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D e j
(Coresp. „Scîn- teii“). — Colectivul fabricii de pro

ORGANIZAȚIILE DE PARTID Șl FORȚA 
TRANSFORMATOARE A COLECTIVULUIE impresionant să asculți, în a- dunările de alegeri din multe organizații de partid, cu cîtă pasiune, cu cît simț de răspundere discută comuniștii despre activitatea educativă desfășurată în mijlocul colectivului de oameni ai muncii, despre migala răbdătoare pe care o depun pentru a înrădăcina în conștiința celor din jur trăsăturile atitudinii socialiste față de muncă,- față de avutul obștesc, față de interesele generale, față de problemele de mare complexitate ale relațiilor umane dincolo de porțile uzinei, în viața de familie. Fără a avea diplome ale unor institute de specialitate, dar pătrunși de răspunderea care le revine pentru victoria noului în toate domeniile vieții, comuniștii se dovedesc în practi

că pedagogi obștești cu o înrîurire profundă asupra a mii și mii de oameni. „Nu numai producție de calitate, ci și oameni de calitate !" — iată o idee care luminează activitatea unui număr din ce în ce mai mare de organizații de partid.La îndemîna organizațiilor de partid se află numeroase mijloace și forme organizate ale muncii politico-educative — de la cercurile învățămîntului de partid pînă la presa de uzină, de la consfătuirile de producție pînă la mișcarea artistică de amatori. Dar, întocmai cum într-o orchestră calitatea instrumentului, luată în sine, nu poate chezășui limpezimea și frumusețea melodiei, puterea ei de a emoționa, și aici totul depinde, înainte de orice, de măiestria muzicienilor, de capacitatea dirijorului în valorificarea sonorității specifice a fiecărui instrument.Este un adevăr fundamental al oricărui proces educativ că, pentru a-și putea exercita înrîurirea transformatoare, pedagogul trebuie să se bucure de autoritate și prestigiu în rîndurile celor cărora li se adresează. Un adevăr ilustrat elocvent și de activitatea cotidiană a acelor inimoși educatori colectivi care sînt organizațiile de partid. Bunăoară, spre a insufla tuturor muncitorilor din secție pasiunea pentru noul în tehnică, organizația de bază de la montajul Uzinelor de pompe-Bucu- rești a pus în fața membrilor și can- didaților de partid sarcina de a se înscrie primii la cursurile de ridicare a calificării profesionale, de a participa cu regularitate la conferințele tehnico-științifice organizate pe uzină. „Nu poți reproșa unui muncitor fără partid că nu se ține la curent cu noul, dacă tu însuți bați pasul pe loc“ — obișnuia să repete secretarul organizației de bază un adevăr care a devenit normă de conduită pentru comuniștii de aici.— Spre noi. și e firesc așa, sînt ațintite toate privirile — spunea în adunarea de alegeri loan Lațcu, maistru la strungăria uzinelor „E- lectromotor“ din Timișoara. Ca să putem educa pe alții trebuie să ne comportăm noi înșine în toate împrejurările în așa fel încît nimeni să nu poată spune despre vreunul dintre noi că ar fi „lup moralist“...Nimeni nu și-a întors, în clipele acelea, privirea spre Simion Han- ganu. Dar n-a fost participant la adunare care să nu se fi gîndit la marea distanță care-1 separă pe Hanganu de ieri de cel de astăzi. Parcă ar fi doi oameni. Unul, cel din urmă cu cîțiva ani, care pășise pe poarta uzinei cu „renumele“ u- nui caracter dificil, nerecuperabil. „Renume" concretizat în sancțiunile de partid și administrative care, la locul anterior de muncă, Atelierele C.F.R., pecetluiserăindisciplină în producție, numeroasele beții la care luase parte, scandalurile de acasă. Celălalt, omul care astăzi se bucură de stima to

varășilor pentru rezultatele sale în producție, pentru grija pe care o a- rată calificării tinerilor, pentru seriozitatea cu care își îndeplinește sarcinile obștești, pentru atmosfera de armonie și căldură care domnește în familia sa. Intre aceste două momente ale vieții aceluiași om se întinde un drum deloc lesnicios, pe care l-a străbătut nu singur, ci împreună cu tovarășii;-săi, ajutat la tot pasul de aceștia. Comuniștii loan Lațcu, loan Hatcău, Petre Nicoară, Domnica Borza s-au apropiat de el, au căutat să afle grijile care-1 frămîntă, i-au deschis ochii cu sinceritate tovărășească asupra răului pe care îl pricinuiește sieși și altora prin atitudinea sa. Nu și-au pierdut răbdarea cînd și-a mai dat în petec, s-au străduit și au reușit să-1 trezească la realitate, să folosească a- cele argumente care aveau cea mai puternică rezonanță în sufletul său.Firește, nici o statistică și nici un grafic nu pot reflecta procesul complicat al unor transformări atît de profunde. Există însă o vădită diagramă ascendentă, care are punctul de pornire într-o trăsătură caracteristică oricărui colectiv de comuniști — încrederea în oameni, în tovarăși, în fondul sănătos care poate fi dezbărat de straturile de zgură și pe care se pot grefa înaltele trăsături morale ale omului înaintat. Acesta este unul din aspectele cele mal semnificative ale umanismului activ, militant al' comuniștilor, care văd în om o făptură mereu perfec- ționabilă și luptă perseverent pentru desăvîrșirea sa continuă.„Partidul nostru — a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al Ill-lea al P.M.R. — desfășoară o intensă activitate pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și a noilor trăsături de comportare a oamenilor, pentru plămădirea o- mului nou, membru demn al societății socialiste. Capătă o însemnătate tot mai mare judecata opiniei publice. a colectivității, formele obștești de influențare a celor ce încalcă normele vieții sociale, de combatere a manifestărilor - nesănătoase ale unor elemente înapoiate ale societății“.Organizațiile de partid acționează în tot mai ihare măsură ca un puternic factor pedagogic, influențînd decisiv transformările din conștiința oamenilor. în vasta activitate pe care o duc pe tărîmul plămădirii conștiinței socialiste, membrii de partid își răspîndesc înrîurirea în primul rînd prin forța exemplului înaintat.La secția P.F.L. a Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești venise, la un moment dat, ute- mistul Gheorghe Luca, tînăr înzestrat, capabil, care abia terminase specializarea la întreprinderea similară din Blaj. Orgolios. închipuin- du-și că „nu mai e altul ca el“, a manifestat de la început desconsiderare față de tovarășii săi, față de colectiv. Culcîndu-se pe laurii primelor succese dobîndite. n-a mai vrut să-și ridice calificarea, să se țină la curent cu realizările tehnicii noi. încetul cu încetul, cei pe care îi desconsidera l-au lăsat în urmă. Atunci, pentru a face o demonstrație de „măiestrie“, a forțat la maximum agregatul pe care îl deservea.In cadrul adunării U.T.M. în care a fost discutată atitudinea Iul au luat cuvîntul și numeroși muncitori vîrstnici, membri și candidat' de partid, care i-au arătat pagubele pe care le-ar fi putut pricinui nesocotită.
Victor BlRLÂDEANU

actele sale de prin atitudinea sa
(Continuare în pag. Il-a)

duse refractare din Dej profilată în acest an pentru producția de cărămizi magrazitice și cromomagraziti- ce necesare la înzidirea cuptoarelor de ciment și siderurgice și-a îndeplinit planul anual. Succesul se da- torește folosirii la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor cu care a fost înzestrată întreprinderea, precum și mecanizării unor lucrări cu volum mare de muncă. Productivitatea muncii a crescut în acest an cu 8,6 la sută.

(Trimisul „Scînteii“). — Mai multe întreprinderi din regiunea Dobrogea și-au îndeplinit planul anual la producția globală și marfă. Printre a- cestea se numără Direcția regională a economiei forestiere, întreprinderea piscicolă Sulina. Și-au mai îndeplinit planul anual de producție întreprinderea de industrializare și prelucrare a peștelui Tulcea, Fabrica de conserve „Munca“-Ovi- diu, întreprinderea metalurgică „E- nergia"-Constanța și altele.

Constanța

PE 11 LUNI
(Coresp. „Scînteii“). — Colectivul de muncă al Combinatului de celuloză și hîr- tie din Suceava a raportat îndeplinirea planului producției globale și marfă pe 11 luni, cu 20 de zile înainte de termen. Pînă acum ei au dat peste plan 5 070 tone celuloză. O dată cu îndeplinirea planului înainte de termen, colectivul combinatului anunță și îndeplinirea angajamentelor anuale luate în întrecerea socialistă. Prevederile planului producției globale au fost depășite cu 17 911 000 lei, iar la producția marfă cu 16 577 000 lei.

Suceava

Foto : A. Cartojan ---------------------------------------------------------

Utilaje moderne pe șantierele 
de hidroameliorațiiîntreprinderile specializate ale Comitetului de Stat al Apelor, care execută lucrările de îndiguiri, desecări și irigații sînt dotate cu noi mașini și utilaje moderne, produse în bună parte în țara noastră. Creșterea de la an la an a parcului de mașini și utilaje terasiere grele a făcut posibilă creșterea continuă a indicilor de mecanizare a lucrărilor, în momentul de față, se execută în întregime mecanizat lucrările de îndiguire, săparea canalelor pentru

desecări șl Irigații, defrișarea pădurilor, desțelenirea stufăriilor. In comparație cu 1961, anul acesta numărul screperelor și grederelor din dotația acestor unități a crescut de peste 7 ori, iar al excavatoarelor de aproape 9 ori. Concomitent cu dezvoltarea bazei teh- nico-materiale, au fost luate măsuri de școlarizare a unui număr corespunzător de conducători de utilaje pentru a asigura luciul în două schimburi. ’ (Agerpres)

BRAȘOV (coresp. „Scînfeii”). — Pre
dealul se pregătește de iarnă. Pentru 
a crea condiții cit mai bunp de cazare 
și deservire a ‘turiștilor, conducerea în
treprinderii stațiunilor de odihnă Pre
deal a luat din vreme o serie de mă
suri. Iubitorii de drumeție și de peisaje 
montane vor avea la dispoziție, în afara 
cabanelor cunoscute, o nouă cabană pe 
Valea Rîșnoavei, una din cele mai fru
moase și confortabile din această parte 
a țării, dată în folosință recent. Tot de 
puțin timp s-a redeschis, complet reno
vată, și cabana Renfea. In urma lucrări
lor efectuate, capacitatea ei de cazare a 
crescut cu 30 de locuri. Un număr dublu
de turiști vor putea fi găzduiți și la ca
bana Poiana Secuilor ; la cabana „Trei 
Brazi” a fosf mărită capacitatea sălii de 
mese etc. In cadrul lucrărilor de reame- 
najare a cabanelor, s-a acordat atenție 
îmbunătățirii condițiilor de confort și a-

Oradea
(Coresp. „Scînteii“). — Tot mai multe colective aleîntreprinderilor industriale și ale cooperației meșteșugărești din regiunea Crișana raportează îndeplinirea înainte de termen a planului de producție pe 11 luni ; colectivul Fabricii de asbociment din Oradea și-a îndeplinit planul pe 11 luni cu 20 de zile mai devreme. Și-au mai îndeplinit planul pe 11 luni întreprinderea de echipament metalic pentru binale din Oradea, Fabrica de ulei „Interindustrial“, Fabrica de binale din orașul dr. Petru Groza, Fabrica de produse chimice „Sinteza“ etc. Una din Instalațiile fabricii de ulei „Interindustrial" din Oradea

ÎN MINELE DE PE VALEA MOTRULUI

• Front lung la nr. 6 ® O înaltă performantă : 3-3,5 
fîșii de cărbune pe zi ® Cine va cîștiga întrecerea ?

provizionare. Se lucrează intens la îm
bunătățirea marcajelor turistice și la pre
lungirea acestora, pînă Ta cabanele date 

’'recent în folosință. / '

L a 22 noiembrie

SE ÎNCNIOE EXPOZIȚIA 
REALIZĂRILOR 
ECONOMI NATIONALESe aduce la cunoștința publicului că Expoziția realizărilor economiei naționale se închide duminică 22 noiembrie la ora 20.

— Pe aci, ne spuse călăuza.
Am intrat pe o galerie. Am înce

put să ne afundăm spre inima mun
ților, spre locul cel interesant din 
orice mină : abatajele. Am ajuns la 
unul dintre ele. E abatajul cu front 
lung nr. 6. De-a lungul lui oameni, 
combine, mașini, stîlpi de fier prin
tre care șerpuiesc crațere blindate. 
Pe o distanță de 102 metri, cît este 
lungimea abatajului, nimic nu stă
tea pe loc. Combinele „mușcă" cu 
îndîrjire din strat, cărbunele cade 
pe transportoare care-l îndreaptă 
„la zi".

Acest ,tpeisaj" industrial din sub- 
tertm, ’ clir' neasemuită - frumusețe, a 
rămas adine întipărit în mintea ce
lor ce au trecut în ultima zi ta lunii 
octombrie pragul abatajului frontal 
nr. 6, al minei Horăști de pe Valea 
Motrului. In dimineața acelei zile 
minerii de aici au avut mulți oaspeți. 
Veniseră să sărbătorească, împreună 
cu Ion Nasta și cei 80 de „ortaci" ai 
săi, un fapt de seamă.

Actul de naștere al Horăștilor a 
fost semnat în primele luni ale a- 
cestui an. Pas cu pas, minerii de 
aici au urcat tot mai sus pe treptele 
întrecerii. După nouă luni de muncă, 
colectivul minei a ajuns să fie evi
dențiat în întrecerea socialistă. Me
ritele ? 12 000 tone de cărbune ex
trase peste plan.

A trecut doar o lună de atunci și 
agenda întrecerii a consemnat un 
succes și mai important : în abata
jul frontal nr. 6, brigada lui Ion 
Nasta a depășit, în luna octombrie, 
cea mai înaltă performanță la înain
tare realizată în abatajele cu front 
lung din minele de lignit din țara 
noastră. în abatajele Motrului avan
sarea medie a ajuns la 2—2,5 fîși pe 
zi. în abatajul 6 s-au obținut înain
tări de 3—3,5 fîșii pe zi. Dacă în 
luna septembrie aceeași brigadă a 
străpuns în stratul de cărbune 30 de 
metri, în octombrie această viteză a 
fost mult depășită, realizîndu-se 41,5 
metri avansare. Aceasta înseamnă 
3 200 tone de cărbune mai mult tăiat și trimis „la zi". De aceiași oameni, 
cu aceleași utilaje. Economiștii trus
tului minier Oltenia încă n-au con
semnat în evidențele lor asemenea 
realizări care pregătesc temelie trai
nică producției anului viitor și des
chid calea altor succese.

