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Construc)llle xootehnlc» ale gospodăriei agricole de stat Pietroiu. raionul

O PROBLEMĂ IMPORTANTĂ
GALAȚI

IN ATENȚIA CONSILIILOR AGRICOLE

ABILELOR
Ing. Aurel NISTOR 

președintele 
Consiliului agricol regional 

Hunedoara

mare, în acest ra
ion, gospodăriile 
colective au obți
nut realizări im
portante în mări
rea efectivelor pe

baza prăsilei proprii și sporirea pro
ducției de lapte și carne. Edificatoare 
sînt realizările de la G.A.C. Cilnic în 
creșterea producției de lapte. în 1959 
s-au realizat de la fiecare vacă fura
jată cîte 1 700 litri lapte ; în 1960 — 
2 100 litri ; în 1961 — 2 700 litri ; în 
1962 — 2 800 litri ; în 1963 — 2 805 
litri, iar anul acesta sînt posibilități 
să se depășească producția de 3 000 

zarea corectă a lucrărilor de selec- litri de fiecare „vacă furajată. Exis- 
............... .............. tă multe alte unități unde,1 ca ur

mare a selecției și a îmbunătățirii 
raselor de animale, s-au realizat spo
ruri însemnate de producție.

Concomitent cu creșterea produc
ției a sporit și procentul de grăsi
me din lapte. La gospodăria de stat 
Sîntămăria-Orlea, secția Berthelot, 
unde în 1959 procentul de grăsime 
era în medie 3,74 la sută, la vacile 
care au intrat în lactație în 1963, 
procentul de grăsime a fost în medie 
de 3,95 la sută. Acest lucru apare 
mai evident la gospodăriile colecti
ve Miercurea, Apoldul de Sus, Cîl
nic, Teiuș etc., unde procentul de 
grăsime mediu pe cap de vacă a 
crescut în ultimii ani cu 4 zecimi.

Faptul că un număr însemnat de 
animale din gospodăriile de stat cît 
și din gospodăriile colective au fost 
înscrise în registrele genealogice de 
stat dovedește că materialul existent 
în regiune are un potențial produc
tiv ridicat cînd este pus în condiții 
corespunzătoare de furajare și în
grijire. Efectuîndu-se un sondaj în 
14 unități agricole fruntașe, s-a 
constatat că la 165 vaci din cele 349 
care și-au încheiat lactația s-a rea
lizat o producție medie cuprinsă 
între 3 000—4 000 litri lapte de la 
fiecare vacă. In registrele genealo
gice de stat au fost înscrise 443. vaci, 
din care 378 rasa Bălțată romîneas- 
că, iar 65 capete rasa Pinzgau de 
Transilvania. Din acestea, 12 capete 
sînt înscrise în registrul genealogic 
de elită, ceea ce înseamnă că au de
pășit 5 000 litri de lapte într-o pe
rioadă de lactație normală. Au fost 
înscriși și 32 tauri, 67 scroafe și 45 oi.

Trebuie să arătăm că rezultatele 
obținute în sporirea producției ani
maliere puteau fi mult mai bune. 
Există diferențe destul de mari de la 
un raion la altul și de la o gospo
dărie la alta în ce privește produc
ția de lapte pe cap de vacă furajată. 
Raioanele Sebeș, Alba și Orăștie, 
care au aceleași condiții, obțin re
zultate mult diferite. în raionul 
Sebeș, s-a realizat pînă la 1 octom
brie a.c. o producție medie de lapte 
pe cap de vacă furajată cu 428 litri 
mai mare decît în raionul Alba și cu 
326 litri mai mare decît în raionul 
Orăștie. Aceasta demonstrează că în 
raioanele respective și în toată re
giunea sînt mari posibilități de spo
rire a producției. Nu în suficientă 
măsură însă consiliile agricole, or
ganele tehnice de specialitate și con
ducerile gospodăriilor’colective s-au 
preocupat de problemele selecției și 
îmbunătățirii efectivelor de animale, 

în acest an, cu ocazia schimbului 
de experiență republican privind re
producția animalelor care a avut loc 
în regiunea noastră, au fost prezen
tate și unele rezultate obținute în 
munca de selecție. în urma schimbu
lui de experiență consiliul agricol 
regional a făcut o analiză temeinică 
a activității în acest sector și a luat 
măsuri de reorganizare și extindere 
a selecției la animale, angajînd toate 
cadrele tehnice din rețeaua de selec
ție și însămînțări artificiale, stabi
lind pentru fiecare specialist unită
țile în care lucrează și de care răs
pund.

Sînt create premise pentru întări
rea și dezvoltarea fermelor zooteh
nice din unitățile agricole socialiste 

XUU1CZ.C vu vvu ale regiunii prin selecția și îmbună-
pecte întocmai graficele prevăzute în tățirea raselor, ceea ce va contribui ... .. , . 1__ In rnnvwrm nrnH 11 ntl Ol H O loDTP far.

In regiunea Hu
nedoara sînt con
diții naturale deo
sebit de bune pen
tru dezvoltarea 
creșterii animale
lor. Pășunile și fînețele naturale o- 
cupă suprafețe întinse, iar țărănimea 
a cîștigat în decursul anilor o experi
ență valoroasă în acest domeniu. 
Pentru obținerea unor realizări din 
ce în ce mai mari în sporirea nu
mărului de animale și a producției 
acestora, pe lîngă hrănirea și îngri
jirea lor în cele mai bune condiții, 
o mare importanță prezintă organi-

Dezvoltarea stației 
de sortare a minereurilor

La stația de sortare a minereurilor 
din Galați care se extinde este în 
curs de construire o estacadă moder
nă pentru transbordarea minereului 
de fier, cu o capacitate de 2 milioane 
tone pe an. Din cele două tunele de 
dezghețare, cu o capacitate de peste 
400 000 tone, primul a intrat în func
țiune iarna trecută, iar celălalt va 
intra în funcțiune pînă la sfîrșitul a- 
cestui an. încălzirea se realizează 
cu ajutorul panourilor radiante am
plasate pe partea superioară și in
ferioară a tunelului și de-a lungul 
pereților. Acestea asigură o încălzi
re uniformă a tuturor suprafețelor 
vagonului.

OAMENI
DIN
PRIMA LINIE
O VIZITĂ LA ÎNTREPRINDEREA 

DE MONTAJE BUCUREȘTI

Pe bulevardul Magheru din Capitală 
sînt multe firme: instituții, birouri, maga
zine... In această revărsare caligrafică 
de pe fafadele clădirilor înalte, puțini 
sînt cei ce observă placa modestă de 
la intrarea unui bloc cu cîteva etaje. Aici, 
la catul al doilea, în birouri deloc 
somptuoase, așezate de-a lungul cîtorva 
coridoare, se află sediul unei întreprin
deri cu ramificații în întreaga țară ! în
treprinderea de montaje București.

S-ar părea că este un serviciu admi
nistrativ oarecare. E doar prima impre
sie. Dar cîteva ceasuri petrecute la eta
jul al doilea dezvăluie viața Intimă, de 
o mare intensitate a acestei întreprinderi. 
Delegați cu autoritate, ingineri și tehni
cieni, oameni ai tehnicii vin aici de pe 
marile șantiere sau se duc într-acolo ; 
telegrame și scrisori felurite sînt trimise 
direcțiilor generale și uzinelor construc
toare de mașini și utilaje ; echipe specia
lizate în lucrări de montaje sînt detașate 
de pe un șantier pe altul, potrivit cerin
țelor. Un adevărat comandament tehnic 
al șantierelor, conducînd și urmărind mon- 
torii deplasați în întreaga țară, ca pio
nii pe o imensă tablă de șah. Specia
lizată în montajul instalațiilor și utilaje
lor tehnologice, această întreprindere este 
prezentă, prin oamenii săi, oriunde se ri
dică noi sălașuri ale chimiei, unde știința 
formulelor trece din domeniul teoriei în 
practica industriei moderne. Existența 
unei întreprinderi de asemenea propor
ții, specializată în lucrări de montaj, care 
dispune de aproape 8 000 de montori 
încercați își confirmă la fiecare pas efi
ciența. In ce privește aria ei de activi
tate, o cifră poate vorbi de la sine : ea 
are de realizat în acest an un volum 
de lucrări în valoare de peste 600 mi
lioane lei.

Construcții 
aie șesenalului

cît a trebuit industriei 
la stadiul de acum ? 

Hunedoara au în

Oare 
ajungă 
Reșița și 
două secole și mai mult. Pe cîtă vreme 
chimia, stimulată de o puternică bază de 
materii prime și de atîfea alte condiții 
prielnice, a ieșit din tiparul rigid al for-

fierului să 
La noi, 

urma lor

mulelor șl, nedesmlnțind reacția In lan) 
proprie ei, și-a început cursa miraculoa
să prin coloanele și recipienții industriei, 
în două decenii a ajuns o ramură de bază 
a industriei grele. Și nu greșim cu nimic 
afirmînd că planul șesenal a dat indus
triei chimice un nemaiîntîlnit avînt. Mul
te din cele mai mari și mai cuprinzătoare 
uzine și combinate chimice ale țării s-au 
construit sau se construiesc în perioada 
planului de șase ani. Recapitulînd unită
țile chimiei, începînd cu „veteranul" 
complex petrochimic de la Onești și 
ptnă la cele mai noi cetăți ale chimiei, 
aflate în construcție la Tf. Măgurele, 
Slatina sau Tg. Mureș vom avea 
imaginea frontului larg de activitate a 
întreprinderii de montaje, însemnătatea 
acesteia pentru economia națională. Con
struim mult, e drept, acestea sînt nevoile 
țării, dar iot atît de necesar este ca pe 
fiecare șantier să fluture la catargul înal
telor coloane de sinteză steagurile bunei 
calități a montajului, respectării termene
lor — cerințe de bază în construcții. Suc
cesele de pînă acum ale întreprinderii de 
montaje sînt fot atîtea îndemnuri în acest 
sens. Multe colective din întreprinderile 
noi au ajuns să lucreze repede la capaci
tatea proiectată, datorită în parte și mon
tajului ireproșabil al utilajelor. Cît pri
vește grăbirea ritmului de montaj și aici 
sînt rezultate pozitive și concludente. în 
anii șesenalului un număr de 12 fabrici, 
secții și instalații mai importante din ca
drul noilor combinate chimice au fost 
date în funcțiune înainte de termen cu 
două, trei și chiar patru luni. Ce în
seamnă aceasta, se poate deduce lesne. 
Importante cantități dé produse ale chi
miei moderne — formaldehidă și mela
mină, acid sulfuric și sodă caustică, aureo- 
ciclină și strepfomicină, celuloză și mase 
plastice — au fost date în plus indus
triei, economiei țării.

Pe marile șantiere folosirea prefabri
catelor la lucrările de montaj devine, în 
mod evident, una din principalele me
tode cu o înaltă eficiență. Asamblarea la 
sol și montajul în blocuri a construcțiilor 
metalice, execuția centralizată a prefabri
catelor de conducte în ateliere de șan
tier, ca și montajul în blocuri mari a uti
lajelor agabaritice — metode folosite 
larg de constructori și montori — au dus

Mihai Țutulea, Constantin Costaș și Ion Mititelu — trei sudori fruntaș! 
de pe șantierul combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș

la scurtarea termenelor de execuție și la 
o calitate corespunzătoare a lucrărilor.

Dăruire
Sînt cîțiva ani de alunii. Intraseră în 

funcțiune primele secții ale combinatului 
de industrializare a stufului de la 
Brăila. Un grup de vizitatori se plim
bau pe alei încîntați de larga des
fășurare a peisajului industrial. Cineva 
a făcut o remarcă : „E plăcut să lucrezi 
într-un astfel de combinat. Meseria 
de operator chimist e cea mai frumoasă". 
Un bărbat plăcut la înfățișare, care, jude
cind după salopeta ce o purta, lucra pe 
șantier, protestă afrăgînd atenția : „O fi 
ea frumoasă, dar cine dă viață unei uzine 
noi ? Cine îi ascultă prima răsuflare ? Mon- 
torii. E meseria meseriilor". Atunci l-am 
întrebat : — Dumneata, se vede, ești unul 
dintre aceia. Omul a dat din cap încu- 
viinfînd.

Activitatea politică 
occidentală

Ștefan ZIDÂRIȚĂ

(Continuare în pag. IlI-a)

ție. în această direcție consiliul agri
col regional a luat o serie de măsuri 
care s-au soldat cu rezultate bune.

Lucrările de selecție, în regiunea 
noastră, au început încă din 1958, 
o dată cu înființarea centrelor de în
sămînțări artificiale. Mai întîi s-a 
pus un accent deosebit pe controlul 
cantitativ al producției de lapte din 
fermele de vaci, acțiune în care erau 
angajați, în primul rînd, tehnicienii 
și operatorii de la punctele de însă- 
mînțări artificiale. Calitatea acestor 
lucrări nu era însă corespunzătoare 
deoarece în unitățile socialiste exis
ta o fluctuație continuă în efectivele 
matcă, iar centrele de însămînțări 
artificiale nu dispuneau de repro
ducători de valoare.

O dată cu dezvoltarea și consolida
rea gospodăriilor colective, cu spori
rea numărului de animale și stabi
lirea efectivelor matcă, cu dotarea 
centrelor de însămînțări cu tauri de 
mare productivitate, acțiunea de se
lecție a început să se desfășoare mai 
organizat. Aceasta a făcut ca, în 
1963, Centrul regional de selecție, 
împreună cu centrele de însămîn
țări, să asigure controlul producției 
la 8 065 vaci de lapte, 3 113 oi cu lînă 
semifină și 406 scroafe, efective care 
se găsesc în 9 gospodării de stat, 52 
gospodării colective și o stațiune ex
perimentală. Pentru generalizarea 
experienței bune și stabilirea celor 
maț potrivite măsuri în acțiunea de 
sele'eție, în februarie 1963 consiliul 
agricol regional a organizat la gos
podăria colectivă Cîlnic, raionul 
Sebeș, o consfătuire cu toți tehnicie
nii de la raioane care se ocupă cu 
creșterea animalelor, de la gospodă
riile de stat și colective, centrul de 
selecție regional și centrele de în
sămînțări artificiale. Cu această o- 
cazie s-a hotărît o linie unică de 
lucru în unitățile agricole socialiste 
în ce privește controlul cantitativ 
și calitativ al producției animale, cît 
și conducerea lucrărilor de eviden
ță de către brigadieri și ingineri zo- 
otehniști din unități și de la cen
trele de însămînțări artificiale.

