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SITARE
® Prima etapă a lucrărilor 

de pe șantierul noii politehnici 

bucureștene

® Extinderea unor institute 

de invățămint superior din 

lași și Cluj

■Sospodinele, cei care se o- 
cfipă de aprovizionarea can
tinelor și restaurantelor se 
îngrijesc ca iarna să-i găseas
că pregătiți, cu cămara plină 
de legume și alte produse a- 
limentare necesare în ano
timpul friguros. Așa proce
dează fiecare om chibzuit, și 
bine face. La piață se găsesc 
suficiente legume, atît din 
cele destinate consumului de 
toate zilele cît și cele ce se 
pun la păstrare. Ar putea fi 
și mai multe dacă recoltatul 
și transportul lor s-ar face 
cu mai multă operativitate.

Paralel cu eforturile care se 
fac pentru aprovizionarea 
piețelor, este necesar ca or
ganele de specialitate și uni
tățile agricole să acorde o 
mare atenție pregătirii viitoa
rei recolte de legume. Expe
riența a arătat că la sfîrșitul 
iernii și începutul primăverii 
se formează adesea un anu
mit gol în ce privește aprovi
zionarea cu unele legume. Se 
simte îndeosebi nevoia unor 
verdețuri care să compenseze 
alimentația destul de unilate
rală, lipsită de vitamine, din 
cursul iernii. Măsurile luate 
în ultimii ani privind eșalo
narea producției de legume și 
extinderea suprafețelor de 
sere și răsadnițe au făcut ca 
în perioada respectivă unele 
verdețuri să se găsească în 
cantități mai mari, iar aceas
tă perioadă de gol să fie din 
ce în ce mai puțin simțită. 
Bucureștenii își amintesc că 
în primele luni din acest an 
au găsit la piață salată și 
ceapă verde, roșii, iar mai 
tîrziu, spanac, ridichi și alte 
legume, atît cultivate în cîmp, 
cît și în sere și răsadnițe. 
Dar nu peste tot a fost așa. 
în unele regiuni : Cluj, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Cri- 
șana și Argeș s-a simțit lipsa 
verdețurilor tocmai datorită 
faptului că în toamnă nu au 
fost însămînțate. toate supra
fețele cu aceste plante. Iată 

ude ce acuma este necesar să 
se ia asemenea măsuri care 
să ducă la obținerea în pri
măvară a unor cantități mari 
din aceste produse.

Nu de mult a avut loc o 
ședință a secției de hortivi- 
ticultură din Consiliul Supe
rior al Agriculturii în care au 
fost analizate pe larg multi
plele probleme ale sporirii 
producției de legume și îm
bunătățirii desfacerii lor. în 
planul de măsuri elaborat cu 
acest prilej se prevede, prin
tre altele, să se asigure rea- 
' ■șrea integrală a însămînță- 
rilor de toamnă pe suprafe
țele prevăzute a fi cultivate 
cu salată, spanac, ceapă ver
de, ridichi de lună și eșalo
narea însămînțărilor și în fe
restrele de iarnă. Cum se rea
lizează această prevedere ?

în nouă luni din acest an colectivul Combinatului siderurgic Reșița a produs peste plan aproape 6 500 tone 
fontă, 17 148 tone oțel șl 7 000 tone laminate finite. Prim-furnalistul Dumitru Cornel (în fotografie) se numă

ră printre cei mal destoinici tehnicieni ai combinatului reșițean Foto : Agerpres

DISTONANTĂ

® Depășirile unora nu pot „compensa" nerealizările 
altora • 0 practică reprobabilă ® Intervențiile pompieristice 
nu sînt eficiente

O situație centralizatoare încheiată recent la Trustul minier 
„Ardealul" arată că pe nouă luni planul la producția globală 
a fost îndeplinit doar în proporție de 94,3 la sută. Nu a fost 
realizată’nici sarcina de creștere a productivității mùncii, iar 
prețul de cost planificat a fost depășit cu peste 2 100 000 lei. 
De menționat că nici în octombrie lucrurile nu stau bine. Care 
sînt cauzele rămînerii în urmă ?

(Continuarc în pag. a IlI-a)

Din capul locului trebuie preci
zat că toate exploatările miniere 
din cadrul trustului și-au îndepli
nit și chiar depășit planul la pro
ducția de lignit, cu excepția uneia 
și anume, cea din Voivozi. Ea a 
rămas datoare în această perioa
dă cu 30 000 tone de lignit, a înde
plinit sarcina de creștere a produc
tivității muncii numai în proporție 
de 91,7 la sută și a depășit prețul 
de cost cu peste 3 milioane lei. 
Deci, o singură exploatare minieră 
rămasă în urmă cu planul a tras 
în jos realizările bune obținute de 
celelalte unități ale trustului.

Evident, cu totul altele ar fi fost 
rezultatele pe ainsamblul trustului 
dacă nu s-ar manifesta îngăduință 
față de o asemenea unitate care 
se complace în situația de a 
trăi pe spinarea celorlalte ex
ploatări „surori". în timp ce mi
nerii de la Sărmășag, Bratca, Ip 
au depus și depun eforturi serioa
se pentru a extrage cît mai mult 
cărbune în plus, la Voivozi dăinuie 
fenomene de stagnare. Cum se ex
plică o atare stare de lucruri ? 
Iată mai întîi părerea conducerii 
trustului.

— E bine știut că planul este 
lege pentru fiecare întreprindere 
— ne-a spus HORIA COSMA, in- 
giner-șef adjunct al trustului. Con
ducerea exploatării miniere Voi
vozi nu s-a convins însă pînă a- 
cum de acest, lucru. Lipsa de spirit 
de prevedere, de capacitate orga
nizatorică de care ea a dat dova
dă s-a reflectat înainte de toate în 
insuficienta preocupare pentru in
trarea în exploatare la termen a 
noilor abataje lronțăie. încă din 
octombrie anul trecut trebuia să 
fie intensificate 
gătire, pentru ca

lucrările
începînd

de pre- 
cu luna

ianuarie să se contureze cărbunele 
ce urma să se extragă din noile a- 
bataje. Din păcate însă, lucrările 
au șchiopătat luni de-a rîndul. Pă
rerea mea este că aceasta consti
tuie principala cauză a nerealizării 
planului.

Am reținut explicația conduce
rii trustului și ne-am deplasat la 
mina Voivozi. în biroul inginerului 
șef erau, ca de obicei, mai mulți 
specialiști de la trust. Exploatarea, 
în pofida faptului că are frontul 
de lucru asigurat, nici acum nu-și 
realizează planul. în perioada 1—20 
octombrie a rămas în urmă cu 
2 300 tone de lignit. De fapt, aici, 
nu se vorbește despre recuperarea 
celor peste 30 000 tone lignit res
tanță dim lunile trecute, ci doar 
de îndeplinirea planului pe .ulti
mul trimestru al anului. „In tri
mestrul IV vom realiza planul — 
a precizat inginerul șef al exploa
tării GIGEL ALEXANDRU. Cred 
că-l vom realiza și în luna octom
brie, cu toate că, deocamdată, sin
tern sub plan. Avem cauze obiec
tive : întreruperi de curent elec
tric, lipsă de vagoane C.F.R.“.

Așadar, pînă în octombrie au e- 
xistat cauze mai mult sau mai pu
țin subiective, iar acum au înce
put să apară cauze „obiective“.

„De ce să nu spunem lucrurilor 
pe nume — ne-a relatat REMUS 
CREȚ, secretar al comitetului de 
partid de la mina Voivozi. Nu ne 
face cinste faptul că sintern singura 
exploatare minieră din cadrul trus
tului care nu și-a îndeplinit pla
nul în acest an. Totul pornește de 
acolo că lucrările de pregătire a 
producției pentru acest an au fost 
privite cu o totală lipsă de răs
pundere. Noile abataje 
fost date în exploatare

frontale au 
cu o întîr-

ziere de patru luni. Și nu e vor
ba doar de întârziere. Ele au in
trat aproape .simultan în produc
ție și nu îri^moă eșalonat, așa cum ■ 
s-a prevăzut. Acest lucru ne-a gă
sit descoperiți în ce privește pre
gătirea cadrelor, care, să mînuiască 
noile utilaje. Socotesc că acum sînt 
posibilități ca minerii noștri să re
cupereze o bună parte din rămâ
nerea în urmă“.

Am mers și în cîteva sectoare 
ale exploatării miniere. La Cuzat 
I, un sector nou dotat cu utilaje 
de înalt randament, mai mulți mi
neri și șefi de brigăzi și-au ex
primat nemulțumirea față de mo
dul defectuos în care sînt organi
zate lucrările, față de neajunsurile 
ivite în funcționarea mașinilor și 
utilajelor. Minerul PAPAI GEZA, 
șeful brigăzii a IX-a pregătire, 
ne-a spus : „La noi in brigadă, 
planul de producție este privit ca 
o sarcină de la care ne putem zu
bäte» numai în sus, adică depășin- 
du-l. Brigada noastră dă cu regu
laritate în plus cu 10—13 la sută 
mai mult cărbune. Dar nu toate 
brigăzile merg în același pas. Dacă 
șeful sectorului, Ionel Mezaroș, ar 
fi dovedit răspundere pentru asi
gurarea frontului de lucru, pentru 
ridicarea calificării muncitorilor 
care deservesc noile mașini, acum 
n-am fi fost codași, pe trust. E foar
te neplăcut ca alții să muncească 
pentru a «acoperi» rămînerea noas
tră în urmă". Păreri asemănătoare 
au exprimat și tehnicianul GHEOR
GHE FIGULI, minerul IOSIF MA- 
REC și alții.

Din cele constatate rezultă că și 
acum, cînd toate abatajele fron
tale se află în exploatare, la mina 
Voivozi continuă să existe defici
ențe serioase în organizarea muncii, 
în funcționarea și întreținerea u- 
tilajelor, care pun sub semnul în
trebării nu numai recuperarea 
restanței care s-a acumulat în 
cursul anului, ci și realizarea 
planului pe ultimul trimestru. Se 
desprinde clar că aici principala 
frînă o constituie atitudinea de 
nepăsare și resemnare a conduce
rii minei față de rămînerea în 
urmă. Este de-a dreptul izbitoare 
lipsa de grijă cu care conducerea 
exploatării a pregătit producția 
pentru acest an. Dacă s-ar fi luat 
mai de mult măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru ca lipsurile să 
fie extirpate „în fașă“, pentru a nu 
fi lăsate să ia amploare, pentru ca 
toate sectoarele minei să-și reali
zeze sarcinile, situația ar fi fost 
astăzi cu totul alta.

Sectorul Răstolița al I.F.-Toplița a dat peste prevederile planului, în trei 
trimestre din anul curent, mai bine de 4 000 metri cubi de masă lemnoasă, 
în foțografie : echipa Iții Iosif Țtemeter,, care a realizat suplimentar, în 

aceeași perioadă, aproaps 500 metri cubi de masă lemnoasă
Foto : A. Cartojan

UN MAMUT
CONTEMPORAN

Aeroterma e un in
strument modern de 
încălzire, pe,care gos
podăria agricolă de sfat 
din Oprișești l-a co
mandat Uzinei de re
parații din Arad. L-a 
comandat în ianuarie, 
ceea ce a dat între
prinderii arădene ră
gazul necesar să se 
gîndească aproximativ 
cinci luni la termenul 
de livrare, pe care ea 
însăși l-a stabilit în 
cele din urmă ca fiind 
30 septembrie.

Pînă prin iunie lu
crurile au decurs oare
cum normal, adică unii 
așteptau iar ceilalți își 
vedeau de treburi.

Răsadnițele gospodăriei de stat Sabaru, regiunea București Foto : M. Andreescu

de Valentin SILVESTRU

puternic optimism, pre- 
gătindu-se pînă și au
tocamionul menit să 
transporte coletul de la 
stafia de cale ferată, 
de îndată ce va ti fost 
anunfat — adică diri- 
tr-o clipă în alta.

Dintr-o clipă-n alfa 
s-au și făcut două săp- 
tămîni, atmosfera de 
optimism n-a rezistat 
intactă, firește, dar to
tuși, la un moment dat, 
gara Berheci (53 kilo
metri distanfă) a făcut

anunțul, camionul a 
pornit-o val-vîrfej și a 
oprit chiar în dreptul 
vagonului de colefărie. 
Aici, patru bărbaji at
letici și cu șoferul cinci 
s-au proptit bine pe pi
cioare, așfeptînd să pri
mească în brațele muș- 
chiuloase aeroterma de 
cîteva sute de kilogra
me, poate chiar de o 
tonă.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Pe terenul situat între B-dul 
Armata Poporului și Splaiul In
dependenței din Capitală sînt 
în plină desfășurare lucrările 

I pentru construirea complexului 
de clădiri al Institutului politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej", cea 
mai mare investiție a cincinalu-1 
lui următor din domeniul învă- 
țămîntului. Aici vor studia 10 
mii de tineri pregătindu-se să 
devină ingineri. Se execută ni
velări de teren și amenajări de 
terase, lucrări de drenaje și se 
realizează rețele exterioare edi
litare de apă, electricitate,

I
termoficare, precum și drumuri
le definitive, care în prima etapă 
vor deservi șantierul. Pe baza 
proiectului de ansamblu apro
bat se lucrează și la elaborarea 
proiectelor de execuție, care se 
predau eșalonat în funcție de 
cerințele șantierului.

