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Angajamentul 
cuvînt de onoareîn fabrici și uzine, în abatajele minelor și în schelele petroliere, pe șantierele de construcții, întrecerea socialistă cunoaște o vie însuflețire în aceste săptămîni de sfîrșit de an. Numeroase colective și-au realizat încă de acum angajamentele luate pe întregul an privind creșterea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, obținerea de economii 
și beneficii peste plan.Ne amintim de entuziastele adunări care au avut loc la începutul acestui an în întreprinderi, în cadrul cărora s-au luat angajamentele în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriéi. Colectivele multor întreprinderi au scos la iveală pe parcurs noi 
rezerve, noi posibilități care le-au dat putința să-și sporească angajamentele prevăzute inițial. întrecerea desfășurată în cinstea marii sărbători a marcat o etapă importantă în îndeplinirea angajamentelor.Experiența cîștigată a ridicat pe noi trepte întrecerea socialistă, oare a fost continuată cu aceeași însuflețire, cu aceeași rodnicie pentru îndeplinirea angajamentelor pe întregul an. Preocupîndu-se zi de zi de perfecționarea procesului de producție, de găsirea a noi căi pentru folosirea cu indici mai înalți a capacității agregatelor, pentru economisirea materiei prime și materialelor, siderurgiștii de la Hunedoara au înscris în bilanțul celor aproape 11 luni importante succese. Ei au produs peste plan mai mult de 70 000 tone de fontă, 86 500 tone de oțel Martin și electric, 8 000 tone de cocs și 70 000 tone de aglomerat. Totodată au realizat, suplimentar, 80 milioane lei economii la prețul de cost și peste 40 milioane lei beneficii.Caracteristic în întrecerea multor colective de întreprinderi este faptul că ele au urmărit cu perseverență nu numai îndeplinirea angajamentelor referitoare la depășirea producției, ci și a celor privind creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului calitativ al produselor, realizarea de economii și beneficii peste plan. Succesele importante în realizarea angajamentelor pe acest an au dobîndit constructorii de mașini de la uzinele „Tractorul“-Brașov, „Inde- pendența“-Sibiu, Șantierul naval din Galați, colectivul Rafinăriei Ploiești, textiliștii de la „Teba“-Arad. Dar alături de majoritatea colectivelor de întreprinderi care își respectă cuvîntul dat sînt și unele care prezintă pînă acum un bilanț mai puțin pozitiv în îndeplinirea angajamentelor. La exploatarea minieră Vulcan, în loc să se realizeze economii peste plan — așa cum se prevăzuse în angajament — s-a înregistrat pe nouă luni o depășire a prețului de cost cu aproape 2 milioane lei. Aceasta, îndeosebi din cauza preocupării insuficiente a conducerii întreprinderii pentru crearea în toate sectoarele de producție a condițiilor tehnico- organizatorice necesare îndeplinirii angajamentelor asumate. Alte întreprinderi, între care C.I.L.-Reghin și IPROFIL-Sighet, sînt rămase în urmă la unul din indicatorii principali ai planului : productivitatea
muncii.Din experiența întreprinderilor fruntașe se desprinde clar că acolo unde organizațiile de partid și comitetele sindicatului au urmărit și analizat sistematic — și nu numai la „zile mari“ — stadiul îndeplinirii angajamentelor, au stimulat continuu inițiativa muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, unde măsurile tehnice și organizatorice au fost aplicate pas cu pas, rezultatele sînt deosebit de rodnice.Muncind cu inițiativă și pasiune, colectivele tuturor întreprinderilor sînt hotărîte să raporteze la sfîrși- tul anului îndeplinirea planului la toți indicatorii și a angajamentelor luate pe 1964. Secția de tuburi precomprimate a întreprinderii de prefabricate „Progresur-București a 

îndeplinit planul de producție pe acest an încă de la 9 noiembrie. In fotografie : cîțiva 
dintre cei care au contribuit la obținerea acestui succes Foto : R. Costin

92% CALITATEA I V E S T I G I I
Am vizitat zilele trecute cîteva fabrici și secții de la Combinatul de industrializare a lemnului din Blaj. Peste tot se desfășoară o muncă rodnică, graficele întrecerii înregistrează mereu noi rezultate.Colectivul fabricii de binale s-a angajat să producă în acest an peste prevederile planului 5 000 mp de binale. „Cînd s-a luat angajamentul — ne spune tov. Ion Băluț, de la serviciul organizarea muncii— în fabrică se executau lucrări de reamplasare a mașinilor pentru reducerea ciclului de fabricație. Unii mai sceptici socoteau că angajamentul ar fi prea «îndrăzneț», că n-ar ține seama de posibilități".Viață a dovedit că angajamentul a fost bine chibzuit. întregul colectiv a pus umărul pentru ca lucrările de reorganizare să se execute mai repede. In același timp nu erau neglijate nici sarcinile curente. Au continuat cursurile de ridicare a calificării, se căutau noi rezerve interne pentru îmbunătățirea producției. Electricianul Alfred Müller a lucrat la perfecționarea mașinilor de uscat cherestea. In urma modificărilor aduse, randamentul acestor mașini a crescut mult. Lucrările de reorganizare a producției au fost gata într-un termen mai scurt decit s-a prevăzut. Ca rezultat, timpul de execuție pe un metru pătrat de binale a fost redus cu 3 ore. Aceasta a îrisemnat un spor însemnat de productivitate. Se poate spune că tocit ai pe această cale colectivul fabricii a reușit să-și depășească angajamentul anual cu 200 mp de binale.
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Inginerul Traian Blaj, șeful fabricii de plăci fibro-lemnoase, ne invită să urmărim graficul „la zi". Pe primele două decade din această lună el arată o depășire de 160 tone. De la începutul anului, colectivul secției a realizat peste plan 600 tone plăci fibro-lemnoase, față de 400 cît prevedea angajamentul pe întregul an. Intre schimburi se desfășoară o întrecere pasionantă. Un obiectiv important în întrecere îl constituie calitatea produselor. E- forturile pe care colectivul le depune în acest scop sînt încununate de realizări însemnate. Peste 92 la sută din producția realizată pe 10 luni a fost de calitatea I, față de 82 la sută cît era prevăzut în plan. Sarcinile de export pe întregul an au fost realizate în numai 10 luni.La fabrica de mobilă, întrecerea pentru îndeplinirea angajamentelor luate a prilejuit noi evidențieri. Gligor Cîmpeanu, Ernest Dendorfer sau Ion Berșa — sînt numai cîțiva dintre evidențiații care sînt popularizați într-un articol apărut recent la gazeta de perete. Secția a dat peste plan 50 de garnituri de mobilă, față de 25 cît prevedea angajamentul luat.Zilele acestea, conducerea combinatului a anunțat că angajamentele luate în întrecere pe întregul an au fost îndeplinite, iar unele dintre ele chiar depășite. Fiecare muncitor, inginer și tehnician a simțit răspunderea pentru cuvîntul dat și și-a adus contribuția la realizarea angajamentelor.
N. MOCANU 
coresp. „Scînteil“

SOCIALISTE
Cu planul 
pe 1 1 luni
îndeplinit

Din fabrici și uzine, mine și șantiere de construcții sosesc vești despre succesele obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecere.Așa cum ne relatează corespondentul nostru, pînă în prezent 30 de întreprinderi industriale; și economice din regiunea Bacău și-au îndeplinit 'sarcinile de plan pe 11 luni. Petroliștii din cadrul trustului de extracție Moinești au depășit planul-la-producția globală cu 8 000 000 lei, iar la producția marfă cu peste 7 000 000 lei. In primele 10 luni ale anului s-au realizat economii la prețul de cost de 13,5 milioane lei și beneficii peste plan de 13,9 milioane lei.Ieri, Filatura romînească de bumbac à îndeplinit planul anual la producția fizică. Pe zece luni s-au realizat economii de 639 000 lei, beneficii peste plan de 673 000 lei, iar productivitatea'muncii a fost depășită cu 1,5 la sută. In Capitală, pînă ieri, 10 întreprinderi au îndeplinit planul pe 11 luni.Despre succesele colectivului Uzinei „Carbochim" ne relatează corespondentul nostru din Cluj.-In 11 luni s-au dat produse peste plan în valoare de 5 800 000 lei ; productivitatea muncii a crescut cu 7 la sută peste sarcina planificată ; în 10 luni s-au realizat economii de 1 363 000 lei și beneficii peste plan de 4 392 000 lei.Stația de sortare a minereului din Galați — anunță corespondentul nostru regional :— este prima întreprindere din regiune care și-a îndeplinit înainte de termen sarciriile de plan,și angajamentele luate pe anul în curs. La 21 noiembrie și-a îndeplinii planul pe acest an și colectivul întreprinderii de prefabricate din beton — Galați.

MILENARE
© COLECȚIE CU 100000 DE PIESE ® VASTE
LUCRĂRI PE ȘANTIERELE ARHEOLOGICE

Unelte de lucru și arme din piatră cio
plită scoase la lumină din peșterile care 
slujeau in vremuri imemorabile drept a- 
dăposf oamenilor, obiecte de cult, po
doabe și alte vestigii arheologice păstrate 
în sălile Muzeului najional de antichi
tăți al Institutului de arheologie al Aca
demiei R. P. Romîne ajung aici însoțite 
de scurte note explicative numai după 
ce au fost cercetate și studiate minuțios 
de specialiști. Arheologul citește în ele 
ca înlr-o carte și află cum au trăit oa
menii cu mii de ani în urmă.

Teritoriul patriei este deosebit de bo
gat în asemenea urme de viață omeneas
că pe care le întîlnim în mare număr la 
muzeele din Cluj, lași, Timișoara, Cons
tanța, Sibiu, Piatra Neamț și în multe alte 
centre din țară. Cea mai bogată colecție 
arheologică — cuprinzînd peste 100 000 
piese — se află în Capitală la Muzeul na
țional de antichități. Expoziția și depo
zitele muzeului formează în prezent o 
secție a Institutului de arheologie al Aca
demiei R. P, Romîne. Documentele atestă 
că e cel mai vechi muzeu din București, 
întemeiat în 1834, de către Mihalache 
Ghica, vornic al „Departamentului din
lăuntru" sub denumirea de Muzeu na
țional, Pe atunci, în afară de colecțiile 
sale arheologice muzeul mai cuprindea 
un mare număr de piese de științe natu

A rătu ri
pe toate
suprafețeleMecanizatorii și colectiviștii continuă în zilele bune de lucru în cîmp arăturile pentru însămînțările de primăvară. în regiunea Galați au foSt arate pînă acum 85 la sută din suprafețele prevăzute. In unele raioane din această regiune, printre care Făurei, BUjoru și • Panciu, a- ceastă lucrare a fost executată pe 90—95 la sută din suprafața planificată.In Dobrogea, unde pentru grăbirea arăturilor tractoriștii lucrează în schimburi prelungite, au fost pregătite pînă acum, pentru însămînțările de primăvară, aproape 200 000 ha, ceea ce reprezintă 80 la sută din prevederi. Pe mari suprafețe au fost executate arături și în alte regiuni ale țării. Aceste lucrări se apropie de sfîrșit în raioanele Segarcea și Calafat din regiunea Oltenia, Călărași și Fetești din regiunea București, Lipova și Moldova Nouă din regiunea Banat, Turda și Gherla din regiunea Cluj.Deși în unele zone ploile au stîn- i jeiîit executarea arăturilor, totuși forțele de lucru existente nu au fost ; folosite cu întreaga capacitate în zilele cînd se putea lucra, rțiai ales în regiunile Argeș, Brașov, Ploiești, Banat, Crișana și Iași. Consiliile a- gricole, conducerile unităților trebuie să ia măsuri pentru intènsificarea executării arăturilor în zilele următoare, prin folosirea mai organizată a tractoarelor, precum și a atelajelor eliberate de la transportul recoltei.
Recoltarea și transportul cartofilorBRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — IFolosind din plin mijloacele mecanizate și atelajele, unitățile agricole din raioanele Sighișoara, Tîrgu Secuiesc, Sf. Gheorghe au recoltat întreaga suprafață cultivată cu cartofi.Cu toate. acestea, în regiunea Brașov. mai există în prezent peste 1 000 de hectare cu cartofi nerecoltate. Din această suprafață peste 900 ha se află în raionul Făgăraș. Primele semne ale apropierii iernii reamintesc tüturor unităților agricole din raion, organelor de partid și de stat' necesitatea terminării recoltării în cel mai scurt timp a cartofilor. In acest scop se impune fo

rale, îndeosebi de zoologie. In 1864, sec
ția de arheologie este transformată în 
muzeu de antichități, care împlinește zi
lele acestea un secol de existență.

La început colecțiile s-au îmbogățit 
prin donații și descoperiri. Colecționari 
pasionați ca generalul Mavros, maiorul 
Papazoglu, Cezar Bolliac, Mihail Kogălni- 
ceanu ș. a. au donat muzeului piese va
loroase. La creșterea colecțiilor a con
tribuit apoi în mare măsură activitatea 
arheologică organizată de directorii mu
zeului — savanți cu renume internațional 
ca Grigore Tocilescu, George Murnu, Va
sile Pîrvan, Ion Andrieșescu — ale căror 
lucrări au contribuit la elucidarea unor 
probleme legate de istoria cea mai în
depărtată a poporului romîn. Vasile 
Pirvan, de pildă, socotit fondatorul școlii 
de arheologie romînești — ajutat de cîți- 
va elevi și colaboratori — a reușit, cu 
toată lipsa de înțelegere a oficialităților 
vremurilor și a mijloacelor materiale mo
deste ce i s-au pus la dispoziție, să orga
nizeze numeroase săpături arheologice în 
așezări neolitice, geto-dacice și greco-ro- 
mane. împreună cu Ion Andrieșescu a 
pus bazele cercetărilor cu privire la co
muna primitivă. Nucleu/ de arheologi for
mat de școala lui Vasile Pîrvan — sporit 
de elemente tinere de la București, Cluj, 
lași și din alte centre ale țării, — a

La gospodăria colectivă din Cuza Vodă, regiunoa Dobrogea, se lucrează 
din plin la executarea arăturilor de toamnă

losirea tuturor forțelor și mijloacelor de lucru în fiecare gospodărie colectivă. Ce se constată pe teren ? In unele unități se invocă motivul că terenul este prea moale.Dar, nu este mai puțin adevărat că există și porțiuni unde solul este mai zvîntat și se poate trece imediat la scoaterea cartofilor. Pentru aceasta însă terenurile bune de lucru trebuie identificate. Cu toate că în comunele Berivoi, Vaida Recea, Veneția ș.a. recolta de cartofi nu a fost strînsă de pe sute de hectare, conducerile gospodăriilor colective și ale sfaturilor populare nu manifestă atenția cuvenită acestei sarcini actuale.
INSTANTANEE

Cînd cade primul fulg
După soroc, iarna nu avea încă bi

let de intrare. Dar, nepoliticoasă cum 
o știm, ne-a picat în ospejie tocmai 
cînd cochetam de zor cu surata ei 
întru anotimpuri, toamna, cînd după 
zile mohorîte și ploioase,, cerul se 
limpezise și parcurile ne îmbiau la 
plimbare, în decorul plin de frumu
sețe și de poezie al copacilor des
frunziți, al bărcilor dormitînd la mar
gine de lac.