Controlul producției la animale 
s-a făcut individual, o dată pe lună, 
atît cantitativ cît și calitativ. La 
vaci s-a urmărit ce producție de lap
te se obține în decurs de un an și 
într-o perioadă de lactație, timpul 
de la o fătare pînă la instalarea 
gestației, precum și aprecierea exte
riorului la vițele prin măsurători 
biometrice. La oi, lucrările de selec
ție s-au axat pe cunoașterea mate
rialului din rasele cu lînă fină și 
semifină privind cantitatea și cali
tatea .lînii la fiecare oaie. La scroa
fele de reproducție s-a urmărit pro
lificitatea, capacitatea de alăptare, 
numărul si greutatea lotului de 
purcei înțărcați. Totodată, la înce
put de an s-a întocmit planul de 
montă și fătări pentru fiecare spe
cie controlată, făcîndu-se potrivirea 
perechilor în raport cu calitățile 
productive ale fiecărui animal.

în majoritatea lor, consiliile agri
cole raionale s-au ocupat cu grijă 
de desfășurarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de selecție. In 
raionul Sebeș, consiliul agricol a ur
mărit în permanență ca medicii ve
terinari, inginerii zootehniști, opera
torii de la centrele de însămînțări să 
lucreze cu conștiinciozitate, să res-

Manifestări -in cadrul > -

Ministrul de externe britanic 
Gordon Walker a avut duminică 
la Bonn convorbiri cu cancelarul 
vest-german Erhard și ministrul 
de externe Schröder. Liderii vest- 
germani au întîlnit luni pe sub
secretarul de stat al S.U.A., Geor
ge Ball, care se află într-o vizită 
în R.F. Germană. Tot ieri la Bonn 
au început lucrările Consiliului 
ministerial al Uniunii Europei 
occidentale („cei șase“ plus Ma
rea Britanie), iar la Paris s-a 
deschis sesiunea anuală a parla
mentarilor din cele 15 țări mem- 

(Amănunte în

planurile de acțiuni pentru lucrările la sporirea producției de lapte, car
de selecție în fiecare unitate. Ca ur- ne, ouă.de selecție în fiecare unitate. Ca ur-

decadei cărții tehnico -științifice
aDeschiderea tradiționalei decade 

cărții tehnico-științifice a prilejuit 
luni în Capitală numeroase mani
festări. La Uzinele „Electronica“, un 
mare număr de oameni ai muncii 
s-au întîlnit cu ing. Virgil Teodo- 
rescu, autorul volumului „Montarea 
și reglarea radioreceptoarelor“, ing. 
Teodor Bădărău, autorul lucrării 
„Inițiere în radioreceptoare“ și

TURISMUL
IN SEZONUL
RECE

ing.

Mihai Varia, șeful redacției de elec
tronică a Editurii tehnice. Partici- 
panții la întîlnire au vizitat apoi ex
poziția de carte tehnico-științifică de 
specialitate, organizată cu acest pri
lej în incinta întreprinderii. Aseme
nea manifestări au avut loc și la 
Uzinele de mașini electrice, Fabrica 
de confecții și tricotaje „București“, 
Fabrica de țevi sudate, Comitetul de 
stat pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare, Institutul medico- 
farmaceutic, Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Palatul C.F.R., Ipro- 
met etc. La Librăria „Mihail Emi- 
nescu“ a fost amenajată o expoziție 
a cărții tehnico-științifice, iar la Li
brăria Academiei — vitrine ale cărții 
medicale și cărții agrosilvice.

(Agerpres)

Delegația P. Domine 
la cea de a XIX-a sesiune

a. Adunării Generale a 0. N. 11
La 16 noiembrie a plecat spre New 

York Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, șeful delegației 
Republicii Populare Romîne la sesiu
nea XlX-a a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

Din delegație mai fac parte : Mir
cea Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe ; Mihail Hașeganu, 
ambasador, reprezentantul perma
nent al R. P. Romîne la Organizația 
Națiunilor Unite ; Gheorghe Diaco- 
nescu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Varșovia, și Vasile Pungan, director, 
membru al Colegiului M.A.E. — 
membri ai delegației ; Maria Groza, 
secretară a Consiliului Național al 
Femeilor, Ion Datcu și Constantin 
Flitan, directori în M.A.E., Iacob Io-

nașcu, director a.i. în M.A.E., și Ion 
Moraru, consilier la Misiunea per
manentă a R..P. Romîne la O.N.U., 
membri supleanți ai delegației.

Delegația este însoțită de consilieri 
și experți.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față : Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Victor Ionescu, Ștefan 
Bălan, Ioan Constant Manoliu, mi
niștri, George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii Ministerului 
cerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai unor 
uni diplomatice acreditați în 
Romînă.

Afa-

misi- 
R. P.

bre ale N.A.T.O. 
pag. a IV-a).

întrunirea Consiliului
Securitatede

Consiliul de Securitate s-a în
trunit luni la ora 15 (22 ora Bucu- 
reștiului), pentru a examina re
centele incidente de la frontiera 
izraeliano-siriană. Consiliul de 
Securitate se află în fața cereri
lor guvernelor celor două țări 
care s-au acuzat reciproc de „ac
țiuni agresive repetate’.

pifo- 
dor- 
eco- 
lucru

Scrisori către „Scânteia“

Mediatorul 
O. N. II. în Cipru 
a sosit ia Atena

După cum anunță agenția Reuter, 
mediatorul O.N.U. în Cipru, Galo 
Piaza Lasso, a sosit luni la Atena 
într-o vizită oficială de două zile 
pentru noi întrevederi cu reprezen
tanții guvernului grec. Azi el va a- 
vea întrevederi cu premierul Pa- 
pandreu.

elevi se vor organiza 
de iarnă tabere de 

și în stațiuni. Cu pri- 
O.N.T. Carpafi organi- 
mai multe zile la Si-

Pentru amatorii de drumeție O.N.T.- 
Carpați organizează în continuare fradi" 
fionalele excursii de sfîrșit de săptămînă 
pe Valea Prahovei, Valea Oltului, Valea 
Oituzului, de la Bicaz și alte locuri 
rești ale țării. Turiștii din provincie 
nici să viziteze Expoziția realizărilor 
nomiei naționale mai pot face acest
în aceste zile, pînă la data închiderii. 
Pentru studenfi și 
în zilele vacanței 
odihnă la cabane 
lejul revelionului, 
zează excursii de
naia, Predeal, Brașov, Poiana Brașov etc.

în sezonul de iarnă continuă și 
excursiile peste hotare cu trenul sau au
tocarul. Se vor organiza de asemenea 
excursii cu prilejul revelionului : Kiev— 
Leningrad—Moscova (de 14 zile, cu pe
trecerea de anul nou la Moscova), 
excursie în R.D.G., cuprinzînd și vizite 
în orașele Budapesta și Praga, la Odeșa, 
la Budapesta (de 4 sau 6 zile), Prag>a— 
Budapesta, de 5 zile (revelionul la Pra
ga), excursie de 4 zile la Sofia, și tot 
de 4 zile pe ruta Varșovia—Cernăuți (re
velionul la Varșovia).

In sezonul de iarnă, prin O.N.T. Car- 
pați vor sosi în principalele stațiuni ale 
Carpaților noștri numeroși turiști străini.

Podoabe

Parczirile Capitalei se îmbogățesc 
în aceste zile cu noi plante decorati
ve și flori, care își vor arăta prospe
țimea și frumusețea la primăvară. 
Pe întinsele suprafețe din preajma 
Expoziției realizărilor economiei 
naționale, Casei Scînteii și a Circu
lui de Stat, în parcurile Flöreasca, 
Herăstrău ș.a. se vor planta un 
mare număr de arbori, arbuști și 
trandafiri. Asemenea plantații ma
sive sînt prevăzute și în noile car
tiere de locuințe lipsite de vegetație. 
In actualul sezon, pe întreaga Capi
tală, vor fi plantați peste 130 000 de 
arbori și arbuști ornamentali.

A fost in joc
Deschiderea

parlamentului indian

viața
unui V

Sub îndemnul dulce al soarelui 
plesneau mugurii sălciilor. Pe po
tecile de apă ale gîrlelor și jepci- 
lor din Insula Brăilei lunecau — 
cărăbuși plutitori — lotcile pesca
rilor, în căutarea locurilor cu prin
soare bună. Mai erau cîteva zile 
pînă la opreliștea pescuitului de 
primăvară și pescarii dădeau zor 
să-și încheie cît mai bine sezonul. 
Atunci s-a întîmplat cazul pe 
care-l relatez aici. Pescarul Luca 
Terente, de la secția Bălaia, a su
ferit o arsură profundă, ce cuprin
sese 30 la sută din suprafața corpu
lui. In stare gravă, a fost transpor
tat la spitalul din Brăila. Medicii 
brăileni i-au dat, cu toată compe
tența, primele îngrijiri. Starea 
bolnavului reclama însă interna
rea într-o unitate de specialitate. 
Nu trebuia pierdută nici o clipă.

Ca o reacție în lanț, au prins să 
se declanșeze toate resoartele puse 
în slujba salvării viefli unui om. 
„Aviasan"-ul și-a făcut datoria, iar 
la București Luca Terente a fost 
dat în seama colectivului medical 
de la spitalul de traumatologie, 
chirurgie plastică și operatorie. 
Consultul medical, ținut sub con
ducerea conf. univ. dr. Ionescu 
Agripa, a hotărît să se recurgă la 
operația de acoperire a plăgilor, 
prin grefe de piele. Fiind o arsură 
profundă, fără posibilități de vin-

Sacrificiul tovarășilor de muncă n-a fost zadarnic. Luca Terente, să
nătos, în mijlocul lor Foto : A. Cartojan

zile și nopți de veghe la căpătîiul 
bolnavului, transfuzii de singe și 
hidrolizații de proteină, o luptă 
dîrză pentru ca acest om al bălții, 
pescarul Luca Terente, să fie re- 

■ dat vieții, familiei sale, societății. 
Luca Terente a părăsit spitalul 
vindecat ; îi citești pe față bucuria 
la gîndul că va intra, într-un viitor 
apropiat, pe făgașul preocupărilor 
lui obișnuite, de om harnic al vin- 
t.irului și năvodului.

Cui își datorește viața ? Fi
rește, celor patru inimoși do
natori de piele, medicilor cu o înal
tă pregătire , care și-au pus toată 
priceperea la contribuție, surorilor 
și celor care l-au îngrijit la spital. 
Nu sînt încă toți ; au participat la 
lupta pentru viața lui și șoferul de 
pe mașina „Salvării", și pilotul de 
la „Aviasan". Ar fi o listă .lungă de 
multe nume. Dar ele se pot expri
ma sintetic prin acea minunată și 
Cuprinzătoare 
caracteristică 
cialist.

decare spontană, iar de la bolnav 
neputîndu-se lua decît prea puține 
porțiuni de piele trebuincioasă la 
locurile arsurii, era nevoie ca res
tul să fie obținut de la donatori 
voluntari.

Despre acest lucru a vorbit de
legatul Ministerului Industriei Ali
mentare în ședința organizației de 
bază de la Întreprinderea piscicolă 
Brăila. Apelul a găsit ecou. Din 
rindul tovarășilor de muncă ai lui 
Luca Terente s-au ridicat patru 
oameni : tînărul inginer Nicolae 
Dumitriu, șeful punctului piscicol 
Filipoiu, comuniștii pescari Mihai 
Sazon, Sidor Șergan și Cuzmin 
Marțian. In aceeași zi, cu același 
tren, cei patru plecau la București, 
iar 24 de ore mai tîrziu se aflau pe 
masa de operație. De la ei s-a re
coltat pielea necesară tovarășului 
în suferință : 1 000 centimetri pă- 
trați de piele.

Timp de trei ore a durat operația 
de grefare a pielii la cel bolnav, 
efectuată de o echipă de șase me
dici. Greul nu

noțiune — umanism 
climatului nostru so-

trecuse. Au urmat
ALEXANDRESCU

inginer piscicol M.I.A.
I.

Luni s-a deschis la Delhi sesiu
nea ordinară a Parlamentului in
dian. Sesiunea va examina pro
bleme legate de elaborarea celui 
de-al patrulea plan cincinal al 
Indiei, precum și situația alimen
tară din țară.

Apelul lui 
Jomo Kenyatta

Jomo Kenyatta, prim minis
tru al Kenyei și președinte al 
comitetului O.U.A. pentru con- 

Congo. a adresat un 
conflict din

ciliere în 
apel părților în
Congo, în care le cere să facă to
tul pentru a pune capăt războiu
lui civil din această țară. El a 
cerut premierului Chombe să în
ceteze campania sîngeroasă pe 
care trupele guvernamentale și 
mercenarii o desfășoară în pre
zent, în drumul spre Stanleyville.

Un nou conflict 
polii ico-milsf ar 

în Brazilia
Guvernul brazilian a anunțat că 

trupe federale au fost trimise în 
statul Goias și la nevoie va fi fo
losită aviația pentru a sili pe gu
vernatorul acestui stat, Mauri 
Borges, să se supună unui ordin a 
Ministerului Justiției de a apărea 
în fața unei comisii de anchetă

Borges, care a avut legături cu 
fostul ~ președinte Goulart, se 
bucură de sprijin în rîndurile o- 
piniei publice din statul său; el a 
respins acuzațiile ce i se aduc, 
declarînd că sînt scornite de opo- 
nenții săi politici cu scopul de 
a-l sili să-și părăsească postul.



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. 6443
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NU S-A DISCUTAT
VIATA DE PARTID

ÎN ADUNAREA DE ALEGERI
Totul a decurs bine, după apre

cierea tovarășului Adalbert Kapusi, 
secretar al organizației de bază din 
secția așchiere a întreprinderii „E- 
lectro-Banat“ din Timișoara. într-a- 
devăr, biroul organizației a înfăți
șat adunării de alegeri o situație 
din care reieșea că toate cele patru 
sectoare și-au realizat lună de lună 
planul, că membrii de partid Ca- 
tinca Zală, Stan Petru și Aha Pă- 
duraru sînt evidențiați în întrece
rea socialistă. Au fost menționate 
cercurile și cursurile din învățămîn
tul de partid ; în darea de seamă s-a 
vorbit și despre faptul că s-au ți
nut un anumit număr de ședințe și 
adunări. Un lucru a fost însă „ui- 

contribuit aceste 
adunări, forme ale 
la educarea oame- 
disciplinei socialis-

tat“ : cum au 
cercuri, cursuri, 
agitației vizuale 
nilor în spiritul 
te a muncii, al răspunderii față de 
principalele îndatoriri de producție?

