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ÎN PREGÂTIRE

Recolta anului viitor
Cu toate că vremea s-a răcit, țăranii colectiviști, 

lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T. conti
nuă să desfășoare o vie activitate. Se execută în 
continuare arături pe terenurile destinate culturi
lor de primăvară, se fertilizează noi suprafețe, se 
face pregătirea terenului în vederea extinderii vi
ței de vie și a pomilor fructiferi, se pregătesc ră
sadnițele etc. în foarte multe locuri, datorită bunei 
organizări a muncii, s-au obținut rezultate bune la 
executarea arăturilor. Există condiții ca, folosind 
din plin timpul favorabil, organizînd bine munca 
să se facă arături pe suprafețe și mai mari.

& arăîrfe
pe terminate

BUCUREȘTI (coresp. „Scîn- 
tçii“). — Folosindu-se din plin 
îtUreaga capacitate de lucru 
â tractoarelor, în regiunea 
București au fost făcute ară
turi pentru însămînțările de 
primăvară pe 603 000 ha, ceea 
ce reprezintă 82 la sută din 
suprafața prevăzută. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de gospodăriile colective din ra
ioanele Călărași, Slobozia, Le- 
hliu, Drăgănești-Vlașca și Fetești 
care au efectuat această lucrare 
în proporție de 92—97 la sută. 
Multe unități au și terminat ară
turile. Mai sînt însă de arat su
prafețe însemnate în gospodăriile 
colective din raioanele Roșiori, 
Videle, Tr. Măgurele și Alexan
dria. Aici, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, spri
jinite de organele și organizațiile 
de partid și de consiliile agrico
le, trebuie să asigure eliberarea 
grabnică a terenului de coceni, 
iar mecanizatorii să folosească 
fiecare oră bună de lucru.

Lsiaări în grădinile d® legume
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Unitățile agricole socialiste din 
regiunea Argeș au prevăzut 
să amenajeze în anul viitor gră
dini de legume pe o suprafață 
de 5 500 hectare. Cele mai mari 
suprafețe vor fi situate pe Lunca 
Oltului în bazinul legumicol Sla
tina, Drăgășani și Drăgănești 
Olt. în aceste zile au loc o se
rie de lucrări legate de pregăti
rea producției de legume în anul 
viitor. Un loc principal îl ocupă 
însămînțarea în răsadnițe a cui- 

Posibilități
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 

Gospodăriile colective din regiu
nea Bacău au mari suprafețe de 
teren situate în pantă, slab pro
ductive, care pot fi valorificate 
prin amenajare și plantare cu 
pomi fructiferi și viță de vie. în 
unele unități din raioanele Tg. 
Neamț, Roman și Piatra Neamț 
s-a dobîndit o bună experiență în 
această privință, reușindu-se să 
se execute terase și să se planteze 
pomi fructiferi pe suprafețe în
tinse. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut gospodăriile colec
tive din Războieni și Grumăzești 
din raionul Tg. Neamț, Corbița, 
Homocea din raionul Adjud, Se- 
cuieni, raionul Bacău, și altele. 
Numai în toamna aceasta colecti
viștii din raionul Tg. Neamț au 
plantat peste 80 ha cu pomi frac

LA VÎRSTA DE AUR
în aceste zile, cînd peste pămîn- 

turi se aștern zăpezile și vînțuiile 
învolbură nămeții, în plină iarnă 
deci, din Capitală și pînă în cea mai 
îndepărtată așezare este salutată 
primăvara simbolizată prin vîrsta ce
lor ce se despart rîzînd de adoles
cență, cu conștiința marilor drepturi 
și îndatoriri ce le conferă majora
tul. Căci dintre toate vîrstele, ge
neratoare de entuziasm este cea a 
majoratului, pe care o sărbătoresc 
deopotrivă de emoționați tinerii dar 
și oamenii cu părul cărunt — părinți, 
educatori, tovarăși de muncă.

S-a statornicit la noi o tradiție — 
tînără și ea — de a ura drum bun în 
viață băieților și fetelor care, împli
nind 18 ani, devin cetățeni cu de
pline responsabilități, părtași activi 
la profundele transformări pe care 
le cunoaște țara. în cinstea lor se 
desfășoară acum în cluburile uzine
lor, pe șantiere, în școli și la sate 
adunări festive bogate în manifestări 
culturale și artistice la care, oaspeți 
de seamă sînt voia bună, cîntecul 
și veselia. Dincolo de cuvintele stră
bătute de fiorul emoției, de îndem

Gospodăria agricolă do stat Oar- 
ja, regiunea Argeș. în vederea 
sporirii producției, pe solurile a- 
cide se împrăștie amendamente 

calcaroase

turilor timpurii . salată, ridichi 
etc. în raionul Slatina s-au rea
lizat peste 1 000 metri pătrați de 
răsadnițe. Suprafețe însemnate 
s-au amenajat și în gospodăriile 
colective din Doba, Curtișoara și 
Teslui. în alte părți, colectiviștii 
lucrează la transportul gunoiului 
destinat grădinilor de legume. 
Prin baza de aprovizionare Ște- 
fănești, o serie de gospodării co
lective și-au procurat cantita
tea necesară de polietilenă pre
văzută pentru protejarea cultu
rilor timpurii.

nefolosite
tiferi, iar cei din raionul Roman 
— 50 de hectare. în prezent, în a- 
ceste unități se execută lucrări 
de protejare a livezilor tinere con
tra rozătoarelor și se fac arături 
printre pomi.

