
CALITATEA PRODUSELOR

Sfirșit de toamnă pe ogoare
Pe terenurile în pantă

GALAȚI (aoresp. „Scînteli'). In 
ultimii ani, în raioanele Bujoru, 
Tecuci și Galați s-au plantat pe 
terenurile în pantă supuse eroziu
nii aproape 13 000 hectare cu vie 
și pomi fructiferi. In prezent, în re
giunea Galați se desfășoară noi 
acțiuni de punere în valoare a 
terenurilor erodate. La Băleni și 
Bălășești, raionul Bujoru, Indepen

dența, raionul Galați, și Gohor, ra
ionul Tecuci, brigăzile de mecani
zatori dotate cu tractoare desfun
dă terenul și-l pregătesc pentru 
noile plantații vitl-pomlcole. Pen
tru finisarea lucrărilor executate 
de mecanizatori, au ieșit pe cîmp 
sute de colectiviști. Ei fac terase, 
drumuri noi, lucrări de regulari
zare a torenților și altele.

Posibilități nefolosite

In toate unitățile agricole. Nu s-au 
iolosit toate iorțele și mijloacele 
existente în raioanele Hîrlău, Vas

Se extinde cultura zmeurei
Zmeura este mult căutată în in

dustria alimentară, fiind folosită la 
prepararea dulceții, gemului și 
siropului. Pe lîngă cantitățile mari 
de fructe culese din pădure, în 
ultimii ani s-au extins suprafețele 
cu zmeură cultivată. La gospodă
ria colectivă din Gornet-Cuib, re
giunea Ploiești, s-a făcut o plan
tație de 20 ha cu zmeură, folosin-

e primul plan în întrecere
IAȘI (coresp. „Scînteii'). Timpul 

prielnic din ultimele zile a permis 
mecanizatorilor din regiunea Iași 
să continue lucrările în cîmp. Fo
losind din plin aceste condiții, 
tractoriștii din cadrul trustului 
Gostat Iași au reușit să termine 
de arat cele 19 000 ha planificate. 
O activitate intensă au desfășu

rat, în ultimele zile, șl mecani
zatorii din S.M.T.-urile care lucrea
ză în gospodăriile colective din 
raioanele Huși, Iași și Pașcani. Pe 
întreaga regiune au fost arate 
peste 205 000 ha din cele 309 000 
ha care vor fi însămînțate în pri
măvară. Rezultatele puteau fi mal 
bune dacă se lucra în același ritm

La casele-laborator
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In ul

timii ani, în numeroase gospodării 
colective din regiunea Cluj au luat 
ființă case-laborator. Ele contribuie 
la răspîndirea științei agricole și a 
experienței înaintate. Pentru a veni

du-se în acest scop terenurile im
proprii altor culturi. In aceste zile, 
la gospodăria de stat Cetate, re
giunea Oltenia, se fac lucrări pre
gătitoare pentru plantarea unei 
suprafețe de 10 ha. In 1964, pepi
nierele au asigurat cantități mari 
de material săditor sub formă de 
butași, ceea ce va permite extin
derea acestei plante.

în sprijinul învățămîntului agrozoo
tehnic, în ultima vreme casele-la
borator au fost dotate cu peste 1 500 
planșe didactice, aproape 100 ter
mometre de sol, mulaje și alte di
ferite materiale.

lui, Bîrlad, din care cauză aici au 
lost arate suprafețe cu mult sub 
posibilități.

Tudora Mihăilescu (stînga) se numără printre fila
toarele fruntașe de la Filatura romînească de bum
bac din Capitală. Ea este bine cunoscută în fabrică 
pentru calitatea superioară a firelor pe care le pro
duce lună de lună. Laboratorul de control șl cer
cetări al întreprinderii aduce o contribuție însem
nată la ridicarea calității produselor. Laboranta 
Dumitra Georgescu (dreapta) verifică caracteristi
cile unor fire textile cu ajutorul aparaturii elec

tronice
Foto : A. Carto Jan

Au mirat în
0 HALĂ DE FABRICAȚIE

ROMAN (coresp. „Scînteii"). — La 
Uzina de țevi din Roman a fost 
construită și dată în producție o 
hală modernă, cu o suprafață de 
1 700 m p, destinată fabricării prăji
nilor de foraj grele și de antre
nare. Prin intrarea în funcțiune a 
acestei hale, uzina a putut asimila 
producția unui nou sortiment : pră
jini cu diametru exterior de 250 
mm. Noua hală este înzestrată 
cu mașini de găurit, ' filetat, po
duri rulante pentru transportul 
materiei prime și produselor fi
nite, precum și cu alte utilaje mo
derne. Prin intrarea ei în funcțiune 
se creează condiții de organizare mai 
rațională a fluxului tehnologic și de 
îmbunătățire a procesului de tratare 
termică a prăjinilor. A fost amenajat 
un atelier modern cu instalații care 
permit reglajul automat al regimului 
termic. Crește mult și calitatea pro
duselor, îndeosebi prin introducerea 
tratării termice a pieselor pe o lun
gime mai mare și prin zincarea file- 
telor. Noua construcție este prevă
zută cu depozite pentru materia pri-

funcțiune
mă și produse finite. Pentru munci
tori s-a dat în folosință un grup so
cial.

0 SECȚIE DE FORJĂ
La Uzina de utilaj petrolier din 

Tîrgoviște a fost dată în folosință o 
secție nouă de forjă, unde a fost 
montată o mașină orizontală auto
mată de forjat, care permite folo
sirea procedeelor moderne de lucru. 
Pentru încălzirea metalului sînt în
trebuințați curenții de înaltă frec
vență. Prin noul procedeu, consu
mul specific de material se reduce 
cu 30—40 la sută.

Depunerea unei coroane de flori 
la mormîntul hi Petra Groza

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la nașterea marelui fiu al po
porului nostru, patriot înflăcărat și 
strălucit om de stat, dr. Petru Gro
za, luni la amiază a fost depusă, din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri, o coroană de flori la mor
mîntul de la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă
raș, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față membri ai fami
liei dr. Petru Groza.

După depunerea coroanei de flori, 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

(Agerpres)

Spectacol prezentat de Ansamblul

artistic național din I. P. Chineză

De la Uzina constructoare de mașini agricole „7 Noiembrie' din 
Craiova se îndreaptă spre ogoare în fiecare an mii de mașini agri
cole. Marca acestei fabrici este apreciată tot mai mult. Pregătindu-se 
pentru noul an, colectivul uzinei și-a propus, drept obiectiv principal, 
ridicarea în continuare a nivelului tehnic-calitativ al mașinilor. Spre 
a face cunoscute cîteva din realizările și preocupările actuale ale 
constructorilor de mașini de aci, corespondentul nostru Victor De- 
leanu a adresat cîteva întrebări tovarășului ing. Mihail Stîngu, di
rectorul uzinei.

ICe perfecționări s-au adus 
în ultima vreme tehnologiei de 
fabricație din uzină ?

Pentru noi este foarte limpede că 
ceea ce azi este bun, mîine poate fi 
depășit. Căci este un fapt de ne
contestat : ca și timpul, calitatea nu 
are hotar. Spre a ține produsele 
noastre în pas cu noile realizări, 
ne-am străduit permanent să le a- 
ducem îmbunătățiri fie total, prin 
modernizare, fie parțial, prin repro- 
lectarea reperelor, subansamblelor 
și ansamblelor. La noi în uzină ac
țiunea de modernizare s-a bazat pe 
analiza datelor tehnice obținute la 
cele mai reușite produse similare, 
consultarea de prospecte și literatu
ră de specialitate, studierea mode
lelor aflate în parcurile de mașini 
ale institutului de cercetări sau la 
expoziții. în timpul realizării pro
iectului s-a urmărit adoptarea de 
soluții modeme, economice și posi
bile de executat în uzină. O impor
tanță deosebită a acordat serviciul 
construotorului-șef colaborării cu 
Institutul de cercetări pentru meca
nizarea agricolă, cu stațiunile de 
încercare a mașinilor agricole, cu 
proiectanții atît în faza de proiecta
re, cît și în execuție și încercare.

Concomitent există preocuparea 
pentru aplicarea tehnologiei moder
ne, care are un rol hotărîtor în fa
bricarea de produse calitativ superi
oare. Pînă nu de mult, uzina noastră 
primea de la alte întreprinderi dife
rite pieSe din fontă maleabilă și din 
oțel turnat. După diverse studii și 
experimentări, tehnologii noștri au 
reușit ca prin inocularea fontei cu 
magneziu metalic să obțină fontă cu 
grafit nodular, care are caracteris
tici mecanice ridicate și proprietăți 
bune de turnare. Această fontă poa
te înlocui, în unele cazuri, oțelul 
turnat și forjat, fonta maleabilă și 
diferite metale neferoase, fără a di
minua calitatea mașinilor. în pre
zent, în construcția mașinilor agri
cole pe care le producem fonta cu 
grafit nodulai’ este folosită la opt 
repere. Pentru îmbunătățirea cali
tății roților de transport ale semă
nătorii universale SU-29 a fost ela
borată și aplicată o nouă tehnologie 
de execuție. Au fost eliminate astfel

IVSetode moderne 
pentru controlul pieselor

în industria constructoare de ma
șini se extinde folosirea izotopilor 
radioactivi pentru controlul calității 
pieselor și a procedeelor tehnologi
ce. O serie de întreprinderi, cum sînt 
Uzinele mecanice din Tr. Severin, 
Uzinele de utilaj chimic și rafinării 
din Capitală, „Steagul roșu' din Bra
șov, au fost înzestrate cu aparate 
proprii de defectoscopie cu izotopi 
radioactivi. Aici se fac în prezent 
lucrări pentru determinarea uzurii 
pieselor prin frecare la motoarele cu 
combustie internă. La întreprinderea 

tensiunile mecanice interne ce apă
reau în timpul operațiilor de nituire 
a unor piese. Aceasta a făcut posi
bilă folosirea metodei de încălzire 
electrică, operațiile de nituire exe- 
cutîndu-se pe mașini pneumatice. 
Rezultatul : noua metodă a permis 
ridicarea calității mașinilor de se
mănat, precum și creșterea randa
mentului acestora în exploatare cu 
peste 20 la sută.

ICe alte măsuri s-au avut in ve
dere pentru ridicarea în conti
nuare a calității produselor ?

Pe lîngă exigența față de calitate, 
pe care o imprimă întrecerea în con
știința colectivului nostru, am întă
rit controlul tehnic de oalitate, repar- 
tizînd în acest sector ingineri și teh
nicieni bine pregătiți. Aceștia au 
fost organizați pe grupe de control 
pentru recepția materialelor, contro
lul între operații, la operații finale 
și pe tipuri de produse. Ne ocupăm 
permanent de perfecționarea pregă
tirii lor profesionale.

Acum ne străduim să extindem 
experiența dobîndită. Avem un plan 
întocmit cu concursul întregului co
lectiv. în majoritatea lor, propune
rile privesc ridicarea performanțelor 
tehnice ale mașinilor agricole. în 
secțiile de producție au fost create, 
cu sprijinul comitetului de partid, 
colective tehnice care se ocupă 
de aplicarea măsurilor stabilite 
și de punerea în valoare a altor re
zerve menite să asigure creșterea 
calității produselor. De pildă, colec
tivul condus de inginerul Constantin 
Crăciun din secția mecanică s-a ocu
pat, în ultimul timp, de studierea și 
experimentarea unei soluții de îm
bunătățire a calității unor piese pen
tru mașina de semănat. Primele re
zultate sînt promițătoare. în atenția 
noastră se află totodată extinderea 
organizării producției în flux tehno
logic. Peste puțin timp vom trece 
la montarea în flux tehnologic a gra
pelor stelate, calitativ superioare.

Ne vom strădui ca în anul viitor 
să extindem procedeele și metodele 
tehnologice avansate în vederea îm
bunătățirii continue a calității ma
șinilor.

„Prototipul' din Capitală a fost ame
najat un laborator special pentru 
defectoscopie, care folosește izotopi 
radioactivi. De asemenea, în nu
meroase uzine au fost construite 
standuri moderne de încercări, care 
servesc la probarea mașinilor și 
utilajelor înaintea intrării lor în fa
bricație de serie. Unele aparate de 
măsură și control sînt produse în 
țară, îndeosebi la Uzina de me
canică fină din Capitală. In con
trolul calității pieselor capătă o 
largă utilizare și ultrasunetele,

Luni seara, la Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne a avut loc un 
spectacol prezentat - de Ansambifil - 
artistic național din R. P. Chineză.

Au asistat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze la București, și 
alți șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă, membri 
ai corpului diplomatic.

Cei prezenți au aplaudat măies

ÎN CAPITALĂ

NOI UNITĂȚI SANITARE
în Capitală, în special în noile cartiere, 

s-au construit în acest an și se constru
iesc importante unități sanitare. Una din
tre cele mai noi este policlinica de uro
logie a spitalului Panduri. Clădirea cu 
parter și etaj seamănă cu o vilă. Chiar 
de la intrare te impresionează plăcut 
holul de așteptare, mobilat simplu, cu 
bun gust. Numai după ce a trecut pe la 
vestiar, unde primește un halat alb, bol
navul este invitat într-unul din numeroa
sele cabinete medicale ale policlinicii. 
Dar, înainte de a ajunge la examenul 
medicului, el trece printr-un examen pre
liminar la fișier. în fișele medicale, pe 
lîngă diagnostic, tratament și recoman
dările medicului, se trec date mai puțin 
obișnuite despre bolnav : ambianța în 
care trăiește, unele obiceiuri etc. Policli
nica cuprinde servicii de urologie, sala 
de endoscopie, de radiologie, cabinetele 
de nefrologie, cardiologie, explorări func
ționale, O.R.L., oftalmologie etc. O insta
lație de telespicher facilitează comunică
rile între servicii. Dacă un bolnav este 
supus unor investigații mai complicate, 
este ținut sub supraveghere medicală 
cîteva ore în camere speciale, mobilate 
confortabil. în noua policlinică vor fi 
consultați nu numai bolnavii din Capitală 
recomandați de specialiști urologi de la 
policlinicile raionale, ci și bolnavi din 

Policlinica Uxlnelor „23 August"

tria cu care au fost executate dan
suri și cîntece tradiționale din di- 
Teritd regiuni àïë“ R'. P:' Chineze, lu
crări inspirate din viața de astăzi 
a poporului chinez. Cîntecele popu
lare romînești interpretate de so
liști și orchestră au fost răsplătite 
cu vii aplauze.