Mai înfîi, a poposit pe creste, în- 
cercîndu-și tăriile de mult uitate. Pri
lej de noi bucurii pentru iubitorii de 
drumefie. Apoi, prinzînd curaj, a co- 
borît de pe coclauri, îmbrăcînd în 
haine albe orașul de la poalele Tîm- 
pei, pentru ca acum două zile să 
bată și la porțile Bucureștiului, pu- 
drînd în cîteva ceasuri obrazul Ca
pitalei. Coincidentă, sau poate sim
plă întîmplare, cu o seară înainte i-au 
urat bun sosit pe calea undelor, acor
durile cînfecului „Cînd cade primul 
fulg de nea".

După cum ne-au încunoștinfat me
teorologii, liniștindu-ne, prematura ză
padă a fost urmarea nu știu cărui val 
de aer rece, polar. Așa o fi. Faptul 
rămîne însă fapt și-l consemnăm 
ca atare. Mai ales că primul su
net de gong, vestind intrarea în 
scenă a iernii, mai găsește pe ici pe 
colo o atmosferă estivală, unii dintre 
gospodari considerînd proverbul „va
ra sanie" o simplă figură de stil. E 
drept, „din văzduh cumplita iarnă" 
nu cerne încă norii de zăpadă ; 
dar nici mult nu mai are. Și 
dacă acum locatarii imobilului din 
strada Luca Stroici nr.' 18, raionul 
1 Alai, urmăresc cu îngrijorare 
cum pecinginea umezelii le învăluie 
zidurile, ce se va întîmpla în plin

La Muzeul de antichitățiFoto : M. Cioc

putut face față unui vast program de 
lucru,

O hartă mare, așezată chiar la intrare, 
arată vizitatorului localitățile din țara 
noastră în care s-au făcut săpături arheo
logice în anii puterii populare. îndeosebi 
după 1948 s-au deschis 390 de șantiere

Recoltarea cartofilor trebuie încheiată grabnic. De aceea, este necesar, ca, neîntîrziat, consiliul agricol să ia măsuri în vederea intensificării scoaterii cartofilor din pă- mînt. Să nu se aștepte pînă cînd se vor putea folosi din plin toate mijloacele mecanizate. Este bine ca recoltatul să se facă și cu mijloace manuale. Se impune, de asemenea, mai multă operativitate la încărcarea și transportul cartofilor de la unitățile producătoare la cele de desfacere. Nu pot fi justificate cazuri ca cele petrecute în ultimele zile în stațiile Făgăraș, Voila și altele, unde se găseau însemnate cantități de cartofi neexpediate.

viscol ? Promisiunile din partea I.A.L.- 
ului raional au înflorit o dată cu pri
mii ghiocei, caruselul anotimpurilor 
s-a rotit necontenit și nici pînă astăzi 
meșterii nu și-au făcut apariția. Cu
prinse pe semne de toropeala lui cup
tor, caloriferele . blocurilor din noul 
cartier reșifean Lunca Bîrzavei, ca și 
cele de pe Calea Bucureștilor din Pi
tești au primit cu răceală semnele 
iernii. în schimb cetăfenilor nu le-au 
lipsit angajamentele pline de căldură 
ale gospodarilor orașelor respective. 
Ce folos î

Se spune că vitrinele magazinelor 
merg în același pas cu timpul, ba de 
cele mai multe ori le-o iau înainte. Fi
resc. Cumpărătorul își oprește mai 
înfîi privirile la mărfurile expuse cu 
gust și fantezie, știe ce să aleagă 
pentru lunile de caniculă ori pentru 
cele geroase. Ce te faci însă cînd, 
acum, în prag de iarnă, mai întîlnești 
prin magazinele sătești din raionul 
Mizil ori la cele din orașele Rădăufi și 
Slobozia sandale de vară și slipuri, 
înfloratele stambe ? Ca să nu mai 
vorbim de spiritul întreprinzător al 
unor conducători de instituai și fa
brici unde planurile pentru întîmpina
rea sezonului rece sînt în ton cu a- 
notimpul doar prin faptul că au fost 
puse la... murat, între copertele pră
fuite ale unui dosar demult dat ui
tării.

Cîndva, un poet reflecta nostalgic : 
„Unde sînt zăpezile de altă dată î", 
Ca o replică, primii fulgi de nea ce 
ne-au dat binețe completează între
barea : „Unde sînt unii dintre gos
podari l"

Ion MĂRGINEANU

în aproape toate regiunile țării. Au fost 
explorate mai ales epocile și regiunile 
despre care se știa mai puțin. S-a adîncit 
și studiul culturii neolitice de tip Cucuteni. 
La Hăbășeșfi a fost dezgropat un în
treg sat neolitic și e pe cale de a fi ter
minată dezgroparea unui al doilea, la Tru- 
șești. S-au descoperit și urme ale unor 
culturi mai noi din epoca bronzului și 
din alte epoci; Continuarea cercetărilor 
în străvechiul Tomis, unde s-au descope
rit recent catacombe, ca și a celor din ce
tatea Histria, din Mangalia, din alte locuri 
ale Dobrogei și chiar pe fundul mării va 
permite completarea tabloului istoric al 
ultimelor secole ale erei vechi și al pri
melor secole ale erei noastre. Rezulta
tul valorificării materialului descoperit îl 
reprezintă studiile, referatele, notele și 
comentariile ce se publică în periodicele 
— Studii de istorie veche și „Dacia", 
precum și unele studii monografice ce se 
editează separat.

Cu ocazia Centenarului Muzeului na
țional de antichități va avea loc o se
siune de comunicări științifice sub auspi
ciile Academiei R. P. Romîne, consacrată 
acestui eveniment. Vor participa istorici 
și arheologi din întreaga tară.

Aurelia GOLIANU 

în Capitala 
COMPLET școlar 
PENTRU CONSTRUCȚIIIn cartierul Militari se construieș* te un nou complex școlar pentnj pregătirea de cadre calificate necesare unităților Ministerului Industriei Construcțiilor. Noul centru școlar va cuprinde 5 clădiri. In prima, cu parter și două etaje, vor funcționa săli de studiu, laboratoare pentru fizică șt chimie, săli de desen, cabinete tehnice, vestiare, birouri pentru admî- nistrație, cancelaria profesorilor eter O altă clădire este destinată atelierelor unde elevii vor face orele de practică. Aici se vor pregăti viitorii ceramiști pentru ceramică fină șl brută, lăcătuși pentru întreținerea utilajelor din industria materialelor de construcții, operatori prefabricate, operatori la fabricarea materialelor izolatoare în construcții, electricieni etc. Pentru cazarea elevilor se construiesc două cămine cu parter și trei etaje, fiecare cu o capacitate de 300, locuri. La parterul și etajele căminelor se vor amenaja săli de lectură, holuri și un grup medical. Clădirea cantinei va cuprin* de o sală de mese cu 300 de locurL
Adunarea festivă 
cu prilejul 
centenarului C.E.C.Ieri dimineață, în sala Teatrului C.C.S. a avut loc adunarea festivă cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la semnarea de către domnitorul A. I. Cuza a actului de înființare a primei Case de economii și consem- națiuni din Romînia.Adunarea a fost deschisă de tov< Mircea Popovici, președintele consiliului de conducere C.E.C. în numele C.C. al P.M.R. și al guvernului R.P.R., tov. Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, a felicitat pe lucrătorii Casei de economii și consemnațiuni, pe mandatarii C.E.C., pe toți cei care sprijină acțiunea de economisire, urîndu-le noi succese în activitatea lor. Tov. Iulian Văcărel, secretar general al Ministerului Finanțelor, a vorbit despre activitatea instituției în anii care au trecut de la înființare și pînă astăzi. In prezent — a subliniat vorbitorul — un libret C.E.C. revine la trei locuitori, față de anul 1938 cînd un libret revenea la 60 de locuitori.în încheiere, participanții la adunare au trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne.

Parașufișfi 
belgieni

lansaji la StanleyvilleTrupele belgiene aflate pînă duminică în insula Ascension au fost parașutate miercuri dimineață în Stanleyville. în acest oraș, care s-a aflat sub controlul răsculaților, au sosit, de asemenea, mercenari si trupe guvernamentale congoleze. Răsculații s-au retras imediat după sosirea belgienilor în junglă. Noua intervenție străină a provocat numeroase proteste în rîndul personalităților politice africane. (In legă
tură cu situația din Congo citiți ar
ticolul din pag. a IV-a).

Rezultatele 
alegerilor 

administrative din ItaliaLa Roma au fost date publicității rezultatele definitive ale alegerilor pentru consiliile provinciale desfășurate în Italia. Ziarul „Paese Sera", în ediția de ieri după-amiază, scrie că listele de stînga calculate împreună înregistrează o creștere procentuală față de alegerile administrative din 1960 de la 44,8 la sută la 46,8 la sută. (Citiți coresponden
ța din Roma în pag. a IV-a).

Demonstrație studențească 
in Panama

in momentul în care Adunarea Națio
nală panameză era întrunită în ședință 
secretă pentru a discuta conflictul din
tre ministrul afacerilor externe, Fernando 
Eleta, și Jorge llueca, care a demisionat 
din postul de reprezentant al Panamei la 
tratativele cu S.U.A. privind statutul Ca
nalului Panama, grupuri de studenți pa
namezi au organizat o demonstrajie. A- 
genția U.P.I. menționează că studenții 
sprijină pe llueca, care a acuzat pe mi
nistrul de externe că se împotrivește abo
lirii clauzei Tratatului din anul 1903 prin 
care se acordă Statelor Unite dreptul pe 
termen nedefinit de a exploata zona Ca
nalului Panama. Poliția a atacat pe de
monstranți. 13 studenți au fost răniți și 
17 au fost arestați.

Soluționarea 
a fost amînata

Cancelarul vest-german, Ludwig 
Erhard, a avut ieri întrevederi cu 
liderul fermierilor vest-germani în 
vederea realizării unui acord în pro
blema reducerii prețurilor cereale
lor în cadrul Pieței comune pînă la 
15 decembrie, așa cum a cerut ge
neralul de Gaulle. După două ore 
de discuții, relatează agenția Asso
ciated Press, Erhard a eșuat în în
cercarea sa de a obține consimță- 
mîntul interlocutorului în această 
problemă. Singurul lucru asupra 
căruia s-a căzut de acord a fost ca 
discuțiile să fie reluate în următoa
rele zile.
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ORGANIZAȚIA DE PARTID $1 VIAȚA ȘCOLII
peste

Artiști 
romîni 
hotare

ÎN FAȚA MICULUI ECRAN

Păreri de telespectator

8 C î S T E I A

După apariția, in ziarul nostru din 18 noiembrie a primelor ar
ticole din cadrul schimbului de experiență intitulat „Organizația de 
partid și viața școlii“, redacția a primit articole și scrisori de la secre
tari ai organizațiilor de partid, directori de școli, activiști de partid, 
cadre didactice. Publicăm azi două dintre ele.

Tematica adunărilor generale
în viața organizațiilor de partid adunările generale au un rol deosebit, prilejuind dezbaterea unor probleme principale din viața colectivelor unde activează, adoptarea ‘unor hotărîri menite să orienteze îndeplinirea unor sarcini de cea mai mare însemnătate. Ținînd seama de faptul că în ultimii ani a sporit simțitor numărul membrilor și can- didaților de partid și al organizațiilor de bază din școli, Comitetul orășenesc de partid din Galați a a- cordat o atenție deosebită sprijinirii birourilor acestor organizații de bază în pregătirea adunărilor generale. Pentru ca acest sprijin să fie cît mai eficace, biroul comitetului orășenesc a efectuat un studiu aprofundat cu ajutorul a șase colective care în trimestrul II al trecutului an școlar au analizat munca organizațiilor de bază din 14 școli de cultură generală. Cu acest prilej ne-am dat seama că experiența valoroasă a unor organizații de partid nu este cunoscută în toate școlile, că unele birouri convocau adunări generale âvînd la ordinea de zi probleme care au fost dezbătute sau ar fi fost mai bine să fie dezbătute în consiliile pedagogice la care participă întregul corp profesoral. Pe baza concluziilor stabilite după încheierea studiului la oare m-am referit, biroul comitetului orășenesc a organizat o dezbatere cu participarea secretarilor organizațiilor de partid, secretarilor U.T.M., directorilor de școli și instructorilor superiori de pionieri. Totodată, comitetul orășenesc a organizat două schimburi de experiență — primul la școala medie nr. 3 cu tema : „Munca organizației de partid pentru îmbunătățirea activității instructiv-edu- cative“, iar al doilea la școala medie nr. 6, avînd ca obiect : „Organizarea activităților cultural-educative cu elevi“. Aceste acțiuni au contribuit la convocarea de către multe birouri ale organizațiilor de bază a unor adunări generale cu o tematică specifică muncii de partid, de larg interes, strins legată de sarcinile organizațiilor de partid din școli.într-un articol publicat anterior în cadrul dezbaterii din coloanele „Scînteii“ se punea întrebarea dacă diferite laturi ale muncii in- structiv-educative pot fi discutate în adunări generale de partid. După

