARON, dar ele 
nu sînt onorate de către U.R.C.C. 
pe motiv că nu se află astfel de 
produse în depozite.

Am făcut o călătorie pînă la 
U.R.C.C. Vatra Dornei. în depozi
tele de aici zac lăzi întregi în care 
se află tocmai mărfurile solicitate 
cu insistență la Leșu Ursului. Ba 
mai mult, merele, prunele, roșiile
— din cauza nedesfacerii la timp
— au început să se strice.

— De ce nu le trimiteți pe re
țea ?

— Nu avem cerințe, răspunde 
tov. MIHAI SÄNDULEANU, șeful 
serviciului
stocuri, dar nu se cer...

— Dar la Leșu Ursului...
— Trimitem întotdeauna, 

de comandă sînt...
N-a fost greu de stabilit 

tele de comandă sînt primite, dar

de achiziții. Avem

Notele

că no-

PLECAREA 1» DELEGAȚII A C. C.
AL P. C. R.

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Roma, o dele
gație a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, va face 
o vizită în Italia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R.. Ilie
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Stare de tensiune 
la Santo Domingo
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® Dineu ©ferit în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România ® Recepția dată de ambasadorul Republicii india

Președintele Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, a oferit 
sîmbătă seara un dineu în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Ștefan Voitec, Constanța 
Crăciun, Gheorghe Rădulescu, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, șefi de in
stituții centrale, patriarhul Bisericii 
ortodoxe române, oameni de cul
tură, generali.

Au luat parte K..R.F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei, precum și per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă_ cordială, 
președintele Indiei, 
Radhakrishnan, și 
Consiliului de Stat 
Socialiste România, 
au rostit toasturi.

După ce a arătat 
prilejul vizitei, discuții foarte utile 
care duc Ia înțelegere reciprocă, 
președintele Indiei a adresat cuvin
te de înaltă prețuire la adresa pro
greselor mari realizate de țara 
noastră. Am fost foarte impresio
nat de munca pe care o desfășurați 
și de dezvoltarea ce are loc în a- 
ceastă țară — a subliniat înaltul 
oaspete. în continuare, dr. S. Ra
dhakrishnan a evidențiat sprijinul 
primit din partea României în rea
lizarea unora din proiectele econo
mice indiene, cît și perspectivele de 
dezvoltare a colaborării dintre cele 
două țări. Președintele Indiei a 
toastat în încheiere în sănătatea 

nu și onorate. Și în tot acest timp 
minerii așteaptă mărfurile trebuin
cioase, iar acestea se strică în lăzile 
de la Vatra Dornei.

■— Noi n-avem nici un interes 
să nu le trimitem...

Interes să nu fie trimise da, nu 
există ; există însă dezinteres pen
tru îndeplinirea conștiincioasă a 
sarcinilor.

Nici pregătirile pentru aprovi
zionarea de iarnă nu sînt termi
nate aici. Se duc încă discuții în
tre cooperația de consum și în
treprinderea minieră Vatra Dor
nei asupra unei probleme care 
pare de nedezlegat : cine să supor
te cheltuielile pentru amenajarea 
spațiilor de depozitare.

Vasile TINCU, Nisfor JUICU, 
loan VLANGA

(Continuare în pag. a III-a)

Rădulescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef adjunct de sec
ție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Ba- 
drus, redactor șef adjunct al zia
rului „Scînteia“, Coriolan Atana- 
siu, activist la C.C. al P.C.R.

La plecarea din Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de tova
rășii Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Ivanovici, 
Constantin Scarlat și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R.

(Ageifcjres) 

celor prezenți, pentru cooperare 
rodnică și pentru prietenia indiano- 
română.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru caldele aprecieri 
făcute la adresa poporului nostru. 
Referindu-se la relațiile dintre Ro
mânia și India și la perspectivele 
lor de continuă dezvoltare, pe care 
vizita oaspetelui le-a reliefat, vor
bitorul și-a exprimat convingerea 
că dezvoltarea colaborării dintre 
state, schimburile de bunuri mate
riale și spirituale sînt factori de 
mare însemnătate astăzi în destin
derea atmosferei internaționale, 
slujesc cauzei păcii și progresului 
în lumea întreagă.

Președintele Consiliului de Stat 
a toastat în încheiere în sănătatea 
celor prezenți, pentru prietenia ro- 
mâno-indiană, pentru dezvoltarea

TELEGRAMĂ 

Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea partidului marxist- 

leninist al oamenilor muncii din Coreea, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al întregului nostru partid, vă 
transmitem dv., dragi tovarăși, membrilor partidului dv. și tuturor 
oamenilor muncii din Coreea, cele mai cordiale felicitări și un călduros 
salut tovărășesc.

Animați de un fierbinte patriotism, de un înalt spirit de răspun
dere față de destinele țării lor, comuniștii coreeni au însuflețit și con
dus masele populare în lupta grea împotriva dominației imperialiste, 
pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență națională și 
progres social.

După eliberarea țării și instaurarea puterii populare, Partidul 
Muncii din Coreea, călăuzindu-se neabătut după învățătura marxist- 
leninistă, a mobilizat eforturile și energia creatoare a oamenilor muncii 
în vederea construirii societății noi, socialiste, pentru înflorirea țării. 
Partidul Muncii din Coreea a organizat și însuflețit poporul în lupta 
pentru zdrobirea agresiunii imperialiste, pentru apărarea patriei și 
a cuceririlor revoluționare. Prin munca eroică, plină de abnegație a 
poporului, sub conducerea încercată a partidului, Republica Populară 
Democrată Coreeană a obținut succese remarcabile în opera de con
struire a socialismului, în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc. Comuniștii români, întregul 
nostru popor se bucură sincer de aceste realizări, care, împreună cu 
succesele tuturor țărilor socialiste, întăresc forța sistemului mondial 
socialist.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea vor continua să se dezvolte pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist, în interesul ambelor popoare, al întăririi 
unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei so
cialismului și păcii.

Urăm din toată inima Partidului Muncii din Coreea — avangarda 
recunoscută și stimată a poporului frate coreean — noi și mari izbînzi 
în opera de construire a socialismului, succes deplin în înfăptuirea 
marii aspirații naționale — reunificarea pașnică și democratică a țării.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELE GRÄM À
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, și Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, au primit o tele
gramă de răspuns din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, în care se spune :

„Dragi tovarăși,
Mulțumesc în modul cel mai călduros Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și dumneavoastră personal pentru urările exprimate pentru 
însănătoșirea mea. Folosesc această ocazie pentru a transmite poporului 
frate român și dv. personal un salut cordial“.

relațiilor de colaborare dintre Ro
mânia și India.

★
Ambasadorul Indiei la București, 

K. R. F. Khilnani, a oferit 
după-amiază o recepție în 
președintelui Indiei, dr. 
palii Radhakrishnan.

Au luat parte Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec, 
Constanța Crăciun, Gheorghe Ră
dulescu, Grigore Geamănu, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și obștești, patriarhul Bi
sericii ortodoxe române, șefii unor 
culte religioase, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)
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ZIUA PETROLISTULUI
„Ochiul"
sondelor
veghează

Un fulger a brăzdat cerul. Scîn- 
teia a căzut pe rețeaua de energie 
electrică care alimentează sondele. 
Instalațiile de pompaj s-au oprit. 
Șuvoiul de [i(ei este Întrerupt. In- 
fruntînd ploaia și vîntul, muncitorii 
pornesc peste dealuri și văi să re
pună sondele In funcțiune. Munca 
este anevoioasă. In activitatea 
petroliștilor de la extracție, o 
astfel de defecțiune nu este singu
ra și nu poate fi prevăzută.

tn schela argeșeană Moșoaia, 
cckjtrolul funcționării sondelor se 
face1. azi cu mijloace dintre cele 
mai 'moderne, tntr-una din secțiile 
sehe loi a fost dată în exploatare 
o instalație de supraveghere auto
mată a extracției țițeiului. De la 
distanță, cifiva oameni urmăresc 
bunul meirs al celor 80 de sonde.

Dispecerul șef al instalației, Emil 
lonescu, ne prezintă construcția și 
modul ei de funcționare. Instalația 
se ‘compune dintr-un pupitru cen
tral de comandă, precum și din 
contrele telemecanice și elemente 
de traducere. Legătura cu sondele 
se face prin cabluri, 
simplu apare pupitrul 
Pe panoul frontal sint 
merele sondelor ; sub 
toane de acționare și 
semnalizare. La mijloc, un tub os
ciloscop — veritabil ochi magic 
— pe ecranul căruia un spot lu
minos arată dacă sonda produce 
titei sau nu. întreaga aparatură 
este produsă de uzina „Electro
magnetica“ din Capitală.

Inginerul Nicolae Scodrea, șeful 
serviciului producție, ne vorbește 
despre avantajele conducerii de la 
distantă a instalațiilor de pompaj. 
In cazul întreruperilor în alimen
tarea cu energie, se pierdeau în a- 
ceastă secție 12 tone de titei. tn 
plus, exista riscul de înnisipare a 
sondelor. Aceasta pentru că munci
torii, după remedierea defecțiunii 
electrice, erau nevoiti să meargă 
de la sondă la sondă pentru a le 
repune in funcțiune. Acum porni
rea durează între 3 pînă la 5 mi
nute. Ea se face de la pupitrul de 
comandă. Evident că și stagnările 
in producție sînt reduse. înainte, 
urmărirea funcționării echipajului 
de adîncime cerea mari eforturi. O 
echipă specializată abia reușea în* 
tr-o zi să întocmească diagramele 
la 16 sonde. Cu ajutorul Instalației, 
aceste operații se efectuează la 
toate cele 80 de sonde numai în 20 
de minute.

Tehnica nouă ajută pe petroliști 
sd conducă cu mai multă pricepere 
procesul de extracție a țițeiului. 
Bilanțul pe nouă luni al muncii pe
troliștilor din schela Moșoaia este 
rodnic. Planul producției globale a 
fost depășit cu 2,63 la sută, iar 
productivitatea muncii a crescut cu 
2,51 la sută fată de prevederi, tn 
prezent, in schelă se lucrează in
tens la darea în folosință a unei 
noi instalații de supraveghere 
automată a sondelor.

Gh. CIRSTEA 
coresp. „Scînteii“

Ingenios și 
propriu-zis. 

Înscrise nu- 
eJe — bu- 
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Marșul pe sub pâmînt
Legenda flăcărilor ® Imprevizibilul... prevăzut! • Ceea ce nu se
consemnează in jurnalul „intim" ® Civilizația petrolului

O VIAȚADECORUL JOACA"

Parcul Herăstrău. Amprentele toamnei
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MMMÎB
a Teatrul de Operă $1 Balet : 

RAPIREA BIN SERAI — 11. GI
SELLE - 19.30.

«Teatrul de Stat de Operetă : 
ȚARA SURISULUI - 10.30, TIR- 
GUL DE FETE — 19.30.

« Teatrul National „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : VLAICU 
VODĂ — 10. REGELE MOARE — 
premieră — 19,30. (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 10. SPEC
TACOL VASILE ALECSANDRI — 
16, MOARTEA UNUI ARTIST — 
19,30.

« Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 10,30, ȘEFUL SECTORU
LUI SUFLETE — 20.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): CLIPE DE VIAȚA
- 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : INTRIGA ȘI IUBIRE — 
19,30.

« Teatrul ,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : COLOMBE — 10,
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR - 
19,30.

® Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 10. JOCUL IE
LELOR — 20.

© Teatrul ,,Barbu Delavr-h-
cea" : ȘCOALA NEVESTEL R
— 20.

a Teatrul evreiesc de stat : 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ 
— 20.

© Teatrul satlric-muzlcal ,,C. 
Tănase" (sala Savoy) : CU MU
ZICA... E DE GLUMIT — 20.

O Teatrul „Țăndărică" (sala A- 
cademiei): BĂIATUL ȘI VÎNTUL 
— 11.

© Circul de stat : CIRCUS
BUCUREȘTI — 16 si 20.

întîmplarea s-a depărtat de pre
zent cu vreo sută de ani, a început 
să îmbrace nimbul albastru și miracu
los al legendei. Mi se povestește că 
într-o noapte, undeva în preajma 
Moineșfilor, s-a auzit o bubuitură de 
tunet, după care au fîșnit din pămînf 
limbi uriașe de foc.

— A ieșit balaurul din vizuină I s-a 
crucit cineva.

Stelele se stingeau, plăpînde, una 
cîte una. Cerul nu mai era cer, se în
roșise. Focul a ars neîntrerupt timp de 

■ zece ani. Dogoarea lui se simțea pînă 
departe, în ținuturile meridionale. 
Hipnotizate, au venit de acolo păsări 
ciudate, neîntîlnife la noi. Dar au 
pierit toate, înghițite de flăcări.

Intr-o zi, balaurul s-a retras în vi
zuină și focul s-a stins. Cîțiva oameni 
au pornit în căutarea lui, temerari, 
răscolind pămîntul. De jur-împrejur au 
răsărit sondele... Nevoit să se supună, 
balaurul a început să dea oamenilor 
un lichid negru, lucios, capabil de 
energii nebănuife. Aurul negru I

Lîngă apa Teleajenului, la una din 
sondele sectorului de foraj Boldești, 
unde am ascultat legenda, balaurul 
n-a ieșit niciodată la suprafață. Cău
tătorii de aur negru l-au dibuit însă, 
ascuns în miezul pămîntului, la sute 
de metri adîncime.

De șase luni se forează mereu, zi și 
noapte. La început, roca s-a îndîrjit 
și n-a vrut să se lase străpunsă. Sapa 
de oțel Icnea, deviată în straturi 
moi, înclinate, fără comori. Sondorii 
au apăsat sapa mai ușor, lăsînd-o să 
„ciocănească" îndelung în rocă, au 
sporit turația și debitul de no
roi. Sapa a început să coboare ver
tical, înaintînd cu 420 de metri pe 
lună. Cînd „piatra kilometrică" indica 
800 de metri adîncime, noroiul pom
pat a scos la suprafață primele bule 
de gaze. Așadar, comoara se afla pe 
undeva, pe aproape...

Promit să reiau narațiunea ceva mai 
fîrziu. Deocamdată, las aici niște 
puncte de suspensie, fiindcă vreau să 
stau de vorbă cu inginerul Cons
tantin Balalia, un fînăr de 27 de ani, 
cumva visător, dar stăpîn pe meserie 
și — în orice caz —■ foarte energic 
atunci cînd trebuie.

— Forajul e un marș spre necunos
cut? îl întreb.

— Da și nu I răspunde, cîștigat de 
Idee. Pămîntul ascunde în sine sur
prize. în drum spre adîncurl, sapa în- 
tîlnește straturi diverse, contorsionate, 
adeseori cu oblicită}! bizare, de 60 șl 
chiar 70 de grade, pînze înșelătoare 
de apă. roci de tărie neobișnuită. To
tuși, geologii stabilesc cu destulă pre
cizie aceste dificultăți. în clipa cînd 
ne apropiem de adîncimea respecti
vă, sîntem pregătiți să întîmpinăm 
orice. Cum s-ar spune, la noi nepre
văzutul e... prevăzut I

— Două lucruri esențiale ni se cer 
nouă, celor de la foraj — intervine 
maistrul, la fel de fînăr ca și 
inginerul : să stăpînim cît mai bine 
utilajele moderne cu care lucrăm și 
să dovedim prezență de spirit. Adică 
înaltă calificare și curaj. Fără acestea 
nu se poate să fii sondor la foraj.

!

Maistrul are în vedere, de fapt, nu
mai munca concretă a sondorului. 
Fiindcă mai există un element, fot atît 
de important, fără de care iarăși „nu 
se poate". Mi l-a dezvăluit șeful de 
echipă Anghel Voicu. Sondorul podar 
Alexandru Rădulescu îl anunța că au 
dat peste o pungă cu gaze. Ochii lui 
Voicu au mijit veseli :

— Bravo !
l-am spus în treacăt :
— Echipa dumitale are datoria să 

foreze corect pînă la adîncimea sta
bilită. Descoperă ceva, bine, nu, plea
că la altă sondă.

— Teoretic I exclamă Voicu (vestea 
sondorului podar continua să-l do
mine). Mie nu-mi place să scormo
nesc pămîntul degeaba. E ca și cum 
aș lucra în gol, înțelegeți ?

Sigur că înțeleg I Tocmai îmi vine 
în minte jocul acela cu labirintul. 
După ce ai străbătut nenumărate cu
loare întortocheate, revii exact în lo
cul de unde ai plecat.

Intervine însă inginerul Constantin 
Balalia :

— Voicu are dreptate. Recent, la o 
sondă din apropiere s-au forat două 
mii de metri și nu s-a găsit nimic. 
Oamenii erau aproape pe punctul de 
a muta instalația în altă parte. Dar la 
2 300 de metri au dat de țiței. Lichid 
bun, de calitate superioară. A fost un 
entuziasm general.

Și mai e încă ceva : din 
cînd noile sonde intră în 
localitatea puțin cunoscută 
piere devine un punct cu 
pe harta economică a țării. Se con
struiesc șosele, locuințe, magazine, 
cluburi. Satul devine centru muncito
resc. Localnicii înșiși își modifică ve
chile preocupări. Ei bine, sondorii de 
la foraje au de fiecare dată senti
mentul că, descoperind țiței, semnea
ză certificatul de celebritate al loca
lității respective. Așa s-a întîmplat cu 
Lucăcești, Țicleni, Valea Caselor.

Răsfoiesc jurnalul de lucru al brigă
zii. Fiecare operație e consemnată 
zilnic, succint : „regenerat noroiul", 
„montat prevenitorul de erupție*, 
„centrat masa rotativă*, ș.a.m.d. Vrem 
să aflăm exact unde și cînd s-au evi
dențiat sondorii Constantin Sîrbu, 
Gheorghe Alexe, Ion Dudu. Poate 
aici: „continuat săpăturile la 2 140 
m" ? Sau dincoace : „continuat săpă
turile la 2154 m" î lată, în dreptul 
lapidarului 
2140 
neze 
lescu 
gaze 
au mijit 
coperise 
gaze din scurta 
sondorii forează, n-au 
turizeze.

Totuși, evenimentele 
Maistrul Dumitru Codescu se află sin
gur lîngă mine, așa că mă pot întoar

ce la punctele de suspensie părăsite 
adineauri, ca să continui narațiunea.

...Pe la miezul nopții, sondorul po
dar Constantin Enescu sesiză o redu
cere bruscă a densității și o creștere a 
vîscozităfii noroiului. în jgheaburi a- 
păruseră numeroase bule. Gaze 1 Au 
dat peste gaze I

La ora aceea însă, Dumitru Codes
cu dormea tun. Seara citise o carte 
despre o călătorie spre centrul Pă- 
mînfului. Fantastica limuzină 
nafă de 
căutînd 
legendă 
de voci 
cat iute 
din brigadă luaseră primele măsuri : 
închiseseră prevenitorul, schimbaseră 
circulația noroiului, îngreunîndu-l cu 
barită ca să reziste la presiunea ga
zelor. Dumitru Codescu a lucrat, lao
laltă cu sondorii, pînă dimineața. 
Acasă, între filele cărții deschise, li
muzina lui Jules Verne își continua 
anevoie drumul printre straturile con
torsionate de marnă. Aici, la sondă, 
sapa găsise comoara...

— Reluăm forajul 1 strigă maistrul 
înviorat. Spre 3 200 de metri adînci- 
me, cu toată vileza I

Monole AUNEANU

imagi- 
Jules Verne sfrăbătea rocile, 
vizuina în care balaurul din 
zăvorise aurul negru. Larma 
agitate l-a trezii. S-a îmbră- 
și a fugit la sondă. Oamenii

TELEVIZIUNE

momentul 
producție, 
din apro- 
rezonanță

„continuat săpăturile la 
m" ar fi trebuit să se consem- 
că sondorul Alexandru Rădu-
a

în
strigat : 
noroi I’ 
veseli : 
a doua

„— Ehei I Bule de 
Și că ochii lui Voicu 
„— Bravo I* Se des- 
pungă importantă de 
Istorie a sondei. Dar 

timp să litera-

mari se refin.

Cifre și fapte
Eè& în perioada șesenalului, pentru dezvol- 

tarea industriei petroliere au fost alocate 
fonduri de investiții a căror valoare depă
șește 15 miliarde lei.

Uf Darea în exploatare a noi capacități de 
producție, perfecționarea și moderniza

rea celor existente au permis ca producția 
globală a industriei petrolului să crească în 
anii 1960—1964 cu 46 la sută.

în acest an, în Industria petrolului au 
fost realizate peste plan produse a că- 
vaioare se ridică la aproape 95 000 000

Pe harta țării au apărut adevărate orașe 
ale petroliștilor : Lucăceștî, Valea Case

lor, Țicleni. în anii șesenalului, numai pe
troliștilor din Valea Prahovei le-au fost puse 
la dispoziție peste 2 500 de apartamente.

œa Petroliștii au în prezent la dispoziție o 
rețea sanitară formată din 22 spitale și 

sanatorii de noapte, cu peste 1 000 de 
paturi, 150 de dispensare, circumscripții sa
nitare de întreprindere, puncte sanitare, o 
caravană radiofotografică și aproape 60 de 
stații de salvare. Mai mult de 300 de medici 
și aproape 1 100 cadre medicale cu pregă
tire medie veghează asupra sănătății lor

Unul dintre miile de petroliști evi- 
dențiați în întrecerea socialistă — 
sondorul șef Dumitru Viașcu din 

schela Țicleni
I
E

Ultimele decenii au 
modificat structural no
țiunea cadrului plastic 
al spectacolului de tea
tru. Decorul nu 
poate fi conceput as
tăzi ca e pictură 
strafivă, menită 
să indice, mai mult sau 
mai puțin exact, locul 
acțiunii. Decorul mo
dern „joacă”, ia parte 
la constituirea Imagi
ne! scenice, o comen
tează și o întregește.

Naturalismul — pre
dominant, o vreme, în 
scenografia noastră — 
hipertrofia funcționali
tatea decorului pînă la 
pretenția de a aduce 
pe scenă construcții ar
hitecturale copiate 
după modelele lor au
tentice și mobile fabri
cate ca pentru Între
buințarea efectivă, cu 
broaște și chei la ușa 
fiecărui dulap. „Două 
tone de decor pentru 
300 grame de text’, 
cum spunea cîndva Că
rnii Petrescu. Reconsti
tuirea rece, indiferentă 
a obiectelor reale des
trăma farmecul teatru
lui și te arunca înapoi, 
în cotidian. Asemenea 
decoruri, meticuloase 
pînă la pedanterie dar 
neutre din punct de 
vedere artistic, sînt azi 
de domeniul trecutului.