în pauză, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au întreți
nut călduros cu conducători și soliști 
ai ansamblului.

La sfîrșitul spectacolului, din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, a Consi
liului de Stat și a Consiliului de Mi
niștri au fost oferite flori membri
lor ansamblului. (Agerpres)

provincie trimiși prin policlinica de triaj. 
Consultațiile de specialitate vor fi acor
date de medicii spitalului, care lucrează 
și la policlinică.

S-au dat de curînd în folosință și alte 
unități sanitare : un centru stomatologic 
cu cinci unități de lucru și un dispensar 
de circumscripție la parterul unui bloc 
din str. Avrig, un dispensar de circum
scripție în cartierul Nițu Vasile și un altul 
în șoseaua Mihai Bravu. Ele au servicii 
de medicină generală pentru adulți și 
copii, cabinet stomatologic, serviciu de 
radiologie și laborator.

Pe strada Tineretului, în mijlocul unui 
parc, se înalță construcția cu parter și 
două etaje a policlinicii uzinale „23 Au
gust“. Ea va acorda asistență medicală la 
circa 50 000 cetățeni. Aici vor funcționa 
mai multe cabinete de medicină genera
lă, cîteva de stomatologie, cabinete de 
oftalmologie, O.R.L., chirurgie, ginecolo
gie, ftiziologie, radiologie, laboratoare 
de chimie și biochimie, bactériologie, 
hematologie. O parte a parterului va fi 
ocupată de un serviciu de balneohidrote- 
rapie, de o stație de aerosoli și o secție 
de fizioterapie. Tot aici va funcționa 
un cabinet de medicină a muncii. 
Aceeași clădire va adăposti și serviciul 
raional de oncologie, inspecția sanitară

Suceava Construcții de locuințe
© 4 500 apartamente noi în uitimii 4 ani e Schițe 
de sistematizare pentru 12 localități din regiune

de stat a raionului 23 August, împreună 
cu laboratoarele sale, precum și centrul 
de depistare a silicozei.

înaintează lucrările și la noua clădire 
a stafiei de salvare din strada Mihail E- 
minescu. în prezent, constructorii au înăl
țat la roșu parterul și cele 4 etaje ale 
clădirii. în interior s-au terminat tencuie- 
lile și în mare parfe pardoselile. La ga
raj se toarnă grinzile de fundație. Blocul 
principal va găzdui dispeceratul central. 
Aici vor fi primite apelurile prin 06 și se 
vor dirija mașinile care au la bord insta
lații de radio-emisie-recepție. Medicul 
va fi orientat din drum spre alte ca
zuri anunțate la dispeceratul central.

Anul acesta, pe calea Dudești, aproape 
de piața Vitan, s-a deschis șantierul 
unei noi policlinici — Vitan. Construcția 
a ajuns la etajul II. Ea va avea patru 
corpuri de clădire, cuprinzînd cabinete 
de consultație, săli de tratament, labo
ratoare.

D. MINCULESCU

Scrisori către „Scînteia"

Nici după doi an i...
La Pipera se află Complexul de in

dustrializare a lemnului, cu noile 
sale fabrici de înnobilare, Institutul 
de cercetări forestiere, Institutul de 
studii și proiectări forestiere și Cen
trul de documentare tehnică pentru 
economia forestieră, unități care 
totalizează în prezent mai mul
te mii de salariați. Dat fiind 
că aceste unități se află la mar
ginea orașului, ar fi firesc să 
se asigure mijloace de locomo
ție și căi de acces corespunzătoare 
pentru transportul celor ce lucrează 
aici. Din păcate, lucrurile nu stau 
așa. Singurul mijloc de transport 
care stă la dispoziția noastră este 
tramvaiul 5. De la capătul aces
tei linii pînă la INCEF-APROM 
sînt circa 1 500 m. Șoseaua nu 
are trotuar, este desfundată, iar 
circulația intensă auto face ca tre
cătorii să fie obligați să meargă pe 
lîngă și printre mașini. In zilele plo
ioase, șoseaua se acoperă cu noroi, 
încît trecătorii ajung la locul de

La mormîntul lui Petru Groza

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Constructorii grupului de șantiere 
nr. 4 Suceava au început zi
lele acestea lucrările la clădiri
le ansamblului de locuințe Arini 
din orașul Suceava. Aici se vor 
construi 39 blocuri de cîte 4 și 
10 etaje, însumînd 1 559 apartamen
te, multe din ele cu cîte 3 și 4 came
re. La proiectarea noilor locuințe 
s-au avut în vedere îmbunătățirea 
finisajelor și creșterea confortului. 
Bucătăriile sînt mai spațioase. Au 
fost prevăzute dulapuri înzidite, raf
turi demontabile pentru cămări etc.

Ansamblul este prevăzut cu un 
complex comercial pentru produse 
industriale și alimentare și cu un 
complex de deservire a populației.

Acțiunea de modernizare și siste
matizare se întreprinde în toată re
giunea. Arhitecții și proiectanții 
de la D.S.A.P.C. Suceava au în
tocmit schițe de sistematizare pentru 
12 localități, în care sînt cuprinse 
toate orașele regiunii și centrele 
muncitorești mai mici — Frasin, 
Falcău, Vama, precum și centrul ra
ionului Săveni.

In ultimii patru ani, în orașele 
și centrele muncitorești din regiu
nea Suceava s-au ridicat 4 500 de 
apartamente. Pînă la sfîrșitul anu
lui vor mai fi date în folosință peste 
500 de apartamente, la care se exe
cută în prezent ultimele finisaje.

muncă cu hainele și încălțămintea 
murdare. Autobuzul 67, introdus de 
la capătul tramvaiului 5 . pînă la 
Ștrandul tineretului, nu vine cu re
gularitate, are stații foarte lungi și 
deci nu rezolvă problema.

După cîte știm, Ministerul Econo
miei Forestiere a propus Sfatului 
popular al Capitalei, încă la sfîrșitul 
anului 1962, să fie construit un 
trotuar pentru pietoni pe distanța 
de circa 1 500 m (capul liniei 5— 
APROM) și să se prelungească tra
seul autobuzului 35 și al trolei
buzului 82 pe șoseaua Pipera pînă 
la calea ferată București-Constanța. 
De atunci au trecut doi ani. Oare nu 
este destul pentru rezolvarea acestei 
probleme ?

Ing. Eufrosina SCRIPCARU, 
Ing. Mlhal ZUCA, Ing. Gheor
ghe OLTEÂNU și Mircea 
CRISTESCU — muncitor

INCIDENTE ÎN CAPITALA

SUDANULUI

Agențiile de presă anunță că duminică 
după-amiază, pe străzile Khartumului au 
avut loc demonstrații violente organizate 
de către cetățenii originari din sudul ță
rii, care cereau separarea de nord. In 
cursul manifestațiilor, cărora agențiile de 
presă le atribuie un caracter etnic, au 
avut loc grave ciocniri cu poliția.

Postul de radio Omdurman a transmis 
o declarație oficială care califică demon
strațiile de duminică drept o „conspira
ție organizată de către elemente străine 
în vederea subminării actualului regim 
instituit în Sudan". Ministrul afacerilor 
interne, a anunțat postul de radio, a or
donat deschiderea imediată a unei an
chete oficiale. Totodată, constată agen
ția France Presse, la Khartum continuă 
să se mențină o situație încordată. Luni 
dimineața au avut loc noi demonstrații. 
Potrivit bilanțului oficial, ciocnirile de 
duminică după-amiază s-au soldat cu 14 
morfi și 400 de răniți.

întrevederea 

Johnson - Wilson

Luni au început la Washington 
întrevederile dintre președintele 
Johnson și primul ministru britanic, 
Harold Wilson (amănunte în pag. a 
IV-a).

ALEGERILE DIN GUYANA
BRITANICĂ

Primele telegrame de presă în legă
tură cu desfășurarea alegerilor din 
Guyana britanică, pentru desem
narea celor 53 de deputați ai 
parlamentului, informează că în 
primele două ore ale scrutinu
lui au votat peste 70 000 de 
persoane. Peste 200 de polițiști, a- 
nunță agenția France Presse, au 
fost plasați în apropierea birourilor 
de votare din întreaga țară. Apro
ximativ 1 300 de soldați britanici au 
ocupat din vreme poziții în diverse 
regiuni unde se presupune că ar 
putea izbucni tulburări. Trupe bri
tanice au fost aduse, de asemenea, 
la minele de magneziu și de bauxi
tă aflate în exploatarea societăților 
americane și canadiene. Nave de 
război britanice patrulează în apro
pierea coastelor Guyane! britanice. 
Birourile de vot s-au închis la ora 
18,00 (ora locală).
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CU EXIGENȚĂ 
Șl SPIRIT
DE RĂSPUNDERE
Conferința organizației de partid 

de la Uzinele „1 Mai"—Ploiești

Instalabila de foraj 4LD și 3DH, prevenitoarele de e- 
rupție, agregatele de cimentare fabricate la Uzinele „1 
Mai' din Ploiești se bucură peste tot de o bună apre
ciere, ele rivalizînd cu utilaje similare perfecționate 
produse în străinătate.

La recenta conferință de dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid a uzinei, delegații au dezbă
tut în mod aprofundat, cu exigența proprie comuniș
tilor, activitatea desfășurată de organizațiile de bază 
din secții și sectoare pentru continua ridicare a nive
lului tehnic al producției, a calității produselor, pentru 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan. Iată „prinse' 
pe peliculă cîteva din problemele dezbătute în ca
drul lucrărilor conferinței.

Fotografia din dreaptq 
înfățișează noua și puter
nica instalație de foraj la 
mari adîncimi de tip 4DH- 
315. Omologarea acestei 
moderne instalații — a 
spus în conferință tovară
șul Dlmitrle Tomozeî, di
rectorul general al uzinei 
— este un prilej de în

dreptățită mîndrie pentru 
colectivul nostru. Totoda
tă, noua realizare este un 
îndemn la eforturi perse
verente pentru ca șl în 
viitor utilajele fabricate să 
corespundă celor mai 
bune produse asemănă
toare realizate pe plan 
mondial.

Toma Rusea, se
cretar al comitetu
lui de partid de la 
turnătoria de oțel: 
„Ca și în celelal
te secții ale uzinei 
noastre, organiza
țiile de bază de la 
turnătorie au pus 
în centrul preocu
părilor lor îmbu
nătățirea calității 
pieselor, extinde
rea metodelor mo

derne de lucru. Cu bune rezultate se 
aplică în secția noastră turnarea 
pieselor în maselote cu înveliș exo- 
term. In secția noastră, experiența 
fruntașilor este un bun comun, ea se 
extinde continuu, periodic fiind orga
nizate demonstrații practice, întîlnid 
cu fruntașii'.

Ion Delescu, se
cretarul comitetu
lui de partid din 
secția sape-foraj: 
„Produse de 
înaltă calitate, la 
nivelul tehnicii 
mondiale, pot fi 
realizate numai de 
oameni care stă- 
pînesc bine tehni
ca modernă. De 
aceea, consider că 
ar fi necesar ca

organizațiile noastre de bază să se 
ocupe în mai mare măsură de per
fecționarea mijloacelor de ridicare 
a calificării muncitorilor, să găseas

Kamai lu pma vedete
Monografia orașului amintește că 

Piteștiul a fost timp îndelungat 
unul din locurile de trecere și _de 
popas ale chervanelor care se în
dreptau cu grîne de la cîmpie spre 
ținuturile fie munte. Un orășel care 
nu se remarca prin nimic.

Astăzi, Piteștiul ni se înfățișează 
ca un oraș în plină dezvoltare. Au 
luat ființă numeroase întreprinderi 
în care lucrează mii de oameni — 
Combinatul de industrializare a lem
nului, un trust de construcții, între
prinderea de foraj, Fabrica de ța- 
nanți, cea de oxigen și cea textilă. 
Dar Piteștiul e nu numai un oraș 
cu un tot mai pronunțat caracter 
industrial. Vizitîndu-1, îți rețin aten
ția și realizările edilitare, blocurile 
de locuințe, rețeaua comercială cu 
magazine moderne, noile așeză
minte social-culturale. La prima 
vedere, el pare și bine gospodărit. 
Totuși...

La Pitești se construiește conti
nuu ; sute de apartamente noi își aș
teaptă locatarii. Aceasta nu înseam
nă, firește, că întreținerea fondului 
mai vechi de locuințe trebuie lăsată 
la voia întîmplării. Dar, uneori, toc
mai așa procedează gospodarii ora
șului. Anul acesta, n-au fost realizate 
nici jumătate din reparațiile proiec
tate la imobile. Pricina? Munca pe 
șantiere nu e bine organizată, nu se 
respectă termenele de execuție. La 
I.G.O., evidența localurilor care ur
mează să fie renovate este atît de 
încîleită, încît pînă și cei care au 

că metode mai eficiente ca intere
sul crescînd al oamenilor pentru 
tehnică să fie întruchipat în ac
țiuni concrete". El a arătat ce răs
pundere revine sindicatului, organi
zațiilor de tineret, conducerii între
prinderii în ridicarea continuă a ni
velului de cunoștințe tehnico-profe- 
sionale al oamenilor, insistînd asu
pra sarcinilor în domeniul educa
ției. Iată-1, în fotografia de jos, pe 
reglorul Gh. Mareș explicînd cîtorva 
tineri cum se execută rectificarea 
unor piese pentru sapele de foraj.

Tot despre per
fecționarea conti
nuă a cunoștin
țelor profesiona
le, despre ridica
rea calificării, a 
vorbit și tova
rășul Constantin 
Gheorghe din sec
ția montaj. „In 
uzina noastră au 
frecventat în acest 
an cursurile de ri
dicare a calificării 
1 450 de munci

tori, 270 maiștri și tehnicieni, 67 ingi
neri — a spus el. Absolvenților 11 se 
repartizează lucrări corespunzătoa
re cu pregătirea lor. Ar fi necesar 
ca tematicile cursurilor organizate 
în uzină să țină seama în mai mare 
măsură de înaltul nivel de înzestra
re tehnică a secțiilor, să cuprindă 
informații și lecții despre noile ma
șini instalate'.