Cum a fost obținut acest rezultat? 
Abatajul frontal nr. 6, ca de altfel 
toate abatajele minelor de pe 
valea Motrului, sînt înzestrate 
cu utilaje miniere din cele mai 
moderne. Tăierea cărbunelui se 
face cu combine de mare capacitate, 
susținerea abatajelor se execută cu 
stîlpi hidraulici și cu grinzi tubuläre

de metal. Cu cîteva luni în urmă, 
într-o adunare, comuniștii mineri au 
discutat cum sînt folosite utilajele și 
aplicate metodele moderne de sus
ținere. Mai există rezerve care pot 
fi puse în valoare ? Ion Nasta, ca și 
mulți alți membri de partid, au dat 
un răspuns afirmativ. întoreîndu-se 
la locurile lor de muncă s-au ocupat 
cu stăruință de ridicarea calificării 
„ortacilor", de simplificarea și per
fecționarea monografiei de susține
re, de organizarea lucrului în bri
găzi, au solicitat sfatul specialiști
lor. Cum era și firesc, rezultatele 
n-au întîrziat.

Așa dar, recordul a fost stabilit. 
Deținătorii lui .Unt încredințați că el 
este preludiul altor succese. Membrii 
brigăzii sînt în întrecere cu minerii 
din două abataje vecine, unde lu
crează brigăzile conduse de Marin 
Tudose și Constantin Parpală. Ce 
și-au pus în gînd acești oameni ? 
Să lase în urmă și recordul stabilit, 
în prima decadă a lunii noiembrie, 
în abatajul nr. 6 s-a avansat peste 15 
metri. Cei din abatajul nr. 4 sînt la 
numai un pas de recordul stabilit de 
minerii lui Ion Nasta. Un calcul a- 
rată că. în această lună, din fiecare 
abataj se vor extrage cîteva mii de 
tone de cărbune peste plan.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii“

• In clasamentul celor mai frumoase trofee 
de vînătoare • 55 medalii de aur, 17 de ar
gint, 2 de bronz • Preocupări în perspectivă

înfre 24 octombrie — 8 noiembrie a 
fost deschisă la Florența Expoziția in
ternațională de trofee de vînăfoare. Des
pre aprecierea de care s-au bucurat ex
ponatele din țara noastră, tovarășul ing. 
Gheorghe Feneșer, secretar general al 
Ministerului Economiei Forestiere, ne-a 
relatat următoarele :

Cînd am fost invitat la masa juriului 
Expoziției internaționale de trofee de vî
năfoare de la Florența, pentru a primi 
distincțiile acordate exponatelor romî- 
nești, am fost nevoit să cer unui com
patriot... o servietă încăpătoare. 55 de 
medalii de aur, 17 de argint, 2 de bronz, 
sînt distincțiile pe care țara noastră le-a 
cucerit în confruntarea valorilor cinege
tice din trei continente.

Aflată la a doua ediție, expoziția a 
fost o veritabilă olimpiadă a vînatului. 14 
țări — Algeria, Austria, Bulgaria, Came
run, Cehoslovacia, Iugoslavia, Maroc, 
Mozambic, Polonia, Romînia, Somalia, 
Uganda, Ungaria și U.R.S.S. — au pre
zentat 394 de trofee din cele mai im
portante colecții cinegetice. Juriul inter
național a clasificat, după criteriile în vi
goare, valoarea exponatelor. Romîniei și 
Iugoslaviei li s-au decernat cele mai 
multe medalii de aur. Capra neagră, ur
sul și mistrețul din Carpații noștri au 
primit 3 din cele 10 premii speciale des
tinate celor mai frumoase trofee din 
lume. Alte 3 medalii de aur au răsplă
tit trei filme documentare romîneșfi rea
lizate de studioul „Al. Sahia”, despre bo
gatul nostru fond cinegetic. După închi
derea expoziției ni s-au acordat cupa și 
diploma pentru cel mai frumos stand.

Aș vrea să mă refer, succint, la apre
cierile despre standul și exponatele 
noastre. In afara articolelor apărute în 
ziarele din țara gazdă, numeroși vizita
tori italieni și de peste hotare și-au ex
primat în filele cărții de impresii admi
rația pentru trofeele prezentate în stan
dul R. P. Romîne. „Excelentă organizare, 
precum și excelente trofee I — a scris, 
de pildă, ambasadorul S.U.A. în Italia 
despre exponatele romîneșfi.

Acum, cînd rezultatul este cunoscut, 
ne gîndim la iscusiții vînători din țara 
noastră care au pus la dispoziția Minis
terului Economiei Forestiere și a Asocia
ției generale a vînătorilor și pescarilor

sportivi, trofeele lor. După evaluare, 
trofeele, însoțite de medaliile res
pective, de diplome și autorizații spe
ciale de vînaf pentru specii rare vor fi 
restituite posesorilor lor. Va fi astfel sti
mulată și mai mult activitatea fructuoasă 
a vînătorilor romîni, creîndu-li-se posi
bilitatea să achiziționeze în viitor noi 
trofee de valoare.

Acest succes ne determină să acordăm 
o mai mare atenție popularizării și 
stimulării activității vînătorilor. Presa 
radioul, televiziunea și cinematografia 
ar putea să prezinte multe și inte
resante aspecte din pasionanta com
petiție între vînători și animalele săl
batice. Preconizăm să întreprindem o 
mai intensă muncă de educație cetățe
nească pentru protejarea vînafului util, 
cunoașterea cîf mai precisă a efective
lor, pentru depistarea exemplarelor va
loroase. Ne propunem să organizăm, pe 
centre regionale, expoziții cu trofee de 
vînătoare, la care cei mai merituoși vV- 
năfori să primească distincții. Vom pu
tea pune astfel mai bine în valoare bo
găția fondului nostru cinegetic, sporind 
totodată prestigiul cîștigaf pe plan in
ternațional.

La stația de salvare din Capitală s-au 
luat noi măsuri menite să asigure o a- 
sistență medicală urgentă. Pe 25 de 
autosanitare se aplică sistemul de pă
strare permanentă a legăturii cu spita
lul de urgență prin radio-recepție. In
dicativul de promptitudine a atins 12 
minute de la primirea comenzii, față 
de 19 minute în 1963. In fotografie : 
Stația de radio emisie-recepție instalată 
pe o autosanitară.
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Cîteva trofee la standul Expoziției internaționale de vînătoare de la 
Florența

„RUNDA KENNEDY 
LA 9 DECEMBRIEComitetul negocierilor tarifare al G.A.T.T. a hotărît ca la 9 decembrie să înceapă la Geneva lucrările rundei Kennedy. La lucrări nu vor lua parte decît țările care au hotărît să participe la negocierile privind reducerea cu 50 la sută a tarifelor vamale și anume : S.U.A., țările Pieței comune, Japonia și țările membre ale A.E.L.S.
În favoarea 
dezvoltării comerțului 
cu țările socialisteIntr-o convorbire cu un grup de ziariști vest-germani, ministrul francez al finanțelor, Giscard d’Estaing, a declarat că guvernul său dorește să realizeze un comerț normal cu țările socialiste pentru a ajunge la același nivel cu R. F. Germană și Italia. El a adăugat că Franța a acordat U- niunii Sovietice credite pe o durată de șapte ani, după ce Marea Britanie, Japonia și Italia creaseră acest precedent. Ministrul francez s-a pronunțat în favoarea unei colaborări active europene în domeniul comercial.
Adhemar de Barros 
îl înfruntă pe Lacerda

Adhemar de Barros, guverna
torul statului brazilian Sao Pao
lo, a anunțat că își va depune 
candidatura în alegerile prezi
dențiale din Brazilia împotriva 
lui Carlos' Lacerda. El a adăugat 
că este convins că va cîștiga în 
aceste alegeri, întrucît „Lacerda 
nu dispune de forțe care să-l 
sprijine și a venit în competiție

în ceasul al unsprezecelea". 
După cum se știe, Barros a făcut 
front comun cu Lacerda în 
timpul evenimentelor care au dus 
la răsturnarea fostului președinte 
Joao Goulart.

CAMBODGIA ACCEPTĂ 
EVENTUALE TRATATIVE 
CU VIETNAMUL DE SUDIntr-o ședință a guvernului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, șeful statului, s-a declarat gata să ia parte la eventuale tratative, la Delhi, pentru soluționarea conflictului de frontieră cu Vietnamul de sud. El a cerut însă guvernului de la Saigon să renunțe la pretențiile asupra insulelor din apropierea coastei cambodgiene, re- cunoscînd apartenența lor la Cambodgia, aceasta „constituind o condiție sine qua non pentru normalizarea relațiilor dintre Cambodgia și Vietnamul de sud".

TURCIA : Măsm 
împotriva unor deputați 
dm opoziție

In urma reuniunii care a avut loc 
in cap'tala Turciei, cu participarea 
primului ministru Ismet Inönü, a li
derilor partidelor politice și a pre
ședinților Adunării Naționale și Sena
tului, au fost luate o serie de măsuri 
împotriva unor membri ai parlamen
tului. Guvernul a hotărît să ceară 
Adunării Naționale să ridice imuni
tatea pa-lamenfară unui număr de 15 
deputați din opoziție acuzați de a fi 
proferat injurii la adresa forțelor ar
mate turce.
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STANDARDELE
Șl CERINȚELE ACTUALE ALE PRODUCȚIEI

RĂSPUNDEM cititorilor

Nicolae MODREA Calificarea la locul de muncă

comuna Leu, 
regiunea Oltenia

P e e c r

:

t 
d n e

Colaborare strinsă 
intre cei interesați

stnt cele înscrise în standarde. Pentru controlul curent al producției, întreprinderile pot folosi în exploatare și alte metode sau pot înlocui în cadrul aceleiași metode un reactiv cu altul.

De mai mult timp desfășurați o 
activitate care cere o calificare fără 
să aveți însă studii sau să fi urmat 
cursuri în acest sens și ne întrebați 
cum se poate obține un act de cali
ficare pentru meseria însușită la locul 
de muncă.

Faptul că v-ați însușit o calificare 
prin practică în producție poate re
zulta și din procesul verbal care se 
încheie de către comisia tehnică de 
încadrare în categoriile de calificare 
din întreprinderea dv. Acest act se

întocmește pe baza examinării cunoș
tințelor muncitorului și a probei prac
tice la care este supus în fața comi
siei și deci este socotit ca un act de 
calificare în sensul prevederilor le
gale în vigoare. Meseria, categoria 
atribuită și salariul tarifar corespun
zător, stabilite pe baza procesului- 
verbal încheiat de comisia de înca
drare, se înregistrează în mod obli
gatoriu în carnetul de 
eliberindu-se muncitorului 
verință.

muncă, 
o ade-în stadiul actual de dezvoltare a științei și tehnicii, standardizarea contribuie într-o măsură tot mai însemnată la perfecționarea producției. De aceea, apreciem faptul că ziarul „Scînteia“ a pus în discuția specialiștilor unele probleme ale activității de standardizare.

Documentare amplă 
in faza elaborăriiîntr-unul din articolele publicate autorul a abordat o problemă deosebit de importantă : gradul în care standardele corespund actualelor cerințe ale producției. Ținînd seama că întocmirea de standarde la nivelul realizărilor tehnicii moderne constituie principalul obiectiv al acestei acțiuni, este necesară o temeinică documentare în perioada de elaborare — și anume cunoașterea amănunțită a condițiilor tehnice și posibilităților existente în întreprinderile noastre, cercetarea aspectelor tehnico-economice actuale și. de perspectivă, studierea literaturii de specialitate și a standardelor altor țări dezvoltate din punct de vedere industrial. Din această largă documentare nu poate fi omisă examinarea soluțiilor adoptate în recomandările de standardizare internațională. De aceea, cu tot neajunsul care ar decurge din durata de elaborare a standardelor, de 1—2 ani. trebuie reținut că fără o documentare aprofundată nu este posibilă o muncă eficientă în această privință. Pentru rezolvarea problemelor la nivelul necesar se folosește drept corectiv cuprinderea progreselor realizate în domeniul respectiv chiar în ultima fază de elaborare. Timpul de la aprobare pînă la intrarea în vigoare a standardelor este determinat de măsurile necesare pentru a se asigura aplicarea acestora și este stabilit pe baza propunerilor organelor centrale interesate. Deoarece perfecționarea metodologiei de elaborare a standardelor constituie o preocupare continuă, orice sugestii făcute în acest scop vor fi bine venite.S-a constatat că uneori apar ne- concordanțe intre unele standarde ceea ce. desigur, este regretabil. în ce privește cauzele, avem o altă părere decît autorul articolului care semnalează deficienta. Lipsa de concordantă nu este un rezultat al elaborării de către organe centrale diferite a unor standarde de produse dintr-un anumit domeniu, ca în cazul utilajului petrolier, unde acestea sînt elaborate atît de Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei cît și de Ministerul Industriei Metalurgice. Este bine că la baza activității de standardizare se află munca colectivă, colaborarea tuturor factorilor interesați. Numai a- tunci cînd nu există o legătură ștrînsă. eînd cei interesați nu participă la discutarea standardelor sau delegații se schimbă de la o ședință la alta — situații destul de frecvente — se ajunge la asemenea neconcordanțe.în articolele apărute s-a semnalat că tirajul tipăriturilor de standarde este insuficient. Se știe că aceasta cade în sarcina Editurii de stat pentru imprimate și publicații. Stabilirea tirajului, precum și difuzarea se fac pe bază de abonamente anuale, comenzi ferme și precomenzi emise anterior tipăririi. Tocmai datorită faptului că nu se comunică din timp numărul exemplarelor necesare, editura nu poate satisface toate cerințele ulterioare. Oficiul de stat pentru standarde a căutat să suplinească lipsa unor standarde