Pentru a-și putea îndeplini rolul de conducător politic, organizația de partid este chemată să ia parte activă la întreaga viață a școlii, să cunoască toate problemele pentru a le putea aprecia cu competență și a contribui la rezolvarea lor. Membrii de partid sînt principalul sprijin al colectivului de conducere în soluționarea tuturor sarcinilor importante pe care le are școala. Aș vrea să a- .răt cum biroul organizației de bază, comuniștii din școala noastră sprijină conducerea școlii într-o latură de mare însemnătate a activității din școală — munca educativă desfășurată de diriginți.După cum se știe, de munca diriginților, de îndrumarea lor răspunde conducerea școlii. Dar, consider că ește firesc să solicităm pe secretar, pe membrii biroului organizației de partid să-și spună cuvîntul cu exigență în toate problemele privitoare la activitatea diriginților — de la alegerea lor pînă la felul cum lucrează și la rezultatele acțiunilor întreprinse de ei în clase. De fiecare dată, la începutul anilor de învățămînt, în ședința colectivului de conducere, în care se fixează profesorii care vor fi diriginți, este invitat și

Poarta Maliuculuî (detaliu)
Foto : Agerpres 

părerea mea, răspunsul la această întrebare îl poate da numai studierea cu grijă a situației din fiecare instituție de învățămînt. îndepli- nindu-și rolul de conducător politic, organizația de partid din- școală este chemată să-și facă simțită prezența în miezul activității învățătorilor și profesorilor, să sprijine cu competență conducerea școlii în soluționarea sarcinilor pe care le are, să vegheze la îndeplinirea înaltei chemări a școlii de azi. Desigur, aceasta nu înseamnă că adunările generale pot să preia dezbaterea în ansamblu a procesului instructiv-educativ, care trebuie realizată în consiliul pedagogic. E- vitarea paralelismelor este o condiție atît a perfecționării activității consiliilor pedagogice cît și a creșterii mai departe a rolului organizațiilor de partid din școli. Experiența unor organizații de bază a- rată că, pornind de la anumite situații concrete pot fi pregătite adunări de partid care să dezbată probleme majore ale procesului instructiv- educativ. Consider că în această privință este foarte edificatoare experiența organizației de bază de Ia școala medie nr. 1, care în ultimul timp a analizat probleme ca : „Lecțiile de limba romînă și educația elevilor în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist“, „Contribuția orelor de socialism științific și de istorie la ieducarea comunistă a elevilor“, „Formarea concepției materialisț-dialectice despre lume prin predarea fizicii, chimiei și științelor naturale“. Pregătite temeinic, adunările de partid amintite au prilejuit generalizarea unor metode valoroase ale cadrelor didactice, combaterea unoi- neajunsuri care se făceau resimțite- în școală. Important este și faptul că, după adunările generale, conducerea școlii a analizat părerile exprimate și a luat măsuri pe linia sa pentru îmbunătățirea activității didactice. Interesantă mi s-a părut și inițiativa organizației de bază de la școala de opt ani nr. 7, care pregătește o adunare generală avînd ca ordine de zi: „Cum îndrumăm acțiunile pionierești în sprijinul obținerii unor rezultate bune la învățătură și al întăririi disciplinei“!Aș vrea să mă opresc pe scurt și asupra pregătirii adunărilor generale, referindu-mă la experiența organizațiilor de bază de la școlile ge

biroul organizației de bază. De multe ori, cunoscînd mai îndeaproape — din munca comună — unele cadre didactice, el ne ajută să ne facem o părere .mai cuprinzătoare despre calitățile celor propuși să îndeplinească o funcție atît de importantă.Aceste acțiuni au, desigur, însemnătatea lor pentru îndrumarea muncii diriginților, dar ele nu reprezintă decît o parte — aș putea spune chiar mică — din ceea ce poate face organizația de partid din școală, din sprijinul pe care ea ni-1 poate acorda. La îndemîna sa se află o seamă de metode, de mijloace specifice, cu ajutorul cărora contribuie cu succes la îmbogățirea conținutului și — foarte important — la creșterea eficacității acestei munci educative.Se obișnuiește, pe alocuri, ca din cînd în cînd, în adunări de partid deschise sau în ședințe de birou, Bă se analizeze munca diriginților în ansamblul ei, sau felul cum lucrează comisia, metodică a acestora. Procedeul mi se pare greșit, la fel de necorespunzător ca acela amintit de tovarășa profesoară Doina Tirea, în- tr-unul. din articolele publicate anterior în cadrul acestui schimb de experiență, de a discuta în adunări de
SCRISORI
DIN PRICINA NEGLIJENȚEI
De patru luni lucrez la fabrica de 

tricotaje „Unitatea" din Sighei și nu 
pot beneficia de anumite drepturi din 
cauză că C.E.C. — Direcția regională 
Maramureș, de u'nde am plecat, nu-mi 
eliberează cartea de muncă — scria 
redacfiei tov. Elisabeta Szakacs.

Din răspunsul C.E.C. — Direcția 
regională Maramureș am aflai că tov. 
Szakacs n-a primit cartea de muncă 
din pricina neglijentei lucrătorilor de 
la serviciul personal. Cazul a fost pre
lucrat cu loji salariajii, iar vinovății 
au fost sancflonafi.

PENTRU LOCATARII 
DIN DRUMUL TABEREI

în cartierul Drumul Taberei întîrzie 
amenajarea căilor de acces, s-au des
chis prea puține unități comerciale, 
întîmpinăm greutăfi în deplasarea la 
locul de muncă — sesiza, un grup de 
locatari într-o scrisoare trimisă redac
ției.

Sfatul popular al Capitalei ne răs
punde că s-au luat măsuri pentru în
lăturarea deficientelor semnalate : 
după terminarea asfaltării arterei prin
cipale de circulație, traseul autobuzu
lui 37 se va prelungi ; s-au amenajat

O nouă lecțienerale de opt ani nr. 25 și 28. în anul școlar trecut, la un moment dat comuniștii din școlile amintite au sesizat o. anumită rămî-nere ,în urmă „a elevilor la învățătură, situații cînd unii tineri obțineau rezultate slabe deși aveau posibilități mult mai mari. La propunerea birourilor organizațiilor de bază, s-au constituit colective de analiză ale căror concluzii au fost dezbătute în adunări de partid deschise spre a se stabili sarcinile ce revin comuniștilor în. mobilizarea întregului colectiv pentru asigurarea îmbunătățirii situației la învățătură a elevilor. Directorii au adoptat apoi măsuri pentru perfecționarea procesului instructiv-educativ. Adunările din ambele școli au fost dé mare însemnătate pentru bunul mers al învăță- mîntului. La una din ele s-a propus, printre altele, ■ să: se trimită scrisori la întreprinderile și instituțiile unde muncesc părinții elevilor care au o situație slabă;- lș învățătură sau sînt hedisciplmați. Ca urmare, organizațiile de partid delà Șantierul Naval Galați, Uzina mecanică, întreprinderea de stat „Brate- șul“ și altele au analizat în adu- 
partid situația trimestrială Ia învățătură a elevilor. O asemenea dezbatere are loc în consiliul'pedagogic, de ce s-o repetăm ?Aceasta nu înseamnă, firește, că un director poate să conducă munca diriginților fără sprijinul permanent al organizației de bază. Să mă refer la un singur exemplu. Pînă la Un moment dat, noi am considerat că procedează bine acei ' diriginți care la orele educative organizează referate, medalioane literare ’• etc ; s-a- ajuns pînă și la situația ' çînd ora de dirigenție a fost irosită cu sublinierea unor fapte istorice prea puțin semnificative. Organizația de bază, îndrumată și ea în munca sa de organele de partid, ne-a făcut sugestii valoroase pe baza cărora am putut să orientăm mai bine munca diriginților, să folosim orele educative pentru convorbiri etice care pornesc de la fapte săvîrșite de e- levi — demne sau criticabile — și nu de la referate cu caracter prea general, care ignorează situația concretă din clasă. Organizația de partid a contribuit, totodată, la înțelegerea mai profundă de către profesorii diriginți a rolului lor în munca educativă din școală, a ajutorului pe care îl pot primi din partea organizațiilor U.T.M. și de pionieri — organizații conduse de partid.în munca dirigintelui, colaborarea 6trînsă cu organizația U.T.M. sau de pionieri din clasă reprezintă una

căi de acces încîf toate blocurile date 
în folosință sînt legate de artera de 
circulație cu alei betonate. Direcția 
comercială analizează posibilitatea 
realizării unor construcții ușoare, în 
vederea amenajării de unități de des
facere pînă cînd se vor construi com
plexele comerciale, prevăzute a fi 
date în folosință în anul 1965.

ÎN LOCAL NOU
Din scrisoarea unui colectivist am 

aflat că în comuna Dumifreșfi, activi
tatea culturală se rezumă numai la 
cifeva conferințe și spectacole pre
zentate, din cînd în cînd, de forma
ția dé dansuri,

Sfatul popular al raionului Rm, 
Sărat confirmă cele semnalate și 
ne comunică măsurile luate : că
minul cultural a fost mutat într-un 
local nou care oferă condiții bune 
pentru desfășurarea activității cultu
rale ; directoarea a fost absolvită de 
unele sarcini obștești și este sprijinită 
pentru a organiza o activitate multi
laterală și atractivă.

ATENȚIE LA AMBALAJE
Moise Fazakaș, președintele coope

rativei de consum din Baraolt, regiu
nea Brașov, ne-a scris că fabricile de

Foto : A. Cartojan nările de partid și ale grupelor sindicale- probleme, privind educarea elevilor în familie, legătura dintre școală și familie și au criticat părinții care nu se ocupă de e- ducarea copiilor lor.în acest an școlar ne-am propus să dăm un ajutor și o îndrumare mai concretă organizațiilor de bază în stabilirea celoi' mai interesante probleme la ordinea de zi, care să ducă la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ din școală și la generalizarea experienței bune do- bîndite.Desigur, stabilirea ordinei de zi și pregătirea adunărilor generale de partid au o mare însemnătate, dar tot atît de important este ca organizațiile de bază să adopte hotărîri concrete, mobilizatoare, iar birourile organizațiilor de bază să urmărească cu perseverență îndeplinirea lor. Fără îndoială că asupra acestor cerințe își vor spune cuvînțul,și alți participanți la dezbatere.
Grigore C1MPOIEȘU 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Galați

dintre condițiile succesului, a reușitei oricărei acțiuni întreprinse. Con- ducînd organizația de tineret din școală, biroul organizației de bază se ocupă îndeaproape de modul cum utemiștii susțin, prin activitatea organizației lor, obiectivele educative propuse de diriginte pentru clasa respectivă,. reflectă preocupările comune ale tuturor factorilor educativi. După părerea mea, ținînd seama de faptul că activitatea dirigin- țilpr și cea a organizațiilor U.T.M. nu este întotdeauna coordonată, a- colo unde este cazul, s-ar putea dezbate în adunări de partid 'cu-multă" eficacitate felul cum1 organizațiile U.T.M. sprijină pe diriginți.în felul acesta conlucrăm cu organizația noastră de bază într-un domeniu foarte important al muncii educative. Sînt convinsă că în alte școli există o experiență și mai valoroasă. Am fi recunoscători forurilor de partid, secțiilor de învățămînt dacă ne-ar da prilejul să cunoaștem mai îndeaproape această experiență prin intermediul unor consfătuiri, întîlniri ș.a., în care un punct important la ordinea de zi să fie și modul cum sprijină organizația de partid activitatea colectivului de conducere a școlii în îndrumarea muncii educative a diriginților.
Prof. Ioana COSMA 
directorul Școlii medii nr. 1 
„N. Bălcescu“ din București

conserve Tecuci, Zagna-Vădeni, „Avîn- 
tul" au livrat acestei unităfi conserve 
ambalate în cutii metalice perforate.

Un inginer trimis la fața locului din 
partea Direcției generale conserve și 
produse zaharoase a constatat că cele 
semnalate sînt juste, ne comunică Mi
nisterul Industriei Alimentare. S-au 
luat măsuri pentru înlocuirea conser
velor respective și de sancționare a 
celor vinovați,

LA CABANA MOGOȘA
Un grup de turiști semnalau re

dacfiei unele lipsuri în ce privește 
gospodărirea cabanei Mogoșa din re
giunea Maramureș.

întreprinderea de gospodărire re
gională „Izvoarele" din Baia Mare ne 
răspunde că s-au luat măsuri menite 
să asigure întreținerea curățeniei în 
cabană și mai buna aprovizionare a 
bufetului,

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Traian Bărbulescu din Constanța 
ne-a scris despre unele deficiențe pri
vind transportul în comun pe linia 5 
din cartierul km 5.

Pentru deservirea în bune condiții 
a călătorilor, ne răspunde Sfatul popu
lar al orașului Constanța, au fost puse 
în circulație noi autobuze și s-au luat 
măsuri pentru școlarizarea dispeceri
lor.

In luna decembrie mai mulți ar
tiști romîni vor întreprinde turnee 
în străinătate. Artistul poporului Ni
colae Herlea, care se află în mo
mentul de față în S.U.A., își conti
nuă seria succeselor la Teatrul 
Metropolitan din New York. Zenaida 
Palii, prim solistă a Teatrului de 
Operă și Balet din Capitală, artistă 
a poporului, va cînta la Dijon-Fran- 
ța și la Mance-Belgia, în spectacole 
cu „Carmen“ și „Samson și Dalila“. 
Artista emerită Theodora Lucaciu 
prezintă între 14—30 noiembrie spec
tacole cu „Boema“, „Othelo", „Ev- 
gheni Oneghin“ in Uniunea Sovietică, 
iar în luna decembrie va cînta în 
R.S.F. Iugoslavia. Vor mai apare pe 
scene din Franța și Turcia artiștii 
emeriți David Ohanesian, Ion Piso 
și Magda Ianculescu, iar balerinii 
Ileana Iliescu și Gheorghe Cotove- 
lea, artiști emeriți, vor evolua la 
Riga și Leningrad în „Lacul lebe
delor“ și „Fîntina din Baccisarai". 
După recentul turneu întreprins în 
R.D.G., violoncelistul Vladimir Or
lov, artist emerit, va da o serie de 
concerte și recitaluri în R.S.F. Iu
goslavia. Pianistul Nicolae Brînduș 
va concerta în R. S. Cehoslovacă. 
Sînt programate și turnee ale unor 
cunoscuți dirijori : maestrul emerit 
al artei Mircea Basarab va apare la 
pupitrul unor orchestre din Austria, 
avînd ca solist pe artistul poporului 
Ion Voicu, Constantin Bugeanu, ar
tist emerit, va dirija in R. S. Ceho
slovacă.