Albumul de sceno
grafie românească edi
tat recent la „Meridia
ne” oglindește marile 
cuceriri ale acestei arte 
în țara noastră, pe dru
mul unui realism poe
tic. Lucrările unor ma
eștri ca Aurel Jiquidi 
sau Ion Sava pun în 
lumină legătura sceno
grafiei noastre actuale 
cu cele mai bune tra
diții ale artei teatrale 
și plastice românești. 
Reunind decoruri șl 
costume create de a- 
proape 50 de sceno
grafi, albumul relevă o 
varietate de stiluri per
sonale și în 
timp 
școli 
bună 
rizată 
de a 
ideile 
tic, prin tendința de a 
îmbina evocarea reali
tății social-istorice cu

mai

ilu- 
doar

același 
formarea Unei 

scenografice de 
calitate, caracte- 
prin capacitatea 
exprima plastic 
textului drama-

ffi 8,50 — Gimnastica de învio
rare la domiciliu a 9,00 — Re
țeta gospodinei, ș 9,30 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar : „Povestiri din Rubovia", 
„Cel mai bun" (scenetă), „Calen
darul toamnei" „Telejurnalul 
pionierilor" a 11.00 — Pi ,s a
parte a concertului orchestrei Fi
larmonicii de Stat „George Enes
cu". Dirijor : ROBERTO BENZI. 
© 11,35 — Emisiunea pentru sate. 
© 13,30 — Duminica sportivă.
Fotbal: Dinamo — Crișul Oradea; 
Rapid — Dinamo Pitești. Progra
mul muzical va fi susținut de 
formația Paul Ghențer. Soliști : 
Marina Voica. Aurelian Andrees- 
cu și Trio Olimpic. « 19,00 —
Jurnalul televiziunii (I). « 19,20
— Filmul „Fernand cow-boy".
® 20,45 — Filmul documentar
„Lecție în infinit". « 21,00 —
Emisiunea muzlcal-coregrafică 
„Melodii... melodii". « 21,30 —
Teatru în studio : „Seară de 
toamnă" de Dürrenmatt, a 22.30
— Jurnalul televiziunii (II). o 
22,40 — Telesport.

o fantezie bogată și 
originală.

Astfel, decorurile 
Perahim ne invită 
ridicăm acțiunea „Băii" 
lui Maiakovski sau a 
lui „De 
zo" la 
bolice. 
Uzează 
nea rțietaforică a unei 
lumi — care este în ca
zul „Sfintei Ioana" o 
lume rece, grosolană, 
iar în „Azilul de noap
te" ne duce cu gîndul 
la aglomerările sordi
de ale cartierelor ' pe
riferice din marile ora
șe capitaliste. Alex. 
Brăfășanu ne introduce 
cu minuțiozitate în at
mosfera „Unchiului 
Vania" sau a „Citade
lei sfărîmate", în vreme 
ce Pauț Borfnovschi
subliniază sensul satiric 
al „Vizitei bătrînei
doamne’ din cîteva de
talii sumare dar extrem 
de sugestive. Fiecare în 
felul său 
ginația 
urmărind 
informeze 
moționeze,

lui 
să

Pretore Vincen- 
dimensiuni sim- 
Liviu Ciulei rea- 
vizual imogi-

solicită ima- 
spectatorului, 
nu doar să-l 
ci să-l e- 

, să-l trans
pună în universul ar
tistic al piesei. Deco
rul are vesela simplita
te folclorică a „Nemai
pomenitei pantofărese* 
de Lorca (Toni Gheor
ghiu) sau lirismul dra
matic al „Domnișoarei 
Nasfasia’ (Th. Cons- 
tantinescu), spiritul sa
tiric incisiv al „Pro
cesului d-lui Caragia- 
le" (I. Popescu-Udriș- 
fe), sau umorul carica
tural al „Impricinați- 
lor" (Erwin Kuttler). In 
cele mai bune creații 
ale scenografilor ro
mâni, stilizarea nu de
vine manieră. Intuind 
specificul piesei și mer- 
gînd în înfîmpinarea 
viziunii regizorale, Dan 
Nemțeanu, de pildă, 
trece cu rezultate deo
potrivă de valoroase 
de la comicul burlesc 
al „Nevestelor vesele 
din Windsor’ la am
bianța voit ștearsă, de 
provincie mic-burghe- 
ză, a „Rinocerilor".

O secțiune specială 
a volumului e consa
crată teatrului de pă
puși, unde scenograful 
creează nu numai ca
drul, ci și pe interpreți.

Păpușile Imaginate de 
Mioara Buescu, Ella 
Conovici, Ioana Cons- 
tantinescu, de Eustațiu 
Gregorian sau Ștefan 
Hablinski sînt expresiv- 
umane fără a imita me
canic omul, sînt tipuri 
pline de haz, în care 
sinteza artistică nu 
înăbușe individualita
tea micilor „actori".

Răsfoind albumul de 
scenografie se obser
vă, după părerea mea, 
o rămînere în urmă a 
decorului pentru spec
tacolul muzical — care 
mai este încă deseori 
pompos și greoi, „ope- 
retistic", mizînd pe un 
fast exterior. Dar și în 
acest domeniu întîlnim 
(uneori doar în fază de 
proiecte) încercări de 
a găsi operei sau ope
retei un echivalent vi
zual de autentică poe
zie, eliberat de con- 
venfionalisme desuete.

Albumul e tipărit în 
bune 
fice 
de 
eseu de Eugen Schile- 
ru, textul introducerii 
și legendele clișeelor 
fiind traduse în două 
limbi. Am convingerea 
că acest album va a- 
duce reale servicii cu
noașterii scenografiei 
noastre, nu numai în 
țară ci și peste hotare 
(mai ales că volumul 
„Decorul de teatru în 
lume după 1950", edi
tat de Institutul Inter
național de Teatru, cu
prinde lucrări româ
nești prea puțin sem
nificative, furnizate ne
inspirat de centrul in
ternațional I.T.I.).

Tn încheierea albu
mului a fost alcătuit un 
grupaj de cîteva sute 
de fotografii 
tacole. Așa 
prezentate, 
înfîmplare,' 
și la dimensiuni 
nuscule, fotografiile nu 
servesc scopul dorit ; 
dar ideea de la care ' 
s-a pornit e justă, de
oarece valoarea unei 
scenografii poate fi cel 
mai bine apreciată nu
mai în realitatea vie a 
reprezentației teatrale.

Andrei BALEANU

condiții gra
și se deschi- 

cu un interesant

din spec- 
cum sînt 

absolut la 
neselectiv 

mi-

DE ACTOR
Apariția volumului „O viață de 

actor" de Vasile Brezeanu, cu o 
prefață de Costache Antoniu, îmbo
gățește literatura noastră memoria
listică teatrală cu pagini savuroase 
și totodată emoționante din viața 
actorilor și trupelor care au colin
dat țara în trecut, trezind gustul 
pentru teatru în cercuri foarte largi. 
Picolo într-un restaurant, împărți- 
tor de telegrame la poștă, ucenic 
într-o tîmplărie de mobilă, actorul, 
astăzi septuagenar, a trăit la în
ceputul secolului o viață de boem, 
nu pentru că a căutat-o, 
că societatea timpului, 
de atunci i-au impus-o.

Artistul emerit Vasile 
autorul volumului recent 
Editura Meridiane, a fost impre
sionat puternic de întîlnirea cu 
marii actori ai Teatrului Național, 
dintre care unii (Nottara în „Apus 
de Soare", Aristide Demetriad în 
„Vlaicu Vodă", Petre Liciu în „Vi
forul") f-au lăsat amintiri de ne
uitat. Dintre nenumărații prieteni și 
colegi de scenă sînt amintiți în 
rînduri emoționante actorii N. Băl- 
țățeanu, Maria Filotti, Ion Mano- 
lescu, G. Vraca, Mihai Popescu, 
acesta din urmă debutant într-o 
trupă condusă de autorul memo
riilor.

Sinceritatea șl căldura cu care 
autorul evocă chipurile celor din 
jurul său, alternînd anecdote, isto
rioare de haz cu întîmplări triste 
sau duioase, fac lectura cărții nu 
numai plăcută, dar și interesantă, 
instructivă.

Pasionat de munca sa, V. Bre
zeanu și-a iubit cu totală dăruire 
publicul, căruia l-a oferit nenumă
rate ceasuri de întîlnire cu arta. 
Modest și simplu sună îndemnul 
cu care își încheie volumul : „fii în 
slujba semenilor tăi cu tot ce ai 
mai bun 1

oi pentru 
condițiile

Brezeanu, 
apărut în

Mihai FLOREA

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 si 13 octombrie. In tară : 
Vreme rece, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi locale. Vint po
trivit cu unele intensificări tem
porare în sudul sl estul tării. 
Temperatura în scădere la în
ceput, apoi staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, izolat mai coborite, 
iar maximele între 10 și 20 grade. 
In nordul țării brumă și îngheț 
slab. In București : Vremea con
tinuă să se răcească. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vîntul va prezenta intensi
ficări trecătoare. Temperatura în 
scădere.

Foto : R. Costin

..............-

Noaptea In noul cartier bucureștean, Drumul Taberei

O DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop : Republica 
— 8.45; 11.15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15.

O ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Patria — 9,30; 
11,45; 14; 16,45. 19; 21,15, București
— 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21. Grădina 
Festival - 18,15.

Q CAMERA IN FORMĂ DE 
„L" — cinemascop : Capitol — 9; 
11,30; 14: 16,30; 19; 21,30, grădină
— 19,45. 'Grivlta (completare Vi
zita delegației de partid și gu- Ț 
vernamentale a Republicii Socia
liste România în R. P. Bulgaria)
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. Tomis 
(completare Elevul de serviciu) — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30. grădină
— 19.

© LA ORA 5 DUPA-AMIAZÄ : 
Luceafărul - 9 15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Grădina „Doina" —
19.30. Modern — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.

® OMUL MAFIEI : Glulești — 
15,30; 18; 20,30, (completare Acolo 
a trăit Hemingway), înfrățirea 
între popoare (completare Sime
trie) — 11.30; 15.45; 18; 20,15.

« A TRECUT O FEMEIE — ci
nemascop : Festival (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18.45; 21. Feroviar — 
9.30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Melodia — 10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30.

a SAMBA : victoria — 10: 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Buzeștl — 10; 
15; 17,30; 20. grădină — 19 (la 
toate, completare A cul e vina 7).

0 AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Central (completare Plctînd na
tura) — 10,30; 12,30: 14,30; 16,30;
18.30; 20,30.

O CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Lumina (completare Cine a luat 
pelicanii ?) — 10; 12,30: 15.15: 18:
20.30. Exceislor (completare Zîm- 
betul) — 10. 12.15: 15.30: 18; 20.30, 
Dacia (completare Sport nr. 
4/1965) — 9—15 în continuare ; 17: 
19; 21.

® CĂPITANUL DIN TENUES 
(ambele serii) ■ Union (completa
re Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) - 10; 16. 19.30.

© PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10; 11.15; 12,30. •

o CINTĂREAȚA SCLAVA: Doi
na (completare Sport nr. 4/1965) — 
13,45; 16: 18,15: 20.30

« OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 
80 DE ZILE — cinemascop (am
bele serii) : Timpuri noi (com
pletare știință și tehnică nr. 16)
— 10—20 în continuare.