O recentă Hotărîre a Consi
liului de Miniștri stabilește lu
crările ce se vor executa în pri
ma etapă, adică pînă în 1971. 
Suprafața desfășurată a con
strucțiilor va însuma circa 
170 000 mp. Deci 17 hectare săli 
decursuri, seminarii, amfiteatre, 
laboratoare ele. pentru pregăti
rea viitorilor inaineri. în prima 
urgență se vor construi spa
tiile pentru învătămîntul teore
tic și practic al studenților din 
anii 1 și II. In continuare vor 
fi înălțate și celelalte ’clădiri 
destinate profilelor de speciali
tate.

I
Se lărgesc spatiile de învăță- 
mînt și la alte instituții de învă- 
țăraînt superior. Zilele acestea 
au început săpăturile la funda
țiile unui corp de clădire care 
va cuprinde 24 săli de cursuri, 
seminarii, desen, laboratoare- 
ateliere ale politehnicii din 
Cluj. Construcția urmează să 
fie terminată DÎnă. în vara a- 
nului 1966 pentru a putea fi 
dată în folosință în viitorul an 
universitar. începute nu de 
mult, lucrările înaintează și la 
construcțiile destinate institute
lor agronomice din Cluj și Iași 
Ele vor adăposti facultăți de 
medicină veterinară. S-au tur
nat fundațiile pentru majorita
tea pavilioanelor și se lucrează 
la zidărie. O bună parte din 
clădiri sînt prevăzute să fié 
date în folosință în anul viitor, 
în București se desfășoară lu
crările de extindere a spațiilor 

de învățămînt la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu".

Concomitent cu extinderea 
spațiului de învățămînt spo
rește și numărul locurilor în 
cămine. Printr-o recentă Hotă
rîre a Consiliului de Miniștri 
s-a aprobat construirea, la Iași, 
în cadrul grupului social stu
dențesc din vecinătatea Institu
tului politehnic, a unui cămin 
pentru studenți cu peste 400 de 
locuri. Căminul va fi dat în fo
losință la începutul viitorului 
an universitar.

AL PLAIEȘU

_____________________________

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a Ilî-a)

Spre încîntarea be
neficiarului, obiectul a- 
rădean și-a anunjat so
sirea în iulie, deci îna
inte de termen. După 
cum primăvara își tri
mite drept vestitori co
corii, aeroterma și-a 
expediat în avangardă 
scrisorile de acreditare, 
adică factura, certifica
tul de calitate nr. 801 
cu o apostilă ștampi
lată, inventarul celor 19 
piese componente, re
gulamentul de funcțio
nare (cum să nu se în
călzească prea tare și 
cum să nu se răcească 
prea repede).

Nu era încă obiec
tul propriu-zis dar, pe 
baza acestor docu
mente hotărîtoare, în 
gospodărie a luat naș
tere o atmosferă de

Ü VIAȚA DE PARTID : R© c© lungimi 
de mda funcționează 
spiritul tovărășesc?

ÎÜ Pe ecranele cinematografelor

I inițiere
intr-o nouă geografie
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© în cei 46 de „Jahni" ® Luminile 
de pe creasta Sherdarwazei © Pe 
urmele lui Alexandru cel Mare

Arhitectul Esmatollah E- 
nayat Seraj, președinte al 
departamentului pentru con
strucții din Afganistan, ne 
înfățișează direcțiile de 
dezvoltare ale Kabulului, 
vorbindu-ne în același timp 
și despre „Jahn”, una dintre 
cele mai iubite sărbători 
ale aiganilor, care tocmai 
se încheiase și la care a- 
vusesem prilejul să asist.

„Jahn" — Ziua indepen
denței — prilejuiește în fie
care an mari serbări popu
lare, la care participă, 
alături de cetățenii Kabu
lului, numeroși oameni ve- 
niți din toate colțurile Af
ganistanului. Pentru a le 
înlesni venirea în capitală, 
în număr cît mai mare, au
toritățile au stabilit cu ani 
în urmă ca proclamarea 
independenței Afganistanu
lui (care în fapt a avut loc 
la 27 mai 
sărbătorită 
majoritatea 
ocupați cu

1919) să nu fie 
primăvara, cînd 
afganilor sînt 

muncile agrlco-

ale 
Ka-

le, ci în ultimele zile 
lunii august. Atunci la 
bul își dau întîlnire grupuri 
de paștuni și tadjici, uzbeci, 
turkmeni și hezarieni, care 
aduc o dată cu ei jocu
rile, dansurile și obiceiurile 
locurilor lor de baștină.

în zilele popularei sărbă
tori „Jahn", orașul se împo
dobește cu sute de mii de 
becuri. Cînd străbați seara 
Jadi Maiwand Avenue sau 
strada care începe din drep
tul rîului Kabul și se prelun
gește prin piața Akbar Han 
— locul de desfășurare a 
parăzilor militare — ai im
presia că te afli într-o lume 
de basm. între stîlpii situați 
de o parte și de alta a dru
mului se întind ghirlande 
de lumini care, privite în 
lungul străzii, lasă impre
sia unui crîmpei al spa
țiilor siderale. Mai de
parte, sclipesc în întune
ric alte lumini. Sînt becurile 
plasate pe creasta munte
lui Sherdarwaza, una din

cele două culmi în jurul 
cărora este așezat orașul. 
Pe crestele acestor masive 
străji ale capitalei afgane 
se găsesc ruinele portului 
istoric Bala Hisar, vechi 
castel regal, distrus în tim
pul celui de-al doilea răz
boi anglo-afgan din 1879 și 
ale unui lung zid de apăra
re construit în perioada ini
țială a islamismului. Relicve 
ale unui trecut îndepărtat, 
ele au fost martore ale 
multor evenimente memo
rabile din istoria orașului.

Cu cei 450 000 locuitori ai 
săi, Kabulul este cel mai 
mare oraș al Afganistanu
lui Aici este concentrată o 
bună parte a activității in
dustriale și comerciale, se 
găsesc cele mai Importante 
instituții culturale ale tării, 
în ultimii ani orașul s-a 
dezvoltat mult. S-au con
struit noi 
industriale și 
culturale, s-au 
diri moderne.

întreprindeii 
așezăminte 
ridicat clă-

Nicolae N IUPU

(Continuare in pag. a UI-a)
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© O noțiune care, aparent, n-are nevoie de des
cifrări @ Din „secretele suduri!“ © À simți 
umărui ® Cheagul unității în diversitate @ Indi
ferența și măștile ei • Cu cît închizi mai mult 
ochii, cu atît mai bun tovarăș?

Fenomenul e frec
vent, nu e nevoie să-1 
cauți „cu luminarea“. 
11 întîlnești pretutin
deni unde lucrează un 
colectiv uman. E spe
cific climatului etic 
al societății noastre. 
Poartă un nume sim
plu : spiritul tovără
șesc. E o trăsătură ca
re îi caracterizează, în 
primul rînd, pe comu
niști. în acest spirit 
educă partidul pe 
membrii săi. Ei sînt 
purtătorii acestui spi
rit, ei îl insuflă — 
mai ales prin exem
plul loi" personal — 
celor din jur. Cu răs- 
frîngeri multiple și 
fecunde în conștiința 
oamenilor.

Ce este oare spiri
tul tovărășesc ? Iată o 
întrebare care, apa
rent, nu poate pune 
pe nimeni în dificul
tate. Cîte răspunsuri 
se pot da la o aseme
nea întrebare ? Tot a- 
parent — unul sin
gur. A manifesta gri
jă și atenție fată de 
tovarășul tău de mun
că, a fi gata să-i vii 
în sprijin atunci cînd 
întîmpină vreo greu
tate; Simplü, limpede 
ca lumina zilei.

Și, totuși, stînd de 
vorbă pe această temă 
cu un număr de co
muniști din două în
treprinderi bucurește- 
ne — „Automatica“ și 
„Dîmbovița“ — am 
primit o diversitate de 
răspunsuri care re
flectau, fiecare în 
parte, cîte o latură, 
cîte o nuanță a unui 
tablou de o mare com
plexitate.

Unii l-au caracteri
zat, plastic, ca „simt 
al umărului“. Adică 
sentimentul că ai me
reu alături umărul u- 
nui tovarăș, gata să-ti 
dea un sfat, să parti
cipe la necazurile și 
bucuriile tale.

„Spirit tovărășesc 
înseamnă să dai omu
lui cu care muncești 
alături conștiința uti
lității“, spunea tova
rășa DUMITRA CÎR- 
JALIU de la uzinele 
„Automatica“, și am 
descifrat în aceste 
cuvinte multă înțelep
ciune bazată pe pro
prie experiență.

Alții au conferit no
țiunii un caracter mai 
larg, dimensiuni la 
scară obștească, defi
nind spiritul tovără
șesc ca pe o expresie 
a spiritului colectiv, a 
întrajutorării colecti
ve, sau i-au accentuat 
sensul etic, de răspun
dere nu numai pentru 
felul cum muncește, 
dar și pentru felul 
cum trăiește tovară
șul de lîngă tine.

Precum vedeți, o 
multitudine de răs
punsuri care, dacă nu 
pretindeau să repre
zinte definiții comple
te, marcau jaloane ale 
unor cerințe morale 
concentrate în aceste 
două cuvinte : spirit 
tovărășesc. Există însă 
o latură spre care toa
te răspunsurile con
vergeau ca spre o 
matcă comună : exi
genta. Exigența, în 
care cei mai multi 
dintre interlocutori 
vedeau nu numai co
loana vertebrală a spi
ritului tovărășesc, dar 
și „secretul sudurii" 
oricărui colectiv.

La „Automatica“ am 
fost îndemnat să stau 
de vorbă cu membrii 
brigăzii comunistului 
NICOLAE FRENGHEL 
de la montaj panouri 
automate.

— O să aflați multe 
în legătură cu tema 
care vă interesează — 
mi-a spus tovarășul 
MERLOIU din comi
tetul de partid.

I-am urmat îndem
nul. Am găsit un co
lectiv sudat, în care 
unsprezece individua
lități, cu temperamen
te și caractere diferi
te, se contopesc în- 
tr-una singură : bri
gada. Cheagul acestei 
unități în diversitate 
este tocmai spiritul to
vărășesc animat de 
omniprezenta exigență.

Mi s-a povestit aici 
despre tînărul R. N., 
care ajunsese, într-o 
vreme, un „caz“ toc
mai din pricina unei

proaste înțelegeri a 
ceea ce înseamnă spi
rit tovărășesc în rân
durile brigăzii unde 
lucrase mai înainte.

Isteț și talentat, cu 
cunoștințe și o mare 
îndemînare în mese
rie, tînărul fusese răs
fățatul brigăzii. I se 
ierta orice.

încadrat în brigada 
lui Frenghel, R. N. s-a 
trezit dintr-o dată în
tr-o altă atmosferă. 
Aici nu existau răsfăț 
și răsfățați. O unică 
normă de conduită, un 
unic criteriu de apre
ciere : îndeplinirea cu 
rîvnă și simț de răs
pundere a îndatoriri
lor.

I-a venit destul de 
greu să se adapteze la 
această atmosferă. 
Dar, pînă la urmă, s-a 
dat pe brazdă. Deo
camdată, în privința 
disciplinii. Rămînea 
însă celălalt aspect, nu 
mai puțin important 
pentru perspectivele 
de dezvoltare ale tî- 
nărului : plafonarea. 
S-a găsit și pentru 
boala asta un leac. 
Cum ? A fost pus la 
ambiție. I s-a demon
strat că lucrări în 
care se socotea imba
tabil pot fi realizate 
la fel de bine și de alți 
membri ai brigăzii, că

i-o vor lua înainte. 
Și-a dat seama că nu
mai cu aptitudinile 
sale naturale pentru 
meserie e greu să țină 
pasul într-o aseme
nea brigadă. S-a pus 
pe învățat. A urmat 
cursuri de ridicare a 
calificării. A reînnodat 
firul școlii serale. Fă
ră să piardă din exu
beranța tinerească, 
s-a maturizat, a în
ceput să privească lu
mea din jur prin priz- 
ma unor aspirații mai 
înalte.

Se pune o firească 
întrebare : cine i-a 
fost mai apropiat, mai 
tovarăș lui R.N., cine a 
manifestat mai multă 
grijă pentru posibili
tățile și perspectivele 
lui — cei care i-au 
„înțeles“ și i-au tole
rat slăbiciunile, sau 
cei care 1 le-au scos 
la iveală, ajutîndu-1 
să le vadă și să por
nească pe calea în
dreptării ?

— Nu există, după 
părerea mea, momen
te speciale ale zilei 
cînd spiritul tovără
șesc trebuie să se ma
nifeste din plin și al
tele cînd nu-i strică 
puțină odihnă — îmi 
spunea tovarășul ION 
ZGÎNCĂ, membru al 
comitetului de partid 
de la fabrica „Dîmbo
vița“. E vorba, în fond, 
de o atitudine activă 
și permanentă care 
ține de însuși modul 
nostru de a gîndi și a 
simți. Și nici nu poți 
spune : uite, pe lungi
mea asta de undă spi
ritul tovărășesc func
ționează, pe cealaltă 
nu. Trebuie să te a- 
corzi întotdeauna pe 
lungimea de undă cea 
mai potrivită fiecărui 
om. fiecărei împreju
rări.

Un fapt menit să i- 
lustreze această idee 
s-a întîmplat nu de 
mult într-una din or
ganizațiile de bază 
ale fabricii. M. P. și-a 
dezvăluit într-o bună 
zi, în mod surprinză
tor pentru cei care 
credeau că-1 cunosc, 
un chip lăuntric pe 
care nu i-1 bănuiau, 
dînd dovadă de o 
comportare nedemnă 
în viața de familie. 
Comuniștii au socotit 
că e cazul să nu-l me
najeze, dovedindu-și 
astfel fermitatea, in
toleranta fată de ră

mășițele unei morale 
și unei mentalități 
vechi, putrede. A- 
tunci cînd organizația 
a hotărît să-1 sanc
ționeze, cel în cauză 
a reproșat — tot el ! 
— că „nu s-a dat do
vadă de atitudine to
vărășească“. De fapt, 
a zgîlțîi la vreme pe 
un om care o apucă 
pe un drum greșit în
seamnă tocmai a da 
dovadă, cu înaltă răs
pundere, de spirit to
vărășesc.