Brigăzi 
științifice la sate

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Nu
meroși intelectuali din Iași — pro
fesori universitari și de la școlile de 
cultură generală, juriști și procurori, 
medici, ingineri etc. — se deplasea
ză in satele regiunii unde țin confe
rințe științifice, răspund la întrebă
rile puse de colectiviști, dau sfaturi 
medicale etc. Duminica trecută, de 
exemplu, au mers la sate peste 60, 
constituai în 10 brigăzi științifice. 
De asemenea, numeroși alți intelec-, 
tuali s-au deplasat la sate de la cen
trele de raion. La întîlnirile avute 
cu brigăzile științifice și conferen
țiarii din orașul Iași în satele So- 
lești, Valea Rea, Muntenii de Sus, 
Pușcași, Laza și altele din raionul 
Vaslui, Vlădeni, Grajduri, Spineni 
etc au participat peste 2 000 de co
lectiviști. întîlnirile s-au încheiat 
cu programe artistice susținute de 
formații artistice de amatori.—— ; -

Nomenclatorul 
medicamentelorîn Editura medicală a apărut de curînd Nomenclatorul medicamentelor aprobate pentru utilizare în •terapeutică în 1965. Această lucrare informează medicii și farmaciștii despre .caracteristicile medicamentelor care se difuzează populației. De asemenea, ea cuprinde o documentație referitoare la compoziția chimică a medicamentelor și un minimum de date privind acțiunea lor farmacodinamică, indicații șt contraindicații terapeutice, mod de administrare, precum și amănunte cu privire la forma de prezentare a medicamentelor, fabrica producătoare.

A apărut

Calendarul de perete

C * . * cc

pe anul 1965

De vînzare la unitățile coope
rației de consum, librării ți 

debitele OC.L,

TEATRE«CINEMATOGRAFE
TEATRE ; Teatrul de Operă șt Balet 

al R. P. Romîne : Bal mascat (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : Tîrgul 
de fete (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Maria 
Stuart (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femeie cu bani (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cum vă place 
(orele 19,30), (sala Studio — str. Al. Sahia 
nr. 7s A): Fii cuminte Cristofor (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Umbra (orele 
20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Hipnoza (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Unchiul Vania (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : N-avem 
centru înaintaș (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Accidentul (orele 20). 
Studioul institutului de artă teatrală și 
cinematografică ,,I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9): Mitică Popcscu 
(orele 30). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (sala „Savoy") : Revista de 
altădată (orele 20), (sala „Victoria") : 
Aventurile unei umbrele (orele 20), Tea
trul „Țăndărică“ : Năzbîtiile lui Țăndă
rică (spectacol pentru copii — orele 16), 
Eu și materia moartă (Spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can (film 
pentru ecran panoramic) : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete 1119 — orele
19.30) , Patria (9,30; 12,30; 15,30: 18,30;
21,15). Sedusă și abandonată : Republica 
(9,45; 12,30: 15,45; 18,15; 21), Festival (9,45; 
12,30; 15,45; 18: 20,45). Excelsior (10; 12,30; 
15.30: 18; 20.30). Grlvița (10; 12,30: 15,30; 18;
20.30) . Melodia (9; 11,15; 13,45: 16,15;
18,45; 21,15). S-a întimplat la miliție —

După lunile de vară și televiziunea a reintrat în plină stagiune. Micii spectatori așteaptă cu emoție și nerăbdare, noile peripeții ale mult încercatului căpitan Val Vîrtej sau ultimele desene ale prietenului lor Iurie Darie, marii spectatori, un public numeros, foarte divers, așteaptă cu interes emisiuni atractive, variate, bogate în conținut, noi. Săptă- mînal, realizatorii emisiunilor depun un efort substanțial pentru alcătuirea unor programe complexe; emisiuni permanente cum sînt reportajele din industrie, „Săptămîna", „în fața hărții", cele pentru pionieri și școlari sau îmbrățișînd variate domenii ale culturii și artei, diferitele cicluri de programe științifice sau transmisiile sportive sînt urmărite de telespectatori și întrunesc adeseori aprecieri unanime.Din programul săptămînii trecute — de luni pînă duminică — am selectat doar cîteva momente ; merită citate, pentru calitățile lpr, îndeosebi cîteva din emisiunile devenite tradiționale. După cum se știe, s-a bucurat de un mare interes, încă de la începuturile ei, o emisiune dinamică, vie, instructivă, cum este aoel — într-adevăr tineresc — „club al tinereții". Și trebuie subliniat că autorii acestei emisiuni nu s-ău oprit Ia stadiul primelor reușite. Săptămîna trecută ei au oferit o noutate semnificativă: „clubul tinereții" n-a mai fost realizat în studio ci, pentru prima oară, în clubul unei uzine, la „Semănătoarea", cu participarea activă a membrilor acestui club. Voia bună, antrenul general au fost punctate cu dezbateri și momente artistice de bună calitate: dramatizarea unei schițe de D. R. Popescu prezentată cu talent de stu- denți ai Institutului de artă teatrală șl cinematografică, cîteva sugestive melodii de muzică ușoară frumos interpretate ; a fost și o discuție animată pe tema seriozității în dragoste, o discuție vie, purtată pe un ton firesc, degajat. Astfel de programe, realizate cu naturalețe și dezinvoltură, se bucură de o largă adeziune și înnoirea lor permanentă are drept rezultat consolidarea emisiunilor, păstrarea lor în centrul a- tenției unor cercuri largi de telespectatori.Alte emisiuni de prestigiu ale televiziunii („Teatrul artă realistă", „Maeștrii genului scurt") au polarizat și în aceasiă săptămînă atenția spectatorilor. Emisiunea dedicată lui Goethe (cu un comentariu bogat informativ, prezentat de Ovidiu Drim- bd) șl cea consacrată lui Mark Twain (prezentarea, consistentă și alertă,, a aparținut lui George Mun- teanu) au satisfăcut, în mare parte, cerințefe publicului. De remarcat, la aceste emisiuni periodice ale televiziunii, modul în care sînt lucrate fragmentele de teatru : minuțios, cu o punere în scenă revelatoare, folo- sindu-se adeseori cu fantezie neostentativă resursele tehnice proprii televiziunii (mișcările de aparat, supraimpresiunile etc). Și de data aceasta, ele au relevat talentul unor tineri regizori ai televiziunii. Fragmentele din „Egmont" sau cele din „Ifigenta în Taurida" (unde actrița Magdalena Buznea a demonstrat reale calități de tragediană, pe care n-a avut încă prilejul să le valorifice la acest nivel în teatru) au fost puse în scenă de regizoarea Lidia Ionescu nu ca simple exemplificări „de serviciu", ci cu atenție la sensufilè textului, ca niște remarcabile momente de teatru. Ecranizările Evei Dragomir — „Cum am editat o

cinemascop : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Urmașul lui Gingis-Han : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Veselie la Aca
pulco : București (9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Feroviar (9; 11,30: 14; 16.30; 19;
21.30) , Modern (10; 12,30; 15; 17,30; 20,15),
Flamura (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
30 de ani de veselie : Capitol (9; 11- 13; 
15; 17; 19,15; 21.15), Aurora (10; 12; 14; 16; 
18.15; 20,30), Unirea (16; 18,15; 20,30).
Umbrelele din Cherbourg : Victoria (10; 
12; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Străinul —
cinemascop (ambele serii) : Central (9,45; 
13,15; 16,45; 20,15), Popular (16; 19,30). 
ioana în atac : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Adesgo (15; 17; 19; 21). 
Dragoste la zero grade : Union (15; 17; 
10; 21). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). In viitoare : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Galapagos — 
Din viața peștilor exotici : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Giulești (9,30; 
13; 16.30; 20), Arta (16; 19,30). Teama : 
Înfrățirea între popoare (15; 17,30; 20), 
TomiS (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Moșilor (15,30; 18; 20,30), Cosmos (16; 18.15;
20.30) , Aventura de la miezul nopții : 
Cultural (15,30; 18; 20,30). Ciociara : Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). M-am în
drăgostit Ia Copenhaga : Buzești (16; 
18,15; 20,30). Domnișoara... Barbă Albastră: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Comisarul Mai
gret se înfurie : Bucegi (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Pacea (11; 16; 18,15; 20,30). 
Accattone : Flacăra (14: 16,15; 18,30; 20,45). 
Al nouălea nume : Vitan (16: 18,15; 20,30). 
Încurcătură blestemată : Miorița (9,30; 
12,15; 15: 18; 21). Rezervat pentru moarte: 
Munca (16; 18.15; 20.30). Brațul nedrept al 
legii : Viitorul (14,30: 16,30: 18,30: 20,30), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Banda de lași: 

gazetă de agricultură" și „Experiența familiei Mc. Williams cu anghina difterică" — care au însoțit emisiunea Mark Twain, au fost, de asemenea, original redate scenic în regia lui Cornel Todea ; umorul universal al lui Twain și-a dovedit valențe dintre cele mai caracteristice.Inițiativele televiziunii de a ttji’i. cercul cu rază relativ mică al colt,, boratorilor obișnuiți se ouvin apreciate și încurajate. In acest sens poate fi amintită, de pildă, emisiunea de muzică ușoară „Toamna se numără .. melodiile", prezentată sîm- bătă seara, în care au fost reuniți — în vederea unei prime cunoștințe cu spectatorii — cîțiva tineri soliști de muzică ușoară. Programul a avut realmente o notă de poezie și fantezie, un farmec al ineditului care a cîntărit mult mai greu în balanță decît cele cîteva clișee uzate strecurate, totuși, printre ideile tinerești, atractive. Și regizoarea emisiunii (Marcela Popescu) și soliștii vocali s-au impus atenției publicului din fața micului ecran.Sînt însă și emisiuni care nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Din programul săptămînii trecute vom aminii în acest sens Varietățile", populara emisiune de „Varietăți". Cu toată distribuția prestigioasă, în ciuda unor momente de bună calitate, emisiunea n-a reușit-, după părerea mea, nici duminica aceasta să remedieze anumite deficiențe semnalate și cu prilejul unor .precedente programe de varietăți. Cu puține excepții (de pildă „Olimpiada de la Tokio", cuplet de actualitate — interpretat cu vervă de Zizi Șerban), partitura umoristică a emisiunii a fost de slabă calitate, cu toate eforturile interpreților. S-ar spune că receptivitatea uneori prea indulgentă a publicului îi determină pe realizatori să adopte soluții de minimă rezistență în ce privește diversitatea și ținuta fiecărui număr din program, înnoirea modalităților de expresie. Aceste programe de „Varietăți" lasă cîteodată o supărătoare impresie de improvizație. Dacă, bunăoară, comperajul a constituit de multe ori o latură slabă a programelor, săptămîna trecută el n-a mai oferit prilejul unor observații pentru că... a lipsit cu desăvîrșire, iiind înlocuit cu simple anunțuri. Este și asta o soluție, desigur, dar care nu ține seama că prezentarea, pe lingă funcția sa umoristică, este, un factor indispensabil de dinamizare, de legătură între diferitele momente ale ’ spectacolelor de această factură. Nu e ușor de realizat un program de „Varietăți" cu umor de .calitate, cu texte , bogate în conținut și fantezie,., cu- .momente, mpzicale,. coregrafice etc, finisate în amănunt; cu atît fnai apreciate de public vor fi de aceea strădaniile realizatorilor — pe care uneori le întrevedem — de a pune în valoare cu bun gust și inventivitate artistică posibilitățile atît de... variate ale „Varietăților". Aceasta s-ar înscrie pe linia preocupărilor, încă insuficiente, ale televiziunii față de structura și calitatea programelor sale duminicale.Ne-am oprit doar asupra cifotva programe ale săptămînii trecute, pentru a sublinia că emisiunile prezentate pe micul ecran continuă să fie inegale. Emisiunile reușite dovedesc că există posibilități tehnice și artistice de îmbunătățire substanțială a programelor de televiziune. Publicul așteaptă și înregistrează cu satisfacție fiecare pas în această direcție.
Călin CÀLIMAN

Colentina (16; 18,15; 20,30). Viața particu
lară : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 16,45; 
21); Poveste de pe Don : Horească (16; 
18,15; 20,30). Comoara din Vadul Vechi : 
Rahova (16; 18,15; 20,30). Lira (15,30; 18;
20.30).  Vii și morți — cinemascop (am
bele serii): Drumul Sării (15,30; 19,15). 
Hătari — cinemascop (ambele serii) : 
Ferentari (8,30; 13; 16,30; 20). Colaborato
rul ceka : Cotroceni (16; 18,15; 20,30).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, mai mult acoperit 
în Ardeal și nordul Moldovei, unde au 
căzut precipitații sub formă de ninsoare 
și ploaie. Temperatura la ora 14 oscila 
între minus 1 grad la IntorSura Buzău
lui și 9 grade la Calafat. In București : 
Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil. Temperatura maximă a fost de 
6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 21 
și 28 noiembrie. în țară : Vreme schim- 
bătoare, cu cer mai mult noros în nord, 
estul țării, unde vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ploaie. în rest 
cerul va fi variabil. Vintul va sufla 
slab pînă la potrivit cu intensificări de 
scurtă durată predominînd din vest; 
Temperatura în creștere ușoară la în-", 
ceputul intervalului, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 
3 grade și 5 grade, iar maximele între / 
0 grade și io grade. Ceață locală. In 
București: Vreme schimbătoare, cu cer 
mai mult noros. Vintul va sufla slab 
pînă la potrivit, predominînd din vest. 
Temperatura aerului în creștere la în
ceput, apoi staționară.

r
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Informații
DEPUNEREA UNOR COROANE 
DE FLORI LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEI DE CĂTRE 

