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La schela MoineștI. Se

Colectivele întreprin
derilor de foraj și ale 
schelelor de extracție a 
țițeiului au încheiat cele 
zece luni care au trecut 
din acest an cu succese 
importante în îndeplini
rea sarcinilor de plan. 
Spre a cunoaște rea
lizările și experiența 
acumulată în producție, 
precum și preocupările 
de viitor ale petroliști
lor, redactorul nostru 
ing. Nicolae Pantille a 
$tvut o convorbire cu 

ing. NICOLAE 
ROȘCA, directo
rul general al Di
recției generale 
foraj-extracție ți
ței din Ministerul 
Petrolului.

tn 
a-

— Ce se remarcă 
'rezultatele obținute 
nul acesta de colective
le întreprinderilor din 
industria petrolieră ?

a 
ra-

a

dobîndit 
de 
Și

In
fo- 

Plo-

— Anul acesta, pe
troliștii din toate sec
toarele de activitate au 
depus eforturi susținu
te pentru punerea în 
producție a noi struc
turi petroliere și gospo
dărirea judicioasă 
rezervelor, forarea 
pidă și economică
sondelor, extinderea me
todelor moderne în ex
tracția țițeiului. Pe 10 
luni, planul producției 
globale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,1 la 
sută. în această perioa
dă au fost realizate 
peste prevederi canti
tăți însemnate de țiței, 
17 280 tone gazolină. în 
sectorul foraj planul a 
fost depășit cu 32 600 
metri, săpîndu-se în 
plus mai mult de 190 
sonde. Rezultate deose
bite au
treprindprile 
raj Craiova 
iești, ' ..chelele Țicleni, 
Moșchia, Boldești, Moi- 
nești. ....

Obiectivul principal al 
întregii activități a co
lectivelor din unitățile 
noastre a fost și conti
nuă să fie sporirea efi
cienței economice a lu
crărilor de foraj și 
a extracției țițeiului. 
In lupta pentru reducerea 
prețului de cost pe metru 
forat s-a acționat pe dife
rite căi : sporirea vifeze- 
!or de avansare prin a- 
plicarea metodelor mo
derne de lucru, utilizarea 
cu indici superiori a in- 
stalatifor, reducerea con
sumurilor specifice de ma
teriale și piese de schimb. 
Rezultatele : numai pe 9 
luni s-au economisit prin 
reducerea prețului de cost 
al forajului peste 8 000 000 
Iei ; la extracție, valoarea 
economiilor suplimentare 
se ridică la peste 23 mi
lioane lei. Planul de be
neficii, pe ansamblul sec
torului foraj-extracție, a 
fost depășit în aceeași pe
rioadă cu peste 50 mili
oane lei.

— Aceste rezultate 
vorbesc despre o muncă 
plină de inițiativă, des
pre luarea unor măsuri 
tehnice și organizatorice 
chibzuite în toate faze
le lucrărilor. V-am ruga
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supraveghează, cu ajutorul aparaturii automate, funcționarea unui cîmp mare do sonde

Foto : R. Costtn

să vă referiți mai pe 
larg la acțiunile între
prinse pentru creșterea 
eficienței forajului și 
reducerea prețului de 
cost pe metru forat.

noastre 
bază, în 
studiile 
temei-

— Rezultatele bune 
dobîndite în acest an de 
întreprinderile 
de foraj au la 
primul rînd, 
geologo-tehnice
nie întocmite înainte de 
amplasarea noilor son
de. O atenție deosebită 
a fost acordată cercetă
rilor geologice. Au fost 
executate lucrări com
plexe de investigare, 
atît la suprafață cît și 
în adîncime, iar calita
tea ■forajului de cerce
tare a fost continuu îm
bunătățită.

Propria experiență a 
colectivelor întreprin
derilor noastre de 
foraj a dovedit că 
Important pentru utilizarea 
cu indici superiori a teh
nicii moderne de care 
dispun este perfecționarea 
tehnologiei montării insta
lațiilor și săpării sondelor. 
Evidențiez în mod deo
sebit experiența între
prinderii de foraj Plo
iești, care a scurtat du
rata montajului în me
die cu 2—3 zile și a re
dus simțitor costul Iu-

(Continuare 
în pag. a III-a)

VIZITA IN AUSTRIA
A TOVARĂȘULUI

Peisaj timișorean Foto : Gh. Vlnțllă

Undeva în Parcul Libertății, nu 
prea la vedere, printre castani, 
există un original muzeu al lu
crurilor, al invențiilor și al teh
nicii tuturor timpurilor, necunos
cut, bănuiesc, multor bucureșteni. 
Alături de, să zicem, Aristotel, 
Galileu, Newton, Vuia, Koch, Ein
stein, ca să amintesc doar cîțiva 
dintre cei care, prin geniul lor, 
au propulsat umanitatea pe sca
ra mereu ascendentă a civiliza
țiilor, alături de aceștia, zic, în 
amintitul muzeu sînt adăpostite 
și un număr impresionant de 
mărturii ale nestinsului spirit in
ventiv popular care, sub impe
riul necesităților, a născocit o in
finită gamă de obiecte, de unel
te de lucru și mașinării de fun
damentală necesitate practică, 
aliaji statornici ai omului mun
citor în dramatica succesiune a 
secolelor cînd, vorba cronicaru
lui, „omul se afla sub vremi". A- 
leg două din aceste mărturii : o 
moară țărănească de apă, stră
bună, cu zbaturi, putînd fi acțio
nată de orice rîuleț, a fost apre
ciată de un înalt for științific in
ternațional ca iiind, de facto, 
prin concepție și mecanism, îna- 
intemergătoarea unei importante 
descoperiri științifice, demon- 
strînd o lege mecanică sau hi
dromecanică ce avea să se elu
cideze mult după aceea, de către 
savanți. E vorba, deci, de anoni
mul și mereu prezentul geniu in
ventiv popular. Alt exemplu : la 
Bela Slatina, în 1913, soldatul Io- 
niță Gh. Stroie își construiește 
cu un briceag sfîrleaza și fofea- 
za Iul, jucărie din lemn și șfoa- 
ră cu care își alunga urîtul ; fo- 
feaza țăranului român este însă 
— cine știa ? — veritabila stră
bună a elicei de azi, splendida 
și dificila piesă cu care și-au 
sfărîmat capul un important nu
măr de savanți. O nouă scînteie, 
așadar, din focul, destulă vreme 
rămas mocnit, al spiritului inven
tiv, genial, al poporului ; o scîn
teie stinsă înainte de a fi stră
lucit. Dar exemplele de acest 
tip, ca document și informație, 
sînt de 6 infinită varietate, de 
un tulburător și amar pitoresc, 
diseminarea acestora prin timp 
fiind, pot spune, tragicul răboj al 
unor virtuți spirituale native ale 
poporului care, datorită vicisitu
dinilor trecute, n-au găsit teren 
de afirmare.

Dacă în trecut asemenea ma
nifestări alo procesului muncii 
aveau un caracter izolat, singu-

VIENA 18. — De la trimișii 
Agerpres, P. Stăncescu și C. Var
vara :

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit joi la amiază un dejun în 
cinstea cancelarului federal al 
Austriei, Josef Klaus.

Din partea austriacă au partici
pat Bruno Kreisky, ministrul afa
cerilor externe, Anton Proksch, 
ministrul prevederilor sociale, Cari 
Bobleter, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea română au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
Mircea Ocheană, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Vie- 
na, Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, și Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

★
Joi dimineața, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Cioa
ră, și celelalte persoane oficiale 
românești, a vizitat Uzinele optice

„Reichert“ din Viena. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia, Mircea Ocheană, și de Rudolf 
Ender, șeful protocolului.

Oaspeții români au fost salutați 
la sosire de directorul întreprin
derii, Franz Haslinger, care a fă
cut o scurtă prezentare a dezvol
tării uzinei și produselor sale. Au 
fost vizitate apoi secțiile unde se 
prelucrează șl finisează lentilele și 
prismele aparatelor optice.

Directorul tehnic al uzinelor, 
Ernst Poltenstein, a dat explicații 
și a răspuns la întrebările oaspe
ților.

La încheierea vizitei, în sala 
unde sînt expuse produsele uzine
lor, directorul F. Haslinger, a 
oferit în dar președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România cel mai mic și 
modern microscop de laborator al 
fabricii. Președintele Consiliului de 
Miniștri a mulțumit pentru acest 
dar și pentru amabilitatea cu care 
a fost primit în uzină.

★
în după-amiaza zilei de joi, oas

peții români au vizitat galeria de

(Continuare în pag. a III-a)

interviu acordat televiziunii austriece
ÎNTREBARE : Cum apreciați si

tuația actuală a relațiilor româno- 
austriece ?

RĂSPUNS : Permiteți-ml să a- 
dresez în primul rînd sincere mul
țumiri conducerii televiziunii aus
triece pentru posibilitatea pe care 
mi-o oferă de a mă adresa pe a- 
ceastă cale opiniei publice din 
Austria.

Vizita pe care delegația guverna
mentală română o face în țara dv. 
constituie o expresie a bunelor re
lații de prietenie și colaborare care 
s-au statornicit între România și 
Austria, a dorinței celor două gu
verne de a le extinde și adînci în 
continuare.

Ne exprimăm satisfacția că 
schimburile economice și culturale 
dintre țările noastre au cunoscut în 
anii care au trecut o creștere re
marcabilă și sîntem convinși că e- 
xistă bune perspective pentru dez
voltarea lor în continuare.

Considerăm că relațiile dintre 
România și Austria, întemeiate pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și alege singur căile dez
voltării sale sociale, politice și e- 
conomice, a suveranității și inde
pendenței naționale, a egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne 
corespund intereselor celor două 
popoare șt reprezintă în același 
timp o contribuție la cauza păcii 
și colaborării internaționale.

ÎNTREBARE : Cum priviți situ
ația actuală a relațiilor economice 
dintre Austria și România și care 
considerați că sînt perspectivele 
evoluției lor în viitorul apropiat ?

RĂSPUNS.: Schimburile econo
mice dintre România și Austria 
au înregistrat 'în acest an o va
loare de 4 ori mai mare decît cea 
realizată în 1959.

Dezvoltarea economică multila
terală a României, construcția unei 
industrii puternice, la nivelul teh
nicii mondiale, și a unei agricul
turi moderne creează necontenit noi

îmbucurătoare, concretizată în nu
meroase contacte pe plan univer
sitar și științific, în vizite recipro
ce de artiști, scriitori și ziariști, în 
interesante turnee de ansambluri 
artistice și schimburi de expoziții. 
Sîntem convinși că în acest dome
niu mai există numeroase posibili
tăți care pot fi fructificate, contri
buind astfel la o mai bună cu
noaștere și înțelegere reciprocă, 
la întărirea relațiilor dintre po
poarele și țările noastre.

în încheiere permiteți-mi să mă 
folosesc de această ocazie pentru 
a mulțumi poporului austriac pen
tru primirea prietenească pe care 
ne-a făcut-o pretutindeni și de a-i 
adresa un călduros salut și cele 
mai sincere urări de fericire și 
prosperitate.

Pe șantierul Fabricii de sîrtnâ 
și produse din sîrmâ Buzău se 
montează fermele metalice ale 

halelor de fabricație

Poporul român 
este alături de poporul vietnamez 
in lupta sa nobilă pentru libertate 

și independență
Comunicat cu privire la vizita in Republica

Socialistă România a delegației Frontului

Național de Eliberare din Vietnamul de sud

(Continuare în pag. a II-a)

în documentele recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. se arață că buhul 
mers al activității cooperativelor 
depinde în mare măsură de nivelul 
organizării muncii, de folosirea ra
țională a forțelor de muncă. Orga
nizarea rațională a producției și 
muncii presupune alcătuirea unor 
brigăzi stabile, cu un număr co
respunzător de membri, care să 
aibă sarcini de muncă pentru o 
perioadă îndelungată. în cele mai 
multe locuri consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole și 
specialiștii din unități acordă o 
atenție tot mai mare acestei pro
bleme. Pentru a face cunoscută ex
periența cîștigată în această pri
vință, ne-am adresat cîtorva cadre 
care lucrează în unitățile agricole 

' din raionul Răcari, precum și unor 
activiști de partid.

Iată ce ne-a spus tov. DUMITRU 
LĂRGEANU, secretar al Comite
tului raional de partid Răcari :

„Raionul nostru este situat în 
apropierea Capitalei. De aceea în 
cooperativele agricole s-au dezvol
tat mult o serie de ramuri cum 
sînt zootehnia și legumicultura. 
Uneori, în perioadele de vîrf, se 
simțea lipsa brațelor de muncă. Da
torită acestor condiții a trebuit să 
acordăm o și mai mare atenție or
ganizării muncii. La alcătuirea bri
găzilor și echipelor s-a ținut sea
ma de specificul fiecărei, unități, 
de așezarea ei geografică, de nu
mărul de familii din comună, de 
planul de cultură al cooperativei 
respective. în majoritatea coopera
tivelor s-au permanentizat oamenii 
în brigăzi și echipe, care au în

primire aceleași terenuri, atribui
te pe mai mulți ani. Așa după cum 
se arată și în raport, acest lucru 
prezintă o însemnătate deosebită, 
întrucît cooperatorii pot să cunoas
că mai bine caracteristicile tere
nului pe care-1 lucrează, să con
tribuie la îmbunătățirea lui, să 
aplice cele mai indicate măsuri în 
vederea obținerii unor producții 
mari“.

