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recenta analiza fă
cută de sucursala regională 
Mureș-Autonomă Maghiară a 
Băncii Naționale, reiese că 
anul acesta în întreprinderile 
industriale din regiune s-au 
executat ori sînt 
execuție aproape 
crări de mică
Cu ce eficiență economică 
ce utilizează creditele aloca
te de stat în acest scop ? Ce 
împiedică încă extinderea 
micii mecanizări ? Iată ce 
ne-au răspuns la acește în
trebări economiști și cadre de 
conducere din întreprinderi, 
cu prilejul unei anchete e- 
îectuate în cîteva unități in
dustriale din regiune.

— Tot mai mulți conducători 
de întreprinderi — ne-a re
latat tov. 1OAN OȚELEA, 
directorul Sucursalei regio
nale a Băncii Naționale — 
s-au convins de avantajele e- 
conomice pe care le oferă in
troducerea 
Cu credite 
mică, în 
obținut, în 
sporuri însemnate de 
ductlvltate, economii 
leu credit bancar, care 
șese simțitor economia 
die realizată pe regiune 
lucrările de mică mecanizare. 
La I. F. Reghin, de exemplu, 
anul acesta s-au executat lu
crări în valoare de aproape 
237 000 de lei. După nouă 
luni, economiile realizate se 
ridică la peste 108 000 de lei, 
ceea ce arată că fondurile 
primite vor putea fi rambur
sate în mai puțin de 20 de 
luni. Este concludent și fap
tul că la I.R.U.M. Reghin, la 
fiecare leu credit acordat 
pentru construirea unui dis
pozitiv de gravat clupe fo
restiere, s-a obținut 4,66 lei 
beneficii. Cele două între
prinderi nu numai că și-au 
îmbunătățit rezultatele eco- 
nomico-financiare, dar au 
putut rambursa mai devre
me o mare parte din credite, 
contribuind în felul acesta la 
reîntregirea rapidă a mijloa
celor bănești alocate de stat.

Din experiența acestor u- 
nități industriale se desprin
de cît de important este 
să se elaboreze cu spirit de 
răspundere planuri anuale de 
mică mecanizare, nominaliza
te pe trimestre, să se eșalo
neze cît mai rațional execu
ția lucrărilor, să se întoc
mească din vreme documen
tațiile tehnice necesare pentru 
deschiderea creditării.

Trebuie spus însă că în 
alte întreprinderi introduce
rea micii mecanizări nu se 
bucură de atenția cuvenită. 
La fabrica de conserve „Mu
reșeni“ din Tg. Mureș, pe baza 
creditelor de mică mecaniza
re au fost aduse două mașini 
de etichetat, o mașină de 
marcat capace și un trans
portor. Cele patru utilaje va
lorează peste 130 000 de lei. 
Două dintre ele au fost aduse 
și recepționate în fabrică în 
primul semestru 
trecut. Celelalte ■ 
jumătate a acestui an. 
este însă că luni de-a 
ele au stat nefolosite din pri
cină că necesitau unele mici 
modificări. Abia în ceasul al 
12-lea, în urma controlu
lui organelor bancare, au fost 
făcute modificările necesare, 
care, dealtfel, au durat numai 
cîteva zile. E de menționat că

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"

Laminorul de „650" de la Hu
nedoara. Fierâstraiele taie mê

la cald"

ESTETICA

Aceeași scenă, repetată la infi
nit, în toate trenurile care alunecă 
pe lîngă Brazi : călătorii strînși la 
ferestre, contemplînd îndelung în
drăzneala panoramă argintie. 
Noaptea, prin aceleași locuri, fe
restrele par ale unei nave cosmi
ce, oferind ochiului privilegiul de 
a scruta, neobișnuit de aproape, o 
galaxie mirifică. Nu există drum 
spre Ceahlău în afara unui popas 
pe coronamentul impunătorului ba
raj de la Bicaz, oglindit în cea mai 
omenească (fiind creată prin con
curarea naturii) dintre apele țării. 
După cum, orice itinerar de-a lun
gul Văii Trotușului include kilo
metrii de nouă priveliște ai uni
versului petrochimic. Exemple de 
același gen, care s-ar putea mul
tiplica dincolo de capătul coloanei 
tipografice, stau mărturie faptului 
că tradiționala noastră arie turisti
că înregistrează în anii din urmă 
o considerabilă lărgire. Alegerea 
unor itinerare este magnetic

alimentare

micii mecanizări. 
de valoare relativ 
întreprinderi s-au 
perioade scurte, 

pro- 
la un 
depă- 

me- 
la

în ultimii 30—40 de ani, biologia 
s-a dezvoltat într-un ritm deose
bit de accelerat, înfluențînd funda
mental progresul medicinei, agri
culturii și al unor ramuri indus
triale. Punerea în valoare a bogă
țiilor naturale ale țării, creșterea 
producției agricole, dezvoltarea 
industriei alimentare și a celei u- 
șoare, îmbunătățirea ocrotirii să
nătății oamenilor muncii, sînt doar 
cîteva din direcțiile de dezvoltare 
indicate în Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R., direcții în care 
științele biologice sînt chemate să 
aducă contribuții importante.

Directivele Congresului sublinia
ză necesitatea îmbinării judicioase 
a cercetării fundamentale cu cer
cetarea aplicativă. Intr-adevăr, se
pararea lor rigidă, artificială, con
trazice unitatea reală dintre teorie 
și practică, frînează interacțiunea 
lor, condiție a progresului în știin
ță. Și în domeniul cercetărilor bio
logice trebuie să avem în vedere 
atît problemele cu caracter funda
mental, cît și cele cu caracter a- 
plicativ care derivă din acestea.

în ultimii ani, în țara noas
tră cercetările biologice au de
venit mai organizate, s-au în
registrat progrese în mai multe 
direcții de cercetare, au fost a- 
bordate domenii noi de cercetare 
(ecologie, citogenetică, anatomie a- 
nimală comparată, citofiziologie, 
genetică microbiană etc). Se con
stată însă că în multe discipline ale 
biologiei cercetările au încă un ca
racter predominant factologic, cla
sificator, chiar dacă se utilizează 
o aparatură destul de avansată din 
punct de vedere tehnic. Să cerce
tăm, sub acest aspect, unele ra
muri ale biologiei, j

Ecologia *), deși veche, cu rădă
cini în antichitate, a devenit abia 
în ultimii 20 de ani un bogat cîmp 
de investigații, cu numeroase as
pecte noi. în țara noastră, în ca
drul institutelor cu caracter agri
col și silvic, sau în cadrul colecti
velor unor catedre de botanică de 
la universități și de la facultățile

de agronomie, au fost abordate, în 
special, unele probleme actuale : 
descrierea unor unități de vegeta
ție (de exemplu pajiști), inventa
rierea și cartarea resurselor vege
tale și stabilirea potențialului, lor 
productiv. în ultimii 5 ani, la In
stitutul de biologie „Traian Săvu- 
lescu“, tot în domeniul ecologiei, a

căpătat dezvoltare cercetarea ve
getației în staționar, : metodă care 
permite cunoașterea și explicarea 
structurii învelișului vegetal: Tot 
ecologia înlesnește și studierea 
animalelor pe care le adăpostește 
acesta, a schimbărilor din cadrul 
grupărilor de plante și animale din 
acest .înveliș, în funcție de variația 
temperaturii și umidității aerului 
și solului. în viitor, cercetările vor 
trebui extinse, pentru a se cunoaș
te mai bine variația masei organi
ce . vii și moarte din sol, varia
ția . populațiilor de plante, și ani
male din grupări în cursul unuia și 
a mai multor ani. Pe lîngă aspec
tele. teoretice ce rezultă , din aceste 
cercetări, se obțin totodată ele
mente. foarte utile-în' ce privește 
zonarea culturilor agricole, posibi
litățile de adaptare a unor specii, 
cunoașterea legilor de dezvoltare a 
arboretelor, . dinamica dezvoltării 
unor paraziți. și dăunători pericu
loși ai plantelor de cultură etc.

Pentru necesitățile agriculturii 
noastre, se impune, după părerea 
mea, aprofundarea ecologiei celor 
mai importante plante de cultură 
din țara noastră, culturi de cîmp 
și hortiviticole, în special a soiuri
lor celor mai valoroase create, stu- 
diindu-se adaptabilitatea lor la 
condițiile de microclimă din diferite 
regiuni ale țării. Din același con
siderent, un important obiectiv de

studiu trebuie sâ fie șl evoluția a- 
sociațiilor de buruieni din diferite 
culturi, modificările acestora dato
rate intervenției măsurilor agroteh
nice și chimice etc.

• Probleme de ordin ecologic, ale 
relațiilor organismelor cu mediul 
lor ambiant, se ridică și în dome
niul zootehniei, al pisciculturii, al 
entomologiei și fitopatologiei. Apli
carea pe scară tot mai largă a in
secticidelor și fungicidelor în dife
rite culturi trebuie să fie însoțită 
de observații atente asupra schim
bărilor ce pot interveni ca urmare 
a dispariției anumitor insecte, ciu
perci, bacterii parazite etc., supuse 
la aceste tratamente, a persistenței 
altora sau chiar a apariției unor 
forme noi.