AMBASADORUL FRANȚEINoul ambasador al Franței în R. P. Romînă, Jean Louis Pons, a depus marți la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei. La solemnitate au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și Sfatului popular al Capitalei.
V’■ •

PLECAREA DELEGAȚIEI UNIUNII 
TINERETULUI SOCIALIST 

MUNCITOR DIN R.P.D. COREEANĂMarți a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie, delegația Uniunii Tineretului Socialist Muncitor din R. P. D. Coreeană, condusă de Ko San Zun, Vicepreședinte al C.C. al U.T.S.M., dare, la invitația C.C. al U.T.M., a făcut o vizită de prietenie în țară noastră. La aeroport, delegația a fost condusă de tov. Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.M., membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.M.
SOSIREA PREȘEDINTELUI 

COMISIEI ECONOMICE 
Șl FINANCIARE A SENATULUI 

URUGUAYDINMarți seara a sosit în Capitală Senatorul Luis Troccoli, președintele Comisiei economice și financiare a Senatului din,Uruguay, oaspete al Marii Adunări Naționale a R. P. Romine.La aeroportul Băneasa au fost prezenți deputatul C. Paraschivescu Bălăceanu, funcționari superiori ai Marii Adunări Naționale și ai M.A.E., precum și José Pedro Bas- tarrica, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Uruguayului în R. P. Romînă. (Agerpres)
Sesiune de comunicări 
tehniGO-științificeTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“).— Luni a început sesiunea de comunicări tehnicor-științifice pe tema : „Realizări în domeniul automatizării în întreprinderile industriale din regiunea Banat“, organizată de colectivul de automatizare a bazei Academiei R.P.R., Institutul politehnic și Consiliul local al sindicatelor. Au fost expuse o serie de lucrări, printre care : „Instalația automată pentru sortarea miezurilor de ferită cu ciclul rectangular“, „Realizări în• domeniul automatizărilor la C.F.R.“, „Strungul revolvér. cu turelă cu ciclu automat S.R.V.B. 40“, „Calcula- toruT electronic' cifric M.E.C.I.P.T.-l și posibilitățile sale de programare“ etcfȚLa^ sesiune aii.jțartici^aT cadre. didactice,' specialiști din localitate și din întreprinderile industriale din regiune. .

După ce a cîntat la Cluj în „Aida“, „Othello“ și „Tosca", tènorül. italian Salvatore Puma a susținut marți seara, pe scena Teatrului de Operă și Balet din București, rolul lui Ra- dames din „Aida". In continuarea turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, solistul operei Scala din Milano va mai cînta la București în operele „Boema“ și „Othello“, iar la Cluj. în „Turandot“ și „Paiațe“. (Agerpres)

invățămintul comercial

La 25 noiembrie 1864, domnitorul Al. I. Cuza a semnat o Lege asupra instrucțiunii, care consfințea înființarea unei școli comerciale la București. La deschiderea cursurilor, școala a început să funcționeze cu o clasă de 40 de elevi, cu o durată de studii de patru ani. Printre obiectele de învățământ se predau limbi străine, dreptul comercial și maritim, calculul mintal și contabilitatea, geografia comercială, elemente de geometrie și desen liniar, elemente de fizică, chimie, mecanică etc.O mare dezvoltare a luat școala în anii puterii populare. E suficient să arătăm că, în ultimii 20 de ani, au absolvit cursurile aproape 6 000 de elevi, în timp ce în 80 de ani anteriori au absolvit-o circa 3 500 de elevi.

la 100 de aniGrupul școlar „Nicolae Kretzules- cu" reunește astăzi o școală profesională și două școli tehnice dintre care una comercială și cealaltă de muncitori calificați pentru comerț, cu circa 800 de elevi. Școala dispune de laboratoare moderne, ateliere și „magazine-clasă" bine dotate, de o bibliotecă cu peste 25 000 volume. Pentru elevii din alte localități sînt asigurate internate, cantină. Elevii școlii profesionale primesc gratuit întreținere și manuale în folosință.Pentru sărbătorirea Centenarului, colectivul școlii a elaborat o monografie consacrată acestui eveniment, a organizat o expoziție jubiliară, și o sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice.

La grupul școlar „N. Kretzulescu" din Capitală : Expoziția organizată cu 
ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea școlii

Brazilia este a 12-a țară unde petroliștii romîni acordă asistență tehnică la montarea și exploatarea sondelor de țiței. Dorind să-și mărească producția de petrol la nivelul cerut de consumul intern, această țară a achiziționat din Romînia 16 instalații de foraj și producție, între care și echipamente capabile să sape sonde la adîncimi de peste 5 000 m. Experții romîni vor participa la lucrările de foraj și extracție ce se vor executa cu aceste instalații.în ultimii ani, se remarcă o prezență continuă a petroliștilor romîni în. țările care doresc să-și dezvolte o industrie proprie de petrol, precum și o creștere ■ a-livrărilor’- de utilăje petroliere- romî- nești. Brigăzile de petroliști romîni au putut fi văzute la lucru sub cerul tropical al Indiei sau înfruntînd intemperiile afgane. în India, lucrează acum șapte instalații de foraj exportate de R. P. Romînă. Ele sînt deservite de petroliști romîni, care au contribuit la formarea a numeroși sondori indieni, în ultimul timp, s-au expediat în această țară și șase instalații speciale pentru probe de producție. Romînia colaborează, în prezent, cu I capacității rafinăriei (construită cu proiecte nești) și participă la construirea rafinăriei de la Barauli, pentru Care livrează

o instalație de rafinare a petrolului lampant, asigurînd asistența tehnică necesară. In Afganistan, experții romîni au colaborat la explorarea unor întinse suprafețe și au forat prima sondă din această țară. Alte șapte sonde săpate aici au dovedit existența unor zăcăminte de țiței, precum și de gaze estimate la peste 40 de miliarde m.c.Specialiștii romîni au fost solicitați să proiecteze refacerea producției în cîteva vechi șantiere Birmania, prin metode moderne de recuperare secundară și să studieze introducerea unor metode noi de producție ca, de pildă, fisurarea hidraulică, domeniu în care R. P. ~ bogată experiență.In Ghana, geologii pentru prima dată perspectivelor petroliere ale

petroliere din
Romînă deține o

India la mărirea de la Gauhati : și utilaje romî-

romîni au atras atenția asupra ’ * unor zăcăminte, ipoteză confirmată prin descoperiri ulterioare. In curînd, două instalații de foraj însoțite de un grup de experți romîni vor începe săparea sondelor după indicațiile date de geologi.R. P. Romînă a colaborat, de asemenea, în domeniul petrolului cu Albania, Bulgaria, Grecia și a livrat instalații și utilaje în Argentina, Cuba, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Iugoslavia și U.R.S.S.
•i

Olimpiada de șah

CÎȘTIGĂTOARE-ECHIPA U.R.S.S. 
Rominia-Polonia: 2,5-1,5Aseară ș-au desfășurat meciurile din ultima rundă a Olimpiadei de șah de la Tel Aviv. Selecționata R. P. Romîne a învins cu 2,5—1,5 echipa R. P. Polone, acumulîhd 27 de puncte. Locul exact al echipei noastre în clasamentul final nu poate fi stabilit încă, deoarece în majoritatea în- tîlnirilor s-au întrerupt partide. O- limpiada de șah din acest an a fost cîștigată de echipa U.R.S.S. Alte rezultate din runda de aseară: U.R.S.S.—R.S.C. 1,5—1,5 (1); Olanda—R. P. Bulgaria 2—1 (1); Izrael— Spania 2,5—1,5,

Campion ațele europ ene de tenis de masă

Luptă strînsă in semifinalele probei pe echipe
® Jucătorii noștri susțin astăzi un meci de baraj • La fete : 
Anglia—Romînia 3—2MALMÖ 24. (Prin telefon de la trimisul Agerpres, P. Ochialbi). Marți, în cadrul Campionatelor europene de tenis de masă s-au disputat ultimele meciuri ale semifinalelor, dar la masculin este cunoscută doar cîștigătoarea grupei B — echipa Iugoslaviei. In grupa A, selecționata R. P. Romîne va trebui să susțină astăzi dimineață un meci de baraj, probabil cu Suedia, care aseară, la închiderea ediției, conducea cu 4—0 în fața R. P. Ungare. Echipa noastră

cu 5—2va dis- și R. P.
masculină a învins aseară reprezentativa Angliei.Finala probei feminine se pută între echipele Angliei Ungare. In întîlnirea cu jucătoareleengleze, Maria Alexandru și Ella Constantinescu au condus cu 2—0, dar după ce au pierdut jocul de dublu nu s-au maț regăsit, cedînd pînă la urmă cu 2—3. Echipa noastră joacă astăzi pentru locurile 3—4 cu R. S. Cehoslovacă.

Restricție deUf virstă

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

FULGERUL

ARTIFICIAL
Un colectiv de cercetători de la 

Institutul de fizică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., în frunte 
cu A. M. Prohorov, membru corespondent al Academiei, laureat 
al premiilor Lenin și Nobel, a în
treprins experiențe interesante 
cu ajutorul unor generatoare cu
antice — optice (lasere). Folosind 
un generator cuantic cu rubin, 
avind o putere de 100 MW, ei au 
obținut un fulger artificial care 
a fost filmat cu o instalație de 
luat vederi ultrarapidă, întrucît 
durata scînteii este de numai cî
teva milionimi de secundă. Stu
dierea imaginilor obținute a ară
tat că circa 60 la sută din ener
gia radiată de laser este concen
trată într-un spațiu extrem de 
mic, în zona focarului lentilei. In 
aer se propagă o undă radială de 
șoc, ca la explozie, care ionizează 
și încălzește oxigenul și ■ azotul 
din atmosferă, formîndu-se plas
mă cu o temperatură de 500 000 
grade în stadiul inițial. în inte
riorul ei, concentrația electroni
lor liberi este considerabil mai 
mare decît în cazuj, fulgerelor 
obișnuite, care creează plasmă în 
natură. Un cm cub de plasmă 
produsă de laser conține o canti
tate de electroni exprimată prin 
cifra unu urmată de 19 zerouri. 
Aceasta este suficientă pentru a 
declanșa o reacție termonucleară. 
Dar, durata acestei concentrații 
de electroni este extrem de 
scurtă.

Rezultatele preliminare ale a- 
cestor experiențe permit să se 
considere că laserul poate de
veni un instrument deosebit de 
eficient pentru studierea unor 
probleme de bază ale științei 
contemporane. Procesul apariției 
plasmei, sub acțiunea razei lumi
noase, generată de reactorul cu
antic, își va găsi, fără îndoială, 
numeroase aplicații practice în 
inițierea, unor reacții chimice ; el 
poate fi, de asemenea, folosit 
pentru cețcetări termonucleare.

Drumul Niș — Kalotina este deschisIn apropierea orașului iugoslav Niș au avut loc zilele acestea festivitățile inaugurării unei noi șosele, care leagă Iugoslavia și Bulgaria. Construcția acestui drum asfaltat cu o lungime de 98 km a început cu 2 ani în urmă, în baza unui acord între cele două țări. In acest răstimp 1 400 muncitori și aproape 100 ingineri și tehnicieni folosind mașini și utilaje moderne au desfășurat o muncă susținută. Constructorii șoselei Kalotina-Niș au avut de în-

fruntat multe greutăți ivite pe traseu. De pildă, numai. pe porțiunea muntoasă dintre Biala-Polanka și Niș au trebuit să fie construite 13 tuneluri cu o lungime de circa 2 km; de-a lungul întregii șosele au mai fost construite 5 poduri. 200 canale pentru scurgerea apelor, iar pentru fortificarea unor porțiuni de teren s-au folosit 9 000 m.c. piatră. Prin darea în folosință a acestei șosele se întregește o magistrală auto care pornește din vestul Europei.

Se lărgește 
termocentrala 
de la Pécs

O cronică filmată 
vieții cotidienea

împlinit două decenii deS-au 
apariția primului jurnal filmat 
actualități polonez, 
denumirea prescurtată — 
(Polska Kronika Filmowa). 
ediție a fost prezentată pe ecranele 
Lublinului abia eliberat și a fost 
montată de cunoscutul regizor Ale
xander Ford împreună cu Ludmi- 
lia Niekrasowa. De la sfîrșitul a- 
nului 1945 jurnalul a început să 
apară săptămânal, cu regularitate, 
începînd din 1957, datorită marii 
popularități ciștigate, jurnalul et- 
pare în două ediții pe săptămână.

la 
de 

cunoscut sub 
P. K. F. 

Prima

Producjia orașului
Ulan-Bator

•In R, -P, Mongolă au fost create în anii 
puterii populare o serie de ramuri indus
triale — energetică, minieră, petrolieră, 
alimentară etc. — care în ultimul timp 
au înregistrat succese importante în în
deplinirea planurilor. In prima jumătate 
a anului 1964 producția globală indus
trială a crescut cu 14,4 la sută, în com
parație cu aceeași perioadă a anului tre
cut. Numai orașul Ulan-Bafor, capitala ță
rii, care dispune de 30 întreprinderi de 
sfat și 11 ale cooperației meșteșugărești, 
livrează 60 la sută din întreaga produc
ție industrială a țării. In prezent, în oraș 
se. construiește unul dintre cele mai mari 
combinate de carne din Mongolia. Noua 
întreprindere urmează să fie terminată în 
anul viitor.

P.K.F.-ul se elaborează în studioul 
de filme documentare din Varșo
via. • De remarcat că întregul co
lectiv redacțional actual este alcă
tuit numai din femei. In cursul celor 
20 de ani de existență a cronicii fil
mate poloneze au apărut 1 400 de 
ediții ale jurnalului, înfățișind cele 
mai diverse aspecte ale vieții coti
diene in Polonia nouă.