Experiența unor cooperative a- 
gricole arată că este bine să se 
țină seama de preferințele oame
nilor de a face parte dintr-o bri
gadă sau alta. Această problemă 
trebuie însă în așa fel rezolvată

încît să nu creeze greutăți briga
dierilor și șefilor de echipă în mo
bilizarea lor la lucru. în legătură 
cu aceasta ing. MARIN MARCU, 
președintele cooperativei agricole 
din Cocioc, ne declară : „Comuna 
noastră este formată din 4 sate — 
unele sînt mai mari și altele mai 
mici. Cu ani de zile în urmă, cînd 
aveam brigăzi mari, unele din ele 
cuprindeau oameni din cîte două 
sate. Nu era o treabă bună. Mem-

necesități de import de instalații 
și utilaje industriale și în același 
timp lărgește sortimentul de măr
furi pentru export.

în România sînt bine cunoscute 
posibilitățile Complexe ale indus
triei austriece, iar calitatea produ
selor ei se bucură de multă pre
țuire. Adăugind la aceste conside
rente și faptul că prin aranjamen
tul financiar din 1963 a fost rezol
vată ultima problemă bilaterală 
pendinte din trecut, credem că sîn
tem îndreptățiți să afirmăm că 
lărgirea continuă a schimburilor 
noastre comerciale are premise 
sigure.

Este semnificativ în acest sens 
faptul că acordul de schimburi de 
mărfuri pentru perioada 1966—1970, 
semnat în cursul acestei vizite, 
prevede, ca primă etapă pentru 
anul viitor, o creștere cu 25 la sută 
a volumului listelor de mărfuri.

ÎNTREBARE: Cum priviți, dom
nule președinte, situația și pers
pectivele schimburilor culturale 
dintre cele două țări ?

RĂSPUNS : Relațiile româno- 
austriece în domeniul cultural- 
științific cunosc o dezvoltare

Uzina „7 Noiembrie“ din Cra
iova: se execută ultimele lu
crări de montaj Ia un nou Iot 
de mașini centrifugale de îm
prăștiat îngrășăminte chimice

Foto : Agerpres

Florea CEAUȘESCU
Coresp. „Scînteii

La invitația Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Africa 
și Asia și a Comitetului național 
pentru apărarea păcii din Repu
blica Socialistă România, între 11 
și 18 noiembrie 1965, o delegație 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, condusă de 
Tran Hoai Nam, membru al Co
mitetului Central al F.N.E., a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
fost primită de Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv 
și Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri. în 
cadrul convorbirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
delegația F.N.E. a informat despre 
stadiul actual al luptei poporului 
din Vietnamul de sud pentru liber
tate și suveranitate națională îm
potriva agresiunii imperialiștilor 
americani, și a mulțumit pentru 
ajutorul pe care poporul român îl 
acordă poporului vietnamez.

Exprimînd simpatia și solidari
tatea deplină a poporului român 
față de cauza dreaptă și lupta 
eroică a poporului vietnamez, pre
cum și convingerea sa fermă în 
victoria finală a acestei lupte, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
a subliniat că România va acorda 
în continuare ajutor Frontului Na
țional de Eliberare, singurul repre
zentant legitim al poporului din

Vietnamul de sud. El a reafirmat 
totodată poziția Partidului Comu
nist Român, guvernului și între
gului popor român care consideră 
că pentru soluționarea problemei 
vietnameze este necesar să se res
pecte prevederile acordurilor de la 
Geneva din 1954, să se pună capăt 
acțiunilor agresive ale S.U.A., să 
fie retrase toate trupele americane 
și satelite din Vietnam, să înce
teze bombardamentele și încălca
rea suveranității și securității R.D. 
Vietnam, să se respecte dreptul 
poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, fără vreun 
amestec din afară, corespunzător 
voinței și intereselor sale.

în timpul șederii lor în Repu
blica Socialistă România, oaspeții 
vietnamezi au avut convorbiri 
prietenești la Liga română pentru 
prietenie cu popoarele din Africa 
și Asia, Comitetul național pen
tru apărarea păcii și Consiliul 
Central al Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România.

De asemenea, delegația a fost 
primită la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Vizitînd orașul și regiunea Bucu
rești, regiunile Ploiești, Brașov și 
Argeș, intilnindu-se cu colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
oameni de știință și cultură, pre
cum și cu țărani cooperatori și alți 
oameni ai muncii, reprezentanții 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au luat cu
noștință de munca și realizările 
poporului român în construcția e- 
conomică și culturală, de senti
mentele sale de caldă prietenie 
față de eroicul popor vietnamez.

Adunările oamenilor muncii care(Continuare în pag. a m-a) au avut loc cu prilejul vizitelor 
făcute de membrii F.N.E. din Viet
namul de sud în Capitală și pro
vincie au constituit manifestări 
impresionante de solidaritate cu 
lupta nobilă a poporului vietna
mez pentru libertate și indepen
dență, de condamnare hotărîtă a 
agresiunii imperialiste americane 
în Vietnam.

în cursul vizitei s-a hotărit de 
comun acord înființarea în Repu
blica Socialistă România a unei 
misiuni permanente a F.N.E,, care 
va contribui la întărirea și dezvol
tarea legăturilor de prietenie și so
lidaritate frățească dintre poporul 
român și poporul din Vietnamul 
de sud.

Delegația F.N.E. din Vietnamul 
de sud a exprimat mulțumirile 
sale cele mai călduroase pentru 
primirea cordială, prietenească de 
care s-a bucurat în timpul vizitei 
sale în Republica Socialistă Româ
nia.
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2 grade, iar maxi
minus 1 și plus 9 
și local polei. In

Schitu Măgureanu 
mincinosule -

po- 
cataliza- 
Partidul

„E timpul, slugă veche și robul 
celui rău 

Tu, omule și frate, să-ți fii stă- 
pînul tău“.

evreiesc de stat : CKOI-

Ieri în țară : Vremea s-a 
menținut rece, exceptînd vestul 
țării și Dobrogea unde s-a încăl
zit ușor. Cerul a fost mai mult 
acoperit. Au căzut precipitații 
sub formă de ninsoare, lapoviță 
și ploaie în Ardeal și Banat. In 
celelalte regiuni, precipitațiile au 
fost locale. In Banat și Crlșana, 
pe alocuri s-a semnalat ploaie. 
Vîntul a prezentat intensificări 
locale șl temporare, mai ales în 
vestul țării, din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 în
registra
minus 11 grade la 
plus 7 grade la

zero — cinema- 
(completare Vizita 
de partid și de stat 

:: . ; 11;
20,15.

10,30, (sala Studio) :
~ PĂPUȘA - 20.

,Barbu Delavrancea" : 
LA DRUMUL MARE

Mic : JOCUL IELELOR

I. Nottara" (sala

» 10 00 — Jurnalul televiziunii (I) 
® 19’.15 ~ Emisiune pentru cei mici : 
„știți să desenați. copii 7", filmul 
pentru copii „Wilhelm Teii" — Pălă
ria împăratului ® 20,00 — Săptămîna 
ffl 21,00 — Avanpremieră $ 21,15 — 
Vitrina discului ® 21,45 — Parada 
vedetelor — Zizi Jcanmaire a 22.15 
— Jurnalul televiziunii (II) S1 Bule
tinul meteorologic

INVAT

Ancheta „SCINTEII egâturâ

învâțămîntului

Reîntîlnirea cu școala, 
după cîțiva ani de între
rupere a studiilor, presu
pune pentru 
elevi 
seral 
probleme nu tocmai sim
ple : reîmprospătarea cu
noștințelor, studierea sis
tematică, zi de zi, a noi
lor noțiuni, efectuarea cu 
oarecare continuitate a 
exercițiilor la diferite 
materii. „Cred că merită 
subliniat, ca un fapt po
zitiv — ne-a spus prof. 
ELEONORA POPESCU, 
directoarea secției serale 
a Liceului nr. 15 din 
București — frecvența 
bună la cursuri (la seral) 
și consultații (la fără 
frecvență), preocuparea 
de a lua notițe, de a în
văța cu regularitate — 
caracteristice multor e-
levi. După părerea mea, 
calea cea mai sigură pen
tru o bună pregătire con
stă tocmai în asigurarea 
unei cît mai firești conti
nuități a studiului. Elevii 
noștri — muncitori, teh
nicieni, funcționari — 
trebuie să înțeleagă că, la 
fel ca în producție, mun
ca în asalt, în preajma 
sesiunilor de examene nu 
este propice învățăturii“.

Desigur, este o datorie 
principală a școlii să asi
gure elevilor — în orele 
de curs sau la consultații 
— posibilități favorabile 
pentru a-și însuși cunoș
tințele predate la lecții, 
în același timp însă, nu 
trebuie neglijat nici celă
lalt aspect : asigurarea 
condițiilor prielnice pen
tru frecventarea regulată 
a cursurilor sau consul
tațiilor, pentru studiu 
și pregătire sistematică. 
Din acest punct de vede
re, întreprinderile și in
stituțiile în care lucrează 
elevii de la seral sau fără 
frecvență au un cuvînt 
greu.

In numeroase întreprin
deri mari din București 
șl din țară se veghea
ză ca cel care învață să nu 
fie aglomerați cu sarcini 
obștești, să aibă un pro
gram de lucru în concor
danță cu cel de studiu, să 
beneficieze de concediile 
legale pentru învățătură etc. 
Periodic, reprezentanții 
unor întreprinderi ca U- 
zina de pompe, Uzina de 
mecanică fină, Fabrica de 
mase plastice București 
și altele, se întîlnesc cu 
conducerea școlilor și ca
drele didactice pentru a 
analiza rezultatele la în
vățătură ale elevilor, 
muncitori și tehnicieni 
din întreprinderile res
pective.

Cu atît mai paradoxale 
sînt cazurile cînd, deși 
un număr mic de salariați 
urmează diferite forme 
de învățămînt, nu există 
preocuparea de a le crea 
condiții bune pentru a-și 
îmbogăți pregătirea de 
cultură generală. „Sînt e- 
levă in ultima clasă a li
ceului seral — ne-a rela
tat muncitoarea NAGY I- 
LEANA, din secția de 
croitorie a Uzinei de pie
lărie și încălțăminte din 
Cluj. Cu toate că sînt sin
gura muncitoare din ate
lierul în care lucrez în
scrisă la seral, conduce-

rea atelierului 
programează în 
buri care să-mi permită 
o continuitate în studiu“.

Este cazul ca organele 
locale de partid să asigu
re un control riguros a- 
supra modului în care se 
respectă prevederile le
gale în vigoare privitoa
re la cei care studiază în 
învățămîntul seral și fă
ră frecvență. Nu este lip
sită de interes nici stu
dierea și generalizarea 
experienței pozitive exis
tente în multe întreprin
deri cu privire la spriji
nul concret acordat de 
către cadrele cu pregăti
re superioară, celor care 
învață, organizarea unor 
grupe de studiu individu
al pe secții sau ateliere

cipale ale absențelor sem
nalate de interlocutorul 
nostru este, pe alocuri, și 
defectuoasa programare 
a orelor de consultații. 
„Cum să particip la con
sultații — ne-a spus tov. 
MARIA ENCIU, elevă în 
clasa a X-a la Liceul din 
Drăgănești — Vlașca — 
dacă ele sînt programate 
la orele 13, adică tocmai 
atunci cînd în majorita
tea , întreprinderilor lu
crul este în toi ?“. Nemul
țumirea este justificată. A- 
fișînd un plan de con
sultații nu înseamnă că 
școala s-a achitat de o- 
bligațiile care-i revin în 
îndrumarea studiului e- 
levilor de la fără frec
vență. Este neapărat ne
cesar ca acesta să fie sta
bilit de comun acord 
majoritatea elevilor, 
funcție de programul 
de muncă, de timpul 
ber disponibil.

și mai
cu

pe hsrtse
In legătură mal ales 

sprijinul pe care școlile 
îl acordă celor ce stu
diază fără frecvență, mai 
mulți profesori și elevi 
ne-au semnalat unele a- 
nomalil și greutăți. „Este 
adevărat, conform indica
țiilor date de Ministerul 
Invățămîntului, pentru e- 
levii noștri de la fără 
frecvență am organizat 
un program de consulta
ții — arată prof. ILINCA 
TĂNĂSESCU, directoa
rea Liceului nr. 15 din 
București. Acestea au loc 
sîmbăta după-amiază și 
duminica dimineața. Con
sider însă că numărul de 
ore stabilit de minister 
este mult prea mic față, 
de cerințele reale de în
drumare a studiului ele
vilor de la fără frecven
ță. Este greu de presupus 
că în 2—3 ore lunar poți 
reda, chiar schematic, 
conținutul a zeci de teme 
și capitole din materia de 
la un obiect sau altul de 
studiu. De aceea, propun 
următoarea soluție : pe 
de o parte, să se măreas
că numărul de ore de 
consultații (cheltuielile 
suplimentare ar fi mini
me) ; pe de altă parte, să 
se renunțe cu totul la o- 
rele de consultații la is
torie, geografie, științe 
naturale (unde elevii pot 
studia singuri după ma
nuale) în favoarea supli
mentării numărului de 
ore la matematică, fizică, 
chimie, limbi, unde sînt 
necesare exerciții și apli
cații practice".

Tot în legătură cu pro
gramul consultațiilor, pro
fesorul ANATOL PAV- 
LOVSCHI, de la Liceul 
din Urziceni, ne-a înfăți
șat un alt aspect : „De 
multe ori, la orele de con
sultații, care oricum dau 
o orientare pentru studiul 
individual al diferitelor 
discipline, vin puțini e- 
levi. Unii din ei lipsesc 
din cauza comodității sau 
pur și simplu pentru că 
nu se interesează ; alții 
însă, întîmpină greutăți 
din partea întreprinderi
lor respective care nu 
se îngrijesc cum ar tre
bui să le asigure condiții 
pentru a participa la a- 
ceste ore". Atu adăuga 
că una din cauzele prin

Mai mulți directori 
școli și profesori partici- 
panți la această anchetă 
și-au exprimat părerea 
că actuala organizare a 
anului de învățămînt la 
cele două forme de stu
diu nu este cu totul sa
tisfăcătoare și eficientă. 
Profesoarele ILINCA 
TĂNĂSESCU și ELEO
NORA POPESCU consi
deră că datele sesiunilor 
de. examene la fără frec
vență ar trebui să coincidă 
cu vacanțele elevilor de la 
cursurile de zi, cînd există 
spațiu 
pentru a-i 
de mii de 
frecvență, 
sînt mai

școlar 
primi 
elevi 

iar 
puțin solicitați.