Consider că este absolut necesar 
ca aceste probleme să fie luate în 
cercetare de institutele departa
mentale (Institutul central de cer
cetări agricole, Institutul de cerce
tări forestiere) și, eventual, de o u- 
nitate de cercetare ce s-ar putea 
organiza în cadrul secției de științe 
agricole a Academiei. Această uni
tate ar putea să se profileze pe 
cîteva probleme ecologice cu carac
ter fundamental, neabordate încă,

terminată de interesul, atracția 
exercitate de marile construcții ale 
socialismului cu ineditul lor ecou 
în peisaj și urbanistică.

Dar nu despre turism e vorba 
aici. Ci despre valorile estetice și 
umane cuprinse în zidirile indus
triale, atribute menite să îmbogă
țească înțelegerea, vibrația noas
tră față de frumosul construit. își 
găsește oare acoperire — și în a- 
ceastă zonă a creației arhitectura
le — definiția marelui Corbusier : 
„Arhitectura este jocul savant, co
rect și magnific al volumelor asam
blate în lumină ?' O uzină fru
moasă, admirată stăruitor în afara 
și înlăuntrul zidurilor sale ? Un 
combinat majestuos, desfășurat cu 
măreție ? O întreagă zonă indus
trială, savant și inspirat joc de vo
lume, adăugînd orașului un profil 
bărbătesc impunător ? Cîndva, în
trebările ar fi sunat mirat și scep
tic. Cu cîteva excepții, criteriul es
tetic era absent de la bun început, 
sau sacrificat pe parcurs la edifi
carea construcțiilor industriale. Ce 
putea fi frumos, admirabil, în ma
joritatea acelor ateliere cu aspect 
de pușcărie, scunde, înghesuite, 
insalubre, întunecoase, făcute par
că să-l strivească pe om ?

Estetica apărută ca imperativ și 
ca „material de construcție* în 
zona muncii este o realitate afir
mată la noi în procesul complex 
al industrializării socialiste. Iar 
sensurile înalt umaniste ale aces
tei industrializări promovează în 
arhitectură o sinteză armonioasă a 
tehnicii și artei, Îmbinînd rezolva
rea problemelor practice utilitare 
și tehnico-economice cu creația de 
valori artistice. Evident, o uzină 
este înainte de toate o unitate pro
ductivă clădită pe temelia unor 
considerente economice, în care 
construcția „îmbracă* tehnica. In 
același timp însă, uzina reprezintă 
cadrul material al unei activități 
intens creatoare, al muncii — prin
cipala sferă de manifestare a per
sonalității omului. Frumosul cons
truit își găsește locul firesc, nece
sar în această sferă. Funcțional și 
estetic : doi factori care nu se 
exclud. Dimpotrivă. Se completea
ză, se întrajutorează.

CLUJ. Aproape de marginea 
orașului — între Cluj și co
muna Baciu — se contruiește 
un mare complex de industrie 
alimentară. Lucrările au ajuns 
în iaza finală. La moara cu o 
capacitate de 220 tone făină 
în 24 de ore se montează ulti
mele mașini și utilaje. Trans
portul griului în silozuri, pro
cesul de măcinare și de depo
zitare a făinii sînt automati
zate. La silozurile de griu și 
făină montajul a fost terminat 
și au început probele mecani
ce. Alături de moară se con
struiește o fabrică de pîine cu 
patru linii tehnologice automa
te, cu o capacitate de 80 tone 
în 24 de ore. Utilajele sînt fa
bricate la Uzina „Tehnofrig*. 
La fabrica de pîine, care ur- : 
mează să fie terminată la mij
locul anului viitor, se lucrea
ză la finisaje interioare și 
montaj.

Alex. MUREȘAN

Ape termale
la Timișoara

TIMIȘOARA. Un colectiv al 
întreprinderii de stat pentru 
explorări miniere a efectuat un 
foraj în Parcul Pionierilor din 
Timișoara. La o adincime de 
1 200 m s-a descoperit un izvor 
cu apă termalo-gazoasă. Tem
peratura apei este de 50 grade 
C, iar cantitatea de săruri pe 
care o conține e de 140 kg la 
vagonul de apă. Apa este car
bonatată, iodată, sulfuroasă și 
fero-ruginoasă Specialiștii a- 
firmă că această apă poate . fi 
recomandată în tratamentul u- 
nor afecțiuni reumatice croni
ce, ginecologice, ale sistemului 
nervos periferic ș.a. Izvorul are 
un debit de aproape 90 de va
goane pe zi. La adîncimea de 
600 metri s-a găsit și o rețea de 
apă hipotermală cu o tempera
tură de 35 grade C și un con
ținut mai redus de sare. Și a- . 
ceastă rezervă va fi exploatată.

Comitetul executiv al sfa
tului popular regional și spe
cialiștii D.S A.P C.-ului din lo
calitate au stabilit in linii mari 
și amplasamentul viitorului 
complex balnear din Timișoara 
Pentru început se va construi 
aici un bazin acoperit, care va 
constitui și loc de agrement. în 
scopuri terapeutice se va con
strui o clădire cu 50 de cabine 
cu cadă și două bazine mai 
mici pentru . tratamente subac 
vatice. Se prevede și construi
rea unui sanatoriu balnear.

Ion CHIUJDEA

TELEGRA MĂ
Excelenței sale

Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Helsinki
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, vă rog să primiți 

Excelență, sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dv. personală și a poporului finlandez.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

APROAPE DE CERCUL POLAR

(Continuare în pag. a III-a)

I
al Partidului Comunist Român și Consiliul de 
Socialiste România vă exprimă sincere condo- 

greaua pierdere suferită prin încetarea din viață

•) Ramură a biologiei care studiază 
relațiile organismelor sau asociațiilor 
lor cu mediul înconjurător. în taiga

Institutul de cercetări hortlvitlcole Bănoasa. Se experimentează cultivarea legumelor 
In condiții diferite de lumină

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 

xJragi tovarăși, 
Comitetul Central 

Miniștri al Republicii 
leanțe în legătură cu 
a tovarășului Dr. Erich Apel, membru supleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, 
președintele Comisiei de Stat a Planificării a Republicii Democrate 
Germane.

în drum spre Iakuția, ve
cinul meu, un om de prin 
partea locului, fost cîndva 
crescător de reni, astăzi 
miner, îmi vorbește despre 
minele de pe Lena. Acolo 
— spune el — clocotește 
viața. Se deschid mine noi, 
se nasc localități.

în același avion, o doc
toriță tînără călătorește 
spre șantierul noului oraș 
Aihal care se construiește 
în aoropierea Cercului Po
lar. E nerăbdătoare să-și 
înceapă activitatea. Glu
mește și rîde încrezătoare 
în viitor, sfidînd vitregia 
naturii din regiunea spre 
care se îndreaptă. Poate că 
în momentul cînd citiți a- 
ceste rîndurî, constructorii 
din Aihal au și dat primele 
lovituri de tirnăcop. Un 
ger năpraznic, de 60 de 
grade, domnește pe șantier, 
dar oamenii continuă să 
lucreze.

Cînd am poposit la 
Mirnîi, în inima Iakuției, 
după un zbor de 8 000 de 
kilometri de-a lungul Si
beriei, am avut impresia 
că mă aflu într-un oraș de 
munte. Casele sale de 
lemn, vopsite în culori ve
sele, conferă acestor locuri 
un pitoresc inedit. Nici nu

bănuiești că te afli deasu
pra unuia din cele mal 
bogate zăcăminte diaman
tifère. Acolo ne-am Intîl- 
nit cu proiectanții orașu
lui Aihal. Colectivul de 
arhitecți care a lucrat la 
proiect este condus de 
arhitecta Nina Mihailovna 
Bant.

„Orașul Aihal — ne ex
plică ea — va fi o așezare 
cum nu s-a construit încă 
niciodată pe păminturile 
Înghețate*. Am privit’.foto- 
grafia machetei. Patru cor
puri de clădiri sînt legate 
între ele printr-o galerie. 
„Această galerie — ne 
spune arhitecta — va fi de 
fapt una din străzile ora
șului, care se va afla sub 
un acoperiș. O tempera
tură constantă va feri pie
tonii de gerurile de afară. 
De-a lungul „străzii".'>or fi 
amplasate magazine, re
staurante, chioșcuri pen
tru ziare etc. In mijlocul 
orașului se va construi 
centrul administrativ, un 
teatru, un cinematograf, 
oficiul poștal, policlinica

Ambrozie MUNTEANU

(Continuare 
în pag. a in-a)
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La jumătatea campionatului |
u

A LUAI SIIHȘIT AL TREILEA MECI
ZADAR - DINAMO

Rezultatele de ieri
CÎȘTIGÂTOARELE

ÎNTRECERII PE ECHIPE (min. 40) pentru Crișul.

Clasamentul

BASCHET

13
13
13
13
13
13

ria, campioană 
România ; 3 — 
România (B).

"balcanică ; 
Iugoslavia ; 4

28—13
31—11
19—13
19—23
14—18
23—21 
21—20
12—15

2—0 
(min.