N-au trecut decît 5 ani de cînd a intrat în funcțiune prima turbină a termocentralei de la Pécs. Această termocentrală, rod al cooperării unui număr de 52 întreprinderi ungare, a fost una dintre cele mai moderne realizări ale industriei R. P. Ungare. In perioada ce a urmat au mal intrat în funcțiune alte 2 turbine, ridi- cînd puterea termocentralei la 96 megawați.Dezvoltarea industriei și a orașului Pécs, care necesită tot mai multă energie electrică, au impus lărgirea mai departe a termocentralei. S-au construit noi hale șl au fost montate noi cazane cu aburi și turbine. Zilele acestea au început probele tehnologice la cea de-a 4-a turbină, cu o putere de 23,4 megawați, precum și la turbina a 5-a, de 50 megawați (prin intrarea în funcțiune a celei de-a 4-a turbine noul cartier Ujmecsekalja din Pécs va fi termo- ficat). Se prevede ca anul viitor să fie pusă în funcțiune șl cea de-a 6-a turbină ; atunci producția de energie electrică a termocentralei din Pécs va fi de 2 ori mai mare decît cea de pînă acum.
A. POPGh. GHEORGHIȚĂ

Palatul copiilor din Kaisun (R.P.D. Coreeană)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
C.E.E.: „MOTORUL" LIPSEȘTE

kel" un articol consacrat divergențelor 
agricole din Piața comună :

„Bravo pentru caroserie, rămîne acum 
să se așeze la locul lui motorul“ spunea 
acum aproape un an Sicco Mansholt, 
vicepreședintele comisiei Comunității E- 
conomice Europene. Europa verde (con
vențiile agricole între „cei șase") aco
peră az: aproape 90 la sută din produ
sele agricole față de 40 la sută în 
962. Aceasta este „caroseria". Dar .^mo

torul” care va pune înfr-adevăr în miș
care crearea unei piețe unice lipsește 
încă. Este vorba de prețurile comune, și 
în special de un preț comun al cerea
lelor.

Săptămîna trecută, la Bruxelles, Edgard 
Pisani, ministrul francez al agriculturii, nu 
a ascuns colegilor săi din cele 6 țări ale 
Pieței comune că Franța înțelege să 
ajungă la o soluție definitivă înainte de 
15 decembrie.

Miere și oțet. El a reamintit că Franța 
s-ar dezinteresa de organizația comună 
dacă Europa agricolă nu va deveni rea
lă. In aceste condiții Piața comună s-ar 
dezintegra, s-ar prăbuși. Așa cum arăta 
Gerstenmaier, președintele Bundesfagului

1

(parlamentul 
birea sa cu 
elisf care nu

Dar .Pisani _ ..... , ... _.,____ ___
trecui ne temeam de ieșirile și de furii
le acestui minișfru care nu se temea să 
spună adevărul. Azi el știe să rotunjească 
colțurile, să sufle cald după rece, să răs- 
pîndea.scă mierea după oțet, să facă e- 
chipă . cu colegul său de la afacerile 
externe și să corijeze ceea ce putea șă 
fie abrupt în afirmațiile lui Couve de 
Murville. Ultimatum la 15 decembrie.? 
Deloc. „Dacă nu se fixează data exame
nelor, studenții nu mai învață niciodată”. 
Același lucru se petrece și cu Piața co
mună agricolă.

Ultima bucată. Nu ministrul vest-ger- 
mari al agriculturii, Schwarz, este cel care 
ar putea să contrazică pe colegul său 
francez, lată că se împlinesc 3 ani de 
cînd „cei 6" discută despre prețul co
mun al cerealelor. Apropiere progresivă, 
apropiere unică, compensații, toate for
mulele au fost studiate. Trebuie o hotă
rîre politică, 
nici Schwarz 
s-o ia.

în spatele 
menințătoare 
care a fost reales, 
președinte al Uniunii țăranilor vest-ger- 
mani. înalt, masiv, blond, cu ochi albaștri, 
acest om de 65 de ani a declarat de 
cGrînd : „Nu vom lăsa să ni se ia ultima 
bucată de unt de pe pline". Grîul vest- 
german este în realitate cel mai scump 
din Europa. El este plătit în Jur de 50

vest-german), după convor- 
generalul de Gaulle, un ci- 
mai pedalează, cade.
a devenit ți un diplomat. In

franci chintalul față de 40 de fr. în Fran
ța. Preț Unic la grîu, aceasta ar însemna 
un grîu vest-german mai puțin scump. 
Rehwinkel, susținut de către producătorii 
vest-germani ca și de către producătorii 
francezi care ar avea fotul de cîștigat 
dintr-o creștere generală, nu vrea acest 
lucru.

Cu spatele la zid. Arma sa este evi
dentă : mulți țărani vest-germani votează 
pentru C.D.U., partidul lui Erhard. O de
plasare a voturilor lor ar provoca veni
rea la putere a social-democrafilor.

Prins în clește, între generalulPrins în clește, între generalul de 
Gaulle și țăranii săi, Erhard este cu spa-

Această 
ți nici

lor se 
a lui

i hotărîre politică 
Erhard nu vor încă

profilează umbra a- 
Edmund Rehwinkel 
săptămîna trecută,

tele la zid.
Cu toate acestea, lunea trecută la 

neva „cei 6" ai Pieței comune, precum 
și americanii, englezii și japonezii au 
depus listele produselor care vor fi ex
cluse din marea' negociere numită „run
da Kennedy" asupra reducerilor tarifare.

Dar listele conțin produse industriale. 
Cum va negocia Piața comună în materie 
agricolă dacă prețurile sale interioare 
nu au fost fixate și în special prețu
rile cerealelor ? Acum 3 săptămîni 
S.U.A., dornice ca o parte cel puțin a 
tratativelor să progreseze, au acceptat să 
separe temporar negocierile industriale 
de negocierile agricole. Guvernul fran
cez s-a pretat la aceasta fără a mai aș
tepta stabilirea unei liste comune de ex
cepții a celor șase, care ar fi întîrziat lu
crurile.

Dar asupra prețurilor agricole presiu
nea 'franceză se va accentua pînă la data 
fatidică (15 decembrie). Dozarea savantă 
a mierii șt a oțetului va fi din ce în ce 
mai delicată.

Ge-

MADRID: Procesul
unor mineri
din Asturia

VOR AVEA LOC ALEGERI
ÎN TAILANDA?

După cum relatează ziarul „Le Monde”, la Madrid a început procesul a 38 de mineri și al soției unuia- dintre aceștia, acuzați că ar face parte din partidul .comunist și „pentru propagandă ilegală”. Procurorul a cerut pedepse cu închisoarea variind Intre 3 și 20 de ani. Avocații apărării au cerut achitarea acuzaților. Cele 39 de persoane au fost arestate în iulie și august 1963, în timpul grevelor din Asturia. 80 de intelectuali au adresat atunci o scrisoare lui Fraga Iribarne, ministrul informațiilor, c.erîndu-i explicații în legătură cu torturile la care au fost supuși mai mulți mineri și soțiile a- cestora. Ministrul a ocolit răspunsul. In semn de protest, José Bergamin, care semnatar al scrisorii, exil, după ce a cerut sada Uruguayului deLa actualul proces, avocații au a- rătat că declarațiile obținute de anchetatori de la acuzați nu sînt valabile, întrucît le-au fost smulse de poliție; ei au reamintit că în 1963 condițiile sociale din Asturia erau a- tît de rele, încît era iminentă încetarea generală a lucrului în mine. Avocații au mai subliniat că strîn- gerea de fonduri pentru femeile și copiii minerilor deținuți sau deportați în urma grevelor din 1962 constituie un act normal de solidaritate.Toți acuzații și o parte dintre martori au arătat că mai mulți mineri au fost torturați. Cînd președintele tribunalului a afirmat că „nu crede forțele ordinii capabile de a se comporta cu brutalitate”, în sală s-a ridicat un puternic murmur. După ce a dispus arestarea celor „vinovați”, președintele a amenințat că va e- vacua sala.Unul dintre acuzați a izbutit totuși să declare că în urma torturilor minerul José Alonso Fernandez și-a ieșit din minți, iar martora Anita Xirgü Suarez a relatat că a văzut cu propriii săi ochi cum a fost torturată soția unui miner, cea aflată pe bănea acuzaților.

poetul catolic a fost primul a plecat in azil la ambala Madrid.

Ministrul de externe Thanaf Khoman — 
scrie corespondentul — a declarat că 
în Tailanda ia amploare o mișcare sub
terană în direcția neutralismului. Intr-un 
interviu la Ministerul de Externe, Thanat a 
declarat că guvernul său combate ten
dința spre neutralism, care a devenit 
manifestă în presă și în agitațiile din rîn- 
durile studenților, profesorilor și preoți
lor budiști. Elementele neutraliste au 
încercat de asemenea să se infiltreze în 
rîndul forțelor armate, a declarat minis
trul de externe. „Cu cît este mai proastă 
situația în Vietnamul de sud, cu atît mai 
eficientă va fi această campanie în 
Tailanda”, a spus el.

între timp să aibă loc o nouă lovitură de 
stat...

pînă la vîrsta de 20 fiind deci necesaresesoanele de ani, dovezi scrise (așa cum poate vedea în fotografia din dreapta).
Ieri dimineață am făcut o scurtă vizită la noul patinoar artificial din cartierul Floreasca. Pe gheață zburdau cam o duzină de copii. După-amiază, (vezi fotogra- dreptate sînt fia de jos), situația era —----- — în linii mari aceeași. Garderobierele, materiale sportive și două bufetiere nu plînge de prea multă treabă. In schimb casiera și controlorul de bilete aveau bătaie de cap destulă. Nu atît cu copiii, cît cu tinerii tre- cuți de 20 de ani... Pentru că regulamentul sună limpede: în orele rezervate publicului au acces numai per-

gestionarul de
Pe bună nemulțumiți li se per- decît este destul,se puteau

cei cărora nu mite accesul spectatori : loc iar administrația ar avea numai de cîștigat vînzînd mai multe bilete. După părerea mai multor amatori de patinaj, supraaglomerarea patinoarului ar putea fi evitată mai curînd prin vînzarea unui număr de bilete corespunzător cu capacitatea lui decît prin „restricție de vîrstă“.

ca...
4r

Ziarul „New York Times" a publicat, de 
asemenea, o corespondentă din Bangkok, 
semnată de Seymour Topping, relatînd 
despre existența unor „tendințe neutra
liste".Ziarul elvețian publică o

corespondență din Bangkok despre unele 
aspecte ale vieții politice.

Zilele acestea 71 de guvernatori de 
provincii au primit ordin de la Bangkok 
să întocmească listele electorale pentru 
ținutul lor. La începutul anului 1965 ce
tățenii cu drept de vot, din populația de 
30 milioane a Tailandei, ar urma să se 
prezinte pentru prima dată în fața ur
nelor. Dar nu există partide politice. 
Cele existente au fost dizolvate după re
voluția de palat a lui Sărit din octombrie 
1958.

Funcționarii ministerului de interne 
care lucrează la o nouă lege electorală 

I o dificultate. Guvernulau descoperit 
dorește ca să voteze numai cei ce știu 
să scrie și să citească. Asta ar fi o ne
dreptate — spun experții din Bangkok. 
In acest caz mulți tailandezi nu vor pu
tea să voteze. Premierul Thanom Kittika- 
chorn trebuie acum să hotărască dacă gu
vernul va insista mai departe să condi
ționeze dreptul de vot de actul de șco
laritate. In capitala Tailandei se aud voci 
sceptice care spun că este foarte proba
bil că nu se va ajunge pînă la vot deoa
rece, conform tradiției, s-ar putea ca

POLIȚIȘTI, MEMBRI
ÀI ORGANIZAȚIEI EXTREMISTE 
„JOHN BIRCH SOCIETY"

După cum relatează ziarul „New 
"York Times“, după o anchetă de mai 
multe săptămîni, autoritățile poliție
nești din Philadelphia au stabilit că 
în rindurile polițiștilor din acest oraș 
se găsesc 14 sau 15 persoane, inclusiv 
2 locotenenți, 2 detectivi și 2 sergenți, 
care fac parte din organizația extre
mistă de dreapta „John Birch Society“. 
Maiorul James II. Tate a declarat că 
la locuințele polițiștilor, membri ai a- 
cestei organizații, au fost stabilite gru
puri care încercau să recruteze și alțt 
adepți.

Același ziar anunță că și la Santa

Ana (statul California) mai mulți poli
țiști, membri ai grupării „John Birch“, 
constituind o organizație formată ex
clusiv din polițiști, au încercat „prin 
toate mijloacele" să obțină îndepăr
tarea lui Edward J. Allen, șeful poli
ției din acest oraș, cu scopul (le „a-l 
înlocui cu o persoană asupra căreia ei 
să-și poată exercita controlul".

FURTUL UNUI TABLOU
CELEBRU DIN SEC. XIV

Dintr-o biserică situată în apro
pierea orașului italian Terni a fost 
furat un tablou celebru, datînd din 
secolul al XIV-lea. Potrivit decla
rațiilor unor specialiști, valoarea 
tabloului este apreciată la 24 000 
dolari.

COPIE ROMANĂ DUPĂ
O SCULPTURĂ A LUI LYSIPPOSIn apropiere de localitatea Valken- burg a fost descoperită o copie romană după cunoscuta sculptură a artistului grec Lysippos care înfățișează pe Herakles. Sculptura, care reprezintă un tors cu un singur braț și fără cap este o copie fidelă a originalului pe care l-a creat sculptorul curții lui Alexandru cel Mare, dar care nu a fost găsită pînă în prezent. Romanii au făcut diferite copii după această sculptură. Cele trei copii cunoscute pînă în prezent se află la Muzeul Vaticanului, la Muzeul Național din Neapole și în Palatul Pitti din Florența.
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Parașutiști belgieni 
lansați la Stanleyville

PUTERNICE PROTESTE OFICIALE ÎN ȚĂRILE AFRICANE
Congo este din nou obiectul unei in

tervenții armate străine. Agențiile de 
presă au anunfat că, după ce duminică 
avioane americane au transportat din 
insula Ascension la Kamina, în nordul Ka- 
fangăi, parașutiști belgieni, aceștia au 
fost lansați mărfi dimineafă deasupra 
Sfenleyville-ului. Marț dimineața, Depar
tamentul de Stat a comunicat ziariștilor 
că „guvernul S.U.A. a fost nevoit ca în 
colaborare cu autoritățile belgiene și gu
vernul de la Leopoldville" să intervină 
„în scopul salvării sutelor de cetățeni 
străini finufi ca osfateci de către autori
tățile răsculațlor și a căror viată a fost 
în pericol". La două ore după declan
șarea operațiunii, ministrul, de externe 
belgian, Spaak/ anunfa la posturile de 
radio că această intervențe „nu este o 
operațiune militară" — (? I). Dar tot el 
a confirmat, la o conferință de presă, care 
a avut loc în aceeași zi, că „operațiunea 
aeropurtată, declanșată marț în zori 
deasupra Sfanleyville-ului a fost pregă
tită de mai multă vreme...".