Ion Mușat, Vaslle Sandu, Constan

întocmit-o nu se mai pot descurca 
în ea. Surprinde faptul că, deși în 
cunoștință de cauză, sfatul popular 
nu ia totuși nici o măsură pentru 
îmbunătățirea activității întreprin
derii.

Un oraș se recomandă vizitato
rului și prin aspectul străzilor. La 
Pitești, străzile centrale sînt bine 
întreținute, curățate zilnic , (chiar 
și atunci cînd plouă !). Dacă 
urci însă spre partea de nord a ora
șului sau cobori spre Valea Argeșu
lui, lucrurile se schimbă ; este vă
dită neglijarea acestor artere de cir
culație, multe fiind neîngrijite sau 
pline de gropi. Pentru a schimba 
fața acestor locuri, ar fi nevoie de 
o preocupare mai susținută din par
tea sfatului popular orășenesc, în
deosebi în ce privește valorificarea 
propunerilor, a inițiativelor gospo
dărești ale cetățenilor, folosirea 
sprijinului pe care populația este 
gata să i-1 acorde în oricare dintre 
acțiunile sale.

Activitatea complexă de gospodă
rire a 'unui oraș nu poate trece cu 
vederea nici buna organizare și 
funcționare a transportului în co
mun. I.G.O. din Pitești dispune de 
zeci de autobuze, în majoritatea lor 
noi. Deficiențele în acest sector se 
nasc însă din felul cum sînt folosite 
vehiculele. Iată ce scrie un cores
pondent voluntar din localitate : 
„Activitatea transportului în comun 
în orașul nostru se desfășoară de
fectuos. Trasee valabile azi sînt

tin Bulac și alți delegați la conferin
ță au vorbit despre preocuparea co
muniștilor, a întregului colectiv de a 
se orienta spre însușirea tehnicii 
moderne, despre interesul lor de a 
realiza produse comparabile cu cele 
mai reușite modele fabricate pe plan 
mondial. Ei au evidențiat că acest 
interes s-a concretizat în sute de 
propuneri privind ridicarea caracte
risticilor tehnice ale utilajelor fabri
cate. Au reproșat însă cabinetului 
tehnic unele tărăgănări în analiza
rea și definitivarea unor propuneri 
de inovații și raționalizări venite 

din secții. S-a citat propunerea de 
matrițare în trepte a conurilor de 
sape, care de multă vreme stă ne
rezolvată, arătîndu-se că autorul ei, 
tehnicianul Gh. Mincu (în fotografie), 
este obligat să facă nenumărate 
drumuri la cabinetul tehnic. Vorbito
rii au insistat asupra necesității ca 
propaganda tehnică în uzină să fie 
mai mult axată pe cele mai noi rea
lizări în domeniul construcțiilor de 
mașini.

Spiritul de răspundere în care 
s-au desfășurat lucrările conferinței 
reflectă hotărîrea comuniștilor din a- 
ceastă uzină de frunte a industriei 
noastre constructoare de mașini de 
a-și ridica continuu activitatea la ni
velul exigențelor sporite față de ca
litatea produselor fabricate.

Text: Constantin SOCI 
Foto: Gh. VINȚILĂ

anulate mîine. Călătorii nu pot fi 
niciodată siguri că mașina va opri 
în stație...“ Ce se întîmplă ? Am 
aflat că, în urma unor dezbateri 
recente, care au avut loc la între
prinderea cu pricina, s-a hotărît ca 
în orele de vîrf șoferii să nu mai 
parcurgă tot traseul, ci să întoarcă 
mașina acolo unde cred ei de cu
viință. O altă „măsură“ ; la ducere, 
pe traseul gară-cartierul Găvana, 
șoferii au obligația să oprească în 
toate stațiile, iar la întoarcere — 
numai la gară. Măsurile de acest fel 
luate de către conducerea I.G.O. au 
contribuit, ce-i drept, la sporirea 
vitezei de circulație a autovehicule
lor ; dar oare acesta este un scop 
în sine, pentru atingerea căruia 
conducătorii acestei întreprinderi 
sînt scutiți de a se mai gîndi la ce
rințele publicului ? Spre a se obține 
o îmbunătățire reală a transportu
lui în comun este nevoie ca mași
nile să fie repartizate în funcție de 
cerințe ; să se organizeze și depana
rea operativă pe trasee, nu ex
clusiv în ateliere, cum se face acum; 
să se întărească controlul la capete
le de linii, pentru a înlătura dăună
torul procedeu încetățenit în rîndu- 
rile unor șoferi de a porni cu în- 
tîrziere în curse.

★

îngrijirea străzilor, asigurarea u- 
nei deserviri corespunzătoare în 
domeniul transportului în comun, în 
unitățile comerciale ar merita să 
preocupe în mult mal mare măsură 
organele locale din Pitești, ca pro
bleme de larg interes cetățenesc.

Gheorghe GRAURE I 

în zilele noastre, asistăm la un 
avînt nemaiîntîlnlt al științei și teh
nicii, viața contemporană fiind de 
neconceput fără contribuția majoră 
a științei. în această situație, apari
ția unei lucrări ca : „ȘTIINȚA ÎN 
ISTOPJA SOCIETĂȚII", care anali
zează de pe poziții științifice rolul 
științei în societate, este binevenită. 
Cu atît mai mult cu cît autorul el 
este prof. John Bernal, laureat al 
premiului Lenin pentru pace (1953), 
cunoscut fizician șl luptător pentru 
salvgardarea păcii în lume. Activi
tatea sa neobosită de luptător pen
tru pace a făcut ca în 1949 să devi
nă vicepreședinte, iar în 1959 pre
ședinte al Consiliului mondial al 
păcii.

Aplicînd materialismul dialectic în 
interpretarea datelor științei, prof. J. 
Bernal a publicat diferite lucrări, 
cum sînt : „Karl Marx și știința" 
(1952), „Știința și cultura" (1956), 
„Lumea fără război" (1958). Dintre 
lucrările sale, celebră este însă 
„Știința în istoria societății', apăru
tă în primă ediție în anul 1954 și 
tradusă apoi în numeroase limbi, 
printre care, recent, și în limba ro- 
mînă, în Editura politică.

Lucrarea de față impresionează 
atît prin volumul ei, cît și prin modul 
în care abordează problemele. Este 
vorba nu numai de cercetarea unor 
aspecte limitate privind știința și is
toria societății, ci de o încercare cu 
mult mai temerară : de a prezenta 
atît o istorie a științei, cît și a in
teracțiunii dintre știință și societate.

Tema, firește, nu este nouă, dis
cuțiile asupra factorilor progresului 
începînd din secolele precedente, 
cînd evidența marilor realizări în
făptuite de revoluția industrială o- 
bliga la reconsiderarea raporturilor 
dintre societate, tehnică și știință.

Privită în ansamblu, „Știința în is-% 
toria societății* este formată din 
două părți. în prima se abordează 
chestiuni cu caracter mai mult isto
ric : apariția și caracterul științei ; 
știința în lumea antică, în perioada de 
trecere la feudalism, în epoca me
dievală ; nașterea științei moderne, 
dezvoltarea științei în secolele XVIII 
și XIX. A doua jumătate se ocupă de 
diferitele ramuri ale științei din epo
ca noastră. Apare astfel cu clarita
te intenția autorului de a împleti o 
istorie a științei — înțeleasă în 
sensul expunerii nașterii și evoluției 
concepțiilor actuale — cu o prezen
tare sistematică a științei actuale.

Desigur că istorii ale științei s-au 
mai scris, și chiar în ultimii ani edi
turile din țară noastră au oferit ci-

In împrejurările creșterii sensibi
le, în ultimele două decenii ale se
colului trecut, a mișcării noastre 
muncitorești, care — cu toate greu
tățile provocate de unii lideri refor
miști — se dezvolta pe o linie as
cendentă, și-au desfășurat activita
tea o serie de intelectuali socialiști, 
care au contribuit prin scrierile lor 
la răspîndirea ideilor marxiste. Unul 
dintre aceștia a fost și Raicu Io- 
nescu-Rion, din ale cărui scrieri a 
apărut de curînd o antologie.1).

1) Raicu Ionescu-Rlon, „Scrieri”, cu
legere de texte, studiu șl note de Flo- 
rica Neagoe, Ed. științifică, 1964.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Inșir- 
te mărgărite — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Patima de sub ulmi — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Orcs- 
tia — (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța 
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Casa inimilor sfărîmate — (orele 20). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților — (orele 19,30). 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușa — 
(orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești: N-avem centru înaintaș — (o- 
rele 19,30). Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — (spectacol pentru copil — 
orele 10), Eu șl materia moartă — (spec
tacol pentru adulți — orele 20,30). Circul 
de stat : Spectacol prezentat de ansam
blul circului Italian Medrano — (o-
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Climate — cine
mascop : Republica (8; 10,45; 13,30: 16,15; 
19; 21,40). Șapte ani de căsnicie —
cinemascop : Grivița (9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15), Flamura (9,30; 11,30,
13,45; 16; 18,15; 20,30). Casa netermi
nată : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Frumoasele nopții: Car-
pațl (10; 12; 14; 16). Ziua fericirii — cine

Raicu Ionescu-Rlon a trăit foarte 
puțin (a murit în vîrstă de numai 
23 de ani) și a avut o viață de pri
vațiuni. Spre socialism începuse să 
fie atras Rion din timpul liceului, 
cînd împreună cu G. Ibrăileanu și 
alți elevi alcătuiseră o asociație de 
idei („Orientul"). Dar aderarea defi
nitivă la socialism a avut loc în 
timpul studiilor universitare.

Meritele principale ale activității 
lui Raicu Ionescu-Rlon constau în 
răspîndirea marxismului, critica 
ideologiei burgheze retrograde și a 
oportunismului, contribuția la crea
rea esteticii materialiste romînești. 
Din aceste considerente, trebuie în
deosebi relevate dintre scrierile 
sale: „Idealismul și materialismul e- 
conomic', „Sociologia burgheză față 
cu teoria luptei de clasă’, „Religial 
Familial Proprietateal (din epoca re
voluției franceze)* — acest studiu 
a fost reprodus în revista „l’Ere 
nouvelle* editată la Paris de socia
liștii romîni, fiind cunoscut și apre
ciat de Engels —, „Arta tendențlo- 
nlstă', „Literaturile decadente' etc.

și soci
titorilor diferite lucrări cu caracter 
monografia închinate evoluției idei
lor în fizică, istoriei matematicii sau 
concepțiilor despre univers ; cartea 
lui J. Bernal însă are un caracter en-, 
clclopedic.

în această lucrare, autorul studia
ză cîteva probleme fundamentale 
atît pentru omul de știință, cît și 
pentru orice om de cultură, pentru 
oricine se interesează de viața so
cială contempofană, în care știința 
are un rol din ce în ce mai im
portant.

In primul rînd din ea se desprin
de ideea esențială a progresului ne
încetat al științei, al rațiunii umane. 
Informarea Impecabilă ca rigurozi
tate a autorului asupra istoriei gîn- 
diril științifice, prinsă în momentele 
sale esențiale, unită cu expunerea 
— deosebit de interesantă atît pen
tru specialist cît și pentru nespecla- 
list — a imaginii științei contempo
rane în diversele ei ramuri — ma
tematică, fizică, chimie, biologie, 
medicină, științele sociale etc, con
feră lucrării o înaltă ținută științifică.

Analiza aprofundată pe plan Isto
ric a dezvoltării științei i-a permis 
autorului să evidențieze faptul că 
numai concepția materialist-dialecti- 
că a reușit să explice în mod știin
țific și satisfăcător diferitele feno
mene cu care omul intră în contact.

Această analiză l-a dus în mod fi
resc pe autor la constatarea că, în 
zilele noastre, știința se transformă 
tot mai mult într-o forță de produc
ție a societății, factor deosebit de 
important al progresului social. In
tr-adevăr, enunțînd scopul principal 
al lucrării, autorul spune in prefață: 
„Intenția mea a fost să subliniez 
încă o dată în ce măsură progresul 
științelor naturii a contribuit la dez
voltarea științei înseși; aceasta nu 
numai. în ce privește transformările 
pe plan economic care au loc în 
urma aplicării practice a descoperi
rilor științifice, cl și în ce privește 
schimbarea sistemului de gîndlre în 
general sub influența noilor teorii 
științifice*. In același timp, cititorul 
se convinge, parcurgînd această 
carte, că ideile călăuzitoare ale cer
cetătorilor naturii sînt condiționate 
de evenimentele sociale și de înrîu- 
rlrea puternică a societății, de viața 
lor socială.

Dar „Știința în istoria societății* e 
interesantă nu numai prin prezenta
rea trecutului, ci și prin indicarea 
drumului de viitor al științei într-o 
societate fără clase, din care războ
iul va fi fost eliminat pentru totdea
una, în care „se va produce cea mai

Ca și alți socialiști romîni ai timpu
lui, Raicu Ionescu-Rlon a pus în e- 
vidență marea valoare științifică a 
marxismului, stăruind îndeosebi a- 
supra materialismului istoric, pe 
care, cu un termen impropriu folo
sit atunci de mulți socialiști ca P. 
Lafargue, Fr. Mehring ș.a., îl denu
mea „materialism economic*. Refe- 
rindu-se la explicarea materialistă 
a naturii și la necesitatea ca o qse- 
menea explicație să fie dată și pen
tru dezvoltarea socială, Raicu Io- 
nescu-Rion scria: „O sociologie a- 
devărat științifică trebuie să între
buințeze și pentru explicarea evolu
ției societății omenești aceleași ve
deri (materialiste — R.P.). Acest lu
cru l-au făcut întemeietorii materia
lismului economic, Marx și Engels* 
(volumul citat, p. 125).

De pe pozițiile marxismului, Rion 
a criticat ideologia retrogradă în 
diferitele "sale variante: darwinismul 
social, evoluționismul spencerlan etc. 
„Toate clădirile sărmanilor sociologi 
— observa cu ironie socialistul ro
mîn — se spulberă cînd explicăm 
societatea omenească șl evoluția ei 
printr-o teorie dată la iveală de în
temeietorii socialismului modern...* 
(p. 123). Rion a arătat legătura strîn- 
să care există între poziția econo
mică șl politică a unei clase socia
le și ideologia el.