Cel mai mare duș
man al spiritului to
vărășesc este, așa 
cum subliniau mai 
multi interlocutori, 
indiferența. Un duș
man viclean care iz
butește uneori să 
îmbrace haine dintre 
cele mai nevinovate. 
Există, desigur, și in
diferenți pe care-i 
vezi mai ușor — cei 
care nu iau cuvîntul 
cu anii la ședințe sau 
care fac tot ce le stă 
în putință să se sus
tragă de la sarcinile 
obștești. Aceștia nu 
sînt însă decît în nu
măr mic. Mai des îi 
întîlnești însă pe cei 
care vor să pară inte
resați de ceea ce se 
petrece în jur, vădesc 
o atitudine de „înțe
legere" față de lip
suri, de slăbiciuni și 
ajută astfel ca ele să 
se înrădăcineze.

Unii dintre aceștia 
socotesc că spirit to
vărășesc înseamnă in
dulgență, un soi de 
tolerantă mutuală, 
ceva în genul unei 
ilustrări a zicalei „o 
mînă spală pe alta“. 
Asta mai ales cînd e 
vorba de așa-zise 
„fapte mărunte“.

Cît de dăunător 
este un asemenea 
punct de vedere re
iese dintr-un fapt re
latat la secția tăbăcă- 
rie minerală a fabricii 
„Dîmbovița“. O tova
rășă de aici își luase 
obiceiul, într-o vreme, 
ca pe la sfîrșitul 
schimbului de noapte 
să antreneze și pe 
alții la un fel de șuetă 
„pentru destindere“. 
Se pierdeau, în felul 
acesta, uneori mi
nute, alteori o jumă
tate de oră sau chiar 
mai mult. Nu e vorba 
numai de repercusiu
nile evidente asupra 
producției, de daunele 
aduse productivității 
sau calității, dar și de 
cele de ordin moral, 
de faptul că o aseme
nea atitudine favoriza 
crearea unei atmos
fere de indisciplină, 
de lipsă a răspunderii. 
Mai important însă 
chiar decît aceste re
percusiuni mi se pare 
poziția de îngăduință 
pe care au adoptat-o 
anumit! membri de 
partid din secție, unii 
dintre ei cu destulă 
vechime în rîndurile 
partidului, care știau 
de acest fapt și „în
chideau ochii“.

Iată o temă care 
merită reflecție : ce 
are comun această co- 
coloșire și încurajare 
a lipsurilor, a mani
festărilor înapoiate, cu 
spiritul tovărășesc 
real, de neconceput 
fără exigență ? Nu 
este oare, în fond, 
tocmai cea mai crasă 
expresie a indiferen
tei, a nepăsării față 
de evoluția ulterioară 
a tovarășului de lîngă 
tine, fată de profilul 
său moral, față de fe
lul cum se reflectă a- 
semenea fapte în via
ța colectivului ?

Pentru a cerceta ac
tivitatea fiziologică 
din organismul ome
nesc. savanții născo
cesc și experimentea
ză aparate din ce în 
ce mai perfecționate. 
Care aparat însă poa
te fi capabil să mă
soare intensitatea și 
căldura pe care le de- 
gaiă spiritul tovără
șesc ? Dublat, firește, 
cu exigenta, în luptă 
continuă și neîmpăca
tă cu indiferenta — 
de orice gen.

Victor BÎRLĂDEAMU

• Sala Palatului : MUȘCATA
DIN FEREASTRĂ (spectacol pre
zentat de Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.) — 10,30.
© Teatrul de Operă șl Balet : 
COPPELIA — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : 
ROSEMARIE — 10,30, SUFLET
DE ARTIST — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : VLAICU 
VODĂ — 10. OAMENI Șl ȘOA
RECI — 15,30 sl 19,30, (sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI — 10, 
SPECTACOL VASILE ALECSAN- 
DRI — 15,30. INTILNIRE CU ÎN
GERUL — 19,30.
® Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 10.30, UMBRA — 15,30, 
ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE 
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : NIMIC NU SE 
PIERDE, DRAGUL MEU — 10.30, 
COPIII SOARELUI — 19,30, (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
INTRIGĂ ȘI IUBIRE — 10,30,
DRAGĂ MINCINOSULE — 19,30.

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : COLOMBE — 15,30,
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR - 
19,30. (sala Studio) : 3.3.3. — 10,30, 
ZIZI ȘI... FORMULA EI DEVIA
TĂ — 16, OPT FEMEI — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
© Teatrul Mic : SPECTACOL
JAQUES PREVERT — 11, JOCUL 
IELELOR — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : 
WOYZECK — 20.
© Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MINIE — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : NÄZBITIILE 
LUI ȚĂNDĂRICĂ — 11.
O Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZA — 11 și 20. 
(sala Victoria) : CU MUZICA... E 
DE GLUMIT — 20.
© Circul de stat : PARADA CIR
CULUI — 16; 20.

O 8,50 — Gimnastica de înviorare la domiciliu © 9.00 — Rețeta gospo
dine/ © 9,30 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : „Telejurnalul 
plonie::lor", filmul ..Ceașca: albastră", „Poșta copiilor" n 11,00 — Emisiu
nea pentru sate a 14,30 — Duminica sportivă. FOTBAL : Rapid — Steaua 
© 19,00 — Jurnalul televiziunii © 19,15 — Filmul „De doi bani violete"
© 21.00 — Teatru în studio: „1NTILNIREA" de A. Arbuzov a 22,30 — 
Muzică instrumentală cu Richard Oșanițchi © 23,00 — Jurnalul televiziunii 
© 23,15 — Telesport.

Oră de geografie
Foto : B. Cosita

AU APĂRUT]

„Analele Institutului 
de Istorie a Partidului 

de pe lingă
C. C. al P. C. R.“

nr. 5-1965
Acest număr se deschide cu e- 

ditorialul : 20 de ani de la Con
ferința Națională a P.C.R. din oc
tombrie 1945. în continuare sînt 
publicate articolele : însemnătatea 
Conferinței Naționale a P.C.R. din 
octombrie 1945 pentru desăvîrși- 
rea revoluției burghezo-demoera- 
tice și trecerea la revoluția so
cialistă de GH. ȚUȚUI, Conferin
țele organizațiilor regionale ale 
P.C.R. din august 1945 de C. OL- 
TEANU.

în legătură cu aniversarea gre
vei generale din 1920, revista pu
blică : 45 de ani de la greva ge
nerală din 1920 de C. MĂNESCU, 
I. NICULI, precum și Documente 
privind desfășurarea grevei gene
rale.

La rubrica „Articole“ sînt în
serate : Mișcarea revoluționară a 
tineretului din România în pe
rioada august 1944—martie 1949 
de C. BĂRBULESCU, Acțiuni 
pentru înfăptuirea unității sindi
cale în cadrul C.G.M. (1935— 
1938) de I. IACOȘ, Din lupta 
muncitorilor gălățeni în anii 
1901—1910 împotriva exploatării, 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice de C. MARINESCU, I. 
BREZEANU.

Rubrica „Discuții“ cuprinde : 
Aspecte ale politicii externe a 
României în anii 1933—1936 de 
GH. ZAHARIA, D. TUȚU.

La rubrica „Viața științifică“ 
revista publică : Probleme de me
todologie și documentare privind 
istoria Rezistenței în România de 
ION POPESCU-PUȚURI și infor
marea AL Xll-lea Congres inter
național de științe istorice de 
TITU GEORGESCU.

Revista mai cuprinde rubricile 
„Note bibliografice“ și „Informa
ții“.

„PROBLEME 

ECONOMICE" 

nr. 10-1965
Numărul pe luna octombrie 

1965 al revistei „Probleme econo
mice" se deschide cu articolul : 
Două decenii de la Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român de M. A. LUPU. în conti
nuare sînt publicate articolele : 
Principiile repartizării teritoriale 
a forțelor de producție de I. 
RACHMUTH, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România ; Politica de 
introducere continuă a tehnicii 
noi în anii cincinalului de SER
GIU BULGAKOFF ; Dezvoltarea 
industriei ușoare în perioada 
1966—1970 de ALEXANDRU SEN- 
COVICÎ; Influența dezvoltării mul
tilaterale a economiei naționale 
asupra volumului și structurii co
merțului exterior de I. SA VU ; Re
ducerea consumurilor specifice 
în industria chimică de S. ȘAPI- 
RA și S. GHIPS ; Amplasarea ju
dicioasă a culturilor agricole de 
S. HARTIA, N. SÎRBU și S. ȘOTAN.

Articolul Capitalismul african 
de JACK WODDIS (Anglia) este 
publicat la rubrica „Economia ță
rilor insuficient dezvoltate".

Rubrica „Folosirea matematicii 
în economie" cuprinde Studiu) se
riilor dinamice și însemnătatea 
lor în teoria și practica planifică
rii de T. SCHATTELES.

în cadrul rubricii „Schimb de 
păreri" sînt publicate articolele : 
Cu privire la obiectul șl delimi
tarea științelor economice de AL. 
PUIU ; Conținutul și esența noțiu
nii de tehnică de I. TRÄISTARU 
(Cluj).

Materialul Cointeresarea mate
rială a lucrătorilor la uzina „Se
mănătoarea" — București, de M. 
BOȚA, este inserat la rubrica „în
semnări". Revista mal cuprinde 
rubricile „Critică și bibliografie" 
și „Scrisori către redacție".

Un mamut 
contemporan

(Urmare din pag. I)

A urmat însă o mică surpriză : 
nu era aeroterma, era un avans, 
așa, un fel de bonjur prealabil, 
un pachețel sforificaf cuprinzînd 
două din cele nouăsprezece pie
se componente : un cot de aeri
sire și un colector de fum. Cu 
acestea soba mecanică putea în
cepe să funcționeze întocmai cum 
ar putea porni un cal dacă am 
avea din parte-i două fire de 
păr din coadă și o fotografie a 
frîului.

După trei zile stația Berbeci a 
invitat gospodăria să ridice alte 
trei piese și anume : focarul, că
mașa exterioară și ventilatorul, 
ceea ce dădea încă o idee des
tul de vagă despre cum avea să 
arate aparatul întreg, dar indica 
în schimb că instalația sosește 
într-o formulă de livrare cu de- 
săvîrșire inedită și anume în 
rate... Ceea ce s-a confirmat de
finitiv peste alte opt zile cînd 
cineva din Bacău s-a interesat a- 
mical la Oprișești dacă au vreo 
legătură cu un aparat în a cărui 
alcătuire ar urma să intre cincizeci 
de cărămizi speciale și o sută 
normale, precum și 50 kg praf

șamot, întrucîf par să le fie des
tinate pentru nu se știe ce. O sur
priză suplimentară consta așadar 
în expedierea cîtorva din cele 
nouăsprezece rate la Bacău, ară
denii pornind probabil de la 
ideea că importanfa cărămizilor 
și a prafului șamot nu suportă o 
expediere directă, care să oco
lească centrul de regiune.

Pe la jumătatea lui septembrie, 
alte materiale prevăzute a intra 
în constituția aceleiași aeroterme 
dar socotite pesemne de rang 
inferior, au aterizat tot la Berbeci. 
Drept care, din aceeași gară 
mică i se cerea gospodăriei să-și 
recunoască o feavă-coș, un injec
tor, un întrerupător și alte mă
runțișuri. Ratele continuau să 
vină convulsiv și la diverse a- 
drese, cînd nici cu gîndul nu 
gîndeai.

Reieșea așadar că administrația 
Uzinei de reparații din Arad, sufe
rind un grav deranjament func
tional, tocase mașinăria care tre
buia să vină întreaga și îi zbură
tăcise măruntaiele care-ncofro, 
camionul gospodăriei urmînd a 
alerga buimac după ele prin va
riate puncte feroviare.

După ce această întinsă și 
complexă operație de culegere 
s-a încheiat, oprișeștenii au în
ceput asamblarea aerolermei cu 
aceeași grijă cu care naturalistul 
Cuvier reconstruise odinioară, 
din cîteva fosile, un mamut. Dar 
în fimp ce reputatul savant, nea- 
vînd la îndemînă toate vertebre
le mamiferului, le-a putut imagi
na pe cele absenle, aerolermei 
arădene lipsindu-i principalul 
component — elementul cu fevi

come
Vîrsta de aur a „marelui mut’ a 

rămas — nedetronată — epoca de 
glorie a comediei cinematografice, 
l-au conferit strălucire și durabili
tate capodoperele unor nume ce
lebre : Max Linder, Chaplin, Kea
ton, Langdon, Harold Lloyd. Anii 
au trecut, cinematograful a trăit 
revoluția sonorului, nenumărate alte 
perfeefionări tehnice, dar puritatea 
capodoperelor „mufe” a rămas 
nealterafă. Din fimp în timp cîte o 
personalitate artistică, de dimensiu
nile unui René Clair, i-au împros
pătat comediei arsenalul mijloace
lor de expresie, dar „vîrsta de aur" 
a marelui mut nu și-a pierdut he
gemonia.