Adunărilor de alegeri le sînt ca
racteristice nu numai bilanțul reali
zărilor, evidențierea experienței 
bune, ci și analiza temeinică, con
structivă, a muncii comuniștilor, fo
losirea cu simț de răspundere, de 
pe poziții principiale, a criticii și 
autocriticii, stabilirea în comun de 
măsuri pentru lichidarea fără întîr
ziere a lipsurilor semnalate. în a- 
cest spirit, de altfel, s-au desfășurat 
adunările de alegeri în majoritatea 
organizațiilor de bază din întreprin
derile timișorene. De pe aceste po
ziții au fost dezbătute problemele și 
in cele mai multe adunări de ale
geri din organizațiile de bază de la 
„Electro-Banat“. în organizația de 
bază de la secția așchiere s-a vorbit 
însă despre toate cîte ceva, fără a 
se aprofunda problemele principale 
care stau în fața colectivului. O ase
menea adunare, firește, nu poate 
constitui un stimulent pentru acti
vitatea de viitor a organizației de 
bază.

Judecind după bilanțul prezentat 
adunării de alegeri, s-ar putea trage 
concluzia că în secția așchiere tre
burile merg strună, că biroul organi-

Ä traseele 
transportului în comun

• Mai multe autovehicule, linii noi • Cînd 
nu se respectă orarul • In atenție: asigurarea 
pieselor de schimb

în anii din urmă, rețeaua trans
portului în comun din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară a cunoscut 
o mare dezvoltare. Au fost puse la 
dispoziția cetățenilor autobuze con
fortabile, au fost deschise linii noi, 
iar pe traseele aglomerate a fost dat 
în circulație un număr sporit de au
tovehicule ; s-a organizat un servi
ciu de taximetre.

Cetățenii ne-au adus însă la cu
noștință și o serie de deficiențe care 
stînjenesc desfășurarea normală a 
activității în acest sector. Cartierul 
Mureșeni este zona industrială a ora
șului Tg. Mureș. Spre acest cartier 
se îndreaptă cu autobuzele, în fie
care dimineață, mii și mii de oameni 
ai muncii. în unele zile, circulația 
se desfășoară normal ; în altele însă 
autobuzele vin foarte aglomerate și 
la intervale rare, mai ales în orele 
de vîrf, ceea ce pune cîteodată pe 
muncitori în situația de a nu fi punc
tuali la lucru. Curios e, desigur, fap
tul că după ora 7, cînd nu mai aș
teaptă nimeni în stații, sosesc cîte 
3—4 autobuze la rînd. Este vorba, 
evident, de o serie de deficiențe pro
vocate de nerespectarea graficului, 
de lipsa unui control exigent în des
fășurarea ritmică a transportului. 
Aceleași greutăți le întîmpină și ce
tățenii din Tîrnăveni și Reghin.

De ce nu sosesc toate autobuzele 
la intervalele prevăzute în gra
fic ? O cauză este controlul ne
satisfăcător pe trasee. După cum ni 
s-a relatat, la Tîrnăveni, mai mulți 
conducători auto și taxatoare obiș
nuiesc să poarte discuții îndelungate 
la capetele de linie, în timp ce că
lătorii așteaptă în stații. întrebați 
apoi de ce s-au produs întîrzieri 
acești lucrători neconștiincioși dau 
vina pe... bariera închisă de la un 
punct de cale ferată. Altă cauză, 
după cum ne-a declarat dispecera 
Ana Moga, o constituie starea neco
respunzătoare în care unele autove
hicule sînt lăsate să iasă pe poarta 
garajului. Se întîmplă uneori ca ma
șinile să rămînă în pană la numai 
cîteva minute după ieșirea pe traseu.

a studiul

Monografie consacrată

Constantin SOCI

Cont. univ. Nicolae MARCU

este binevenită și pen- 
că în literatura noastră 
lipsesc în bună măsură

centenarului C. E. C.

ultimele două capitole ale lu- 
tabloul care caracterizează

problemelor nivelului de trai
LUCRĂRI APĂRUTE 
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Cum e vremea

legătură cu deficiențele semna- 
ne-am adresat tovarășului ing.

von
18;

pentru zilele de 18. 
In țară : Vreme 
temporar noros,

(15,30; 18; 20,30). Cocoșatul :
; 13; 15). Moral ’63 : Crîngași

Comoara din Vadul Vechi: 
12; 16;

io; '
18,15;

Flacăra (10; 12,45; 15,30; 18,15;

Ieri în țară : Vremea a fost schimbă
toare cu cerul mai mult noros. Izolat în 
Moldova a plouat slab. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit din sectorul nord- 
vest. Local s-a produs ceață. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 4 
grade la Joseni șl Miercurea Ciuc și 15 
grade la Sf. Gheorghe Deltă și Mangalia. 
n> București : Vremea a fost schimbă 
toare, cu cer mai mult noros. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura maximă a fost de 11

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Procedee 
fizice folosite în industria petrochimică 
— de prof. ing. dr. Ion Robu. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 'co
pii ; Năzdrăvăniile vulpii: Vulpoiul gră
dinar. 19,45 — Emisiune de știință :
Mijloace moderne de transport... sus
pendate — de ing. C. Grigorescu ; Din 
toate cîte ceva ; Literatură științifică. 
20,05 — Melodii fermecătoare. 20,35 ' — 
Teatrul, artă realistă (XIV) : Goethe. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

vestic. Temperatura 
grade.

Timpul probabil
19 și 20 noiembrie, 
schimbătoare, cu cer ___ ,____
mai ales în jumătatea de nord a tării’ 
unde vor cădea ploi locale. în rest ploi 
izolate. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
—2 grade și 8 grade, iar maximele 
între 5 grade și 15 grade. Ceață locală. 
*n București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros favorabil ploii tre- 
cătoare. Vînt slab, pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ușor va
riabilă.

18,15; 20,30), Aurora 
18,15; 20,30). Clociara : 

20.30). încurcătură

(15; 17,45; 20,30). Ga-

zației de bază nu ar mai avea prea 
multe de făcut. Faptele infirmă însă 
aceste aparențe. în sectoarele între
prinderii lucrează mulți comuniști, 
muncitori de nădejde, buni organi
zatori ai producției, care dovedesc 
pricepere și rîvnă în muncă, pun su
flet în tot ceea ce fac. Asemenea 
trăsături se cer însă generalizate la 
un număr cît mai mare de membri 
ai colectivului tocmai prin munca 
educativă pe care organizația de 
bază are îndatorirea s-o desfășoare 
zi de zi.

Analizînd activitatea organizației 
de bază de la așchiere se poate lesne 
constata că aici munca de educație 
nu se situează la nivelul cerințelor. 
Tovarășul Stan Petru, referindu-se 
la activitatea comuniștilor, a arătat 
că majoritatea membrilor și candi- 
daților de partid dau dovadă de fer
mitate în îndeplinirea sarcinilor, sînt 
intransigenți față de lipsuri, combat 
cu hotărîre orice abatere de la mo
rala noastră nouă. Dar nu ne fac 
cinste — a adăugat el — unii 
membri de partid ca Dumitru Achim, 
care nu numai că nu constituie un 
exemplu înaintat pentru cei din jur, 
dar întîrzie sau lipsesc nemotivat de 
la lucru, pierd ore prețioase în tim
pul producției. Se mai întîlnesc și 
cazuri — ce-i drept puține la nu
măr — cînd unii membri de partid 
trec nepăsători pe lîngă lipsuri, ră- 
mîn pasivi față de abateri săvîrșite 
chiar sub ochii lor.

în sectorul prese — ca de altfel și 
în celelalte sectoare — alături de 
muncitorii vîrstnici întîlnești mulți 
tineri. Pe de o parte lipsa lor de ex
periență, pe de alta înfumurarea au 
creat o situație în care o parte din 
mèmbrij colectivului nu~și realizau 
sarcinile de plan, lucrau de mîntuia- 
lă, dădeau multe rebuturi. Reglorii 
Ion Mitru și Neagu Moldovan, lucrînd 
cu neatenție, au spart matrițele și 
au făcut ca procesul de producție 
să fie întrerupt aproape 30 de ore. 
Ce dovedesc aceste fapte ? Că bi
roul organizației de bază nu și-a o- 
rientat activitatea formarea

șî calitatea reparațiilor
în 

late, 
E. Ferencz, șeful secției de transpor
turi. „Ne dăm seama, ne-a spus el, 
că va trebui să organizăm mai bine 
activitatea. Pentru desfășurarea rit
mică a transporturilor, o mare im
portanță are planificarea circulației, 
începînd chiar de la locul de parcare 
a autovehiculelor. Căci o problemă 
încă nerezolvată satisfăcător este 
spațiul de parcare, devenit prea mic 
față de numărul mașinilor existente. 
Din aceastp cauză, manipularea 
autovehiculelor întîmpină dificultăți, 
se produc întîrzieri la ieșirea pe 
traseu. Nici atelierele, înființate cu 
ani în urmă, nu mai pot face față 
necesităților actuale de reparații“. 
Tehnicienii atelierelor au ridicat și 
problema aprovizionării mai comple
te și mai operative cu piese de 
schimb.

Desfășurarea normală a transpor
tului în comun, mai cu seamă iarna, 
este una din cerințele importante de 
deservire publică. E, desigur, un lu
cru bun că s-au asigurat stocurile 
necesare de carburanți, lubrifianți și 
că s-a hotărît amenajarea unor ram
pe de staționare la Tg. Mureș și 
Tîrnăveni. Vor fi lărgite și garajele 
de la Ciuc. Toplița, Odorhei. Totuși, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar regional se cuvine să acorde o 
atenție mai mare bunei organizări 
a transportului în comun, comple
tării măsurilor amintite cu al.tele, 
menite să pună ordine în acest sec
tor. în sprijinul acestei ac
țiuni ar putea veni și organi
zarea unei consfătuiri cu oameni ai 
muncii din întreprinderi, instituții 
și cu personalul de deservire din 
transporturi. Socotim că merită să 
fie luată în discuție și sugestia ca 
serviciile de transport ale întreprin
derii comunale din Tg. Mureș să 
devină o unitate de sine stătătoare, 
ca și alte propuneri care au în ve
dere organizarea mai bună a aces
tei activități.

Lorand DEAKY 
coresp. „Scînteil" 

unei puternice opinii de masă împo
triva actelor de indisciplină, a ten
dințelor de superficialitate în mun
că. Organizațiile U.T.M. de aici ca 
și grupele sindicale n-au fost a- 
jutate în suficientă măsură să ridice 
în fața opiniei colectivului cazurile 
de indisciplină, să-i determine pe 
cei certați cu disciplina să nu pă
teze prin atitudinea lor rezultatele 
bune obținute de majoritatea mun
citorilor din secție.

In multe organizații de bază de la 
„Electro-Banat“ sînt folosite cu suc
ces în munca educativă dezbaterile în 
grupele de partid și sindicale, gaze
tele de perete, posturile U.T.M. de 
control, brigăzile artistice de agita
ție. Prin discuții interesante, artico
le, interviuri, prin programe artis
tice pline de vervă sînt larg popu
larizate numele muncitorilor eviden- 
țiați, metodele lor de lucru, se ia 
atitudine fermă împotriva acelora 
care nesocotesc disciplina socialistă 
a muncii, avutul obștesc. Dar aici, 
în această organizație, asemenea 
forme n-au fost încă... descoperite.

Toate cele dezvăluite pînă acum 
ridică, pe drept cuvînt, o problemă 
firească : de ce adunarea de alegeri 
n-a analizat cu profunzime aceste 
probleme ? Răspunsul nu-i greu de 
aflat : comitetul de partid n-a aju
tat suficient biroul organizației de 
bază în întocmirea dării de seamă, 
iar la rîndul său Comitetul orășenesc 
de partid Timișoara, cunoscînd din 
alți ani că secția așchiere se bucura 
de faima unei secții fruntașe, n-a 
controlat la timp pregătirea acestei 
adunări.

Ar fi necesar după cum au 
subliniat mai mulți membri de 
partid — ca biroul nou ales să su
pună spre dezbaterea celei mai a- 
propiate adunări generale a organi
zației toate aceste probleme, pe baza 
unui referat judicios întocmit și să 
stabilească măsuri menite să ducă la 

înlăturarea fără întîrziere a lipsu
rilor semnalate.

«HI

Realizările obținute în dezvoltarea 
economiei naționale, creșterea veni
tului național în anii puterii popu
lare au dat posibilitate statului nos
tru să înfăptuiască sistematic un am
plu program de măsuri destinate ri
dicării nivelului de viață al poporu
lui. Studiului multiplelor probleme 
legate de ridicarea nivelului de trai 
îi este consacrată lucrarea „Venitu
rile populației și nivelul de trai în 
R. P. Romînă" de prof. ing. Simion 
Țaigăr, apărută în Editura politică.

Autorul cercetează, în lumina în
vățăturii marxist-leniniste, probleme
le teoretice ale nivelului de trai, re
levă superioritatea sistemului econo
mic socialist în domeniul ridicării 
continue a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, legăturile esențiale ale 
nivelului de trai cu alte categorii e- 
conomice. Bazat pe un bogat și con
vingător material faptic, ol analizea
ză aspectele esențiale ale proble
mei, căutînd totodată să pună și să 
rezolve o serie de probleme pînă a- 
cum mai puțin tratate în literatura 
noastră economică.

Un merit principal al lucrării con
stă în sublinierea preocupării con
secvente a Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru făurirea unui trai mai 
bun al celor ce muncesc, în releva
rea faptului că acest obiectiv con
stituie sarcina programatică a parti
dului, în interesul căreia este con
dusă și coordonată întreaga activi
tate economică. Este subliniat ca
racterul profund științific al politicii 
partidului de industrializare socia
listă, de dezvoltare echilibrată și ar
monioasă a tuturor ramurilor econo
miei naționale, demonstrîndu-se mul
tilateral că aceasta constituie baza 
creșterii continue a nivelului de trai.

Capitolele lucrării au o succesiu
ne logică, iar problemele sînt anali
zate în interdependența lor ; în acest 
mod lucrarea reușește să aibă un 
caracter închegat, chiar dacă unele 
aspecte, mai puțin importante, ale 
nivelului de trai, nu sînt analizate, 
în acest sens apare justificat faptul 
că autorul analizează în primolo 
capitole conținutul și caracterul so
cial al nivelului de trai și condițiile 
social-economice care determină e- 
voluția acestuia, rolul ramurilor pro
ducției materiale și al utilizării for
ței de muncă în ridicarea nivelului 
de trai, distribuirea și redistribuirea 
venitului național și formarea veni
turilor populației.

în lucrare se arată cum — ca re
zultat al industrializării socialiste, al 
dezvoltării economiei naționale, al 
creșterii productivității muncii și în
zestrării energetice a muncii, lărgirii 
serviciilor și creșterii gradului de o- 
cupare a forței de muncă etc. — ni
velul de trai înregistrează o continuă 
creștere. Măsurile preconizate de 
Partidul Muncitoresc Romîn pentru 
continua dezvoltare a economiei na
ționale sînt menite să asigure baza 
materială necesară ridicării necon
tenite a nivelului de trai.