Un interes deosebit prezintă atitu
dinea critică a lui Raicu Ionescu- 
Rlon față de anarhism și lassallea- 
nism. Articolele în această direcție 
se înscriau în tendința generală a 
mișcării socialiste din țara noastră 
de delimitare față de curentele so
cialiste nemarxiste.

In estetică, Raicu Ionescu-Rlon a 
promovat teze materialiste. El afir

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
mascop: București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
13,30; 20,45), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Ghinionistul : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18.45; 21), Excelsior (10; 12; 
14,15; 16,30; 10,45; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Ivailo : Festival (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Buzești (15,30: 18; 20,30). 
Hamlet — cinemascop : Victoria (10; 
14,30; 17,30; 20,30), Miorița (10,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Melodia (9,30; 13,30; 16,30;
19.30) . Vii șl morți — cinemascop (am
bele serii) : Central (10,30; 15; 19). Haine 
aproape noi — cinemascop : Lumina 
(10,15: 12,45; 15,30; 18; 20,30). 1944 — XX — 
1904 — Raid prin cinematografie : Union 
(15.30; 17,15; 19; 20,45). Program pentru 
copil : Doina (orele 10). Ioana în atac : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Baro
nul Münchhausen — Căciulița cu cluc 
roșu : Timpuri Noi (10—17.15 în conti
nuare ; 19; 21). 30 de ani de veselie: Giu- 
leștl (10; 12; 14; 16; 18; 20), Feroviar (9,45; 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Arta (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Sedusă șl abandonată : înfră
țirea Intre popoare (10; 15; 17,30; 20).
Există un asemenea flăcău : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Viață particulară: Dacia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). încurcătu
ră blestemată : Crîngașl (15; 17,45; 20,30). 
Teama : Bucegl (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 

ietatea
importantă transformare dintre toa
te : eliberarea pentru prima oară în 
istorie a resurselor naturale conți
nute în înseși ilințelo umane..." Au
torul arată că este necesar să învin
gem greutățile pe care le întîmpi- 
năm, folosind noile posibilități oferi
te de știință în vederea creșterii bu
năstării popoarelor și nu în vederea 
distrugerii lor.

Fără , a fi numai o enciclopedie a 
cunoștințelor contemporane, sau nu
mai o lucrare de erudiție, sau numai 
o lucrare literară, lucrarea prof. J. 
Bernal este o înmănunchere fericită 
a acestor trei aspecte. Tocmai a- 
ceasta îi asigură succesul, ea adre- 

? sîndu-se unor pături foarte largi de 
cititori. Lectura cărții „Știința în is
toria societății' captivează prin 
stilul său curgător, prin punerea în 
lumină a Urior date științifice mai 
puțin cunoscute.

Pe marginea actualei, ediții a căr
ții, care are merite incontestabile, se 

- impun și unele observații. în primul 
rînd, datorită ritmului accelerat de 

■ dezvoltare a științei și tehnicii, în 
. zilele noastre, cînd numai trecerea 
unui deceniu aduce cu el lărgirea 
considerabilă a puterii de investiga
ție a minții omenești, în lucrare — 
deși ediția romînă este traducerea 
celei de-a doua ediții originale, a- 
părută în 1957 — nu au fost cuprin
se evenimente științifice epocale, 
cum este, de pildă, nașterea erei 
cosmice, cu numeroasele, succese 
înregistrate de om în cunoașterea 
spațiului periterestru, a Lunii șl a 
planetelor apropiate, Venus și Mar
te. De asemenea, în lucrare nu se 
reflectă nici unele realizări de sea
mă ale medicinii, cum ar fi interven
țiile chirurgicale prin care se resta
bilesc legăturile fiziologice normale 
dintre, organismul uman și membre 
(mîini.sau. picioare) care au fost se
parate complet prin accident, sau 
altele. Asemenea succese noi ale 
științei contemporane vin să confir
me tocmai teza susținută cu tărie de 
autor cu privire la progresul conti
nuu al societății, la care știința con
tribuie cu elemente esențiale.

Cartea cuprinde și unele afirmații 
susceptibile de discuții. Uneori au
torul adoptă un stil telegrafic, ce 
permite unele confuzii. Astfel, la pag. 
124. el scrie : „Ideea reîncarnării nu 
era inacceptabilă în epoca veche a 
pietrii, cînd a apărut prima oară*. 
Se poate discuta cînd a apărut pri
ma oară ideea reîncarnării, deoa
rece documentele în această pri
vință nu permit o afirmație certă. 
Dd : altfel, prin formularea el, fraza 

ma cu îndreptățire că arta nu poate 
exista în afara societății. Combătînd 
estetica idealistă, Rion s-a ridicat 
totodată. împotriva artei decadente, 
contribuind prin scrierile sale la lup
ta împotriva gutonomismului estetic 
propagat de adepții teoriei „artă 
pentru artă".

Culegerea de texte din scrierile 
lui Raicu Ionescu-Rion oglindește a- 
portul socialistului romîn în lup
ta ideologică a timpului. Stu
diul introductiv cuprinde o analiză 
atentă a ideilor lui Rion, cu meritele 
și limitele sale. Izbutite sînt îndeo
sebi capitolele care prezintă forma
rea intelectuală ă tînărului socia
list, contribuția sa în domeniul ma
terialismului istoric și al criticii ideo
logiei retrograde. Pe alocuri, în stu
diul introductiv sînt exagerate me
ritele lui Rion și sînt prezentate une
ori justificativ o serie de limite ale 
atitudinii și ideilor sale (o anumită 
exaltare, nihilism, vulgarizări).

Textele au fost în general judicios 
alese.' S-a procedat bine omițîn- 
du-se articole care nu sînt defini
torii pentru’ personalitatea lui Rion 
sau nu prezintă interes. Au fost to
tuși incluse . în culegere articole 
fără importanță șl care scad mult 
valoarea poziției lui Rion într-o se
rie de probleme („Din civilizația 
noastră', „Intim*, „Artă revoluțio
nară' ș.a.).

Volumul de scrieri ale lui Raicu 
Ionescu-Rion se integrează în acțiu
nea vastă care se desfășoară în 
țara noastră pentru valorificarea 
moștenirii progresiste.

Radu PANTAZ!
candidat în științe filozofice

Popular (16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(15,45; 18; 20,15). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Unirea (16; 18,15;
20.30) . Dragoste la zero grade : Flacăra
(15,30; 17,45; 20). Comoara din Vadul
Vechi : Vitan (16; 18,15; 20,30). Străinul — 
cinemascop (ambele serii) : Munca (16;
19.30) . Lumea comică a lui Harold Lloyd:
Moșilor (15,30; 18: 20,30). Veselie la
Acapulco : Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Ciociara : Cosmos (16; 18,15;
20.30) . In viitoare : Viitorul (14; 16,15; 
18,30; 20,45). Șoferii Iadului : Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Hatari (ambele serii): 
Volga (10; 13.30: 16,45; 20). S-a întîmplat 
la miliție — cinemascop : Rahova (16; 
18,15; 20,30), Lira (15,30; 18; 20.30). Comi
sarul: Progresul (15,30; 18; 20,15). Comi
sarul Maigret se înfurie : Ferentari (16: 
18,15; 20,30). Poveste de pe Don : Cotro- 
cen! (16; 18,15; 20,30). Cel trei mușchetari 
— cinemascop (ambele serii) : Pacea 
(10,30; 16; 19.15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică Ia televiziune : Utilaje 
principale în industria petrochimică — 
de Ing. Nicolae Petrescu de la 
IPROCHIM. 19.00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — 'Pentru copil: Două povestiri: 
„Mărul“ ; „Nuielușa fermecată". 19,30 — 

bo pretează la echlvocurl. Credem, 
de asemenea, că e greșit să se 
afirme (pag. 440) că electromagne
tismul deschide drumul spre o teo
rie vectorială a cîmpurilor din 
fizică. în realitate, vectorii intervin 
și în geometrie, șl în mecanica clasi
că, newtoniană, forțele newtoniene 
avînd același caracter vectorial ca 
și forțele electrodinamice, deși au
torul pare să susțină teza contrarie.

Observațiile de mai sus nu afec
tează, firește, valoarea științifică in
discutabilă a acestei originale lu
crări.

Citind această carte, cititorul re
gretă lipsa în literatura noastră ști
ințifică a unei lucrări de înaltă ți
nută în care să fie redate cu com
petență contribuțiile aduse de oa
menii noștri de știință în cele mal 
diferite domenii : matematică, endo
crinologie, teoria sistemelor auto
mate, neuro cibernetică, teoria soli
dului etc., care au intrat deja în 
patrimoniul științei universale.

Bogatul material prezentat în „Ști
ința în istoria societății" face ca ea 
să fie interesantă pentru toți acei 
care doresc să înțeleagă dezvolta
rea ideilor științifice în general, ro
lul științei în trecut și azi, importan
ța ei actuală, cît și perspectivele 
sale de dezvoltare.

Prof. unlv. Edmond NICOLAU

Pentru cei ce studiază
in invățămintul de partid 
și politic U. T. M.

In Editura politică a apărut vo
lumul „în ajutorul celor caro stu
diază probleme de bază ale po
liticii P.M.R. (cercuri și cursuri se
rale)". Anul I orașe șî sate. El cu
prinde lecțiile ; învățătura mar- 
xist-leninistă despre clasele so
ciale, stat și revoluție. Capitalis
mul — ultima orînduire împărțită 
în exploatați și exploatatori ; Din 
istoria patriei și a mișcării mun
citorești ; Orînduirea socialistă. 
Victoria socialismului în țara 
noastră și trecerea la desăvârși
rea construcției socialiste ; Parti
dul Muncitoresc Romîn — forța 
conducătoare a poporului în con
struirea socialismului ; Industria
lizarea socialistă a țării noastre ; 
Victoria socialismului în agricul
tură. Dezvoltarea agriculturii so
cialiste în R.P.R. ; Statul demo
crat-popular. Dezvoltarea demo
crației socialiste în R.P.R. ; Edu
carea comunistă a oamenilor 
muncii.

In aceeași editură a apărut 
„Curs politic U.T.M. în ajutorul 
celor care studiază în învățămîn- 
tul politic U.T.M. da Ia orașe*.

Transmisiune de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" : Orestla de Eschil. 
In pauze : In vizită la Muzeul de Istorie 
a medicinii (Transmisiune de la Cluj) ; 
Șah. In încheiere : Buletin de știri, bui 
letin meteorologic.

Cum e vremea
ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cerul variabil, mal mult noros 
în Bărăgan șl sudul Moldovei, unde șl 
ceața a fost mal persistentă. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între minus 5 grade la Toplița, 
Joseni șl Cîmpulung Moldovenesc și plus 
5 grade la Berzeasca. In București : 
Vremea a fost rece, cu cer noros și cu 
ceață persistentă, vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maximă a 
atins minus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 decembrie a c. In țară : Vremea în 
general închisă, cu cerul mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații locale 
mai ales în nord-vestul țării. Vint slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară la început apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6 
șl plus 4 grade, iar maximele între mi
nus 2 șl plus 8 grade. Ceață dimineața 
și seara. In București : Vreme în general 
închisă, cu cerul mai mult acoperit. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară la început, apoi sta
ționară. Ceață dimineața.
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Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Finlandei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Finlandei, ambasadorul la Bucu
rești al acestei țări, Martti Salo- 
mies, a oferit luni o recepție. Au 
luat parte Petre Constantinescu- 
Iași, membru al Consiliului de Stat, 
Voinea Marinescu, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai con
ducerii altor ministere, ai unor in
stituții centrale, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

Sărbătorirea unor
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 

60 de ani, academicienii Eugen Ră- 
dulescu și Nicolae Cernescu, precum 
și prof. Vasile Velican, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, au fost sărbătoriți luni seara 
în cadrul unei reuniuni organizate 
la Casa oamenilor de știință de că
tre Prezidiul Academiei. Au parti
cipat membri ai Prezidiului Acade
miei, numeroși academicieni, cerce
tători și alți oameni de știință și 
cultură. Felicitîndu-i, acad. Gh. Io- 
nescu-Slsești, membru în Prezidiul 
Academiei, a relevat rodnica activi
tate a sărbătoriților pe tărîm știin
țific și didactic șl le-a adresat urări

S impozion
La Facultatea de geologie-geo- 

grafle din București a avut loc 
simpozionul „Probleme de geogra
fie în discuția congreselor șl confe
rințelor internaționale în 1964“, or
ganizat de Societatea de științe na
turale și geografie din R. P. Romî
nă. Au luat cuvîntul prof. dr. Ti
beriu Moraru, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
prof. dr. Vintllă Mihăilescu de la 
Institutul de geologie, geografie șl 
geofizică al Academiei R. P. Romî
ne și prof. dr. Ion Șandru, prorec
tor al Universității „Alexandru 
Ioan Cuza“ din Iași. Expunerile au 
fost însoțite de proiecții.

Expoziția „Artele grafice în S. U. A.“
Luni la amiază s-a deschis în sala 

Dalles din Capitală expoziția „Artele 
grafice în S.U.A.“, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă în cadrul aranjamentului cultu
ral dintre R. P. Romînă și Statele 
Unite ale Americii.

La vernisaj au participat Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, conducători 
ai unor instituții centrale, artiști 
plastici, alți oameni de artă și cul
tură, ziariști, un numeros public. Au 
fost de față William A. Crawford, 
ministrul S.U.A. în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej a luat cuvîntul ar
tistul poporului Ion Jalea, președin
tele Uniunii artiștilor plastici.

A luat apoi cuvîntul William A. 
Crawford.

Vizitatorilor le-a fost oferită o 
revistă-program a expoziției, în care 
este cuprins următorul mesaj al pre
ședintelui S.U.A., Lyndon B. John
son :

„Bine ați venit la prima Expoziție 
a Artelor grafice americane în Ro- 
mînia.

Artele grafice sînt cele mai univer
sale din toate formele artistice; sînt 
un adevărat limbaj comun al oame
nilor, care contribuie la înțelegerea 
dintre popoare.