In consecință, propun ca 
sesiunile de examene să 
aibă loc pentru toate cla
sele între 4—13 ianuarie 
și 25 iunie — 5 iulie,.-în 
afară de clasa a. XI-a, 
p'efîtrlî care ultima sesi
une 'să fie între 25 mai — 
6 Iunie, rezervîndu-i-se 
astfel și timpul necesar 
pentru pregătirea și par
ticiparea la examenul de 
maturitate. Cît privește 
concursul de admitere la 
secțiile fără frecvență ale 
liceelor, acesta să se țină 
înainte de 15 septembrie, 
tocmai pentru a nu stîn- 
jeni deschiderea în con
diții normale a anului de 
învățămînt la cursurile 
de zi și serale. Prof. AN
DREI DABI,TA de la Li
ceul nr. 1 din Ploiești, 
este de părere că ar fi 
necesar ca să se tipăreas
că o programă pentru în
treg învățămîntul fără 
frecvență, pe care elevii 
să o poată cumpăra din 
librării, avînd astfel 
îndrumar 
ganizarea 
vidual.

Interlocutorii noștri au 
subliniat din nou necesi
tatea ca Ministerul Invă- 
țămîniului, cu concursul ca
drelor didactice cu experi
ență, să studieze posibili
tatea unei niai judicioase 
alcătuiri a planului de 
învățămînt la seral. A- 
ceastă perfecționare ar 
trebui să aibă în vedere 
atît eșalonarea predării 
diferitelor discipline pe 
ani de studii, încît să se 
evite aglomerarea exis
tentă în prezent la unele 
clase (a X-a, de exemplu), 
cît și selectarea cunoștin
țelor predate — sub ra
portul cantității și tema
ticii — pentru a crea pro
fesorilor și elevilor posi
bilitatea predării și stu
dierii lor temeinice, com- 
bătînd supraîncărcarea.

Cîțiva profesori de la 
Liceul nr. 5 din Ploiești, 
printre care MARIA A- 
VRAM și CONSTANTIN 
BONCU, consideră că la 
unele clase cît și la u- 
nele discipline 
matică, 
gramul 
foarte 
clasa a 
gebră s-au introdus no
țiuni teoretice suplimen
tare (mulțimi, funcții ș.a.) 
mult prea largi, or la în
vățămîntul seral este ne
voie de exerciții și apli
cații mai numeroase. De 
aceea, propunem ca noți
unile teoretice să fie con
centrate într-un număr 
mai restrîns de ore. Tot 
astfel și la geometrie : 
sîntem de părere ca geo
metria analitică 
predată în clasa 
Este nevoie să se proce
deze la o mai bună și 
chibzuită alcătuire a pro
gramei fiecărei discipline, 
renunțîndu-se la descrieri 
inutile, reluări pe diferi
te planuri a cunoștințe
lor, la o mai accentuată 
legare de practică a noți
unilor teoretice".

Tot în acest scop, nu
meroși profesori sugerea
ză să se studieze posibili
tatea organizării anului șco
lar la seral după schema 
celui de la cursurile de zi : 
adică, lecțiile să înceapă 
la 15 septembrie, anul șco
lar să aibă trei trimestre, 
iar vacanțele școlare 
coincidă cu perioadele 
eforturi, mai susținute 
producție (încheiere 
planuri aiiuale, trimestria
le etc). „După părerea mea 
— arată prof. PETRE 
BUCȘA, directorul Liceu
lui nr. 1 din Cluj — ar fi 
foarte bine dacă și la 
seral, în ultimele 
s-ar organiza secții reale 
și. umanistice. An de an, 
numeroși absolvenți, cu 
toate că absolvă clasele 
reale, urmează învăță
mîntul superior la filolo- 

istorie, drept etc.“.

mate-
pro-
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Moderna întreprindere de panificație Titan din București

de în-Pe șantierele Combinatului 
grășăminte chimice Tr. Măgurele lu
crează mii de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, funcționari. Unii locuiesc în 
oraș, alții în diferite localități mai 
apropiate sau mai îndepărtate. Pen
tru a ajunge la șantier ei folosesc 
trenul, autobuzele I.R.T.A. și ale 
I.G.O. In organizarea transportului 
sînt însă multe deficiențe din care 
cauză pierdem mult timp și ajungem 
obosiți la lucru.

Eu locuiesc în comuna Salcia, care 
se află la 30 km de șantier. Ca să 
vin la lucru călătoresc cu 
Dacă ar exista o coordonare a ora
rului trenurilor cu programul de lu
cru al combinatului, călătoria de a- 
casă pînă la șantier ar dura vreo 
oră și ceva. Dar trenurile au cu 
tul alt orar față de programul în
treprinderii De pildă, ca să fiu

trenul.

to

la
>

ll'/r ? si»

un 
concret în or- 
studiului indi-

Am prezentat aici 
cîteva păreri des
pre posibilitățile 
de îmbunătățire a 
organizării și des
fășurării studiului. 
Analizarea lor de 
către forurile de 
resort din Ministe
rul Invățămîntului 
va contribui 
perfecționarea 
cestor forme 
învățămînt.

Anchetă realizată de Florica DINULESCU, 
Alexandru MUREȘAN, Constantin CAPRARU

Scrisori despre neca
zurile constructorilor 
„navetiști“ s-au mai- 
primit de la Craiova (în
deosebi despre felul cum 
este organizat transpor
tul din oraș la Combi
natul de chimizare com
plexă a gazului metan), 
de la Brăila (transpor
tul muncitorilor 
grupul industrial de 
Chiscani, mai ales 
celor din schimburile 
și III) și din alte locuri.

Ne-am adresat celor 
care răspund de organi
zarea transportului con
structorilor de la Com
binatul de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele.

„Deficiențele existente 
în organizarea transpor
tului obosesc oamenii, 
duc la întîrzieri care 
însumează numeroase 
ore absente. Este vorba, 
în primul rînd, de nepo
trivirea între orarul tre
nurilor și programul de 
lucru al combinatului — 
ne-a spus tov. Iile Dra- 
gomir, director admi
nistrativ al combina-

la 
la 
al
II

La școala măiestriei : studenții Institutului de artă plastică „N. Grlgo- 
rescu" își desăvârșesc pregătirea sub îndrumarea competentă a celor 

mai buni maeștri în pictură, sculptură, grafică și alte arte
Foto : Agerpres

ter și întîmplător totodată, 
purtînd mai totdeauna stigmatul 
tragic al epocii, azi puterea afir- 
matoare a omului prin muncă este 
o copleșitoare realitate, lege 
bază a societății socialiste 
mânești. Aceasta decurge 
chiar caracterul societății

; care o desăvîrșim, din schimba
rea radicală a caracterului mun
cii, devenită din act înfeudator, 
de constrîngere, principalul in
strument al libertății omului de 
azi, teren de afirmare multilate
rală a personalității umane, cri
teriu etic fundamental în Româ
nia lui 1965, unde verbul A MUN
CI se află în fruntea Constituției, 
ca drept și datorie cetățenească, 
purtînd aura mîndriei, onoare! și 
eroismului epocii.

Este aproape inutil să dau e- 
xemple în sprijinul acestei afir
mații ; ziarele ne pun 1a îndemî- 
nă, zilnic, un număr nesfîrșit de 
fapte și realități care ne arată 
fațete și mijloace concrete de 
manifestare a noului caracter al 
muncii, cuprins în fenomene cu
rente ca întrecere, calitate, iniția
tivă, invenție, raționalizare, spirit 
de economie ș.a.m.d. Deci, din- 
tr-un act de strictă satisfacere a 
trebuințelor zilnice, munca a de
venit, sub ochii noștri, o necesl-

ora 6 dimineața la lucru, vin cu un 
tren de seară, care ajunge la Tr. 
Măgurele la ora 21,30 Pînă diminea
ța stau la o gazdă în oraș. La ieși
rea din schimb, nu am tren spre 
Salcia decît după 3 ore. Pentru 
schimbul II, care iese de la lucru la 
orele 22, nu există tren decît a doua 
zi la 5 dimineața

Dacă aș fi numai eu în această si
tuație, s-ar putea obiecta că nu se 
poate pune în circulație un tren po
trivit nevoilor unui călător. Dar sin
tern peste 2 000 de salariați care fa
cem naveta cu trenul.

De altfel, trebuie să arăt că sînt 
deficiențe mari și în organizarea 
transportului din oraș la șantier.

1 »U* 'S
tului. Trebuie să recu
noaștem că. C.F.R.-ul 
ne-a prezentat proiec
tul mersului trenurilor, 
pe care noi l-am sem
nat fără obiecții. Dar, 
între timp, două trenuri 
care înlesneau în bună 
măsură transportul mun
citorilor combinatului 
au fost suspendate. Și 
mai e ceva, care prici- 
nuiește greutăți: trenu
rile aflate în circula
ție lasă muncitorii la 
peste un kilometru de 
șantier din cauză că Di
recția regională C.F.R. 
refuză să redea circula
ției porțiunea de cale fe
rată pînă la port, 
rîndu-ne să facem 
investițiile necesare 
acest scop“.

— Ați făcut demersuri 
pentru rezolvarea aces
tor probleme ?

— Noi, da! S-a discu
tat și la nivelul ministe
relor de resort, dar fără 
rezultat.

Să fie însă aceasta o 
problemă care nu poate 
fi soluționată ?

ce- 
noi 
în

tale și, mai mult, un act creator, 
în înțelesul cel mai nobil al a- 
cestui cuvînt. Zicem, deci, a 
munci înseamnă a crea, înțeles 
în care se exprimă etica nouă a 
muncii, noua optică din care o 
concepem, conștiința muncii, care 
se traduce pe plan social prin 
marele avînt constructiv al țării, 
prin inepuizabila forță de afirma
re materială și spirituală a 
porului nostru, al cărei 
tor și îndrumător este 
Comunist Român.

Zilele acestea s-au 
documentele plenarei în 
fost examinate, în chip 
creator, aspectele fundamentale 
ale realității țărănești de ' azi, 
modul cum trebuie să fie dez
voltate și consolidate cooperati
vele agricole, aceste nuclee 
bază ale muncii din mediul 
tesc actual. Dacă examinăm, 
zicem, chestiunea schimbării 
racterului muncii din perspectiva 
condiției de azi a țăranului ro
mân, vom observa că, de fapt, 
aici nu s-au schimbat doar niște 
rînduieli nedrepte, s-a schimbat 
o lume ; cea veche s-a întors în 
numai două decenii, cu „susa în 
jos, încît azi ne pare anacronic 
nu să vorbim, ci să ne gîndim 
doar la țăranul care strînge bă
net la ciorap, care se bate pen
tru un petec de pămînt, care își 
mărită fiica în funcție de avutul 
mirelui și altele. Straniul și în
răitul cuvînt țărănesc EU s-a de
clinat, social, material și spiri
tual, în NOI, tradus practic în 
generoasa idee leninistă, aplica
tă realităților românești, a coo-

Ivan CÄLINIJÄ 
operator chimist

Șeful stației C.F.R. Tr. 
Măgurele, tov. Ștefan 
Merișan, este de părere 
că, ;pe lîngă o corelare 
a mersului trenurilor, si
tuația s-ar ameliora sim
țitor prin asigurarea u- 
nei curse speciale, coor
donată cu programul 
combinatului.

In ce privește trans
portul cu autobuzele din 
oraș la combinat, cei în
trebați apreciază că „so
luția“ găsită recent de 
întreprinderea de gospo
dărie orășenească pentru 
evitarea aglomerației în 
autobuze nu este din cele 
mai fericite. De la data 
de 27 septembrie, în loc 
de un singur traseu cen
tru—port, s-au creat 
două trasee. Din cau
ză că se folosește același 
număr de mașini, iar 
timpul de parcurs s-a 
mărit, s-au ivit dificul
tăți și mai mari.

— Nu contestăm că 
transportul cu autobu
zele spre combinat de
curge necorespunzător, 
ne-a spus contabilul șef

al I.G.O. Tr. Măgurele. 
Toți vor să ajungă la 
ora 6 și 7 la serviciu. 
Dar cu cele 8 mașini în 
circulație nu putem face 
față.

— După cite știm, a- 
veți 15 autobuze.

— Este adevărat. Dar 
în flecare zi stau pe bu
tuci 5—6 din lipsa pie
selor de schimb. Sfa
tul popular regional 
ne-a promis încă 10 au
tobuze. Poate că astfel 
problema se va rezolva. 
Dar mă îndoiesc că ren
tabilitatea și planul se 
Vor realiza, întrucît în 
cursul zilei cerințele de 
transport sînt reduse.

Avînd asemenea pă
reri este greu de presu
pus că tovarășii de la 
I.G.O. Tr. Măgurele vor 
lupta cu perseverență să 
obțină mașinile necesare 
deservirii constructori
lor.

Vești mai bune am a- 
flat despre I.R.T.A. care 
s-a angajat să organizeze 
4 curse pe traseele Fur- 
culești, Plopii Slăvițești, 
Giuvărăști și Vînători.