In aceeași zi, Consiliul permanent al 
N.A.T.O., întrunit la cererea Belgiei, „a 
exprimat în unanimitate înțelegerea și a- 
probarea” pentru acjiunea parașuliștilor 
belgieni în Congo.

Din știrile sosite reiese că împotriva 
orașului Stanleyville este concentrat un 
efectiv mare de militari belgieni și mer
cenari, dotați cu armament modern de 
proveniență occidentală, ceea ce le-a asi
gurat o superioritate militară asupra răs- 
culațlor, în fața căreia aceștia au fost ne- 
voifi să se retragă în junglă. Agenția 
France Presse apreciază că „intervenția de 
la Stanleyville a parașutiștilor belgieni 
redă situației din Congo aspectul interna
țional pe care l-a mai avut în momentele 
cele mai critice ale istoriei frămîntate a 
fostei colonii belgiene din ultimii patru 
ani".

Noua acțiune a fost primită cu indignare 
în lume, provocind1 o vie îngrijorare 
și numeroase proteste în rîndul ță
rilor africane. „Parașutarea soldaților 
belgieni la Stanleyville, a declarat 

ministru al \klilou Napte
este un act care ar pu

tea să aibă cele mai grave consecințe 
pentru Africa". El a adăugat că nu poaie 
înțelege de ce au fost întrerupte în mod 
brusc convorbirile de la Nairobi, care se 
desfășurau sub patronajul Organizației U- 
nității Africane, în legătură cu situația 
europenilor din regiunile controlate de 
răsculaț, La rîndul său, ministrul etiopian 
al informațiilor a relevat că intervenția 
belgiană reprezintă „o violare directă a

spiritului Organizației Unifăfii Africane și 
a rezoluțiilor comisiei acestei organizați 
pentru Congo" și a condamnat această 
acțiune ca „manifestarea cea mai evi
dentă a spiritului neocolonialist".

Ministrul de externe al Republicii 
Congo (Brazzaville), David Ganao, a de
clarat ambasadorilor Marii Britanii, State
lor Unite și Belgiei că „nu se poate vorbi 
despre o operafiunè avînd scopuri uma
nitare în Congo, cînd unele dintre gu
vernele dumneavoastră au aprovizionat 
cu bombe persoane iresponsabile care 
masacrează populajia civilă". El a con
statat, în continuare, că atunci cînd este 
vorba de un american ameninjat cu moar
tea se face orice, dar cînd mii de con
golezi 
spune 
zat să 
lor o 
vérifia

Guvernul R.A.U. a propus organizarea 
urgentă a unor consultări între miniștrii 
de externe ai țărilor africane în legătură 
cu situația critică creată în Congo. Gu
vernul R.A.U., menționează agenția M.E.N., 
consideră această acfiune ca o continuare 
a intervenjiei străine în Congo și ca o 
folosire a forfei în relațiile internațio
nale.

„In noile condiții, după cum scrie și 
agenția France Presse, prezentarea unei 
plîngeri în Consiliul de Securitate a unuia 
sau mai multor guverne ar fi îndreptată 
împotriva lui Chombe în principal, și apoi 
împotriva Belgiei și S.U.A, care au inter
venit, alături de trupele guvernamentale, 
contrar principiului prevăzut de Carta 
O.N.U. cu privire la neamestecul în tre
burile interne ale unui stat pentru a-l 
sprijini în solutionarea unor probleme de 
competență strictă a poporului congo
lez".

sînf uciși în fiecare zi, nimeni nu 
nimic". Ministrul congolez a refu- 
primească din partea ambasadori- 
comunicare în legătură cu inter- 
belgiană.

Augustin BUMBAC

Reacțiile presei 
la discursul

Interpelări
premierului britanic
FRANCE PRESSE

in parlamentul japonez
în legătură cu politica noului guvernTOKIO 24 (Agerpres). — în Parlamentul japonez au început marți interpelările deputaților în legătură cu politica noului guvern expusă recent de către primul ministru Ei- saku Sato.Secretarul general al Partidului socialist din Japonia, Tomomi Nă- rita, care a luat primul cuvîntul, a criticat politica guvernului de a- lianță militară cu Statele Unite. Criticînd consimțămîntul guvernului la accesul submarinelor americane în porturile japoneze, el a arătat că o asemenea politică duce la transformarea Japoniei într-o bază nucleară, la înarmarea ei nucleară și la revizuirea constituției.Narita a declarat că Japonia trebuie să manifeste inițiativă în vederea realizării unui acord privind încetarea totală a experiențelor nucleare și interzicerea armei atomice.Răspunzînd interpelărilor lui Narita, primul ministru Sato a apărat tratatul de securitate japono-ame- rican, afirmînd că acesta reprezintă o garanție pentru securitatea Japoniei. Referindu-se la consimță- mîntul guvernului privind accesul submarinelor atomice americane în porturile japoneze, primul ministru a subliniat că această vizită nu prezintă nici un pericol. El a repetat, de asemenea, că guvernul are ca și pînă acum o atitudine negativă față de ideea înarmării nucleare a Japoniei sau aducerii de arme nucleare pe teritoriul țării. Totodată, el a arătat că guvernul nu intenționează să înțreprindă acțiuni pentru realizarea planului de creare a unei zone denuclearizate în Asia.Referindu-se la cererea privind înapoierea insulei Okinawa Japoniei, .primul ministru a declarat că politica guvernului în acest domeniu rămîne neschimbată.

„Camera Comunelor a aprobat luni sea
ra liniile politicii militare laburiste care 
prevăd, în principiu, renunțarea la inde
pendenta nucleară a Marii Britanii. Pro
vocat de către opoziția conservatoare, 
scrutinul, care s-a soldat cu o majoritate 
de 25 de voturi pentru guvernul lui Wil
son, echivalează cu un vot de încredere. 
Succesul Partidului laburist pare cu 
atît mai remarcabil cu cît cei doi prin
cipali oratori ai dezbaterilor, primul mi
nistru Harold Wilson și ministrul apără
rii Denis Healey au reușit, in fapt, să 
nu ia angajamente irévôcabile. Arrîîndoi 
au justificat rezerva lor, subliniind că vor 
avea loc importante tratative la 7 și. 8 
decembrie la' Washington cu președin
tele Johnson".

,,L'AURORE"
„Dacă Wilson se alătură generalului 

de Gaulle în opozijia fafă de proiectul 
american al forjelor nucleare multilate
rale, nu o face din aceleași motive... In 
fapt, Wilson vrea să treacă peste F.N.M. 
El dorește o întărire, o lărgire și un mai 
mare dinamism al N.A.T.O., care rămîne 
piatra unghiulară 
tanice.

Pentru Wilson, 
donarea totală a 
nale în profitul colectivității atlantice sub 
conducere americană. Este deci exact 
antiteza teoriilor generalului de Gaulle... 
Americanii, care par a dori mai pufin să 
se găsească într-o colaborare mai strîn- 
să cu germanii, intr-o forță nucleară at
lantică, vor trebui să fină seama de noua 
linie britanică".

a politicii externe bri-

aceasta înseamnă aban- 
forfelor de șoc nafio-

ASSOCIATED PRESS
„Prin declarația primului ministru Ha

rold Wilson se pare că noul guvern bri- 
tanic a dat o lovitură severă, dacă nu 
chiar fatală, propunerii americane de crea
re a forjelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. La prima vedere, declarafia 
lui Wilson situează Londra într-o opozi
ție puternică față de planul Washingto
nului chiar în momentul în care la Wa
shington se părea că interesele noului 
guvern britanic, în ce privește F.N.M., 
constituiau un motiv de speranjă că, după 
unele modificări, proiectul ar putea să 
fie acceptabil unui număr de aliați".

Sosirea la New York a șefului delegației

NEW YORK 24 (Agerpres). — Marți a sosit la New York Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, șeful delegației R. P. Romîne la cea de-a XlX-a sesiune a Adunării Generale O.N.U.La sosire au fost de față Mihail Hașeganu, ambasador, reprezentan-
tul permanent al R. P. Romîne la O.N.U., Petre Bălăceanu, ambasadorul R. P. Romîne la Washington, și alți membri ai misiunii permanente a țării noastre la O.N.U.Au fost de față, de asemenea, directorul Protocolului O.N.U. și persoane oficiale.

UN RĂSPUNS LA MĂSURA BĂNCII ANGLIEI ?

alte

Statele Unite și Canada au hotărît
ridicarea taxei de scontWASHINGTON 24 (Agerpres) — La mai puțin de 12 ore după ce ministrul de finanțe James Callaghan anunța luni în Camera Comunelor că guvernul britanic a ridicat taxa de scont a Băncii Angliei de la 5 la 7 la sută pentru a întări pe plan internațional poziția lirei sterline și, în special, după cum apreciază observatorii din Londra, să atragă investițiile străine de capital, Banca federală de rezerve a S.U.A. a hotă- rît, la rîndul ei, să ridice, începind de marți, taxa de scont de la 3,5 la sută la 4 la sută.Contrar scopului urmărit de Anglia, măsura americană urmărește, după cum a declarat ministrul de finanțe Douglas Dillon, să. oprească ieșirile posibile de capital din țară, și sa mențină forța dolarului fără să frîneze progresul economiei americane.Deși în cercurile finanțelor ame-

ricane se subliniază că măsura a- doptată de Biroul federal de rezerve este o consecință a ridicării taxei de scont anunțată la Londra și nu o urmare a stării actuale a economiei americane, anumiți financiari, arată France Presse, preconizau deja o astfel de măsură pentru a combate presiunile inflaționiste.
*OTTAWA 24 (Agerpres). — Guvernatorul Băncii Canadei, Louis Rasmisky a anunțat că s-a hotărît ridicarea imediată a taxei de scont de la 4 la 4,25 la sută. Această ho- tărîre urmează unor măsuri similare luate de Marea Britanie și S.U.A.Rasmisky a declarat că prin a- ceastă măsură, Banca intenționează să „împrăștie nesiguranța pe piața financiară canadiană ca urmare a schimbărilor taxelor de scont în Anglia și S.U.A.“.

Viitorul alianței depinde de... 
tratative ulterioareLONDRA 24 (Agerpres). — După discursul rostit de Wilson, în continuarea dezbaterilor din Camera Comunelor asupra politicii militare a guvernului, a luat cuvîntul fostul ministru al apărării în guvernul conservator, Peter Thorneycroft, care a afirmat că proiectul F.N.M. n-ar fi progresat decît din cauza unei „e- norme presiuni“ a Statelor Unite asupra Germaniei occidentale și s-a pronunțat pentru menținerea „armei britanice independente“.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor de politică militară, ministrul britanic al apărării, Healey, a declarat că dacă Marea Britanie ar dori să posede o armă de descurajare, ea ar trebui să investească imediat miliarde de lire sterline în proiecte foarte nesigure. El a subliniat că Marii Britanii îi lipsește baza e-
GENERALUL 
PIERRE BILOTTE:

înainte de

realizareaconomică necesară pentru unei astfel de ambiții.Criticînd discursul lui croft, Healey a reproșat conservator, în general, și lui Thor- neycroft, în special, de a se fi lansat într-o discuție care invită toate țările capabile de acest lucru -să-și creeze o bombă atomică. Fără a face precizări asupra proiectului laburist privind forța nucleară multilaterală a N.A.T.O., în sînul căreia Marea Britanie și-ar plasa actualele sale arme nucleare și în care ar trebui să dețină un drept de veto, Healey a conchis că viitorul alianței atlantice depinde de tratativele ulterioare..La sfîrșitul dezbaterilor, Camera Comunelor a aprobat cu 314 voturi pentru și 289 voturi contra poziția guvernului laburist.

Thorney- partidului

a se naște“

CORESPONDENTĂ DIN ROMĂ

i

PRIMELE CONCLUZII DUPA SCRUTIN
& Creșterea voturilor în favoarea Partidului co
munist ® Coaliția guvernamentală de centru-stinga 
a pierdut numeroase voturiDupă o noapte în care redacțiile tuturor ziarelor din Roma au trepidat, amînînd pînă în zori încheierea primei pagini, la Roma s-au dat azi,, marți, publicității rezultatele definitive ale alegerilor pentru consiliile comunale și provinciale, desfășurate duminică și luni în 74 provincii.Observatorii de aici subliniază, din analiza votului, ' o serie de prime concluzii, după o campanie electorală care, pe parcursul a 45 zile, a pus în dezbatere probleme importante ale vieții politice italiene. Dar iată mai întîi ce spun cifrele centralizate la Ministerul de Interne :Partidul democrat-creștin a obți-

TOKIO 24 (Agerpres). — La noiembrie s-a deschis la Tokio de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia. Pe ordinea de zi a congresului se află raportul de activitate al Comitetului Central, raportul Comisiei de control și revizie, alegerea conducerii partidului. Lucrările congresului vor zile.