Sîntem fericiți că ni se dă prilejul 
să arătăm poporului romîn lucrările 
cîtorva artiști grafici americani șl 
sperăm că această Expoziție va con
tribui la o mai bună înțelegere între 
țările noastre“.

(Agerpres)
/

Deschiderea Congresului U.C.I. Päenara C.C. a 5 P.S.U.G.

academicieni
de sănătate și noi succese în activi
tatea lor multilaterală.

Răspunzînd, sărbătoriții și-au ex
primat recunoștința față de partid 
și guvern pentru condițiile create 
oamenilor de știință șl hotărîrea lor 
de a-și pune și pe mai departe cu
noștințele și puterea de muncă în 
slujba desăvîrșirii construcției so
cialismului în țara noastră.

(Agerpres)

La Casa universitarilor 
din Capitală

Luni seara, la Casa universitari
lor din Capitală a avut loc o recep
ție oferită de Asociația slaviștilor 
din R. P. Romînă în cinstea oaspe
ților străini care participă la ani
versarea a 100 de ani de la nașterea 
Iul Ion Bogdan, cunoscut istoric, fi
lolog șl slavist romîn.

In sala de lectură a biblioteci! Institutului politehnic din Iași

BELGRAD. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite :

La Casa sindicatelor din Belgrad 
au început la 7 decembrie lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. La lucrările Congresului parti
cipă peste 1 460 delegați reprezen- 
tînd peste un milion de membri ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. La Congres participă, de ase
menea, 30 de delegații din partea 
partidelor comuniste și socialiste, 
precum și din partea mișcărilor 
progresiste din diferite țări. Delega
ția Partidului Muncitoresc Romîn 
este condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.M.R.

Congresul a adoptat următoarea 
ordine de zi :

1. — Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și al Co
misiei centrale de revizie pe perioa
da dintre Congresul al VII-lea și 
Congresul al VIII-lea.

2. — Rolul Uniunii Comuniștilor 
în făurirea pe mai departe a rela
țiilor sociale socialiste și probleme
le din mișcarea muncitorească in
ternațională și lupta pentru pace și 
socialism în lume.

3. — Sarcinile sociale și economi
ce ale dezvoltării economiei în pe
rioada următoare.

4. — Problemele actuale ale 
muncii de viitor și rolul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

5. — Procesele ideologice în sta
diul actual al dezvoltării noastre și

sarcinile pe mai departe ale Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

6. — Despre modificările și com
pletările statutului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

7. — Adoptarea rezoluției Con
gresului al VIII-lea cu privire la 
sarcinile pe viitor ale Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

8. — Alegerea Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și a celorlalte organe de 
conducere.

9. — Diverse.
Congresul a hotărît ca raportul 

de activitate al C.C. al U.C.I. să nu 
mai fie citit, deoarece acest docu
ment a fost. distribuit delegaților 
înainte de congres.

Iosip Broz Tito, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, a prezentat apoi raportul de 
la punctul 2 de pe ordinea de zi, 
după care ședința de dimineață a 
luat sfîrșit.

După-amiază, Edvard Kardeli, se
cretar al C.C. al U.C.I., a prezentat 
raportul „Sarcinile sociale și eco
nomice ale dezvoltării economiei în 
perioada următoare“.

După terminarea lucrărilor pri
mei zile a Congresului, în salonul 
rezervat delegațiilor străine din clă
direa Casei sindicatelor a avut loc 
o întîlnire prietenească a membri
lor C.C. al U.C.I. cu membrii dele
gațiilor străine participante la Con
gres. Secretarul general al U.C.I., 
Iosip Broz Tito, s-a întreținut cu 
membrii fiecărei delegații.

BERLIN 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Berlin se arată că între 2—5 decem
brie a avut loc plenara a Vll-a a 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Ple
nara a aprobat proiectele planului 
economiei naționale și bugetului de 
stat pe 1965, adoptate la o ședință 
comună a Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și a Prezidiului Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane.

Kurt Hager, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., a prezen
tat darea de seamă a Biroului Poli
tic. In încheierea dezbaterilor pe 
marginea dării de seamă, a luat 
cuvîntul Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G. El a sub

liniat că, în condițiile actuale,- sin
gura cale spre reunificarea Germa
niei este stabilirea relațiilor nor
male între cele două state germane, 
prin tratative bazate pe egalitatea 
în drepturi. W. Ulbricht a informat 
Plenara asupra convorbirilor care 
au avut loc la Moscova cu ocazia 
celei de-a 47-a aniversări a Marii 
Revoluții din Octombrie între dele
gația C.C. al P.S.U.G. și membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și con
ducători ai altor partide frățești.

în cadrul plenarei au fost, de 
asemenea, prezentate rapoarte cu 
privire la diferite probleme ale pla
nului economiei naționale și ale 
noului sistem de planificare econo
mică și de conducere a economiei 
naționale.

' - i > " *. ■■

CAMPIONATE, COMPETIȚII
în întrecerile de șah după trei runde

Turneul final al campionatului re
publican masculin de șah a conti
nuat ieri cu disputarea partidelor 
din runda a treia, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Pavlov—Nacu 
0—1; Radovici—Stanciu remiză; Voi- 
culescu—Grünsberger remiză; Rei
cher—Soos remiză; Bozdoghlnă— 
Șuta remiză; Șuteu—Alexandrescu 
0—1; Szabo—Mititelu 0—1; Campio
nul mondial de juniori, Florin Gheor
ghiu, a cîștigat în fața Iul Partoș 
după o partidă condusă cu multă 
măiestrie. Partida Gavrilă—Neamțu 
s-a întrerupt, iar cea dintre Pușcașu 
șl Cioçîltea s-a amînat din cauza 
îmbolnăvirii primului concurent.

Ieri dimineață s-au jucat cele 
două partide întrerupte din runda 
întîi. Volculescu a cîștigat la Șuta,

iar Reicher cu Alexandrescu au ter
minat la egalitate. In clasament pe 
primul loc se află Gheorghiu cu 2 
puncte și jumătate, urmat în ordine 
de Ciocîltea cu 2 puncte și o partidă 
amînată, Voiculescu, Partoș și Soos, 
cu cite două puncte fiecare.

In turneul de baraj pentru desem
narea campioanei de șah a țării, în 
runda a treia s-a jucat partida 
Nicolau—Polihroniade, în care prima 
a obținut victoria în urma unei gre
șeli elementare a adversarei sale. 
Partida Teodorescu—Nicolau din 
prima rundă s-a încheiat în mod 
surprinzător la egalitate, astfel că 
Nicolau conduce acum cu 1 punct și 
jumătate.

Astăzi se dispută partidele din 
runda a patra.

Copiii cu perspective pentru natație, selecționați în timpul sezonului de 
vară, își continuă pregătirile la bazinul acoperit Floreasca din Capitală. 
In fotografie : înainte de a trece la partea practică a lecției, micii înotă

tori ascultă cu atenție sfaturile antrenoarei
Foto : A. Cartojan

Fotbal

Programul săptăminii
In afară de meciul Rapid-Minerul 

Baia Mare, care va avea loc miercuri 
în deschidere la întîlnirea interna
țională Steaua București-Dinamo Za
greb, contînd pentru „Cupa Cupe
lor“, săptămîna aceasta se mai 
dispută următoarele restanțe din 
campionatul categoriei A : Știința 
Cluj-Dinamo București (joi), Stea- 
ua-Crișul (sîmbătă) și Minerul Ba
ia Mare-Dinamo București (dumi
nică).

★

Joi 10 decembrie, pe stadionul 
„23 August“ din București, forma
țiile Legia Varșovia șl Galatasaray 
Istanbul susțin (pe teren neutru) a 
treia lor întîlnire din cadrul „Cupei 
Cupelor“. Jocul va începe la ora 13.

Baschet

Reprogramarea meciului 
masculin Știința Cluj - Farul

Analizînd cauzele neprezentării 
echipei Farul la meciul de la Cluj 
cu echipa locală Știința, Federația 
de specialitate a reprogramat parti
da pentru miercuri 9 decembrie, 
tot la Cluj. în mod eronat, Ieri la 
rubrica noastră de sport s-a anun
țat că această întîlnire urma să 
aibă loc duminică la Constanța.

Astăzi la Oradea, baschetbaliștii 
constănțeni joacă meciul restanță 
cu formația Dinamo.

Comerțul Japoniei 
cu țările socialiste

TOKIO 7 (Agerpres). — Surse ofi
ciale din capitala japoneză au rela
tat că în primele 10 luni ale acestui 
an comerțul Japoniei cu țările so
cialiste a crescut cu aproape 70 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, clfrîndu-se la 751 mi
lioane dolari. Ponderea comerțului 
extern japonez cu țările socialiste a 
ajuns la 6,3 la sută, față de 4 la 
sută în anul trecut.

CONTRACT COMERCIAL 
CEHOSLOVACO-AUSTRIAC

PRAGA 7 (Agerpres). — La 7 de
cembrie a fost semnat la Praga un 
contract potrivit căruia concernul 
austriac „Voest“ va livra Cehoslova
ciei utilaje siderurgice în valoare de 
36 milioane coroane, destinate com
binatului siderurgic din Slovacia de 
răsărit, în apropiere de Kosice. A 
fost de față vicecancelarul Austriei, 
dr. Bruno Pittermann, care se află în» 
tr-o vizită oficială în R. S. Ceho
slovacă.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
IN PERSPECTIVA „MARATONULUI „UN RĂZBOI

agricol** SE LA GREȘIT"
O nouă fază în negocierile „celor 6“ în vederea unui acord asupra prețului 

unic la cereale se desfășoară la Bruxelles. Pozițiile părților sînt reflectate în 
presa țărilor respective și din alte țări, din paginile căreia reproducem 
unele extrase.

„Cit reprezintă reducerea 
prețului la cereale"

Sub titlul de mai sus, ziarul vest-ger- 
man „FRANKFURTER ALLGEMEINE“ pu
blică un articol privitor la hotărîrea gu
vernului din R.F.G. de a reduce prejul 
cerealelor.

„Dacă înfelegerile la care s-a ajuns la 
30 noiembrie vor fi menținute și confir
mate de tratativele din cadrul C.E.E. 
— se arată în articol — începînd cu 
anul viitor țăranii vest-germani vor pu
tea vinde două recolte la preturile de 
pînă acum, iar pînă la reducerea pre
țului — la mijlocul anului 1967 — vor 
primi 2,5 miliarde mărci ; totodată, pier
derile din veniturile lor vor fi compen
sate suplimentar de Piafa comună. De 
asemenea, pînă în anul 1970, Bonn-ul 
intenționează să aloce pentru ajutorarea 
țăranilor alte 2,75 miliarde de mărci. 
„Pretenfiile lui Rehwinkel (președintele 
Uniunii țăranilor — n.r.) pentru realizarea 
prețului comun al cerealelor se ridică deci 
la peste 5 miliarde de mărci — conti
nuă articolul — fără să se pună la so
coteală compensațiile Bruxelles-ului care 
se ridică la circa 1,7 miliarde mărci. A- 
ceastă sumă provoacă însă temeri. 
Deocamdată, nimeni nu poate să spună 
cum vor putea fi realizate cele 850 
milioane de mărci care trebuie prevă
zute în bugetul federal pe anul 1965. 
La asemenea cifre nu pot ajuta nici un 
fel de trucuri și rezerve ascunse. Nu 
rămtne altă alegere decît umflarea in
flaționistă a bugetului sau o reducere 
dramatică a altor posturi. Promisiunile 
făcute agriculturii implică renunțări în 
alte domenii. In care însă ? Pentru pla
nuri ca ajutorul pentru învătămînt și aju
torul pentru familiile cu mulți copii 
deocamdată nu există fonduri. Intr-un 
an electoral, cine se va declara de a- 
cord să rămînă în urma tiranilor? 
Succesul lui Rehwinkel nu va trezi oare

poftele altor grupuri ? Probleme precare 
de acest fel arată că cei ce au răspunde
rea trebuie să guverneze cu o mînă forte, 
dacă vor să împiedice o ruptură a tutu
ror digurilor. Toată lumea va fi de a- 
cord ca guvernul federal să garanteze 
țăranilor o deplină compensare a pier
derilor din veniturile lor. Dar subvențiile 
acordate agriculturii nu trebuie să pri
mejduiască politica de stabilitate“.

„Interesele sitora 
și sateie noastre"

IBOobâB

precis viitorul acordurilor agrare comu
nitare, pentru a evita incertitudinile care, 
pentru agricultorii noștri angajați în in- 
vestifii, ar fi deosebit de neplăcute. In 
al doilea rînd, Italia cere ca modifică
rile de prefuri sugerate de fran
cezi, deși acceptate în principiu, să 
fie aplicate treptat, într-o anume pe
rioadă de ani, spre a evita pentru ita
lieni inconvenieniele unui salt brusc. In 
al treilea rînd, Italia cere ca solidarita
tea, care pînă acum, în domeniul agri
culturii, s-a manifestat mai ales ajutînd 
Franfa, să se manifeste și în favoarea Ita
liei, care are afîta nevoie de ajutor pen
tru agricultura sa, cu scopul de a o a- 
duce în stare să se dezvolte.

„Rezerve la Bruxelles"

W Iteljfagtat

Din sportul
Nou record mondial 
la haltere

Cu prilejul campionatelor de haltere 
pe echipe ale R. P. Ungare, cunoscutul 
sportiv de cat. „pană“ Imre Foeldi, cla
sat pe locul doi la J. O. de la Tokio, 
a stabilit un nou record mondial la sti
lul „împins“ cu 127 kg. Vechiul record 
era de 126 kg și aparținea japonezului 
Fukuda. Este pentru a 7-a oară cînd 
Foeldi își înscrie numele pe lista re
cordmanilor mondiali.

VOLEI. La Belgrad, în „Cupa cam
pionilor europeni“ la volei, s-au întîlnit 
echipele Zelezniciar Belgrad și Blaugelb 
Viena. Voleibaliștii iugoslavi au cîștigat 
pu 3—0.

international
Continuîndu-și turneul în R. P. Chi

neză, echipa feminină a Japoniei, cam
pioană a lumii, a întîlnit la Șanhai se
lecționata orașului. Voleibalistele japo
neze au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (11—15; 15——4 ; 15—10; 15—8).