Șantierul unui obiec
tiv industrial presupune 
o concentrare de con
structori. Nu este cu pu
tință să se asigure caza
rea tuturor în imediata 
apropiere a locului de 
muncă, mai ales că cei 
din localitățile învecina
te preferă să meargă 
acasă după lucru. Este, 
în schimb, absolut nece
sar și posibil ca, printr-o 
colaborare strînsă între 
conducerile șantierelor, 
C.F.R., I.R.T.A. și între
prinderile orășenești, să 
se asigure transportul în 
bune condiții al construc
torilor care fac naveta, 
înlăturarea deficiențelor 
existente în organizarea 
transportului trebuie să 
stea în atenția forurilor 
de resort — cerință cu 
atît mai urgentă cu cît 
iarna bate la ușă.

• Sala Palatului : revista dra
gostei (spectacol prezentat de 
Teatrul satiric-muzical „C. Tânase") 
— 19,30.
Î Teatrul de Operă șl Balet : LU- 

IA DE LAMERMOOR — 19,30.
® Teatrul de Stat de Operetă : SĂ
RUTUL CIANITEI - 19,30. .
® Teatrul Național „I. L. Cari' -Ä 
(sala Comedia) ; OAMENI Și
BECI _ 19,30, (sala Sfudlo) :ÎN 
TILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
o Teatrul de Comedie : TROlLUg 
ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul ,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd.
nr. 1) : DRAGA 
19,30.
© Teatrul „C.
Magheru) : LUNA DEZMOȘTENIȚI
LOR — 10,30, (sala Studio) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘA - 20.
© Teatrul 
NOAPTEA 
— 20.
O Teatrul
- 19,30.
ffi Teatrul _______ ________
TORUL FERMECAT - 20.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
De FRANCEZA — 20. (sala Victoria) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20. 
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : PE 
TREPTE DE LUMINA - 20.
9» Circul de stat : PARADA CIRCU-, 
LUI (spectacol prezentat de Circul 
Mare din Budapesta) — 20.

perani, a cointeresării și muncii 
în comun. Recentele indicații de 
partid cu privire la modul de or
ganizare științifică a muncii coo
perativelor agricole în noile con
diții ale dezvoltării României, 
sînt expresia concentrată, legică, 
a modificărilor esențiale care 
s-au produs în sfera caracterului 
muncii din realitatea sătească 
românească.

Și tot așa, desigur, în peisajul 
întregii noastre economii : deoa
rece, cum altminteri putem jude
ca vasta operă constructivă pe 
care o realizează România con
temporană — Bicazul, gigantul 
de la Dunăre, salba industrială 
de pe Trotuș, Porțile de fier etc. 
— decît ca o manifestare rigu
roasă și debordantă a puterii de 
creație colectivă de la noi izvo- 
rîtă, înainte de toate, din noul 
caracter al muncii, din noua a- 
coperire politică, materială 
morală pe care o are acest 
omenesc din totdeauna.

încheind aceste însemnări 
marginea ideii de etică a mun
cii, aș cita versul arghezian oo- 
trivit :

Este ceea ce realizează azi cu 
nedezmințită demnitate și mult 
elan patriotic poporul român, 
care, actualizînd vorba cronica
rului, „nu mai e sub vremi : vre- 
mlle sînt sub el 1'.

cuprlnse între 
Avrömenl și 
Mangalia. In 

București : Vremea s-a menținut
rece cu cerul mal mult acoperit. 
A fulgult slab. Vintul a suflat 
slab pînă la potrivit din secto
rul estic. Temperatura maximă 
a atins minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 șl 22 noiembrie. In tară : 
Vreme umedă, cu cerul variabil, 
mal mult acoperit. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă 
de ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi 
nus 8 și plus 
mele între 
grade. Ceață 
București : Vreme umedă, cu ce
rul variabil, mal mult acoperit. 
Vor cădea precipitații, mai ales 
sub'formă de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura In 
creștere la început, apoi sta
ționară. Dimineața ceață și polei 
slab.

• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Patria 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Cluj) — 
0,45; 12; 14,15, 10,30, 18,45; 21.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Luceafărul — 8,30; 11: 
13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar — 0;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la ambele 
completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Mara
mureș).
® DUMINICĂ LA NEW YORK :
Republica (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în re
giunea Maramureș) — 9,45; 12; 14,30: 

19; 21,15' București — 9.15; 11,30; 
13,45; 16,30; 18,45; 21, Melodia — 8,30; 
11; 13,30; 16; ,0,30; 21 (la ambele
completare Vizita conducătorilor dc 
partid și dc stat in regiunea Cluj), 

8,30; i0,3°: 14,45: 16'45‘

0 ȘOARECELE DIN AMERICA 1 
Grivița (completate Vizita conducă
torilor fie partid și de stat in regiu
nea duj) - 10, 12,30; 15,31); 18; 2u,30. 
® 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Capitol — 9, 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
Modern - 9,45; 12; 14,15; 10,30; 18,45: 
21 (la ambele completare Vizita con, 
ducătorilor de partid șl de stat in 
regiunea Maramureș;. Flacăra - 10; 
15,30; 18 și 20,30, Floreascti (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
și dc stat în regiunea Cluj) — io; 
12,30; 15; 17,30; 20.
ffi BOCCELUȚA : Festival — 8,30: 11; 
13,15; 15,45; 18,15, 20,45, Excelsioi — 
0,30; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21 (la am
bele completare Vizita conducători
lor de partid si de stat in regiunea 
Cluj).
© ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : 
Victoria (completare Universuri pic, 
turale) — 10; 12; 14; 16; 18,15:u 20,30. 
o CARTIERUL VESELIEI : țtral
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 21,-u.,, ița
— 10; 12.30; 15,30: 18; 20,30.
© TAXIUL MORȚII : Lumina (com
pletare Sport nr. 5/1965) — 9,30; 11,45: 
14; 10,15; 18 30: 20.30.
0 AGENTUL DE LEGĂTURA : 
Union (completare Calitate in canti- 

. täte Industrială) — 15; 17; 19; 21
ffi PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
ffi FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI î 
Doina (completare Simetrie) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
® VINÉ PRIMĂVARA — MASURILE 
TIMPULUI - SPORT NR. 5/1965 : 
T1IP.P,ur’ No* — 19—21 îb continuare. 
® MARILYN — cinemascop : Glu- 
lești (completare Au fost salvați) — 
15,30; 18; 20.30.
« CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Cultural — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, Pacea — 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completare Știați că ?...).
e PÏNA LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop: înfrățirea întreloo- 
poare (completare Poveste dojvre 
ceasuri) — 10; 12, 14; 16; 18; 20/1
@ VESELIE LA ACAPULCO : D'atta 
(completare Intermediarul cu aripi) 
18 30 9,30—14 *n continuare; 16.15;
9 CĂPITANUL 
scop : Buzești 
conducătorilor ____  „ uc
în regiunea Maramureș) — 8.45- 
13,15; 15,30; '7,45; 20,15.
9 CEI MAI FRUMOȘI ANI — cine- 
20 30COP Cosmos — 14; 16; 18,15;
g CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascoo :
Bucegi - 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30,
Viitorul — 14,45; 17,30; 20,15.
ffi DULCEA PASĂRE A TINEREȚII
— cinemascop : Unirea (completare 
Soclul) - 10,30; 16; 18,15; 20,30.
© TOLBA CU AMINTIRI : Vitan 
(completare Intermediarul cu aripi)
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
ffi MISTERELE PARISULUI — cine
mascop : Munca (completare Fotba
liști, nu uitați copilăria) — 9,30; 11,30; 
14; 16,15; 18,30: 20,45.
® RUNDA 6 : Popular (completare 
Suită bănățeană) — 16; 10,15; 20,30.
9 FEMEIA NECUNOSCUTA : Arta
— 8.45; 11; 13.15; 15.30; 18; 20,30.
9 SAMBA : Moșilor (completare A 
cui e vina 7) — 15,30; 18; 20,30.
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VIZITA ÎN AUSTRIA A TOVARĂȘULUI
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picturi din Muzeul de istorie a ar
telor din Viena. Clădirea cons
truită în stilul Renașterii, cu sculp
turi și picturi murale valoroase, 
adăpostește renumite colecții de 
artă, cuprinde tablouri ale unor 
vestiți pictori olandezi, francezi, 
italieni, germzni, spanioli.

★

Cu prilejul vizitei președintelui 
Consiliului de. Miniștri Ion Gheor
ghe Maurer în Austria, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Viena, Mircea Ocheană, a oferit 
joi seara o recepție în saloanele 

A-hfnbasadei.
Au fost prezente persoanele care 

însoțesc pe premierul român, pre
cum și membri ai ambasadei Re-

publici! Socialiste România la 
Viena.

Din partea austriacă au partici
pat cancelarul federal, Josef Klaus, 
vicecancelarul federal, Bruno Pit- 
termann, președintele Consiliului 
național, Alfred Maleta, ministrul 
agriculturii, Karl Schleinzer, mi
nistrul transporturilor și electrifi
cării, Otto Probst, ministrul apără
rii, Georg Prader, ministrul aface
rilor externe, Bruno Kreisky, se
cretarul de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe, Cari Boblet.er, pre
cum și alte personalități ale vieții 
publice din Austria, ziariști aus
trieci și corespondenți ai presei 
străine.

în cursul recepției, Ion Gheorghe 
Maurer și Josef Klaus au rostit 
toasturi.

Adunarea de protest 
a studenților

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc, joi după- 
amiază, o adunare de protest îm
potriva declarării unilaterale a in
dependenței Rhodesiei de sud. Au 
participat studenți români și stu- 
denți străini care învață în țara 
noastră.

Vorbitorii au exprimat protestul 
hotărît împotriva proclamării uni
laterale a independenței Rhodesiei

\
Casa de culturăde ia 

din Capitală

de sud, și-au afirmat deplina soli
daritate cu lupta dreaptă a po
porului Zimbabwe pentru obține
rea suveranității și adevăratei in
dependențe a țării.

în încheiere, participanții la a- 
dunare au adoptat telegrame de 
protest împotriva hotărîrii și ac
țiunilor arbitrare ale guvernului 
rasist de la Salisbury.

(Agerpres)
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Plecarea 
delegației FNE din 
Vietnamul de sud

Toastul președintelui 
Consiliului 
de Miniștri 
al Republicii

A
Socialiste Romania

După ce a salutat pe cancelarul 
federal al Austriei și a mulțumit 
pentru atenția și prietenia mani
festate în decursul vizitei în Aus
tria, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România Ion Gheorghe Maurer, a 
spus :

k>Aș dori, înainte de toate, să vă 
împărtășesc aici satisfacția noastră 
față de rezultatele rodnice ale 
schimbului de vederi pe care le-am 
avut cu dv. și cu colaboratorii dv.

Convorbirile noastre au prilejuit 
o trecere în revistă a rezultatelor 
obținute pînă în prezent în rapor
turile româno-austriece și au în ve
dere totodată noi căi și mijloace 
pentru extinderea și adîncirea lor 
în continuare. A fost semnat acor
dul comercial de lungă durată care 
constituie un cadru propice pentru 
intensificarea și diversificarea con
tinuă a schimburilor reciproc avan
tajoase dintre România și Austria, 
temelie sigură a cooperării dintre 
cele două țări. Acordul de asistență 
juridică și înțelegerea cu privire la 
vizele diplomatice marchează la 
rîndul lor întărirea bazei contrac
tuale a relațiilor noastre bilate
rale.

în continuare, vorbitorul și-a ex
primat speranța, că schimburile 
culturale româno-austriece se vor 
dezvolta pentru ca ele să servească 
într-un mod töt mai eficace apro
pierea dintre cele două popoare.

Am fost bucuroși să constatăm 
că împărtășim un punct de vedere 
comun asupra răspunderii care in
cumbă astăzi tuturor țărilor mari 
sau mici, pentru asigurarea unui 
climat de colaborare și securitate în 
lume și asupra aportului pe care îl 
constituie, în vederea atingerii a- 
cestui țel, existența și dezvoltarea 
unor legături bilaterale de bună 
înțelegere între state.

Convorbirile noastre — a spus 
în încheiere vorbitorul — au confir
mat că relațiile româno-austriece, 
servind interesele celor două țări, 
constituie totodată o contribuție la 
cauza păcii, năzuința arzătoare a 
întregii omeniri.

economic, științific, cultural și teh
nic. Eu sînt de acord cu părerea 
exprimată de dv. în cursul con
vorbirilor că o colaborare mai 
strînsă în aceste 
influența favorabil 
tre reciproce în 
fel de important și 
întărirea relațiilor 
austro-române mi 
că am putut ajunge la un punct 
de vedere comun în probleme de 
importanță mondială. Noi sîntem 
de aceeași părere că menținerea 
păcii mondiale constituie o sarcină 
comună a tuturor popoarelor, că 
stabilirea de legături prietenești 
între popoarele din spațiul dună
rean constituie o importantă con
tribuție la menținerea unor rela
ții stabile, pașnice în Europa.

Vizita dv. în țara noastră, 
spus în continuare vorbitorul, 
fost pentru noi o mare cinste, 
cursul vizitei ne-am dat seama încă 
o dată de puternicele legături care 
există între România și Austria. 
Cancelarul federal și-a exprimat 
părerea că contactele directe des
chid calea spre înțelegere reci
procă, întăresc legăturile de prie
tenie dintre popoare.

domenii va 
relațiile noas- 
ansamblu. La 
semnificativ ca 

de prietenie 
se pare faptul

a 
a 

în

Toastul cancelarului
federal al Austriei

în toastul său, cancelarul federal 
al Austriei, Josef Klaus, după ce 
a mulțumit pentru cuvintele rostite 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al României, a spus :

Vizita dv. în Austria a constituit 
pentru noi un eveniment deosebit. 
Eu sînt convins că călătoria dv. în 
Austria și îndeosebi convorbirile 
pe care le-am avut în acest timp 
vor da un rodnic avînt relațiilor 
prietenești dintre țările noastre.