Ocupîndu-se de principalii indica
tori ai nivelului de trai (salariul real, 
fondurile de consum social, venituri
le reale, consumul material, acțiuni
le social-culturale și serviciile co
munale), autorul face o analiză cri
tică și creatoare a problemelor teo
retice și metodologice ale fiecăruia. 

Tratarea problemei salariului real 
este adîncită sub multiplele sale as
pecte și legături economice. Se arată 
între altele că în țara noastră spo
rirea salariului real constituie calea 
principală de ridicare a nivelului de 
trai al salariaților, că îmbunătățirea 
condițiilor materiale și social-cultu- 
rale ale acestora are loc în strînsă 
interdependență cu aplicarea con
secventă de către partid și statul 
democrat-popular a repartiției după 
muncă, cu folosirea principiului co
interesării materialei In acest capitol 
autorul contribuie la lămurirea mal 
multor probleme și teze economice 
legate de căile de creștere a sala
riului real și eficiența acestora, pre
cum și de corelarea creșterii sala
riului cu sporirea productivității so
ciale a muncii.

Un interes deosebit prezintă capi
tolele „Fondurile de consum social' 
și „Veniturile reale ale populației’, 
în care autorul relevă contribuția 
fondurilor de consum social la for
marea veniturilor reale ale salaria
ților în țara noastră. Astiel, venitu
rile suplimentare din fondul de con
sum social pe care salariații le ob
țin pe lîngă salariu din partea sta
tului socialist reprezentau, la struc
tura veniturilor din anul 1962, circa 
38 la sută față de salariu. Veniturile 
reale ale salariaților au crescut în 
perioada 1950—1962 cu 92,4 la sută 
pe un salariat, cu 104,2 la sută pe 
o persoană în cadrul familiilor de 
salariați, și cu 113,6 la sută pe cap 
de locuitor. Completînd calculele fă
cute la capitolul privind salariul 
real, autorul ajunge la concluzia că 
în 1963 veniturile reale ale muncito
rilor au fost de 3 ori mai mari decît 
în 1938. Totodată, ca urmare a creș
terii veniturilor bănești și în natură, 
a scăderii impozitului agricol și a 
influenței micșorării prețurilor la pro
dusele industriale, veniturile reale 
ale țărănimii muncitoare au crescut 
în perioada 1951—1962 de circa 1,5 
ori pe o persoană ocupată în agri
cultură (sectorul individual și secto
rul cooperatist-colectivist, fără sec
torul de stat), iar pe o persoană în 
familiile de țărani (individuali și co
lectiviști) de circa 1,68 ori.

Cercetarea analitică a conținutu
lui și dinamicii fondurilor de consum 
social și a veniturilor reale ale 
populației conduce autorul la o se
rie de concluzii și propuneri intere
sante. în acest sens o însemnătate 
practică are propunerea sa privind 
modul de calcul al veniturilor reale, 
autorul reșolvînd astfel problema de 
un deosebit interes a includerii în 
veniturile reăle a serviciilor social- 
culturale pe care populația le pri
mește gratuit sau parțial gratuit.

Cu ocazia împlinirii unui secol de 
existență a Casei de Economii și 
Consemnațiuni, în Editura științifi
că, sub egida Consiliului de condu
cere al C.E.C., a apărut monografia 
Centenarul Casei de Economii și 
Consemnațiuni 1864—1964, menită a 
înfățișa activitatea organizată de e- 
conomisire în țara noastră, în ca
drul acestei instituții.

Monografia de față scoate în re
lief tradițiile progresiste ale organi
zării și păstrării micilor economii 
ale oamenilor muncii încă în cadrul 
„Caselor de prevedere“ muncitorești 
de la mijlocul secolului trecut. 
Crearea caselor de economii a fost 
puternic susținută de Nicolae Băl- 
cescu, Ion Ionescu de la Brad și alți 
economiști și istorici progresiști. Lu
crarea înfățișează acțiunea de eco
nomisire în Romînia burghezo-mo- 
șierească în perioada capitalismului 
premonopolist și a celui monopolist, 
identifică și denunță diversele cu
rente din gîndirea economică romî- 
nească burgheză, care considerau or
ganizarea acțiunii de economisire 
„soluția chestiunii sociale“.

O mare parte a lucrării este con
sacrată reliefării caracterului nou

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Pelleas și Melisande
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Prințesa circului — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Regele Lear — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Patima de sub ulmi — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio — str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Comedia erorilor — (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala Magheru): 
Act venețian — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Zizi Și... formula ei de viață — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri
— (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat: 
Finita la comedia — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala „Sa
voy") : Revista de altădată — (orele 20), 
(sala „Victoria“): Aventurile unei um
brele — (orele 20). Teatrul „Țăndărică“: 
Băiatul și vîntul — (spectacol pentru 
copii — orele 16), Eu și materia moartă
— (spectacol pentru adulți — orele 20,30). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pentru ecran panoramic) : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (seria de bilete nr. 
1 194 — orele 19,30), Patria (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Sedusă și abandonată: 
Republica (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30), 
Festival (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20.45), To
mis (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Modern 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Veselie la 
Acapulco : Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45). București (8; 10,15;
12.30: 14.45; 17.15; 19,45; 22), Excelsior
(8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grivița (10: 
12,30: 15; 17,30; 20). Melodia (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Tot aurul din lume: 
Carpați (10; 12; 14; 16). Teama: Capitol 
(9,30; 11,15; 13,30: 16: 18,30: 21), Feroviar 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Rahova 
(16; 18,15; 20,30). Comisarul Maigret se

Prin 
crării 
laturile multiple ale nivelului de trai 
devine mai complex. O utilitate deo
sebită în cadrul temei privind con
sumul materia] o are tratarea pro
blemelor determinării științifice a 
consumurilor și atingerea treptată a 
acestora. Din analiza materialului 
faptic cuprins în capitolul consa
crat acțiunilor social-culturale re
zultă clar că societatea socialistă 
urmărește în mod constant să tradu
că în viață cerințele științei și dez
voltării culturale, să transforme cul
tura într-un bun al întregului popor.

Realizările obținute în anii regimu
lui democrat-popular în ce privește 
multiplele laturi ale nivelului de trai 
al oamenilor muncii sînt reliefate și 
mai puternic prin contrapunerea, ar
gumentată științific, a situației lor în 
timpul regimului burghezo-moșieresc.

Culegerea unui bogat material 
faptic, în mare parte inedit, prelu
crarea lui multilaterală, efectuarea 
de calcule originale, tragerea de 
concluzii de interes teoretic și prac
tic, tocmai pe baza analizei apro
fundate a realității, conferă lucrării 
caracterul de cercetare științifică. In 
această privință trebuie menționat 
că, după părerea noastră, mai există 
o oarecare inegalitate între capitole. 
Astfel, în capitolele privind baza 
materială a creșterii nivelului de 
trai al oamenilor muncii și dezvol
tarea acțiunilor social-culturale și 
a serviciilor comunale se acordă un 
spațiu prea mare unor date de lar
gă circulație. Credem că comprima
rea acestor părți la strictul nece
sar ar fi contribuit la ridicarea 
nivelului științific al lucrării, consi
derațiile interesante teoretice și 
practice făcute de autor pierzîndu-se 
uneori în abundența de date.

Lucrarea ridică șl unele probleme 
ce mai comportă discuții, suscepti
bile de a fi aprofundate, ca : legă
tura dintre mișcarea prețurilor în co
merțul socialist și mișcarea (transfe
rurile) de venituri între clase și gru
pe de populație, indicatorii pe baza 
cărora să fie examinată corelația 
dintre creșterea salariului real și a 
productivității muncii sociale etc.

Prin conținutul său de idei, prin 
numeroasele încercări izbutite de a 
elucida unele probleme teoretice și 
concrete ale nivelului de trai, lu
crarea este valoroasă și utilă atît 
economiștilor, cercetătorilor științi
fici, cadrelor didactice, studenților, 
propagandiștilor din învățămîntul 
de partid, precum și unui cerc larg 
de cititori, aducînd o contribuție la 
dezvoltarea cercetărilor științifice în 
acest domeniu.

Prof. univ. Vasile RAUSSER

și conținutului deosebit de im
portant al economisirii în con
dițiile construcției socialiste în 
țara noastră. Datele statistice 
bogate, publicate în lucrare, arată 
că economisirea la C.E.C. a devenit 
în anii puterii populare o acțiune 
largă care cuprinde milioane de de
punători de la orașe și sate, reflec- 
tînd creșterea ’ nivelului de trai al 
populației. Semnificativ pentru dez
voltarea acțiunii de economisire este 
faptul că, în timp ce veniturile bă
nești ale populației au crescut între 
1959—1963 de 1,5 ori, partea din a- 
ceste venituri atrasă la C.E.C. a spo
rit de 2,8 ori, iar soldul mediu pe lo
cuitor de 3,8 ori. în amploarea aces
tei acțiuni se reflectă încrederea ma
selor muncitoare în politica partidu
lui și a guvernului, în perspectivele 
luminoase ale dezvoltării economiei 
naționale.

Lucrarea 
tru faptul 
economică 
monografiile științifice ale unor in
stituții cu veche tradiție în istoria 
economiei noastre.

înfurie: Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Arta (16; 18,15; 20,30). Cari ----
Ossietzky : Central (10,30; 13; 15,30;
20,30).  Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,45; 13,15; 1G,45; 20,15), 
Dacia (9,30; 13; 16,30; 20). Rebelul magni
fic : Union (14,30; 16,30; 18,45; 21). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). Bărbații : Doina (11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30). Parisul pe gheață —
Piscuri și peșteri minunate — Vreau să 
știu tot nr. 32 — Mirka cel nevăzut — 
Nuntă țărănească : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Străinul — cinemascop 
(ambele serii) : Giulești (9.30; 13; 16,30;
20) , Volga (10,30; 16; 19,30). Hatari (am
bele serii) : înfrățirea între popoare (10; 
16,30; 20), Floreasca (16; 19,30). Comisa
rul : Cultural (15; 17: 19; 21). In viitoa
re : Buzești “ — — - ' ’
Crîngași (11; 
(18,15; 20,30). 
Bucegi (10; 
(10,15; 12,45; 
Unirea (16; 
blestemată: 1
21) , Drumul sării ('::,' ii,'::,' i„'
lapagos : Vitan (16; 18,15; 20,30). Umbre
lele din Cherbourg : Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15: 20,30). Sechestratul din Altona: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Cei șapte mag
nifici — cinemascop : Popular (10,30;
14,30: 17,30; 20,30). Dragoste Ia zero gra
de : Moșilor (15; 17; 19; 21). Poveste de 
pe Don : Cosmos (16; 18: 20), Lira (15.30; 
18; 20,30). Domnișoara... Barbă Albastră: 
Viitorul (14; 16; 18,15; 20,30). Locotenent 
Cristina: Colentina (14,15; 16.30; 18,45; 21). 
Viață particulară: Progresul (14,30; 16,45; 
19; 21,15). Vii și morți — cinemascop 
(ambele serii) : Flamura (10; 12.45: 16,30; 
20,15). Doi colonei : Ferentari (16; 18.15:
20,30).  Banda de lași: Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  Aventura de la miezul nopții: Pa
cea (16; 18; 20).

In vitrinele 
librăriilor

Culegerea în ajutorul celor 
care studiază trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul tinerei gene
rații cuprinde lecții despre mo
rală, patrie și patriotism, in
ternaționalismul proletar, mun
ca în orînduirea socialistă, co
lectivism, tovărășie, priete
nie, dragoste. Volumul mai 
cuprinde Statutul Uniunii Ti
neretului Muncitor din Republica 
Populară Romînă, gînduri despere 
morală ale unor mari personali
tăți politice și culturale, un mic 
dicționar politic, poezii și cîntece 
pentru tineret.

• Babeuf și conspirația pentru 
egalitate — de Claude Mazauric.

LUCRĂRI APĂRUTE 
ÎN EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Lucrarea Descrieri geograîice 
de George Vâlsan a apărut re
cent sub îngrijirea științifică a 
prof. dr. Vintilă Mihăilescu și 
prof. dr. Tiberiu Morariu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne. Tot aceștia semnează și 
un amplu studiu introductiv des
pre viața și opera cunoscutului 
geograf romîn.

o Raporturile contractuale de 
furnizare a produselor — de Gh. 
M. Țigăeru și D. C. Marinescu.

® Comunicarea în procesul 
muncii — de Tatiana Slama-Ca- 
zacu.

o Istoria matematicii de la 
Descartes pînă la mijlocul seco
lului al XIX-lea — de H. Wie- 
leitner.

• De la piatră la hîrtie — de 
Aurel Dîmboiu.

© învățați limba franceză fără 
profesor — colectiv.

® Exerciții de gramatică fran
ceză — de Aurelian Tănase.

«Exerciții de gramatică en
gleză — de Constantin Săndu- 
lescu.

BROȘURI EDITATE 
DE CONSILIUL PENTRU 

RĂSPÂNDIREA CUNOȘTINȚE
LOR CULTURAL-ȘTIINȚIFICE

® Mărturii despre Romînia *e 
ieri și de azi — de C. Popișțeanu 
și E. Goldhamer.

«Figuri de chimiști romîni — 
de Cristofor I. Simionescu și 
Magda Petrovanu.

o Automatizarea — de V. Bă- 
tîreanu și V. Săndulescu.

e Zborul spre lună — de D. 
Andreescu.
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București : blocuri noi, impunătoare, în cartierul Balta Albă

INFOR
DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 

CĂRȚII GERMANE ’
Luni a avut loc în Capitală des

chiderea Expoziției cărții germane, 
organizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă în cadrul pla
nului de colaborare culturală dintre 
R. P. Romînă și R. D. Germană. Cu
vîntul de deschidere a fost rostit de 
Ion Marinescu, director al Centralei 
editurilor și difuzării cărții, după 
care a vorbit Günther Thews, dele
gatul Direcției generale a editurilor 
și difuzării cărții din Ministerul 
Culturii al R. D. Germane.

A fost de față dr. Bock Siegfried, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic. Ex
poziția oferă, prin cele 1 500 de lu
crări, o imagine a activității edito
riale și a realizărilor obținute în ul
timii ani în acest domeniu în R. D. 
Germană.