HANDBAL. La Belgrad s-au întîlnit 
echipele masculine ale Iugoslaviei și 
R. D. Germane. Oaspeții au repurtat 
victoria cu 20—13 (10—7). Cel mai bun 
jucător a fost germanul Pappusch, care 
a înscris 5 puncte.

TENIS DE MASA. în orașul Byd
goszcz au luat sfîrșit campionatele in
ternaționale ale R. P. Polone. Compe
tiția a fost dominată de jucătorii ceho

slovaci, care au cîștigat 4 din cele 5 
titluri.

BOX. La Leon, peste 25 000 de spec
tatori au aplaudat victoria campionului 
mondial de box la categoria pană, mexi
canul Vicente Saldivar, care și-a apărat 
titlul în fața lui Fino Rosales. El a 
cîștigat prin k.o. în rundul 11.

FOTBAL. în campionatul Braziliei, 
echipa F. C. Santos a învins cu 7—4 
pe Corinthians. Pele a jucat remarca
bil, înscriind 4 puncte. Celelalte trei 
goluri au fost realizate de Coutinho.

SCRIMA. în finala turneului interna
țional de sabie de la Paris, Meszena 
(Ungaria) l-a învins pe compatriotul 
său, Kovacs, cu 10—8. Marele favorit 
al competiției, polonezul Pawlovski, a 
fost eliminat în sferturile de finală de 
către olandezul Kardolus.

Sub acest titlu, ziarul „IL GIORNO" 
scrie :

In această dispută (a prejurilor la ce
reale — n.r.) Italia se află înfr-o pozi
ție intermediară. Pe de o parte, 
prejurile comune la cereale sugerate de 
francezi ar însemna pentru Italia o re
ducere a prefului la grîu. Pe de altă 
parte, ar provoca o creștere serioasă (se 
vorbește de 40 la sută) a prefului ce
realelor furajere. Intr-un anume sens a- 
ceasta ar aduce avantaje pentru agri
cultura italiană. In fapt ar rezulta o sti
mulare a schimbării culturilor de la pro
ducția de grîu, care într-o mare parie a 
teriioriului nostru este depășită din punct 
de vedere economic, spre producția de 
furaje, către care se îndreaptă interesul e- 
conomic al tării, pentru că este vorba de 
sectoare în care depindem serios de 
alte țări. Apare însă șl o altă mare pro
blemă, In sectorul, creșterii vitelor pro- 
ducfia Italiei este slabă. In Italia carnea 
are un pref mult mai mare decît în alte 
fări din Piafa comună. Creșterea prețu
lui la furaje ar putea face să crească pre- 
ful cărnii. Furajele mai scumpe ar putea 
descuraja pe crescătorii de vite naționali.

In consecinfă, în dezbaterile de la 
Bruxelles asupra politicii comune în a- 
gricultură, Italia cere trei lucruri. In pri
mul rînd, să se definească imediat și

Ziarul austriac „DIE PRESSE’ a publi
cat un articol intitulat „Rezerve la Bru
xelles", în care se arată :

Declarafia politică a ministrului econo
miei de la Bonn, Schmüker, cu privire 
la plănuita scădere a prefului german la 
cereale, a fost primită de partenerii 
C.E.E. de la Bruxelles cu „reținere prie
tenească". Deși toate declarațiile au ac
centuat caracterul provizoriu al luării lor 
de poziție, ele au adus deja critici. Ast
fel, în special din partea Olandei s-au 
manifestat deziluzii cu privire la nivelul 
prefului C.E.E. la cereale luat în consi
derare de Bonn — 440 mărci tona— cu 
privire la data intrării sale în aplicare, 
precum și la nivelul recompensării ce
rute de guvernul de la Bonn pentru ega- 
larea pierderilor de venit suferite de 
fărani. R.F.G. cere 70Û milioane mărci 
anual, în loc de 560 milioane mărci a- 
nual, cum era prevăzut tn planul Mans
holt. Se presupune că in cele din urmă 
se va cădea de acord la un pref între 
440 și 425 mărci tona, așa cum prevede 
planul Mansholt.

Observatorii evenimentelor de la Bru
xelles cred că pînă la sfîrșiful anului vor 
mai exista dispute serioase referitoare 
la amănuntele tehnice ale hofărîrii cu 
privire la prețul comun la cereale.

F.N.M.-UN OBSTACOL
ÎN CALEA DEZARMĂRII

Pornind de la actualul stadiu al dis
cuțiilor interoccidentale în jurul proiec
tului de creare a forței nucleare multi
laterale, Dennis Ogden, în publicația lon
doneză „COMMENT", analizează poziția 
guvernului laburist britanic, confriintînd-o 
cu declarajiile partidului laburist dinainte 
de alegeri.

Manifestul electoral laburist — scrie 
autorul — a exprimat opozifia față de 
«actuala propunere americană de creare 
a unei noi flote nucleare de suprafafâ 
cu echipaje mixte». Iar în cursul cam
paniei sale electorale, Wilson s-a an
gajat că «nici un prim-minisfru laburist 
nu va cădea de acord cu o politică ce 
înseamnă un deget german pe trăgaciul 
nuclear».

Acest angajament era în consecventă 
cu o declarafie făcută de el în Camera 
Comunelor încă la 31 ianuarie 1963... El 
era de asemenea în consecventă cu o 
declarafie a lui Patrick Gordon-Walker, 
în prezent ministrul afacerilor externe, fă
cută în mai 1963... Dar angajamentul nu 
est« tn eonsecvenfă cu un pasaj din ma

nifestul electoral laburist. Aici nu există 
nici o referire în sensul excluderii Ger
maniei occidentale de la controlul arme
lor nucleare.

De fapt, potrivit unuia din ultimele 
articole ale lui-A. Gwynne-Jones, fost co
respondent pentru problemele de apă
rare al ziarului „The Times“, care a de
venit lordul Chalfont și ministru pentru 
problemele dezarmării în guvernul labu
rist, experfii guvernului în problemele de 
apărare elaborează noi propuneri în ve
derea unei forțe nucleare multilaterale 
și mai largi încă, cuprinzînd toate siste
mele de transportare la fintă a armelor 
nucleare din Europa, în controlul căreia 
Germania occidentală va avea un vot...

Potrivit «experfilor britanici» citați de 
A. Gwynne-Jones, printre avantajele aces
tei alternative britanice este faptul că ea 
ar «aduce Germania occidentală în con
siliile nucleare fără să-i acorde o influen
tă disproporționată sau provocatoare». El 
subliniază și faptul că «ea ar da de ase
menea Marii Britanii un rol mai efectiv 
în forța nucleară aliată decît participarea 
de 10 la sută la F.N.M. propusă în pre
zent». In realitate, departe de a limita 
influenfa atomică vest-germană, planul 
ar lărgi această influentă. In locul celor 
25 de vase ale forfei propuse de S.U.A., 
Germania occidentală ar avea un vot în 
controlul celor mai mari sisteme de

transportare la fintă a armelor nucleare 
din Europa.

O forță nucleară creată pe liniile subli
niate aici ar încălca angajamentele lui 
Wilson că nu va exista un deget german 
pe trăgaciul nuclear și că Germania nu 
va avea nici o răspundere, directă sau 
indirectă, în hotărîrea de a folosi arme 
atomice. Este clar — subliniază autorul— 
că o asemenea forță, nu mai pufin ca 
versiunea propusă de S.U.A., ar însemna 
diseminarea mai departe a armelor nu
cleare și ar constitui un nou obstacol 
în calea dezarmării și destinderii.

Propunerea se aseamănă din multe 
puncte de vedere cu cea pentru crea
rea unei «forje nucleare inferaliate» din 
unifăfi nafionale «repartizate» N.A.T.O. 
(și supuse retragerii în orice moment), 
prezentată de purtători de cuvînt conser
vatori în urmă cu un an, ca o alterna
tivă la proiectul F.N.M. al S.U.A.

Gwynne-Jones este acela care a scris 
la începutul acestui an că «amenințarea 
unui atac rus masiv, dacă într-adevăr ar 
fi existat vreodată, a dispărut» („The 
Times“, 6.IV.1964). De aceea, nu poate ' 
exista nici o justificare pentru o forță 
multilaterală, fie ea de stil american sau 
britanic, pentru N.A.T.O. sau pentru
gâturile cu S.U.A., care au deformat 
politica postbelică britanică.

Departe de a fi «izolată», o Mare Bri- 
fanie care s-ar pronunfa împotriva poli
ticii nucleare a N.A.T.O., în favoarea unor 
măsuri sincere în vederea dezarmării și 
destinderii încordării, și-ar ocupa locul 
In rîndurile crescînde ale țărilor care 
luptă pentru încetarea controverselor ste
rile ale războiului rece.

le- !

Sub titlul „S.U.A. luptă Intr-un război 
greșit", ziarul „WASHINGTON POST“ pu
blică articolul lui W. Fishel, profesor de 
științe politice la Universitatea de stat din 
Michigan, înapoiat recent dintr-o călăto
rie făcută în Vietnamul de sud.

Adevărul — scrie autorul — este că 
Republica Vietnam se dezintegrează. Pro
cesul acesta este rapid și pregnant, Din 
punct de vedere militar, impresia este 
aproape aceeași ca și în primăvara anului 
1954, cînd francezii pregăteau ultimul lor 
efort disperat de a împiedica victoria 
revolufiei nationale conduse de comu
niști, împotriva dominației lor coloniale.

S-a scris suficient despre latura mili
tară a războiului vietnamez pentru a se 
exprima în mod clar ideea că este vorba 
de un conflict epuizant, pe viafă și pe 
moarte. Numărul victimelor a devenit afît 
de mare, încît observatorii își pun între
barea dacă armata (sud) vietnameză va 
mai putea continua mult timp să înlo
cuiască pierderile în oameni calificafi pe 
care le suferă în prezent. Pierderile de 
arme au ajuns la un nivel înspăimîntător.

Cu toate acestea, adevăratul război 
este nu militar, ci politic... Lipsa de secu
ritate în regiunile rurale a devenit de pe 
acum un fapt incontestabil. In cele mai 
multe cazuri, administrafia guvernamenta
lă este ineficientă. Mai mult chiar, prac
ticarea funcfiilor administrative a devenit 
o profesiune periculoasă...

In Vietnam există astăzi peste 21 000 
de militari americani și se consideră ca 
iminentă creșterea acestei forțe militare. 
Oricîf de considerabilă a fost sporirea 
numărului de militari și de arme ame
ricane în Vietnam, de cînd ambasadorul 
Taylor a recomandat, acum trei ani, mă
suri în sensul acesta, ele nu au adus 
rezultate corespunzătoare. Astăzi, noi și 
prietenii noștri vietnamezi ne găsim în
tr-o situație mai proastă decît la sfîrșitul 
anului 1961.

Este un adevăr cunoscut de toată lu
mea că în Vietnam cheia succesului în 
război este de a cîștiga încrederea și 
sprijinul poporului. Este fot atît de clar, 
însă, că în cei zece ani de «independen
tă», cele cîteva regimuri care au condus 
Vietnamul de sud au eșuat exact în acest 
domeniu. Din nefericire, lovitura de stat 
care l-a răsturnat anul trecut pe Ngo Dinh 
Diem a adus o succesiune de regimuri 
militare și o epurare a aparatului admi
nistrativ, lăsînd mari fisuri în struc
tura guvernului. Faptul acesta este deo
sebit de adevărat cu privire la lovitura 
de stat de la 31 ianuarie 1964, care l-a 
adus la putere pe generalul Khanh.

Pentru aceasta stare de lucruri vina 
trebuie pusă nu numai pe seama vietna
mezilor, ei fiind încurajafi în planurile lor 
de americani. Guvernul lui Phan Khac 
Suu, condus de primul ministru Tran Van 
Huong, care a luat ființă abia luna tre
cută, este, ca și primul guvern al lui Diem 
din 1954, un guvern format mai curînd 
din experfi decît din oameni politici. 
Considerat ca un regim provizoriu, avînd 
scopul de a pregăti alegerea unei adu
nări naționale și instalarea unei condu
ceri civile permanente, chiar în a doua 
zi după venirea lui la putere a fost cri
ticat, aratindu-se ca este «nereprezenfa- 
tiv» și condamnat să sufere un eșec.

In toamna lui 1954, observatorii 
erau de acord că există trei obiective 
principale ale Statelor Unite în Vietnam : 

capacității guvernului de a
guverna, asigurarea securității în regiu
nile rurale și dezvoltarea unei economii 
viabile.

Este îngrozitor să constatăm, în 
1964, ca noi afirmam din nou că acestea 
sînt cele trei principale obiective ale 
eforturilor noastre în Vietnam. Noi ne 
găsim din nou în situația în care eram 
acum 10 ani.

îmbunătățirea
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Continuă discuțiile generale bi țări cer convocarea
Consiliului de Securitate După demisia președintelui IN STRĂINĂTATE

NEW YORK 7. — Trimisul special 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Luni dimineață, la sediul O.N.U. au 
fost reluate dezbaterile generale, se
siunea Adunării Generale intrînd în 
cea de-a doua săptămînă a lucrări
lor sale. La ședința de dimineață au 
luat cuvîntul reprezentanții Argen
tinei, U.R.S.S., Costa Ricăi și Iranu
lui.

In numele guvernului sovietic, 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a prezentat 
Adunării Generale un memorandum 
cu privire la o serie de măsuri pri
vind destinderea pe mai departe a 
încordării internaționale și limita
rea cursei înarmărilor.

Ședința Adunării Generale a con
tinuat după-amiază.

\ ★
NEW YORK 7 (Agerpres). — Pre

ședintele actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Alex Quaison- 
Sackey (Ghana), a declarat dumini-

că, în cadrul unui interviu televizat, 
că dat fiind actuala situație din Con
go, „nu este sigur dacă Națiunile 
Unite nu vor trebui să intervină din 
nou în această țară“. El a refuzat 
să intre în amănunte în această pro
blemă, întrucît, potrivit spuselor 
sale, din cauza postului pe care îl 
deține acum, o declarație mai amplă 
„ar putea fi considerată drept inami- 
cală de vreuna din părți“.