Convorbirile duse de noi au fost 
caracterizate, așa cum am putut 
stabili la sfîrșitul discuțiilor, de un 
spirit concret, deschis și de o 
at nosferă de înțelegere priete- 
ț.ea’sbă. Noi am discutat în primul 
rînd despre posibilitățile unei lăr
giri neîntrerupte a colaborării din
tre țările noastre în domeniul

ȘTIRI CULTURALE
Reputatul dirijor, compozitor și 

muzicolog Solon Michaelidis din 
Grecia, în vizită în țara noastră, a 
apărut joi seara la pupitrul or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii. Programul s-a deschis cu pri
ma audiție bucureșteană „Două 
imagini simfonice grecești“, lucra- 
rö de inspirație folclorică aparți- 
! jnd dirijorului. Sub bagheta 
paspetelui grec, orchestra a pre
zentat apoi Concertul în re major 
pentru vioară și orchestră de 
Brahms, al cărui solist a fost Ște
fan Ruha, poemul simfonic „Ac
teon“ de Alfred Alessandrescu 
Simfonia în 
Franck.

Și 
re minor de Cesai'

☆
Cornelia Bronzetti a 
P. Ungară, unde va 
recitaluri și un con- 

turneu, violonista 
prezenta lucrări de

Violonista 
plecat în R. 
susține două 
cert. în acest 
noastră va 
Beethoven, Brahms, Debussy, E- 
nescu și Mendelssohn — Bartholdy.

Joi dimineața, o altă interpretă 
din țara noastră, mezzosoprana Iu- 
lia Buciuceanu, de la Teatrul de O- 
peră și Balet din București, a ple
cat la Ankara, unde va apare în 
patru spectacole cu opera „Car
men“ și va susține recitaluri.

(Agerpres)

Joi au început în Capitală lucră
rile Plenarei Uniunii arhitecților 
cu tema „Estetica ansamblurilor 
arhitecturale industriale“, la care 
participă arhitecțij reprezentanți ai 
unor ministere, ingineri, artiști 
plastici și alți invitați. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de prof.

arhitect Ascanio Damian, vicepre
ședinte al Uniunii arhitecților. în 
prima zi au fost prezentate refera
tele „Estetica clădirilor industria
le“, „încadrarea industriei în me
diul înconjurător și compoziția pla
nului general“, 
continuă.

Lucrările plenarei

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
condusă de Tran Hoai Nam, mem
bru al C.C. al F.N.E., care, la in
vitația Ligii române de prietenié 
cu popoarele din Asia și Africa și 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii, a făcut o vizită în țara 
noastră. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației au 
fost conduși de Mihai Ghelmegea- 
nu, vicepreședinte, și Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Gheorghe Mi- 
hoc, vicepreședinte, și Sanda Ran- 
gheț, secretar, ai Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, Ion 
Cotoț, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, de funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe. Erau de față Hoang 
Tu, ambasadorul R D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasa
dei, precum și șefi ai altor misi
uni diplomatice acreditați în țara 
noastră. Pe aeroport se aflau, de 
asemenea, studenți vietnamezi 
care învață în țara noastră.

Am închisori franchiste
„FRANKFUR-

A apărut
ffLUPTA DE CLASĂ" nr 11’1965

Acest număr 
deschide cu editorialul : Pentru 
progresul continuu al agricultu
rii noastre socialiste. în conti
nuare, revista publică articolele'- 
Aprovizionarea tehnico-mate- 
rială la nivelul producției mo
derne de PETRE BUZOIANU, 
Convingător, combativ, eficient 
de GHEORGHE NÄSTASE, 
Greva generală din octombrie 
1920 de VASILE LIVEANU, Chi
mia în învățămîntul superior de 
COSTIN NENIȚESCU, CRISTO- 
FOR SIMIONESCU, CORIOLAN 
DRÄGULESCU, Tendințe în is
toriografia contemporană de 
CONSTANTIN DAICOVICIU, 
EUGEN STÄNESCU, Mașina și 
omul de DEMOSTENE BOTEZ,

al revistei se Viziunea artistică și diversitatea 
de stiluri de ANDREI BĂ- 
LEANU.

La rubrica „Cercetarea știin
țifică și cerințele producției" sînt 
publicate materialele ; Legătura 
organică a cercetării cu practica 
de GHEORGHE NICULESCU, 
Documentarea în cercetarea 
științifică de DUMITRU IVÄ- 
NESCU

Revista 
mentarul Aspecte din 
ra țărilor capitaliste 
de GRIGORE BOTOI, 
OPREA, și la rubrica 
bibliografie“, articolul 
— personalitate 
culturii 
TRĂSNEA.

LUI NICOLAE I0RGA

mai cuprinde docu- 
agricultu- 
dezvoltate 
ARMAND 
„Critică și 
D. Guști 

marcantă a 
românești de OVIDIU

fructificată ?
(Urmare din pag. I)

Experiență există 
Cum este

crărilor, prin organizarea trans
portului utilajelor de la o locație 
la alta în coloană și în ordinea 
montării. în toate unitățile a cres
cut gradul de mecanizare a lucră
rilor de suprafață și s-au perfec
ționat metodele clasice de montaj, 

în practică s-a confirmat că spo
rirea vitezelor de avansare este o 
cale importantă de reducere a pre
țului de cost pe metru forat. E și 
firesc. Cu cît sonda este forată în
tr-un timp mai scurt, cu atît scad 
cheltuielile pentru salarii și întreține- 
rea utilajului, consumul de materiale. 
Apreciez în mod deosebit inițiati
va organizațiilor de partid din în
treprinderile de foraj ale regiuni
lor Ploiești, Argeș, Oltenia care au 
atras colective largi de tehnicieni 
și ingineri în instruirea brigăzilor 
de sondori pentru ca acestea să 
cunoască și să aplice la fiecare 
sondă un regim tehnologic cores
punzător formațiilor geologice tra
versate. Există o preocupare deo
sebită pentru utilizarea unor flui
de de foraj de calitate bună, lu
cru esențial pentru înlăturarea e- 
ventualelor opriri datorate compli
cațiilor tehnice. La întreprinde
rea de foraj Bascov, din regiunea 
Argeș, prin creșterea vitezei de lu
cru și reducerea prețului de cost 
pe metru forat s-au obținut e- 
conomii suplimentare în valoare de 
peste 5,8 milioane lei.

— în ce direcții și-au îndrep
tat cu precădere atenția munci
torii, inginerii și tehnicienii din 
schelele de extracție ?

— Trusturile și schelele de ex
tracție a țițeiului au obținut rezul
tate bune, îndeosebi în aplicarea 
și extinderea metodelor moderne 
de lucru. Tehnologia exploatării 
zăcămintelor a cunoscut un proces 
continuu de perfecționare, pe baza 
colaborării permanente dintre ca
drele tehnice din producție și cele 
din institutele de cercetare. Linia 
directoare a desfășurării muncii în 
sectorul extracției țițeiului, indica
tă de partid, a urmărit creșterea 
rezervelor recuperabile de țiței și 
asigurarea unei exploatări rațio
nale a zăcămintelor productive. 
Aproape toate zăcămintele noi sînt 
exploatate astăzi prin menținere 
de presiune cu injecție de fluide 
în strat, iar zăcămintele vechi sînt 
studiate atent în vederea aplicării 
recuperării secundare.

O atenție mai mare a 
acordată intensificării extracției 
sondele vechi prin aplicarea 
nor metode avansate, legate 

în sonde, 
îmbunătățirea randa-

friei petroliere constau în descope
rirea în continuare de noi rezerve, 
exploatarea economică și rațională a 
tuturor zăcămintelor. Pentru înfăp
tuirea acestor sarcini se vor extin
de metodele eficiente de extrac
ție a țițeiului și se vor aplica noi 
procedee de intensificare a pro
ducției : pompaj hidraulic de fund, 
tratamente cu substanțe neionice, 
combustie subterană, injecție de 
abur în strat și altele.

Industriei petroliere i se vor a- 
loca și în anii viitori importante 
fonduri de investiții. Pentru o cît 
mai bună gospodărire a acestor mij
loace financiare, în afară de preocu
parea pentru reducerea, simplificarea 
și. creșterea eficienței Investițiilor 
pentru extracția țițeiului, eforturile 
principale vor fi îndreptate spre 
creșterea continuă a vitezelor de 
lucru și reducerea prețului de cost al 
forajului. în toate întreprinderile 
s-au prevăzut măsuri concrete 
pentru perfecționarea regimului de 
foraj, utilizarea instalațiilor la ca
pacitatea pentru care au fost pro
iectate, reducerea, în continuare, a 
timpilor neproductivi printr-o mai 
bună exploatare a materialului tu
bular, a sapelor cu role și printr-o 
organizare temeinică a aprovizio
nării tehnico-materiale.

In cincinal se va extinde forajul la 
mare adîncime. Pe baza experienței 
cîștigate la sondele forate pînă acum, 
direcția generală și-a propus să atra
gă numeroși specialiști din întreprin
deri, institute de proiectări și de cer
cetări pentru a elabora studii și a 
rezolva o serie de probleme tehnice 
legate de prevederea și evitarea com
plicațiilor, îmbunătățirea rețetelor de 
tratare a fluidelor de foraj, tubarea 
și cimentarea sondelor de mare adîn
cime. Sub conducerea directă a or
ganizațiilor de partid se vor des
chide noi cursuri pentru ridicarea 
calificării sondorilor, pentru spe
cializarea personalului tehnic-ingi- 
neresc.

Evident, acestea sînt doar cîte- 
va din acțiunile care vor fi între- 

• prinse pentru sporirea eficacității 
forajului și gospodărirea judicioa
să a rezervelor de țiței. Petroliștii 
din schele și întreprinderi de foraj 
sînt hotărîți să dezvolte experiența' 
valoroasă dobîndită în producție, 
șă muncească cu pasiune și ini
țiativă pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului.

ției. Iată ce ne spunea în legătură 
cu aceasta inginera ILEANA DRA- 
GOMIR, de la cooperativa agricolă 
din Bîldana :

„La noi s-a încetățenit 
ca brigăzile să lucreze pe 
tarlale, iar brigadierii și 
echipe să nu fie schimbați 
cazuri excepționale, 
sînt mari ;
unde trebuie amplasate culturile, 
știu cînd și cum trebuie lu
crată fiecare parcelă de pă
mînt“.

în organizarea muncii nu tre
buie neglijat nici un factor care 
contribuie la sporirea producției. 
Controlul și autocontrolul efectua
te sistematic, cu exigență, de către 
înșiși membrii echipe! are o mare 
eficacitate. La una din echipele 
cooperativei 
statat că la 
prafețe, nu 
de calitate.
făcut de către întreaga echipă. De 
atunci, fiecare cooperator are grijă 
ca și vecinul lui să lucreze fără 
greș. Acest caz a constituit un pri
lej pentru organizarea de discuții 
de către consiliul de conducere în 
scopul extinderii autocontrolului în 
muncă, în toate brigăzile. Aceasta 
a contribuit ca lucrările să fie exe
cutate la nivelul cerințelor.

Și în alte cooperative agricole 
din raionul Răcari există o preocu
pare susținută pentru găsirea și 
folosirea unor forme variate de or
ganizare a muncii, care să ducă la 
obținerea de recolte tot mai bogate.

obiceiul 
aceleași 
șefii de 
decît în 

Avantajele 
oamenii cunosc bine

din Bîldana s-a- con- 
porumb, pe unele su- 
s-au efectuat prașile 

Refacerea lucrării s-a

fost 
din

u- 
afîf

creșterea afluxului 
și de ‘ 

instalațiilor de extracție.
Țicleni și

de 
cît 
meniului
In schelele Moinești,
Boldești au fost obținute cantități 
suplimentare de țiței prin aplica
rea fisurărilor hidraulice, a meto
delor de combatere a viiturilor de 
nisip, a tratamentelor cu substan
țe tensioactive și solvenți.

— Ce posibilități credeți că 
există pentru creșterea în con
tinuare a eficienței activității 
economice în ramura foraj-ex- 
tracție ?

— După cum se subliniază în 
documentele Congresului al IX-lea 
al partidului, în viitorul cincinal 
principalele sarcini care revin indus-

Cadrul organizat 
al activității 
cooperatorilor

(Urmare din pag. I)

brii cooperatori și-au exprimat 
dorința să organizăm 4 brigăzi, 
astfel ca fiecare să lucreze mai a- 
proape de satul respectiv. în pre
zent avem cîte o brigadă în fiecare 
sat. Procedînd astfel, nu numai 
că am satisfăcut. dorința coopera
torilor, dar am dat posibilitate 
brigadierilor să organizeze mai 
bine activitatea de zi cu zi“.

Considerăm că la cooperativa 
din Cocioc s-a procedat bine. A 
ține seama de părerile oamenilor, 
care ajută la o mai bună organiza
re a muncii, la întărirea disciplinei, 
la coeziunea brigăzii, este o nece
sitate firească.

Practica de pînă acum arată că 
permanentizarea brigăzilor și echi
pelor, a brigadierilor are o impor
tanță deosebită în sporirea produc-

Comemorarea lui Nicolae Iorga 
— de. la a cărui moarte se împli
nesc în 
marcată 
La sala 
blicii,
București a organizat, joi seara, în 
ciclul „înaintași ai științei și 
culturii românești“, un simpozion 
în cadrul căruia conf. unlv. Du
mitru Almaș și criticul literar Va
leriu Rîpeanu au relevat aspecte 
din viața și activitatea marelui 
nostru cărturar.