Cra-
marcat :

Rapid 
Petrolul 
C.S.M.S. 
U.T.A.
Știința Tim.
Dinamo Pitești 
Steagul roșu 
Știința Cluj

In sala Constructorul din Galați 
au luai sfîrșit ieri întrecerile celei 
de-a 3-a ediții a Balcaniadei fe
minine de baschet. Titlul balcanic 
a fost cucerit de echipa selecțio- 
nată a Bulgariei, care, în meciul 
decisiv, a învins cu scorul de 62— 
56 (30—27) echipa României. In 
deschidere, echipa Iugoslaviei a 
învins' cu 86—31 (41—19) echipa 
secundă a României.

Clasamentul final i 1 — Bulga-

BELGRAD 5 (Agerpres). — Du
minică dimineața în orașul Zadar 
s-a disputat al treilea meci de 
baschet dintre echipele masculine 
Zadar, campioana Iugoslaviei, și 
Dinamo București, din cadrul „Cu
pei campionilor europeni“. Termi- 
nînd învingători cu 65—59 (34— 
33), baschetbaliștii iugoslavi s-au 
calificat pentru turul următor^

Derbi la rugbi

Rajiitl in fruntea clasamentului j 
urmat de Petrolul și C.S.M.S. i

I
Exceptînd partida Dinamo București—Știința Cluj, amî- 
nată pentru miercuri, prima parte a campionatului echipe
lor de categoria A s-a încheiat ieri. Pasionanta cursă i 
șefia clasamentului a revenit, acum, la jumătatea întrecerii, 
formației Rapid București, la o diferență de două puncte 
de a doua clasată — Petrolul Ploiești. Printre fruntașele cla
samentului se află și formația ieșeană C.S.M.S-, al cărei revi
riment a fost remarcabil în ultimele meciuri. De altfel, ie
șenii au obținut ieri o victorie clară în fața liderilor. Inte
resantă este și lupta pentru evitarea locurilor codașe. „Lan
terna roșie“ o deține formația Siderurgistul, care in cele 13 
partide susținute n-a putut acumula decît opt puncte.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XX-a ședința 
a Comitetului Executiv al C.À.E.R.

întrecerile ultimei etape a cam
pionatelor republicane de lupte 
„greco-romane“ și „libere“ pe echi
pe, desfășurate în sala Dinamo din 
Capitală, au luat sfîrșit ieri. La 
„greco-romane", spre deosebire de 
ultimele ediții, luptătorii de la Stea
ua au cedat mult mai ușor (4—12). 
După părerea unor specialiști, fap
tul se datorește înscrierii cîtorva 
luptători la categorii de greutate 
superioare, în timp ce dinamoviștil 
(cu o singură excepție) au evoluat 
la categoriile lor.

Așa cum era de așteptat, „libere
le" s-au soldat cu victoria sportivi
lor de la clubul Steaua, care îna
intea acestei etape aveau trei punc- 
le avans în clasament. O impre
sie nefavorabilă a lăsat comporta
rea sportivilor de la Progresul

București, care au cedat vizibil lup
tătorilor de la G.S.M. Glu] „ajutîn- 
du-i“ să evite retrogradarea.

Iată primele trei echipe clasate : 
„greco-romane" : 1. Dinamo (pentru 
a 17-a oară campioană) ; 2. Steaua ; 
3. Steagul roșu ; „libere" : 1. Steaua ; 
2. Steagul roșu ; 3. Dinamo,

POPICE

Campionii europeni
învinși la București

Meciul internațional de ßopice, 
care a opus selecționatei masculine 
a țării noastre reprezentativa Iugo
slaviei, campioană europeană, a luat 
sfîrșit duminică dimineața. Popicarii 
români, în real progres, au terminat 
învingători cu scorul de 5 321—5 147 
puncte. Din echipa noastră s-au re
marcat îndeosebi Micoroiu (922 
puncte) și Vînăforu (913 puncte), iar 
de la oaspeți, triplul campion euro
pean Sterzai (869 puncte) și Smole- 
novici (889 puncte).

> •<

DUPA 11 RUNDE
Turneul final al campionatului 

masculin de șah a continuat cu 
partidele din runda a Xl-a. Dintre 
rezultatele înregistrate se remarcă 
remizele Georgescu — Gheorghiu, 
Pavlov—Ghițescu și Voiculescu— 
Partoș. O surpriză a furnizat vic
toria lui Moisini asupra lui Soos. 
Alte rezultate : Rădulescu—Mitite- 
lu, remiză, Nacht—Bondoc, remiză, 
Szabo—Șuta, remiză. Partidele Un- 
gureanu—Botez, Ciocîltea—Reicher, 
Drozd—Nacu și Vaisman—Neamțu 
s-au întrerupt. în clasament condu
ce Florin Gheorghiu cu 10 puncte, 
urmat de Pavlov și Partoș — 7 p. 
fiecare etc.

întrecerile continuă astăzi.

Tușă strînsă în meciul Steaua—Di
namo

Campionatul republican de rugbi 
a fost reluat ieri. Derbiul etapei, 
Steaua—Dinamo, a revenit rugbiști- 
lor de la Steaua : Scor : 8—0 (5—0). 
Autorii punctelor : Ionescu, Luscal 
(cite o încercare) ți Pendu (o trans
formare). Meciul, desfășurat pe un 
teren desfundat, a fost interesant 
doar prin dîrzenia echipelor, cali
tatea jocului în sine fiind lăsată, 
din păcate, pe planul secund.

Celelalte partide ale etapei s-au 
încheiat astfel: Grivița roșie—Con
structorul 20—3 ; Progresul—Știin
ța Cluj 3—0 ; Știința Petroșeni — 
Gloria 13—3 ; Știința Timișoara — 
Rulmentul Bîrlad 9—0.

De peste hotare
După cum s-a anunțat, zilele 

“■ trecute la Auckland (Noua 
Zeelandă), atletul Kipoche 
(Kenya) a stabilit un nou 
mondial în proba de 5 000 
timpul de 13’24”2/10. Intr-o 
rație făcută reprezentanților 
australiene, fostul recordman mon
dial al acestei probe, Ron Clarke 
(Australia), a spus : „Mă voi în- 
tîlni cu Keino la 21 decembrie 
la Melbourne pe distanța de 5 000 
m. Cred că dacă vremea va fi bună 
și adversarii noștri vor „răspunde“ 
la trena impusă, vom putea scoate 
un timp fn jurul lui 13’15'’ și vom 
stabili astfel un nou record mon
dial“.'

Keino 
record 
m ou 
decla- 
presei

FS3 Uniunea Internațională de ci- 
clism a omologat oa nou re

cord mondial performanța de 1’16” 
2/10 realizată tn proba de 1 000 m 
cu start de pe loc de către spor
tiva sovietică Gahna Ermoiaieva.

C.S.M.S. Iași — Rapid 
(0—0). Au marcat : Vornicu 
70) și Lupulescu (-min. 85).

Petrolul Ploiești — Știința 
iova 5—2 (2—1). Au
Badea (min. 25 și 28), Dridea I 
(min. 49 din penalti, 60 și 80) pen
tru Petrolul ; Bîtlan (min. 40) și 
Ionescu (min. 67) pentru Știința.

Steagul roșu Brașov — U.T.A. 
6—1 (4—0). Au marcat : Pescaru 
(min. 19 și 88), Ivăncescu (min 2), 
Naghi (min. 3), Goran (min 34). și 
Năftănăilă (min. 86) pentru «învin
gători ; Țîrlea ' (min. 80) .pentru. 
U.T.A.'

Știința Timișoara — Steaua 1—1 
(1—0). Au marcat: Popa (mîn. 20) 
pentru Știința ; Constantin (min. 
47) pentru Steaua.

L1DERUL

A PIERDUT

DIN NOU

La masa de Joc, Nacu șl Drozd Foto : M. Andreescu

Mică mecanizare 
nu numai
în scripte

mai curioasă 
nu- 

pe urma Iu-

SCOR SEVER

IAȘI (prin telefon). 
Ultimul joc din turul 
campionatului dispu
tat la Iași între for
mațiile C.S.M.S. și 
Rapid a dat o sa
tisfacție deplină zeci
lor de mii de specta
tori aflați în tribune
le stadionului 
Dealul Copoului. 
ceasta nu numai 
torită rezultatului 
vorabil cu 2—0
calnicilor ci și fiind
că, în ciuda tere
nului alunecos, cele 
90 de minute de 
joc au fost presărate 
cu multe faze specta
culoase de fotbal. 
Este meritul ambelor 
echipe, dar mai ales 
al jucătorilor ieșeni, 
care au dominat ma
joritatea timpului, pu- 
nînd deseori în peri
col poarta apărată 
de Andrei. Dar nici 
echipa gazdă n-a fost 
scutită de emoțiile 
create prin contraa
tacuri de către înain
tarea rapidistă.

Marele merit 
apărării ieșene,
care au excelat Pop,

al 
în

M în continuarea turneului pe 
™ care-1 întreprinde In Anglia, 
echipa de fotbal Dinamo Moscova 
a Juoat la Londra cu formația Ar
senal. Gazdele au repurtat victoria 
"Ju scorul de 3—0 (2—0).

Concursul clin 5 decembrie

SțSS La Bratislava, In prelimina- 
rille campionatului mondial 

mascițlin de handbal, s-au întîlnit 
selecționatele R.S. Cehoslovace și 
Austriei. Handbaliștii cehoslovaci 
au dominat majoritatea timpului, 
r.epurtînd victoria cu scorul de 
35—15 (17—7).