prin tipărirea volumelor de colecții de standarde. în cursul anului 1964 au apărut 18 colecții din diverse domenii de producție. Sînt în curs de apariție alte lucrări.
★Pe standardizatori îi preocupă și problema stabilirii criteriilor de alegere a soluțiilor optime. La indicarea parametrilor se ține seama, în primul rînd, de destinația produsului și se înscriu acele caracteristici care asigură o bună definire a acestuia, evitîndu-se însă încărcarea standardului în mod inutil cu prescripții a căror aplicabilitate nu este posibilă sau nu contribuie la ridicarea nivelului calitativ al produselor. însușirile funcționale ale produselor sînt, într-adevăr. cele mai importante pentru exploatare, dar stabilirea și măsurarea lor nu sînt întotdeauna posibile. Chiar cînd se găsesc condiții de determinare a acestor însușiri, rezultatele comportării produsului la solicitări controlate în laborator sau pe un stand de încercare nu dobîndesc valoare decît prin corelarea lor cu rezultatele obținute efectiv în exploatarea curentă, pe un mare număr de cazuri. Comportarea în exploatare a anvelopelor de cauciuc pentru autovehicule — exemplu semnalat în- tr-un articol — depinde de presiunea din camera de aer, de sarcina de încărcare a autovehiculului, de viteza de circulație, de natura șoselei, de temperatura ambiantă etc. Pentru determinarea comportării anvelopelor în condiții de exploatare atît de variate sînt necesare numeroase date statistice, care n-au fost încă culese, precum și corelarea acestor date. în lipsa unor concluzii întemeiate, înscrierea în standarde a condițiilor privitoare la comportarea anvelopelor în exploatare — așa cum s-a cerut — n-ar da indicații concludente asupra calității lor.Deoarece adeseori se nasc întrebări în legătură cu metodele de analiză și încercări înscrise în standarde, reamintim că acestea sînt destinate să servească la controlul calității produselor, garantînd obiectivitatea și precizia necesare. Dintre toate metodele de analiză proprii unui sector de producție, standardizarea reține pe acelea care asigură, cu toleranțe admisibile, rezultate ce se pot reproduce. De aceea sînt preferate, după părerea mea, metodele moderne expeditive și cu precizie satisfăcătoare și nu metodele greoaie, de înaltă rigurozitate științifică, necesare în lucrările de cercetare.Este cunoscut că la analiza unui produs se pot obține rezultate diferite, în funcție de metoda folosită, în repetate rînduri standardizarea a răspuns celor interesați că singurele metode valabile pentru determinarea calității produselor — cu ocazia recepției și în alte cazuri —

Detalii utile și inutileIn decursul timpului standardizarea a făcut progrese și în ce privește modul de tratare a problemelor, eliminînd detaliile inutile. Includerea în standarde a desimii țesăturilor crude — o altă problemă ridicată într-un articol — a fost practicată la începutul activității de standardizare cînd, datorită nivelului de atunci al întreprinderilor textile, producția trebuia să fie a- jutată și îndrumată mai mult. Ulterior. s-a eliminat treptat înscrierea desimii la țesătura crudă sau lățimea acesteia, avîndu-se în vedere că standardele trebuie să stabilească valori pentru produsul finit, nu pentru cel aflat în diferite faze ale procesului tehnologic. în mod asemănător s-a procedat cu alte standarde care, cuprinzînd multe detalii, limitau posibilitatea creării de noi modele și îmbogățirii sortimentului ; ele au fost înlocuite cu altele, de condiții generale, care conțin numai caracteristicile esențiale pentru garantarea calității.O problemă în jurul căreia se poartă discuții adesea controversate este aceea a standardelor de sortare a produselor textile. în procesul de producție a țesăturilor și confecțiilor din țesături nu poate fi evitată totdeauna apariția unor defecte. Pentru a stimula întreprinderile din acest sector să reducă volumul produselor cu defecte au fost introduse, cu mai mulți ani în urmă, standarde de sortare pe calități a țesăturilor și confecțiilor din țesături. Aplicarea acestora ca standarde de stat, deci cu caracter obligatoriu, este însă condiționată de stabilirea de prețuri de vînzare diferențiate pe calități. Standardele de sortare au fost revizuite continuu. dar ele și-au păstrat caracterul experimental, sau de recomandare, întrucît s-a menținut sistemul de desfacere pe baza prețurilor unice. Prețuri diferențiate pe calități s-au aplicat pînă în prezent numai pentru tricotaje. în ce privește confecțiile din țesături, situația este mai complicată datorită faptului, că la acestea pot apărea atît defecte de țesături, cît și de confecționare. S-au găsit criterii de sortare pe calități și pentru asemenea cazuri. Pe măsură ce se vor stabili prețuri diferențiate pe calități va fi posibilă aplicarea standardelor de sortare.Sîntem întru totul de acord cu părerea exprimată într-unul din articolele publicate ca la lucrările de standardizare să fie antrenate activ institutele de cercetări și de proiectări. precum și laboratoarele centrale, asigurîndu-se astfel o largă participare a specialiștilor la ridicarea nivelului activității în acest domeniu.
Cora BARBU
director tehnic la Oficiul de stat 
pentru standarde

UN GRUP DE CITITORI Prezentarea fa examenul de stat

din Cluj absolvenți din seriile anterioare

care

Potrivit H.C.M. nr. 703 din 2 oc
tombrie 1964, absolvenții instituți
ilor de învățămînt superior din se
riile 1961/1962 și anterioare, 
nu s-au prezentat la examenul de
stat sau care s-au prezentat o sin
gură dată și nu l-au promovat se 
pot prezenta pentru a susține acest 
examen, în mod excepțional, în- 
tr-una din sesiunile anilor 1965 sau 
1966. în conformitate cu prevederile 

jentru fiecare fa
le stat are loc de 

stabilite

legale în vigoare, pi 
cultate examenul de 
două ori pe an, l'a datele

Ion GHIMPE
Sighet

a unor

prin planurile de învățămînt. 
denții care, după promovarea 
mului an de studii al instituțiilor de 
învățămînt superior cursuri de zi, 
s-au angajat în producție ca tehni
cieni, fără a fi promovat examenul 
de stat, vor beneficia de concediu 
fără plată de cel mult 30 de zile în 
vederea susținerii examenului de 
stat. Pentru obținerea concediilor de 
studii, cei în cauză vor face dovada, 
cu adeverințe eliberate de decanul 
facultății, că pregătesc examenul de 
stat.

Stu- 
ulti-

Cheltuieli de reparații ale încăperilor

închiriate

Dacă reparațiile care cad în sarci
na proprietarului sînt făcute de chi
riaș, acesta are dreptul să recupe
reze treptat costul lor prin rețineri 
din chirie, fără a putea pretinde de 
la proprietar plata lor dintr-o dată.

Dacă însă contractul de Închiriere 
încetează înainte de acoperirea in
tegrală a cheltuielilor, locatarul poa
te cere plata tuturor sumelor răma
se neacoperite.

Ion MEGIESU Vechime utilă la pensionare

$A FII ÎNVĂȚĂTOR ASTĂZI

Călărași
Ne întrebați dacă perioada cît ați 

muncit în gospodăria agricolă co
lectivă se consideră întrerupere a 
vechimii utile la pensionare.

Timpul cît o persoană a lucrat ca 
membru al unei gospodării agricole

constituie o 
a vechimii în

întrerupere 
muncă ți 
sau redu-

colective 
justificată 
deci nu atrage anularea 
cerea vechimii, indiferent de durata 
întreruperii.

S e d si s ß

abandottßtß
Sedusă șl abandonată s-a anunjat În

dată după ce Divorjul italian urcase, cu 
multă strălucire, pe firmamentul lumii 
cinematografice. Studiind absurditățile 
monstruoase crescute pe solul unor struc
turi sociale înapoiate, generate de un 
întreg eșafodaj de convenții și prejude
căți, Germi și-a dat seama că a desco
perit un mare zăcămînt de motive co
mice. Sedusă și abandonată este deci 
prelungirea, continuarea unei opere 
care, cu toate că-și ' schimbă subiec
tele și eroii, rămîne Tn esenfă aceeași. 
Cinstea familiei, în cea mai feu
dală înțelegere a nofiunii, răzbunarea, 
lupta pentru salvarea fonoarei și. alte 
asemenea teme care ati alimentat multă 
vreme grandilocventa solemnă a melo
dramei (și nu numai a melodramei, dacă 
ne gîndim, de pildă, la literatura roman
tică) reapar, proiectate • din nou, asupra 
realităților cotidiene din provincia si- 
ciliană. Privite cu necruțătoare pătrun
dere, ele se convertesc, ca și tn Divor
țul italian, tn comedie.

Dincolo de ritualul sfupid al unor tra
diții ți norme care astăzi nu mai au nici 
măcar aparenfa de logică ce le justifica 
în timpuri mai vechi, citim cîteva ade
văruri crude. Privind eșafodajul compli
cat de minciuni în care respectabilii bur
ghezi sicilieni îmbracă actul căsătoriei, 
sim(im foarte puternic cît de inaccepta
bile au devenit astăzi acele falsificări 
ale relațiilor dintre sexe, care decurg din 
prejudecăți religioase și din vanitatea 
celor avu)i. Nevoia noastră de sinceri
tate și simplitate ne face să rîdem, pri
vind cîtă osteneală îți dau personajele 
de pe ecran, ca să facă realitatea să 
semene cu idealurile lor ridicole. Ne 
amuză și ne dezgustă, tn același timp, 
acumulările de ipocrizie socială care 
compun existenta eroilor. Tofi se înșeală 
între ei, deși fiecare știe că este vorba 
despre un rit al înșelăciunii, toți joacă 
față de toți niște roluri prestabilite, care

Educatorul de lingă tine

Toamna în Deltă

In satele Cislăului, risipite pe coame 
de dealuri sau pe strimte văi de munte, 
am întilnit numeroși oameni de la cate
dră, profesori sau învățători, vîrsfnici și 
tineri muncind deopotrivă cu însuflețire 
pentru îndeplinirea nobilei lor misiuni.

35 de ani învățător 
în același sat

Intr-una din sălile de clasă ale școlii 
din Cislău am cunoscut o femeie de-acum 
în vîrstă, cu părul aproape alb, dar 
vioaie și mereu preocupată. Elena Popa 
este de 35 de ani învăfătoare în comuna 
Cislău. A crescut și a educat multe ge
neralii de elevi. Am rugat-o să ne îm
părtășească cîfeva din satisfacțiile și 
bucuriile pe care i le aduce munca sa.

— Rezultatele muncii noastre, ale ca
drelor didactice, nu se observă așa, la 
iuțeală. Cînd vin în clasa I, copiilor li 
se deschide în fa|ă un univers nou. Le 
purtăm Încet mina cînd scriu primele 
semne. După 4-5 luni încep să citească, 
îi vedem cum cresc sub ochii noștri. Ne 
străduim să-i formăm, să le modelăm ca
racterul, să facem din ei oameni adevă- 
rafi. Cînd observi că munca ta dă roade, 
simți în suflet satisfacția datoriei împli
nite.

După cum ne-a povestit, îșl pregătește 
întotdeauna cu multă atenție lecțiile, 
caută cu migală exemple spre a ușura 
elevilor înțelegerea noțiunilor, spre a le 
trezi interesul pentru învățătură.

— Constatăm astăzi cu satisfacție că 
elevii noștri — ne spune învățătoarea 
fruntașă Elena Popa — nu mai sea
mănă cu acei de acum 20 de ani 
și de mai înainte. Atunci fi-era 
mai mare mila să-i vezi, prost îmbră- 
cați și hrăniți, alergînd uneori cîțiva 
kilometri prin ploaie și viscol pînă la cea 
mai apropiată școală de satul lor (satele 
nu aveau toate școli ca acum), făcînd 
față cu greu învățăturii. Astăzi, clasa e ca 
o grădină : copii vioi și sănătoși, îngri
jit îmbrăcafi, familiarizați cu radioul, mo
tocicleta, tractorul, dornici să știe și să 
cunoască totul. Datorăm această schim
bare, în primul rînd, condițiilor favorabi
le de învățătură create de partid și de 
statul democrat-popular tineretului țării. 
Numai în comuna noastră, Cislău, s-au 
construit două școli noi, încăpătoare, lu
minoase, peste 850 de elevi primesc în 
flecare toamnă manuale gratuite, toți co
piii de vîrstă școlară urmează cu regula-

ritate cursurile. Să fii învăfător astăzi e o 
adevărată bucurie. Munca de educator 
este apreciată, înconjurată de stima și 
prefuirea tuturor.

început de drum
Un tînăr sfios, cu un geamantan mo

dest în mină, a sosit în sat. Este noul 
învățător, sau poate noul profesor. Oa
menii îl întimpină prietenoși, e vorba 
doar de educatorul copiilor lor. An de 
an sînt repartizate în raionul Cislău noi 
cadre didactice. In această toamnă au 
fost repartizafi încă 19 absolvenfi — 8 
profesori de diferite specialități șl 11 în- 
văfători. Am întîlnit-o la școala din Cis
lău pe profesoara Elena Sava. S-a născut 
în Buzău, iar după absolvirea Insti
tutului pedagogic din București a 
fost repartizată aici; Ca și ceilalți în
vățători și profesori, a fost întîmpinată 
cu flori, semn al prefuiril și dragostei de 
care se bucură acum cadrele didactice 
în toate satele și orașele patriei.

— Sînt din Vaslui, povestește profe
soara Catinca Munteanu. Acum muncesc 
la Școala medie din Pătîrlagele. Cînd a- 
jungi undeva, într-un loc mai pufin cu
noscut, are mare însemnătate dacă cine
va te întreabă „unde vei dormi, ce vei 
mînca 1". Dar în cazul nostru are o și 
mai mare semnificație cind unui nou ca
dru didactic i se spune : „Acum, după 
ce ați văzut școala, mergem la gazda 
unde veți dormi șl veți lua masa*. Din 
prima zi am fost primită ca Intr-o ade
vărată familie. Aidoma au fost primite 
tinerele cadre didactice, acum cîfeva săp- 
tămîni, în toate satele raionului.