•A-
Colectivul Teatrului Național 

„I. L. Caragiale“ a prezentat joi 
seara în premieră piesa „Doamna 
lui Ieremia" de Nicolae Iorga — 
ca un omagiu adus marelui om de 
cultură în preajma comemorării 
sale. Regia spectacolului aparține 
lui Nicolae Massim, scenografia 
este semnată de A. Demian, iar 
muzica de Doru Popovici. în dis
tribuție : Dina Cocea (Doamna lui 
Ieremia), Torna Dimitriu, Nicolae 
Brancomir, Emil Liptac, C. Bărbu- 
lescu. Victor Moldovan, Gh. Cozo- 
rici, Elena Sereda, Ilinca Tomoro- 
veanu, N. Gr. Bălănescu, Virgil 
Popovici, Draga Olteanu și alții.

curînd 25 de ani — este 
de numeroase manifestări, 
mică a Palatului Repu- 
Universitatea populară

Ziarul
TER RUNDSCHAU" pu
blică un articol despre 
soarta lui M. Rodri
guez, luptător antifran- 
chist care se află în 
prezent în R. F. Ger
mană.

„Din cei 46 de ani 
ai vieții sale, spanio
lul Malquesider Ro
driguez și-a petrecut 
24 de ani în închi
sori. Povestea lui Ro
driguez este semnifi
cativă pentru soarta 
multor spanioli...

De la 17 pînă la 20 
de ani, Rodriguez a 
luptat împotriva tru
pelor lui Franco. La 
un moment dat a fost 
rănit, iar după ce s-a 
însănătoșit s-a înro
lat în brigada a 43-a 
mixtă și, la 29 mar
tie 1939, la sfîrșitul 
războiului civil, a 
fost luat prizonier, în 
portul Alicante, de o 
divizie italiană. în 
aceeași lună un tri
bunal franchist l-a 
condamnat la 30 de 
ani închisoare pentru 
înrolare voluntară în 
armata republicană, 
în 1943, cu prilejul 
unei amnistii, a fost 
eliberat din închi
soare, i s-a fixat do
miciliu la 250 km de 
Madrid, rămînind în 
permanență sub su
pravegherea poliției.

Cinci luni mai 
ziu, a compărut 
nou în fața unui 
banal militar. 
Santander, el a 
cercat să refacă o 
organizație antlfran- 
cliistă de tineret și 
a inițiat o acțiune de 
ajutorare a deținuți- 
lor politici. Referin- 
du-se la aceștia, el a 
spus : «Am văzut 
murind mulți prie-

tîr- 
din 
tri-
La 
în-

teni care n-au sufe
rit de nici o boală, 
ci doar de foame». 
Noua activitate poli
tică a lui Rodriguez 
i-a atras o condam
nare la moarte, ni
cest om, slăbit fizi
cește, a petrecut pa
tru luni și jumătate 
în celula, rezervată 
condamnaților la 
moarte. Apoi con
damnarea a fost co
mutată in 30 de ani 
închisoare, din care 
20 i-a petrecut în în
chisorile din Alcala 
de Henares și Bur
gos.

«Pentru a povesti 
tot ceea ce am văzut 
și trăit în detențiune, 
ar trebui să scriu o 
carte groasă» — a 
declarat Rodriguez 
procurorului general 
al landului Hessen, 
Bauer. închisorile 
spaniole sînt murda
re și fără priciuri. 
Hrana este pur șl 
simplu de nemîncat. 
Deseori lipsea pînă și 
apa de băut. Deținuții 
politici sînt obligați 
să trăiască laolaltă cu 
cei de drept comun. 
«Nu am avut nici o 
legătură cu lumea 
exterioară. Nu am 
putut citi nici măcar 
ziare care sprijină 
regimul lui Franco». 
Deținuții care refu
zau să-și trădeze 
prietenii erau schin- 
gili.iți. Rodriguez a 
povestit despre con
damnați la moarte, 
care cu un căluș de 
lemn în gură, erau 
duși în cimitirul în
chisorii și împușcați.

în ziua eliberării 
sale, la 7 august 1963, 
Rodriguez s-a căsăto
rit cu logodnica sa

care l-a așteptat 20 de 
ani. Pentru a scăpa de 
urmărirea poliției se
crete, el a fugit peste 
frontiera spaniolo- 
franceză. La 14 fe
bruarie 1966, Rodri
guez a trecut în Re
publica Federală, 
unde a participat la 
organizarea unei miș
cări de 
favoarea 
spanioli.
strație din Düsseldorf 
s-a terminat prin a- 
restarea organizatori
lor ei. La 23 februa
rie 1965, suspectat de 
încălcarea legii pașa
poartelor, Rodriguez 
a fost, arestat. El a 
arătat că a fost ne
voit să-și aleagă un 
pseudonim pentru a 

fi recunoscut 
agenții fasciști 

s-au infiltrat 
muncitorii 
Tribunalul 
Dortmund, 
argumen-

protest în 
deținuților 

O demon-

nu 
de 
care 
printre 
spanioli 
penal din 
acceptând 
tele lui, a renunțat 
să deschidă o acțiu
ne contra lui Rodri
guez. împotriva a- 
cestei hotărîri a fă
cut însă recurs pro
curatura din Dort
mund. între timp — 
își încheie ziarul re
latarea — 'Rodriguez 
s-a adresat cancela
rului federal, Erhard, 
cu cererea să i se a- 
corde dreptul de șe
dere în Republica 
Federală și posibili
tatea de a munci. Po
trivit procedurii, a- 
ceastă scrisoare va fi 
remisă noului minis
tru federal al justi
ției, Jaeger, a cărui 
simpatie față de re
gimul lui Franco este 
de notorietate pu
blică".

„Neliniște surdă
O
a
a

delegație
Academiei 
plecat la Moscova

La invitația Academiei de Științe 
Uniunii Sovietice, o delegație aa

Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei, a 
plecat joi seara spre Moscova pen
tru vizite și conferințe de speciali
tate. Din delegație fac parte aca
demicienii Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei, și Ștefan Pe- 
terfi, profesorii universitari Ion 
Anton și Boris Cazacu, membri 
corespondenți ai Academiei Prin
tre cei prezenți în Gara de Nord 
pentru a conduce delegația la ple
care se aflau membri ai prezidiu
lui Academiei, academicieni și alți 
oameni de știință, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Comentatorul ziarului „New 
York Times", James Reston, scrie 
despre războiul din Vietnam:

„In S.U.A. se manifestă o neli
niște surdă în legătură cu războiul 
din Vietnam — mult mai larg răs- 
pîndită și probabil de mai mare im- 
porfanfă chiar decît denionsfrajiile 
animate din universlfăfi...

Se afirmă că forja expedifionară 
americană din Vietnam cuprinde în 
prezent aproximativ 160 000 de oa
meni, dar crește continuu ; nu se 
arată însă în ce ritm. Săptămîna 
trecută președintele Johnson l-a 
autorizat pe ministrul apărării, Ro
bert McNamara, să sporească efec
tivele și să ceară noi fonduri pen
tru război, dar nu s-a spus cîle e- 
feefive și cîji bani.

In comunicatele care sosesc zil
nic de la Saigon pierderile Viefcon- 
gului se dau în cifre (care sînt mai 
mici , decît în trecut cînd evaluările 
făcute de guvernul de la Saigon 
erau mull exagerate) ; în schimb în

și cu o 
inamicu-

dau im-

ce priveșfe pierderile americane se 
folosesc doar calificative «ușoare» 
sau «moderate» și nu sînt totalizate 
decît la sfîrșitul fiecărei luni. Intre 
timp, acfivitäfile armatei sud-viel- 
nameze și guvernului sud-vietna- 
mez aproape că au dispărut din 
presa americană.

Ceea ce contribuie realmente la 
sentimentul de neliniște este păre
rea că americanii sînt atrași trep
tat înfr-un război de fof mai mare 
amploare, dus în condifii 
tactică foarte favorabile 
lui...

Comunicatele cotidiene
presia că noi cîștigăm aproape orice 
bătălie, dar, nu se știe cum, nu fa
cem decît să ne împotmolim și mai 
adînc în mlaștină. Rezultatul este 
că, chiar și la Washington, nimeni 
nu este mulfumif de modul în care 
se desfășoară lucrurile.

Oficialitățile continuă să vorbeas
că ca și cum încă o vară sau încă 
o iarnă de aefiune americană va 
duce la rezultatul dorit ; dar în par
ticular ele recunosc că acest gen de 
război ar putea să dureze ani 
de zile.

.OficiaIită|ile știu de asemenea că 
această recunoaștere nu ar fi bine 
primită de 
putea chiar 
jenitoare în 
și de aceea ele evită aefiuni spec
taculoase sau explicații sincere. 
Ele vorbesc despre planuri pe 
termen scurt și anunfă victorii 
pe scară mică, dar angajarea devine 
tot mai mare, iar rolul sud-vietna- 
mezilor comparativ, mai mic”.

opinia publică și ar 
să fie foarte stîn- 

viiforul an electoral

(Agerpres)

CAPRI lumini
„Santa Lucia’ se desprinde ușor de 

chei, legănîndu-se pe valuri. E di
mineață și sub soarele strălucitor 
marea pare acea „nâstro d'argento" 
panglică de argint, cîntată înfr-o ce
lebră melodie napolitană. E drept, 
melodia nu se referă și la navele de 
război purtînd drapelul înstelat ame
rican, care se văd ca niște pete ce
nușii în rada portului.

Orașul, crescut parcă din costișele 
dealurilor, se pierde în zare, străjuit 
de conul Vezuviului. Un ceas și ju
mătate pe drumul fără pulbere al ape' 
și iată-ne în fafa insulei Capri. E ca 
un uriaș cetaceu, ieșit la lumină să 
respire. Sfîncile abrupte se lasă brusc 
în mare. Un mic golf, numit contra
dictoriu Marina Grande, stă deschis 
ca o palmă. Pe fărm, prăvălioarele cu 
amintiri se înșiruie ca o salbă multi
coloră. Negustori gălăgioși te trag de 
mînă și dacă ai făcut imprudenta să 
te oprești pentru a privi un obiect 
nu mai scapi ușor. Trebuie să cum
peri. Orice. Chiar și o scoică banală 
pictată strident. La capătul cheiului, 
funicularul, asemănător cu un vagon 
de tramvai, te urcă doar în cîteva 
minute, pînă în orașul reședinfă al 
insulei.

De sus, ai apoi imaginea calei- 
doscopică a acestei așezări vestite 
încă din antichitate, locul preferat 
de odihnă al împărajilor Tiberiu și 
Augustus. Aici a primit toga Cali
gula ; mai tîrziu s-au abătut spre 
coastele insulei corsarii venifi din 
Africa. Orașul, cu cei 6 mii de locui
tori ai săi, fi se înfățișează într-un 
decor pitoresc. Case albe, cu un sin
gur etaj, străzi înguste, rusfice, cu as
pect arab, sfrecurîndu-se pe povîrni- 
șuri. Clima dulce a favorizat o vege- 
fafie exotică.

lată vestita Grotta Azzurra. Lu
mina nu ajunge în grotă direct, din 
aer, ci prin intermediul apei, care o

reflectă, dăruind masei lichide o stră
lucire aparte care împrumută culoa
rea albastră a mărilor sudului. Se 
poate spune că aici vezi o adevărată 
apă-lumină.

In fafa caselor de piatră, localnicii 
au tăiat stînca, au adus pămînt 
și au făcu* loc florilor și vije< de vie. 
deasupra căreia stau veșnic deschise 
umbrelele verzi ale pinilor. Pe micile 
străzi se strecoară cu greu acele că
lești numite „carozzelle". cu cai pur- 
fînd pălării de paie și clopofei. Tu
riști bogaji, cei mai mulfi americani 
dar mai ales turiste de mult trecute 
de vîrsfa tinerefii, privesc cu uimire, 
ca pe niște obiecte de muzeu, rufele 
peticite, întinse pe frînghii de la un 
trotuar Ia celălalt.

In centru se află piafa Umberto, 
dominată numai de prăvălii 
niruri. La extremitatea ei, ferindu-se

cu suve-

și umbre

parcă de luxoasele magazine cu biju
terii, unde un colier de perle costă 
aproape un milion de lire, micii ne
gustori vînd mărgele din scoici, pă
puși și baticuri, Dacă nu sînt clienfi 
mulfi, pofi cumpăra un obiect și la 
jumătate de pre). Oamenii au fami
lie grea, mulfi copii și trebuie să 
trăiască. Trecînd pe lingă clădi
rile moderne ale hotelurilor de lux 
ajungi la parcul lui August, de unde 
ai o impresionantă vedere panora
mică a întregii insule. O curiozitate 
care atrage turiștii este și villa Jovis 
a Iul Jupiter, care a fosi cîndva re
ședința împăratului Tiberiu. Ruinele 
solitare, acoperite de verdeață, îfi 
evocă un trecut îndepărtat.

Cale de o jumătate de ceas din 
centrul orașului și ajungi la Marina 
Piccola, un sat de pescari cu cîteva 
sute de locuitori. Pitit între pantele

abrupte ale muntelui Solaro și rocile 
Sirenelor, salul îfi dă prilejul să faci 
cunoștinjă cu oameni simpli, pe care 
viafa aspră îi face să nu vadă fru
musețile insulei. Am intrat într-una 
din casele de piatră. Ferestrele fil
trează cu greu lumina în camerele 
scunde. Gazda, un pescar vîrstnic, 
tocmai se întorsese din larg. II chea
mă Giuseppe. Stă împreună cu sofia, 
trei copii și doi nepofi. Interior mo
dest. Mă îmbie cu fructe de mare — 
caracatife minuscule, raci și scoici. 
Bem vin din căni de lut. Povestește. 
„Cu cît pescuiesc, abia reușesc să 
acoper cheltuielile bărcii și uneltelor. 
Noroc că Mario, băiatul cel mare, lu
crează pe o șalupă cu care turiștii 
fac excursii. Nora se pricepe să lu
creze mărgele din scoici. Fata cea 
mică a mers pînă anul trecut la școa
lă. Pe urmă n-ani mai avut bani. Am 
dat-o să facă serviciu la o pensiune. 
Mătură. Are doar 13 ani. Cîștigă ș> 
ea ceva. Altfel ce-aș putea face? Am 
doar două bra(e. Noi nu sîntem tu
riști, cu buzunarele încărcate cu bani".