« .Proba feminină de floretă, 
din Cadrul turneului interna

tional de scrimă de la Viena, a 
fost cîștigată de sportiva maghiară 

Tamas'di, care a totalizat 5 vic
torii. : Austriacul Roland Losert s-a 
clasat jae primul loc la spadă, rea- 
lizîfid 5svictorii.

HH ... Potrivit Unei anchete făcute 
Ade asociațiile de pariuri spor

tive din Anglia, ordinea favoriților 
la turneul final al campionatului 
mondial de fotbal, ce va avea loc 
(anul viitor în Anglia, ar fi urmă- 

, toarea : Brazilia, Anglia, Argenti
na, U.R.S.S., Spania, Portugalia, 
R.F. Germană etc.

Știința Timișoara — Steaua X
Petrolul — Știința Craiova 1
Siderurgistul — Dinamo Pitești X
Farul — Crișul 1
Steagul roșu — U.T.A. 1
Genoa -- Padova (2-2) X
Alessandria — Novara (1-1) X
Messina — Lecco (2-0) 1
Monza -- Reggina (1-2) 2
Palermo — Catanzaro (0-0) X
Pisa — Livorno (0-1) 2
Potenza — Venezia (2-0) 1
Ç..S.M.S. — Rapid (2-0) 1

(Urmare din pag. I)

cre-

Tîr- 
tov.

nici pînă azi n-a fost pusă la 
punct stația de batoză de mazăre, 
pentru care banca i-a alocat 
dite de peste 450 000 de lei.

Directorul Filialei raionale 
năveni a Băncii Naționale,
FRANCISC CIURA, ne-a relatat că 
unele întreprinderi au solicitat 
credite, au întocmit documentații 
tehnice, au deschisă finanțarea, 
totuși lucrările întîrzie. „Ca ur
mare, creditul se retrage automat 
de către organele bancare — a 
arătat interlocutorul nostru. Lucru 
absolut normal. Banii statului nu 
pot să stea imobilizați 
întreprindere a cărei 
încurcă lucrurile, 
stăruință pentru a 
la capăt ceea 
și-a propus, 
conducerea 
din Tîrnăveni.
crarea de demineralizare a apei 
la pilele de dezamalgamare, în 
valoare de 146 000 de lei, fi
nanțarea a fost deschisă la 17 iu
lie anul trecut. Timp de trei luni 
nu s-a utilizat nici un leu din cre
ditul primit și, din această cauză, 
creditul a fost anulat. Și nu este 
singurul caz".

Scriptele combinatului arată că 
din creditele aprobate (în valoare 
de 1 596 000 de lei), s-au utilizat 
anul acesta numai 815 000 de lei. 
De pildă, în actele'înaintate orga
nelor bancare pentru aprobarea 
creditelor necesare instalării unui 
omogenizator și a unui tăietor de 
argilă-gresie, stă scris negru pe 
alb : „Există toate condițiile pen
tru a le achiziționa“. Totuși, a- 
ceste utilaje n-au fost contractate 
nici pînă acum, deși a trecut mult

la o 
conducere 
dovedește 

duce pînă 
ea însăși 

a procedat 
chimic 

Aici, pentru Iu-

nu

ce
Așa 

Combinatului

timp de la data deschiderii finan
țării. Aceasta nu este atitudine de 
buni gospodari. Lipsa de grijă 
față de folosirea cu eficiență a 
tuturor creditelor alocate în acest 
an este cu atît
cu cît combinatul a avut 
mai de cîștigat de 
crărilor de mică mecanizare exe
cutate mai înainte. De ’ exemplu, 
prin completarea instalației de 
alaun de amoniu pentru sulfat de 
aluminiu tip 3, s-au obținut o pro
ducție medie superioară celei pre
văzute în calculele economice și 
un preț de 
cu 62,39 de 
planificat.

Nu pot fi
alte cauze care împiedică utiliza
rea pe scară mai largă a creditelor 
de mică mecanizare.

— De multe ori nu găsim antre
prenor; pentru executarea lucrări
lor de mică mecanizare — ne-a 
spus tov. RĂPUȘI IOSIF, directo
rul I.R.I.C. Tg. Mureș. Ca atare 
sintern nevoiți să construim în re
gie și, din această cauză, lucrările 
întîrzie. Totodată, socotesc că 
avizarea documentației merge 
încă destul de anevoios și du
rează uneori 2—3 luni. S-ar 
putea îmbunătăți și ritmul de 
execuție a proiectelor de către 
D.S.P.A.C. Dacă forurile centrale 
de resort și sfatul popular regio
nal ar examina cu atenție proble-

cost pe 
lei mai

trecute

tona de produs 
redus decît cel

cu vederea nici

C.A.E.R. pentru agricultură cu pri
vire la asigurarea agriculturii ță
rilor interesate, membre ale 
C.A.E.R., cu furaje albuminoïde 
vegetale, ■ animale și sintetice și 
activitatea desfășurată în acest do
meniu. în această problemă se 
menționează că în planurile lor de 

agriculturii pe anii 
! ale 

C.A.E.R. prevăd creșterea în con
tinuare a producției zootehnice.

Comitetul Executiv a luat la
.......  .... ..... Pri

vind coordonarea celor mai impor
tante cercetări științifice și teh
nice care prezintă interes reciproc 
și se efectuează în țările membre 
C.A.E.R. în perioada 1966—1970 — 
prezentat de Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru coordonarea cer
cetărilor științifice și tehnice — și 
a recomandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia să-l folo
sească în activitatea organelor 
C.A.E.R. la coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice.

Comitetul Executiv a ascultat 
informarea Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior 
cu privire la mersul .încheierii a- 
cordurilor comerciale de lungă 
durată între țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1966—1970 și 
a luat la cunoștință această infor
mare.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate, de asemenea, 
alte probleme legate de colabora
rea țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul valutar-financiar și al 
organizării lucrărilor organelor 
C.A.E.R. în domeniul standardiză
rii pe perioada următoare.

Comitetul Executiv a aprobat 
bugetul Secretariatului Consiliu
lui pe anul 1966.

Examinarea problemelor în șe
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească, deplină înțele
gere și unanimitate de păreri.

între 30 noiembrie și 3 decem
brie 1965 a avut loc la Moscova 
cea de-a XX-a ședință a Comite
tului Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc. La ședin
ță au participat S. Todorov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia, O. Simunek, vicepreședinte dezvoltare a ---------
al Guvernului Republicii Socialiste, 1966ț-Ț970, țările membre 
Cehoslovace, J. Balkow, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii' Democrate Germane, 
D. Gombojâv, vicepreședinte al cunoștință raportul sintetic 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, P. Jarosze- 
wiez, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, G. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
A. Apro, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte . al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, conform Conven
ției dintre C;A.E.R. și Guvernul 
Republicii Socialiste- Federative 
Iugoslavia, cu privire la participa
rea R.S.F.I. la lucrările organelor 
Consiliului, A. Grlicikov, membru 
al Vecei Executive Federale.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de J. Balkow, repre
zentantul Republicii Democrate 
Germane, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane.

Examinînd raportul Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru agri
cultură cu privire la principalele 
probleme care decurg din proiec
tele planurilor de deavoltare a a- 
griculturii țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1966—1970, 
Comitetul Executiv a menționat că 
țările membre ale C.A.E.R. depun 
mari eforturi pentru ridicarea ni
velului producției agricole.

La ședința Comitetului Executiv 
a fost examinat, de aseme
nea, raportul Comisiei permanente
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Siderurgistul Galați — Dinamo 
Pitești 1—1 (0—1). Au marcat : 
Ionescu (min. 12) pentru Dinamo ; 
Neagu (min. 67) pentru Siderur
gistul.

Farul Constanța — Crișul 2—1 
(1—1). Au marcat: Ologu (min. 29) 
și Tufan (min. 54) pentru Farul ; 
Harșani

10
8
7
5
5
5

13 5
12 3

Știința Craiova 13 4
Steaua .13 ”
Farul 13

12
13
13

Dinamo Buc.
Crișul 
Siderurgistul

2
4
3
3
2

1
3
3
4
3
2
2
6
4
7
3
3
3
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2
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3
4
5
6
6
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18—13
12—19
16—22
16—26
18—29

21
19
17
14
13
12
12
12 
12 
11
11

9
9
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V. Popescu 
leanu, este 
anihilat complet ac
țiunile periculoase 
ale cuplului Ionescu- 
Dumitriu II. Acesta 
din urmă s-a eviden
țiat însă și prin de
sele faulturi care i-au 
adus pînă la urmă 
eliminarea din joc în 
minutul 82.

și De
ed a

super-defen-

Manols CORCACI 
coresp. „Scînfeii“

LA PLOIEȘTI
PLOIEȘTI (prin tele

fon).— Pe o zi cu soa
re timid, dar suficient 
pentru a risipi ceața, 
peste 20 000 de plo- 
ieșteni, satisfăcuți 
de excelenta compor
tare a echipei lor în 
actualul sezon, au 
fost de față la înche
ierea turului campio
natului și la o victo
rie netă, ca joc și ca 
scor, a gazdelor : 
5—2 (2—1) în fața 
Științei Craiova.