Și totuși...
Prezentul ne oferă prilej de me

ditație. Pe ecranele noastre, la opt 
ani după ce a cucerit un important 
premiu la Festivalul de la Cannes, 
filmul lui Jacques Tati „Unchiul 
meu" introduce spectatorul într-un 
univers comic original. Au rulat la 
noi, în anii din urmă, multe comedii 
cinematografice (mai puține româ
nești), dar chiar cele mai bune au 
purtat ceva din pecetea unei pro
ducții de serie. „Unchiul meu" este 
un unicat. Reprezintă un punct de 
vedere foarte personal în ceea ce 
privește comedia modernă și exem
plifică acest nou drum prin sec
vențe antologice.

Regizorul Jacques Tati, în același 
fimp și protagonistul filmelor sale, 
a creat un personaj cu puternică 
individualitate : celebrul domn
Hulot. O prezență enigmatică, pu
țin ciudată, anacronică parcă în 
universul civilizației moderne, cu 
ticuri și manii foarte omenești, de o 
naivitate fermecătoare și de o sfîn- 
găcie absolută, un personaj bonom, 
străbătut de un fior învăluitor de 
poezie. „Spaima" primordială a lui 
Tati-Hulot sînt aufomatismele din 
gîndirea omenească. Este terorizat 
de ele și se comportă ca în fața 
unor mașinării complicate al căror 
mecanism îi rămîne străin. Cînd 
scapă din mediul rigid, în care 
viața „confortabilă” a surorii sale se

desfășoară parcă sub un clopot de 
sficlă și la impulsul unor semnale 
telecomandate, Hulot se comportă 
ca un copil, regăsindu-și pofta de 
viață, spontaneitatea, calmul. Jacques 
Tati întreprinde o operă polemică, 
satirică, în care evidențiază preg
nant amenințarea traiului mort, au
tomatizat, ce se ascunde în spa
tele „bunăstării burgheze".

O preocupare primordială a re
gizorului esfe „repunerea în drep
turi" a imaginii cinematografice. 
Conștient de importanța acesteia ca 
element fundamental, major al fil
mului, Tați propune spectatorului 
să „cifească imagini", trecînd dia
logul pe planul al doilea, sau fo- 
losindu-l ca un contrapunct. Umo
rist vizual este și Pierre Etaix, din 
creația căruia am văzut „îndrăgos
titul" („Le soupirant”), dar la el 
comedia promovează în prim plan 
tradiții uitate ale circului. Jacques 
Tati este un cerebral. Desenul sati
ric al filmului seamănă, parcă, cu 
un amuzant și stupid balet meca
nic, în care personajele evoluează 
dezvăluindu-și firea. Poate că in
tensa cerebralitate a filmului se 
răzbună înfr-o uscăciune, pe alocuri, 
a imaginii. Dar studiul fizionomiilor 
afinge momente de adevărată vir
tuozitate, filmul oferindu-ne o suită 
de micro-monografii de moravuri. 
Creatorul filmului are un acut simț 
al observației, care joacă aici rolul

— destinatarii nu și-au putut în
chipui cum se vor încălzi cu ea. 
Deocamdată, în octombrie, mult 
după 30 septembrie, ei contem
plă incompleta piesă de muzeu, 
tremurînd dacă nu de admirație, 
în price caz de frig, fiindcă în 
Moldova a început să dea bru
ma.

Se scrie, se telefonează și se 
telegrafiază mereu pe ruta O- 
prișeșfi-Arad cu privire la fai
moasele rate primite alandala, 
specificîndu-se că acestui mamut 
contemporan îi mai lipsesc două 
vertebre esenfiale din cele nouă
sprezece trecute în inventar. Di
rectorul, inginerul șef, contabilul 
șef și șeful oficiului juridic nu 
răspund la mesaje, pentru că ei 
au semnat de mult o hîrfie pre
cum ca obiectul „corespunde 
condițiilor tehnice prevăzute în 
norma internă* și deci orice alte 
mici defecțiuni, cum ar fi de pil
dă faptul că obiectul nu există, 
cad în sarcina clientului. Nu răs
punde nici controlorul de cali
tate al Uzinei din Arad, singurul 
om din țară care a văzut aievea 
sau într-o splendidă halucinafie 
aeroterma întreagă, drept care a 
și semnat apăsat, certificîndu-i 
„realitatea și exactitatea", așa 
cum se poate citi negru pe alb 
în actul de livrare.

Pînă cînd Aradul va da un 
semn de viață, celor de la O- 
prișești nu le rămîne decît să 
trimită o circulară tuturor gărilor 
din fără, în slaba nădejde că țe
vile elementului lipsă n-au fost 
totuși expediate pînă acum, fie
care în parte, în diverse țări ale 
lumii.

5

I

Jacques Tatl în „Unchiul meu"
fanteziei, „Unchiul meu* nu se vrea 
nici o clipă film de acțiune, deși, 
pe nesimfife, acțiunea evoluează, 
unele personaje se modifică, mar
când indirect trecerea timpului.

Filmul are și un filon poetic, de
finitoriu și el pentru stilul lui 
Jacques Tati. Casa domnului Hulot, 
cu cotloanele și întortocherile ei 
irafionale, își are poezia ei inefa
bilă, constituind în sine un moment 
de comedie. Vechiul Paris, în care 
locuiește eroul, este descris cu o 
delicafefe sufletească impresionantă. 
Oamenii străzii — tipuri de neuitat, 
copiii cu năzdrăvăniile lor, mătu
rătorul limbut, vînzătorii ambulanți, 
gunoierul — sînt priviți cu multă 
simpatie, avînd fiecare poezia sa. 
Filmul sugerează parcă — limitativ, 
mai exact unilateral — că numai 
în acest univers pufin vetust, pufin 
patriarhal ar putea supraviețui ome
nia, puritatea. în acest cadru pito
resc, muzica aduce acorduri ferme
cătoare, culorile dau căldură ima
ginii, arhitectura străzii se înscrie ca 
o componentă poetică indispensa
bilă. în contrast cu interiorul rece, 
automatizat, steril, din casa indus
triașului. Contrapunctul acesta este 
și el semnificativ pentru virtuțile 
satirice ale peliculei.

Din creafia lui Tați am văzut, cu 
mulfi ani în urmă, primul său film, 
„Zile de sărbătoare". N-a rulat pe 
ecranele noastre „Vacanta domnului 
Hulot" și consemnăm aceasta cu 
regret, mai ales pentru că filmul 
marchează un moment deosebit în 
evolufia autorului. „Unchiul meu’ 
este un exemplu elocvent de re- 
vitalizare a comediei și, dincolo de 
toate aprecierile care se pot face la 
adresa lui, atestă unul din pașii de
cisivi spre o nouă vîrsfă de aur 
a comediei.

Călin CÄL1MAN

O CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemasccv : 
Patria — 10; 12,45: 15,45; 18,30;
21.15, București — 9,15: 12; 15.30; 
18,15; 21.
• MARILYN — cinemascop: Re
publica (completare Ceramica din 
Oboga) — 8,45; 10,45; 12,45: 14,45; 
19; 21,15, Feroviar (completare
Au fost salvați) — 9; 11.15; 13,45; 
16; 18,30; 21.
© UNCHIUL MEU : Luceafărul
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20.30.
9 PĂCAT DE BENZINĂ : Capi
tol — 9,30; 11,45; 14; 16.30; 18,45:21.
• JUDEX: Excelsior — 9.45; 12; 
14; 16; 18,15; 20.30, Tomis — 9.30; 
11,45; 13,45; 16: 18,15: 20,30.
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop: Festival — 10: 12: 
15; 17; 19; 21.
© DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Arta — 10;
12,30; 15; 17,45: 20.30, Modern — 
9,30; 11,45; 14; 16,15: 18.30; 20.45.
© CĂLĂTORIE IN JURUL PÄ- 
M1NTULUI : Victoria - 10: 12;
14; 16,15; 18.30; 20,45, Flamura — 
10; 12,15: 16; 18.15; 20.30.
© CLIMATE -- cinemascop : Cen
tral — 9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30. 
© CARTIERUL VESELIEI : Lu
mina — 9; 11,30; 13,45; 16.15: 18.45: 
21, Grlvlța - 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30, Melodia — 9.30; 12; 15.30; 18;
20.30.
• CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE: Union — 9.30; 11,45; 15,30; 
18; 20,30, Buzești — 10; 12,30: 15,30; 
18; 20,30, Cosmos — 13,45: 16; 18.15; 
20,30 (la toate completare „știați 
că"...)
© PROGRAM PENTRU COPII I 
Doina - 10; 11,15; 12,30.
O CINTIND IN PLOAIE : Doina
— 13,45; 16; 18.15; 20.30.
0 GESTAPOViSTUL SCHMIDT, 
ORAȘE VECHI BULGĂREȘTI, 
VIN CĂTRE VOI, CHIBRITURI, 
SPARGERE IN ZORI, AU FOST 
SALVAȚI, GURA LUMII, PIO
NIERIA NR. 5/1965 : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare.
0 CORBII : Ciulești (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor)
— 16; 18,15; 20,30.
0 NEVASTA NR. 13 : Cultural — 
15,30; 18; 20,30.
O SAMBA : înfrățirea între po
poare (completare A cui e vina ?)
— 11,30; 15,30; 18; 20,30.
0 CULORILE LUPTEI — cine
mascop : Dacia (completare Zîm- 
betul) — 9—21 în continuare.
© HOCHEIȘTII — cinemascop : 
Crîngași (completare pionieria 
nr. 5/1965) — 16; 18; 20.
© FEMEIA NECUNOSCUTA: Bu- 
cegi (completare Să păstram cu
rate apele țării) — 9,30; 12.15: 15; 
17,45; 20.30
© GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) ; Unirea (comple
tare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste Romania în R. P. Bul
garia) — 10,30; 16,30; 20.
© VESELIE LA ACAPULCO : 
Flacăra (completare Artiști ama
tori) — 19; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
© CAIDUL : Vltan (completare 
Trăiește-ți viața) — 16: 18.15; 20.15. 
© RUNDA 6: Miorița (completa 
re Suită bănățeană) — 10: 12: 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
© HATARI (ambele serii) ; Mun
ca (completare Pionieria nr. 
5/1965) - 10.30. 16; 19.30.
© ROMULUS si REMUS : Popu
lar (completare Melodiile străzii
— cinemascop) — 11.30: 16;
18,30; 21.
« LOCOTENENT CRISTINA: Mo
șilor (completare Călătorie în pa
radisul pasărilor) — 15.30; 18;
20.30.
© HOȚUL DE PIERSICI : Viito
rul (completare Fata de pe So
meș) - 16: 18,15; 20.30
a AGENTUL DE LEGĂTURA : 
Colentina (completare Pictorul 
luminii) — 16: 18; 20.
© ONORABILUL STANISLAS. 
AGENT SECRET ; Volga (com
pletare Prima zi; — 9.45: 12: 14,15' 
16,30; 18.45: 21. Lira (completar 
Căciula fermecată) — 11.30; 15;
17; 19; 21.
© CEI MAI FRUMOȘI ANI - ci
nemascop : Floreasca (completa
re Vizita delegației de partid si 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în U R S S.) —
10,30; 13. 15,30; 18: 20,30.
O A TRECUT O FEMEIE — ci
nemascop' Rahova (completare 
Elevul de servtciu) — 10.30; 16;
18.15. 20,30.
« OMUL MAFIEI : Progresul 
(completare Simetrie) — 11.30;
15.30. 18; 20.15
O CAMERA ÎN FORMA DE „L"î 
Drumul Sării — 11: 15; 17.30; 20. 
O UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Ferentari (completare Lecție în 
infinit) - 12; 16; 18.15; 20.30.
a LA ORA E DUPA-AMIAZA : 
Cotroceni — 14.45: 18.30: 18.45; 21. 
a PTNÄ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop: Pacea 
(completare La o parte, taiga !)
— 11; 16; 18; 20.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1. 2 și 3 noiembrie. In tară : 
Vreme schimbătoare în lumăta- 
tea de nord a tării si în general 
frumoasă în celelalte regiuni. 
Cerul va fi variabil Ploi slabe 
locale vor cădea în Banat, Ar
deal și nordul Moldovei. Vînt po
trivit, predommînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului în 
scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade, iar maximele între 10 si 
20 grade in București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vînt slab, pînă la oo- 
trlvit predomlnînd din vest, la 
■început, apoi tin est. Tempera
tura aerului în scădere ușoară.
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MM FINALA 

CAMPIONATULUI
FEMININ

In runda a IX-a a finalei cam
pionatului republican feminin de 
șah, care se desfășoară la Băile 
Herculane, fruntașele clasamentu
lui au obținut noi victorii: Elisabe- 
ta Polihroniade a cîștigat la Mak- 
kai, iar Alexandra Nicolau la Kiss. 
Alte rezultate: Pogorevici—Teodo- 
rescu 1—0; Tolgi—Răducanu re
miză. Partidele Ionescu—Baum- 
starck, Jianu—Urzică și Reicher— 
Simu s-au întrerupt.

In clasament conduce Polihro
niade cu 7 puncte (din 9 partide), 
urmată de Nicolau cu 6 puncte
(din 8 partide)

Meciul de baschet Știința Bucu
rești — I.C.F., desfășurat sîmbătă 
in sala Giulești, a fost cîștigat de 
prima echipă cu scorul de 65—45. 
în fotografie : un atac al învingă
toarelor finalizat de Cornelia 

Gheorghe
Foto : M. Andreescu

VOLEI : C. P. București-Dina- 
mo (feminin), Steaua — Mine- 9 
rul Baia Mare, Rapid — Știința I 
Brașov (masculin) în sala Giulești s 
începînd de la ora 8,30.

BASCHET : Academia Militară
— UNIO Satu Mare (masculin), 
Rapid — Mureșul Tg. Mureș (fe
minin), Știința București — Ști
ința Timișoara (masculin) — în 
sala Floreasca, de la ora 8.