Am coborîl în port cînd peste mare 
se lăsase amurgul. Am mai privit în
delung străduțele pe unde și-au purtat 
pașii în urmă cu decenii Lenin și 
Gorki. Am ascultat revărsarea dulce a 
cîntecului îngînat de marinarii de pe 
chei. E o melodie veche „Ne-am cu
noscut la Capri într-o seară". De pe 
bordul vasului, insula cu drumuri în
guste de capre se vede învăluită în 
luminile pe care marea le îmbrăți
șează cu valurile ei.

Ion MARGINEANU



Proteste împotriva constituirii 
statului rasist ai Khodesîei

O. H. U.

© Cine este nou! guvernator

SALISBURY 18 (Agerpres). — 
După conferința de presă de 
miercuri, în care a anunțat că vor 
fi luate „noi măsuri“ menite să-1 
priveze pe Sir Humphrey Gibbs de 
prerogativele de guvernator, Smith 
l-a numit pe Clifford Dupont, 
„funcționar ad-interim însărcinat 
cu administrarea guvernului“ (de 
facto „noul guvernator“).

Observatorii politici de la Salis
bury subliniază că Dupont, jurist 
și fermier de meserie, este de fapt 
„creierul“, omul care l-a dirijat din 
umbră pe Smith în înfăptuirea 
planurilor privind declararea uni
laterală a independenței.

Primele dificultăți în viața eco
nomică a Rhodesiei au și început 
să se facă simțite, de miercuri, cînd 
au fost majorate preturile la o se
rie de mărfuri ca : tutunul, țigări
le. băuturile etc. Au început să fie 
extinse măsurile represive și asu
pra albilor care -se opun acțiunii 
ilegale a lui Smith.

Comentînd sancțiunile economi
ce adoptate de Anglia, ziarul „The 
Financial Times" scrie :

„Guvernul englez nu a luat trei 
măsuri care ar fi putut avea re
zultate imediate și drastice — el nu 
a înghețat complet fondurile Rho
desiei de la Londra, nu a interzis

aprovizionarea cu petrol, nu a im
pus un embargou general asupra 
exporturilor rhodesiene“.

P GUVERNUL R.P.D. CORE-
ENE, subliniază într-o decla

rație dată publicității la 17 noiem
brie, că prin proclamarea unilate
rală a „independenței“ Rhodesiei 
de sud se urmărește „lichidarea 
suveranității naționale a populației 
Zimbabwe și înăbușirea luptei de 
eliberare națională din Africa“.

S33 PREȘEDINTELE REPUBLI-
Cil MALGAȘE, Philibert 

Tsiranana, care întreprinde o vizi
tă în Japonia, a declarat că țara sa 
condamnă proclamarea unilaterală 
a independenței Rhodesiei de sud.

ra GUVERNUL REPUBLICII
ZANZIBAR a hotărît inter

zicerea completă a comerțului cu 
Rhodesia.

FORMAREA
UNUI GUVERN 
PROVIZORIU 
AL FRELIMO

DAR ES SALAAM 18 (Ager- 
pres).— A fost hotărîtă formarea 
unui guvern provizoriu al FRE
LIMO pe teritoriul unei țări inde
pendente din Africa, anunță 
agenția Maghreb Arab Press, 
referindu-se la o declarație făcută 
la Dar Es Salaam de președintele 
Frontului de eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO), Eduardo 
Mondlane Potrivit declarației lui 
Mondlane, guvernul frontului de 
eliberare va coordona lupta pa- 
trioților din Mozambic împo
triva autorităților colonialiste 
portugheze și va activa în direc
ția extinderii acestei lupte. Tot
odată, el a arătat că forțele pa
triotice au lansat în ultima vre
me o serie de atacuri împotriva 
trupelor portugheze și că FRE
LIMO controlează regiuni im
portante din Mozambic, în spe
cial în provinciile Cabo, Nyasa, 
Zambes și Tete.

VARȘOVIA j Distincții acordate

La Rio...

Prezentarea y irai proiect de rezoluție
privind convocarea
pentru dezarmare

NEW YORK 18. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Miercuri după-amiază 
au fost reluate lucrările Comitetu
lui politic cu discuțiile asupra 
punctului de pe ordinea de zi pri
vind convocarea unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare. încă 
din intervențiile șefilor de dele
gații în cadrul dezbaterilor gene
rale care au deschis lucrările 
actualei sesiuni a ieșit în evidență 
însemnătatea pe care majoritatea 
statelor o acordă întrunirii unei 
astfel de conferințe și asigurării 
condițiilor pentru participarea tu-

■■

conferinței mondiale
DOUA VEACURI

«

U.R.S.S.
turor țărilor lumii la lucrările el. 
în comitet a fost prezentat un 
proiect de rezoluție elaborat de 36 
de delegații, reprezentînd grupul 
țărilor neangajate, care recomandă 
„să fie organizate consultări cu 
toate țările în scopul creării unui 
comitet pregătitor, larg reprezen
tativ, care să întreprindă acțiunile 
necesare în scopul convocării unei 
conferințe mondiale pentru dezar
mare nu mai tîrziu de anul 1967“.

Au luat cuvîntul pe marginea 
rezoluției reprezentanții Algeriei, 
Iugoslaviei, Ajabiei Saudite, So
maliei și Nigeriei.

CAUZELE DEFICITULUI 
BALANȚEI BE PLĂȚI 
A S.Ö.A.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Balanța de plăți a S.U.A. în cel 
de-al treilea trimestru al acestui 
an a înregistrat un deficit de 485 
milioane dolari, a anunțat Ministe
rul Comerțului al S.U.A. H. Fow
ler, ministrul de finanțe al S.U.A., 
a declarat la o conferință de pre
să că cea mai importantă cauză a 
acestui nou deficit o reprezintă 
cheltuielile substanțiale provocate 
de războiul din Vietnam.

Evenimentele 
din indonezia

DJAKARTA 18 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă informează că în 
Indonezia continuă acțiunile repre
sive împotriva partidului comunist 
și a altor organizații democratice. 
Agenția Antara a comunicat că din 
parlamentul indonezian au fost 
suspendați temporar alți șapte de- 
putați. Numărul total al deputaților 
înlăturați din organul suprem al 
țării se ridică acum la 72.

în același timp continuă arestă
rile în rîndurile elementelor demo
cratice. Potrivit agenției France 
Presse, o manifestație organizată 
miercuri seara la Djakarta pentru 
a cere interzicerea Partidului Co
munist din Indonezia „s-a încheiat 
într-o atmosferă de confuzie, a- 
tunci cînd numeroși participant! 
au scandat lozinci în sprijinul miș
cării de la 30 septembrie“ (iniția- 
toarea tentativei nereușite de lovi
tură de stat). Agenția subliniază că 
forțele armate care au organizat a- 
ceastă manifestație s-au grăbit să 
împrăștie pe participant! la numai 
30 de minute după începerea adu
nării. Potrivit observatorilor poli
tici — arată agenția France Presse 
— adunarea organizată la Djakarta 
pentru a condamna pe comuniști 
„a reprezentat un eșec pentru or
ganizatorii ei".

Miercuri s-a deschis la Rio de Janeiro Conferința extra
ordinară a Organizației Statelor Americane (fotografia de 
sus). Pentru a evita răbufnirea divergențelor existente în
tre membrii acestei organizații, pe ordinea de zi a confe
rinței n-au fost trecute o serie de probleme controversate, 
printre care și cea a creării „forțelor interamericane per
manente". Totuși, arată agențiile de presă, în jurul acestei 
chestiuni se vor axa cele mai multe dintre discuții. Cuvîn- 
tarea inaugurală a președintelui Braziliei, Castello Branco, a 
mers în direcția aprobării acestei idei, care întîmpină rezis
tență din partea unor țări ca Uruguay, Mexic, Chile și 
Ecuador.

în ce privește starea de spirit, a opiniei publice sînt sem
nificative puternicele demonstrații de protest din Repu
blica Dominicană (fotografia de jos). în ziua deschiderii con
ferinței, la Santo Domingo 1 500 de persoane s-au adunat 
în fața palatului prezidențial, cerînd guvernului provizoriu 
ca la reuniunea de la Rio să se pronunțe pentru evacuarea 
imediată a trupelor intervenționiste din țară.

...și la Sant© Domina©

Mchéhiï discordiei
„Vn nou conflict 

comercial între Fran
ța și S.U.A." — în 
acești termeni a a- 
nunțat presa pari
ziană rechiziționarea 
de către autoritățile 
americane a șase vase 
franceze ce transpor
tau sîrmă de nichel. 
Pretextul măsurii : 
marfa aparținînd so
cietății „Le Nickel“ 
fusese cumpărată din 
Cuba.

Firma franceză a- 
vea de onorat anga
jamentele contracta
te cu un grup cana
dian și cu f irma ame
ricană „Kaiser Alu
minium and Chemi
cal Corp“. Dar ea n-a 
putut să și le respec
te, din cauză că o se
cetă prelungită a a- 
fectat funcționarea 
centralei hidraulice 
din Vată, în Noua Ca- 
lendonie, de unde 
„Le Nickel“ își pro
cura în mod obișnuit 
metalul. In aceste

condiții, societatea 
s-a adresat adminis
trației S.U.A. spre a 
obține catozi și oxid 
de nichel din „stocu
rile strategice“. în 
pofida, prețului a- 
vant.ajos oferit, ce
rerea a fost refuzată. 
— deși aceleași ma
terial și din aceleași 
stocuri au fost livran
te companiei „Inter
național Nickel”.

Compania „Le Ni
ckel“, cu încuviința
rea guvernului fran
cez, s-a adresat fir
melor exportatoare 
din Havana, ob fi
nind un contract pe 
baze reciproc avan
tajoase. Atunci, cu 
o grabă suspectă, 
autoritățile america
ne au anunțat că.. 
acceptă să furnizeze 
firmei franceze 4 000 
de tone de nichel di
rect din rezervele de 
materii prime. Socie
tatea nu mai era însă

interesată in această 
ofertă și a respins-o.

Ceea ce a atras ime
diat măsuri de repre
salii. Biroul vămilor 
de la Washington a 
comunicat că, după 1 
octombrie, orice im
porturi de produse 
din nichel, provenind 
din Franța, sînt ad
mise numai cu licen
ță specială. Mai mult 
— s-a ajuns la mă
sura sus-amintită de 
rechiziționare a va
selor.

După cum observă 
ziarul economic fran
cez „Les Echos“, în 
timp ce au acceptat 
vînzarea în S.U.A. de 
nichel provenit din 
Cuba, de către o so
cietate olandeză, a- 
celeași autorități a- 
mericane aplică cu 
totul alt tratament 
firmelor franceze. „A- 
ceastă măsură — scrie 
ziarul amintit — con
stituie o discrimina
re manifestă“, încît 
nu e greu de văzut că 
mărul real al discor
diei nu e de nichel...

E. MIRONESCU

Conferința de 
a lui François

PARIS 18. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : în a doua sa conferință de 
presă ținută de cînd și-a anunțat 
candidatura la președinția repu
blicii, François Mitterrand s-a pro
nunțat pentru o reformă a Consti
tuției și în special pentru abroga
rea art. 16, care dă puteri excep
ționale președintelui, pentru un 
guvern a cărui politică să se înte
meieze pe programul unei majori
tăți parlamentare, suspendarea ce
lui de-al cincilea plan și elabora
rea unui plan economic cu consul
tarea sindicatelor. El a preconizat, 
de asemenea, reconversiunea for
ței de șoc atomice în decurs de cel 
mult un an, precum și o serie de 
măsuri cu caracter social.

François Mitterrand a spus că 
propunerile sale ar putea forma 
baza discuțiilor pentru elaborarea 
unui program de guvernare al for-

presa 
Mitterrand 

mafiilor politice care îl susțin, în 
vederea alegerilor parlamentare pe 
care intenționează să le organizeze 
— dacă va fi ales președinte — la 
15 februarie 1966. Dacă alegerile 
prezidențiale nu-i vor fi favorabi
le, Mitterrand s-a declarat hotărît 
să depună eforturi în vederea în
cheierii unui pact electoral între 
partidele de stînga pentru alegerile 
legislative din aprilie 1967.

Majoritatea observatorilor au re
marcat prezența la conferința de 
presă a lui Mitterrand a secretari
lor generali ai P.C.F. și S.F.I.O. — 
Waldeck Rochet și Guy Mollet. Zia
rele franceze de joi exprimă păre
rea că Mitterrand vizează mai de
parte decît alegerile prezidențiale, 
încercînd să sugereze elemente ale 
unui program în jurul căruia să se 
reunească partidele de stînga, indi
ferent de rezultatul scrutinului de 
la 5 decembrie.

TOKIO. Guvernul Japonez a cerut 
oficial guvernului S.U.A. să lichideze 
în cel mai scurt timp poligonul militar 
al forțelor aeriene americane, situat 
în regiunea orașului Mito (prefectura 
Ibaraki). Agenția Japoneză Kyodo 
Țusin transmite că ambasadorul S.U.A. 
după ce a primit cererea oficială de 
lichidare a spus că Statele Unite, vor 
desființa poligonul numai în cazul 
cînd gux’ernul Japonez va pune Ia dis
poziția forțelor militare aeriene ame
ricane un nou teren unde să continue 
exercițiile.

semnat la Moscova planul de co
laborare științifică dintre Acade
mia de științe a U.R.S.S. și Aca
demia de științe a R. P. Chineze 
pe anul 1965—1966.