Veniți cu dorința 
fermă de a scoate 
mult visata egalitate 
a formațiilor în de
plasare, studenții cra- 
ioveni s-au așezat de 
la început într-un dis-

pozitiv
siv. Invitați de în
suși modul de a în
cepe jocul practicat 
de oaspeți, ploiește- 
nii au atacat deciși, 
cu o mare dorință de 
a scăpa de amenin
țarea lui 0—0. Au ob
ținut cornere peste 
cornere, n-au părăsit 
de loc jumătatea de 
teren în primele 45 
de minute și, totuși, 
n-au realizat decît un 
anemic 2—1, la pau
ză, fiindcă fie că s-au 
arătat nesiguri și ner
voși în clipele de 
mare tensiune în fața 
porții lui Papuc, fie 
că acesta din urmă, 
foarte curajos și ins
pirat, a intervenit sal
vator în măi multe 
rîndtîri. în schimb, 
craiovenii au trans
format în gol singura 
lor lovitură pe poar
tă din repriză.

După pauză, cînd 
Știința a început să 
iasă la joc, Petrolul a 
realizat un scor mal 
categoric decît în pri
ma, deși n-au mai 
dominat cu autorita
tea de la începutul 
jocului.

A condus bine tînă- 
rul arbitru 1 
Rainea (Bîrlad).

8
I
8
8
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ÎNTOARCEREA DE LA MOSCOVA

A TOVARĂȘULUI GHEORGHEJ .

Duminică dimineața 
iat în Capitală, venind 
Moscova, tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialis
te România în C.A.E.R., care a 
participat la cea de-a XX-a ședin
ță a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. La sosire, în Gara de 
Nord, au fost de față tovarășii Ilie

s-a înapo- 
de la

RADULESCU
Verdeț, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale.

Au fost prezenți V. S. Silkin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

mele legate de avizare și proiec
tare, s-ar putea reduce considera
bil durata acestor lucrări. Totoda
tă, at fi util ca, înainte de deschi
derea finanțării, să fim mai mult 
ajutați în procurarea materialelor 
de care avem nevoie, să ni se a- 
loce din timp sumele necesare 
pregătirii lucrărilor.

în legătură cu cele de mai sus 
ne-am adresat din nou directoru
lui Sucursalei regionale a Băncii 
Naționale.

— Cred că unele propuneri sînt 
întemeiate — ne-a spus interlocu
torul nostru. O precizare e însă 
absolut necesară : este necesar ca 
toate conducerile întreprinderilor 
să ia măsuri, încă de la începutul 
anului, pentru întocmirea docu
mentațiilor și deschiderea cre
ditării. Greutățile privind pro
iectarea, avizarea, aprovizionarea 
cu materiale se datoresc, în 
bună măsură, și faptului că unele 
întreprinderi aglomerează execu
ția majorității lucrărilor spre ulti
mele două trimestre, în loc să le 
eșaloneze judicios de-a lungul 
anului. După părerea mea, terme
nul legal de 6 luni pentru execu
tarea lucrărilor de acest gen e în 
linii mari corespunzător, dacă ți
nem seama că ele trebuie termi
nate într-un timp cît mai scurt. 
Numai astfel creditele de mică 
mecanizare pot fi utilizate cu o 
înaltă eficiență.

Din constatările noastre rezultă că în întreprinderile regiunii sînt 
încă mari posibilități pentru a se pune în valoare efectele economice 
ce le oferă extinderea micii mecanizări. Oricît de bine utilată ar fi 
o uzină sau o fabrică, tot mai e ceva de făcut pentru modernizarea 
unui utilaj sau a unei instalații, pentru mecanizarea transportului in
tern, perfecționarea proceselor tehnologice, eliminarea locurilor în
guste, în general, pentru ridicarea nivelului tehnic al producției. 
Acum, cînd în întreprinderi se definitivează măsurile pentru pregă
tirea producției anului viitor, este momentul potrivit pentru ca condu
cerile tehnico-administrative să stabilească ce lucrări de mică meca
nizare se impun, eșalonînd executarea lor cît mai rațional de-a lungul 
întregului an, în așa fel îneît fondurile alocate de stat în acest scop 
să dea în scurt timp rezultatele scontate. Totodată, este necesar ca 
forurile tutelare să îndrume în permanență întreprinderile în stabilirea 
și executarea lucrărilor de mică mecanizare și să avizeze operativ 
documentațiile pe baza cărora se acordă creditele.

Licee centenare
împlinirea a 100 de ani de exis

tență a Liceului „Mihai Viteazu“ 
din București a fost marcată prin- 
tr-o adunare festivă în sala de 
festivități a liceului. Au vorbit Ion 
Borca, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei, și prof. Mihai 
Costea, directorul școlii, după care 
a luat cuvîntul Miron Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului.

Tot ieri a avut loc la Iași o festi
vitate consacrată împlinirii a 100 
de ani de activitate a Liceului nr. 2 
„Mihail Eminescü“. Au luat cuvîn-

I tul prof. Margareta Năstase. direc-
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toareä lïceùlui, Simiön Ungurașu, 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc de partid, Eugen Blideanu, 
director general în Ministerul Tn- 
vățămîntului, și alți vorbitori.

Participanții la adunările festive 
dé la București și Iași au adresat 
telegrame către C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care se angajează să muncească 
cu însuflețire pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate școlii românești 
de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. La cele două licee au fost 
dezvelite plăci comemorative.

nsa za

Aproape 
de Cercul Polar

(Urmare din pag. I)

și un spital. Orașul va avea com
plexul său sportiv, un club și o 
grădină de iarnă și va fi populat de 
cinci mii de locuitori. La mina de 
diamante din apropiere a și început 
activitatea.

Pentru arhltecții și muncitorii de 
aici, tovarășa Bant e „mama Nina" ; 
cu ea împărtășesc bucuriile și du
rerile tumultuoasei vieți din taigaua 
iakuțiană. „Mama Nina" a venit pe 
aceste meleaguri cu treizeci de ani 
în urmă. A lucrat in expediția cele
brului explorator Papanin.

★
La Iakutsk nu m-a întîmpinat 

mic din „exotismul" nordului 
care mi l-au promis ghidurile 
foite pe drum Șoferul care ne ducea 
de la aeroport spre inima orașului 
ne-a anunțat că sînt două grade 
plus. Dinspre pădurile de brazi 
din depărtare sufla un vînt molcom. 
Dar noaptea ce a urmat a nins cu 
fulgi mărunți ca niște cristale de 
sticlă. Și o dată cu neaua a 
coborît din nord și suflarea de 
gheață a Arcticii. Prietenii noștri 
din Iakutsk zimbeau : asta nu e cine 
știe ce — spuneau ei ; gerurile nă
praznice coboară mai tîrziu și pe ne
simțite. Călătorul care s-ar abate 
atunci la Iakutsk sau Verhoiansk 
s-ar putea trezi înșfăcat în plină 
stradă și supus... unei frecții cu ză
padă. Da, gerul te „mușcă" fără 
să-ți dai seama. Numai un alt trecă
tor, zărindu-ți chipul, poate dis
tinge pe el apariția subită a unor 
pete albe-vineții, semn că gerul a 
„mușcat" ,• atunci numai un frecuș 
bun cu zăpadă înlătură primejdia; 
și e o lege nescrisă a orașelor nor
dului ca trecătorii să vegheze unul 
asupra altuia și să se ajute in ase
menea cazuri.

Iakutsk e un oraș in care alter
nează clădirile de lemn cu altele,

u

ni-
pe 

răs-

mai noi, de cărămidă. Pe străzile 
principale se află clădirile guver
namentale ale Republicii Autonome 
Iakute, teatrele și magazinele. Ora
șul trăiește o intensă viață cultu
rală, are o universitate, institute de 
cercetări științifice etc. Casele 
sînt suspendate pe piloni și 
plutesc parcă la cîteva pal
me deasupra pămîntului. Ferestrele 
lor sînt triple. înainte de a pătrunde 
în corpurile de clădire, conductele 
de apă străbat niște galerii de lemn. 
Iarna, prin această originală rețea 
circulă apă fierbinte.

S-a'lăsat un ger aspru și pătrun
zător Străzile sînt totuși animate, 
pline de freamătul acestor curajoși 
oameni sovietici care luptă cu vitre
giile naturii pentru a valorifica bo
gățiile din împărăția ghețurilor veș- 

■ nice. De aici pornesc echipele de 
geologi în căutarea diamantelor, ca 
și constructorii noilor întreprinderi 
de pe fluviile' Lena și Aldan.

La sediul Sovietului Suprem ai 
R.S.S.A. Iakule, tovarășa Alexandra 
Ovcinikova, președinta sovietului, 
ne-a relatat’: CîteVa date interesante 
privind dezvoltarea Tăkutiei. i

pielicele de vulpe, zibelină, nurcă 
sau sobol Iau drumul tirgurilor in
ternaționale, aducînd tării beneficii 
importante.

Și totuși Iakuția nu înseamnă nu
mai reni și blănuri Tov. Ovcinikova 
ne vorbește despre minele de căr
bune, aur și diamante, mică și cosi
tor, ca și de alte avuții care sînt 
scoase acum la iveală. Alături de 
vechile erașe iakute, cum e Verho- 
iansk, apar noile orașe industriale. 
Mirnti, așezat pe bogate. zăcăminte 
de diamante, Cernișevsk, „capitala" 
energeticii (acute, Aldan, „orașul 
aurului".