« MARȘUL ASUPRA ROM? .: 
Cultural (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.) - 15,30: 18; 20,30.

« dansul ETERN - cinema
scop : Cosmos (completare Mu
zeul Zambaccian) — 16: 18.16; 20,15.

© RUNDA 6 : Bucegi (comple
tare Vizita delegației de partid 
șl guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S.)
— 10; 12,15. 16; 18,15; 20,30, grădină
— 19. Flamura (completare Suită 
bănățeană) — 10; 12.15: 16; 18,15;
20.30.

© PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Unirea — 10; 15; 17,45;
20.30. Cotroceni — 10: 15; 18; 21. (la 
ambele completare Mifne începe 
azi)

® CORBII : Flacăra (completa
re Casa cetate) — 11; 16; ia.15;
20,30.

® HANKA : Vltan — 15.45: 18; 
20,15.

« HOȚUL DE PIERSICI : Mio
rița - 10; 12; 14: 16: 18,15; 20.30, 
Progresul - 11- 15.30; 18; 20,15;
(Ia ambele completare Fata de pe 
Someș).

@ CULORILE LUPTEI - cine
mascop : Moșilor — 15.30; 18; 20 3' '
grădină - 19. Lira - 15.30; 7/1 
(Ia toate completare Vizita del 
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.)

® ROMULUS ȘI REMUS - ci
nemascop : Munca — 9,30: 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21. Grădina ,Vi-
tan" — 19 (la ambele completare - 
Melodiile străzii — cinemascop).

® CARAMBOL ; Popular (com
pletare Și atunci..,) — 11.15- 16;
18,15: 20.30.

ta CINEVA ACOLO SUS 
IUBEȘTE ; A:‘i - 10. 12,30. 
17,45. 20.30, grădină — 19. 
reasca - 10,30: 13; 15.30; 18; 20.30, 
Drumul Sării - 11 ; 15; 17.30; 20 
(la țoale, completare Știati că...).

® APORT, MUHTAR ! - cine
mascop : Ferentari — 12; 16; 18.15; 

■20,30 (completare Acolo unde Car- 
pațll întîlnesc Dunărea).

O UNORA LE PLACE JAZUL : 
Viitorul (completare Ana Golub
kina) — 11; 15.30: 18: 20.30. Colen- 
tlna (completare Sport nr. 4/1965) 
— 15,30; 18; 20,30, grădină - W.

MA
15;

Flo
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Vizitele președintelui Republicii India
(Urmare din pag. I)

Președintele Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, membru 
de onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România, a fost sîmbătă 
la amiază oaspetele Universității 
din București. Aici, președintele 
Indiei a ținut o conferință în fața 
unei numeroase asistențe — cadre 
didactice și studenți.

Au luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, George Macovescu și Eduard 
Mezinceseu, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Academiei, 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, academicieni, profesori uni
versitari.

Deschizînd festivitatea, rectorul 
Universității București, acad. 
Gheorghe Mihoc, a salutat pe înal
tul oaspete, prezentînd totodată 
personalitatea președintelui Indiei. 
Expunerea făcută de dr. Sarvepalli

Radhakrishnan a fost urmărită cu 
interes de asistență.

în încheierea vizitei președintele 
Indiei s-a întreținut cordial cu 
membrii Consiliului științific al 
Universității bucureștene.

*

Sîmbătă dimineața președintele 
Republicii India, dr. Sarvepalli 
Radhakrishnan, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a 
vizitat mînăstirea Antim din Capi
tală. Aici, înaltul oaspete a fost în- 
tîmpinat de patriarhul Bisericii 
ortodoxe române, Justinian, de Du
mitru Dogaru, secretar general al 
Departamentului Cultelor, de înalți 
demnitari bisericești.

A fost prezentat oaspeților un 
scurt istoric asupra acestui vechi 
monument, după care s-a audiat 
un concert religios susținut de co
rul Institutului teologic din Bucu
rești. După vizitarea sălii Sinodului 
Bisericii ortodoxe române și a bi
bliotecii Patriarhiei, președintele 
Indiei a semnat în cartea de aur 
a mănăstirii. Oaspeților indieni 
le-au fost oferite daruri.

Cronica
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

ÎN R. P. CHINEZĂ
Sîmbătă la amiază a plecat spre 

Pekin o delegație condusă de Du
mitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor 
care, la invitația ministrului poș
telor și telecomunicațiilor al R. P. 
Chineze, va face o vizită în a- 
ceastă țară.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
CÂRTII ȘTIINȚIFICE 
DIN R. D. GERMANĂ

La librăria M. Eminescu din 
Capitală a avut loc sîmbătă la a- 
miază deschiderea expoziției cărții 
Editurii Academiei germane de 
științe din Berlin (R. D. Germană), 
organizată în cadrul relațiilor de 
colaborare dintre academiile exis
tente în Republica Socialistă 
România și R. D. Germană. Expo
ziția cuprinde aproape 200 de cărți 
și reviste care permit vizitatorilor 
să cunoască unele din noile lucrări 
științifice editate în R. D. Ger
mană.

Cu prilejul vernisajului, au ros
tit scurte cuvîntări acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Acade
miei, ambasadorul R. D. Germane 
la București, Ewald Moldt, și 
Edelgard Schmidt, din partea Edi
turii Academiei germane de științe 
din Berlin. *

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a proclamării R. D. Germa
ne, la cinematograful „Progresul“ 
din Sinaia a avut loc sîmbătă sea
ra un spectacol de gală cu filmul 
„Cei mai frumoși ani", producție a 
studiourilor din R. D. Germană. 
Celor prezenți le-au fost prezen
tați cineaștii Günther Rucker, re-
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zilei
gizorul filmului, și actrița Helga 
Labudda.

PLECAREA LA BELGRAD
A UNEI DELEGAȚII A C.C. 

AL U.T.C.
Sîmbătă seara a plecat la Bel

grad o delegație a Comitetului 
Central al U.T.C., condusă de to
varășul Petru Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., care, la in
vitația Uniunii Tineretului Iugo
slav, va face o vizită în R. S. F. 
Iugoslavia.

VIZITELE UNEI DELEGAȚII 
A MIȘCĂRII ALGERIENE 

PENTRU PACE
La invitația Comitetului națio

nal pentru apărarea păcii din Re
publica Socialistă România, o de
legație a Mișcării algeriene pentru 
pace ne-a vizitat țara între 30 sep
tembrie și 9 octontörie. Delegația 
a fost formată din Oussedik 
Boualem, membru al Comitetului 
Executiv al Mișcării algeriene pen
tru pace, șeful Departamentului 
relații externe al Frontului Na
țional de Eliberare, șeful delega
ției, Khelil Ahmed, deputat, 
membru al Comitetului național al 
mișcării algeriene pentru pace, și 
Salhi Mohammed Seghir, deputat, 
membru al Comitetului național al 
mișcării algeriene pentru pace.

Oaspeții au vizitat diferite o- 
biective industriale, instituții de 
cultură și sociale din Capitală, re
giunea Argeș, litoralul Mării Ne
gre, Valea Prahovei și Brașovul. 
La încheierea vizitei ei au fost 
primiți la Comitetul național pen
tru apărarea păcii din Republica 
Socialistă România.

Intr-o pauză. Ia Grupul școlar chimic din Capitală

toamnă

ȘTIRI•>

Premiere teatrale
Teatrul Național din Craiova a 

prezentat sîmbătă seara în pre
mieră pe țară piesa „Aurul fru
moasei curtezane" a dramaturgului 
iugoslav Drjici.

★

Teatrul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșeni a prezentat sîmbătă, 
tn premieră pe țară, comedia „Cină 
vine barza" de André Roussin.

Spectacolul a fost montat 
gia lui Marcel Soma, iar 
grafia este semnată de Emil

în re- 
sceno- 
Moise.

Concert cu concursul 
dirijorului Roberto Benzi

Cunoscutul dirijor Roberto Benzi 
a apărut sîmbătă seara la pupitrul 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu". Programul concertului a 
cuprins două din lucrările sale 
preferate : Concertul pentru pian 
și orchestră în la minor de Grieg 
și Simfonia „Faust" pentru or
chestră, tenor și cor de bărbați de 
Liszt. Și-au dat concursul pianis
tul Valentin Gheorghiu, tenorul 
Ludovic Spiess și corul de bărbați 
al Radioteleviziunii, condus de 
Carol Litvin.

Cu prilejul 
rești, Roberto 
registrare cu
Liszt, în interpretarea de la con
cert, pentru casele de discuri 
„Electrecord" și „Phillips" (Paris).

(Agerpres)
I

prezenței la Bucu- 
Benzi va face o în- 
Simfonia „Faust" de

pe
Abia s-a încheiat sezonul și 

gospodarii litoralului au început 
pregătirea stațiunilor pentru vara 
viitoare. Constructorii au deschis 
șantiere în mai multe puncte, la 
Năvodari și Mangalia, pentru lăr
girea capacității de cazare și asi
gurarea unor condiții optime de 
găzduire și deservire.

în partea de nord a stațiunii 
Mamaia se conturează de pe acum 
viitorul complex hotelier cu 1 000 
de locuri, compus din trei hoteluri 
și un restaurant. După aprecierea 
proiectanților și a constructorilor,

noul complex șe va număra prin
tre cele mai moderne de pe lito
ral : camere spațioase cu balcoa
ne, tapete în culori pastel, restau
rantul cu acoperiș demontabil din 
materiale plastice — totul dispus 
într-un cadru de spații verzi, ba
zine cu apă și lucrări decorative.

Stațiunea studenților — Costi- 
nești — va intra în noul sezon cu 
întreaga tabără-camping de 1 000 
de locuri terminată. Celor 432 de 
locuri date anul acesta în folosin
ță li se vor adăuga alte 568, dis
puse în șase pavilioane cu parter

și etaj, aflate în construcție. Pe 
insula „Ovidiu“ de pe lacul Siut- 
Ghiol, în dreptul Mamaiei, a în
ceput construcția unui bufet. 
Terasa largă, amenajările anexe 
peptru focurile de tabără și, în 
general, poziția pitorească a a- 
cestuia, vor asigura ore plăcute 
de destindere celor care vor de
barca aici.

Pe lișta noilor obiective aflate 
în construcție pe litoral se mai în
scriu : un complex de deservire 
cu mai multe ateliere de croito
rie, cismărie, coafură etc. La Te- 
chirghiol, un bloc-locuință cu 330 
de locuri pentru personalul de 
deservire al stațiunii Eforie-Nord, 
un grup alimentar și alte amena
jări în tabăra de pionieri și șco
lari de la Năvodari, precum și un 
garaj cu hală de reparații și două 
rampe de spălare a automobilelor, 
la Mamaia.

(Agerpres)

Comenzi neonorate

„Parisul nu acceptă 
planul lui Spaak“

pe această bază hotărîri de im
portanță vitală pentru unele țări. 
Majoritatea calificată nu ar putea 
astfel să fie obținută dacă două 
mari state se abțin.