SANTIAGO DE CHILE. Autorită-
file chiliene au aplicat prevederile 
legii securității interne împotriva 
minerilor aflafi în grevă de aproa
pe o lună, în semn de protest îm
potriva proiectului guvernamental 
de exploatare în comun cu com
paniile nord-americane a zăcămin
telor cuprifere din Chile. S-a or
donat greviștilor să-și reia lucrul si 
a fost declarată starea excepțională 
în principalele centre miniere a- 
fectafe de grevă.

PARIS. Ministerul francez al Afa
cerilor Externe a anunțat miercuri 
într-un comunicat că a retras de 
la postul său pe Philippe Koening, 
ambasadorul Franței în Guineea. 
Acesta a și părăsit miercuri după- 
amiază Conakry-ul. în comunicat 
se arată, de asemenea, că secreta
rul de stat pentru afacerile exter
ne, Michel Habib-Deloncle, „a con
vocat pe ambasadorul Guineei la 
Paris, căruia i-a notificat că trebuie 
să părăsească Franța fără întîr- 
ziere“.

MOSCOVA, Agenția TASS 
anunță că la 18 noiembrie a fost

de vânzare
Atolul Diego Gar

da, aparținînd insulei 
Mauritius, a devenit 
obiectul unei răsună
toare tranzacții co
merciale. Prețul : 3 
milioane lire sterline. 
Oferta a venit din 
partea Angliei, pose
soare a insulei Mau
ritius, care de cîțiva 
ani revendică insis
tent independența. De 
vîndut, se vinde, însă 
nu insula, ci unul din 
atolurile ei — un brîu 
pustiu din stîncă de 
corali.

Cu cîțiva ani în 
urmă, o asemenea 
afacere ar fi trecut 
neobservată. Acum 
lucrurile stau altfel. 
Desprinderea Singa- 
porelui de federa
ția neocolonialistă a 
Malayeziei, tulburări

le din Aden și insu
lele Maldive au ofe
rit indicii de netă
găduit că tradiționa
lul brîu strategic de
numit „la est de 
Suez“ se destramă fir 
cu fir.

în concepția strate
gilor occidentali „vi
dul militar" ce s-ar fi 
creat, chipurile, în a- 
ceastă regiune, unde 
întregul dispozitiv 
militar colonialist se 
întemeia pe existen
ța fostelor posesiuni 
britanice, ar putea fi 
umplut prin crearea 
unui sistem de baze 
insulare, avînd func
ția unor „puncte de 
escală" pînă în Ex
tremul Orient. Pe a- 
ceste insule — de re
gulă mici masive stîn- 
coase nepopulate —

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Plata „Sctntell". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se

PRAGA. La 18 noiembrie a pă
răsit. Praga Luigi Longo, secretar 
general al P C. Italian, care a fă
cut o vizită în R. S. Cehoslovacă. 
La plecare el a fost condus de 
Vladimir Koucky, secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia.

PLENARĂ C.C. AL PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA

PHENIAN 18 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană, între 15 și 
17 noiembrie a avut loc o plenară 
a Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea. Plenara a 
dezbătut problemele „întăririi con
tinue a activității comitetelor de 
partid județene și a conducerii de 
partid în diferitele ramuri ale e- 
conomiei naționale“. Raportul la 
plenară a fost prezentat de Pak 
Kîm Ciol, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

Plenara a fost precedată de. o 
întrunire consultativă, la care Kim 
Ir Sen, președintele Comitetului 
Central, a vorbit despre căile de 
îmbunătățire a activității comite
telor de partid județene în dome
niul economiei naționale.

ar urma să se înfiin
țeze stații de ghidare, 
porturi pentru sub
marine nucleare, pis
te de decolare și 
aterizare. Lansată la 
Washington, ideea a 
fost transpusă în 
practică. Săptămîni 
în șir prin Oceanul 
Indian s-au perindat 
navele căutătorilor 
de „insule strate
gice".

Ca rezultat al „des
coperirilor geografi
ce" și apoi al nego
cierilor anglo-ameri- 
cane s-a născut pri
mejdiosul plan de în
lănțuire a regiunii 
Oceanului Indian cu 
un șir de noi baze 
a căror destinație 
reală este înăbușirea 
mișcării de eliberare, 
a luptei țărilor afro-

asiatice pentru con
solidarea suveranită
ții și independenței 
lor naționale.

Cumpărarea de că
tre Anglia a insulei 
Diego Garda a des
chis faza acestor tran
zacții. După cum se 
anunță, în curînd ur
mează să fie perfec
tată cumpărarea insu
lei Aldabra...

Preferința pentru 
mici insule nepopu
late de tipul Diego 
Garda este explicată 
de ziarul „Washing
ton Post“ prin aceea 
că ele „comportă mai 
puține obligații poli
tice".

Iar care sînt a- 
vantajele politice nu 
e greu de înțeles — 
din partea pescăruși
lor și altor păsări, a 
broaștelor țestoase și 
altor vietăți de pe a- 
tolurile nepopulate 
nu sînt de așteptat 
demonstrații de pro
test, acțiuni pentru 
evacuarea bazelor mi
litare...

Dumitru ȚINU

La Ambasada Republicii Socia
liste România din Moscova a avufl 
loc solemnitatea înmînării diplo
melor și insignelor de membri 
de onoare ai Academiei Republi
cii Socialiste România unor oa
meni de știință sovietici. Au fost 
înmînate diplome și insigne de 
membri ai Academiei RepubliciȚ 
Socialiste. România lui M. V. Kelt?'v,’ 
președintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S., și academicienilor A. N. 
Kolmogorov, A. N. Nesmeianov, 
V. V. Parin, N. V. Țițîn, N. N. Se- 
mionov, A. V. Paladin, precum și 
diplome și insigne de membri co
respondenți ai Academiei Repu
blicii Socialiste România academi
cienilor A. L. Measnikov, I. G. 
Petrovski, V. V. Vinogradov și 
V. N. Cernigovski.

La solemnitate au luat parte 
I. N. Medvedev, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
legături culturale cu țările străine, 
academicieni, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ziariști. Au participat, de 
asemenea, acad. prof. Elie Carafoli, 
profesor universitar Călin Popovici 
și membri ai Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Moscova. 
Mulțumind pentru înaltele distinc
ții acordate, M. V. Keldîș a spus, 
printre altele : „Considerăm aceșțe 
distincții nu numai ca o rec ' 
noaștere a meritelor noastre cf\ 
ca o expresie a prieteniei și co
laborării rodnice dintre țările 
noastre“. Cu prilejul înmînării di
plomelor și insignelor, Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova, a o- 
ferit un cocteil.

A. MUNTEANU

La 19 și 20 noiembrie la Varșovia 
se ridică, în mod festiv, 
a două dintre cele mai 
scene : a Teatrului national 
irului mare de operă 
De fapt, este vorba de un 
festivitäfi : 
de existentă a Teatrului 
inaugurarea noii clădiri a 
mare de operă și balet, deschiderea 
primului muzeu teatral din fără.

In pia)a teatrelor — spațioasă și 
modern amenajată, în mijlocul căreia 
se înalfă monumentul eroilor Varșo
viei — a fost reclădită, pe ruinele 
lăsate de război, impunătoarea clădi
re a Teatrului mare, realizată înfr-un 
autentic stil clasic, mărită și înzestrată 
cu cele mai moderne mijloace ale 
tehnicii teatrale. Azi, acest edificiu 
adăpostește și Muzeul teatrelor.

In cadrul festivităților, la 19 noiem
brie pe scena Teatrului national se 
va prezenta, în spectacol de gală, 
„Kordian’ de Julius Slowacki, iar pe 
scena Teatrului mare de operă și 
balet se va prezenta „Conacul fer
mecat" de S’anislaw Moniuszko.

La festivitäfi participă numeroși 
oaspefi de peste hotare, între care 
și o delegație din tara noastră, con
dusă de acad. Zaharia Sfancu, direc
torul Teatrului National din București.

Cu același prilej au fost organizate 
și alte manifestări culturale, cum sînt : 
ședinfa festivă a Institutului de artă 
de pe lîngă Academia poloneză de 
știin(e, editarea de lucrări consacra
te istoriei 
jubileul de 
dramatic din 
al teatrelor 
Gdansk, Szczecin, Olsztyn și alte Io- DO Z’"' I A 
calități. J

cortinele 
cunoscute 
și a Tea- 
și balet, 
cumul de 

împlinirea a 200 de ani 
national, 
Teatrului

teatrului polonez, ca și 
90 de ani al Teatrului 
Poznan și de 20 de ani 
din Opole, Wroclaw,

Moscova, 18.

Gh. GHEORGHIȚA

la-
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LONDRA. Mal multi membri 
buriști ai Camerei Comunelor 
înființat o comisie specială 
scopul promovării relațiilor prie
tenești dintre Marea Britanie și 
R.D.G.

BONN. Ministrul de externe al 
R. F. Germane, Gerhard Schröder, 
a părăsit joi după-amiază Bonn-ul, 
plecînd spre Londra.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
La Ambasada Republicii Socia
liste România de la Bruxelles a 
avut loc festivitatea înmînării di
plomelor și insignelor de membri ai 
Academiei Republicii Socialiste 
România profesorului Lucien Go- 
deaux de la Universitatea din 
Liège, ales membru de onoare, și 
profesorului Ilya Prigogine de la 
Universitatea din Bruxelles, ales 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia.

La festivitate au participat 
M, Homes, rectorul Universității 
din Bruxelles, F. Leblanc, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Universității din Bruxelles, 
FL Janne, președintele Consiliului 
științific al Institutului de sociolo
gie, precum și alți profesori uni
versitari.

Opinia publkă din Sudan 

condamnă campania anticomunistă
KHARTUM 18 (Agerpres). — 

Adoptarea de către parlamentul 
sudanez a moțiunii prin care se 
cere interzicerea Partidului Comu
nist din Sudan a stîrnit proteste 
în întreaga țară. Miercuri după- 
amiază în suburbiile capitalei — 
Omdurman și Khartumul de nord 
a avut loc o mare demonstrație, 
ai cărei participanți purtau pan
carte cu inscripții : „Vom apăra 
democrația I“, „Jos hotărîrile an
tidemocratice !“. Poliția, care a in
tervenit pentru a risipi demonstra
ția, a arestat un număr de 15 per
soane. Joi poliția a folosit gaze 
lacrimogene pentru a risipi de
monstrațiile care au durat aproape 
întreaga zi în capitală.

Agenția Reuter relatează că în 
rîndurile deputaților au apărut 
disensiuni și nemulțumiri în legă
tură cu adoptarea moțiunii. Grupul

parlamentar al Partidului național 
unionist, partener al partidului 
U.M.M.A. în coaliția guvernamen
tală, s-a scindat, deoarece o parte 
din deputați se împotrivesc mo
țiunii și mai ales acelui punct 
care prevede demiterea parlamen
tarilor comuniști.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Sudan a dat publi
cității joi o declarație prin care 
se arată că „scopul urmărit de 
complotul reacțiunii este cît se 
poate de clar : el este îndreptat 
împotriva libertăților și progresu
lui în Sudan“. Arătînd că „liderii 
partidelor U.M.M.A. și național 
unionist intenționează să reprime 
definitiv vocile de protest^din 
țară“. Comitetul Central al P. 'Ç. 
din Sudan arată în declarație^ 
forțele reacționare „comit o rebe
liune împotriva . constituției“.

iarna grea in Anglia

• Mari tulburări în fur
nizarea de energie elec
trica și de gaze

' Cu specificul umor britanic, unul 
din ziarele londoneze face o reușită 
comparație afirmînd că un eschi
mos se deosebește de Departamen
tul central al energiei electrice prin 
aceea că pe el iarna nu-1 surprinde 
niciodată nepregătit. Poanta este cu 
atit mat glacială cu cit este confir
mată de... viață. Peste Marea Brita
nie s-a abătut o iarnă timpurie și 
grea — de 25 de ani luna noiembrie 
nu a fost atit de rece — aducînd în 
unele regiuni viscole și temperaturi 
scăzute. Consumul de gaze și de e- 
lectricitate a crescut subit, iar pe 
de altă parte capacitatea de pro
ducție a industriilor respective, sur
prinse nepregătite in prag de iarnă, 
nu a putut acoperi necesitățile de 
consum.

Aprovizionarea cu gaze s-a redus

simțitor in unele regiuni cu reper
cusiuni imediate asupra unei părți a 
industriei britanice. Astfel, 70 de În
treprinderi din nartea de vest a re
giunii Midland au fost nevoite să 
înceteze lucrul. In mai multe orașe 
curentul electric a fost întrerupt ' 
magazinele au făcut rețete buric 
din... vînzarea luminărilor. f

Au avut de suferit și transporturi-\ 
le feroviare, multe trenuri avtnd fn- 
tirzieri și fiind deviate de pe par
curs. Pe șoselele înzăpezite nume
roase mașini imobilizate au devenit 
obiectiv al serviciilor de remorcare 
și al fotoreporterilor de presă. în 
cîteva regiuni măsurile de deszăpezi
re s-au desfășurat cu promptitudine 
și succes. Centrele din nord, unde o 
rețea de șosele de circa 300 de mile 
poate ft redată circulației normale în 
cîteva ore de la căderea zăpezii, sînt 
puse în comparație cu Londra, unde 
serviciile ae deszăpezire combat cu 
mult mat multă greutate o ninsoare 
mai abundentă.

Liviu RODESCU
Londra
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