★
Ca să ajungi la Aldan trebuie să 

zbori cu avionul peste taiga cîteva 
ore. De departe ne Intimpină dră
gile care scot aur din nisipurile 
rîului Aldan. Par niște monștri 
antediluvieni scormonind cu gru
mazul in nămol.

Istoria Alrlanului ? Cu decenii in 
urmă un vînător iakut, pe numeTa- 
rabukin, a văzut că in micul rîuleț 
Nezametnaia sclipesc :fire de aur. 
El' â adus vestea geologului Berlin 

privind dezvoltarea lăkutiei. ț caro se afla atunci in expediție pe
— Există .o imagine a Iakuției ră- aceste meleaguri Extragerea auru- 

masă de mult — a spus ea. O găsiți ‘ "
și în muzeele orașului. Acolo ghizii 
îți vorbesc despre iakuți, care s-au 
așezat de veacuri pe acest pămint 
Triburile lor au adus cu ele obice
iuri și tradiții. Trăind în iurte, ia- 
kuțij formau totuși mici sătulețe sta
bile. Condițiile de viață aspre, bo
lile și foamea stînjeneau dezvoltarea 
acestui popor Mai tîrziu, la vitregia 
naturii, s-a adăugat .șjr exploatarea 
negustorilor cșre urcau pe Lena in 
căutare. <ie blănuri, precum și, sama
volniciile autorităților țariste. Iaku-

. tia devenise un pămint al exilului 
o „închisoare fără gratii." pentru de
portați) pplitiçi. După Revoluția So: 
cialistă dip Octombrie transformări 
adinei s-au petrecùt și. pe acest pă- 
mînt. Astăzi, pe o suprafață de zece 
ori mai mare decît a R F Germane
— trei milioane de kilometri pătrați
— sînt 611 000 locuitori (iakuți, 
evenci și ëveni, ciucci și iokahiri). 
Altădată locuitorii acestui pămint 
erau doar crescători de reni și _vî-_ 
nători. Iakutia e și astăzi renumită 
prin blănurile sale. Sute de mii de

lui a început în 1923 Doisprezece 
căutători de aur - atît număra Al- 
danul la început. Oamenii strecu
rau nisipul prin niște site rudimen
tare

înfățișarea locurilor e acum alta, 
iar nisinul e scos cu drăgile. S-au 
deschis, de asemenea, mine aurifere. 
Un combinat de îmbogățire, clădit 
și el pe malul bogatului rlu. oro- 
duce un. conglomerat aurifer care e 
transportat apoi pentru a fi topit și 
purificat la uzinele specializate din 
interiorul țării.

Pe nisipurile aurifere mașinile mo
derne lucrează neobosit Draga 79, 
de pildă. Înghite zilnic mii de tone 
de nisip Cupele ei se afundă tot 
mai adine în straturile aurifere ale 
rîului, pînă la zeci de metri adin- 
cime...

Cînd gerurile pun stăpînire pe rîu, 
transformindu-1 în gheață, dragele 
amuțesc. Atunci peste Aldan se aș
terne liniștea tulburată doar da 
viscole năpraznice...
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D/NPARIS Rezultatele
VIETNAM

• Noi atacuri ale pa- 
trioțior • Declarațiile 
unui senator american

HOTĂRlRILE CDNFERINT

prezidențiale
Ieri au avut loc în Franța alegerile preziden

țiale. Potrivit rezultatelor parțiale primite pînă 
în momentul cînd închidem ediția, din 9 300 000 
de voturi exprimate, (aproximativ o treime din 
numărul total al alegătorilor) repartiția procen
tuală a voturilor se exprimă astfel :

— Charles de Gaulle — 45 la sută ;
— François Mitterand — 31 la sută ;
— Jean Lecanuet — 17 Ia sută ;
— Tixier-Vignancour — 4 la sută ;
— Pierre Marcilhacy
— Marcel Barbu —

li «

® Se preconizează folosirea forței împotriva 
regimului Smith © Anglia invitată să lichideze 
rebeliunea rasistă pînă la 15 decembrie

SAIGON 5 (Agerpres). •— în re
giunea plantațiilor Michelin, situa
te la aproximativ 50 km nord-vest 
de Saigon — unde săptămînile 
trecute două batalioane din forțele 
guvernamentale sud-vietnameze au 
fost nimicite în luptele cu unită
țile patriotice — trupele america
ne au fost atacate de patrioții sud- 
vietnamezi și au suferit pierderi. 
Un elicopter american a fost 
doborît. într-o regiune de coastă, 
la aproximativ 500 km nord-est de 
Saigon, pușcași marini americani, 
care ău încercat o debarcare, au 
întîmpinat rezistența patrioților.

- ■

cea mai mare parte din țările din 
sudul Africii au aceleași regimuri 
ca și Rhodesia și că, deci, această 
cruciadă se va extinde împotriva 
întregului sud al Africii aflat sub 
dominație străină“. Toate agențiile 
de presă occidentale subliniază că 
statele participante la conferință 
și-au afirmat hotărîrea de a rupe 
relațiile cu Marea Britanie dacă 
aceasta nu va pune capăt rebeliu
nii guvernului rasist din Rhode
sia, pînă la 15 decembrie. Repre
zentanții statelor Sierra Leone și 
Uganda au și afirmat, de altfel, în 
declarații publice, că țările lor au 
hotărît să părăsească Common
wealths dacă guvernul britanic nu 
va interveni cu energie în proble
ma rhodesiană.

Comentînd comunicatul, preșe
dintele în exercițiu al Consiliului 
ministerial al O.U.A., Kotjo Bot- 
sio (Ghana), a arătat că dacă Ma
rea Britanie ar fi adoptat la 
timpul potrivit măsurile necesare 
pentru a împiedica regimul Smith 
să declare în mod unilateral in
dependența, nu s-ar fi creat ac
tuala situație gravă.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
în cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică, la Addis Abeba a luat 
sfîrșit conferința miniștrilor de 
externe din țările Organizației U- 
nității Africane. S-a dat publicită
ții un comunicat în care se arată 
că „studiind sub toate aspectele 
situația foarte gravă din Rhode
sia“, conferința a liotărît în una
nimitate „măsuri concrete care să 
permită să se pună capăt regimu
lui rasist“ în această țară. Potri
vit comentariilor agențiilor de 
presă, conferința a hotărît că „fo
losirea forței este necesară“ — 
după cum . interpretează agenția 
France Presse. în consecință, Con
siliul ministerial O.U.A. a hotărît 
să ceară comitetului militar al or
ganizației — alcătuit din Ghana, 
R.A.U., Tanzania, Zambia, Nigeria 
— să studieze mijloacele cele mai 
eficace în acest sens. Comitetul ur
mează să se reunească pentru a 
studia această problemă. „Ceea ce 
trebuie subliniat, comentează a- 
genția France Presse, este hotărî
rea statelor africane de a lansa o 
adevărată cruciadă împotriva re
gimului Smith, fără a se uita că

torale respective din 
provincie. In întrea
ga țară s-a consta
tat o depășire sim
țitoare a voturilor, în 
comparație cu prece
denta consultare. In 
capitala Franței, ca și 
în marile orașe, scru
tinul s-a încheiat la 
orele 20, iar în comu
ne — la orele 19. Des
puierea scrutinului a 
început îndată după 
încheierea votului. 
Rezultatele alegerilor 
vor fi cunoscute în 
jurul orei 3 dimineața.

In cazul cînd nici ți
nui dintre candidați 
nu va întruni cel pu
țin jumătate plus unul 
din totalul voturilor, 
alegătorii vor fi che
mați din nou în fața 
urnelor la 19 decem
brie. Atunci, însă, nu 
se vor mai prezenta 
toți cei șase candidați, 
ci numai primii 
care au întrunit 
mai mare număr
voturi la 5 decembrie.

Astăzi, în Finlanda, se aniversează Ziua independenței naționale. Cu 
acest pzilej, poporul român adresează poporului finlandez sincere feli
citări și urări de prosperitate și pace. în fotografie : o vedere parțială 

a portului HelsinkiPotrivit' relatărilor ziarului 
„Washington Evening Star“, 
după ce a vizitat mai multe re
giuni din Vestul mijlociu și din 
statul Texas, senatorul Everett 
Dirksen, liderul minorității re
publicane din Senat, a declarat 
că „în rîndurile poporului creș
te neliniștea în legătură cu in
tensificarea intervenției trupe
lor americane în războiul din 
Vietnam“. Dirksen, afirmă co
respondentul ziarului, se deso
lidarizează de planurile ad
ministrației Johnson privind 
întețirea bombardamentelor a- 
supra Vietnamului de nord.

în
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Ayub Khan cuba Mitingul
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o nouă dovadă a 
crescînd al Cubei.
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NOTE
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Berlin,. J. Dieckmann a 
că vizita a fost Incunu- 
succes, iar convorbirile 
membrii delegației le-au 
reprezentanții Columbiei

s-a înapoiat laf 
parlamentară a 

in frunte cu J.