Este un merit al comitetului raional de 
partid și al sfatului popular raional de a 
fi imprimat forurilor locale grijă pentru 
asigurarea unor condiții corespunzătoare 
de viafă cadrelor didactice. Iar Învățătorii 
și profesorii, la rlndul lor, răspund cu re
cunoștință acestor preocupări, punindu-și 
toată priceperea și energia în slujba pre
gătirii și educării copiilor. Ei activează 
cu entuziasm și în conducerea celor 234 
formafii artistice din raion, care cuprind 
peste 5 000 de artiști amatori, îndrumă 
activitatea celor 70 de cămine culturale, 
adueîndu-și contribuția la răspîndirea cu
noștințelor științifice și culturale în rîn- 
dul maselor. t

Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteil"

(Urmare din pag. I-a)Dar comuniștii din secție și-au dat seama că în caracterul acestui tînăr există grăunțe de minereu prețios care nu se cuvin pierdute. Secretarul organizației de bază, Flo- rea Tistuleasa, împreună cu membri de partid ca Ilie Păun, Gheorghe Trăistaru, Ion Marin, s-au străduit să spargă carapacea de în- gîmfare a tînărului, să-i dovedească, prin numeroase exemple din viața întreprinderii, că numai modestia însoțită de efortul stăruitor de autodepășire, de însușire a noi și noi cunoștințe, poate chezășui succesul statornic în producție. Gheorghe Luca a avut cel mai elocvent exemplu în însăși comportarea tovarășilor amintiți. Recent, el a fost primit în rîndurile candidați- lor de partid. Tovarășii lui n-au e- zitat să-i amintească înfumurarea de altădată. Ca să nu uite...Intr-un poem din literatura noastră nouă, poetul exclamă : „Să se ia măsuri ! / Să se confiște nopțile de la cei ce dorm ziua / zugrăvind-o în culoarea întunecată a nepăsării / și zicînd că e noapte, / de la cei ce-și plimbă aghioase melancolii / prin

birouri și ateliere, / pe lîngă unelte / dormind în post în ghereta de gardă a zilei, I de la cei ce trăiesc dormind / într-un somn perpetuu...“.într-adevăr, nu există maladie mai gravă într-un colectiv decît indiferența. Cu principialitate comunistă au criticat membrii organizației de bază de la secția mecanic-șef a întreprinderii „Dîmbovița“ din Capitală lipsa unei poziții combative a brigadierului Constantin Belgun, organizatorul unei grupe de partid, față de unele cazuri de încălcare a disciplinei socialiste a muncii. A- cesta nu numai că nu și-a aplecat urechea la semnalele referitoare la lungul pomelnic de absențe nemotivate ale lui Tudor Zăvoianu sau Nicolae Cantejan ori la sesizările privind munca de mîntuială a acestora. dar a și încercat să le prezinte drept „năzdrăvănii“ inofensive. E vorba aici de acea „înțelegere“ călduță, care duce la crearea unei atmosfere de tolerare reciprocă a lipsurilor, în detrimentul intereselor generale ale colectivului.în contrast cu preocuparea neobosită a marii majorități a organizațiilor de partid pentru educarea comunistă a oamenilor muncii se află

acele comitete de partid și birouri ale unor organizații de bază „care neglijează tocmai această latură de cea mai mare însemnătate a muncii de partid. Oare faptul că în adunările de alegeri din organizațiile de partid ale unor întreprinderi si- biene, ca fabrica de confecții „Steaua roșie“, Iprofil „Republica“, s-au discutat problemele de produpție cu totul izolat de munca politico-edu- cativă nu reflectă subaprecierea forței de înrîurire a acesteia, a eficacității ei practice ?Comuniștii se simt răspunzători nu numai pentru creșterea producției, dar și pentru sădirea în milioane de conștiințe a luminoaselor idealuri care-i însuflețesc. Pedagogi colectivi — iată rolul pe ca- re-1 îndeplinesc organizațiile de partid. Mii de asemenea educatori care poartă nume simple — organizația de bază de la forjă, organizația de bază de pe șantier,, organizația de bază din institut etc. — transformă, prin pasiunea și perseverența activității lor de zi cu zi, ideile, politica, principiile morale ale partidului într-un bun comun al maselor.

s-au mecanizaf definitiv, pierzînd orice 
sens. Toiul contrazice flagrant bunul simj 
omenesc elementari

Dincolo de toate acestea, descoperim 
o asemenea sălbăticia a moravurilor, In
cit hohotele noastre de rîs încep să se 
topească în groază. Oamenii filmului 
trăiesc raportindu-se mereu la un singur 
criteriu, un singur punct de reper : res
pectul, „opinia” ființelor abrutizate și 
trîndave, care iîncezesc toată ziua la 
mesele cafenelelor și în pieje. Rînjeful 
sarcastic al acestui necruțător tribunal ne
oficial terorizează orașul. Spre sfîr
șitul filmului, setea sîngeroasă de scandal 
a acestor eroi fără nume care joacă, în
tr-un fel, rolul unui cor, explodează în 
violenja unei scene de coșmar, Asistăm 
la o adevărată vînătoare de om, desfă
șurată cu delicii de trîntorii fîrgului. Con
cluziile lui Germi sînt sugerate — evi
dent, tot în chip comic — de comi
sarul de polifie, personaj care îndepli
nește aici funcția de raisonneur ; stînd 
în fața hărții, el acoperă Sicilia cu 
palma, încercînd să-ți închipuie cum ar 
fi viafa Italiei, dacă un ținut cu aseme
nea moravuri nu ar exista deloc. O mare 
temă tragică a Ghepardului — deznă
dejdea pentru cruzimile absurde care se 
nasc din înapoierea seculară a Siciliei — 
se transcrie în registru de umor ma
cabru.

Germi 
ceasta un 
tăților și 
aduse pe ecran sînt descrise de regizor 
și de interpreți cu inepuizabilă fantezie 
satirică : femeile grase, leneșe și senti
mentale, seducătorul fricos dar pătruns 
de un respect obtuz pentru propria sa 
respectabilitate („Am și eu dreptul la o 
nevastă neprihănită I”), tatăl de familie 
pentru care fanatismul onoarei ține loc 
de dragoste, avocajii gafa de orice și
retlic pentru a cîrpi cinstea clienților. 
Filmul este neprevăzut construit, bogat 
în situații comite, gradat cu vigoare. 
Violenja conflictului crește pînă la tra
gicomedie. In film apar victime adevă
rate. Fata „sedusă și abandonată”, nu 
o dată ridicolă în inconștienta ei, nu mai 
este o ființă dezumanizată și de o co
pleșitoare prostiș, ca soția baronului 
Cefalù ; nu putem să n-o compătimim. 
Luați de furtuna pe care singuri o sfîr- 
nesc, unii dintre călăi ajung să se sacri
fice pe ei înșiși : tatăl moare singur și 
neajutorat, pentru a nu tulbura nunta ce 
restabilește onorabilitatea familiei ; se
ducătorul este condamnat pe viață să 
trăiască alături de o femeie pe care o 
urăște și care îl urăște. Germi se răfuieș
te cu sălbăticia și falsificările morale, 
apăsînd voit asupra aspectelor de scan
dal din istoria pe care o povestește și 
împărțind lovituri cu dărnicie tn toate 
direcțiile. Amar șl cu furijș, regi
zorul ne obligă, acum, să contemplăm 
stăruitor urîtul unor 
desfigurate. Și nu o 
oprește pe buze.

Ana

se dovedește șl de data a- 
foarte bun cunoscător al read
un cineast virtuos. Tipurile

exisienje definitiv 
dată, rîsul ni sa

Marla NARTI

Blocuri pe Șoseaua Olteniței din Capitală

TEATRE © CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 19,30). Teatrul de atat de ope
retă : Sărutul Cianitel — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Adam și Eva — (orele
19.30) . Teatrul „Lucia Sturdză Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19,30), 
(sala Studio — str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
Dragă mincinosule — (orele 19,30). Tea
trul de comedie: Somnoroasa aventură
— (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“
— (sala Magheru) : Oedlp — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Zizi șl... formula el de 
viață — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești: Ninge la Ecuator — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Finita Ia comedia — (orele 20). Teatrul 
satirlc-muzical „C. Tănase' (sala „Sa
voy") : Revista de altădată — (orele 20), 
(sala „Victoria"): Și băieții și fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ : Băiatul 
și vîntul — (spectacol pentru copii — o- 
rele 18), Micul prinț — (spectacol pentru 
adulțl — orele 20,30). Ansamblul de cîn- 
tece șl dansuri al C.C.S. (str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe — (orele 20). Circul de 
stat: Spectacol prezentat de ansamblul 
circului italian Medrano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pentru ecran panoramic) : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (seria de bilete nr. 
1 206 — 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; ■ 18.45; 21,30), Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Vese
lie 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), Excel
sior (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). Milionul : Car- 
pați (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 înfu
rie : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30: 18.45: 
21), Arta (16; 18,15; 20,30). Carl von
Ossietzky : Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) . Ghepardul — cinemascop (ambele
serii): Lumina (9.45; 13,15; 16,45; 20,15),
Dacia (9,30; 13; 16,30; 20). Rebelul magni
fic : Union (14,30; 16,30; 18,45; 21). Pro
gram pentru copii : Doing (orele 10 di
mineața). Bărbații : Doina (11,30: 13,45; 
16; 16,15; 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) : Giuleștl (9,30; 13; 16,30; 
20), Volga (10,30; 16; 19,30). Hatarl (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 (15,30; 18; 20,30), Cosmos (16; 
18,15; 20,30). Comoara din Vadul Vechi : 
Bucegl (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Aurora

(10,15; 12,45; 16; 18,15; 20,30). Cioclara i
Unirea (16; 18,15; 20,30). Căliți în foc t
Crîngași (16; 18,15; 20,30). încurcătură
blestemată : Flacăra (11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Drumul Sării (15; 17,45; 20,30). Gala
pagos: Vltan (16; 18,15; 20,30). Umbrelele 
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 la zero gra
de: Moșilor (15; 17; 19; 21). Poveste de 
pe Don : Lira (15,30; 18; 20,30). Există un 
asemenea flăcău : Adesgo (15,30; 18;
20,30). Domnișoara... Barbă Albastră : 
Viitorul (14; 16; 18,15; 20,30). Locotenent 
Cristina : Colentlna (16; 18,15; 20,30). 
Viață particulară: Progresul (14,30; 16,45; 
19; 21,15). Vii și morți — cinemascop 
(ambele serii) : Flamura (9; 12,45; 16,30; 
20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Elemente 
de măsură traductoare, de lng. Llviu 
Beghegeanu, de la Institutul de proiec
tări de aparataj electrotehnic și insta
lații de automatizare. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul șco
lar : File de album folcloric (III). Ocazii 
de joc. 19,40 — Filmul documentar
Fauna și flora lacului Juvintas. 20,00 — 
Săptămîna. 21,00 — Arta plastică: Ion
Irimescu. 21,20 — Pasărea de foc — de 
Igor Strawinski. Interpretează orchestra 
simfonică a radiodifuziunii suedeze. Di
rijor : Sergiu Celebidache. In încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit. Cerul 

a fost variabil, mai mult noros în Tran
silvania, Moldova și D.obrogea, unde au 
căzut precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare, iar în nordul Moldovei și 
ploaie. în celelalte regiuni s-au semna
lat precipitații izolate. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări predominînd 
din sectorul nord-vestic. Temperatura 
aerului la orele 14 era cuprinsă între 8 
grade la Caracal, Bechet și Băilești și 
minus 2 grade la întorsura Buzăului. 
In București : Vremea a fost în general 
frumoasă, dar rece. Cerul, la început se
nin, s-a înnorat treptat. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 noiembrie 1964 : In țară : Vreme 
rece cu cerul mai mult senin noaptea. 
Izolat vor cădea precipitații. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 8 grade și 
plus 2 grade, iar maximele între minus 
3 grade șl 7 grade, local mal ridicate la 
sfîrșitul intervalului. Ceață. In Bucu
rești : Vreme rece, cu cer variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit din sectorul nor
dic. Temperatura staționară la început, 
apoi în creștere ușoară.
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PRIMIREA LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

A SECRETARULUI EXECUTIV 
AL COMISIEI ECONOMICE O.N.U.

PENTRU EUROPAJoi dimineața, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, GoguRădu- lescu, a primit pe Vladimir Velebit, secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, care se află în țară într-o vizită oficială.în aceeași zi, Gogu Rădulescu a o- ferit un dejun în cinstea oaspetelui../• *Secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa a fost primit totodată de Roman Mol- dovain, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat al Planificării.
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

DE ENERGETICIENI
DIN S.U.A.Joi seara a sosit în Capitală o delegație de energeticleni din S.U.A. condusă de Walker Cisler, președintele Consiliului Companiei de electricitate Detroit Edison și președin-

Olimpiada de șahîn turneul final al Olimpiadei de tida Schmid—Radovici a fost între-șah, joi s-au jucat partidele întrerupte care au fixat rezultatul definitiv în 5 meciuri ale rundei a 8-a : U.R.S.S.—Spania 3,5—0,5 ; R. P. Bulgaria—Argentina 2—2 ; R.S.F. Iugoslavia—R. P. Polonă 3,5—0,5 ; Olanda—Izrael 3—1 ; S.U.A.—Canada 2,5—1,5. Din cele două partide întrerupte ale meciului R. P. Romînă— R. F. Germană s-a terminat doar una : Fleger—Mititelu 1—O, iar par-
Fotbal peste

ANGLIA—ȚARA GALILOR 2—1La Londra, pe stadionul Wembley, în fața a 40 000 de spectatori s-a disputat meciul internațional dintre reprezentativele Angliei și Țării Galilor. Fotbaliștii englezi au terminat victorioși cu scorul de 2—1 (1—0). Centrul înaintaș Trevor Wignall, care și-a făcut debutul în echipa engleză, a marcat două goluri. Pentru galezi a înscris Cliff Jones.
NOI MECIURI ÏN COMPETIȚIILE 

EUROPENE 1NTER-CLUBURIîn cadrul diferitelor competiții continentale, la fotbal s-au disputat noi meciuri. Iată rezultatele acestora : „Cupa campionilor europeni" : 
D.W.S. Amsterdam — Lyn Oslo 3—1 (0—0) — meci retur din optimile

M A T I Ite al Institutului electric Edison. Energeticienii americani ne vizitează țara în cadrul programului de schimburi cultural-științifice întreR. P. Romînă șl Statele Unite ale Americii și reîntorc vizita făcută în primăvară în S.U.A. de un grup de energeticieni romîni. în timpul șederii în țara noastră energeticienii americani vor vizita diverse întreprinderi, institute de cercetări și proiectări din domeniul energiei electrice.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei electrice, de specialiști. Au fost prezenți William A. Crawford, ministrulS. U.A. în R P. Romînă, și membri ai ambasadei.
LA AMBASADA R. P. UNGAREJoi seara, Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare la București, a oferit un cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a prof. dr. Palffy Endre, șeful catedrei de limbă și literatură romînă de la Universitatea din Budapesta. (Agerpres)

ruptă din nou, scorul fiind acum e- gal: 1,5—1,5 puncte.
Clasament : 1. U.R.S.S. 22 puncte (1); 2. S.U.A. 19 puncte; 3. R.S. Cehoslovacă 18,5 puncte ; 4—5. Argentina, R. P. Ungară 18 puncte ; 6—7 R.P. Romînă, R.S.F. Iugoslavia 17,5 (1) puncte ; 8. R. F. Germană 16,5 (1) puncte ; 9. R. P. Bulgaria 15 puncte ; 10. R. P. Polonă 14,5 puncte.

hotarede finală ale competiției. învingători și în meciul tur (5—0), fotbaliștii olandezi s-au calificat pentru sferturile de finală ; Glasgow Rangers — Rapid Viena 1—0 (0—0) — meci tur din optimile de finală ; Real Madrid—Dukla 4—0 (2—0) — meci tur din optimile de finală. „Cupa orașelor tîrguri" : F.C. Barcelona — Celtic Glasgow 3—1 (2—1) ; Atletico Bilbao—Beerschot 2—0 (1—0). „Cupa Cupelor" : Dundee (Scoția) — Saragossa (Spania) 2—2 (1—2).
FLAMENGO ȘI SANTOS 

ÎN FINALA „CUPEI BRAZILIEI"în semifinala „Cupei Braziliei“ la fotbal s-au întîlnit echipele Flamen- go și Sporting Club. învingători cu scorul de 3—1, fotbaliștii de la Fla- mengo s-au calificat în finală, unde vor întîlni pe F.C. Santos.