Sackey a afirmat, pe de altă parte, 
că unii diplomați africani doresc ca 
sediul Națiunilor Unite să fie mutat 
din New York „din cauza experien
țelor nefericite“ trăite în acest oraș. 
El a adăugat, însă, că, deoarece a- 
ceastă problemă ridică chestiuni de 
ordin financiar și politic nu crede, 
că ea va fi discutată în amănunțime. 
„Guvernul S.U.A. — a spus el — a 
adoptat o poziție hotărîtă pentru e- 
liminarea discriminării rasiale, dar 
aceasta este o problemă de educa
ție și nu poate fi reglementată prin 
apeluri“.

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 
O.N.U. s-a anunțat că statele Ma
lawi și Zambia s-au alăturat celor 
18 țări care cer convocarea Consi
liului de Securitate pentru exami
narea situației din Congo.

★

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — 
La Leopoldville 
lupte crîncene 
nari și unitățile 
reușit să ocupe 
lui Stanleyville 
stîng al fluviului Congo. Au fost 
înregistrate grele pierderi de am
bele părți.

Agențiile de presă informează, de 
asemenea, că guvernul congolez și-a 
anunțat intenția de a adresa plîn- 
geri Organizației Unității Africane 
și Consiliului de Securitate al 
O.N.U. împotriva unor țări africane 
care s-au pronunțat cu hotărâre 
împotriva intervenției străine și 
care sînt acuzate acum de guvernul 
Chombe că ar sprijini forțele 
culate.

se afirmă că după 
trupele de merce- 
guvernamentale au 
și cartierele orașu- 

situate pe malul

răs-

întrevederea Johnson-Wilson
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Luni au început la Washington în
trevederile dintre președintele John
son și primul ministru britanic, Ha
rold Wilson. La sosire, la Casa Albă, 
Harold Wilson, care era însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Gor
don Walker, ministrul apărării, De
nis Healey, și de lordul Louis Mount
batten, șeful statului major general, 
a fost întîmpinat de președintele 
Johnson care a rostit o scurtă cu- 
vîntare de bun venit. După ce a 
reamintit colaborarea strînsă dintre 
Marea Britanie și S.U.A., Johnson 
a declarat că va urmări în cursul 
întrevederilor cu interlocutorul său 
să caute noi baze pentru a continua 
această colaborare. Exprimîndu-și 
speranța că această întîlnire va fi 
prima dintr-o serie întreagă de în
trevederi în cursul cărora se vor a- 
naliza posibilitățile de contribuție 
ale celor două țări la soluționarea 
problemelor din cadrul alianței, pre
cum și ale menținerii păcii, John
son a declarat că va explora cu pri
mul ministru britanic „complexul de 
probleme importante care stau în 
fața celor două țări și a întregii 
lumi“.

In răspunsul său primul ministru 
britanic, Harold Wilson, a repetat 
ceea ce a afirmat duminică la sosi
rea sa pe aeroportul de la baza 
aeriană Andrews, și anume că nu 
se așteaptă ca întrevederile sale cu 
președintele Johnson să ducă la so
luționarea definitivă a problemelor 
Alianței atlantice. El a subliniat că 
consideră aceste întrevederi mai
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rezervă acestei săptămîni o serie de 
întrevederi importante pe marginea 
problemelor care formează obiectul 
actualelor confruntări vest-europene 
și atlantice.

Pe plan politic, capul de afiș îl de
fine vizita la Washington a premie
rului britanic, Harold Wilson. El s-a 
întîlnit ieri, la Casa Albă, cu pre
ședintele Johnson.

Un alt eveniment al săptămînii este 
turneul pe care ministrul vest-german 
al afacerilor externe, Gerhard Schrö
der, îl începe astăzi pentru a vizita 
Roma, Parisul și Londra. Potrivit a- 
genfiilor de presă occidentale, Schrö
der va încerca să armonizeze puncte
le de vedere ale guvernelor vizitate 
și ale propriului său guvern privind 
proiectul forjei nucleare multilatera
le, Plaja comună și unitatea politică 
vest-europeană.

In cercurile politice occidentale se 
precizează că aceste negocieri urmă
resc pregătirea sesiunii N.A.T.O. de 
la 15 decembrie.

In această săptămînă problemele 
economice vor preocupa, de aseme
nea, înfr-o mare măsură diplomafia 
occidentală. In acest domeniu debu
tul a fost făcut ieri, la Bruxelles, de 
miniștrii agriculturii din fările Piefei 
comune, care au reluat negocierile a- 
supra stabilirii unui prej unic al' ce
realelor. In centrul dezbaterilor se 
află propunerea vest-germană privind 
realizarea unui compromis în această 
privinjă.

Tot ieri au început, la Geneva, con
sultările între reprezenfanjii Acordu
lui general pentru tarife și comerf 
(G.A.T.T.) și Marea Britanie cu pli
vire la recentele măsuri economice 
de sporire a taxelor vamale, adopta
te de Anglia.

O altă negociere importantă, care 
interesează atît fările vest-europene, 
cît și S.U.A., Canada, Japonia ș.a., va 
fi reluată mîine, la Geneva. Este vor
ba de tratativele tarifare din cadrul 
G.A.T.T., cunoscute sub numele de 
„runda Kennedy“.

într-o 
aliați. 
decla- 
la un

mult ca un punct de plecare 
serie de consultări între 
„Tema acestor întrevederi, a 
rat Wilson, se va rezuma 
singur cu vînt : interdependență“.

Referindu-se la problemele Alian
ței atlantice, care vor constitui o- 
biectul discuțiilor sale cu Johnson, 
Wilson a recunoscut existența unor 
serioase dificultăți, declarînd că ele 
nu trebuie lăsate să se amplifice. 
Făcînd apoi aluzie la rolul conducă
tor al S.U.A. în cadrul alianței, el 
a declarat : „Recunoaștem necesita
tea centralizării dar și aceea de a 
face colectivă responsabilitatea noas
tră comună în materie de putere 
atomică“.

Comentînd întrevederile dintre cei 
doi oameni de stat care au început 
la Casa Albă, observatorii de la 
Washington remarcă că acestea sînt 
„de importanță crucială pentru vii
toarea formă a Alianței atlantice“ 
(U.P.I.). în această ordine de idei se 
menționează că printre problemele 
care vor sta în centrul discuțiilor se 
va afla problema forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., a căror 
creare a provocat o adîncire a con
tradicțiilor din cadrul Alianței at
lantice. Observatorii subliniază că 
președintele Johnson va studia con
trapropunerea britanică de creare a 
unor forțe nucleare atlantice (F.N.A.) 
în care să fie menținut principiul fo
losirii echipajelor multinaționale. Cei 
doi oameni de stat vor discuta apoi 
situația din sud-estul Asiei, pro
blema menținerii trupelor britanice 
în diferite părți ale lumii, ca, de pil
dă, în R.F.G. și în Arabia de sud, 
precum și situația economică a An
gliei. Se precizează că între cei doi 
oameni de stat va avea loc un schimb 
de vederi asupra problemelor rela
țiilor Est-Vest, în lumina eventua
lei vizite la Moscova a primului mi
nistru britanic.

Referindu-se la problema F.N.M. 
care va fi abordată în cursul între
vederilor, agenția U.P.I. subliniază 
că în cercurile oficiale din Washing
ton se consideră că nu ar fi exclus 
să se realizeze un compromis care 
s-ar solda cu un nou plan pentru 
reorganizarea N.A.T.O.

★

al O.N.U., sosit 
Stanleyville la 
declarat coresponden-

Un expert 
bătă, de la 
poldville, a 
ților de presă că în urma „operațiu
nilor de curățire“, efectuate de către 
autoritățile guvernului central și 
trupele guvernamentale, pînă în pre
zent au fost uciși cel puțin 1000 de 
congolezi. El a adăugat că în urma 
acțiunii de „anchetare“, efectuată pe 
stadionul din Stanleyville, sub con
ducerea lui Ndaka, șeful poliției se
crete a autorităților chombiste din 
oraș, au fost ucise peste 80 de .per
soane.

sîm- 
Leo-

Întrebarea care a stăruit la 
Roma în ultimele 4 luni, după îm
bolnăvirea lui Antonio Segni : cînd 
va fi rezolvată problema preziden
țială ? a primit acum un răspuns. 
Duminică seară, președintele su
pleant, Cesare Merzagora, preșe
dintele Camerei deputaților, Buccia- 
relli Ducci, președintele ad-interim 
al Senatului, Zelioli Lanzini, și pri
mul ministru Aldo Moro au fost in
vitați la Quirinal (palatul preziden
țial) pentru a lua oficial act de scri
soarea de demisie semnată de An
tonio Segni. Renunțarea sa la man
datul de președinte al Republicii a 
înlocuit procedura mai lungă și atît 
de controversată care urma să în
ceapă luni, a declarării indisponibili
tății parlamentare, cu procedura sta
bilită de constituție în vederea ale
gerii unui nou șef al statului. Aceas
tă alegere va fi făcută în ședința co
mună a celor două Camere ale par
lamentului și a reprezentanților ce
lor cinci regiuni autonome. Consti
tuția italiană prevede în asemenea 
cazuri un termen de 15 zile pentru 
desemnarea succesorului la Quirinal. 
Cum însă, după toate probabilitățile, 
desfășurarea scrutinelor va dura 
mai multe zile, ca și la învestitura 
celor 4 președinți de pînă acum, 
(pentru alegerea lui Segni a fost ne
voie de 5 zile), ședința comună a ce
lor 630 de deputați, 320 de senatori 
și 13 reprezentanți ai regiunilor au
tonome a fost convocată la 16 de
cembrie.

Mecanismul desemnării unui nou 
președinte cuprinde două tipuri de 
scrutine. Ca alegerea să fie decisă 
într-unul din primele trei tururi de 
scrutin, este necesară o majoritate de 
două treimi, prin urmare — în ac
tuala configurație parlamentară — 
642 de voturi. In următoarele scruti
ne este suficientă majoritatea abso

lută (adică 4S2 de voturi). Distribu
ția voturilor de care vor dispune 
partidele este însă de așa natură în- 
cît nu asigură unui singur partid nici 
majoritatea de două treimi, nici ma
joritatea absolută. Mandatul pentru 
Quirinal va putea fi primit deci nu
mai pe baza unui consens între două 
sau mai multe partide. Alegerea lui 
Segni a avut loc la al 9-lea scrutin, 
în urma unui acord între partidul 
democrat creștin și cele trei partide 
de dreapta. Un acord similar ar pune 
însă acum sub semnul întrebării 
coaliția guvernamentală de centru 
stingă. Au și avut loc multiple son
daje, s-au purtat îndelungi convor
biri între exponenții celor patru 
partide ale acestei coaliții pentru a- 
doptarea unei candidaturi comune. 
Dar, după cum afirmă presa italia
nă, se pare că o soluție n-a fost încă 
găsită. P.D.C. insistă pentru „o so
luție democrat-creștină“, fără să fi 
reușit însă să stabilească, pînă în 
clipa de față, o concordanță asupra 
unui nume care să poată întruni a- 
tributul de „element catalizator“ în
tre diversele curente din acest partid.

O primă reacție oficială a celor
lalte partide, după demisia lui Segni, 
a fost remarcată azi în comunicatul 
conducerii partidului reptiblican, 
care a invitat grupul său parlamen
tar să ia inițiativa unei întîlniri cu 
grupurile parlamentare ale partidu
lui socialist și partidului social-de
mocrat ca să examineze împreună 
problema urlui candidat comun. La 
rîndul său, ziarul „Unită" a scris că 
„alegerea șefului statului nu poate fi 
expresia voinței monopolului politic 
al unui singur partid și, mai rău 
încă, a unui grup la putere din acest 
partid".

ANKARA 7 (Agerpres). — Dirijo
rul romîn Jean Bobescu, care se 
află în turneu în Turcia, a dirijat la
4 decembrie orchestra simfonică din 
Ankara. La concert au participat 
Ismet Inönü, primul ministru al 
Turciei, precum și alți miniștri, per
sonalități politice de seamă, oameni 
de cultură și artă, diplomați. Orches
tra a interpretat, printre altele, pen
tru prima dată în Turcia, Rapsodia 
Romînă de George Enescu. Concer
tul s-a bucurat de un deosebit 
succes, dirijorul romîn fiind felicitat 
la sfîrșitul concertului de primul 
ministru Inönü.

★
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La

5 decembrie a avut loc la Stockholm 
deschiderea expoziției de artă grafi
că romînească, la care au participat 
numeroși oameni de artă, scriitori, 
reprezentanți ai corpului diplomatic, 
etc. Publicul vizitator a apreciat po
zitiv lucrările expuse.

Manifestare 
de prietenie 

franco ■ romînă
PARIS 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Tudor Voimicu, transmite : 
Asociația de prietenie Fr>anța-Romî- 
nia a organizat luni seara, la Teatrul 
347, o manifestare sub președinția 
de onoare a domnului Henri Lau
gier, profesor onorific la Sorbana și 
fost secretar general adjunct al 
O.N.U.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul 
scriitorul Jean de Beer. Și-au dat 
concursul laureatele franceze ale 
celui de-al treilea Concurs interna
țional George Enescu. Claire Ber
nard a interpretat prima parte a 
concertului în Re major de Mo
zart, Sylvie Carbonel, sonata de 
George Enescu, prima parte, și 
„L’Ile Joyeuse“ de Debussy. Ele au 
mai interpretat împreună Sonata nr. 
2 de Bach pentru vioară și pian.

Au asistat numeroase personali
tăți ale vieții artistice și culturale 
din Paris.

Sesiunea Consiliului economic
9 R e o o n

ai Ligii arabe

Mexicul se pronunță pentru principiul 
neintervenției și al autodeterminării popoarelor 
Declarațiile președintelui Diaz Ordaz

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la un dineu 
oferit în cinstea oaspeților străini 
care au participat la ceremonia in
stalării sale în funcția de președin
te al Mexicului, Gustavo Diaz Or
daz a reafirmat că Mexicul se pro
nunță pentru principiul neinterven
ției și al autodeterminării popoare
lor. „Mexicanii, a declarat el, știu

bine că fiecare popor trebuie să-și 
hotărască singur propriul său destin, 
în conformitate cu aspirațiile sale, 
să decidă singur asupra exploatării 
bogățiilor sale naturale și să-și 
creeze astfel propria sa istorie“.

Diaz Ordaz a declarat că scopul 
politicii guvernului său este de a 
respecta drepturile omului și a apăra 
pacea.