în ciuda timpului 
nefavorabil — vînt, 
ploaie sau zăpadă, cu 
excepția însoritei Nise
— francezii s-au pre
zentat în mod masiv 
la urne. Această aflu
ență a fost dealtfel 
prevăzută, dată .fiind 
importanța deosebită a 
actualelor alegeri, care
— așa cum se aprecia
ză aci — angajează în 
mod serios viitorul po
litic al țării. Din cei 
aproape 29 milioane 
de alegători înscriși, 
ceva mai mult de ju
mătate sînt femei, iar 
o treime dintre alegă
tori au mai puțin de 
35 de ani.

Pînă la prînz, 
întreaga Franță vota
seră 28,39 la sută din 
alegători. La Paris și 
în suburbiile sale nu
meroși alegători s-au 
prezentat la vot încă 
în primele ore ale di
mineții, dar scrutinul 
a cunoscut un aflux 
mai puternic de alegă
tori în cursul după 
amiezii. Cei șase can
didați la președinția 
republicii au votat în
că înainte de amiază. 
Generalul de Gaulle 
la Colombey-les deux 
Eglises, iar ceilalți 
cinci candidați — în 
circumscripțiile elec-

despre relațiile
pakistano-indiene

RAWALPINDI 5 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare radiodifuzată, 
Ayub Khan, președintele Pakista
nului, a declarat că „încordarea 
în relațiile dintre India și Pakistan 
poate fi slăbită dacă se va găsi o 
reglementare echitabilă și cinstită 
a litigiului cu privire la Cașmir. 
Este în interesele noastre națio
nale a spus Ayub Khan să între
ținem relații de prietenie cu toate 
țările, mai ales cu vecinii noștri“.

Președintele a declarat, de ase
menea, că el și-a dat asentimentul 
la încetarea focului între India și 
Pakistan și „intenționează în mod 
ferm să o respecte, dacă India va 
face același lucru“.

Propunerea cu privire la o în- 
tîlnire care să aibă loc la Tașkent 
între președintele Pakistanului și 
primul ministru al Indiei, a de
clarat Ayub Khan, a fost primită 
de Pakistan cu toată sinceritatea 
și speranța că eforturile depuse în 
acest sens vor fi încununate de 
succes.

de la Las Colorados
HAVANA 5 (Agerpres).— La Las 

Colorados, unde în urmă cu nouă 
ani patrioții cubani, în frunte cu 
Fidel Castro, au debarcat de pe 
iahtul „Granma“, a avut loc un 
mare miting al oamenilor muncii, 
la care a luat cuvîntul Bias Roca, 
membru al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist Cuban. In cu- 
vîntarea sa, el a analizat succesele 
obținute de oamenii muncii cubani 
și i-a chemat să lupte pentru creș
terea producției, îmbunătățirea ca
lității produselor și rentabilitatea 
maximă a fiecărei întreprinderi.

Bias Roca a anunțat că anul 
viitor va avea loc primul congres 
național al partidului. Intr-un vii
tor apropiat, a subliniat el, vom 
elabora o constituție socialistă a 
țării noastre și vom face un pas 
înainte pe calea creării instituții
lor revoluționare în toate dome
niile.

Vorbitorul a scos în evidență so
lidaritatea crescîndă a popoarelor 
lumii, în primul rînd a popoarelor 
din țările socialiste, cu Cuba. In 
această ordine de idei, el a amintit 
că țările Africii, Asiei și Americii 
Latine au ales Havana pentru des
fășurarea conferinței de solidari
tate a popoarelor de pe trei conti
nente, ceea ce, după cum a spus 
el, constituie 
prestigiului

NU JOCUL
DE LUMINI"
E DE VINĂ

In Occident n-a încetat nici pînă astăzi 
disputa în jurul piesei „Vicarul“ — cu
noscută lucrare cu caracter antifascist a 
autorului vest-german Rolf Hochhuth. 
Căutînd să contracareze efectul pe care l-a 
avut piesa în rîndurile opiniei publice, a- 
numite cercuri reacționare recurg la tot 
felul de manevre.

De aurind, în Italia, un oarecare Pier
luigi la Terza a scris o piesă intitulată 
„Processo al Vescovo" („Procesul episcopu
lui“). Polemizînd în mod evident cu 
Hochhuth, piesa încearcă să scuze și să 
explice atitudinea pasivă a Papei Pius al 
XII-lea față de hitlerism. Partea „taré" .a 
piesei constă în finalul ei. Anume, la ter
minarea spectacolului, publicul urma a fi 
chemat să dea el însuși sentința în acest 
„proces". In acest scop, s-a prevăzut ca 
fiecare spectator să primească din timp 
două buletine — unul alb, care înseamnă 
că este de acord cu concluziile piesei, iar 
celălalt, negru — care semnifică dezapro
barea lor: După care urma „scrutinul".

A sosit și ziua premierei la „Teatro dei 
Satiri“ din Roma. Spre marea dezamăgire 
a susținătorilor piesei, urnele au fost um
plute cu buletine negre. „O sentință fără 
drept de apel“ — a comentat presa.

Și totuși autorul are de gînd „să facă 
apel". La Terza. a hotărît să-l dea în ju
decată pe regizor pentru că a „denaturat 
spiritul piesei și a folosit în scena finală, 
intr-im mod. cit se poate de defectuos, jo
cul de ..........

Ca și cum jocul de lumini-ar fi fost de 
vină...

mod cit se poate de defectuos, jo- 
lumini“....

G. D.

La HAMBURG a avut loc congresul organizației „Tinerii socialiști", 
afiliată la Partidul social-democrat. O serie de organizații locale ale 
„Tinerilor socialiști“ au prezentat rezoluții împotriva planurilor de 
înarmare nucleară a Bundeswehrului. Proiectele de rezoluție con
damnă, de asemenea, intervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de 
sud. La congres a fost adoptată o rezoluție care cere lărgirea con
tactelor dintre Est și Vest, stabilirea relațiilor diplomatice cu țările 
socialiste din Europa răsăriteană, și renunțarea la „doctrina Hallstein“^

Inițiate în primavara 
anului 1962, pe baza 
planului întocmit de ge
neralul american Sta
ley, pentru „pacificarea" 
Vietnamului de sud, o- 
perațiile militare pentru 
crearea așa-numitelor 
„sate strategice" s-au 
desfășurat cu o cruzime 
rar întîlnită. Trupe ale 
regimului marionetă, în
armate pînâ în dinți, au 
Izgonit zeci șl zeci de 
mii de țărani din locu
rile natale, le-au incen
diat locuințele și le-au 
distrus rezervele de ali
mente; oamenii au fost 
minați In „sate strate
gice", adevărate lagăre 
înconjurate de sîrmă 
ghimpată șt turnuri de 
pază. Scopul urmărit? 
A înlătura orice posibi
litate de sprijinire a 
forțelor patriotice de că
tre populație. Desfășura
rea luptei de eliberare 
a du3 la lichidarea a 
zeci de asemenea lagă
re ale mizeriei șl morții. 
In fotografie : o formație 
a patrioților sud-vietna- 
mezi eliberînd deținuți! 
unui „sat strategic"
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BERLIN. Ieri
Berlin delegația 
R. D. Germane,
Dieckmann, președintele Camerei 
Populare a R.D. Germane, care ța 
făcut o vizită oficială in Colum
bia. Răspunzind întrebărilor puse 
de ziariști, pe aeroportul Schöne
feld din 
apreciat 
nată de 
pe care 
avut1 cu
au contribuit la extinderea rela
țiilor de prietenie Intre cele două 
țări.

LOME. In capiïala Togo-ulul d 
avut loc un congres național al 
partidelor guvernamentale din 
Togo. Congresul, condus de pre
ședintele statului, Nicolas Gru- 
nitzky, a adoptat in unanimitate o 
rezoluție în legătură cu crearea 
unui partid majoritar unificat. Re
zoluția, menționează agenția 
France Presse, insistă asupra ne
cesității unit'ățil naționale.

QUITO. Colonelul Guillermo 
Ereile Posso, care a fost recenf 
destituit din funcția de membru al 
juntei militare ecuadoriene, a 
dezvăluit că membrii guvernului 
militar s-au făcut vinovați de nu
meroase fraude pe plan adminis
trativ șl nereguli in conducerea 
treburilor publice. Posso a indicat 
că ceilalți trei membri ai juntei 
guvernamentale au hotărit să-l 
înlăture, deoarece s-a pronunțai 
„in favoarea restabilirii ordinii 
constituționale".

rmărind evolufia re
lațiilor japono-ame
ricane, comentato
rii remarcă în ulti

mul timp — nu fără temei 
— o schimbare de ton în/ 
aprecierea raporturilor din
tre cele două țări. Dacă 
cu ani în urmă, în de
clarații oficiale, ca și în 
presă, se vorbea mai ales 
de „amiciția slrînsă" și „în
țelegerea cordială' dintre 
țările respective, în prezent, 
cu privire la aceeași temă 
se fac auzite expresii ca 
„puncte de vedere diferite", 
„ciocnire de interese", sau 
chiar „vreme furtunoasă", 
în trecut, după cum no
ta un observator, la De
partamentul de Stat se 
obișnuia a se 
„Slavă domnului, 
ponia sîntem siguri" ; 
lăzi în S.U.A. „tara soare- 
lui-răsare” este apreciată ca 
„un semn de întrebare pe 
lista partenerilor" („Was
hington Post"). Fapf este că 
ceafa vorbelor frumoase și a 
complimentelor reciproce 
de odinioară s-a risipit sub 
suflul unor rafale mai reci, 
de dată mai recentă.