Colaborarea Bibliotecii Academiei R. P. Romine 
cu instituții similareBiblioteca Academiei R. P. Ro- mîne, în cadrul relațiilor de colaborare pe care le întreține cu peste 1 400 de instituții științifice de peste hotare, contribuie prin diferite materiale de specialitate la elaborarea unor lucrări ce se pregătesc în străinătate.Colectivul bibliotecii a elaborat un studiu privind traducerile apărute în limba romînă din creația lui Puș- kin, care a fost trimis la Kazan, unde se pregătește o bibliografie consacrată marelui poet ruș.Microfilme după manuscrisele existente la București, precum și alte documente romînești privind viața și opera compozitorilor Arcangelo Corelli și Bela Bartok au fost expediate la Basel și respectiv New York, pentru a servi la editarea unor monografii.„Studii critice romînești despre literatura germană“ este titlul altei lucrări pregătite de Biblioteca Academiei R. P. Romîne pentru Academiile de științe din Uniunea Sovietică și R. D. Germană, care reunește mențiuni de istorie și critică lite-

HANDBAL

Azi primele meciuri 
ale „Cupei 3ucureștiului“Cu începere de astăzi, timp de trei zile, în sala Floreasca din Capitală se desfășoară prima etapă a celei de-a Vl-a ediții a „Cupei orașului București" la handbal feminin. Participă echipele orașelor Belgrad, Moscova și București (cu două formații : A și tineret). A doua etapă se va desfășura între 4 șl 6 decembrie, cu participarea selecționatelor Budapestei, Bucureștiului (A și tineret) și formația cehoslovacă Slovnaft Bratislava.Programul de astăzi este următorul : ora 18,15 București A—București tineret ; ora 19,15 Belgrad— Moscova.
IN PREAJMA „EUROPENELOR“
DE TENIS DE MASĂ

Echipele de tenis de masă ale R. P. 
Romîne, care vor participa între 22 și 29 
noiembrie la campionatele europene de 
tenis de masă, au sosit joi după-amiază 
în orașul suedez Malmoe, care găzduiește 
această competiție. Delegația noastră 
cuprinde pe următorii sportivi și spor
tive : Dorin Giurgiucă, Radu Negulescu, 
Adalbert Rethi, Marius Bodea, Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu, Eleonora 
Mihalca, Astăzi, jucătorii romîni vor tace 
primele antrenamente de acomodare în 
noua sală de sport „Baltiska”, unde vor 
avea loc și întrecerile celor mai buni 
jucători de tenis de masă din Europa.

de peste hotarerară, considerații privind relațiile literare romîno-germane. Tot din domeniul literaturilor comparate menționăm bibliografiile romînești unele terminate, altele aflate în lucru, consacrate marilor scriitori Honoré de Balzac, Victor Hugo, Fr. Schiller, N. Gogol.Un bogat material referitor la colecțiile de manuscrise, documente, stampe și gravuri, precum și de numismatică, hărți și partituri muzicale, existente în tezaurul Bibliotecii Academiei R. P. Romîne, a fost pus la dispoziția Editurii „Bawker Company“ din S.U.A. De asemenea, pe adresa Centrului național de cercetări științifice din Paris a fost trimis un studiu despre arta spectacolelor în Romînia.Apreciind activitatea științifică desfășurată de Biblioteca Academiei R. P. Romîne, revista „Bibliographie, Documentation, Terminologie“, care apare sub auspiciile U.N.E.S.C.O., l-a consacrat un capitol, inaugurînd astfel seria prezentărilor marilor biblioteci din lume.
Simpozion pe teme 
te h n ico-ști i nți f iceTÎRGOVIȘTE (coresp. „Scînteii"). Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, în colaborare cu biblioteca centrală regională Ploiești, a organizat ieri un simpozion în sala clubului „Petrolul“ din Tîrgoviște. Au fost expuse referatele „Actualități în construcția de utilaj petrolier“, „Propaganda cărții tehnice de specialitate, factor de seamă în îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor“. etc. Au participat reprezentanți ai uzinelor de specialitate din regiune și din țară. Pe baza referatelor s-au purtat discuții.
Schimb de experiențăMiercuri și joi, la Constanța a avut loc un schimb de experiență privind creșterea păsărilor în gospodăriile agricole colective. Parti- cipanții — crescători de păsări, brigadieri și președinți de G.A.C., ingineri, medici veterinari și specialiști de la consiliile agricole regional și raionale — au prezentat rezultatele obținute în creșterea păsărilor de multe gospodării colective din regiune. Ei au scos în evidență largile posibilități ale gospodăriilor de sporire a producției de ouă și carne de pasăre. Pe baza experienței dobîndite, s-a recomandat folosirea tuturor resurselor G.A.C. pentru asigurarea unei hrane bogate în albumină și vitamine, creșterea puilor timpurii și alte măsuri pentru dezvoltarea în continuare a creșterii păsărilor. (Agerpres)

Vești din țările socialiste

Dezvoltarea 
construcției 
de nave

Recent, la Șanhai a avut loc o 
sesiune științifică consacrată dez
voltării construcției de nave în 
R. P. Chineză. Au fost prezentate 
206 referate cu privire la tehnolo
gia construcțiilor navale, detecta
rea defectelor de sudură cu ajuto
rul razelor X, gamma și al ultra
sunetelor, instalarea utilajului me
canic și electronic, construirea 
părților componente ale navei. A 
fost, de asemenea, organizată o 
expoziție de tehnologie a construc
țiilor navale, la care au fost pre
zentate 288 de exponate.

In prezent, Institutul de cerce
tări și proiectări navale din Wu
han elaborează, pentru șantierele 
situate de-a lungul fluviului Iantzî, 
proiecte pentru vase de pasageri, 
cargouri, remorchere și alte am
barcațiuni, printre care tancuri 
petroliere, vase-macara sau vase 
speciale destinate transportului 
minereurilor. Remorcherele de 
2 000 CP, proiectate de institut, 
constituie un important mijloc de 
transport pe fluviul Iantzî. In a- 
fară de vasele de transport flu
viale, în R. P. Chineză se proiec
tează și se construiesc vase trans
oceanice și vase pentru navigația 
de coastă.

De-a lungul celor 14 000 km ai 
coastei R. P. Chineze a fost creată 
o largă rețea de căi de trans
port maritim. In cele peste 20 de 
porturi mari și mijlocii funcțio
nează vase deservind 60 de linii de 
coastă. Legate de continent prin 
căi ferate, șosele și căi fluviale, 
căile maritime asigură transpor
tarea unui volum tot mai mare de 
mărfuri. Vasele chineze stabilesc 
în prezent legătura cu peste 40 de 
porturi din 20 de țări.

Combinatul do morarii din orașul Suhe-Bator (R. P. Mongolă)

Uzina electrică din districtul Reglla (Cuba)

întreprinderi 
ale industriei 
carbonifere

In Cehia de nord a început con
strucția unei exploatări carboni
fere cu extracție la zi, cu o pro
ducție anuală de 15 milioane tone 
de cărbune brun. Aici va fi apli
cată pe larg tehnica modernă. Va 
fi folosit, printre altele, un exca
vator gigant cu o productivitate de 
aproximativ 1 500 mc pe oră, care 
va înlocui munca a aproape 
2 000 de mineri. Extracția cărbu
nelui, îndepărtarea rocii, precum și toate muncile auxiliare vor fi 
complet automatizate. In Ceho
slovacia se construiesc, de aseme
nea, cîteva mine de huilă capabile 
să dea fiecare anual economiei na
ționale milioane tone de cărbune.

Al șaselea 
turbo-agregatSe apropie de sfîrșit lucrările de 
construcție pe șantierul unuia 
dintre cele mai importante obiec
tive industriale din R. P. Polonă
— Combinatul hidroenergetic „Tu
row“. Au și fost date în exploa
tare cinci turbo-agregate. Energia 
electrică furnizată de ele este 
transportată prin linii de înaltă 
tensiune in regiunile centrale 
ale țării. Totodată, sporește ex
tracția de cărbune brun necesar 
alimentării centralei. In prezent, 
colectivul șantierului își concen
trează eforturile în vederea dării 
în exploatare, înainte de termen, 
a unor noi obiective și terminării 
lucrărilor la ultimul turbo-agregat
— cel de-al șaselea.

Plantații
de vii 
și livezi

In perioada 1961—1964, în R. P. 
Ungară plantațiile de viță de vie 
și pomi fructiferi au fost extinse 
pe mari suprafețe. Planul cinci
nal al țării pe perioada 1961—1965 
prevede plantarea viței de vie pe 
o suprafață de încă 40 000 ha și a 
pomilor fructiferi pe 65 000 ha. 
După transpunerea în viață a a- 
cestor prevederi, la sfîrșitul anu
lui viitor suprafețele cultivate cu 
viță de vie vor atinge 220 000 ha, 
iar cele ocupate cu livezi de pomi 
fructiferi — peste 160 000 ha.

ÎN JURUL PROIECTULUI F.N.M. SE ADÎNCESC

DIVERGENȚELE INTEROCCIDENTALE
Răsfoind presa apuseanăProblemele relațiilor interoccidentale preocupă în cea mai mare 

măsură în aceste zile presa apuseană, care acordă un spațiu larg — în 
unele ziare pagini întregi — luărilor de poziție oficiale, tratativelor pur
tate, în curs sau apropiate, de la Washington, Bonn, Paris, Londra, co
mentariilor care analizează situația ce s-a creat în cadrul alianței atlantice 
și perspectivele evoluției ei. Nota generală a articolelor apărute este redată 
in titluri ca : ,,In alianța atlantică domnește confuzia" (Washington 
Post); „S.U.A. se așteaptă la o criză în Europa" (New York Times); 
„F.N.M. și pericolul german" (Tribune des Nations); „Parisul poate 
profita de chestiunea F.N.M. pentru a rupe cu N.A.T.O." (France Obser
vateur) ; ,,Fără Franța?" (Economist) ; „Alianța atlantică amenințată de cea mai gravă criză" (Observer) ; „Marea dezbinare" (Times); „Consiliul 
N.A.T.O. — în fața unei conferințe grele" (Die Welt).Dintre multiplele aspecte — economice, politice, militare — ale divergențelor care au răbufnit în ultima vreme, controversele cele mai adînci ù-au manifestat cu privire la proiectul de creare a așa-numitei „forțe nucleare multilaterale" (F.N.M.). Presa din Occident reflectă diversitatea de poziții ce se manifestă în jurul acestei probleme de la o țară N.A.T.O. la alta, de la un partid la altul și chiar în rîndurile aceluiași partid, multitudinea de păreri exprimate în opinia publică din acele țări.Fiind în curs de publicare a unui istoric al F.N.M., ziarul „Le Monde" relevă că discuțiile în jurul acestui plan, care datează de mai mulți ani, au la bază schimbările intervenite în raportul de forțe dintre partenerii N A.T.O. și tendințele spre a obține poziții corespunzătoare în conducerea alianței. „în drept — scrie ziarul — pactul atlantic este o alianță între egali.., în fapt, unii țeste vorba de S.U.A. și Anglia) sînt, potrivit unei formule celebre, „mai egali decît ceilalți". Ziarul are în vedere că, de fapt, avantajul nuclear pe care și l-au creat Statele Unite și — ulterior și într-o măsură mult mai mică — Anglia a dat posibilitate Statelor Unite să aibă o poziție dominantă în N.A.T.O., iar Angliei — unele avantaje. „Pînă în momentul de față —arată ziarul — S.U.A. pot dispune, dacă vor, după bunul lor plac, de 98 la sută din potențialul nuclear al lumii occidentale". Principalii aliați europeni ai S.U.A. nu S-au împăcat cu o asemenea situație. „Conflictul privind gradul în •..are allații din N.A.T.O. vor avea de spus un cuvînt în problemele nucleare mocnea de mult timp — a Bcrls „Newsweek". Aproape de un 

deceniu țările europene s-au arătat tot mai tulburate de faptul că unica autoritate asupra arsenalului nuclear american revine președintelui S.U.A.".Schimbări intervenite în ultimii ani (intrarea Franței în „clubul nuclear", sporirea considerabilă a ponderii Germaniei occidentale în economia lumii capitaliste) au făcut ca aceste țări să formuleze pretenții crescînde în ce privește locul lor în cadrul alianței. Tocmai ca o reacție americană la aceste pretenții s-a născut în 1960 ideea „forțelor nucleare multilaterale". „Europenii, care au devenit mai bogațl și mai puternici economicește —• scrie „Combat" — doresc să joace un rol mai mare în răspunderi. S.U.A. le-au propus crearea unei forțe atomice multilaterale. Vase cu echipaje interaliate aveau să transporte arme termonucleare fără focoase *). Utilizarea acestora avea să rămînă sub controlul S.U.A. care deci își păstrau conducerea și monopolul".Cu referire la mobilurile proiectului american astfel conceput, „New York Herald Tribune" a scris : „S-a intenționat să se menajeze susceptibilitatea francezilor și germanilor și să se dea impresia tuturor membrilor N.A.T.O. că și ei, întocmai ca șl Anglia, au un deget în apropierea trăgaciului nuclear, dacă nu chiar pe el — trăgaci care continuă să se afle în mîini americane".Argumentul inițiatorilor proiectu-
♦) în cursul anilor, au fost preconizate 

de către S.U.A. formule diferite, ultima 
fiind aceea care are în vedere o flotă a 
N.A.T.O. compusă din 25 vase de su
prafață, înzestrate cu rachete atomice, 
precum șl cu marinari aparțlnînd diferi
telor națiuni, îndeosebi germani. 