24 cel
dura cinci

★Cu prilejul deschiderii lui Partidului Comunist nia, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a trimis un mesaj de salut în care urează succes Partidului Comunist din Japonia în activitatea sa.
Congresu- din Japo-

Ședința Comisiei 
permanente a C. A. L R. 
pentru industria 
carboniferăBRNO 24 (Agerpres). — între 16 și 20 noiembrie a avut loc la Brno ședința Comisiei Permanente a C.A.E.R. pentru industria carboniferă. Au participat delegațiile R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. Romîne, R.- P. Ungare și U.R.S.S. în calitate de observatori au asistat reprezentanți ai R. P. Chineze și R.P.D. Coreene.Comisia a examinat unele probleme referitoare la coordonarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale a țărilor membre în domeniul industriei carbonifere pe perioada 1966—1970, precum și la cercetările tehnico-științifice în a- ceastă ramură. Comisia a examinat stadiul îndeplinirii planului său de lucru pe anul în curs și a aprobat planul de activitate pe 1965.Ședința s-a desfășurat într-o mosferă de înțelegere reciprocă.

nut 9 476 812 voturi, cu 3 la sută mai puțin față de „administrativele" din 1960 și cu 0,8 la sută în minus în comparație cu alegerile parlamentare din aprilie 1963. Partidul Comunist Italian a obținut 6 600 887 voturi, cu 1,3 la sută mai mult decît în 1960 și cu 0,5 la sută mai mult decît în 1963. Partidul Socialist Italian a obținut 2 866 346 voturi, ceea ce reprezintă un minus procentual de 3,1 la sută în comparație cu 1960 și un minus de 2,9 la sută față de 1963. Partidul socialist al unității proletare — care s-a prezentat la prima consultare electorală pe plan național — i-au revenit 737 079 voturi, ceea ce reprezintă 2,9 Ia sută din cele exprimate.Rezultatele comunicate azi indică în continuare, în comparație cu alegerile din 1963, un spor procentual de 0,3 la sută pentru Partidul socialdemocrat (1 674 871 voturi), un spor de 1 la sută pentru Partidul liberal (2 018 780 voturi), un ușor regres, de 0,1 la sută, pentru Partidul republican (297 800 voturi), o scădere mărului de voturi obținute de narhiști și neo-fasciști.In ce privește consecințele tice ale votului — configurația noilor consilii — se așteaptă să se vadă cum se vor alcătui coalițiile majoritare și ce partide vor intra în aceste coaliții. Ultima ediție a ziarului „Paese Serra" precizează că în a- ceste consilii au pierdut locuri Partidul democrat-creștin (73), Partidul socialist (83), neo-fasciștii (16) și au cîștigat mandate Partidul comunist (53), Partidul liberal (66); Partidul socialist al unității proletare a obținut la primele alegeri administrative la care participă 58 mandate în consiliile provinciale. Același ziar menționează că listele de stînga, luate împreună, înregistrează o creștere procentuală, în comparație cu anul 1960, de la 44,8 la sută — la 46,8 la sută. De asemenea, „Unită" arată că procentajul cel mai ridicat

a nu- mo-prac-

n de voturi pentru P.C.I. a rezultat îl special în capitalele de provincie: (Reggio Emilia, Bologna, Ferrara și altele) unde au funcționat pînă acum coaliții de stînga.Cifrele scrutinului sînt interpretate, totodată, ca un barometru al deplasărilor survenite în raportul de forțe dintre partide, cu atît mai mult cu cît campania electorală care a precedat aceste alegeri administrative a avut un caracter politic mult mai pronunțai decît edițiile precedente.Pierderile de voturi suferite de P.S.I. e explicat aici prin sciziunea intervenită în ianuarie, cînd aripa de stînga a P.S.I. a format un partid nou — P.S.I.U.P., și, totodată, prin amînarea și diluarea unor puncte din programul socialiștilor. P.S.I.U.P. a însumat pe listele sale aproximativ un sfert din cifra voturilor revenite P.S.I., depășind două din cele nouă partide italiene : Partidul republican și Partidul monarhist.Din primele comentarii de presă se desprinde constatarea că partidele coaliției guvernamentale de centru-stînga sînt în pierdere de viteză. eșecurile lor cele mai izbitoare fiind relevate de pierderea majorității în consiliul provincial Roma și în cel municipal al Florenței. Ele pierd, de asemenea, majoritatea și în consiliile municipale la Milano, Genova, Torino etc. Referindu-se la „voturile obținute de Partidul comunist, care au crescut de la 23 Ia 27 la sută", ziarul „II Tempo" subliniază că după trei ani de guvernare de centru-stînga, aceste alegeri au. demonstrat că „Partidul comunist nu este izolat, ci, dimpotrivă, continuă să progreseze".In comentariul său, ziarul „îl Messaggero" relevă că „avîntul forțelor de stînga după aceste alegeri nu mai poate fi subapreciat și cu atît mai puțin Ignorat. Creșterea voturilor în favoarea Partidului comunist, este o lecție pentru toți".
Octavian PALER24 noiembrie (prin telefon)

JENMINJIBAO“ DESPRE
INTERZICERII ARMELOR

at-
MEMORANDUMUL

PROBLEMA
NUCLEARE

Conferință sud-americană 
in capitala Mexiculuicapitala Mexicului s-a deschis conferința preliminară privindîn luni ... . . . .. -.denuclearizarea Americii Latine la care participă reprezentanți din 14 țări ale continentului sud-american. In discursul inaugural, președintele conferinței, Alfonso Garcia Robles, subsecretar de stat în Ministerul A- facerilor Externe al Mexicului, a amintit propunerea făcută în aprilie 1963 de către șefii statelor Bolivia, Brazilia, Chile. Ecuador, și Mexic privind încheierea unui acord prin care țările latino-ameriçane să se angajeze a nu fabrica și nu primi nici un fel de armă nucleară.

PARIS 24 (Agerpres). —.„Preconizatele forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O. (F.N.M.) vor muri înainte de a se naște“, aceasta este concluzia la care a ajuns generalul Pierre Bilotte, conducătorul delegației franceze la recenta Conferință
Sn expectativăOTTAWA 24 (Agerpres). — Primul miniștrii al Canadei, Lester Pearson, a respins în Camera Comunelor o sugestie a opoziției în legătură cu dezbaterea în parlament asupra posibilității participării Canadei la forțele nucleare multilaterale ale N.A.T.O. El a declarat că Marea Britanie nu a făcut încă nici o propunere amănunțită privind participarea Canadei la o astfel de forță și a calificat ca prematură o discuție pe această problemă în Camera Comunelor a Canadei. „Pînă cînd Canada nu va primi informații suplimentare în legătură cu sugestia primului ministru britanic, Harold Wilson, nu ne putem forma o opinie în această problemă“— a declarat Pearson.

a parlamentarilor N.A.T.O. Generalul .Bilotte, cunoscut ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui de Gaulle, și-a exprimat, în cadrul unui interviu acordat Companiei de radio Wetinghouse, neîncrederea că, din punct de vedere militar, forțele nucleare multilaterale ar putea să • constituie un sprijin efectiv al N.A.T.O. și un plus față de forțele existente ale alianței. După părerea să, o eventuală creare a unor asemenea forțe nu ar face decît să restabilească rece, ceea ce ar destinderii.Referindu-se la can cu privire la generalul Bilotte consideră că acest proiect nu este bazat pe principiul egalității. După părerea sa, țările membre ale N.A.T.O. nu au în S.U.A. un aliat în cadrul alianței ci un conducător.

CAMBODGIEI ADRESAT
LUI Ö THANT

însemna războiul sfîrșitulameri-proiectul alianța atlantică,

NEW YORK 24 (Agerpres). — Intr-un memorandum al guvernului cambodgian trimis secretarului general al O.N.U., U Thant, se arată că „a sosit momentul ca Organizația Națiunilor Unite să înțeleagă că este imposibil să prelungească o situație care se manifestă absurd și nejust și că este necesar să fie restabilite de urgență drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze la Națiunile Unite“.In memorandum se scrie, de asemenea, că guvernul de la Pekin reprezintă una din cele cinci mari puteri și că poporul chinez nu poate fi exclus de la dezbaterile pentru adoptarea unor hotărîri de importanță majoră.

PEKIN 24 (Agerpres). — Ziarul „Jenminjibao“ publică în numărul din 22 noiembrie un editorial intitulat ; „Un nou punct de plecare în eforturile pentru interzicerea totală a armelor nucleare“, în care scrie : „Guvernul chinez, concomitent cu comunicatul care anunța explozia primei bombe atomice chineze, cu mai bine de o lună în urmă, a declarat solemn întregii lumi că China nu va fi niciodată și în nici o împrejurare prima care va folosi armele nucleare. Guvernul chinez a propus totodată în mod oficial guvernelor lumii convocarea unei conferințe la. nivel înalt a tuturor țărilor lumii pentru discutarea problemei interzicerii totale și distrugerii radicale a armelor nucleare și a sugerat, ca un prim pas, ca această conferință la nivel înalt să ajungă la un acord în sensul ca puterile nucleare și acele țări care ar putea deveni în curînd puteri nucleare să se angajeze să nu folosească armele nucleare nici împotriva puterilor nenucleare, nici a zonelor denuclearizate și nici una împotriva celeilalte“. Ziarul arată că realizarea a- cestui obiectiv „va fi o victorie majoră pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Ea le-ar inspira în mod inevitabil o încredere tot mai mare în lupta pentru interzicerea totală și distrugerea radicală a armelor nucleare“.„Guvernul chinez a declarat că în nici un moment și în nici o împrejurare el nu va fi primul care va folosi armele nucleare și este dispus să ajungă la un acord internațional care să garanteze .împotriva folosirii armelor nucleare. Problema, care se pune în momentul de față, este dacă guvernul S.U.A. este dispus să-și ia același angajament“.

„Se pare nu doresc conferințe mondiale la nivel nici să ajungă la un acord bilateral cu China împotriva folosirii armelor nucleare“.Referindu-se la declarația americană că S.U.A. n-ai- avea nimic' ’ împotriva participării Chinei la tratativele de dezarmare de la Geneva și menționînd că acestea ș-au. desfășurat sub auspiciile O.N.U., ziarul arată : „China nu va avea nimic comun cu O.N.U. atît timp cît aceasta din urmă nu restabilește drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze ca singurul guvern legal care reprezintă poporul chinez“.„Se face, de asemenea, propunerea ca cele cinci țări care posedă arme nucleare să organizeze tratative pentru discutarea problemelor referitoare la armele nucleare. Noi nu aprobăm nici această propunere. Motivul este acela că problema care se pune în momentul de față este în primul rînd aceea că anumite puteri nucleare reprezintă. o amenințare pentru toate țările nenucleare ale lumii“. „In această problemă cele peste 100 de țări suverane ale lumii, mari sau mici, posesoare sau neposesoare de arme nucleare, trebuie să aibă același cu- vînt de spus“.„Lupta pentru interzicerea totală și distrugerea radicală a armelor nucleare se desfășoară de mulți ani. Acum este momentul să se a- dopte măsuri practice și realiste pentru atingerea acestui obiectiv“. Guvernul chinez „propune să se realizeze în primul rînd un acorâ internațional care să garanteze, împotriva folosirii armelor nucleare, astfel încît să se asigure un nou punct de plecare pentru interzicerea totală a armelor nucleară". '

că autoritățile S.U.A. nici organizarea unei înalt,

DEZBATERI APRINSE LA CONGRESUL P.S.D.GKARLSRUHE 24 (Agerpres). — In ședința de marți a Congresului Partidului social-democrat din Germania occidentală, care se desfășoară la Karlsruhe, liderul partidului, Willy Brandt, a prezentat raportul intitulat ■ „Propunerile social-demo- craților pentru înnoirea statului, economiei și societății“. Vorbitorul a lansat „un atac pe toate fronturile" împotriva coaliției guvernamentale vest-germane, arătînd că „țelul P.S.D. este să devină cel mai puternic partid în Bundestag".Raportul cu privire la problemele politicii interne și externe a fost prezentat de liderul adjunct al partidului, F. Erler. El a declarat că după înlocuirea lui Adenauer din postul de cancelar în politica guvernului de Ia Bonn nu s-a sc'nim-

bat nimic. Erler s-a declarat totuși în foarte multe privințe pentru continuarea politicii actualului guvern, pronunțîndu-se în favoarea creării forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. și împotriva recunoașterii frontierei Oder-Neisse.Apoi, congresul și-a continuat lucrările în cinci grupe de lucru. O dezbatere aprinsă a avut loc în grupa „Germania și securitatea europeană“, unde, potrivit agenției D.P.A., numeroși vorbitori s-au pronunțat împotriva hotărîrii guvernului vest-german de a prescrie, la data de 9 mai 1965, crimele de care s-au făcut vinovați naziștii. S-a cerut prelungirea termenului în care foștii naziști pot fi urmăriți și trimiși în judecată pentru crimele lor.

SCURTE ȘTIRIBujor Almășan. La dineu au participat Giuseppe Medici, ministrul industriei și comerțului al Italiei, și Bernardo Matarella, ministrul comerțului exterior al Italiei.
ROMA. Ambasadorul R. P. Romine la Roma, Mihai Marin, a oferit un dineu cu prilejul vizitei întreprinse în Italia de ministrul minelor și energiei electrice al R. P. Romîne,

Greva ospătarilor din Roma a determinat pregătirea și distribuirea re
numitelor „spaghetti” chiar în stradă

WASHINGTON. Ambasadorul U- niunii Sovietice la Washington, Anatoli Dobrînin, l-a vizitat pe secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, cu care a avut o convorbire referitoare la problemele legate de apropiata sesiune a Adunării Generale a O.N.U., precum și cu privire la situația din Congo.
ne al Indiei, Swaran Singh, s-a oprit în mod amănunțit asupra relațiilor Indiei cu țările vecine, reafirmînd din nou dorința țării sale de a normaliza relațiile cu Pakistanul pe calea tratativelor. Ministrul vest-

PARIS. Mărfi s-au deschis la Adunarea Națională Franceză dezbaterile asupra principiilor de orientare ale celui de-al cincilea plan.
SANTIAGO DE CHILE. La Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Chile a fost semnat un acord prin care, începînd dc la 24 noiembrie, au fost restabilite relațiile diplomatice și consulare dintre Chile și Uniunea Sovietică.
DELHI. In Camera Populară a Parlamentului indian au început luni dezbaterile de politică externă. In cu- vîntarea sa ministrul afacerilor exter-

WASHINGTON.german al afacerilor externe, Schroeder, caie se află în prezent laWashington, a contramandat toate întrevederile programate pentru ziua de marți, deoarece s-a îmbolnăvit. El urma să continue convorbirile începute luni cu secretarul de stat Dean Rusk și cu alte oficialități guvernamentale americane.
PARIS. La 24 noiembrie a fost semnat la Paris un protocol de colaborare culturală, științifică și tehnică între Bulgaria și Franța pe anii 1965 și 1966. Protocolul prevede dezvoltarea considerabilă a colaborării în aceste domenii.
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