Actualul președinte al Consiliu
lui ministerial al Pieței comune, 
ministrul de externe al Italiei, Fan-

Tenis de masă Echipele țării noastre 
campioane balcanice

(Urmare din pag. I)

La Balcaniada de tenis de masă 
de la Soiia, echipele României au 
cîștigat meciurile decisive cu re
prezentativele Iugoslaviei, cucerind 
titlurile de campioane balcanice. 
Formația masculină a țării noastre

Azi în Capitală
FOTBAL : Cuplajul Dinamo 

București—Crișul, Rapid-Dina- 
mo Pitești este programat • pe 
stadionul „23 August", de la 
ora 13,30

RUGBI : Dinamo-Farul Cons
tanța (stadionul Dinamo, ora 
9,30) ; Grivița Roșie-C.S.M.S. 
Iași (stadionul Tineretului, ora 
13)

HANDBAL : Confecția-Știin- 
ța București (feminin), Steaua- 
Rafinăria Teleajen, Dinamo 
București - Tractorul Brașov 
(masculin) — pe stadionul Di
namo, începînd de la ora 9 ; 
Rapid-Știința Petroșeni (mas
culin) — pe terenul Ghencea, 
de la ora 11.

BOX : Rapid-A.S.A. Tg. Mu
reș (campionatul republican 
pe echipe) — în sala Giulești, 
de la ora 10.

a obținut victoria cu 5—3, iar cea 
feminină cu 3—0. în meciul mascu
lin, Cobîrzan l-a învins cu 2—0 
(21—14, 21—12) pe Markovici, și cu 
2_1 (13—21, 21—14, 21—18) pe
Korpa. La feminin, jucătoarele Ma
ria Alexandru și Ella Constantines- 
cu au cîștigat toate cele trei parti
de susținute cu iugoslavele Pire și 
Stajcevic. Sîmbătă seara, în ultimul 
meci, echipa masculină a României 
a învins cu 5—0 Grecia.

CLASAMENTELE FINALE : mas
culin : 1. — România ; 2. — Iugo
slavia ; 3. — Bulgaria ; 4. — Gre
cia ; 5. — Turcia ; feminin ! 1. — 
România ; 2. — Iugoslavia ; 3. — 
Grecia ; 4. — Bulgaria ; 5. — Tur
cia.

Astăzi vor fi desemnați campionii 
balcanici la individual.

(Agerpres)

Și în timp ce reprezentanții aces
tor instituții poartă convorbiri in
terminabile, timpul se scurge și nu 
ar fi exclus să se ajungă din nou la 
situația de anul trecut, cînd apro
vizionarea pentru anotimpul rece 
a fost nesatisfăcătoare.

L-am întrebat pe tov. DOROF- 
TEI PAȘCANU, vicepreședinte al 
U.R.C.C. Vatra Dornei, cum expli
că slaba aprovizionare a muncito
rilor de la Leșu Ursului. După o 
serie de justificări fără temei, a 
fost găsită, în sfîrșit, „cauza“ :

— De vină, în ultimă instanță, 
sînt gestionarii de la magazine și 
chioșcuri. Ei...

Povestea se aseamănă cu cea a 
acarului Păun.

textile nr. 95 ori de confecții și 
încălțăminte nr 96 rămîi plăcut 
impresionat : interioare moderne, 
prezentare cu gust. Dacă privești 
însă mai atent în rafturi, observi 
că acolo nu se află multe din măr
furile solicitate de cumpărători. 
Lipsesc șosete de lînă pentru băr
bați (acum se cer cu insistență), 
pulovere, lenjerie de corp flaușa- 
tă, țesături de sezon, încălțăminte 
de iarnă. Care este cauza ?

— Nu avem suficiente posibili
tăți de transport, ni se răspunde 
la O.C.L.-comerț mixt Alba Iulia.

Interesîndu-ne cum stau lucru
rile, am aflat că posibilități există. 
Cum însă traseul Alba-Zlatna este 
mai dificil, șoferii caută să scape 
de el și pornesc în curse spre alte 
direcții. Oare aprovizionarea loca
lităților depinde de dispoziția șofe
rilor sau de repartițiile stabilite 
de O.C.L. ?

Organele locale au datoria să-și 
îndrepte cu mai multă atenție pri
virile spre localitățile îndepărtate. 
Tocmai condițiile mai dificile în 
care muncesc oamenii de aici re
clamă asigurarea unei bune apro
vizionări, crearea tuturor posibili
tăților pentru ca în aceBte locuri 
să fie trimise la timp mărfurile tre
buincioase.

nari, dar felul în care trebuie să-și 
ducă activitatea gestionarii de cine 
depinde ? Firește, de exigența cu 
care sînt îndrumați și controlați de 
organele superioare ale cooperației 
de consum, de crearea unor condi
ții normale de muncă.

încerci să bei la Zlatna o cafea. 
Inutil. Nu există nici cafea, nici 
ceai, nici... butelie la aragazul pe 
care ar putea fi preparată. Nici 
dulciuri nu se prea află la cofetă
rie. Și toate acestea din cauza tota
lului dezinteres al conducerii 
O.C.L.-comerț mixt Alba Iulia.

★
Aspectele înfățișate mai sus fac 

legitimă întrebarea : cum se ocupă 
organele de conducere ale M.C.I. și 
CENTROCOOP de aceste locali
tăți, care cer o atenție specială, de 
îndrumarea unităților din subor
dine, precum și de controlul reali
zării planurilor întocmite în acest 
scop ?

Iarna este aproape. Multe orga
nizații comerciale se află încă în 
stadiul pregătirilor pentru sezonul 
friguros. Acest stadiu trebuie de
pășit grabnic, treeîndu-se la apro
vizionarea propriu-zisă. Este nece
sar să se grăbească pregătirea spa
țiilor de însilozare a rezervelor de 
iarnă — pentru cartofi, legume, 
zarzavaturi, produse alimentare și 
industriale.

Ieri pe stadionul 
Republicii

Sîmbătă după-amiază, pe stadio
nul Republicii din Capitală s-au 
desfășurat în cuplaj meciurile din 
categoria B Metalul București- 
Oltul Rîmnicul Vîlcea și Progre- 
sul-Dinamo Bacău. Ambele parti
de s-au încheiat cu scoruri de e- 
galitate : 0—0 și, respectiv, 2—2.

Meciul Gloria—Progresul, disputat ieri în cadrul etapei a XVIII-a a 
campionatului divizionar de rugbi, s-a încheiat cu rezultatul de 3—3. 
Punctele au fost înscrise de Cristăchescu pentru Progresul și Crăciu- 
nescu pentru Gloria. In fotografie : o fază din meci.

Foto : Gh. Amuza

O călătorie în munții Maramu
reșului și iată-ne în pragul maga
zinului care deservește peste 200 
de muncitori ai exploatării fores
tiere Bloaja.

— Cu aprovizionarea stăm foar
te slab ■— spune de la bun în
ceput gestionara AURELIA LEȘ. 
Lipsesc conserve din carne de 
porc, salamuri, brînzeturi și alte 
produse alimentare. Toată vara nu 
s-au adus legume, fructe și zarza
vaturi, nici o sticlă de bere...

— N-au fost trecute în nomen
clator, tovarășe, intervine prompt 
ȘTEFAN VIDA, șeful serviciului 
comercial al U.R.C.C. Maramureș.

— Cum, toate aceste produse 
alimentare lipsesc din nomencla
tor ?

— Nu toate, doar berea...
Ciudat nomenclator este ace

la care nu prevede bere, dar in
clude, în schimb, lăzi întregi cu 
bragă, ce zace și acum acolo, de
oarece nimeni n-o consumă. De 
altfel, pentru aprovizionarea de 
iarnă a magazinelor forestiere nu 
s-au luat încă nici un fel de mă
suri. Deși sezonul friguros este 
aproape, în cele mai multe locuri 
treaba aceasta a fost lăsată în 
seama magazinelor Aprozar, care 
nu întreprind nimic. Un mare nu
măr de unități din raza I.F.-urilor 
Tîrgu Lăpuș și Borcea nu și-au 
amenajat încă spații pentru depo
zitarea mărfurilor.

Zlatna este o așezare minieră 
care s-a dezvoltat mult în anii din 
urmă. Au fost construite blocuri 
de locuințe, s-au deschis noi spa
ții comerciale, menite să asigure 
localnicilor o deservire cît mai 
bună. Cînd intri în magazinele de

Sîntem din nou la Leșu Ursu
lui. Vizităm cîteva unități de pa
nificație.

— Pîine avem destulă — ne 
spunea și tov. DRAGOȘ IONESEI, 
președintele comitetului sindicatu
lui miner de la Leșu Ursului. 
Dar oamenii au cerut să fie apro
vizionați cu un sortiment mai bo
gat de produse.

La întrebarea : de ce nu se des
fac aici mai multe sortimente de 
panificație ? — tov. VASILE STE- 
RICĂ, președintele U.R.C.C. Su- 
ceva, a „explicat“.

— Nu știu care este repartiția de 
făină de patiserie pentru acest 
complex. Am să mă interesez.

Un răspuns care arată oît de 
puțin se ocupă tovarășii de la 
Uniunea regională de buna apro
vizionare a muncitorilor mineri și 
cît de puțin sînt ei controlați de 
către organele locale de partid și 
de stat.

Desigur, important e ca într-o 
unitate comercială să găsești în
totdeauna mărfurile care-ți tre
buie. Dar tot atît de importante 
sînt șî condițiile în care unitatea 
respectivă te servește, prezentarea 
și aspectul mărfurilor. Magazinul 
forestierilor din Lăpuș se distinge 
printr-o mare neorînduială și 
proastă gospodărire. Mărfurile sînt 
aruncate de-a valma, curățenie nu 
s-a făcut de mult... Tovarășii de la 
U.R.C.C. dau din umeri :

— Astea depind de gestionari...
Depind, e adevărat, de gestio

Pasiunea 
nimicurilor

(Urmare din pag. 1}

Cum în muncă nu cheltuiește 
nici un dram de energie, nimicu
rile, intrigile, bîrfelile, întîmplările 
fără noimă, certurile, crizele de 
nervi îl găsesc întotdeauna în 
plinătatea forțelor. Dar chiar dacă 
a obosit, cînd e vorba de un 
scandal sau de o întîmplare stu
pidă, capătă o putere de lup 
tînăr, renaște, întinerește, ochii îi 
strălucesc, mintea îi merge, ca
pătă și spirit de Inițiativă — ce 
mai încolo și încoace, simte că 
trăiește.

Dacă un scaun trebuie mutat 
dintr-un loc în altul, individul cu 
pricina face din această operație 
mai mult decît simplă, „o proble
mă*. Așa se naște „problema 
scaunelor*. Are un talent de a in
venta probleme false cum rar am 
văzut. Tocmai fiindcă problemele 
adevărate îi sînt străine, ridică 
nimicurile la rangul de probleme. 
Pînă nu face dintr-un fleac o 
problemă, nu se simte om întreg.

— Tovarăși, ce facem cu pro
blema scaunelor ? A sosit timpul 
să rezolvăm această problemă. 
N-are nici un rost s-o tărăgănăm 
cînd avem toate condițiile. M-am

Sub titlul de mai sus, ziarul 
austriac „DIE PRESSE" scrie :

„Franța refuză planul plin de 
speranțe al lui Spaak pentru o a- 
planare a crizei din C.E.E. O par
ticipare franceză la ședința spe
cială din noiembrie a miniștrilor 
de externe a statelor membre a 
C.E.E. nici nu poate fi luată în 
considerare, așa cum stau acum 
lucrurile. Președintele de Gaulle 
este de părere că timpul lucrează 
în favoarea poziției lui, iar actuala 
unitate a celorlalți cinci se va des
trăma curînd. Aceste știri provin 
din surse demne de încredere. A- 
vînd în vedere aceste lucruri, se 
crede că Franța nu dorește să 
ducă discuții cu ceilalți cinci par
teneri cu privire la o aplanare a 
crizei din C.E.E. înainte de alege
rile prezidențiale de la 5 decem
brie. Asemenea discuții ar putea 
avea loc, eventual, de-abia în fe
bruarie sau martie.