HANDBAL : Știința București
— Liceul nr. 4 Timișoara („Cupa 
de toamnă“), pe terenul Progre
sul de la ora 10.

BOX : Rapid — Minerul Banat, 
Voința — A.S.A. Bacău (campio
natul republican pe echipe) — în 
sala Giulești, de la ora 18.

FOTBAL : Meciurile Progresul — 
Metalul București (categoria B), 
Rapid — Steaua (categoria A) — 
sînt programate în cuplaj pe sta
dionul „23 August“ începînd de la 
ora 13.

A

In cadrul emisiunii „Sport și 
muzică", posturile noastre de 
radio vor transmite alternativ, 
începînd de la ora 45 pe pro
gramul I, aspecte de la toate 
întîlnirile de fotbal din catego
ria A, iar desfășurarea parti
dei Rapid-Steaua va putea fi 
urmărită pe ecranele televizoa
relor.

In cîteva 
rînduri

9 Campionatele internaționale de te
nis de masă ale Ungariei au continuat 
simbătă seara la Budapesta. In proba 
de simplu masculin campionul român 
Rethi l-a învins cu 3—1 pe iugoslavul 
Marcovici. La simplu feminin, Maria 
Alexandru a dispus cu 3—1 de ceho
slovaca Bosa. Astăzi vor fi cunoscuți 
campionii internaționali la cele 5 
probe.

C Federația de ciclism din R. S. 
Cehoslovacă a selecționat următorii 
alergători care vor începe în curînd 
antrenamentele pentru cea de-a 19-a 
ediție a „Cursei Păcii" Praga-Varșo- 
via-Berlin : Jan Smolik, Pavel Dolezal, 
Jiri Hava, Ladislav Heller, Jaroslav 
Kvapil, Rudolf Scheibal, Pavel Ko- 
necny, Jan Wenczel, Daniel Gracz.

© Comitetul olimpic iugoslav a ho- 
tărît ca sportivii selecționați pentru 
Jocurile olimpice din Mexic să-și des
fășoare cea mai mare parte a pregăti
rilor în stațiunea de munte Peris ter 
(Macedonia), situată la altitudinea de 
2 218 m.

© Continuîndu-și turneul în Eu
ropa, selecționata feminină de baschet 
a Braziliei a întîlnit la Berlin repre
zentativa R. D. Germane. După un 
meci de valoare tehnică și spectacu
lară deosebită, care a necesitat două 
prelungiri, bascbetbp,:~tele braziliene 
au cîștigat cu 102—101

© A 4-a ediție a Jocurilor atletice 
internaționale „Pierre de Coubertin“, 
organizate la Buenos Aires sub auspi
ciile ambasadei Franței în Argentina, 
vor reuni atleți din Brazilia, Colum
bia, Uruguay, Paraguay, S.U.A. și 
R. F. Germană.

Cronica

ÎNTOARCEREA DE LA VIENA
A DELEGAȚIEI MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Viena, de
legația Marii Adunări Naționale, 
condusă de deputatul Ion Pas, 
care, la invitația Consiliului Națio
nal al Austriei, a făcut o vizită 
prietenească în această țară. Din 
delegație au făcut parte deputății 
Emil Bobu, prof. Traian Ionașcu, 
ing. Petre Turcu, prof. Ion Crean
gă, Mircea Rebreanu și Ion Cris- 
toloveanu.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost salutată de tova
rășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Șt. S. Ni
colau, vicepreședinte al Marii A-

dunări Naționale, Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, de 
deputați în M.A.N., funcționari 
superiori din M.A.E..

Au fost prezenți dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei la 
București, și membri ai ambasadei.

La plecarea din Viena, delega
ția Marii Adunări Naționale a fost 
salutată de A. Maleta, președin
tele Consiliului Național al Aus
triei, de Mircea Ocheană, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Viena, și de membri ai am
basadei.

sterline

La invitația Consiliului național 
al femeilor din Republica Socialistă 
România, au sosit în țară, pentru 
o vizită de prietenie, Vida Marke, 
secretară generală a Congresului 
național al femeilor din Sierra Leo
ne, și Elena Diaz, activistă a orga
nizației de femei din Chile.

★

Sîmbătă, membrii delegației 
Uniunii asociațiilor de combatanți 
din războiul de eliberare națională 
a Iugoslaviei, condusă de Vlada 
Zecevici, membru al Prezidiului 
Comitetului federal al Uniunii, au 
făcut o vizită în regiunea Brașov. 
Delegația a fost primită de loan 
Mărcuș, președintele sfatului 
popular regional, care a prezentat 
un tablou al realizărilor obținute 
de această regiune pe plan econo
mic și social-cultural. Oaspeții au 
vizitat uzina „Tractorul“, apoi au 
poposit la Poiana Brașov. Seara, 
președintele sfatului popular re

gional a oferit o masă în cinstea 
delegației.

★
Delegația de ziariști români 

care, la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe finlandez, a făcut 
o vizită oficială de 10 zile în Fin
landa, s-a înapoiat în Capitală. 
Delegația, condusă de Gheorghe 
Dolgu, redactor șef adjunct la re
vista „Viața Economică“, a vizitat 
obiective industriale din domeniul 
construcțiilor de mașini și navale, 
rafinăria de petrol din Naantali, 
fabrici de celuloză și hîrtie, sta
țiuni de cercetări agricole, institu
ții culturale, localități turistice, 
precum și Laponia, regiunea de 
nord a Finlandei.

Membrii delegației au avut o 
convorbire cu Ahti Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, și au fost primiți la 
Parlamentul finlandez.

La împlinirea unui an de 
guvernare de călre partidul 
laburist, săptăminalul „LE 
NOUVEL OBSERVATEUR“ 
publică un articol în care 
se spune intre altele :

„Cu un singur vot majo
ritar în Camera Comune
lor, guvernul Wilson este 
asigurat să mai dureze încă 
cel puțin un an... Wilson 
nu va fi răsturnat de către 
propriul său partid. El nu 
va fi răsturnat, înainte de 
sfirșitul lui 1966, nici de 
opoziția conservatorilor. 
Motivul ? Acela că, potri
vit recentului raport al 
Institutului national de 
cercetări economice și so
ciale, criza lirei sterline, 
deficitul balanței de plăti 
britanice, vor mai dura cel 
puțin încă un an. în timpul 
acesta, potrivit raportului 
citat, ritmul de dezvoltare 
nu va depăși 2,2 la sută, 
numărul șomerilor se va 
dubla față de cel din 1964, 
depășind o jumătate de mi
lion.

Cele două concluzii im
plicite ale raportului sînt, 
deci, următoarele : dacă 
conservatorii ar răsturna 
guvernul Wilson în două

sprezece pînă la cincispre
zece luni, ei ar putea con
ta pe trei ani de relativă 
liniște".

Referindu-se la realizări
le laburiștilor în timpul 
primului lor an de guver
nare, autorul scrie : „Națio
nalizarea siderurgiei, piesa 
principală a «planificării» 
proiectate — a fost aban
donată ; municipalizarea 
terenurilor de construcții 
— înmormintată, în favoa
rea unei taxe destul de 
modeste (40 la sută în loc 
de 80 la sută, prevăzut in 
program) asupra plus va
lorii speculative ; nu mai 
există un program de in
vestiții publice pentru a 
nu șoca băncile străine, 
care au reumplut tezaurul 
statului ; apărarea poziții
lor imperiale și alinierea 
alături de politica vietna
meză a Washingtonului ; 
tentativa de a frîna sindi
catele, pe care guvernul 
vrea să le oblige să supună 
unei comisii de arbitraj re
vendicările de salarii cînd 
ele depășesc 3,5 la sută pe 
an ; scăderea puterii de 
cumpărare a salariatilor 
și creșterea ou 10 la sută

(in monedă constantă) a 
dividendelor distribuite. 
Este probabil că un guvern 
conservator ar fi acționat 
la fel sau aproape la fel.

Dar era oare posibil să 
se procedeze și altfel ? 
Problema este viu discuta
tă de stingă britanică.

Evoluția economiei în ul
timii 10 ani — arată mai 
departe autorul — se ca
racterizează prin creșterea 
mult mai rapidă a importu
rilor și prin deficitul balan
ței de plăți. „Or, acest de
ficit, un simptom poate nu 
prea grav pentru o altă 
tară, capătă în Marea Bri- 
tanie proporțiile unei ca
tastrofe naționale. Lira 
sterlină, în calitate de mo
nedă internațională, e a- 
menintată ; devalorizarea 
evocată ca posibilă face ca 
în multe părți ale lumii «să 
se speculeze împotriva li
rei sterline», iar imperiul 
City-ului să fie zguduit 
pînă în temelii. Se recurge 
deci repede la ridicarea ta
xei scontului, la frînarea 
expansiunii industriale etc.

Dar dacă am inversa or
dinea priorităților î — se

întrebau acum un an cei 
mai buni economiști labu
riști, care aparțineau ari
pei de stînga a partidului ? 
Dacă am înceta să „salvăm 
lira sterlină" și am stabili 
controlul schimburilor și 
mișcarea capitalurilor, cu 
riscul de a dezintegra zona 
lirei sterline, care în orice 
caz, va termina prin a se 
dezintegra într-o bună zi 
pe drumul pe care mer
gem ? Era o politică posi
bilă în conjunctura de a- 
tunci, dar pe care tradiția 
britanică o respingea.

Guvernul laburist a dat 
deci la rîndul său priorita
te salvării lirei sterline. 
Dintr-o dată el a devenit 
prizonier ; prizonier al 
City-ului, al băncilor in
ternationale, al Statelor fi
nite, al deflatiei, al stagnă
rii, al cercurilor de afaceri 
a căror încredere o solici
tă. Constrîns să renunțe la 
programul electoral, el a 
trebuit să se limiteze la a 
guverna de pe o zi pe alta, 
să desfășoare manevre abi
le pentru a se putea «men
ține», să caute sprijinul li
beralilor“.

DE PESTE HOTARE
Declarația Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. 
din Uruguay

MONTEVIDEO 30 (Agerpres). — 
Comitetul Executiv al C.C. al Par
tidului Comunist din Uruguay a 
dat publicității o declarație în care, 
analizînd evenimentele din țară, a- 
rată că „ultimele două săptămîni 
(după instaurarea „măsurilor ex
cepționale de securitate“ — n.r.) 
au dovedit spiritul combativ, fer
mitatea și unitatea mișcării mun
citorești și a întregului popor“. 
Clasa muncitoare și întregul popor 
au obținut o primă victorie în lupta 
împotriva claselor guvernante în
trunit a fost impusă eliberarea a 
sute de deținuți, sindicatele au ob
ținut permisiunea de a ține prima 
lor adunare, iar autoritățile au fost 
nevoite să ducă tratative cu pri
vire la revendicările economice ale 
oamenilor muncii, se arată în de
olarație. Declarația subliniază în 
continuare că introducerea de că
tre guvern a „măsurilor excepțio
nale de securitate“ a constituit o 
încercare de a crea atmosfera ne
cesară pentru adoptarea planului 
economic, avantajos latifundiarilor 
și capitalului străin. Aceste măsuri 
au constituit o concesie făcută im
perialismului străin și un stimulent 
pentru acțiunile grupurilor com
plotiste, se spune în declarație. 
Partidul comunist cheamă pe oa
menii muncii la unitate și coeziu
nea tuturor forțelor progresiste și 
democratice ale țării în lupta pen
tru anularea imediată a „măsurilor 
excepționale de securitate“, elibe
rarea tuturor celor arestați, repri
mirea la lucru a muncitorilor con- 
cediați și satisfacerea revendicări
lor economice ale acestora.

Funeraliile pictorului Lucian Grigorescu
Colegi, cunoscuți și admiratori 

ai pictorului Lucian Grigorescu au 
participat sîmbătă la funeraliile 
artistului.

La ora 13, la sediul Uniunii ar
tiștilor plastici, unde se afla depus 
corpul defunctului, a avut loc a- 
dunarea de doliu, la care erau pre
zenți artistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, acad. Alexandru Philippide, 
președintele Secției de literatură și 
arte a Academiei, Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, aca
demicieni, artiști plastici, alți oa
meni de cultură, studenți.

Artiștii poporului Constantin Ba- 
raschi, în numele Academiei, și Bo
ris Caragea, președintele Consiliu
lui artelor plastice, în numele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și

Artă, pictorul Eugen Popa, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plas
tici, artistul poporului Henry Ca- 
targi, pictorii Gheorghe Ionescu și 
Constantin Piliuță au evocat cali
tățile de om și de artist ale celui 
dispărut, complexa lui personalita
te, locul de seamă pe care îl ocu
pă opera sa în tezaurul picturii 
noastre. Vorbitorii au subliniat 
înalta prețuire acordată pictorului 
Lucian Grigorescu pentru remarca
bila sa activitate pe drumul ascen
dent al artei plastice românești, 
pentru meritele sale în dezvoltarea 
culturii noastre naționale.

După adunarea de doliu, corte
giul funebru s-a îndreptat spre 
Crematoriul „Cenușa“, unde a avut 
loc incinerarea.

(Agerpres)

„Anatomia unei mari afaceri"

în distonanță 
cu unitățile 
„surori“

(Urmare din pag. I)

Nu este mai puțin adevărat că o 
asemenea atitudine a fost alimen
tată de conducerea trustului. Con- 
statînd că exploatarea Voivozi a 
rămas într-o perioadă în urmă cu 
planul, trustul nu a luat măsuri 
hotărîte în vederea recuperării în 
cel mai scurt timp a restanței, ci 
a preferat o cale nu numai como
dă, dar și nejustă, diminuîndu-i 
planul anual cu peste 18 000 de tone 
lignit, cantitate care a fost re
distribuită celorlalte unități. A- 
ceastă schimbare în plan a fost 
operată cu ușurință, în mod arbi
trar. Măsura, evident nefondată, 
nu a fost de folos nici trus
tului — care și-a creat singur 
greutăți — și nici conducerii ex
ploatării, care a lăsat lucrurile să 
se desfășoare mai departe nesatis
făcător, ca și cum ea nu purta în
treaga răspundere față de respec
tarea disciplinei de plan.