Schimbarea de fon 
marcată de observatori 
flectă divergentele tot 
accentuate dintre cele două 
fări, afît în domeniul eco
nomic, cît și în cel politic 
și rnilifar. La baza lor stau 
doția 'tendinfe difeșrife : pe 
de o parte, iendinfa State
lor Unite de a permanenti
za sifuafia de subordonare 
fa)ă de S.U.A. în care Ja
ponia a fost men(inută în 
perioada postbelică ; pe de 
altă parte — cea a Japoniei 
de a promova o politică 
proprie, independentă și a 
define rolul unui partener 
egal în raporturile cu S.U.A.

După cum se știe, Statele 
Unite, continuînd să-și

mențină ocupația militară 
mai întîi oficial, iar apoi sub 
forme mascate, au profitat 
de aceste împrejurări pen
tru a acționa în vederea 
transformării Japoniei în- 
tr-un instrument al politicii 
lor în Extremul Orient. Pe 
fărîm economic, generalul 
Mac Arthur, comandantul 
de odinioară al trupelor 
americane de ocupație, a 
întreprins, sub acoperirea 
legii... de „interzicere a mo
nopolurilor" din 1947, o re

Este semnificativă, în acest 
sens, concurența crescîndă 
pe care monopolurile japo
neze o fac celor americane 
pe diferite piețe ale lumii, 

în ce privește 
strategico-militare 
telor Unite, 
după război, 
dezvoltat în Pacific un vast 
sistem de alianțe și baze 
litare, în cadrul căruia 
poniei i-a fost rezervat 
loc esențial. Tratatul 
pace separat încheiat

scopurile 
ale Sta

se știe că, 
ele și-au

mi- 
Ja- 
un 
de 
la

partea poporului japonez, 
fapf de care oficialitățile de 
la Tokio nu pot să nu fină 
seama. Opinia publică ja
poneză știe, de pildă, că un 
ascufiș principal al stra
tegiei americane — bazată 
pe concepfia „de a-i face 
pe asiatici să lupte contra 
asiaticilor" — este îndreptat 
împotriva Chinei populare. 
Or, date fiind tradi(iile secu
lare ale legăturilor chino- 
japoneze, interesele econo
mice reciproce dintre cele

de masuri menite să deter
mine Japonia la o partici
pare mai activă la acțiunile 
agresive împotriva Vietna
mului. Bazele americane de 
pe teritoriul arhipelagului 
au fost iot mai des folosite 
drept puncte de plecare 
pentru intervenția în Viet
namul de sud 
tru bombardarea 
R. D. Vietnam.

Dar reacția 
n-a corespuns dorinței par
tenerului american. Treptat,

și pen- 
feriforiu lui

spune : 
de Ja-

as-

re-
re- 

mai
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organizare a economiei ja
poneze profitabilă monopo
lurilor americane. Dar au 
trecut de atunci aproape 
două decenii. Treptat, eco
nomia japoneză a izbutit să 
se pună pe picioare și, fo
losind marile ei posibilități, 
a cunoscut o dezvoltare re
marcabilă. Prin volumul 
global al producției indus
triale. Japonia ocupă în pre
zent locul al patrulea în lu
mea capitalistă, 
acestei evoluții,

Potrivit 
a în

ceput să se manifeste voinfa 
Japoniei de a-și asigura o 
pozifie corespunzătoare și 

■în relafiile bilaterale cu 
S.U.A., de a-și promova pe 
plan international propriile 
ei interese, care în nu pu
ține domenii vin în contra
dicție cu cel£ ale S.U.A.

San Francisco în 1951, așa- 
numitul tratat de securitate 
americano-japonez din 1960, 
ca și recentul tratat japono- 
sud-coreean au fost conce
pute la Washington ca in
strumente menite să lege 
Japonia la carul planurilor 
agresive ale cercurilor, im
perialiste, îndreptate împo
triva popoarelor iubitoare 
de libertate și pace din 
Asia. „De-a lungul ani
lor — scria „New York 
Times" — S.U.A. au transfor
mat Japonia în cea mai pu
ternică bază militară a lor".

Această orientare, în care 
se contează pe sprijinul 
unor cercuri militariste ja
poneze și care nu poa
te decît să sporească în
cordarea în Extremul O- 
rient și în lume, întîmpină 
o serioasă împotrivire din

două popoare, asemenea 
planuri nu pot întîmpina 
decît rezistentă din partea 
maselor poporului japonez. 
De aici și dificultățile 
pentru guvernul japonez 
de a 
de „ _
Chinei", 
în cadrul 
vufe la 
începutul 
mierul Sato a afirmat drep
tul Japoniei de a urma o 
linie oarecum diferită de a- 
ceea a S.U.A. în raportu
rile cu R. P. Chineză, prin 
continuarea contactelor par
ticulare în domenii cum ar 
fi comerțul,

Divergentele se manifestă 
înlr-o măsură și în ce pri
vește războiul din Vietnam. 
Se știe că în ultima vreme 
S.U.A. au întreprins un șir

o politică 
totală a 

întîmplăfor, 
a- 
la 

an, pre-

urma
, îngrădire

Nu 
convorbirilor 
Washington 

acestui

în cele două capitale „răz
boiul din Vietnam a început 
să fie evaluat în mod dife
rit" (săptămînalul englez 
„Tribune"). Deși în mod 
oficial guvernul japonez 
sprijină politica americană, 
el a cerut unor diplomați în 
vizită la Tokio, cum ar fi 
Henry Cabot Lodge, „să 
adopte un punct de vedere 
mai moderat" în problema 
„escaladării".

Proiectelor strategice ale 
Washingtonului în această 
parte a lumii este menit să 
le slujească și tratatul ja- 
pono-sud-coreean. Nu 
fine ziare au apreciat 
cheierea acestui tratat
fiind rezultatul presiunilor 
insistente ale Washingtonu
lui, care, după cum se vede, 
n-a renunțat la ideea în
jghebării în această zonă a

pu- 
în-
ca

lumii a unui nou bloc mi
litar agresiv — N.E.A.T.O. 
Marile demonstrații de 
masă din Japonia, al căror 
lan) e departe de a fi 
curmat, ilustrează cît se 
poate de bine sentimentele 
opiniei publice japoneze 
fafă de tratatul cu Coreea 
de sud și față de scopurile 
urmărite prin încheierea lui.

Poporul japonez, care a 
cunoscut ororile războiului, 
inclusiv ale bombardamen
telor atomice de la Hiroși- 
ma și Nagasaki, nu vrea să 
mai fie atras într-o nouă 
conflagrație mondială și 
de aceea duce o luptă e- 
nergică, plină de abnega
ție, împotriva pregătirilor 
unei catastrofe nucleare, 
luptă sfrîns împletită cu a- 
ceea pentru consolidarea 
independentei nationale și 
progres. în menținerea și 
consolidarea păcii sînt in
teresate cercuri fot mai 
largi ale opiniei publice 
japoneze, o mare parte a 
burgheziei, îndeosebi oa
meni de afaceri care se 
împotrivesc interdicțiilor în 
alegerea partenerilor eco
nomici, impuse de S.U.A., 
dorind să-și dezvolte legă
turile comerciale în mod li
ber, să-și asigure noi piefe 
de desfacere, relații rodnice 
în diferite părfi ale lumii.

La Washington — scria 
un ziarist occidental — ba
rometrul relațiilor japono- 
americane este urmărit cu 
ochii măriți, Evolufia aces
tor relații arată o dată mai 
mult cît de lipsite de pers
pectivă sînt, în zilele noas- 
îre, încercările de a neso
coti voin(a și dreptul po
poarelor de a-și rezolva 
problemele potrivit inte
reselor lor proprii, , de a-și 

; hotărî în mod liber desti
nele.

Radu BOGDAN

CAIRO. în cadrul celei de-a 
treia sesiuni a Adunării Naționale 
a R.A.U., a luat cuvîntul primul 
ministru Zakariya Moliieddin. El 
a subliniat că politica guvernului' 
R.A.U. se întemeiază, printre al
tele, pe o „apreciere lucidă a sar-, 
cinilor cuprinse in cel de-al doi
lea plan cincinal" și pe creșterea 
eficacității producției industriale.

I
I
I

LISABONA. In cursul ultimei 
săptămîni a lunii noiembrie, in
surgenții din Angola au atacat 
în mai multe rînduri trupele 
portugheze, scoțînd din luptă 
numeroși militari, anunță agenția 
de presă Lusitania din Lisabona. 
Aceeași agenție aprecia că recen
tele pierderi portugheze „sînt cele 
mai mari înregistrate în ultț~*il 
an în decurs de o săptămînă“tj

Ieri, in apropiere de New 
York, s-au atins în zbor două 
avioane care transportau 
113 persoane. Datorită prezen
ței de spirit a piloților, cele 
două avioane au reușit să a- 
terizeze, evitîndu-se astfel o 
catastrofă de mari proporții. 
Accidentul s-a soldat numai cu 
șase morți. Unul dintre avioa
ne (în fotografie] cu 58 de per
soane la bord a izbutit să ate
rizeze deși pierduse o buca
tă de 10 metri dintr-o aripă.
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