La Paris se consideră că nu e- 
xistă temei pentru optimismul ce
lor ce cred că din cauza alegeri
lor prezidențiale Parisul va face 
un gest de prietenie față de Bru
xelles. în același timp, se consi
deră că nu este exclus ca Spaak 
să fie invitat la Paris în a doua ju
mătate a lunii noiembrie. Această 
invitație ar fi făcută în special 
pentru a-1 scoate pe Spaak din 
grupul celor cinci.

Și alte guverne — se citează cu 
această ocazie cele spuse de mi
nistrul vest-german al economiei 
— sînt în sinea lor împotriva prin
cipiului de a se adopta hotărîri 
în cadrul C.E.E. pe baza majori
tății, în probleme vitale. A fost de 
asemenea criticată o comisie a 
C.E.E. care și-a depășit atribuțiile.

Parisul pare a fi informat că S.U.A. 
exercită presiuni asupra guvernu
lui de la Bonn în sensul unei re
zolvări a crizei din C.E.E. Wa
shingtonul se teme că „runda Ken
nedy" va eșua dacă în cadrul a- 
cestor negocieri Piața comună, 
care este un partener principal, va 
fi paralizată pe mai mult timp.

La Paris se accentuează că se 
va acorda atenție oricărei propu
neri din alte capitale. Astfel, . se 
consideră demnă de studiat ideea 
născută la Bonn că Republica Fe
derală, alături de Franța, va re
nunța să participe la votul majo
ritar în cadrul Consiliului ministe
rial al C.E.E. dacă se pun la vot

fani, pare că nu dorește să con
voace ședința cerută de Spaak în 
noiembrie. Se spune că ministrul 
de externe al Franței, Couve de 
Murville, i-ar fi explicat lui Fân
tâni că o astfel de ședință ar fi 
inutilă".
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Proces
în Alabama...

Foileton de Art BUCHWALD

După ce a citit dările de sea
mă despre recentul proces de ia 
Hayneville, statul Alabama, unde 
curtea cu juri a dat verdictul „ne
vinovat“ la acuzația adusă unui 
cetățean, avi nd o situat ie socială 
proeminentă *), cu privire la ucide
rea unui student teolog activist 
pentru drepturi civile, cineva și-ar 
putea pune întrebarea — ce s-ar 
ii inlimplcit cu Jack Spintecătorul 
dacă ar ti fost cetățean al Alaba- 
mei și ar ii iost prins și /udecat 
in districtul Lowndes.

Lucrurile s-ar fi putut petrece 
cam in telul următor : in primul 
rind, juriul nu l-ar ti acuzat de 
asasinat, ci de... omucidere, poale 
din imprudentă, pe motivul că. 
deși a ucis cinci femei, a făcut 
totuși aceasta fără intenții rMe.

Apoi ar avea loc procesul 
juriu alcătuit numai din 
prieteni ăi familiei lui Jack 
tecătorul, ar fi ales și inst 
președintele, unchiul lui 
avertizează pe procuror 
mai concis...

Procurorul districtua, 
fără prea multă convinge 
Jack, că a ucis cinci femei 
du-Ie gitul. spintecindu-le și. răs- 
pindindu-le intestinele pe trotuar. 
Publicul din sala de ședințe chi
cotește și mai multi verișori ai lui 
Jack îl aplaudă.

Avocatul apărării nu neagă acu
zațiile. Insă, spune avocatul. Jack 
a acționat intr-o situație de legiti
mă apărare. Este citat primul mar
tor : „L-ai văzut d-ta pe acuzat 
spintecindu-și prima victimă ?“■

„Da. domnule, l-am văzut. Jac-
gîndlt bine, m-am sfătuit și cu 
tovarășul X, om cu experiență...

Cum a apărut la orizont un 
fleac, viața începe să palpite în 
el, ideile îi dau năvală, circulația 
sîngelui i se accelerează, de-abia 
atunci viața i se pare frumoasă..

— Nu cred că e bine să mutăm 
scaunul lîngă fereastră. Nu că aș 
avea ceva contra din principiu...

Fleacurile îl ajută să aibă și 
păreri personale. Bietele nimicuri 
îi stimulează gîndirea. îl obligă 
chiar la generalizări filozofice.

— A muta un scaun nu e tot 
una cu a muta o masă. Eu cred 
că cel mai inteligent ar fi să mu
tăm scaiinul lîngă dulap. Așa văd 
eu problema. Poale că mă înșel, 
dar asta e părerea mea...

E convins că, dacă strecoară și 
oarecare modestie, adevărul e de 
partea lui.

Dacă intervine cumva o proble
mă gravă și reală, nu schițează 
nici un gest ; pentru așa ceva nu 
mai are putere. Cum apare o pro
blemă majoră, viața i se scurge 
din trup și-l năpădește o îngro
zitoare moleșeală. Toată energia 
i-au mîncat-o fleacurile și scan
dalurile.

Lui dați-i fleacuri ; asta e pîinea 
lui cea de toate zilele. Lui dați-i 
intrigi și scandaluri, asta e mîn- 
gîierea vieții lui.

în ziua în care soția a uitat să-i 
coasă nasturele de la cămașă a 
cunoscut și el suferința umană. 
Dacă nu era întîmplarea asta 
măruntă ar fi murit fără s-o cu
noască. Tot fleacurile i-au sporit 
dureroasa înțelegere a lumii. '

— Nu mi-ai cusut nasturele... 
De-abia acum mi-am dat seama 
cu cine trăiesc de atîția ani de 
zile. O femeie care mă iubea, îmi 
cosea nasturele...

Chiar și principiile — dacă alea 
se pot numi principii — tot din 
fleacuri se nasc. Mai mult decît 
atît, nimicurile îi dau conștiința 
propriei lui valori.

— Eu nu sîni omul care să mă- 
nînce o friptură fără o salată lîn
gă ea...

Cu o energie clocotitoare își a- 
pără demnitatea la care, de altfel, 
nimeni nu atentează. Inventează 
jigniri numai ca să aibă ce dem
nitate să apere Mereu apostro
fează, mereu amenință, mereu dă 
în judecată. Apărarea demnității 
la care nimeni nu atentează e 
pentru el o pasiune sistematică, 
cum ar fi pentru alții pescuitul 
sau planorismul.

— Mîine avem înfățișare. Lasă 
că vă arăt eu vouă... Mergem 
la tribunal, acolo o să vedeți că...

Zilele trecute l-am văzut pe 
stradă, radios și fericit Se vedea 
cît de colo că I se întîmplase 
ceva cu totul ieșit din comun : mă 
gîndeam că poate i-a născut so
ția.

— Dragul meu, sînt fericit, am 
reușit să-mi impun punctul de ve
dere în problema cuierașelor. A, 
cît am luptat ca să mă fac în
țeles...
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kie se plimba pe stradă tirziu 
noaptea și vine o femeie și sare 
la el' cu cuțitul, așa că n-a avut 
ce tace — a trebuit s-o spintece 
el înlil. Din partea lui a fost o 
dovadă de prezentă de spirit, căci 
femeia avea ginduri rele".

Este chemat al doilea martor, 
numit Ze/te Spintecătorul.

„ZeJ-te, este adevărat că o săp- 
tămină după ce a trebuit sä se 
apere cum s-a descris adineaori, 
Jackie s-a intîlnit pe stradă, noap
tea tirziu, cu o altă femeie? Cum 
o chema pe femeia asta ?"

„Annie Chapman, zisă negresa".
„Aha. — și ce s-a intimplat ?"
„Să vedeți. Jack se plimba 

foarte liniștit — și deodată Annie 
Negresa vine la el cu pistolul in 
mină, să-l împuște și mai multe 
nu. Așa că Jack și-a scos cuțitul 
și i-a tăiat beiegata — ce era să 
facă și el ?“.

„Și acum unde-i pistolul ei ?".
„A ieșit ca din păminl un ne

gru. I-a luat și a fugit cu el îna
inte de a sosi politia“.

„Bun. mulțumesc Zeke. Domni
lor membii ai /uriului. cred că nu 
mai are nici un rost sä mai che
măm altt martori in ce privește 
omorlrea următoarelor două te
mei. Jack le-a văzut sărutîndu-se 
cu negri și s-a dus la ele să le 
spună sä înceteze. Ele n-au vrut, 
și atunci Jack a tăcut exact ce ar 
II făcut orice gentlemen din 
Hayneville — le-a spintecat burta. 
Cil despre uciderea negresei Mary 
Kelly să-l ascultăm pe martorul 
Jefferson Spintecătorul. Jefferson, 
ia spune d-ta cum a tost".

..Negresa asta, Mary, s-a dus 
direct la Jack și i-a spus ceva — 
ceva care nu poate ti repetat aici 
în lata juriului și atunci Jack să- 
racu. a urmărit-o pînâ sus pe a- 
coperiș și a spintecal-o. Eu il cu
nosc pe Jack Spintecătorul de 
ci nd era copil și știu că n-ai tace 
rău nici unei muște Femeia aia 
l-a provocat in mod îngrozitor". 
Risete în sală.

..Astea sini hainele negresei 
Maty ?".

„Da. domnule".
„Domniloi membri ai Juriului, 

vă întreb ce fel de femeie ar pur
ta asemenea haine decit una care 
dorește să slidez.e cu ele pe cetă
țenii pașnici din districtul Lown
des Nici uri alb nu at mai fi in 
siguranță fn orașul nostru, dacă 
dv. l-ați găsi vinovat pe lack 
Spintecătorul Puneti-vă și dv în 
locul lui. N-ati fi făcut ca el ?"

Președintele cere iuriului să se 
reltagă pentru deliberare.

Președintele iuriului declară : 
„Nu este nevoie d-le președinte. 
Noi considerăm că acuzatul nu 
este cltuși de puțin vinovat și ți
nem să nrolităm de prileiul aces
ta pentru a-l numi candidai ai nos
tru pe lack Spintecătorul șerif 
al comunității noastre de oameni 
cu frica iul Dumnezeu". -

*1 Este vorba de procesul recent 
la care asasinul rasist Coleman a fort 
achitat. '*•



Stare de tensiune 
în capitala dominicană
• Atentate împotriva

• Planurile subversive

SANTO DOMINGO 9 (Ager- 
pres). — Elemente care au făcut 
parte din fosta junta dominicană 
a lui Imbert Barreras creează o 
stare de tensiune în capitala do
minicană. Potrivit agenției Prensa 
Latina, postul de radio de Ia San 
Isidro, interzis de guvernul provi
zoriu dominican condus de Garcia

0 MODIFICARE
In atitudinea angliei 
FAȚĂ DE „INTEGRAREA 
ATOMICĂ“ A N.A.T.O. ?

NEW YORK 9 (Agerpres). — Tn 
cadrul unei conferințe de presă ți
nută la New York ministrul de 
externe britanic, Michael Stewart, 
s-a pronunțat pentru angajarea 
unor discuții între aliații atlantici 
în vederea reexaminării ansam
blului problemei înarmării nu
cleare a N.A.T.O. și a planurilor 
propuse în acest scop. El a preci
zat că această reexaminare ar tre
bui să aibă în vedere nu numai 
eventuala modificare a proiectelor 
„forței nucleare multilaterale“ 
sau a „forței nucleare atlantice“, 
ci chiar abandonarea lor.