A
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii de stat din Poznan și-a încheiat 
turneul în țara noastră cu un con
cert dirijat de Witold Krzemienski,

OAMENI

LINIE
(Urmare din pag. I-a)

Așa l-am cunoscut pe Constantin Maf
fei, montor de utilaje și mașini. Și am 
găsit mai apoi prilejul să-l ascult în con
tinuare. Spunea Mattei: „noi facem o 
muncă de creafie. Din utilajele și mate
rialele descărcate din vagoane întrupăm 
ființa uzinei”. In Maffei vedeam un om pa
sionat. La aceasta se adăuga conștiința a 
ceea ce face și pentru cine face. Simțea în 
el, aproape vie, responsabilitatea de con
structor. Venise de la uzina de acid sul
furic și superfosfați de la Năvodari. Nu 
știa încă unde va mai pleca. Dar chiar 
în aceeași săptămînă o dispoziție ieșită 
din birourile de la etajul II din bulevar
dul Magheru îl detașa împreună cu alți 
montori la Combinatul de industrializare 
a lemnului de la Suceava. Și-a luat vali
zele și s-a dus. Apoi de la Suceava a 
traversat din nou țara, în diagonală, spre 
combinatul chimic de la Craiova și de aici 
la combinatul de celuloză și hîrtie de la 
Călărași.

Cum să nu admiri asemenea oameni? 
Cînd vezi pe cîte unul care, neînțelegînd 
încă interesele obștești, se opune mu
tării lui dintr-o secție într-alta a acele
iași fabrici, te gîndeșfi involuntar la con
structori, la miile de Maftei care traver
sează Carpații spre alte șantiere, spre 
alte locuri de muncă. Tși iau puținele lor 
lucruri și se duc. E în asta ceva care ține 
de dăruire, de eroism.

Doi șefi de echipă, frații Ion și Mircea 
Teodorescu, au fost văzuți pe mai toate 
marile șantiere ale chimiei: la Săvinești 
și la Uzina de anvelope „Danubiana", la 
combinatele de la Brăila și Craiova, aici 
și în alte locuri. In cele din urmă au tre
buit totuși să se despartă pentru o vre
me. Laolaltă cu alți specialiști în mon
taje, Mircea Teodorescu a plecat să ri
dice o rafinărie în îndepărtata Indie. Ase
menea lui Maftei, cei doi Teodorescu și 
mulți alți muncitori, tehnicieni și ingineri 
specializați în montajul utilajelor tehnolo
gice au fost decorați cu ordine și meda
lii pentru contribuția lor la ridicarea com
binatelor chimice de azi.

Cînd apar pe un șantier monforii de 
utilaje, e limpede pentru oricine că lu
crările, construcția intră în faza ei finală. 
Pe vreme bună sau rea, vara și iarna ît 
vezi lucrînd ore în șir în halele abia 
ridicate de constructori, pe coloanele me? 
talice la mari înălțimi, legați în centuri 
de siguranță, pe rezervoarele înalte, pre
tutindeni. Sînt oameni cu experiență de 
viață și modești, dar foarte pretențioși 
cînd este vorba de meseria lor.

Un elogiu adus montorilor de utilaje, 
(oamenilor vrednici de pe șantierele țării,

MATH
»

prezentat luni seara la Ateneul R. P. 
Romîne. Programul a cuprins Sim
fonia I de Tadeusz Baird, Con
cert pentru pian și orchestră de 
Tadeusz Szeligowski, solistă Aleksan
dra Utrecht, Uvertură de concert 
de George Enescu, 2 arii și uvertura 
Poveste de iarnă de Stanislaw Mo- 
niuszko, solistă Iadwiga Romanska.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
conducerii Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au participat am
basadorul R. P. Polone în R. P. Ro
mînă, Wieslaw Sobierajski, șefi și 
membri ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București. Artiștilor 
le-au fost oferite flori.

Cu prilejul turneului în țara 
noastră al Filarmonicii de stat din 
Poznan, ambasadorul R. P. Polone 
la București, Wieslaw Sobierajski, a 
organizat o întîlnire prietenească la 
sediul ambasadei.

(Agerpres)

Olimpiada
Ieri au fost continuate partidele 

întrerupte din runda a 5-a a Olim
piadei de șah de la Tel Aviv. Echipa 
R. P. Romîne a învins cu scorul de 
3—1 echipa Canadei. Gheorghiu a 
făcut remiză cu Yanofski.

Aseară în runda a 6-a echipa R.P. 
Romîne a întrecut cu scorul de 2,5— 
1,5 puncte echipa Olandei. Gheor-

LA SFÎRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI

Ultima etapă a turufai 
campionatului de fotbal

Etapa a XIII-a a campionatului 
republican de fotbal al echipelor 
de categoria A va avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Me
ciurile se vor disputa astfel: sim- 
bătă: Crișul Oradea-Rapid; dumi
nică: Farul Constanța-C.S.M.S. 
Iași, Steagul roșu Brașov-Dinamo 
Pitești, Petrolul Ploiești-Dinamo 
București, Minerul Baia Mare- 
U.T.A., Steaua București-Știința 
Cluj șl Progresul București-Știința 
Craiova.

La Onești, Timișoara, București și Satu Mare au avut loc noi întreceri pentru 
campionatul republican de lupte clasice pe echipe. Nivelul partidelor a fost în 
general corespunzător, protagoniste fiind echipele Dinamo București (grupa I, 
la Onești), C.S.O. Reșița (grupa a Il-a, la Timișoara), Steaua (grupa a IlI-a, la 
București) și Unio Satu Mare (grupa a IV-a, la Satu Mare). în fotografie : fază 
din partida N, Cernău (Steaua)—Gh. Cloț (Metalul) disputată în sala Giulești 

din Capitală

Sesiuni 
tehnico - științifice

Luni au început în Capitală lucră
rile sesiunii științifice a Observato
rului astronomic al Academiei R. P. 
Romîne, la care participă academi
cieni, cercetători și alți specialiști din 
•București, Cluj, Iași și Timișoara, 
Sînt dezbătute probleme privind as- 
trometria meridiană și fotografică, 
mecanica cerească, astrofizica, fizica 
soarelui, folosirea sateliților artifi
ciali, cosmogonie, cosmologie etc. 
După cuvîntul de deschidere, rostit 
de directorul observatorului, Con
stantin Drîmbă, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne, a 
vorbit acad. Gheorghe Demetrescu 
despre începuturile Observatorului 
astronomic din București. Au fost 
prezentate apoi dările de seamă ale 
secțiilor de astronomie și astrofizică, 
precum și o serie de comunicări.

Lucrările sesiunii continuă.
*

Duminică s-a încheiat la între
prinderea de hîrtie și celuloză 
„Steaua roșie“ din Bacău cea de-a 
IV-a sesiune tehnico-științifică a 
fabricii. Timp de trei zile, ingineri, 
maiștri și tehnicieni, cadre didac
tice de la Institutul politehnic Iași, 
au dezbătut pe baza a numeroase 
referate și comunicări, unele aspec
te ale extinderii în fabrică a tehni
cii noi, precum și îmbunătățirea 
unor procese tehnologice, în scopul 
îmbunătățirii calității produselor.

(Agerpres)

Știri culturale
Circul italian „Medrano“, cunoscut 

pe trei continente, este de mai mul
te luni oaspetele țării noastre. Ar
tiștii italieni au fost aplaudați de 
peste 200 000 de spectatori din Timi
șoara, Arad, Oradea, Cluj, Brașov, 
Ploiești, Iași și alte orașe. Publicul 
bucureștean va avea prilejul să ur
mărească spectacolele circului „Me
drano“ începînd de miercuri 18 no
iembrie.

Luni seara, Opera de stat din Cluj 
a prezentat spectacolul cu opera 
„Aida“, la care și-a dat concursul 
tenorul Salvatore Puma de la opera 
„Scala“ din Milano, în rolul lui Ra- 
dames.

Echipele de teatru de amatori bu- 
cureștene au început o nouă stagiune 
permanentă. Primul spectacol a a- 
vut loc luni seara la Teatrul „C. 
Nottara“, în interpretarea formației 
Uzinelor „Republică“,' cu piesă „Fii
cele“ de Sidonia Drăgușanu, în regia 
lui Minei Klepper, actor la Teatrul 
muncitoresc C.F.R.

de șah
ghiu a cîștigat la Bouwmeester. 
Partidele Ghițescu-Kuybers, Ciocîl- 
tea-Zuidema și Radovici-Prins s-au 
încheiat remiză. în prezent, echipa 
R. P. Romîne se află pe locul doi în 
clasament cu 15 puncte după echipa 
U.R.S.S. Astăzi șahiștii romîni întîl- 
nesc formația R. P. Ungare.

Concurs internațional 
de patinaj artistic

Pe patinoarul artificial din par
cul sportiv „23 August" este pro
gramat sîmbătă și duminică un 
concurs internațional de patinaj 
artistic. Ieri, federația de specia
litate ne-a comunicat că și-au a- 
nunțat participarea patinatori și 
patinatoare din Austria, Ceho
slovacia, R. D. Germană și Un
garia. Acestora li se vor adăuga, 
firește, reprezentanții țării noas
tre. In prima zi se vor desfășura 
figurile impuse, iar a doua zi — 
cele alese.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ PRETUTINDENI
BELGIA Șl PROBLEMELE
ALIANJEI ATLANTICE

Sub titlul „Belgia și criza alianței 
atlantice” ziarul „LA LIBRE BELGIQUE" 
publică un articol despre relațiile dintre 
Belgia și N.A.T.O.

„La începutul ■ săptămînii trecute — se 
spune în articol — ministrul de externe, . 
Spaak, s-a întors de là Washington unde 
a avut discuții cu Harriman și Dean Rusk. 
In cursul acestor întrevederi s-a discu
tat problema Congoului și a forței nu
cleare multilaterale. In această din urmă 
chestiune s-ar putea ca rolul lui Spaak, 
de mediator fără 
lunile

Nu 
îerale 
lansat 
multe 
suprafață, echipată cu rachete nucleare 
Polaris și compusă din echipaje mixte, a 
fost de la bun început puternic sprijinit 
de Germania occidentală și combătut de 
Franța. El a format obiectul unor studii 
îndelungi, dar un lucru nu s-a arătat nici
odată clar : în ce măsură vor lăsa ame
ricanii pa seama celorlalți participant la 
forța multilaterală controlul, chiar colec
tiv, al sarcinilor nucleare.

In ce privește Belgia, ea a adoptat o 
atitudine rezervată. Ea a delegat un ob
servator la discuțiile experților, dar a re
fuzat să trimită un echipaj pe distrugă
torul care trebuia să servească drept 
«cobai». în decembrie 1963, la Paris, 
ministrul apărării naționale, Segers, fă
cea cunoscută «părerea sa personală» :

voie, să fie hofărîtor în
viitoare.
vom face 
a N.A.T.O.
în 1960 și remaniat apoi în mai 
rînduri, al unei forțe navale de

istoricul forței multila- 
Acest proiect american,

BB

ofertelor din

include moder- 
cercetare vest- 

mai mari 
nivelarea

va 
de 
de lefuri

Și

Sub acest titlu, ziarul „NEW YORK 
TIMES" a publicat o corespondență din 
Bonn cu privire la exodul savanților 
vest-germani spre S.U.A. Reamintim că 
în cursul anului și presa engleză s-a o- 
cupat pe larg de problema exodului 
savanților din Marea Britanie în S.U.A.

„Guvernul vest-german — scrie „New 
York Times” — are de gînd să iă mă
suri pentru a pune capăt emigrării savan
ților germani în Statele Unite. Ministerul 
pentru cercetări științifice a dezvăluit re
cent că va iniția o campanie pentru a 
determina pe oamenii de știință și ingi
nerii germani să reziste 
partea americană.

Această campanie 
nizarea institutelor 
germane, asigurarea 
pentru oamenii de știință 
drumului spre o ascensiune mai rapidă 
spre vîrful piramidei academice pentru 
savanți germani mai tineri.

Ministerul nu știe exact cîți oameni 
de știință pleacă anual în S.U.A. S-a a- 
preciat că aproximativ 250—350 de oa
meni de știință frec anual Atlanticul și 
>u se mai întorc. Sursele americane a- 
preciază că aproximativ 4 500 de oa
meni de știință germani s-au stabilit 
în Statele Unite din anul 1949.
- Bonnul nu consideră actualul

comparabil cui cele două exoduri 
rioare de intelectuali. Unul a avut loc în 
deceniul al patrulea, cînd mulți au plecat 
din cauza ascensiunii nazismului. Celă
lalt val a avut loc imediat după cel de-al 
doilea război mondial cînd în Germania

flux 
ante-

Corespondență din Roma

și problemele
Este paradoxală constatarea cu 

care s-a încheiat un sondaj al opi
niei publice întreprins recent în 
Italia : 90 la sută din persoanele so
licitate să explice diferența dintre 
diverse noțiuni economice n-au 
dat un răspuns care să-i mulțumeas
că pe autorii sondajului. E para
doxală pentru că, în practică și în 
grijile cotidiene ale cetățeanului ita
lian obișnuit, ca și în dezbaterile po
litice revin insistent, de mai multă 
vreme, numeroase întrebări din a- 
cest domeniu. Mai ales o întrebare, 
care le însumează pe toate, am ci
tit-o și am auzit-o frecvent : în ce 
sens evoluează conjunctura ?

Prin „conjunctură" se înțelege aici, 
pentru a împrumuta definiția dată de 
„Corriere della Sera", „fluctuația di
ficultăților economice". Termenul nu 
e nou. Dar el a căpătat o largă cir
culație în ultimii doi ani, exprimînd, 
într-o formulare lapidară, anumite 
fenomene de instabilitate apărute în 
economie. In aula parlamentară, în 
publicațiile de specialitate sau pur 
și simplu în conversațiile de pe stra
dă, el a devenit leit-motivul unor 
multiple preocupări : ce terapie tre 
buie aplicată împotriva febrei prețu 
zilor ? Cum poate înceta „eroziunec 
monetară ?”. Va continua sau nu 
contracția producției industriale ? 
„Cadrul actualei situații economice, 
scria acum cîteva zile „Giornale 
d'Italia", e plin de contraste ; pre
zintă zone de întuneric, altele de um
bră și clarobscururi, altele de semi- 
lumină și lumină". O caracterizare 
plastică aparține și ministrului fi
nanțelor, Roberto Tremelloni : „Sin
tern în afara furtunii, dar nu 
încă timp senin'. Ministrul a arătat că 
procesul de revenire din inflație e

„Eu cred că Belgia nu trebuie să parti
cipe la o eventuală forță multilaterală a 
N.A.T.O. Eu consider că trebuie acorda
tă prioritate absolută întăririi forțelor 
«convenționale»”.