lui că în acest fel partenerii europeni ar renunța la propria înarmare atomică este combătut de foruri competente din S.U.A. Astfel, într-un articol apărut în „Buletin of Atomic Scientist" se spune : „Forțele nucleare multilaterale, pe lîngă că vor necesita cheltuieli uriașe și vor fi cu totul inutile din punct de vedere al strategiei militare, pot mai curînd să ațîțe decît să neutralizeze ambiția nucleară a allaților noștri europeni, stimulînd astfel exact tendința pe care, după cum se afirmă, sînt menite s-o prevină".
★Proiectul american de creare a F.N.M. nu s-a bucurat îndeobște de primire favorabilă în capitalele țărilor vizate, partenerii atlantici ai S.U.A. formulînd, e adevărat de pe poziții diferite și potrivit unor interese proprii, obiecții multiple — mergînd de la acceptarea condiționată pînă la refuzul categoric. Intr-un bilanț asupra reacțiilor oficiale la propunerea americană, cunoscutul comentator Walter Lippmann a scris : „Singura țară din N.A.T.O. care s-a arătat dispusă să dea dovadă de un interes serios față de a- cest program a fost Germania occidentală. Franța nu vrea să aibă nimic de-a face cu el. Anglia a fost împotrivă... Guvernul italian nu manifestă nici un entuziasm pentru un răspuns pozitiv și ar dori să poată îndrăzni să răspundă negativ. Acest plan, greșit conceput și sortit de la început unui destin dificil, a fost privit cu neîncredere în Europa încă de la lansarea sa. In ultimele luni, el a devenit un factor negativ atît în relațiile dintre Est și Vest, cît și în ce privește solidaritatea din interiorul alianței atlantice".Referindu-se la poziția Germaniei federale față de proiectul american, comentariile occidentale a- rată : „Forța multilaterală măgulește vanitatea germană și pune la dispoziție un Instrument internațional prin care Germania dobîndește asocierea la armele nucleare, în ciuda faptului că a renunțat la ele prin acorduri" („New York Herald Tribune").Dar în opinia publică vest-germa- nă se fac auzite voci, care dezaprobă proiectul chiar și din punctul de vedere al Republicii federale însăși. In articolul intitulat : „Cine pe 

cine înșeală ?", comentatorul Haffner 

scrie în „Der Stem’ : „F.N.M. este o nouă greșeală gigantică, care se învecinează cu nebunia. M-aș considera singur lipsit de conștiință dacă nu mi-aș ridica cel puțin glasul, cît mai este timp". Apreciind că între S.U.A. și R.F.G. se joacă „un joc incorect care poate avea ca sfîrșit distrugerea alianței lor și transformarea prieteniei dintre el în dușmănie", autorul scrie : „Spus pe șleau, scopul lor este să se înșele unul pe altul. (Vest) germanii vor să intre în clubul atomic, vor să ajungă șl ei într-un mod oarecare să țină degetul pe trăgaciul atomic. Americanii nu consimt la cedarea controlului. Ambii consideră F.N.M. ca un mijloc pentru realizarea scopurilor lor proprii. Indiferent cine va reuși în cele din urmă să-l amăgească pe celălalt, pentru relațiile americano- (vest) germane, consecințele nu pot fi decît dezastruoase".
★Reacția cea mai vie și mai categorică împotriva F.N.M. a venit din partea Franței. „Le Monde", sub semnătura lui André Fontaine, susține că „generalul de Gaulle i-a arătat (zilele trecute) dr-ului Adenauer că, din punctul său de vedere, dacă între Paris și Bonn există probleme urgente, nici una nu este atît de serioasă (ca F.N.M.). Cu alte cuvinte, dacă în cele din urmă s-ar putea găsi o formulă asupra fixării prețurilor a- gricole, ceea ce ar salva în mod provizoriu Piața comună, totul riscă să fie pus din nou sub semnul întrebării dacă Republica federală va intra în F.N.M.''. „Generalul de Gaulle vede în proiectul acesta o încălcare a suveranității franceze", subliniază „Newsweek".Recent, primul ministru Georges Pompidou, afirmînd că proiectul F.N.M. a căpătat „o esență mai a- gresivă", l-a caracterizat ca „des- tructiv pentru Europa, provocator pentru anumite țări și, în cele din urmă, mai mult sau mai puțin îndreptat împotriva Franței". „Trebuie lămurit, a declarat la rîndul său ministrul de externe Couve de Mur- ville, dacă nu cumva această forță multilaterală, departe de a întări alianța, nu va introduce în sînul ei, din motive pe care nu le înțelegem, un germene de scindare despre care nu se va mai putea spune că Franța este vinovată, deoarece ea nu și-a modificat niciodată atitudi

nea în această privință...".

Comentatorii de presă occidentali remarcă chiar o înăsprire a poziției franceze în ultimele zile. Astfel, în săptămînalul londonez „The Observer", Robert Stephens scrie : „Recent oficialitățile franceze au început să dea avertismente speciale colegilor lor vest-germani în sensul că președintele de Gaulle s-ar opune energic participării germane la F.N.M., arătînd că ea ar însemna sfîrșitul tratatului franco-vest-ger- man șl al colaborării franceze la N.A.T.O.'.Căutînd să explice esența poziției franceze, ziarul „Combat" a scris : „De Gaulle vrea să pună capăt conducerii americane în Europa. El luptă pentru independența vechiului continent care trebuie, după părerea sa, să joace un rol în lume. Dar libertatea aceasta pe care și-o ia, încă de pe acum, față de Statele Unite, nu înțelege să o piardă în profitul unui organism comunitar european. El vrea să-și păstreze mîi- nile libere. Sfîrșitul conducerii americane în Europa nu poate deci însemna pentru el decît o conducere franceză — mai puțin puterea".
★In ce privește poziția Angliei, ziarele relevă o anumită evoluție după venirea la putere a guvernului laburist. Agenția U.P.I. amintește că fostul guvern conservator, fără a accepta sau a respinge proiectul F.N.M., a amînat luarea unei hotă- rîri în privința lui. In timpul campaniei electorale laburiștii s-au angajat să facă în așa fel încît să împiedice „așezarea unui deget german pe trăgaciul nuclear". Acum, guvernul laburist a elaborat, după cum arată ziarele, propuneri de modificare a proiectului F.N.M. care, deși nu au încă o formă definitivă, constituie în prezent obiectul numeroaselor consultări și negocieri pe ambele maluri ale Atlanticului. După Gwynne Jones, care a fost numit ministru al dezarmării în guvernul laburist, aceste propuneri ar consta, din punct de vedere militar, în reducerea forței de suprafață din care ar urma să fie formată forța nucleară multilaterală, înlocuirea e- chipajelor mixte cu echipaje naționale și păstrarea principiului „integrării" numai pentru comandamentul proiectatei forțe navale. Din punct de vedere politic, laburiștii propun introducerea unui sistem de „dublu veto" potrivit căruia dreptul de a decide în ce privește folosirea armei nucleare, să fie acordat Statelor Unite, pe de o parte, și ansamblului țărilor europene din N.A.T.O., pe de altă parte, în așa fel încît nici o țară europeană să nu aibă posibilitatea de a lua singură vreo decizie în această privință.O parte a presei britanice a ironizat conținutul propunerilor guvernului laburist. Săptămînalul „Economist", după ce a calificat ideile 

lui Wilson „ca un efort de a intro

duce cîteva stafide britanice în budinca cu echipaj mixt", a scris : „Fapt este că avem de-a face cu un conflict deschis între două concepții incompatibile, aceea a unei alianțe bazate pe principiul integrării și a- ceea a unei alianțe bazate pe principiul suveranității naționale de nezdruncinat. Una sau alta din aceste concepții va trebui să cedeze, ceea ce se va solda fie cu o alianță sfă- rîmată, fie cu un principiu înăbușit pînă la moarte. In afara cazului cînd Johnson, Erhard și Wilson ar fi dispuși Bă abandoneze ideea lnte- graționlstă, trebuie să se facă față ideii că generalul de Gaulle ar putea riposta cu oricare dintre armele de represalii care se află sub comanda sa. Acestea variază de la denunțarea tratatului franco-german de colaborare, care datează de doi ani, pînă la ruperea crengii franceze de sub picioarele comandamentului suprem aliat din Europa, ceea ce ar face ca N.A.T.O. să arate aidoma unei gogoși : numai înveliș, fără nimic la mijloc".
★

în N.A.T.O. nu sînt numai „mari puteri", între care se desfășoară bătălii pentru preponderență ; există și „țări mici". Iată pozițiile pe care s-au situat cîteva din ele în problema F.N.M. Cu prilejul vizitei la Washington, ministrul de externe al O- landei, Luns, a declarat presei că pentru țara sa „va fi extrem de dificil" să ia parte la o forță în cadrul căreia „principiul egalității în drepturi nu ar fi respectat". Iar reprezentantul Olandei la adunarea parlamentarilor din țările N.A.T.O., care s-a ținut la Paris, generalul J. H. Couzi, a calificat proiectul F.N.M. un lucru „de prisos și o risipă din punct de vedere militar, care nu contribuie la soluționarea problemelor N.A.T.O.'.In ce privește Belgia, ministrul de externe Spaak a declarat că planul F.N.M. „nu poate obține o majoritate parlamentară" la Bruxelles ; după recentele întrevederi a- vute la Washington el a precizat că „atitudinea Belgiei este de a participa la negocieri, rezervîndu-și însă poziția finală" ; de asemenea, ministrul belgian al apărării, Segers, a spus că guvernul său „nu va recomanda acest plan care atrage după sine o creștere a bugetului apărării cu încă 2 miliarde de franci".Norvegia este prima țară a N.A.T.O. care — după expresia lui „New York Herald Tribune" — și-a modificat poziția — de la neparticl- pare la F.N.M., la împotrivire fățișă față de aceasta. „Norvegienii — scrie ziarul american — nu privesc cu plăcere posibilitatea ca navele înarmate cu rachete „Polaris" să pătrundă în Marea Baltică și nu a- greează caracterul preponderent a- mericano-vest-german pe care în

cepe să-l îmbrace planul". Referln- du-se la Danemarca, ziarul „Neue Zürcher Zeitung" a scris că această țară „a luat de fapt poziție cînd a anunțat că nu va participa la tratativele pentru înființarea F.N.M.... Guvernul danez nu va fi de acord nici cu primirea unei marine purtătoare de arme nucleare".Față de această reacție, însuși secretarul general al N.A.T.O., Man- lio Brosio, a declarat la conferința de la Paris a parlamentarilor N.A.T.O. că „divergențele sînt foarte profunde. Ele au un caracter fățiș și nu pot fi ignorate' ; potrivit relatării ziarului „Paris-Jour", el a lansat „un avertisment împotriva pretenției a- mericanilor de a dirija totul după placul lor, fără a consulta pe partenerii lor europeni*. Apreciind că a- ceasta este un argument suplimentar pentru teza generalului de Gaulle, ziarul scrie : „Consecința logică a afirmațiilor lui Brosio este înmormîn- tarea fie a F.N.M., fie a N.A.T.O. După punerea la punct făcută de Brosio, N.A.T.O. se găsește în impas. Poate că F.N.M. va fi pusă la răcitor de către americani, cu atît mai mult cu cît întreaga unitate europeană este compromisă, iar eficacitatea militară a forței multilaterale este extrem de contestată, inclusiv de către șefii armatei terestre, marinei și aviației americane".
★Reacția negativă a allaților europeni și dezaprobarea unor cercuri largi ale opiniei publice mondiale fac ca chiar în S.U.A. să se ridice tot mai multe voci, care relevă riscurile ce ar decurge pentru partea americană din aplicarea programului F.N.M. și recomandă autorităților competente să nu se grăbească. în această privință este semnificativ sfatul pe care „Washington Post* îl dă administrației S.U.A. : „Pentru prezent este mai bine să-l lăsăm pe europeni să fiarbă în propriile lor controverse. Asemenea dispute de ordin politic, economic și strategic sînt mult prea numeroase, între prea mulți aliați ai noștri, pentru ca o inițiativă americană ce ar veni acum să aibă cîtuși de puțin șanse de a fi folositoare". La rîndul său, „New York Times" subliniază : „Insistența Statelor Unite față de crearea F.N.M., în ciuda opoziției Franței, provoacă îngrijorare atît în rîndurile autorităților militare occidentale, cît și în rîndurile unor personalități oficiale americano importante. în momentul de față se pare că toată lumea este de acord că din punct de vedere militar flota multilaterală are o valoare discutabilă. «Trebuie făcută o deosebire categorică între posibilitatea și dezirabilitatea sau necesi-

( Continuare în pag. IV-a)
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La sesiunea parlamentara N.A.T.O.