în parte, responsabilitatea pentru 
rezultatele necorespunzătoare ale 
minei Voivozi revine și comitetului 
de partid. El nu a exercitat un 
control exigent asupra activității 
conducerii tehnico-administrative, 
nu a combătut cu hotărîre atitudi
nile de îngăduință față de neajun
suri, tendința de a justifica lipsu
rile sub diferite pretexte, s-a de
clarat de acord cu practica de a se 
tergiversa aplicarea la timp a mă
surilor preconizate. Organizațiile de 
bază din sectoare nu au fost îndru
mate să pună în centrul muncii lor 
principalele probleme ale produc
ției, ale îndeplinirii planului lună 
de lună, trimestru cu trimestru.

Se pare că Trustul „Ardealul“ 
și Direcția generală a cărbunelui 
din Ministerul Minelor s-au îm
păcat multă vreme cu situația care 
s-a creat la exploatarea Voivozi. 
Oare nu erau suficiente dovezi că 
activitatea minei șchioapătă, pen
tru ca trustul și direcția ge
nerală de resort să intervină 
prompt și cu stăruință pentru 
a înlătura deficiențele, determi- 
nînd îndeplinirea sarcinilor de 
plan ? Nu se poate spune că nu 
s-au făcut analize, că nu se cu
noșteau invariabilele cauze ale ră- 
mînerii în urmă. Chiar recent, o 
nouă brigadă formată din cadre 
tehnice cu experiență de la trust a 
fost trimisă la mină. Analize la 
fața locului au făcut recent și spe
cialiști din direcția generală tute
lară. Rezultatele arată însă că in

tervențiile pompieristice ale trustu
lui nu sînt eficace, că prin jumătăți 
de măsură nu se poate obține mare 
lucru.

în toate sectoarele exploatării 
carbonifere Voivozi, minerii sînt 
animați de hotărîrea de a recupe
ra rămînerea în urmă. Dar numai 
cu entuziasm și însuflețire, cărbu
nele nu va ieși la suprafață. Sînt 
absolut necesare măsuri concrete 
și imediate care să pună capăt 
deficiențelor care stăruie de multă 
vreme în organizarea producției și 
a muncii, în exploatarea și întreți
nerea utilajelor, în ridicarea cali
ficării muncitorilor.

Sub titlul de mai sus, revista 
americană „TIME“ publică un arti
col în care se arată :

„Intr-un fel sau altul, afacerea 
a implicat pe cîțiva dintre cei mai 
mari industriași din S.U.A., cîteva 
dintre instituțiile financiare cu 
multe etaje din Manhattan și pe 
un fost ministru de finanțe al 
S.U.A. Chiar și pentru experți, ea 
a fost de o complexitate uimitoare 
și totodată de o simplitate neobiș
nuită prin modul în care s-au 
cîștigat bani. Toate acestea s-au 
întrezărit din anunțul în aparență 
anodin, apărut săptămîna trecută, 
înecare se făcea cunoscut că 
„Continental Oil Co" din Manhat
tan (cu vînzări pe 1964 totalizînd 
1,4 miliarde de dolari), a conve
nit să achiziționeze „Consolidation 
Coal Co" din Pittsburg, valorînd 
305 milioane de dolari.

George Love, președintele com
paniei „Consolidation Coal" și 
Leonard McCollum, președintele 
lui „Continental Oil' discutaseră 
deseori că ar fi de dorit să se re
unească cărbunele, petrolul și ga
zele naturale — combustibili de 
bază care-și fac o concurență în
verșunată. Cei doi sînt vechi prie
teni, atît în afaceri, cît și în viața 
particulară.

Combinația dintre cărbune și 
petrol a apărut ca binevenită și

unei dite persoane importante, fos
tului ministru de finanțe. George 
Humphrey, care a înființat com
pania „Consolidation Coal' din 
Pittsburg și l-a plasat pe Love la 
conducerea ei. Humphrey contro
lează „M. A. Hanna Company" din 
Cleveland, societate pe acțiuni cu 
un capital de 609 milioane dolari, 
care posedă 15 la sută din stocul 
de acțiuni al lui „Consolidation 
Coal". Acum două săptămîni „M. 
A. Hanna' a anunțat că va ieși 
din afaceri și că va distribui prin
tre acționari imensele sale pache
te de acțiuni ale companiilor 
„Consolidation Coal", „National 
Steel" și „Hanna Mining".

Atùnci, a reieșit că „M. A. Han
na" valorează mai mult ca dece
dată decît în viață.. Acțiunile ei au 
crescut considerabil. Ele vor creș
te și mai mult cînd „Consolidation 
Coal" va deveni o companie sub
sidiară a lui „Continental Oii", gra
ție unei abile amestecări a cărților 
de joc, realizată cu binecuvînta- 
rea lui Humphrey. Mai întîi com
pania de cărbune își va vinde ac
ționarilor lui „Consolidation" pa
chetul său de acțiuni „Chrysler", 
care a costat-o numai 45 milioane 
de dolari, dar acum valorează 191 
milioane de dolari. In afară de a- 
ceasta, „Continental Oii" va plăti 
acționarilor companiei de cărbune

cu acțiuni „Continental' în valoa
re de 148 milioane de dolari, plus 
460 milioane de dolari în numerar 
în contul viitoarei producții de 
cărbune.

Așadar, la o primă vedere s-ar 
părea că „Continental" va trebui 
să plătească pentru compania de 
cărbune suma de 608 milioane de 
dolari. „Continental" își va asuma 
imediat fondul de rulment deținut 
de compania „Consolidation Coal" 
în valoare de 100 milioane de do
lari. Aceasta va avea drept efect 
faptul că plata sumei de 148 mi
lioane de dolari, contravaloare a 
acțiunilor cumpărate de „Continen
tal", va fi redusă la numai 48 mi
lioane de dolari. „Continental" va 
putea să-și lichideze acest împru
mut în decurs de 10 ani de pe 
urma cîștigurilor realizate de com
pania producătoare de cărbune. 
Deocamdată însă ea va avea drept 
să scadă dobînda anuală asupra 
împrumutului — aproximativ 27 mi
lioane de dolari — din veniturile 
ei impozabile. Considerată prin 
prisma recentelor profituri anuale 
realizate de „Consolidation Coal", 
achiziția va însemna pentru „Con
tinental Oii" cîștiguri anuale de a- 
proximativ 12 milioane de dolari, 
după achitarea impozitelor, adică 
o amortizare de 25 la sută anual 
a investițiilor, totalizînd 48 milioa
ne de dolari".

Sesiunea Consiliului 
Federației Democrate 
Internationale a Femeilor

SALZBURG 30 (Agerpres). — 
Intre 26 și 29 octombrie s-a des
fășurat la Salzburg sesiunea Con
siliului F.D.I.F. Au participat 157 
reprezentante ale organizațiilor de 
femei din 60 de țări. Ordinea de zi 
a sesiunii, care a marcat și cea 
de-a 20-a aniversare de la crearea 
F.D.I.F., a cuprins următoarele ra
poarte : învățămintele primilor 20 
de ani de activitate a F.D.I.F. și 
perspectivele sale pentru viitor ; 
Participarea femeilor la lupta pen
tru pace și independență naționa
lă ; Lupta justă a femeilor vietna
meze împotriva agresiunii ameri
cane, pentru independență și pace; 
Inițiativele de luat pentru a con
tribui la crearea condițiilor permi- 
țînd femeii să îmbine sarcinile sale 
de mamă cu cele de muncitoare și 
cetățeană.

In cadrul discuțiilor au luat cu- 
vîntul numeroase delegate, printre 
care Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului național al femeilor din 
Republica Socialistă România. Cu- 
vîntarea reprezentantei noastre a 
fost primită cu mult interes.

în cadrul sesiunii au fost adop
tate un Mesaj către femeile din 
lumea întreagă și o Rezoluție în 
problema vietnameză.

INIȚIERE
INTR-O NOUĂ GEOGRAFIE

Legumele 
anului viitor

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

După datele centralizate la Consi- w 
liul Superior al Agriculturii rezul- j 
tă că pînă în prezent nu s-au însă- | 
mînțat nici jumătate din suprafețe- I 
le prevăzute a se cultiva cu legume 9 
timpurii. Se pare că toamna reia- | 
tiv călduroasă și timpul uscat au | 
înșelat pe mulți dintre aceia care 1 
răspund de această problemă.

De asemenea în unele regiuni nu 
s-au tras concluziile cuvenite din 
rezultatele nesatisfăcătoare obți
nute în iarna precedentă din mo
ment ce semănatul legumelor a 
întîrziat. în regiunile Bacău, Cluj, 
Iași, Maramureș, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Suceava și Crișana 
suprafețele însămînțate cu aceste 
culturi sînt mici, cu mult sub po- 9 
sibilități. Timpul este înaintat și 
nu se poate sta cu mîinile în sîn. 
Consiliile agricole sînt chemate să 
sprijine cooperativele agricole 
pentru a-și realiza în întregime 
suprafețele pe care și le-au propus 
să le cultive cu legume timpurii 
și extratimpurii. Aceasta va con
tribui la obținerea în unitățile 
respective a unor importante ve
nituri bănești și la aprovizionarea 
populației cu asemenea produse, 
în acest scop există cantități su
ficiente de semințe, dar a căror 
desfacere trebuie urgentată.

întîrzierea însămînțării legume
lor se datorește și faptului că jn 1 
unele regiuni cum sînt Bacău, ; 
Brașov, Hunedoara, Ploiești, Mu- | 
reș-Autonomă Maghiară, încheie- ț 
rea contractelor de către organi- ; 
zațiile comerciale se desfășoară 
nesatisfăcător.

Fiind vorba de asigurarea bunei ■ 
aprovizionări a populației, proble
ma realizării în întregime a su
prafețelor care urmează a fi însă
mînțate acum cu legume trebuie 
privită cu toată răspunderea de 
organele de partid, sfaturile popu
lare, consiliile agricole, de oamenii 
muncii din agricultură. a

Vizitatorii străini le recu
nosc cu ușurință: edificiile 
Radiodifuziunii și ale Socie
tății de transporturi aeriene 
— „Ariana", monumentala 
construcție a Ministerului 
de Externe acoperită în 
marmură albă, cele două 
mari hoteluri — „Kabul' și 
„Spinzar", clădirea Univer
sității cu fațada sa în ca
rouri pastelate, complexul 
tipografic etc. Linia moder
nă a acestor construcții, as
pectul lor impozant, con
trastează însă puternic cu 
înfățișarea unei bune părți 
a orașului—vechiul Kabul. 
Casele scunde, din cărămi
dă nearsă, tencuite cu lut 
și nevăruite, au aceeași cu
loare cenușie ca și praful 
de pe drum, pot fi vă
zute nu numai în cartierele 
mărginașe, acolo unde ma
șina se mișcă cu greu pe 
străzile neasfaltate și deni
velate, ci și în plin centru. 
Plecînd din fața impozantu
lui restaurant Khyber, locul 
de popas al turiștilor, treci 
printr-un cartier al meșteșu
garilor și micilor negustori 
Ou străzi înguste, întorto
cheate, cu case vechi înne
grite de fum. Multe sînt atît 
de mici încît lasă impresia 
că se afundă în pămînt. 
Cu acoperișuri plate, înghe
suite una în alta, ele for
mează o masă compactă și 
în imediata apropiere a ho
telului „Spinzar" ai cărui 
pereți țîșnesc parcă spre 
înălțimi. Vechiul Kabul se 
retrage însă treptat, fă- 
cînd loc noilor construc
ții. Orașul este înconjurat 
de cîteva parcuri încîntă- 
toare care, în zilele de re- 
paos, atrag un număr ne
obișnuit de oameni.

Pe străzile Kabulului, ma
rea majoritate a femeilor 
își mențin chipul acoperit, 
în bazar întîlnești prăvălii 
specializate în vînzarea vă
lului. Practica cumpărării 
soției continuă să se men

țină. La căsătorie bărbatul 
trebuie să plătească părin
ților miresei așa-numitul 
„kalîm".

Inmănunchind aceste as
pecte contradictorii, Kabu
lul lasă totuși impresia u- 
nul oraș în continuă e- 
voluție. înfățișarea lui se 
va schimba simțitor în vii
torii ani, ca urmare a rea
lizării unui vast plan de 
modernizare și sistema
tizare.

— Guvernul afgan — 
ne-a declarat arh. Seraj — 
a dat dispoziție municipali
tății din Kabul să elaboreze 
un plan de dezvoltare a o- 
rașului pentru o perioadă 
de 25 de ani. Acest plan a 
fost studiat timp de peste 5 
ani cu ajutorul unor specia
liști ai O.N.U. Rezultatul a- 
cestei munci este actualul 
proiect, potrivit căruia în 
numai un sfert de veac 
populația Kabulului va 
crește de la 450 000 la 
800 000 de oameni.

Pe peretele din fața in
terlocutorului nostru se a- 
flau două schițe : una înfă- 
țișînd orașul de azi, cealal
tă — capitala de mîine. 
Deosebirea e într-adevăr 
izbitoare. Suprafața orașu
lui va crește de la 4 000 ha 
cît are în prezent la 10 000 
ha. Vechiul Kabul va fi în 
întregime demolat. De alt
fel, încă în luna ianuarie 
au început lucrările de con
strucție a două microraioa- 
ne care ar urma să adă
postească peste 10 000 de 
oameni.