în ianuarie 1964, de data aceasta în 
numele întregului guvern, Segers avea să 
repete declarația, insistînd asupra sarci
nilor financiare pe care le-ar implica, 
pentru Belgia, o participare la F.N.M. Cu 
dorința de a nu displace pe față america
nilor, Spaak era mai puțin categoric, dar 
sublinia totuși în fața Camerei că Bel
gia nu este în măsură să colaboreze la 
o asemenea forță. Cît despre André De 
Staercke, delegatul permanent al Belgiei 
la N.A.T.O., considerat în general ca un 
sprijinitor necondiționat al politicii ame
ricane, acesta a adoptat o atitudine une
ori echivocă, lăsînd să planeze îndoiala 
asupra intențiilor Belgiei. De atunci, po
ziția guvernamentală a evoluat puțin, în 
sensul unei mai mari ostilități față de o 
participare belgiană la proiectul nuclear, 
ceea ce corespunde de altfel unei dorin
țe clar exprimate de Senat, precum și 
opiniei majorității depufaților. S_a aflat 
că Spaak s-ar fi supărat pe vechiul său 
prieten, De Staercke, reproșîndu-i încă- 
pățînarea demnă de o cauză mai bună.

De fapt, la obiecțiile militare și finan
ciare ale Belgiei față de forța multilate
rală s-ar putea adăuga obiecții politice. 
Unii miniștri ar fi fost destul de dispuși 
să accepte o participare belgiană la o 
forță în care majoritatea națiunilor atlan
tice ar fi reprezentată și care ar favoriza 
«unitatea europeană», împiedicînd tot
odată Germania federală să aibă un rol 
prea activ la secretele atomice.

Dar astăzi perspectivele s-au schim
bat. Națiunile atlantice sînt reticente. Po
ziția oficială a Angliei nu va fi cunos-

numărat

occidentală nu existau 
cercetări științifice. I 
atunci s-a 
Braun.

Ministerul 
a arătat că 
termină anual universitățile vest-germane 
nu satisfac nevoile 
gice a țării.

Comparativ cu 
oamenii de știință 
fiți prea bine. In plus, fondurile de cer
cetări științifice, alocate de guvern, in
dustrie, universități și institute de cerce
tări sînt mai mari în S.U.A. Cercetările 
științifice sînt mai bine organizate în 
S.U.A. decît în Germania federală. Un alt 
factor care determină exodul oamenilor de 
știință din R. F. G. este faptul că în 
acest domeniu avansarea este lentă. Un 
om de știință nu primește un proiect mai 
important înainte de a trece de o vîrsfă 
mijlocie".

I condiții pentru 
Printre cei plecați 

și Werner von

cercetări științificepentru
cei 30 000 de studenți care

dezvoltării tehnolo-

standardul american 
germani nu sînt plă-

★

In aceeași ordine de idei, ziarul en
glez „TIMES" scrie :

„Declarația lui Erhard, făcută într-o cu- 
vînfare ținută la Hamburg, în care se 
spune că în perioada legislativă care 
va începe în septembrie viitor va fi ne
cesar să se dubleze cheltuielile pentru 
știință și munca de cercetare arată că 
guvernul este hotărîf să lupte împotriva 
a cel puțin unuia din motivele care stau 
la baza emigrării oamenilor de știință 
vest-germani spre Statele Unite.

De fapt plecarea oamenilor de știință 
talentați spre Statele Unite nu este o 
problemă acută numai pentru Germania 
occidentală. Această problemă se pune 
în R. F. Germană chiar în mai mică măsură 
decit în Anglia. Nu există statistici ger
mane pentru această problemă, dar con-

lent, dar, a adăugat el, „ne îndepăr
tăm de pericolele mai mari din pe
rioada cuprinsă între iulie 1963 și 
primele luni ale anului 1964". Primul 
ministru Aldo Moro a făcut acum 
cîteva zile o declarație în același 
sens.

Zona de lumină la care se referea 
„Giornale d'Italia" o constituie ame
liorarea sensibilă a balanței de 
plăți, devenită activă după ce anul 
trecut a înregistrat un pasiv de 780 
de miliarde de lire. Această activi
zare este explicată de comentatori 
prin dezvoltarea schimburilor co
merciale cu alte țări și, în consecin
ță, prin creșterea exporturilor. In 
celelalte zone se situează scăde
rea investițiilor, reducerea ritmului 
producției, în special în construcții, 
fragilitatea prețurilor. Iată două din 
ultimele date furnizate de Institu
tul italian de statistică: în luna sep
tembrie s-a înregistrat o diminuare 
de 2,5 la sută a producției industria
le față de aceeași lună a anului 1963; 
între decembrie 1963 și septembrie 
1964 prețurile la consum au crescut 
cu 4,2 la sută. Cifrele sînt inferioare 
celor care fuseseră socotite „posi 
bile" în evoluția conjuncturii, da: 
ele indică, după aprecierea minis 
Irului tezaurului, Colombo, „menține
rea în continuare a unor surse de 
preocupare' alături de „simptomele 
de atenuare a dezechilibrelor".

Dar conjunctura nu este numai o 
sumă de probleme economice. Ea 
are numeroase implicații politice. Se 
știe că, atunci cînd noul cabinet 
cvadripartit de „centru stînga" s-a 
prezentat în fața parlamentului pen- 

avem tru a primi investitura, o mare par
te, dacă nu cea mai mare parte, a 
discursului premierului Moro a fost

cută decît după întrevederile Wilson — 
Johnson de la sfîrșitul anului.

în aceste condiții, este oare înțelept 
să sprijinim un proiect care ar duce la o 
alianță de fapt între Statele Unite și Ger
mania federală (cu sau fără Anglia), izo- 
lînd celelalte națiuni europene ? 1 se 
poate permite echipei Erhard — Schrö
der să facă pași pe calea nucleară, în 
momentul în care anumite personalități 
vest-germane formulează pretenții terito
riale în Est ?

Sînt întrebări grave care se pun atît la 
Bruxelles cît și în alte capitale europene, 
în această privință, vizita făcută de Spaak 
generalului de Gaulle la 29 octombrie 
a servit drept «șoc psihologic». întreve
derea avînd loc în «tête a tête», nu se 
va ști niciodată exact ce și-au spus cei 
doi oameni de stat care, în ultimii ani, 
s_au înfruntat atît de des. La întoarcerea 
sa la Bruxelles, ministrul de externe bel
gian s-a arătat foarte discret, chiar cu in
timii săi. El s-a declarai totuși neliniștit, 
considerînd că amenințarea unei «revi
zuiri sfîșietoare» a politicii franceze nu 
este un bluff. El a afirmat, de asemenea, 
că a fost plăcut surprins de contactul său 
cu generalul de Gaulle. Un lucru pare 
sigur : la viitorul consiliu ministerial 
N.A.T.O., care se va ține la Paris la ju
mătatea lunii decembrie, nu vom mai a- 
sisfa la înfruntarea tradițională dintre 
Spaak, apostol elocvent al ortodoxiei 
atlantice, și Couve de Murville, interpret 
fidel al tezelor gaulliste ostile integrării 
militare”.

In încheierea articolului se spune : 
„Deja, la Washington, în cursul întrevede
rilor sale cu Dean Rusk, Spaak ar fi su
gerat să nu fie grăbită crearea forjei 
multilaterale și să fie restabilit dialogul 
cu Parisul. Adeseori a fost vorba despre 
un «directoriu» anglo-franco-american în 
fruntea N.A.T.O. Cea mai proastă soluție 
ar fi, evident, ca acestui «directoriu» al 
celor trei puteri atomice — căruia îi erau 
opuse «micile națiuni» ale alianței atlan
tice — să-i fie substituită o «axă» Wa
shington — Bonn", 

form surselor americane între 1957 și 
1961 au emigrat în S.U.A. 2 000 de oa
meni de știință din R. F. Germană în 
comparație cu 3 000 din Anglia.

Se apreciază că actuala dezvoltare in
dustrială din S.U.A. va necesita în 1970 
circa 59 000 oameni de știință și cerce
tători, dar S.U.A. nu vor putea furniza 
din cadrul oamenilor săi decîf 38 000”.
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în partea centrală a Vietnamului de sud au avut loc mari inundații 
de pe urma cărora și-au pierdut viața mai multe mii de oameni. în 
localitatea Tamky (fotografia de mai sus) numai clădirile din beton ar

mat au putut rezista violenței apelor

afectată soluțiilor pe care guvernul 
și le-a propus pentru înfruntarea di
ficultăților economice. Se știe, de 
asemenea, că discutarea acestor so
luții, cunoscute sub titulaiura „mă
suri anticonjuncturale", a domina! 
majoritatea ședințelor de toamnă ale 
Camerei depufaților și Senatului, 
într-una din ele coaliția guverna
mentală fiind pusă în minoritate. în 
sfîrșit, trebuie adăugat că în jurul 
întrebării : să primeze conjunctura 
sau reformele ? a gravitat și conti
nuă să graviteze o îndelungată con
troversă în interiorul partidului so
cialist italian și, sub presiunea ari
pei lombardiene din P.S.I., între par
tidul socialist și partidul democrat- 
creștin.

în ultimele săptămîni, proble
mele conjuncturii au căpătat un 
plus de pondere în interesul constant 
manifestat față de ele de exponenți 
ai vieții publice și economice ita
liene. Ministrul bugetului, Pieraccini, 
și ministrul tezaurului, Colombo, au 
prezentat mai multe ore în Camera 
depufaților expuneri asupra stadiu
lui actual și perspectivelor în econo
mia țării. Aceste expuneri au deschis 
drumul parlamentar pe care trebuie 
să-l străbată examinarea proiectului 
de buget pentru anul financiar 1965.

Care este baza de la care pleacă 
proiectul noului buget ? Aproape 
fără excepție, edițiile ziarelor italiene 
apărute după discuțiile amintite din 
Camera depufaților a- , extras sub 
titluri următoarea apreciere din 
cuvîntarea ministrului bugetului, 
Pieraccini : ,,ne găsim încă într-o 
fază dificilă a vieții noastre econo
mice, întrucî’ conjunctura negativă 
nu a fost depășită, chiar dacă 
există impresia că am ajuns în a-

PROCESELE A DOI NEGRI 
CONDAMNAȚI LA MOARTE 
VOR FI REVIZUITE

DatSrită anchetei inițiate și între
prinse de un grup de cetățeni din 
districtul Washington, unde majorita
tea populației o constituie albii, doi 
negri acuzați de violarea unei fete 
albe, care fuseseră condamnați pentru 
aceasta la moarte în orașul Rockville 
(Maryland), au obținut rejudeoarea 
procesului. Ancheta a durat doi ani și 
a adus date cu privire la reputația 
presupusei victime.

„Acest caz judiciar — arată ziarul 
„Le Monde“ — este deosebit din două 
motive: în primul rînd, pentru că ho- 
tărîrea de a redeschide dosarul nu este 
rezultatul unei anchete administrative, 
ci al eforturilor unui grup de cetă
țeni. In al doilea rînd, pentru că este 
și mai puțin obișnuit în S.U.A. ca să 
se pună în discuție „virtutea“ unei fe
mei albe, care se plînge de conduita 
unui negru față de ea. Pînă la acest 
caz, domnea regula că „spusele femeii 
albe — oricare ar fi fost reputația ei 
— aveau prioritate exclusivă asupra 
spuselor omului de culoare“.

CREIER ELECTRONIC 
PENTRU SCAFANDRI

în Canada a fost realizat un creier 
electronic cu ajutorul căruia scafan
drii vor putea efectua în viitor scu
fundări mai numeroase cu cele mai 
mici riscuri. Aparatul, care este lung 
de aproximativ 25 cm. și are o gro
sime de 10 cm., arată în permanență 
scafandrului timpul necesar pentru a 
se ridica la suprafață fără a risca ac
cidentele provocate de o prea bruscă 
depresiune.

A FOST ASASINAT NAPOLEON I

Studierea părului lui Napoleon a 
confirmat presupunerea că împăratul 
exilat pe insula Sfînta Elena ar fi fost 
■asasinat. El a murit în 1821 ca urma
re a otrăvirii cu arsenic, care i-a fost 
administrat în doze mici, timp de cinci 
ani. La această concluzie a ajuns un 
grup de oameni de știință de la In
stitutul de cercetări nucleare Harwell, 
care au supus diferite șuvițe de păr 
ale lui Napoleon unui bombardament 
cu electroni.

Probele din părul lui Napoleon pro
vin de la patru familii care le-au pus 
la dispoziția cercetătorilor de la Har
well.

propierea așa-numitului „punct in
ferior" adică al inversării de tendin
țe". Această frază și întreaga expu
nere din care a fost desprinsă for
mează acum obiectul mai multor 
comentarii în presă. „Situația econo
miei italiene, așa cum a fost ilustra
tă în Cameră, scrie „II Messagero", 
apare extrem de serioasă. La sfîrși
tul anului, venitul național net, care 
măsoară progresul efectiv din fie
care. sector al activității economice, 
va înregistra un spor de numai 3 la 
sută. Diminuarea semnalată în pro
ducția industrială ar fi fost mai mare 
dacă impulsul viguros dat industriei 
chimice de descoperirea și produce
rea de noi fibre sintetice n-ar fi a- 
tenuat gravele fluctuații din alte sec
toare". „Pentru prima dată după 
multă vreme, continuă „II Messa
gero", s-a vorbit în Cameră despre 
șomaj în creștere".

Intr-un discurs rostit Ia To
rino, Luigi Longo, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a ară
tat că dificultățile conjuncturale au 
afectat condițiile de viață și de 
muncă ale maselor. „în această si
tuație de incertitudine, a spus Lon
go, monopolurile își îndreaptă a- 
tacurile împotriva nivelului salarii
lor și împotriva organizațiilor sindi
cale pentru a-și consolida propriile 
poziții. Aceste fapte oamenii muncii 
le cunosc din experiența directă. 
Luptele contra ofensivei patronatului 
devin astfel mai aspre". Țpcmai 
în legătură cu aceasta trebuie 
pusă accentuarea mișcării gre
viste care, în ultimele săptămîni, 
a inclus puternica acțiune a mun
citorilor feroviari, precum și grevele 
unor categorii diferite de oameni ai 
muncii de la orașe și de la sate.