Agenția France Presse arată într-un 
comentariu că, în vădită contradicție 
cu părerile exprimate cu cîteva zile în 
urțnă de subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, care preconiza inițierea 
unor noi discuții menite să accelereze 
punerea în practică a uneia sau alteia 
din proiectele de mai sus, declarațiile 
lui Stewart au provocat numeroase 
reacții la Londra. Observatorii politici 
din capitala britanică — relatează a- 
genția — apreciază că,. în . urma păre
rilor exprimate de Stewart, se pare că 
Anglia a abandonat practic proiectul 
său de creare a unei „forțe nucleare 
atlantice“. Cu toate că Ia Whitehall nu 
s-a făcut nici o precizare în această 
privință, declarațiile lui Stewart sînt 
apreciate ca o schimbare importantă în 
atitudinea oficială a Marii Britanii în 
legătură cu integrarea atomică a 
N.A.T.O. tn același timp se atrage a- 

■~ten;ia asupra faptului că așa-numitul 
-„grup de lucru“ însărcinat să studieze 
proiectul britanic și proiectul ameri
can al F.N.M. se va întruni, totuși, la 
Paris, iar subcomitetul militar a și în
ceput studierea aspectelor tehnice ale 
proiectului britanic.

NEW YORK 9 (Agerpres). — La 
New York s-a încheiat vineri cea 
de-a 11-a conferință anuală a 
parlamentarilor-N.A.T.O. Tn timpul 
lucrărilor conferinței s-au mani
festat din nou divergentele din ca
drul N.A.T.O. care au la origine, 
în primul rînd, poziția Franței 
față de această organizație. In
tr-un raport prezentat de Michel 
Boscher, membru al Adunării Na
ționale franceze, se subliniază că e- 
galitatea țărilor membre în luarea 
de hotărîri ce privesc propria lor 
soartă este una din primele nece
sități ale unui „nou“ N.A.T.O. El 
a cerut ca nici o națiune să nu fie 
pusă în situația de a risca pro
pria ei existență, fără să parti
cipe la luarea hotărîrilor care pun 
în pericol această existență. „Ali
anța atlantică, a spus Boscher, a 
devenit o relicvă istorică“.

elementelor progresiste 

ale cercurilor de dreapta

Godoy, continuă să transmită ape
luri incitînd la acțiqni subversive 
și acte de teroare împotriva ele
mentelor progresiste care în pe
rioada crizei dominicane au spri
jinit forțele constituționaliste. 
Două atentate au avut loc vineri, 
unul împotriva locuinței lui Amil 
Abdel Hasbun, secretar general al 
Federației studenților dominicani, 
și altul împotriva reședinței colo
nelului Miguel Angel Hernando 
Ramirez, care din primele zile 
după răsturnarea triumviratului 
lui Cabrai s-a alăturat luptei 
pentru restabilirea ordinii consti
tuționale. Aceste atentate urmă
resc crearea unei situații de ne
siguranță pentru a se permite mi
litarilor de dreapta de a recurge 
din nou la forță și de a zădărnici 
unele măsuri luate de guvernul 
provizoriu în vederea restabilirii 
ordinii în țară și pregătirii alege
rilor.

Deschiderea Congresului F.S.M.
VARȘOVIA 9. — Coresponden

tul Agerpres, Gheorghe Gheor- 
ghiță, transmite : La 9 octombrie, 
în sala Seimului R. P. Polone, au 
început lucrările celui de-al VI-lea 
Congres sindical mondial. Sînt pre- 
zenți aproximativ 600 de delegați, 
reprezentanți ai organizațiilor sin
dicale din 98 de țări.

înainte de începerea lucrărilor 
au fost alese prezidiul alcătuit din 
32 de membri și secretariatul con
gresului. In prezidiu a fost ales și 
tovarășul Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, conducătorul delega
ției sindicatelor din Republica 
Socialistă România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Renato Bitossi, președin
tele Federației Sindicale Mondia
le. In continuare a fost adoptată 
ordinea de zi, care cuprinde pro
bleme importante ale mișcării sin
dicale mondiale și ale consolidării 
unității acesteia, noile sarcini care 
stau în fața organizațiilor sindi
cale din țările în curs de dezvol
tare, în lupta acestora pentru 
consolidarea independenței națio
nale, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. De asemenea, pe ordinea de 
zi figurează raportul cu privire la 
situația din Vietnam și la lupta

oamenilor muncii și a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii a- 
mericane.

Congresul a fost salutat de că
tre Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone. A luat apoi cuvîntul Louis 
Saillant, secretar general al F.S.M., 
care a prezentat raportul cu pri
vire la examinarea aplicării pro
gramului de acțiune sindicală și a 
inițiativelor de acțiuni unitare ale 
F.S.M., evoluția și dezvoltarea ac
tuală a F.S.M., noile posibilități 
pentru unitate, solidaritate și rela
ții sindicale internaționale.

■ . > • ,

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Tn ședința de vineri după-amiază 
a lucrărilor Adunării Generale a 
O.N.U., primul a luat cuvîntul mi
nistrul de externe al Camerunului, 
Simon Nko’o Etoungou. El s-a pro
nunțat pentru „sporirea numărului 
locurilor rezervate în organismele 
O.N.U. țărilor mici“, a cerut înăs
prirea sancțiunilor economice îm
potriva Africii de sud și a spus că 
guvernul său se pronunță în fa
voarea convocării conferinței mon
diale pentru dezarmare.

Abdul Rahman al-Bazzaz, pri
mul ministru și ministru de exter
ne al Irakului, s-a pronunțat pen
tru restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U. și în favoarea 
convocării Conferinței mondiale 
pentru dezarmare „cu participarea 
tuturor statelor lumii“. Ministrul 
de externe al Somaliei. Ahmed 
Yusuf Dualeh, s-a pronunțat pen
tru întărirea O.N.U., adăugind că 
R. P. Chineze trebuie să i se redea 
locul ce i se cuvine de drept în 
organizație.

★
In Comitetul pentru problemele 

de tutelă șl teritorii neautonome la 
discuțiile asupra situației din 
Rhodesia de sud au luat cuvîntul 
reprezentanții Sudanului, Româ
niei, Noii Zeelande și S.U.A.

„Delegația română, a spus Mi
hai Magheru, este gata să sprijine 
toate recomandările care vor ține 
seama de cererile legitime ale po
porului Rhodesiei de sud și de pre-

vederile declarației din 1960 cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale“.

★
La 8 octombrie, Corneliu Mă- 

nescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, șeful delegației române la cea 
de-a 20-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a oferit, la se
diul misiunii permanente a țării 
noastre la O.N.U., un dejun la 
care au participat : Amintore Fan- 
fani, președintele celei de-a 20-a 
sesiuni a Adunării Generale, U 
Thant, secretar general al O.N.U., 
Ilias Tsirimokos, vicepreședinte al 
guvernului și ministrul afacerilor 
externe al Greciei, Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, J. Luns, minis
trul afacerilor externe al Olandei, 
M. Dughersuren, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Mongole, Ka- 
tema Yifru, ministrul afacerilor 
externe al Etiopiei, Ahmed Yusuf 
Dualeh, ministrul afacerilor exter
ne al Somaliei, Arthur J. Goldberg, 
șeful delegației S.U.A., reprezen
tant permanent la O.N.U., repre
zentanții permanenți ai Ceho
slovaciei — Jiri Hajek, Danemar
cei — Hans R. Tabor, Greciei — 
A. Liatis, Olandei — dr. J. B. De 
Beus, Mongoliei — L. Toib și ad
junctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele politice 
— A. Nesterenko. Dejunul s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială.

Schimbări 
in comandamentul 
suprem al armatei

ATENA 9 (Agerpres). — La A- 
tena a fost dat publicității un co
municat în care se arată că Con
siliul Suprem al Apărării a apro
bat numirea generalului G. Span- 
didakis în funcția de șef al sta
tului major general al armatei 
grecești în locul generalului Gheni- 
matas. Totodată, s-a anunțat și nu
mirea generalului Tsolakas în 
funcția de șef de stat major în 
Ministerul Apărării Naționale. Cu
noscut ca un simpatizant al fostu
lui premier Papandreu, Tsolakas a 
deținut pînă în prezent postul de 
comandant al corpului de armată 
din Grecia de nord.

Referindu-se la aceste schimbări 
în cadrul comandamentului su
prem al armatei grecești, agenția 
France Presse relevă că generalul 
Ghenimatas a fost destituit ca ur
mare a acuzațiilor forțelor demo
crate din Grecia în legătură cu a- 
mestecul său direct în falsificarea 
alegerilor din 1961, care au dat cîș- 
tig de cauză lui Karamanlis.

PROGRAMUL 
NOULUI GUVERN 
NORVEGIAN

OSLO 9 (Agerpres). — Sîmbătă, 
noul guvern norvegian și-a expus 
programul în fața parlamentului. 
Coaliția guvernamentală (formată 
din partidele conservator, liberal, 
agrarian, creștin-popular) deține 
80 din cele 150 de locuri ale Stor- 
tingului (parlamentului). Deschi- 
zînd ședința, regele Olav a decla
rat că Norvegia va continua coo
perarea politică și militară cu ță
rile N.A.T.O. El a arătat, în ace
lași timp, că noul guvern va depu
ne eforturi pentru stabilirea unui 
contact mai strîns cu statele din 
estul și vestul Europei, în scopul 
slăbirii încordării internaționale.

NEW YORK. Primarul orașului 
New York a anunțat că între re
prezentanții lucrătorilor de la zia
rul „New York Times” și cei ai 
asociației proprietarilor de ziare 
newyorkeze a intervenit o înțele
gere asupra unui proiect de acord 
care deschide calea spre » regle
mentare a conflictului de muncă 
din cauza căruia de 23 de zile ora
șul este lipsit de principalele coti
diene. Proiectul se bazează pe re
comandările făcute de mediatorul 
municipal, care țin seama de reven
dicările formulate de greviști.

La Quinhon debarcă noi trupe americane pentru a fi aruncate împotriva partizanilor sud-vleinamezl. Cit de 
siguri se simt agresorii pe pâmintul sud-vietnamez o dovedește șl faptul că de sîmbătă au început sä so

sească și noi unități sud-coreene cu un efectiv de 15 000

Alegeri legislative 
în Turcia

ANKARA. Azi vor avea looîn 
Turcia alegerile legislative. 
13 649112 alegători, dintre care 
aproape 7 milioane de femei, 
sînt chemați Ia urne pentru a 
desemna pe cei 450 de deputati ai 
Adunării Nationale. Campania e- 
lectorală s-a desfășurat oarecum 
în mod calm, fără incidente ma
jore, fiind marcată chiar, după 
cum subliniază agenția France 
Presse, de o anumită „apatie". 
Principalele partide care își 
dispută întîietatea sînt partidul 
dreptății și partidul republican 
al poporului. Primul, care este și 
cel mai important' partid din ac
tuala coaliție guvernamentală, 
este succesorul vechiului partid 
democrat al lui Menderes. Parti
dul muncitoresc este considerat 
al îreilea partid politic ca im
portanță. Programul său preco
nizează etatizarea unor sectoare 
ale economiei Turciei și promo
varea unei politici externe libere 
de orice alianțe militare. De,alt
fel, în timpul campaniei electo

rale, mitingurile acestui partid' 
s-au bueurat de o afluență neaș
teptată.