Kabul—Kandahar : 
1h15’

Reconstrucția Kabulului 
face parte integrantă din 
procesul de transformare 
prin care trece Afganista
nul. Infruntînd condiții geo
grafice grele (relief muntos, 
climă aspră, depărtare de 
căile maritime), lipsită pînă 
de curînd de mijloace mo
deme de comunicație șl

izolată de lumea exterioa
ră, această țară nu s-a pu
tut bucura vreme îndelun
gată de cuceririle civiliza
ției. La ieșirea din Kabul, 
pe drumul spre Pagman, 
am văzut poposind un grup 
de nomazi. Corturile lor ne
gricioase, așezate unul lîn- 
gă altul, oferă călătorului 
încă o imagine a vechiului 
Afganistan. Dar asemenea 
aspecte devin din ce în ce 
mai rare. In decursul ulti
milor ani, ca urmare a unei 
intense activități construc
tive, au fost obținute o se
rie de succese pe calea 
dezvoltării economiei na
ționale — realizări oare 
schimbă treptat înfățișa
rea țării. O atenție de
osebită a fost acorda
tă creării unei rețele 
de șosele și linii aeriene, 
știut fiind că relieful mun
tos, lipsa de căi ferate și 
de ape navigabile împiedi
cau sau făceau chiar impo
sibilă stabilirea legăturilor 
între diferitele regiuni ale 
țării. Astăzi, de pildă — 
îmi spunea un tînăr afgan 
— cei 500 de kilometri care 
separă Kabulul de Kanda
har (al doilea oraș ca mă
rime al țării, situat în sud) 
sînt străbătuți cu avionul 
într-o oră și cincisprezece 
minute. Cu cîțiva ani înain
te, atunci cînd cele două 
orașe nu erau legate prin 
linie aeriană, iar actuala 
șosea asfaltată era inexis
tentă, o călătorie pe aceas
tă rută dura cam o săptă- 
mînă. Realizările obținute 
în domeniul comunicațiilor 
rutiere și aeriene au avut 
efecte pozitive și asu
pra legăturilor Afganista
nului cu lumea exterioa
ră. Prin intermediul „Aria- 
nei" sau al societăților 
străine de transporturi 
aeriene, Afganistanul are 
legătură cu numeroase țări 
ale lumii. El atrage astăzi 
un mare număr de turiști 
dornici să cunoască locu
rile pe unde și-au croit 
cîndva drum Alexandru cel 
Mare, Marco Polo și Gin- 
gis-Han, să ia contact cu 
țara și poporul de la poa
lele munților Hinducuși.

O scurtă discuție avută 
au ministrul planului, dom

nul Abdullah Yaftali, ne-a 
oferit un prilej de a cunoaș
te cîte ceva asupra drumu
lui parcurs de Afganistan 
în decursul ultimului dece
niu și a principalelor sar
cini care stau în fața eco
nomiei naționale afgane. 
Planificarea în Afganistan
— ne-a declarat domnia sa
— se află în cel de-al 9-lea 
an. Primul plan de 5 ani s-a 
încheiat în septembrie 1961; 
cel de-al doilea, care a în
ceput în martie 1962, se gă
sește în prezent în al patru
lea an. în perioada celui 
dintîi — a arătat demnita
rul afgan — principalele e- 
forturi ale statului au fost 
concentrate în domeniul 
construcției de șosele, e- 
nergiei electrice și comuni
cațiilor ; sarcina celui de-al 
doilea plan este de a duce 
înainte procesul inițiat an-

le internaționale de la Ka
bul și Kandahar, șoseaua 
Salang cu tunelul ei (lung 
de 2 670 m și situat la 4 000 
metri altitudine) și altele.

Această evoluție pozitivă 
este privită cu simpatie de 
toți prietenii sinceri ai Af
ganistanului, care aprecia
ză atît realizările sale în 
domeniul construcției paș
nice, cît și politica sa exter
nă de pace, dorința de a 
întreține relații prietenești 
cu toate statele. Zilele tre
cute, la Kabul, cu prilejul 
obținerii votului de învesti
tură de către guvern, pri
mul ministru, Mohammed 
Yusuf, a făcut o declarație 
în care a subliniat din nou 
intenția guvernului afgan 
de a continua actualul curs. 
In domeniul politicii exter
ne — a spus el — guvernul 
afgan va promova o politi-

Vedere din Kabul

terior, de a dezvolta secto
rul industrial pe baza re
surselor minerale deja des
coperite, de a extinde in
dustria bunurilor de con
sum și exportul. Cel de-al 
doilea plan cincinal a în
registrat un șir d9 succese. 
Printre obiectivele mai im
portante ale sale, realizate 
pînă în prezent, pot fi ci
tate : canalul șl uzina elec
trică de la Nangrahar (cir
ca 32 000 hectare de pămînt 
irigate și o putere instalată 
de 11 000 kW), aeroporturi-

că de independență națio
nală și integritate teritoria
lă, de neutralitate și neali
niere, de coexistență pașni
că, respect reciproc și 
colaborare internațională.

Afganistanul face pași pe 
drumul său nou, inaugurat 
o dată cu primul „Jahn". El 
se află încă la începutul a- 
cestui drum ; dar aptitudi
nile creatoare ale poporu
lui, năzuința sa spre o via
ță mai bună îi pot asigura 
dezvoltarea pe calea pro
gresului.



SANTO DOMBNGOLa O.N.U. în Comitetul pentru probleme sociale,

umanitare și culturale

IN R.S.F. IUGOSLAVIA
Adoptarea în unanimitate

INTERAMERICANE

tineretului a idealurilor de pace
de Națiunile 

privind drep-

tn unani- 
declaratiei

cinstea delegației un 
s-a desfășurat într-o 

După-a-

a declarației propuse de România 
cu privire la promovarea in rîndurile

NEW YORK 30. — Trimisul 
specia) Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Vineri seara 
a fost adoptat 
mitate proiectul
cu privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între po
poare. Desfășurate într-o at
mosferă de colaborare, lucră
rile Comitetului pentru pro
blemele sociale, umanitare și 
culturale consacrate acestei 
probleme au demonstrai im
portanța deosebită pe care 
reprezentanții tuturor țârilor o 
acordă documentului elaborat.

După vot a luat cuvîntul repre
zentanta țării noastre, Mia Groza. 
Exprimîndu-și satisfacția in legă
tură cu adoptarea declarației, ea a 
subliniat, printre altele, că propu- 
nînd elaborarea unui asemenea 
document, delegația română a fost 
convinsă de importanța pe care o 
are la ora actuală promovarea in 
rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, de respect reciproc și de 
înțelegere între popoare.

„Această declarație, a subliniat 
vorbitoarea, vine să se adauge ce
lorlalte declarații de foarte mare

importanță adoptate 
Unite, cum sînt cele 
turile omului, acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială, drepturile 
copilului".

„Astăzi, cînd asistăm la trans
formări profunde care au loc în 
diferite regiuni și diferite țări ale 
lumii, la afirmarea entităților na
ționale, a independenței și suvera
nității egale a statelor, declarația 
apare ca un document de mare 
importanță. Sensul ei major îi este 
conferit de principiile pe care le 
conține și care trebuie să stea la 
baza formării noii generații pentru 
ca aceasta să-și poată îndeplini 
sarcinile actuale ca și cele care 
vor reveni mîine cînd ea va lua 
locul nostru în ștafeta vieții“.

In continuare, reprezentanta ță
rii noastre a subliniat importanța 
conjugării eforturilor „tuturor fac
torilor responsabili pentru forma
rea tinerei generații : statele, gu
vernele, instituțiile de formare, 
organizațiile culturale și de tine
ret, familia etc“.

Potrivit normelor procedurale, 
textul declarației urmează să fie 
prezentat spre aprobare și ședin
ței plenare a Adunării Generale.

@ Jocul ofertelor și contrapropunerilor 
® Iluziile înseamnă pierdere de timp

— declară premierul englez

SALISBURY 30 (Agerpres). 
După aproape o săptămînă 
cuții obositoare. încheiate 
seara — după cum afirmă 
France Presse — printr-o 
rată „lovitură de teatru“, 
ministru britanic, Harold 
a părăsit simbătă dimineața capi
tala sud-rhodesiană. purtînd în 
bagajul său o propunere concretă : 
oferta lui Ian Smith (de fapt, o 
contrapropunere la inițiativa bri
tanică privind crearea unei comi
sii însărcinate cu elaborarea unei 
noi Constituții), vizînd crearea u- 
nei „comisii regale unite" care să 
hotărască dacă actuala constituție, 
cu modificări aduse după procla
marea statului independent rho- 
desian. este sau nu acceptabilă 
Rhodesiei. într-o conferință de 
presă înainte de plecare, Wilson a 
subliniat că este exclusă orice in
tervenție militară din partea Ma
rii Britanii în vederea soluționării 
problemei sud-rhodesiene și că 
„cei ce nutresc asemenea iluzii nu 
fac decît să-și piardă timpul“. 
Wilson a menționat că această ho

ta cunoștința 
ai poporului 

și Sithole. pe 
adopte o po- 

Primul minis-

de dis- 
vineri 

agenția 
adevă- 
primul 
Wilson.

tărire a adus-o și 
principalilor lideri 
Zimbabwe. Nkomo 
care i-a sfătuit „să 
ziție mai realistă“
tru englez a afirmat că „guvernul 
meu nu este de părere că. în con
dițiile existente în Rhodesia, poa
te și trebuie să fie instituit astăzi, 
sau mîine, un guvern al majori
tății. Pentru aceasta, mai este ne
cesar un timp care să arate că 
Constituția Rhodesiei, cu unele 
modificări, poate fi viabilă“.

Premierul Wilson a ținut, 
tuși, să arate că. în cazul 
acțiuni unilaterale, guvernul 
tanic va fi obligat să adopte 
rie de măsuri economice. Dolitice 
și constituționale.

Șeful guvernului laburist a pre
cizat : „Nu știu dacă vom ajunge 
la un acord dar. în orice caz. tre-

to- 
unei 
bri- 

o se-

ALGER Reuniune
consacrată pregătirii
conferinței1 afro-asiatice

ALGER 30.
Agerpres, C.

— Corespondentul 
Benga, transmite : 

Simbătă după-amiază a început la 
Alger o reuniune consacrată pre
gătirii conferinței afro-asiatice 
proiectată să-și înceapă lucrările la 
5 noiembrie 
reprezentate 
pe cele două 
legații fiind 
afacerilor externe ai țărilor res-

■ pective. După cum s-a mai anun
țat la această reuniune nu partici
pă o serie de țări afro-asiatice 
printre care R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Vietnam, Pakistan, 
Cambodgia. Tanzania. Congo (Braz
zaville).

Participanții la reuniune au fost 
salutați de Mohammed Bedjaoui, 
ministrul justiției al Algeriei, după 
care a luat cuvîntul Aziz Boute
flika, ministrul afacerilor externe, 
șeful delegației algeriene. Ministrul 
de externe al Algeriei a fost ales 
președinte al actualei reuniuni pre
gătitoare a Conferinței afro-asiati
ce. Tn cursul serii, participanții la 
reuniune au ținut o ședință închisă.

a.c. La reuniune sînt 
peste 40 de state de 
continente, multe de- 
conduse de miniștrii

După întrunirea 
„în cinci“ 
d? ia Bruxelles

PUTERNICE DEMONSTRAȚII
?

VIZITA DELEGAȚIE! 
MILITARE ROMÂNE

Scrisoarea 
adresată Franței

ÎMPOTRIVA forțelor

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
înainte de a părăsi Bruxelles-ul 
cu destinația Roma, Emilio Co
lombo, ministrul italian al trezo
reriei și președintele în exercițiu 
al Consiliului ministerial al Pieței 
comune, a adresat ministrului de 
externe al Franței, Maurice Couve 
de Murville, o scrisoare în care îl 
informează de rezultatele întîlni- 
rii „celor cinci“.

Prin această scrisoare „cei cinci“ 
adresează Franței apelul presant 
de a-și relua locul la masa tratati
velor de la Bruxelles asupra finan
țării politicii agrare comune. Fran
ța este invitată, în consecință, să 
participe la un consiliu ministerial 
extraordinar al C.E.E. care ar urma 
să aibă loc la sfîrșitul lunii viitoare.

SANTO DOMINGO 30 (Ager
pres). — Cercurile guvernamentale 
dominicane au anunțat vineri sea
ra că se intenționează o „reorgani
zare" a forțelor armate ale țării, 
care ar începe cu transferarea în 
străinătate a unui număr de ofițeri 
participant! la răscoala din luna 
aprilie.

Vineri au continuat la Santo 
Domingo demonstrațiile împotri
va reocupării orașului de către 
forțele interamericane. Poliția 
militară a arestat 39 de persoane, 
în majoritate femei. Un grav inci
dent între muncitori și poliție a a- 
vut loc la Ozama (localitate si
tuată la 12 km de Santo Domingo) 
unde 3 muncitori au fost uciși și 
10 răniți.

în momentul ultimei faze a negocierilor anglo-rhodesiene, numeroși lo
cuitori negri din Salisbury au manifesta! împotriva încercărilor de a 
„transforma 4 milioane de africani în sclavi ai 200 000 de colon! brita
nici" — după cum s-a exprimat vineri seara, într-o conferință de presă, 

secretarul general al Organizației Unității africane

bule să supun aprobării Cabine
tului britanic această propunere“.