îmi închei corespondența reprodu
ced întrebările pe care și le pune 
în final un articol din ziarul „Gior
nale d'Italia" : „în ce sens va evo
lua conjunctura? Ce tendințe va 
arăta în continuare barometrul de 
toamnă ? Răspunsul, conchide ziarul, 
ni-1 va da viitorul',

Odavlan PALER
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ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ OCCIDENTALĂ
în cadrul activității diplomatice care s-a desfășurat ieri în diferite 

capitale occidentale s-au discutat probleme legate de disputele tari
fare din cadrul G.A.T.T. și chestiuni referitoare la crearea forțelor 
nucleare multilaterale N.A.T.O.

bonn întrevederi

aii

Sosirea la Paris
a tovarășului AL Birlădeanu

După demisia
președintelui Sudanului

Plenara C.C. al P.C.U.S-

BONN 16 (Agerpres). — Subsecre
tarul de stat al S.U.A., George Ball, 
care se află într-o vizită în Germa
nia occidentală, a avut luni convor
biri cu liderii vest-germani în le
gătură cu planul american de reor
ganizare a alianței atlantice. Agen
ția U.P.I. transmite că Ball a pri
mit asigurările din partea cancela
rului Ludwig Erhard și a ministru- 

Gerhard Schroeder, 
la Bonn își menține

lui de externe, 
că guvernul de

sa favorabilă
Statelor Unite_ ______

nucleare multilaterale

atitudinea 
proiectul 
a forțelor
(F.N.M.) ale N.A.T.O. George Ball, 
s-a întîlnit separat cu Erhard, cu 
Schroeder și cu ambasadorul S.U.A. 
în Germania occidentală, George 
McGhee. Agenția France Presse 
precizează că locul principal l-a o- 
cupat data la care ar putea fi pus 
la punct acordul privind F.N.M.

fată de 
de creare

PARIS 16 — Corespondentul A- 
gerpres T. Vornicu, transmite :

Luni seara a sosit la Paris vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Alexandru Bîrlă- 
deanu, însoțit de Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, precum și de specialiști pen
tru discuții în probleme de relații 
economice de interes reciproc.

în Gara de Est, oaspeții romîni au 
fost așteptați de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și al 
Ministerului Afacerilor Economice. A 
fost prezent, de asemenea, ambasa
dorul R. P. Romîne la Paris, dr. Vic
tor Dimitriu, membri ai ambasadei 
și ai agenției economice.

Prima ședință a no 
ului consiliu
Cine va avea con 
trolul forțelor ar 
mate

GENEVA In pregătirea tratativelor

din cadrul B. A. T. T
Depunerea listelor de excepții de către statele 
participante la „runda Kennedy“

GENEVA 16 (Agerpres). — La 16 
noiembrie principalele țări membre 
au înaintat secretarului executiv al 
G.A.T.T., Wyndam White, lista pro
duselor lor care urmează a fi excep
tate de la reducerile generale de 50 
la sută a tarifelor vamale, reduceri 
preconizate în cadrul 
G.A.T.T. cunoscute sub 
de „runda Kennedy“.

După cum transmit 
presă, reprezentanții S.U.A., Pieței 
comune (C.E.E.), Asociației europene 
a liberului schimb (cu excepția 
Portugaliei), Japoniei și Canadei au 
depus aceste liste la sediul G.A.T.T., 
de la Geneva simultan, în cadrul 
unei scurte ceremonii.

Agenția France Presse dă o serie 
de indicații, din surse informate, a- 
supra acestor liste. Potrivit agenției, 
lista de excepții a țărilor Pieței co
mune conține 9,5 la sută din impor
turile globale în produse industria-

tratativelor 
denumirea

agențiile de

le ale acestui organism, în timp ce 
lista americană nu atinge decît în
tre 8 și 9 la sută din importurile in
dustriale globale ale S.U.A. Totuși, 
la lista americană urmează să se a- 
dauge petrolul, care reprezintă 11 
la sută și care este obiectul unei 
reglementări americane speciale in- 
terzicînd toate importurile de acest 
fel, în afară de cele din Venezuela. 
Se apreciază că Japonia a depus o 
listă care conține un număr impor
tant de produse. Oficialitățile consi
deră însă că această listă este desti
nată să permită deschiderea unor 
negocieri cu S.U.A. pentru anularea 
restricțiilor americane care se apli
că în special produselor japoneze.

Marea Britanie, a cărei listă a fost 
păstrată într-un mare secret, do
rește, potrivit aprecierilor, proteja
rea de la reducerile tarifare a 4,7 
pînă la 8 la sută din produsele sale.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La la această întîlnire reprezintă capi- 
Moscova a sosit un grup de 92 talul particular, Hayns a spus că gu- 
oameni de afaceri americani pentru vemul S.U.A. are cunoștință despre 
a participa la Conferința „mesei ro- conferința „mesei rotunde“ și o pri- 
tunde“ în problema dezvoltării co
merțului sovieto-american.

întîlnirea „mesei rotunde“, orga
nizată de firma americană „Business 
International“, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă Elliot Hayns, 
vicepreședintele acestei firme, are 
drept scop să ofere participanților 
posibilitatea de a-și face o mai bună 
idee asupra domeniilor în care poate 
fi lărgit comerțul sovieto-american. 
Subliniind că participanții americani

vește favorabil.
Propunerea noastră privind convo

carea acestei conferințe, a declarat 
el, a fost primită chiar de la început 
cu toată atenția și căldura de către 
reprezentanții guvernului sovietic. 
Printre participanții americani se 
află președinții sau vicepreședinții 
companiilor și corporațiilor „Chrys
ler“. „Ford“, „Bendix“, „General E- 
lectric“.

KHARTUM 16 (Agerpres). — 
Noul Consiliu al apărării naționale 
din Sudan s-a întrunit luni în pri
ma ședință pentru a discuta pro
blema efectuării unor epurări în 
rîndurile armatei sudaneze.

Primul ministru al Sudanului, 
Khatim Khalifa, care conduce con
siliul, a anunțat că pe viitor, Consi
liul, apărării naționale va avea în a- 
tribuția sa controlul forțelor arma
te, funcție pe care înainte de demi
sie a deținut-o Ibrahim Abboud. Tot 
în cadrul reuniunii Consiliului apă
rării naționale a fost discutată cere
rea de a fi eliberați militarii ares
tați din ordinul lui Abboud, sem
nată de un grup de 200 de ofițeri. 
A fost dat publicității numele nou
lui comandant șef al forțelor armate 
sudaneze, Alkhawad Mohammed.

Hotărîrile adoptate în cadrul a- 
cestei reuniuni vor fi date publicită
ții în următoarele ore.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, la 
16 noiembrie a avut loc plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S.

Plenara a ascultat și discutat ra
portul prezentat de N. Podgornîi 
„Cu privire la unificarea organiza
țiilor de partid și organelor sovietice 
regionale și de ținut pentru indus
trie și agricultură“. După discuții, 
plenara a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Plenara a ales ca membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S. pe P. Șelest 
și A. Șelepin și ca membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. pe P. 
Demicev.

în legătură cu boala grea, care ne
cesită un tratament îndelungat, F. 
Kozlov a fost eliberat din funcțiile 
de secretar al C.C. al P.C.U.S. șl 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., acordîndu-i-se un concediu 
pentru vindecare. _ ' ■

Plenara a 
din funcția 
P.C.U.S.

Plenara a 
componența

c.c.

eliberat pe V. Poleakov 
de secretar al C.C. al

hotărît să scoată din 
membrilor C.C. al 

P.C.U.S. pe A. Adjubei pentru gre
șelile comise în muncă.

Un număr de 8 membri supleanți 
ai C.C. al P.C.U.S. au fost trecuți în 
rîndurile membrilor C.C. al P.C.U.S-

SÄ FIE ELIBERAT JESUS FARIA!

Se dezvoltă 
comerțul Indiei 
cu țările socialiste

DELHI 16 (Agerpres). — Ministrul 
adjunct al comerțului S. V. Ramas- 
wamy a anunțat că în urma acordu
rilor care au fost încheiate, comerțul 
Indiei cu R.P. Romînă, Cehoslovacia, 
Ungaria și Bulgaria va crește în 
anul 1965 cu aproximativ 50 la sută. 
El a arătat, de asemenea, că comer
țul Indiei cu țările socialiste este în 
prezent în valoare de 2 miliarde rupii 
(420 milioane dolari) anual și va 
crește în anul viitor cu aproximativ 
25 la eută.

p A R1 s „O săptamîhă capitala
pentru alianța atlantica“

Ziarele apărute luni dimineață la Pa
ris trag concluziile „săpfămînii diploma
tice" care a luat sfîrșit și încearcă pro
nosticuri în legătură cu cea care a în
ceput.... Comentatorii, se grăbesc să 
scoată un „uf” de ușurare în legătură 
cu rezultatul discuțiilor de la Bruxelles. 
După cum s-a anunțat „cei șase” au 
ajuns, în cele din urmă, la un compromis 
în ce privește lista produselor ce vor 
„scăpa" reducerii vamale de 50 la sută 
care va fi negociată de țările Pieței co
mune cu S.U.A. în tratativele de la Ge
neva, denurmfe curent „runda Kennedy". 
Lista „produselor exceptate" — o listă de 
nu mai puțin de 80 de pagini — se află 
depusă pe malu| lacului Leman, la se
diul G.A.T.T. Conținutul ei este secret, 
dar cei care la Bruxelles au urmărit dez
baterile „celor șase" știu că dificultățile 
de stabilire a acesteia au avut ca obiect 
îndeosebi : automobilele și piesele de 
schimb, camioanele, autobuzele și trac
toarele, aluminiul, produsele chimice, 
textilele, reactoarele nucleare etc. Ziarul 
cercurilor financiare pariziene „Les Echos" 
scrie, în legătură cu situația de viitor a 
„rundei Kennedy", că „de abia de-acum 
încolo lungi tratative vor începe asupra 
unor documente concrete și nu asupra 
unor proiecte vagi. Va fi vorba înfr-o pri
mă perioadă de confruntarea și justifi
carea listelor în prezență. Din acel mo
ment — nu trebuie să o ascundem — 
vom avea surprize și dificultăți".

în cadrul Pieței comune, termina
rea unei reprize este legată de începutul 
alteia. Locul miniștrilor de externe ai 
„celor șase” a fost luat astăzi la Bruxel
les de miniștrii agriculturii. Ziarul „La 

Fără îndoială cele 
care s-a înche'at 
agricultura — nu 
este sigur că, și 
o voință politică 
se ajunge la un

Nation" precizează : 
două negocieri — cea 
ieri și cea care privește 
sînt legate direct. Dar 
într-un caz și în altul, 
este necesară pentru a 
rezultat pozitiv. Pe de altă parte este 
iot atît de adevărat că dacă „runda 
Kennedy" poate să înceapă, ea nu poate 
ajunge la vreun rezultat decît în măsura

în care Piața comună va reuși să rezolve 
problema agricolă".

în orice caz, cele trei zile în care mi
niștrii vor discuta problema omogenizării 
prețurilor cerealelor reprezintă abia în
ceputul reprizei a doua. Este, ca și pre
cedenta, o nouă cursă contra-cronometru, 
căci și aci există un termen fatal pentru 
realizarea unui acord și anumè : 15 de
cembrie.

Un alt capitol privește problemele 
controversate ale alianței atlantice, și în
deosebi problema forței nucleare multi
laterale. După vizita sa aci, la Paris, 
subsecretarul de stat american George 
Ball care a asistat la a 4-a conferință 
americano-vesf-germană în Berlinul occi
dental, se află acum la Bonn. Aceste 
reuniuni, ca și vizita la Washington a mi
nistrului vest-german al apărării, von 
Hassel, care a purtat discuții cu omo
logul său american, Robert McNamara, 
formează obiectul a numeroase comen
tarii în presa pariziană. „La Nation“ scoa
te în evidență, referindu-se atît la lungi
mea comunicatului McNamara-von Has
sel, cit și la o declarație a lui George 
Ball „întărirea colaborării americano-vest- 
germane" 
sesiunea 
și la reuniunea 
nișfrilor U.E.O., precum 
ritele convorbiri americano-anglo-vest- 
germane ce au avut sau vor avea loc 
proiectul forței multilaterale se află pe' 
primul plan. Alt ziar parizian, „Com
bat", scrie : „Statele Unite par să 
fi renunțat la speranța de a încheia tra
tatul forței multilaterale înainte de sfîr- 
șitul anului, dar doresc să o facă în fe
bruarie", în timp ce „Parts jour", anali- 
zînd situația, scrie : „O gravă amenin
țare la liniștea Europei • occidentale s-a 
materializat la sfîrșitul săpfămînii ce a 
trecut, prin acordul încheiat la Washing
ton între americani și vest-germani, a- 
cesta orientîndu-se către un adevărat 
pact militar bilateral. Acest pact plasează 
Germania occidentală sub protectorat a- 
merican, înarmînd-o în același timp fără

Ziarul adaugă că atît la 
parlamentarilor N.A.T.O., cît 

de la Boryi a mi- 
și în dife-

măsură. Torpilînd tratatul da cooperare 
franco-vesi-german, el este îndreptat îm
potriva Franței, dar și împotriva Răsări
tului".

De cîtva timp însă, și anume după ve
nirea la putere a guvernului laburist, si
tuația s-a modificat întrucîtva prin 
crearea perspectivei ca Anglia să 
se alăture și ea, într-o formă sau alta, 
proiectului forțelor multilaterale ai cărui 
piloni erau pînă acum numai S.U.A. și 
R.F.G. Se pare însă că abia această pers
pectivă a mărit ostilitatea Franței față 
de proiectul F.N.M.

Luînd cuvîntul azi dimineață în fața 
parlamentarilor N.A.T.O., Couve de Mur- 
ville, ministrul de externe al Franței, a 
declarat că, după părerea iui, „ar fi ilu
zoriu să se creadă că este posibilă găsi
rea de soluții gata făcute care să regle
menteze, spre satisfacția 
problemele aflate în fața 
„Ceea ce are importanță, în primul rînd, 
a adăugat el, este de a nu căuta să se 
impună cuiva vreo hotărîre".

Această declarație urmează 
făcută cu cîteva zile înainte 
ministru Georges- Pompidou, 
a afirmat că proiectul forței multilaterale 
pare a fi căpătat în ultima vreme „o 
consistență mai agresivă" primul minis
tru a spus : „Sînfem neliniștiți în ce pri
vește intențiile relative la această forță 
multilaterală. In rezumat putem să ne în
trebăm dacă un astfel de proiect nu este 
distructiv pentru Europa, provocator pen
tru anumite țări și în cele din urmă ma' 
mult sau mai puțin îndreptat împotriva 
Franței".

Tn încheiere vreau să adaug că, la sfîr- 
șitul săpfămînii, cu prilejul aniversării 
eliberării Slrassbourg-ului, generalul de 
Gaulle va rosti un discurs, așteptat cu 
mult interes aci, dar și în alte capitale.

După cum se vede, titlurile ziarelor 
franceze care anunță „O săptămînă 
capitală pentru alianța atlantică" sînt în
temeiate.

generală, 
a lianjei ".

după cea 
de primul 
După ce

washington SENATORI DEMOCRAT!