Poziții contradictoriiPARIS 19 (Agerpres). — Joi a avut loc la Paris o nouă ședință plenară a parlamentarilor N.A.T.O. la care au fost luate în discuție rapoartele Comisiei politice și militare elaborate în cursul ședințelor anterioare.Luînd cuvîntul pe marginea raportului Comisiei politice și îndeosebi asupra problemei creării forțelor nucleare multilaterale (F.N.M.), senatorul francez Georges Portmann s-a pronunțat pentru revizuirea actualei structuri a N.A.T.O. El a menționat că de la crearea N.A.T.O. în 1949 s-au schimbat multe lucruri și, îndeosebi, S.U.A. au pierdut monopolul asupra bombei atomice.în continuare lordul Listowel (laburist) a cerut Franței să prezinte contrapropuneri la planul britanic privind crearea F.N.M. El a declarat apoi că actualul proiect american „nu aduce nimic esențial apărării Occidentului, ci din contră riscă să scindeze alianța atlantică-'. Listowel s-a pronunțat în favoarea „lărgirii“ acestor forțe nucleare prin includerea în componența lor a tuturor forțelor nucleare de care dispune Anglia. în cuvîntarea sa, generalul francez Pierre Billotte a a- rătat că, din punct de vedere militar, F.N.M. nu constituie „un factor care ar permite luarea unei hotă- rîri multilaterale, întrucît aceasta ar

depinde de hotărîrea aceluiași om care de fapt conduce și forțele strategice americane“. Pe plan politic, a continuat el „crearea F.N.M. ar conferi S.U.A. pentru un timp nedeterminat responsabilitatea supremă de a apăra Europa“ (occidentală).Deputatul canadian Jean Dube s-a declarat atît împotriva F.N.M. Cît și împotriva creării de forțe nucleare naționale.Richard Jaeger, deputat în Bundestagul vest-german din partea U.C.D., a susținut crearea F.N.M., cu condiția ca „actualul proiect american să nu fie modificat în așa fel încît să se îndepărteze de la obiectivele sale". El a menționat că „dacă armele tactice terestre și avioanele vor fi adăugate navelor de suprafață echipate cu rachete „Polaris“, cum dorește Anglia, sau dacă această forță va fi plasată sub un comandament independent, în loc să fie subordonată Comandamentului Suprem al N.A.T.O. din Europa, atunci Da-ul vest-german ar putea să se transforme într-un Nu“. Senatorul democrat american. Claiborne Pell, s-a ridicat împotriva criticilor adresate țării sale, arătînd că „S.U.A. nu fac presiuni asupra partenerilor lor și nici nu doresc să-și impună acestora părerile“.

Fotografia de mai sus reprodusă din ziarul „Die Presse" înfățișează pe 
ministrul de externe francez Couve de Murville (mijloc), expunînd opo

ziția guvernului său față de proiectul F.N.M.

„DISCUȚI» DURE“
ÎN CADRUL A.E.L.S.GENEVA 19 (Agerpres). — La 19 noiembrie s-a deschis la Geneva sesiunea Consiliului ministerial al Asociației europene a liberului schimb (A. E. L. S.) din care fac parte : Anglia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Austria, Portugalia și Finlanda ca țară asociată.Pe ordinea de zi figurează următoarele probleme : consecințele măsurilor restrictive adoptate recent de guvernul britanic pentru partenerii Angliei din A.E.L.S., raportul anual privind schimburile agricole din cadrul acestei organizații economice, problema integrării vest- europene și perspectivele negocierilor „rundei Kennedy“.După cum relatează agențiile de presă reprezentanții țărilor membre ale A.E.L.S. s-au întrunit la Geneva într-un moment cînd în cadrul a- cestei Asociații economice s-a creat „cea mai gravă criză" de la înființarea sa ca urmare a introducerii de către guvernul britanic a suprataxei de 15 la shtă la unele mărfuri de import. Hotărîrea guvernului englez a dat o lovitură serioasă exporturilor spre Anglia ale celorlalți membri ai A.E.L.S.în cursul ședinței de joi dimineața au luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Angliei, Patrick Gordon Walker, și ministrul comerțului, Douglas Jay.Ședința din cursul după-amiezii s-a ținut cu ușile închise. Agenția France Presse relatează că la sfîrși- tul acestei ședințe ministrul afacerilor externe al Austriei, Bruno Kreisky, a declarat că „discuțiile au fost foarte dure“.

PATRIOT» CONGOLEZI LUPTĂ
7

PENTRU 0 REALĂ INDEPENDENȚĂ A ȚĂRII
Un comunicat a! guvernului revoluționar congolezNAIROBI 19 (Agerpres). — „Autoritățile revoluționare din Stanleyville doresc să aducă la cunoștința lumii întregi că viața unui african are a- ceeași valoare ca cea a unui american sau a unui .european“, se spune într-un comunicat dat publicității la Nairobi, sub semnătura lui Thomas Kanza, ministrul afacerilor externe al guvernului revoluționar congolez. „Intervenția Organizației Unității A- fricane în Congo, se arată în continuare în comunicat, a devenit o necesitate, avînd drept scop salvarea vieții cetățenilor și rezidenților amenințați să fie omorîți în cursul atacurilor sălbatice întreprinse de mercenarii albi, recrutați în special în Portugalia și în R.S.A., cu misiunea precisă de a ucide. Istoria și Africa îi vor considera criminali pe mercenarii albi, pe toți cei răspunzători de actualul masacru din Congo.

în prezent, africanii se găsesc în fața unei situații în care starea de război există, de fapt, între mercenarii albi și întreaga Africă. Lupta poporului congolez împotriva imperialismului, se spune în comunicat, nu va înceta, în ciuda intenției mercenarilor albi de a captura Stanleyville-ul. Lupta va continua pînă cînd America și Europa vor înțelege că lupta poporului congolez pentru libertate nu este o rebeliune, ci o adevărată revoluție populară pentru o reală și efectivă independență a Congo-ului și a întregii A- frici“.„Sîntem gata, precizează în încheiere comunicatul, să primim observatorii O.U.A. Poporul congolez își îndreaptă cu încredere privirea spre Organizația Unității Africane care, sperăm, va înțelege că lupta noastră este lupta întregii Africi“.
Rhodesia de sud

ÎN LAGĂRUL DE LA GONAKUDZINGWA

Vizita în Franța a tovarășului ĂL BîrlădeanuPARIS 19. — Corespondentul A- gerpres, Tudor Vornicu, transmite : Joi după-amiază Alexandru Bîrlă- deanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, a avut o întîlnire cu dl. P. Lamour, președintele delegației guvernamentale de amenajare a teritoriului Rhônu- lui de jos. Au fost discutate probleme de- cooperare în domeniul irigației.

Seara, proprietara grupului industrial Schneider, d-na Liliane Schneider, a oferit un cocteil în cinstea lui Alexandru Bîrlădeanu și a persoanelor care îl însoțesc. Au participat funcționari superiori din ministerele finanțelor, afacerilor economice, industriei, oameni de a- faceri.A participat, de asemenea, ambasadorul R. P. Romîne la Paris, dr. Victor Dimitriu.
Programul și bugetul U. N. E. S. C. 0. 
in dezbaterea Conferinței Generale 
Intervențiile delegatului R. P. Romîne

Conferința ministerială 
a țărilor participante 
la „pland de la Colombo"

La Londra continuă lucrările sesiunii 
consiliului ministerial al „planului de la 
Colombo". în ședința de miercuri, cea 
de-a doua zi a sesiunii, a fost prezen
tată recomandarea unui grup de ex- 
perți privitoare la prelungirea „planului 
de la Colombo" pe o perioadă de încă 
cinci ani.

Inițiat în ianuarie 1950 de către An
glia, „planul de la Colombo" grupează 
în prezent un număr de 22 de state în 
majoritate din Asia de sud și de sud-est.

Pentru început a fost elaborat un 
program pe o perioadă de șase ani, 
în vederea dezvoltării economice a ță
rilor participante. Ulterior valabilitatea 
programului a fost prelungită.

Ultimele reuniuni la nivel ministerial 
au relevat nemulțumirea unora din 
principalele state asiatice participante 
la „planul de la Colombo" față de re- 
zultatelo acestui plan. Este vorba de 
poziția dezavantajată pe piața mondială 
a acestor state, în majoritate exporta
toare de materii prime, în comparație 
cu partenerii lor dezvoltați din punct 
de vedere industrial.

Un corespondent al agenției France 
Presse a obținut autorizația de a vizita 
localitatea Gonakudzingwa, unde i s-a 
fixat domiciliu forțat liderului populației 
africane din Rhodesia de sud, Joshua 
Nkomo, precum și altor conducători afri
cani. lată ce a relatat el după vizită :

„Sosit seara la Gonakudzingwa, unde 
puțini străini au fost vreodată admiși, am 
fost autorizat să-mi petrec noaptea în 
lagăr, scrie corespondentul. Pentru a 
ajunge în acest post retras, păzit de a- 
genți ai siguranței sud-rhodesiene, a 
trebuit să parcurg cu automobilul peste 
600 km. Mașina a alergat pe o pistă plină 
de praf, care traversează o regiune pe 
cît de sălbatică, pe atît de dezolantă, 
care trezește celui ce se aventurează pe 
aci o singură dorință : să se întoarcă.

Africanii internați în lagăr trăiesc în 
două barăci de metal, în interiorul căro
ra domnește o căldură toridă. Singurul 
deținut indian trăiește izolat la cinci ki
lometri de tovarășii săi africani. A plouat 
foarte puțin în această regiune în ultima 
vreme și animalele, deosebit de nu
meroase — lei, elefanți, girafe și zebre 
— pe care setea le amețește, dau tîr- 
coale zi și noapte în jurul lagărului.

Deținuții se adună cînd află vreo veste,

fiecare dintre ei informînd pe ceilalți 
asupra problemei pe care o cunoaște mai 
bine. Discuțiile au toate drept subiect 
organizarea viitoare a unui guvern afri
can care va fi chemat să se substituie ce
lui al lui lan Smith.

In ciuda condamnării sale la patru ani 
detențiune, Joshua Nkomo își menține 
moralul ridicat, „lan Smith crede cu a- 
devărat că se va menține la pu
tere încă patru ani ?" „In prezent, a 
adăugat Nkomo, situația din țară este 
gravă, economia se află în pragul ruinei. 
Doresc să întîlnesc cît mai regede posi
bil pe ministrul britanic pentru proble
mele Commonwealth-ului și dacă o con
ferință constituțională asupra viitorului 
Rhodesiei de sud se va putea întruni, 
aș fi gafa să particip la tratative".

.★
Oficiul din Cairo al Partidului Uniu

nea poporului african Zimbabwe, al 
cărui lider este Joshua Nkomo, a dat 
publicității o declarație în care con
damnă decizia guvernului Rhodesiei de 
sud, de a extinde perioada de deten
țiune a lui Nkomo cu încă patru ani. 
In declarație se cere eliberarea imedia
tă a acestuia.

PARIS 19 (Agerpres). — La Conferința Generală a U.N.E.S.C.O., în cadrul Comisiei programului, s-a examinat capitolul din Programul și bugetul U.N.E.S.C.O. pe anii 1965—1966 consacrat proiectului major de apreciere a valorilor culturale din Orient și Occident.Delegatul R. P. Romîhe, conf. univ. Valentin Lipatti, a arătat că e necesar ca perioada finală a proiectului major Orient-Occident, care se va încheia în 1966, să nu fie numai o perioadă de bilanț, ci și preambulul unor proiecte mai largi, menite să dezvolte, în cadrul U.N.E.S.C.O., studierea și aprecierea reciprocă a tuturor culturilor lumii. In acest sens, delegatul romîn a sprijinit proiectul de rezoluție prezentat de Franța, India, Mali, Mexic, Peru, în care se subliniază că U.N.E.S.C.O. este chemată să realizeze un dialog multilateral între diferitele tipuri de civilizații și culturi, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru înțelegere și colaborare internațională. Referin- du-se la colaborarea științifică și culturală din regiunea balcanică, vorbitorul a informat despre rezultatele pozitive obținute, cu sprijinul U.N.E.S.C.O., de Asociația internațională de studii sud-est europene.In Comisia programului a fost a- doptat în unanimitate capitolul respectiv din program și buget, ți- nînd seama de recomandările formulate de delegatul romîn.
Franz Novak Ecuador

JURUL PROIECTULUI F.N.M. SE AD^CESC
DIVERGENTELE 1UTER0CCI0EHTÄLE?

pe banca acuzațilorLa tribunalul din Viena a început la 16 noiembrie procesul împotriva fostului Hauptsturmführer SS, Franz Novak, unul din cei mai apropiați colaboratori ai criminalului de război Adolf Eichmann. Procesul, care va dura 3—4 săptămîni, este unul din cele mai mari procese de acest gen judecate în Austria.Considerat ca „inventator“ al faimoaselor „camere de gazare mobile“, Novak s-a făcut vinovat de complicitate la asasinarea a milioane de oameni. El a fost arestat la 20 ianuarie 1961. Totalitatea actelor strînse în vederea procesului însumează 25 de volume. In fotografie: Franz Novak (dreapta) pe banca acuzaților. ■