GEORGETOWN. Consulul ge
neral american a refuzat să acor
de fostului prim-ministru al Gu- 
yanei britanice, și lider al parti
dului popular progresist, Cheddi 
Jagan, viza de intrare în S.U.A., 
unde urma să țină conferințe des
pre situația din țara sa. Agenția 
Prensa Latina relevă că în cercu
rile politice se apreciază că dispo
ziția consulului este un răspuns la 
declarația lui Cheddi Jagan în 
care cerea retragerea trupelor 
străine și denunțarea acordului 
privind menținerea bazelor ame
ricane din Guyana britanică.

trul afaaerilor externe al R. P. 
Bulgaria. S-a constatat! , că în ulti
mii ani relațiile bulgaro-engleze 
se dezvoltă normal. Schimburile 
comerciale dintre cele două, țări 
au- crescut și există posibilități 
pentru lărgirea lor continuă. Ace
leași constat'ări și recomandări au 
fost făcute în legătură cu proble
mele colaborării tehnico-științi- 
fice, turismului și relațiilor cultu
rale. Partea engleză a declarat că 
M. Sïewart, ' ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, a accep
tat invitația de a vizita Bulgaria 
în anul viitor.

MOSCOVA, ba 9 octombrie, Eee- 
nid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.G.U.S., l-a primit pe Jens Otto 
Krag, primul ministru al Danemar
cei, și a avut cu el o convorbire.

Vizita Iui G. Thomson 
la Sofia

SOFIA. G. Thomson, minisîrul 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, a avut 
convorbiri cu Ivan Bașev, minis

RIO DE JANEIRO. Printre primele 
consecințe politice ale recentelor ale
geri de guvernatori în 11 state ale 
Braziliei, încheiate cu victoria opozi
ției, se înregistrează demisia ministru
lui de justiție, M. Campos. Totodată, 
guvernul a liotărît să anuleze alege
rile prezidențiale din 1966 și să lăr
gească competența sa în ceea ce pri
vește activitatea statelor federale.

PEISAJ COTIDIAN LA ADEN. In „punctele strategice" ale orașului, locui
torii arabi sînt opriți și supuși percheziției corporate

Situația din Indonezia
® Apelul președintelui Sukarno ® Manifestările unor partide

interzise © Lupte în Jawa
DJAKARTA 9 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută presei, dr. 
Subandrio, prim-vice-prim-minls- 
tru al Indoneziei, a subliniat că 
președintele Sukarno a adresat un 
apel la unitate pentru ca „forțe
le colonialiste, néocolonialiste și 
imperialiste să nu exploateze eve
nimentele de săptămîna trecută“. 
El a avertizat că „aceste forțe aș
teaptă să începem să ne luptăm 
între noi pentru a intra în țară“. 
Subandrio a reamintit că preșe
dintele Sukarno a cerut tuturor 
celor preocupați de criză „să 
creeze o atmosferă calmă și să 
lase în seama lui să găsească o 
soluție politică“.

Intr-o declarație radiodifuzată, 
ministrul coordonator al Departa
mentului relațiilor publice, dr. Rus
lan Abdulgani, și-a exprimat în
crederea că, sub conducerea preșe
dintelui Sukarno, Indonezia va 
învinge actuala criză. El a adăugat 
că țara- trebuie să înțeleagă că 
neocolonialiștii, colonialiștii și im
perialiștii vor folosi orice prilej 
pentru a o ataca.

Agențiile de presă și postul de 
radio Djakarta anunță că atît în

capitala Indoneziei, cît și în alte 
orașe din țară au loc demonstrații 
la care participă, printre alții, și 
reprezentanți ai partidului „Ma- 
șumi“, interzis de mai multă vre
me în Indonezia. Postul de radio 
Djakarta a anunțat că elemente 
aparținînd partidelor „Nahdatul 
Ulama“ și „Mașumi“ s-au dedat 
la manifestări îndreptate împotri
va Partidului Comunist din Indo
nezia. Același post de radio a a- 
nunțat că vineri dimineața a fost 
incendiat sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Indonezia. Agențiile de presă a- 
nunță că autoritățile militare au 
arestat cinci conducători ai orga
nizațiilor comuniste de tineret și 
au întreprins percheziții la sediul 
unor organizații obștești. Agenția 
Reuter anunță din Djakarta că în 
insula Jawa continuă ciocniri în
tre diferitele grupări ale armatei.

BERLIN

R. D. Vietnam

Regiuni populate 
bombardate de aviația 
americană

HANOI 9 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control din 
Vietnam, misiunea de legătură a 
înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze protestează 
împotriva bombardării în ziua de 
8 octombrie de către avioane cu 
reacție americane- a numeroase re
giuni populate și obiective econo
mice din provinciile Nghe An, 
Thanh Hoa, Hoa Binh și Quang 
Ninh. Aviația americană a bom
bardat, de asemenea, barajele de 
la Do Luong și Nam Dan, din pro
vincia Nghe An.

Guvernul intenționează să prezinte 
congresului legi pentru „asigurarea 
securității naționale“, activității pre
sei și partidelor politice. Guvernul a 
liotărît o anchetă asupra activității 
îostului președinte și lider al opozi
ției, Kubitschek. Carlos Lacerda, gu
vernatorul statului Guanabara, a a- 
nunțat public că își retrage candida
tura în alegerile prezidențiale.

O furtună de nisip a îngropat re
cent aproape în întregime mica 
localitate Thousand Palma (S.U.A.)

PRAGA. Ieri a fost semnată o în
țelegere cu privire la colaborarea 
între Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România și U- 
niunea artiștilor plastici din R. S. 
Cehoslovacă pe perioada 1965—• 
1966.,

BONN. întt-un interviu publicat în 
numărul de sîmbătă al revistei vest- 
germane „Blid“, fostul cancelar și 
președintele partidului creștin-demo- 
crat, Konrad Adenauer, a declarat că 
politica promovată de ministrul afa
cerilor externe Schröder față do 
Franța pune R.F.G. într-o situație de 
izolare pe continentul european. Cri- 
ticînd această politică, liderul parti
dului creștin-democrat cere o nouă 
apropiere de Franța.

PARIS. La Uzinele Renault (uzinele 
principale de la Billancourt — Paris) 
au avut loc alegeri pentru delegații 
salariaților. La aceste alegeri Confe
derația Generală a Muncii (C.G.T.) a 
obținut un important succes întru
nind 76,5 la sută din voturile expri
mate.

LONDRA. Ieri a fost anunțată o 
remaniere parțială a guvernului 
britanic, afectînd îndeosebi o serie 
de miniștri ce nu fac parte din ca
binetul propriu-zis format din ti
tularii principalelor portofolii mi
nisteriale.

După eșecul 
negocierilor 
asupra Rhodesiei

• Intr-o not3 publicată sîmbătă, gu
vernul britanic avertizează guvernul 
rhodesian asupra „urmărilor unei con
damnări internaționale masive la care 
se expune dacă va rupe legăturile cu 
Marea Britanie“. „Nu trebuie întreținu
tă nici o iluzie în Rhodesia asupra ca
pacității și hotărîrii guvernului britanic 
de a trata cu cea mai mare fermitate 
orice act de rebeliune din partea gu
vernului rhodesian“, se spune în notă.

O Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat sîmbătă că este foarte 
probabil ca situația din Rhodesia să fie 
evocată în fața Consiliului de Securitate 
al O.N.U. în cursul săptămînii viitoare.

© Tot sîmbătă, la o conferință de 
presă la Londra, primul ministru rhode
sian, Smith, a spus : „Dacă nu putem 
obține independența prin tratative nu 
văd altă ieșire decît de a o proclama în 
mod unilateral. O hotărîre definitivă va 
fi luată cu repeziciune după întoarcerea 
mea la Salisbury“. Accesul majorității 
populației africane spre viața politică și 
conducerea statului nu ar putea fi luat 
în considerație mai devreme decît în- 
tr-un termen de... 15—50 de ani — a 
declarat Smith.

Portretul Iui Cecil Rhodes, „patron” 
al Rhodesiei, îl străjuia ieri pe Ian 
Smith la conferința de presă de la 
Casa rhodesiană din Londra. Dacă 
ar mai fi trăit, promotorul colonia
lismului britanic în Africa l-ar fi 
aprobat întru totul pe actualul pre
mier de Ia Salisbury, în care ar fi 

recunoscut un fidel discipol

Azi alegeri pentru organele
locale din R. D. Germană

La 10 octombrie se vor prezenta în. 
fa|a urnelor aproximativ 12 milioane 
cefăfeni ai R. D. Germane pentru a 
alege organele locale ale puterii de 
stat — consiliile comunale, raionale 
și orășenești. Candidafii pentru ale
gerile de la 10 octombrie, reprezen- 
tanfi ai P.S.U.G., U.C.D., Partidul Li
ber Democrat, Partidul Nafional De
mocrat, Partidul Democrat Țărănesc și 
ai organizațiilor de masă se prezintă 
și de astă dată pe lista comună a 
Frontului național.

Alegerile au fost precedate de o 
intensă activitate politică. Cei două 
sute de mii de deputaji aleși în 1961, 
dintre care 40 000 sînt femei și 10 000 
tineri, au prezentat dări de seamă în 
fața alegătorilor despre activitatea 
lor. Tn vederea alegerilor pentru or
ganele locale au avut loc în ultime
le săptămîni în întreaga țară nume
roase întîlniri ale candidaților cu ale
gătorii. La astfel de întîlniri au parti
cipat membri ai Consiliului de Stat,

ai guvernului, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă. în cadrul adună
rilor au fost dezbătute numeroase 
probleme de interes general și local. 

Oamenii muncii din R.D.G. întîm- 
pină alegerile pentru organele lo
cale cu realizări deosebite în muncă. 
Minerii de la minele de lignit din 
Senftenberg, de pildă, se vor prezen
ta în fața urnelor cu o depășire de 
plan de 235 000 tone cărbune și cu 
un plus de producție de 200 000 tone 
brichete. Cu realizări importante în- 
tîmpină alegerile și colectivul între
prinderii berlineze de construcjii „In
genieurhochbau",' care în primele opt 
luni ale anului curent a realizat e- 
conomii ce depășesc un milion de 
mărci.

Privind cu încredere viitorul, oa
menii muncii din R.D.G. își întețesc 
eforturile în munca pentru înflorirea 
republicii lor, penfru pace.

Ștefan DEJU

Locuitorii portului francez Cassis demonstrează împotriva aruncă
rii reziduurilor industriale in apa mării

Expoziția „Pictorii împotriva rasismului"
Din inițiativa organizației „Campania internațională pentru eliberarea 

dețlnuților politici din Republica Sud-Airicană“, la Londra a fost deschisă 
o mare expoziție internațională intitulată „Pictorii împotriva rasismului“. 
Printre organizatorii acestei expoziții se află cunoscujl oameni de știință, 
artă, scriitori și militanți pe tărîm obștesc ca Renato Guttuso, Julian Hucks- 
loy, Jean-Paul Sartre, Oliver Tambo, John Berger. Veniturile obținute din 
vizitarea expoziției și din vînzarea tablourilor expuse vor fi folosite pen
tru ajutorarea victimelor regimului rasist din R.S.A.
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