WAYNE MO&SE: „Este timpul ca S.U.A. să-și 
revizuiască politica lor privind Europa occidentală

WASHINGTON. — Luînd cuvîn
tul în fața alegătorilor din statul 
său, Oregon (S.U.A.), senatorul a- 
merican Wayne Morse s-a pronun
țat împotriva proiectului american 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. El a declarat 
că acest proiect „se bazează pe o 
concepție învechită de politică ex
ternă“. „Este timpul ca Statele 
Unite să-și revizuiască politica lor 
europeană pentru a lua în conside
rare divergențele crescînde de in
terese dintre partenerii alianței at
lantice, îndeosebi dintre Franța și 
Marea Britanie“, a spus el.

W. Morse a subliniat că planurile

americane de creare a forțelor nu
cleare multilaterale caută să înfrîn- 
gă rezistența președintelui francez 
de Gaulle și a guvernului laburist 
britanic printr-o campanie de inti
midare și presiuni. „Se consideră 
că Franța și Anglia se vor alătura 
forței multilaterale atunci cînd vor 
vedea că Germania occidentală se 
află cu degetul pe trăgaciul armei 
nucleare. In loc să le impunem pla
nurile noastre, am face mal bine să 
le dăm timp să hotărască singuri 
care sînt relațiile pe care ar dori ca 
țările lor să le aibă în viitor cu 
noi“, a spus senatorul Morse.

Demersuri și convorbiri
A “ " ~ ~

în problemele financiare ale O.N.U.
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Adebo (Nigeria), președintele grupu
lui de lucru al celor 21 de state pen
tru studierea metodelor de finanțare 
a operațiunilor O.N.U., a adresat 
guvernelor U.R.S.S., S.U.A., Marii 
Britanii și Franței un apel, în care 
cerea ca ele „să depună eforturi 
pentru rezolvarea crizei financiare a 
O.N.U.“.

După cum se știe, problema așa- 
numitei crize financiare a O.N.U. 
este ridicată referitor la finanțarea 
operațiunilor O.N.U. în Congo și în 
Orientul Mijlociu. Cu privire la a- 
ceastă problemă, S.U.A. au prezentat 
încă la 8 septembrie un memoran
dum. în legătură cu acest memo
randum, N. T. Fedorenko a remis, la 
7 noiembrie, secretarului general al 
O.N.U., U Thant, textul declarației 
reprezentanței permanente a U.R.S.S. 
la O.N.U. Declarația se referă la a- 
firmațiile unor țări occidentale „po
trivit cărora, statele membre ale 
O.N.U. sînt obligate să participe lă 
cheltuielile privind operațiunile 
O.N.U. în Congo și în Orientul Mij
lociu ; iar acelora care refuză să 
participe la aceste cheltuieli trebuie 
să li se aplice art 19 din Carta

O.N.U.“ (care prevede, printre al
tele, lipsirea dreptului de vot în A- 
dunarea Generală a O.N.U. — n. r.). 
Guvernul sovietic — se spune în de
clarație — consideră că „nu există 
nici un temei legal pentru a se per
cepe, în mod obligatoriu, de la sta
tele membre ale O.N.U. fonduri pen
tru plata cheltuielilor operațiunilor 
O.N.U. în Congo și în Orientul Mij
lociu...

La 9 noiembrie, președintele John
son a adresat lui Adebo, prin repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., o scrisoare de răspuns în 
care se arată că Statele Unite sînt 
de părere că „actualele dificultăți fi
nanciare pot fi rezolvate prin mai 
multe mijloace, conform Cartei 
O.N.U.“. Potrivit agenției Associated 
Press, președintele Johnson și-a ex
primat speranța că se vor lua mă
suri înainte de 1 decembrie, astfel 
încît „această problemă să nu se ri
dice“ la actuala sesiune a O.N.U.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, reprezentanții perma
nent la O.N.U. ai U.R.S.S. și S.U.A. 
au avut o nouă întrevedere în a- 
ceastă problemă.

N. Rockefeller cere înlăturarea

președintelui partidului republican
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul unei emi
siuni televizate, guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller, a de
clarat că în actualele condiții este 
rezonabilă înlăturarea președintelui

Comitetului național al partidului 
republican, Dean Burch. „Numeroase 
persoane — a spus el — și-au expri
mat părerea că, în lumina à ceea ce 
s-a întîmplat în timpul alegerilor, 
trebuie să aibă loc o schimbare“.

Programul noului guvern irakian
BAGDAD 16 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, în Irak a fost 
format un nou guvern sub condu
cerea fostului prim-ministru Taher 
Yahya. Patru miniștri ai preceden
tului guvern nu mai fac parte din 
noul cabinet. între aceștia se află 
și Rașid Mesleh, fost guvernator mi
litar și ministru de interne al Ira
kului.

în scrisoarea adresată de preșe
dintele Aref primului ministru 
Yahya este definit programul nou
lui guvern care cuprinde între al
tele următoarele puncte : institui
rea unei vieți parlamentare în de
curs de un an, grăbirea reconstruc
ției provinciilor din nordul țării și 
soluționarea problemelor în suspen
sie pentru a garanta unitatea na
țională, crearea unui consiliu con
sultativ care să împartă răspunde
rea cu guvernul, întărirea forțelor

armate și menținerea lor în afara 
politicii, aplicarea acordului de uni
tate încheiat la 16 octombrie a.c. 
între Irak și R.A.U.

în răspunsul său, primul ministru 
a acceptat să țină seama de reco
mandările președintelui în desfășu
rarea activității noului guvern.

Tudor VORNICI)

Demonstrație Împotriva Înarmării atomice la Mülheim (R. F. Germană)

După cum s-a aflat, tovarășul Je
sus Faria, secretar general al Parti
dului Comunist din Venezuela, se 
află din nou închis în închisoarea 
militară din orașul Caracas. Orga
nele judecătorești, după ce l-au ți
nut luni de zile în închisoare, nu 
i-au putut aduce nici un fel de acu
zare concretă nici lui și nici altor 
parlamentari arestați o dată cu el. 
Tot ce li se poate „imputa" este slu
jirea cu credință a poporului lor, 
lupta pentru drepturile și liberta
tea sa.

Potrivit relatărilor presei vene- 
zuelene, în ultimul timp starea să
nătății tovarășului Faria, ca și a al
tor deținuți politici aruncați în în
chisoare în mod tot atît de ilegal, s-a 
înrăutățit simțitor. Medicii, rudele 
și deținuții politici din închisoarea 
San-Carlos, aflînd că starea sănătă-

Activiști ai P. C.
Brazilian
puși in libertate

RIO DE JANEIRO 16 (Ager
pres). — Tribunalul militar din Sao 
Paulo a revocat ordinul de detențiu
ne preventivă cerută pentru 74 de 
activiști ai Partidului Comunist Bra
zilian, printre care și Luis Carlos 
Prestes. Referindu-se la o decizie 
anterioară a Tribunalului suprem, 
judecătorul Barreto, de la tribunalul 
din Sao Paulo, a declarat că „ideo
logia comunistă nu este un motiv de 
condamnare la închisoare“.

Notă

tovarășului Faria s-a înrăutățit, 
adresat de cîteva ori conducerii

ții 
au 
închisorii rugămintea de a i se acor
da ajutor medical. Abia după un șir 
de proteste ale unor personalități 
de vază ale vieții politice și obștești, 
el a fost transferat la spitalul închi
sorii. Dar nici aici nu i s-a acordat 
ajutorul medical necesar pentru tra
tarea bolii care progresează. Temni- 
cierii continuă să-1 persecute pe to
varășul Faria și în spital : îi fac per
cheziții, îl supun la interogatorii, îl 
împiedică să se vadă cu rude și prie
teni.

Știrile privitoare la situația în 
care se află tovarășul Faria au tre
zit un puternic ecou în rîndurile opi
niei publice progresiste din Vene
zuela, care protestează cerînd elibe
rarea sa și să i se asigure condiții de 
însănătoșire.

Sesiunea Seimului
R. P. Polone

VARȘOVIA 16. — Coresponden
tul Agerpres, G. Gheorghiță, trans
mite: La 16 noiembrie 1964 s-a des
chis la Varșovia prima ședință ple
nară a celei de-a 9-a sesiuni a Sei
mului Republicii Populare Polone.

La ședința plenară au participat 
conducători de partid și de stat, în 
frunte cu W. Gomulka.

S. Jedrychowski, președintele Co
misiei de Planificare de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, a prezentat 
Seimului proiectul de stat al planu
lui economiei naționale pe 1965,

DE CE A DEMISIONAT BEN GURION
David Ben Gurion, fostul prlm-ml- 

nistru al Izraelului, și-a prezentat luni 
demisia din conducerea partidului 
de guvernâmînt Mapcti. Acest fapt 
este apreciat de agențiile de presă 
ca o nouă răbufnire a crizei existen
te în sînul partidului guvernamental 
izraelian care ar putea duce chiar 
la o scindare a acestui partid.

Ce l-a determinat pe Ben Gurion 
să procedeze astfel ? încă de mai 
multă vreme în cadrul partidului Ma- 
pai se desfășoară o dispută aprinsă 
între cele două aripi: una avînd în 
frunte pe actualul prim-ministru 
Levy Eshkol, sprijinit de ministrul de 
externe, Golda Meir, și cealaltă pe 
Ben Gurion și pe fostul ministru al 
agriculturii, Moșe Daian. Această 
dispută se intensifică pe măsură ce 
se apropie termenul viitoarelor ale
geri parlamentare. Aripa de dreapta 
a lui Ben Gurion a încercat cu in
sistență să obțină adoptarea unui 
sistem electoral majoritar, tinzînd la 
eliminarea partidelor politice mai

mici șl constituirea pe o bază inechi
tabilă a unei majorități parlamenta
re mai stabile. Totodată, gruparea 
s-a pronunțat împotriva unei alian
țe cu partidul Ahdut Haavoda, situat 
la stînga partidului Mapai. Duminică 
seara, însă, conducerea partidului a 
hotărît să se pronunțe pentru men
ținerea actualului sistem electoral șl 
realizarea unei alianțe cu partidul 
Ahdut Haavoda. Iritat din cauza în- 
frîngerii, Ben Gurion și-a prezentat 
imediat demisia din conducerea par
tidului. De asemenea, trebuie amin
tit că generalul Dayan a demisio
nat din postul său de ministru al a- 
griculturii pentru a protesta împotri
va alianței partidului său cu parti
dul Ahdut Haavoda.

„Opinia publică izraeliană — rela
tează agenția France Presse — este 
neliniștită de a vedea survenind pro
bleme de politică internă în momen
tul cînd atenția țării se concentrea-. 
ză asupra situației de la frontiera cu ' 
Siria".

DELHI. Sîmbătă seara a avut loc 
la Delhi un mare miting consacrat 
memoriei defunctului prim-ministru 
Jawaharlal Nehru. Luînd cuvîntul, pri
mul ministru, Shastri, a declarat că 
politica lui Nehru va fi continuată de 
actualul 
prinsă 
tată prin orașele și satele Indiei. După 
un drum de 20 000 de mile, flacăra 
va fi adusă la Delhi la 27 mai 1965, 
ziua comemorării morții lui Nehru.

bleme ale petrochimiei. La confe
rință participă reprezentanți ai peste 
30 de țări printre care și ai R. P. 
Romîne.

ft

WASHINGTON. Președintele Lyn
don Johnson a acceptat demisia prin
cipalului său consilier economic, Wal
ter Heller. In locul lui a fost numit 
Gardner Ackley.

guvern. La miting a fost a- 
,Flacăra Nehru“ care va fi pur-

ATENA. Președintele Sfatului popu
lar al orașului București, Ion Cosma, 
împreună cu ambasadorul R. P. Romî
ne la Atena, Mircea Bălăne&cu, a făcut 
luni o vizită primarului orașului Ate
na, Ghiorghios Plitas, care a oferit un 
prînz în cinstea oaspeților romîni.

CIUDAD DE MEXICO. La invi
tația ministrului de externe mexican, 
reprezentanții tuturor țărilor latino- 
americane, cu excepția Cubei, se vor 
reuni în cursul acestei săptămîni în 
capitala Mexicului pentru a discuta 
planurile privind declararea Americii 
Latine zonă denuclearizată. Potrivit 
agenției A.P., se crede că majoritatea 
țărilor participante vor fi reprezen
tate de persoane făcînd parte din 
delegațiile lor la Națiunile Unite.

WASHINGTON. Președintele John
son s-a înapoiat duminică seara la 
Casa Albă, după ce a petrecut 13 zile 
la ferma sa din statul Texas, în pe
rioada imediat următoare alegerilor 
prezidențiale. După cum transmite a- 
genția U.P.I., președintele urmează să 
examineze un însemnat număr de 
probleme cu caracter intern și extern.

BUENOS AIRES. La inițiativa so
cietății petroliere argentiniene de stat 
Y.P.V. a avut loc în capitala Argenti
nei primul congres al societăților pe
troliere de stat din America Latină. 
La acest congres s-a propus interne- ! 
ierea unei organizații a întreprinderi
lor petroliere de stat din America La
tină.

BANGKOK. La invitația ministru
lui de externe al Tailandei, Thanat 
Khoman, luni a sosit la Bangkok N. T. 
Firiubin, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S.

MOSCOVA. După o vizită de două 
zile la Leningrad, la 16 noiembrie a 
sosit la Tașkent tovarășa Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă din R. P. 
Romînă. în cursul zilei tovarășa 
Constanța Crăciun a vizitat capitala 
R.S.S. Uzbece, iar seara a participat 
la un spectacol al circului de stat din 
Tașkent.

TEHERAN. La Teheran s-a deschis 
luni conferința internațională pe pro-

VARȘOVIA. La 14 noiembrie, la 
Varșovia, în Sala Congreselor din 
Palatul culturii și științei, au început 
lucrările celui de-al IV-lea Congres al 
cooperativelor de aprovizionare și 
desfacere din R. P. Polonă. La des
chidere au participat conducători de 
partid și de stat în frunte cu Wla
dyslaw Gomulka și Edward Ochab. 
In cadrul lucrărilor congresului, a 
rostit un cuvînt de salut din partea 
membrilor cooperației de consum din 
R.P. Romînă, Miron Șerban, vicepre
ședinte al „Centrocoop“.

ATENA. Andreas Papandreu, fiul 
primului ministru al Greciei, care a 
deținut funcția de ministru adjunct 
pentru coordonarea problemelor eco
nomice, a anunțat duminică noaptea 
că a demisionat din guvern. In de
clarația sa, Andreas Papandreu a 
menționat că a demisionat datorită u- 
nor puternice atacuri din partea unor 
cercuri economice.

DAMASC. Consiliul Prezidențial al 
Siriei a emis un decret privind acor
darea unei amnistii generale tuturor 
deținuților politici cu excepția celor 
condamnați pentru înaltă trădare și 
spionaj. 1
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