Venezuela America Latină

Ciocniri intre armată 
și partizani

CARACAS 7 (Agerpres). — Arma
ta guvernamentală venezueleană 
continuă „operațiunile de curățire“ 
împotriva partizanilor care acțio
nează în răsăritul țării. Agenția 
Prensa Latina reia o știre publicată 
în ziarul „Esfera“ despre faptul că 
prin podul aerian, creat între ora
șele Coro (statul Falcon) și Carora, 
guvernul trimite permanent întăriri 
în raioanele acțiunilor militare. 
Ziarul subliniază că în luptele cu 
partizanii din regiunea de munte 
Icara au fost răniți mai mulți sol
dați ai armatei guvernamentale.

în șase ani pierderi 
de 10 miliarde de dolari

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager- 
pres). — Luînd cuvîntul cu prilejul 
unei întruniri a conducerii Confede
rației oamenilor muncii din Mexic, 
vicepreședintele Argentinei, Carlos 
Perette, care a sosit la Ciudad de 
Mexico pentru a asista la ceremonia 
preluării puterii de către noul pre
ședinte al Mexicului, Gustavo Diaz 
Ordaz, a declarat că țările Americii 
Latine au pierdut între anii 
1955—1961 peste 10 miliarde dolari 
din cauza scăderii prețurilor la ma
teriile prime.

Corespondență din Algeria

CAIRO 7 (Agerpres). — Duminică 
seara la Cairo au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a X-a sesiuni a Con
siliului economic al Ligii arabe. Au 
fost adoptate 23 de rezoluții. Una 
dintre ele se referă la adoptarea de 
măsuri pentru urgentarea atragerii 
în cadrul unității economice arabe a 
tuturor statelor membre ale Ligii curs de dezvoltare din Asia și 
arabe. In acest sens s-a hotărîț al- frica.

Potrivit unei alte rezoluții, capi
talul Organizației pentru dezvolta
rea arabă va fi majorat de la 20 la 
25 de milioane lire egiptene, Ku
weitul angajîndu-se să acopere di
ferența. A fost recomandată, de a- 
semenea, crearea unui comitet per
manent al Ligii arabe pentru pro
blemele agricole, dată fiind impor
tanța agriculturii în economia ță
rilor arabe.

și dezvoltare, precum și 
G.A.T.T. care va colabora 
afro-asiatic în 
unor blocuri 
ale acestor 
economic al 
crearea unui 
rea de ajutor economic țărilor

în cadrul 
cu grupul 

obținerii 
executiva 
Consiliul

vederea 
în consiliile 
organisme. 
Ligii arabe a aprobat 
birou pentru furniza

ta
A-

arabe. In acest sens s-a hotărîț al
cătuirea unei delegații, condusă de 
Mohamed Badra 
pleca în țările 
acordul privind 
conomice arabe.

(Tunisia), care va 
ce nu au semnat 

crearea unității e- 
Ea le va cere să-1 

semneze și să-1 ratifice cît mai re
pede posibil.

A fost hotărîtă, de asemenea, for
marea blocului arab, în cadrul Fon
dului monetar internațional al Băncii 
internaționale pentru reconstrucție

ULTIMATUM“ ADRESAT
GENERALULUI KHANH

în cazul
de Janeiro : 

sosît fostul pre-

Octavian PALER

Pe aeroportul din 
avionul cu care a 
ședințe al Argentinei, Jüan Peron, 

este înconjurat de armată

SAIGON 7 (Agerpres). — Cercu
rile militariste din Saigon au între
prins o acțiune care constituie o- 
biectul atenției multor agenții oc
cidentale. Neliniștite de ineficiența 
guvernului Tran Van Huong, căpe
teniile militariste au adresat gene
ralului Khanh un „ultimatum“ ca 
pînă la 15 decembrie să-și exprime 
„sprijinul clar“ față de guvern. Po
trivit agențiilor de presă, această 
manevră este menită să justifice in
tervenția lui Khanh în treburile 
guvernului, aplicînd mai intens for
ța militară în rezolvarea contradic
țiilor tot mai intense din ultimul 
timp. Pe de altă parte, „ultimatu
mul“ constituie pentru Huong un 
avertisment indirect că forțele mi
litariste îl pot înlătura,

VARȘOVIA. La 7 decembrie s-a 
deschis la Varșovia sesiunea Seimului 
R. P. Polone, consacrată dezbaterii 
proiectului planului economiei națio
nale și a bugetului de stat pe anul 
1965.

Laos

„O nouă încercare
a dreptei“

KHANG KHAI 7 (Agerpres). —. 
Postul de radio „Vocea Laosului“ a 
făcut cunoscut într-un comentar că 
partidul Neo Lao Haksat respinge 
propunerea celorlalte grupări poli
tice laoțiene privind mutarea sediu
lui negocierilor tripartite laoțiene 
de la Paris în Laos. Această pro
punere, se preciza în comentar, 
„este o nouă încercare a grupării de 
dreapta de a întrerupe negocierile“. 
Dacă gruparea neutralistă, condusă 
de primul ministru Suvanna Fumma, 
și gruparea de dreapta doresc sin
cer să continuăm negocierile, subli
nia postul de radio „Vocea Laosu
lui“, ele trebuie să procedeze ime- 

la trimiterea reprezentanților 
la nivel ministerial, la Paris,

cînd nu va accepta amestecul lor 
în rezolvarea problemelor de stat.

PREOCUPĂRI ECONOMICE ACTUALE
Străbătînd drumurile Algeriei am 

auzit nu o dată spunîndu-se : Avem 
multe de construit — cucerirea in
dependenței este numai o etapă, o 
primă victorie. Săptămînalul „Révo
lution Africaine" definește actuala 
etapă astfel : „Revoluția nu s-a ter
minat o dată cu încetarea focului ; 
din 1962 a început o nouă bătălie 
tot așa de îndîrjită ca și prima : bă
tălia pentru a crea în țară o agricul
tură prosperă, o industrie înfloritoa
re, pentru a da țării savanți, tehni
cieni, cadre calificate, pe scurt, pen
tru construirea unei vieți noi. Evi
dent, Algeria se află astăzi la înce
putul unui drum lung și de aceea 
trebuie mobilizată întreaga energie".

Sarcini însemnate 
agricultură. Potrivit 
fre, 40 la sută 
arabilă a țării se 
mîinile producătorilor. Prin cunos
cutele decrete din martie 1963, 
completate cu cele din octombrie al 
aceluiași an, au fost naționalizate 
pămînturile proprietarilor străini, iar 
anul acesta au trecut în proprietatea 
celor ce muncesc averile tuturor ele
mentelor care, în perioada războiu
lui de eliberare, au colaborat cu co
lonialiștii. Pămînturile naționalizate, 
care furnizează în prezent peste 60 
la sută din producția agricolă a ță
rii, sînt administrate, în majoritatea 
lor, de comitete formate din țăranii 
care le lucrează. Aceste pămînturi, 
împreună cu întreprinderile indus
triale părăsite de foștii lor proprie
tari (conduse de comitete muncito
rești), constituie sectorul economic 
denumit aici sectorul cu autoges- 
tiune.

Presa algeriană și numeroase per
soane din conducerea statului alge- 
rian abordează din ce în ce mai

se pun în 
ultimelor ci- 

din suprafața 
află acum în

mult, ta aceste zile, probleme refe- 
ritoare la prevederile reformei agra
re ce urmează să aibă loc și care 
va afecta ultimul sector al marii pro
prietăți agrare, pămînturile latifun
diarilor algerieni. „Ne pregătim a- 
cum pentru cea de-a treia fază a re
formei agrare, care va consta în 
limitarea, pe bază de lege, a tuturor 
proprietăților funciare", a declarat 
recent președintele Ben Bella. „In 
prezent, a spus în continuare pre
ședintele, trebuie să facem un efort 
serios în sectorul agricol pentru a-i 
ajuta pe micii felahi să-și sporeas
că producția agricolă. Vom face to
tul pentru a favoriza unirea lor în 
cooperative agricole ce vor permi
te modernizarea tehnică a agricul
turii și vor asigura trecerea de la 
exploatarea individuală a pămîntu- 
lui la folosirea lui în comun".

O preocupare intensă se mani
festă pentru schimbarea structurii 
economice moștenite prin indus
trializarea țării. Atît la primul con
gres al reprezentanților întreprinde
rilor naționalizate, cît și cu alte pri
lejuri, conducătorii algerieni au 
vorbit despre necesitatea creării în 
țară a unei industrii grele, ca o 
condiție indispensabilă a dezvoltării 
economice ulterioare. Au fost luate 
o serie de măsuri printre care crea
rea unei societăți algeriene a hidro
carburilor, proclamarea la sfîrșitul 
lunii septembrie de către președin
tele Ben Bella a așa-numitei „carte 
petroliere". In discursul rostit cu a- 
cel prilej, președintele Ben Bella s-a 
pronunțat pentru limitarea dreptu
rilor societăților străine care exploa
tează încă în bună parte resursele 
Algeriei.

Declarația președintelui republicii,

a scris ziarul „Alger Républicain", a 
constituit un nou „1 noiembrie al ță
rii' *), un I noiembrie de data a- 
ceasta economic, survenit la doi ani 
de la proclamarea independenței", 
în legătură cu aceste preocupări, 
semnalăm că luni au fost reluate la 
Paris convorbirile dintre Algeria și 
Franța în domeniul petrolului. A- 
ceasta este cea de-a cincea fază a 
tratativelor care, din cauza com
plexității problemelor în discuție, au 
fost mereu amînate.

începerea lucrărilor celei de-a 
treia conducte petroliere din Sahara 
(proprietate algeriană), punerea în 
funcțiune a uzinei de lichefiere a ga
zului metan de la Arzew (în cadrul 
unui mare complex aflat în construc
ție), acordurile cu Franța în vederea 
construirii la Bône a unui combinat 
siderurgic, ale cărui lucrări vor în
cepe peste cîteva luni și unde vor 
munci peste 2 000 de oameni, dau o 
pondere reală hotărîrii Algeriei de 
a pune bazele construirii unei in
dustrii grele proprii".

Presa algeriană se ocupă, totoda
tă, de o serie de probleme care se 
cer rezolvate. In ce privește pers
pectivele economice ale Alge
riei, ziarul „Le Peuple' scrie : „Ne 
dăm seama că Algeria se găsește 
astăzi abia în prima fază a sistemu
lui său economic, dar sintern siguri 
că după acest „1 noiembrie econo
mic", va bate și ceas-ul unui „5 iulie 
economic" (la 5 iulie 1962 a fost pro
clamată independența Algeriei).

Constantin BENGA

*) La 1 noiembrie 1954 a început răs
coala armată care s-a transformat în 
războiul de eliberare a poporului nige
rian (N. R.).

DELHI. Deschiderea convorbirilor 
dintre reprezentanții Çambodgiei și 
Statelor Unite, privind reglementarea 
relațiilor dintre cele două țări, a fost 
amînată pentru marți, deoarece dele
gația americană nu a putut sosi la 
timp. Surse diplomatice americane au 
declarat că delegația S.U.A. va fi con
dusă de diplomatul Philil Boorel.

BUDAPESTA. La 5 decembrie și-a 
încheiat lucrările Ia Budapesta cea 
de-a șasea conferință pentru coordo
narea activității științifice în dome
niul agriculturii și silviculturii în ță
rile socialiste. La lucrările conferin
ței au participat delegații din Alba
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, R.D.G., Polonia, Romînia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. La 
conferință a asistat un observator din 
partea R.D. Vietnam.

BAMAKO. La 6 decembrie, Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, și-a încheiat vizita în Republi
ca Mali. La sfîrșitul vizitei a fost dat 
publicității un comunicat, în care se 
arată că Țoi En Ghen a avut convor
biri cu membrii Biroului Politic al 
Partidului Uniunea Sudaneză și cu 
membrii guvernului, în frunte cu Mo
dibo Keita, în problemele relațiilor 
dintre cele două țări, situației inter
naționale și ale mișcării de eliberare 
națională. In aceeași zi, Țoi En Ghen 
a sosit la Conakry pentru o vizită în 
Republica Guineea.

HAVANA. In cinstea noii promoții 
a școlii pedagogice „Makarenko“ și a 
absolvenților cursurilor organizate 
pentru țărani, la Havana a avut loc 
un miting la cafe a luat cuvîntul 
primul ministru Fidel Castro. El și-a 
consacrat cuvîntarea sarcinilor învă- 
țămîntului public din țară și proble-

melor organizării învățămîntului 
producție.

LONDRA. Primul ministru al Re
publicii Malawi, Hastings Banda, a 
sosit la Londra într-o vizită oficială, 
venind de la New York, unde a parti
cipat la festivitatea primirii țării sale 
în calitate de membră a O.N.U. în 
cursul vizitei sale de șase zile, Has
tings Banda va avea convorbiri cu 
primul ministru britanic, Harold Wil
son, precum și cu alte oficialități bri
tanice.

SAN JOSE. Sub presiunea opiniei 
publice, președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Francisco Orlich, a fost ne
voit să emită un decret cu privire la 
lichidarea taberei militare a contra
revoluționarilor cubani din regiunea 
Sarapigni. Săptămînalul „Libertad“ a- 
rată că în Costa Rica mai există încă 
cîteva asemenea tabere.

ATENA. Primul ministru Papan- 
dreu a anunțat că în cursul acestei 
luni vor fi create două noi ministere: 
Ministerul Turismului și Relațiilor 
Culturale și Ministerul Asigurărilor 
Sociale. Legea pentru crearea acestor 
ministere va fi prezentată în Parla
ment înainte de vacanța de iarnă, iar 
după adoptarea ei vor 
guvern și deputății 
mokos și Papapolitis.

PARIS. Premiul literar „Interallié“ 
a fost decernat luni scriitorului fran
cez René Fallet pentru cartea sa „Pa
risul în august“. Cartea face o des
criere a Parisului și a cartierelor sale 
mărginașe într-un limbaj de fină iro
nie, dar nu lipsit de poezie. Fallet s-a 
afirmat ca scriitor în jurul anului 
1945.

de
fi incluși în 
centru Tsiri-

BONN. Președintele Coreei de sud, 
Pak Cijan Hi, a sosit luni într-o vizi
tă oficială de o săptămînă în Republica 
Federală Germană.
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