Potrivit aprecierilor observatori
lor politici din Londra și Salisbury, 
aceste propuneri de ultim minut 
„nu pot decît să întîrzie cu cîteva 
zile ru/ptura definitivă fără să 
constituie. însă, de fapt, un pas în 
rezolvarea problemei“.

Fotografia de mai sus apărută în revista vest-germană „DER STERN" este în
soțită de următoarele rînduri :

„Un război fără speranțe. In junglele Vietnamului, soldați americani așteaptă 
alături de camarazii lor de culoare răniți — pentru că în junglă nu există segregație 
rasială ! — sosirea unui elicopter care aici constituie deseori unicul mijloc de trans
port.

Chiar și ofițerii americani raportează că bombele lor nimeresc, deseori, mai 
multe femei și copii decît soldați ai Vietcongului. Războiul aerian nu aduce america
nilor nici în Vietnamul de nord și nici împotriva Vietcongului succesul scontat, ci 
doar mai multă ostilitate. America se teme că într-un război în care nu există șansa 
de a învinge ea își va pierde onoarea. Dacă asasinatele vor continua, americanii își 
vor pierde onoarea nu numai în Vietnam, ci și în întreaga Asie“.

BILANȚ
7

după atacul
forțelor patriotice
la Da Nang și Ciu-Lai

Agenjiile de presă dau noi amă
nunte în legătură cu atacul prin sur
prindere al forjelor patriotice viet
nameze asupra bazelor militare de 
la Da Nang și Ciu-Lai. După cum a 
relatai comandantul aerodromului 
de la Ciu-Lai, Leslie Brown, atacul 
a fost întreprins de numai două de
tașamente de partizani. Aceștia au 
reușit să se infiltreze pe aerodrom 
și să așeze încărcăturile de exploziv 
sub avioanele și elicopterele aflate 
acolo. Operajia, așa cum a fost 
concepută și executată, este a- 
preciată ca „remarcabilă" de către 
locotenenl-colonelul George Bau
man, conducător al unei baze de eli
coptere, iar rezultatele obfinute au 
fost considerate ca „excepționale", 
(potrivit unei statistici americane ofi
ciale, pierderile suferite în urma ce
lor două atacuri se ridică la peste 
18 milioane de dolari, iar 47 de a- 
vioane și elicoptere 
truse).

Sîmbăfă dimineafa, 
întreprins puternice 
unei baze situate la 
Nang, refrăgîndu-se

au fosf dis-

partizanii au 
atacuri asupra 
15 km de Da 

după ce au 
provocat din nou pierderi serioase 
forjelor americane.

BELGRAD 30. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Continuîndu-și vizita în 
R. S. F. Iugoslavia, delegația mi
litară română condusă de general 
de armată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, a vizitat în 
cursul zilei de vineri o mare unita
te de tancuri, Centrul școlar și de 
pregătire a ofițerilor și subofițe- 
rilor-tehnicieni și Institutul de hi- 
drodinamică navală din Zagreb. 
Comandantul regiunii militare Za
greb, g-ral-colonel Ivan Rukavina, 
a oferit în 
prinz care 
atmosferă prietenească, 
miază oaspeții au vizitat orașul.

Sîmbătă, delegația militară ro
mână a vizitat un regiment de 
transmisiuni. In aceeași zi oaspeții 
au plecat spre Liubliana. La sosirea 
în oraș, ei au fost întîmpinați de ge- 
neral-locotenent Rade Pehacek, 
comandantul districtului militar 
Liubliana, Edo Brainik, membru al 
Vecei executive din Slovenia, Ma
rian Pepina, președintele Vecei oră
șenești. Membrii delegației au vizi
tat una din fabricile combinatului 
de utilaj electronic „Iskra“. Apoi 
delegația a plecat la Bled.

U.R.S.S. — Noi variante de 
rachete purtătoare 
de obiecte cosmice

MOSCOVA. Tn scopul continuă- 
rii cercetărilor spațiului cosmic și al 
acumulării de date experimentale, 
în perioada dinfre 31 octombrie și 
30 decembrie 1965 în Uniunea So
vietică vor fi efectuate lansări ale 
unei noi variante de rachete purtă
toare de obiecte cosmice într-o re
giune a Oceanului Pacific, avînd o 
suprafafă cu o rază de 40 mile ma
rine, al cărui centru are coordona
tele de 19 grade 08 minute latitu
dine nordică și 178 grade 46 mi
nute longitudine vestică. In perioada 
de la 1 noiembrie pînă la 31 decem
brie 1965 în Uniunea Sovietică vor 
fi, de asemenea, efectuate lansări 
ale unor rachete purtătoare de o- 
biecte cosmice înfr-o regiune a O- 
ceanului Pacific avînd un perimetru 
cu o rază de 40 mile marine cu co
ordonatele 35 grade 05 minute la
titudine nordică și 175 grade 43 
minute longitudine estică.

Cum se pregătesc

Mobilizarea
•//

candidați fantoma de la căile ferate
greviștilorSI...

(Agerpres). — La 
administrativă din

ATENA

noului act instituțional
Revista presei braziliene

pe

Spune-mi cu cine

scrie : „O 
partidelor 
coloratura 
Congresul Întotdeauna. 

Îndoială că 
neechivoce 

la ceea ce 
domeniul

în Istoria noastră republica- 
numai cu Carta autoritară 
1937, care a constituit o pri- 
tentativă cu caracter perma-

e întîlnești..."

LISABONA 30 
Curtea Supremă 
Lisabona s-a judecat apelul împotriva 
hotărîrii guvernatorului civil al ora
șului Braga de a interzice lista celor 
șase candidați ai opoziției din a- 
ceastă localitate pentru alegerile le
gislative de la 7 noiembrie. Tn urma 
deliberărilor, doi candidați au fost 
declarați „ineligibili" din cauza „con
cepțiilor lor politice*. Cei 34 candi
dat' a' opoziției din restul circumscrip
țiilor electorale ale tării, a căror can
didatură a fost acceptată, s-au re
tras de la alegeri, deoarece guvernul 
nu a răspuns favorabil cererii lor de 
a se garanta alegeri libere.

ATENA Guvernul grec a ordos- 
nat simbătă mobilizarea a 2 500 de 
muncitori de la căile ferate care 
declaraseră vineri la miezul nop
ții o grevă de 48 de ore. După cum 
relatează agenția Reuter, munci
torii feroviari greci au recurs la 
grevă tn vederea satisfacerii unor 
revendicări economice. Potrivit de
clarației ministrului grec el comu
nicațiilor, fants îannopoulos. gu
vernul a ordonat mobilizarea gre
viștilor după ce mal înainte adre
sase greviștilor un apel de a ami
na greva la o dată ulterioară. 

~ Apelul a fost respins de greviști.

Presa braziliană se ocupă 
larg de conținutul și sensul mă
surilor adoptate de guvern prin 
promulgarea așa-numitulul act 
institutional ni. 2. „Prerogativele 
pe care acest act instituțional le 
atribuie șefului guvernului pfnă 
la sfîrșitul mandatului său sînt 
extinse și discreționare' scrie zia
rul „O Globo".

„Correlo da Manha" 
dată cu desființarea 
printr-un act de forță, 
politică dispare, iar 
se divide Intre cel ce apără prin
cipiile de bază ale constituției 
din 1964 și cel ce le reneagă... 
Marele steag ce trebute înălțat 
este acela al republicii șl al fe
derației. al libertăților și justiției, 
al reafirmării puterii civile și su
veranității poporului Iată de ce 
actul instituțional produce o sen
zație de amărăciune în toate spi
ritele democratice".

Influentul ziar „Jornal do Bra
sil' (in genere apropiat liniei o- 
ficiale) publică un editorial sub 
titlul : „Dreptul la apărare". în 
care, între altele, scrie : „Con
știința liberală a tării nu poate 
să escamoteze în acest moment 
un sentiment de neliniște și jenă. 
Edictînd alaltăieri actul său 
Institutional, guvernul și-a depă-

șit sfera atribuțiilor șl a provocat 
un reviriment politic fățiș, care 
dezminte, dacă nu chiai anulea
ză, obiectivele de renaștere na
țională. Noul act este compara
bil ...............
nă, 
din 
mă 
nent de a Institutionalize știrbi
rea drepturilor, libertăților și ga
ranțiilor Individuale proprii unul 
regim democratic, pe care națiu
nea l-a revendicat 
E în afară de orice 
în aci există clauze 
care aduc atingere 
este mai sacru în 
drepturilor inalienabile ale per
soanei umane."

Pe de altă parte, prlntr-o notă 
distribuită presei, organizația 
„Liga democratică radicală' a 
salutat edictarea actului instituțio
nal nr. 2 care, conform celor afir
mate în notă, corespunde spiritu
lui autentic al mișcării de la 1 a- 
prilie (e vorba de înlăturarea la 
31 martie 1964 a fostului preșe
dinte Joao Goulart). De menționat 
că această „Ligă" e cunoscută și 
considerată aci ca o organizație 
extremistă de dreapta.

Vasile OROS

Sala „Nordmark 
Halle“ din orașul vest- 
german Rendsburg a 
fost zilele acestea tea
trul unor întîmplări 
care nu au scăpat aten
ției opiniei publice. 
Peste o mie de foști 
membri din „Waffen- 
SS“, trupele de elită 
hitleriste, s-au întru
nit aci în... congres. 
La o astfel de aduna-

re de „elită“, nu pu
teau să lipsească și o 
serie de personalități 
„selecte“, ca, de pildă, 
fostul general-colonel 
Sepp Dietrich, celebru 
criminal de 
care a ispășit o con
damnare tip concediu 
de odihnă de 9 ani în
chisoare. La congres 
au participat și trei 
deputați din Bundes-

război

tag — doi creștin-de- 
mocrați și un liberal, 
„încununarea“ trium
fală a acestei mani
festări a constituit-o 
însă mesajul de salut 
adresat adunării de 
senatorul de Hamburg, 
Helmut Schmidt.

Cine este acesta ? 
Nimeni altul decît 
„ministrul apărării" 
din cabinetul-fantomă 
al lui Willy Brandt, 
alcătuit înainte de ale
geri, în eventualitatea 
că partidul social-de
mocrat 
„E cel 
scrie 
Monde“

ar fi învins, 
puțin 
ziarul
— că o mani-

ciudat
„Le

festație ca cea de la 
Rendsburg, autorizată 
sub un pretext «so
cial» de puterile pu
blice, a primit și girul 
unei personalități de 
prim-plan a partidului 
social-democrat".

Ziaristul de la „Le 
Monde“ nu are însă 
motiv să se mire : 
doar și în limba fran
ceză există un proverb 
foarte asemănător cu 
al nostru — „spune-mi 
cu cine te întîlnești, 
ca să-ți spun cine 
ești".

se

Emil MIRONESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Plata ..Scînteil’ Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se

NICOSIA. Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Turciei — ziua procla
mării republicii — președintele Ci
prului, Makarios, a trimis președin
telui Republicii Turcia, Cemal Gür
sel, o telegramă de felicitări. Est° 
pentru prima dată, de la izbucni
rea crizei în Cipru, cînd Makarios 
trimite un mesaj de felicitări 
vernului de la Ankara.

gu-

al 
din

PARIS. Consiliul național 
Partidului Socialist (S.F.I.O) 
Franța a confirmat simbătă seară 
în mod oficial că sprijină candi
datura lui François Mitterrand 
pentru alegerile prezidențiale.

BRUXELLES. In cadrul ce
lei de-a 15-a ediții a Săptă
mânii internaționale a filmu
lui de turism și folclor de la 
Bruxelles, cinematografia ro
mânească a realizat un succes 
deosebit, obținînd două din 
cele cinci premii principale : 
premiul pentru cel mai bun 
film de folclor acordat peli
culei „Țara Oașului" și pre
miul Secretariatului pentru 
turism din Spania (pentru cel 
mai bun film punînd în valoa
re o curiozitate naturală, geo
grafică sau geologică) decer
nat filmului „Printre 
câni".

Medalia de aur a fost 
nută de filmul canadian 
nojovak artist eschimos".

peli-

obți- 
„Ke-

VARȘOVIA. ba 30 octombrie a 
început la Varșovia sesiunea de 
toamnă a Seimului R. P. Polone. 
Deputății Seimului vor discuta 
timp de două săptămîni proiectul 
noului plan de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1966, pre
cum și bugetul de stat.

NEW YORK. Vineri, pe insula 
Amchitka (Alaska) a fost efectua
tă o explozie subterană a unei 
bombe cu hidrogen, pregătită de 
o agenție specializată a Ministeru
lui Apărării al S.U.A. Explozia a a- 
vut loc la o adîncime de circa 
2 300 de picioare și — potrivit afir
mațiilor oficiale — are drept scop 
culegerea de date care să ajute la 
distingerea oscilațiilor produse în 
scoarța terestră de exploziile nu
cleare fată de cele provocate de 
cutremure.

PARIS. Agenția France Presse, 
citind surse bine informate, arată 
că Franța nu va participa Ia reu
niunea miniștrilor apărării ai 
N.Ä.T.O. care este prevăzută să 
aibă Ioc Ia 29 noiembrie la Paris

MEXICO. Mexicul se va pronunța 
pentru reglementarea pe cale pașnică 
a conflictelor internationale, a afirmat 
ministrul de externe al Mexicului, Car
rillo Flores, cu prileful unei conferințe 
de presă. Ministrul a subliniat că tara 
sa va respecta și pe viitor principiile 
neamestecului, autodeterminării și ega
lității juridice a tuturor țărilor șl se 
pronunță pentru tnlăturarea completă 
a forței și a amenințării cu aplicarea 
el în relațiile dintre state.
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