Indicii ale unui început 
de criză politică

(Urmare din pag, IlI-a)tatea unui proiect» — a subliniat u- nul dintre militarii americani, arătînd că America a sprijinit din punct de vedere militar constituirea unei a- semenea flote pentru a răspunde pretențiilor vest-germane. însă — a remarcat el — este discutabil dacă din punct de vedere politic această flotă ar fi de dorit, țlnînd seama de opoziția Franței".Un ecou deosebit au avut în presă declarațiile senatorului american W. Morse, care a atras atenția că dacă forța nucleară multilaterală la ființă, ea nu va întîrzia să atragă contramăsuri similare din partea celeilalte părți și a pus întrebarea : „Cu ce ar contribui deci F.N.M. la securitatea națională a Statelor U- nite ?“ Pe această cale, scriu pe drept cuvînt unele ziare, se poate ajunge nu spre obiectivul dezarmării, ci spre întețirea cursei înarmărilor. De altfel unele ziare occidentale au relevat că realizarea proiectului ar ridica noi obstacole în calea rezolvării îndeobște a problemelor internaționale arzătoare. „Moscovei nu i-a fost de loc greu să demonstreze — a scris „Combat", comentînd declarația Agenției TASS din 15 noiembrie — că punerea la punct a unei forțe multilaterale de natură să asigure Republicii Federale Germane „un deget pe trăgaci", într-un moment în care această țară continuă să emită revendicări teritoriale, este o sfidare adusă procesului de destindere Est- Vest... Ora alegerii hotărîtoare se apropie Va avea loc fie înmormîn- tarea acestei forțe, fie o ruptură între occidentali, împreună cu o grea amenințare împotriva coexistenței pașnice". Deocamdată, față de amploarea divergențelor ivite și față de reacția dezaprobatoare a opiniei publice, se conturează o temporizare a proiectului, care urma să fie definitivat pînă la sfîrșitul anului. „Pînă și cel mai insistent partizan, guvernul de la Bonn — scrie „New York Times' — a ajuns la concluzia că este preferabil să anunțe că deocamdată nu va mai face presi

uni pentru crearea F.N.M." Rămîne de văzut cum vor evolua lucrurile de aci înainte. Fapt este că însăși punerea problemei de a se amîna realizarea, de a se mai examina și, la cererea unora, de a se revizui proiectul, arată limpede cît de ample sînt dificultățile întîmpinate de inițiatorii și adepții acestuia, cît de profunde sînt contradicțiile pe care el le exprimă, cît de mare este rezistența pe care o întîmpină din partea unor cercuri largi ale opiniei publice din țările vizate.Persistența care se manifestă la Washington șl Bonn pentru realizarea proiectatei „forțe nucleare multilaterale" are ca substrat intenția de a înviora și activiza blocul nord- atlantic, despre care observatorii realiști afirmă de mult că s-a îmbolnăvit din cauza unor condiții atmosferice internaționale neprielnice.Este știut că N.A.T.O. a apărut ca instrument al „războiului rece" și al acelei politici, legate de numele răposatului Dulles, al cărei cuvînt de ordine era „balansarea pe marginea prăpastiei războiului" și care a generat încordarea internațională, o cursă frenetică a înarmărilor, profitabilă numai cercurilor militariste agresive. Ca urmare a formării blocului militar nord-atlantic, țările socialiste din Europa s-au văzut nevoite să creeze Organizația Tratatului de la Varșovia în vederea a- sigurării securității lor și a păcii pe continentul nostru.în anii ce s-au scurs de atunci, orientării iraționale, aventuriste, a cercurilor agresive 1 s-a contrapus cu tot mai multă vigoare politica de coexistență pașnică, pentru promovarea căreia militează țările socialiste, alte state iubitoare de pace, forțe politice influente din nenumărate țări ale lumii, straturi largi ale opiniei publice internaționale. Ca rezultat, în climatul internațional s-a produs un început de „dezgheț", au fost realizați primii pași concreți în domeniul normalizării relațiilor interstatale și destinderii încordării.în prezent, pe arena internațională se manifestă două tendințe. Una este aceea a cercurilor nemulțumi

te de evoluția evenimentelor în direcția destinderii și care ar dori să reînvie perioada politicii de pe „poziții de forță' și să întreprindă, sub drapelul blocului atlantic, noi acțiuni contrare intereselor securității generale. O expresie concretă a a- cestei tendințe este proiectul de creare a F.N.M.In același timp, în viața internațională se manifestă cu putere tendința de dezvoltare a procesului de destindere ce s-a conturat, de pre- întîmpinare a catastrofei termonucleare, de promovare a colaborării reciproc avantajoase, bazate pe e- galitate și respectul independenței și intereselor fiecărui stat.Vor Izbuti exponenții primei tendințe să impună aplicarea planului de creare a F.N.M. și, în general, de intensificare a activității agresive a N.A.T.O. î Un astfel de rezultat va bucura doar cercurile militariste a- gresive din S.U.A. și pe revanșarzii de la Bonn. Crearea F.N.M. ar întuneca orizontul internațional, ar duce la încordarea relațiilor și creșterea suspiciunii între state, ar accelera cursa înarmărilor. Este de la sine înțeles că, în aceste condiții, țările socialiste vor fi nevoite să e- xamineze cu toată atenția situația creată și să adopte măsuri corespunzătoare în interesul securității lor și al păcii generale.Planurile de creare a F.N.M. constituie încă o ilustrare a pericolului pe care-1 reprezintă pentru pacea popoarelor blocurile agresive. Existența lor, împărțirea lumii în blocuri militare potrivnice apare ca un anacronism în actuala configurație internațională, cînd ideile coexistenței pașnice între toate statele, fără deosebire de regim social, se afirmă cu o forță mereu crescîndă. Interesele supreme ale tuturor popoarelor cer normalizarea relațiilor internaționale, desființarea blocurilor militare, asigurarea securității internaționale, interzicerea armelor nucleare și distrugerea stocurilor existente, înfăptuirea dezarmării generale și consolidarea păcii în lume.
OBSERVATOR

După 15 luni de guvernare militară, 
Ecuadorul prezintă din nou indiciile unui 
început de criză politică. înfruntarea în
tre junta militară și sectoarele civile care 
se opun continuării unei guvernări de 
mînă forte pare să se agraveze.

După cum afirmă opoziția, guvernanții 
militari au suferit recent o lovitură se
rioasă la Guayaquil, unde autoritățile lo
cale au refuzat să accepte decretele pre- 
văzînd o „administrare mai centraliza
tă". Contraamiralul Ramôn Castro Jijon 
(șeful juntei), împreună cu consilierii săi 
cei mai apropiați, se află acum Intr-o 
campanie de reparare a daunelor poli
tice suferite. Discursurile pronunțate 
de ei exaltă „realizările” actualului re
gim. militar și încearcă să acrediteze 
ideea că ar fi necesară perpetuarea 
acestuia în scopul realizării unor „re
forme indispensabile țării". Opoziția 
califică aceste declarații drept demago
gice, argumenfînd că, de la 11 iulie 1963 
— data loviturii de stat militare — opi
nia publică din Ecuador a auzit destule 
cuvinte sonore, dar nici o reformă n-a 
depășit încă stadiul de proiect. Un ziar 
al opoziției a pus întrebarea dacă, vor
bind de realizări, guvernul înțelege prin 
aceasta situația în care închisorile din 
Quito și Guayaquil sînt pline de deți
nuți politici, în lagărele de pe insulele 
Galapagos continuă să fie deportate noi 
contingente de adversari ai regimului, 
atmosfera de teamă și privațiunile în 
care trăiește majoritatea populației.

Dar autoritățile centrale nu s-au măr
ginit la autoelogiere. în cadrul unei 
adunări convocate la Salcedo, per

soane din preajma contraamiralului 
Jijon au proferat amenințări la adresa 
„oligarhiilor", care, după spusele lor, 
sabotează bunele intenții ale guvernan
ților militari. Sensul termenului folosit s-a 
descifrat tot atunci : prin el erau desem
nați nu numai autorii veto-ului din Gua
yaquil ; el se referea și la partidele li
beral, democraf-creștin, conservator și 
socialist. Opoziția în ansamblu a fost 
declarată „subversivă", deschizîndu-se 
prin aceasta calea unor noi represiuni : 
dizolvarea consiliului municipal din Gua
yaquil, arestarea membrilor săi și a unor 
personalități politice aparținînd tuturor 
partidelor, fără excepție. Intre acestea 
se află și fostul președinte, Camilo 
Ponce.

Conștiente că au forțat prea mult lu
crurile, autoritățile au consimțit ulterior, 
după tratative de mediere regizate, să 
elibereze o parte a celor arestați, dar 
aceasta a constituit un prilej pentru noi 
acțiuni antiguvernamentale. Camilo Pon
ce a declarat că „după ce au uzurpat 
puterea, forțele armate s-au corupt" ; el 
a cerut unirea forțelor politice „în lupta 
pentru aleqeri libere și un quvern consti
tuțional".

Pe deasupra deosebirilor de platformă 
dintre diversele partide politice, ele ma
nifestă o poziție mai mult sau mai pu
țin comună în problema atitudinii față 
de regimul militar. Disputa dintre ele și 
junta guvernamentală se adîncește de la 
o zi la alta.

Vaslle OROS
Rio de Janeiro, prin telefon.

în Comisia programului s-au purtat discuții pe marginea unei rezoluții propuse de delegația U.R.S.S. \ privind liniile directoare ale programului pe anii 1967—1968.Sprijinind rezoluția sovietică, de. legatul romîn V. Lipatti s-a declty« rat de acord cu părerea a numeroase alte delegații că educația și știința trebuie să rămînă domenii prioritare în activitatea U.N.E.S.C.O. în perioada 1967—1968. Vorbitorul a cerut ca educația tineretului și a adulților în spiritul păcii, respectului reciproc și al înțelegerii internaționale, activitățile regionale, programul de alfabetizare etc. să f’.e cuprinse ca probleme principale ‘ în textul rezoluției.
întiînire intre
A. Kosighin și oameni 
de afaceri din S. Ö.A.MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 19 noiembrie, în sala Sverdlovsk din Kremlin, a avut loc o întîlnire întră Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și cei 92 reprezentanți ai cercurilor de afaceri din S.U.A. care se află în U.R.S.S. Au participat Andrei Gro- mîko, ministrul de externe al U.R.S.S., precum și reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior al U.R.S.S.Alexei Kosîghin a declarat —t după cum relatează TASS — că în Uniunea Sovietică se află pentru prima oară un asemenea grup mara de reprezentanți ai cercurilor de a- faceri din S.U.A. El și-a exprimat speranța că în timpul întrevederilor și convorbirilor oamenii de a- faceri americani au putut clarifica tot ce i-a interesat.La începutul convorbirii au luat parte ziariști sovietici și corespondenți ai agențiilor și ziarelor americane.
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Tratativele 
franco-algerieneALGER 19 (Agerpres). — La Alger au loc noi tratative franco-al- geriene în probleme privind exploatarea petrolului din Algeria. In cadrul acestor tratative, Algeria cere o parte mai mare din profiturile obținute de pe urma exploatării petrolului. în prezent, potrivit cifrelor oficiale, Algeriei îi revine numai o șesime din aceste venituri, restul rămînînd companiilor petroliere străine, în majoritate franceze. Statul algerian controlează numai aproximativ 11 la sută din bogățiile sale petroliere. Pentru a obține o cotă mai mare din beneficiul realizat de companiile străine este necesară înlocuirea acordului încheiat înaintea proclamării independenței Algeriei. Guvernul algerian revendică extinderea drepturilor sale asupra exploatării și comercializării petrolului algerian. El cere, de asemenea, companiilor străine să investească o parte mai mare din profiturile lor în modernizarea industriei petroliere.

Militari americani 
trimiși 
in Vietnamul de sudWASHINGTON 19 (Agerpres). — Surse oficiale din Washington au făcut cunoscut joi că Statele Unite au trimis în Vietnamul de sud un nou contingent de 1 200 de militari, relatează agenția Associated Press. Cu aceasta — au menționat aceleași surse — efectivul militar american ce se află pe teritoriul sud-vietoa- mez se ridică la 21 200 oameni.Această comunicare oficială s-a făcut la mai puțin de 24 de ore după ce s-a anunțat că ambasadorul american la Saigon, Maxwell Taylor, va întreprinde o călătorie la Washington pentru a avea convorbiri cu președintele Johnson și cu principalii consilieri militari și diplomatici al acestuia, în legătură cu situația din Vietnamul de sud.

BEIRUT. A fost format noul guvern 
libanez prezidat de Hussein Ôueini. 
Primul ministru deține și portofoliul 
apărării. Din guvern mai fao parte 
Nassim Majdalani, în calitate de vice- 
premier și ministru al justiției, Phi
lippe Takla, ministru de externe, și 
alți 11 miniștri.

SAN FRANCISCO. Roger Hilsman, 
fost consilier al secretarului de stat 

. pentru problemele Extremului Orient, 
a propus într-o cuvîntare pe care a ți
nut-o în fața Consiliului pentru pro
bleme mondiale din Carolina de nord, 
ca Statele Unite să ridice restricțiile 
cu privire la călătorii în R. P. Chine
ză și să reexamineze relațiile comer
ciale cu această țară.

PARIS. La Facultatea de litere și 
științe umanistice Sorbona, acad. 
A. Joja a conferențiat despre defini
ții contemporane ale logicii. Au ur
mat discuții. La conferință a fost de 
față Rene Poirier, profesor la Sorbo
na. Expunerea s-a bucurat de succes.

KHARTUM. Constituirea Consiliu- orașului în sprijmul guvernului Re
lui prezidențial al Sudanului, menit 
să-și asume s ” ,
după demisia generalului Abboud, în
tîmpină dificultăți. între partidele po
litice sudaneze și sindicate există în 
această problemă deosebiri de vederi.

ițial al Sudanului, menit publicii Unite Tanzania, exprimîn- 
atribuțiile șefului statului du-și dezaprobarea față de complotul

TOKIO. Noul prim-ministru al Ja
poniei, Eisaku Sato, a declarat că gu
vernul japonez va căuta să-și inten
sifice participarea la viața politică a- 
siatică. El a anunțat că Japonia va 
lua parte la conferința afro-asiatică, 
care urmează să aibă loc la Alger în 
martie anul viitor.

NICOSIA. 40 de ciprioți greci, prin
tre care copii și femei, au în
ceput o grevă a foamei de 24 de 
ore pentru a obține ca ciprioții turci 
să elibereze pe 
greci, pe care-i dețin de mai multe 
luni de zile.

de inspirație colonialistă descoperit 
recent și care urmărea răsturnarea 
guvernului.

CAIRO. Adunarea Națională a 
R.A.U. a ratificat cele trei acorduri 
semnate la începutul acestui an cu 
Irakul, R. A. Yemen și Kuweit. A- 
cordul cu Kuweitul se referă la spri
jinul economic acordat de R.A.U., cel 
cu Irakul privește crearea comanda
mentului politic unificat al celor 
două țări iar acordul cu R. A. Yemen 
prevede formarea unul consiliu prezi
dențial unit.

WASHINGTON. Comisia Warren 
a anunțat că la 30 noiembrie vor fi 
date publicității toate mărturiile de
puse în legătură cu asasinarea fostului 

■ președinte John Kennedy. Ele vor cu
prinde 26 de volume care însumează

ZANZIBAR. Mii de locuitori ai Zan- procesele verbale ale depozițiilor fă- 
zibarului au demonstrat pe străzile cute de sute de persoane.

ține ca cip: , 
cei 38 de ostateci
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