Rezultatele obținute pînă acum 
Ia plantatul pomilor în regiunea 
Bacău nu sînt însă pe măsura po
sibilităților. Din cele 1 000 ha 
prevăzute a se planta în gospo
dăriile colective s-au realizat nu
mai 257 ha. în raioanele Tg. 
Ocna și Moinești nu s-a plan
tat în această toamnă nici un 
pom. Rezultate sub posibilități 
sînt și în raioanele Adjud și Ba
cău. Este necesar ca acțiunea de 
plantare a pomilor să se bucure 
de mai multă atenție din partea 
consiliilor agricole.

nurile adresate de vîrstnici sărbă
toriților de a porni în viață cu temei 
de la bun început, muncind cu ab
negație și pasiune pentru a deveni 
constructori pricepuți ai socialismu
lui, se află semnificația majoră a 
momentului.

Nicicînd în trecut tînăra generație 
nu a cunoscut bucuriile „vîrstei de 
aur", n-a avut asemenea posibilități 
de a-și transforma năzuințele în 
realitate, de a-și împlini talentul, ca 
în zilele noastre. Astăzi, porțile șco
lilor și universităților sînt deschise 
în fața tuturor celor dornici să înve
țe. în comparație cu anul școlar 
1938—1939, numărul elevilor din șco
lile de cultură generală este de a- 
proape 2 ori mai mare, iar al stu
denților de 4,2 ori mai mare. Aproa
pe 3 sferturi din cadrele cu pregă
tire medie și superioară care lucrea
ză acum în economie au fost forma
te în anii puterii populare. în fa
bricile și uzinele țării pășesc an de 
an noi promoții de tineri muncitori, 
ieșiți de pe băncile școlilor profe
sionale, care își încep munca la ma
șini și utilaje moderne, în hale lumi

Conducta de aducțiune 
Tîrlung-Brașov

Ieri s-a dat în folosință noua con
ductă de aducțiune Tîrlung—Brașov, cu 
un debit de 48 000 mc pe zi. Prin in
trarea ei în funcțiune, debitul de apă 
al Brașovului se va dubla. Această con
ductă, care are o lungime de 12 kilo
metri, va aproviziona cu apă noile car
tiere de locuințe Steagul roșu, Primă
verii, Partizanul roșu, Zona teatrului 
etc., precum și fabricile din împrejurimi. 
La Tîrlung s-au construit stații de 
denisipare, decantare, filtrare, s-au fă
cut amenajări la priza dc apă. Noile 
stații sînt dotate cu aparate și instala
ții moderne construite în țara noastră. 
Comenzile stației , se efectuează auto
mat. Terminarea lucrărilor de captare 
și darea conductei în folosință cu 6 luni 
și jumătate înainte de termenul stabilit 
se datoresc bunei organizări și meca
nizării lucrului. Pentru aceste lucrări, 
efectuate la propunerea cetățenilor în 
cadrul întîlnirilor cu deputății, sfatul 
popular regional a alocat suma de 26 
milioane lei.

(Agerpres)

Peste 200 000 
cadre calificate

Răspunzînd cerințelor industriei 
și agriculturii, învățămîntul profe
sional și tehnic a pregătit în ultimii 
5 ani peste 200 000 cadre calificate 
de muncitori, tehnicieni și maiștri. 
Mulți s-au specializat în meserii noi, 
impuse de introducerea tehnicii a- 
vansate cum ar fi : operator chimist, 
electrician pentru instalații auto
matizate, operator pentru fabricarea 
elementelor electronice și semicon
ductor!, montator de locomotive 
Diesel-electrice. Rețeaua de școli 
profesionale și tehnice cuprinde în 
prezent mai mult de 260 000 de e- 
levi care se pregătesc în aproape 400 
meserii. complexe și specialități.

...și ei au 18 am

noase, sub îndrumarea părintească 
a maiștrilor, a muncitorilor vîrstnici. 
Pentru fiecare dintre ei, uzina este o 
a doua familie, răspunzătoare în 
egală măsură de educația lor, 
de creșterea lor ca buni muncitori 
și cetățeni.

Aceste realități însuflețitoare au o 
temelie trainică : grija partidului și 
statului pentru tineretul patriei, iz- 
bînzile poporului nostru în făurirea 
noii sale vieți. Cît de luminoasă este 
imaginea Romîniei socialiste în 
anul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării ! întreaga țară este un 
vast șantier și pe schelele construc
ției socialiste sînt așteptați să urce 
și cei ce abia au trecut pragul ma
joratului.

A fi făurar al noii istorii a patriei, 
a contribui la avîntul economiei so
cialiste, la progresul științei și cul
turii romînești, iată îndatoriri pe 
care majoratul le pune în fața celor 
de 18 ani. O dată cu obligația de a 
învăța cu pasiune și seriozitate, de 
a pune suflet în tot ceea ce fac.

Tinereții îi stă bine entuziasmul, 
poezia vîrstei, dar și acea conștiin
ță matură că în albia largă a socia
lismului se revarsă, asemeni șuvoa

CU PLANUL
ANUAL 

ÎNDEPLINIT 
IND U ST RIA 
cArbunel VI
® O producție de patru ori mai

mare decît în 1938 @ 270 000 tone 

de cărbune peste plan © Sistemati

zarea și modernizarea minelor

In ziua de 14 decembrie, între
prinderile industriei cărbunelui din 
țara noastră și-au realizat planul 
producției globale pe anul în curs. 
In legătură cu aceasta un reporter al 
ziarului nostru a avut o convorbire 
cu tov. ing. I. Bogdan, director ge
neral în Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice.

Anul acesta în industria de ex
tracție și prelucrare a cărbunelui 
s-au obținut realizări importante. în 
1964 au intrat în producție noi mine 
de cărbune la Leurda (Trustul mi
nier Oltenia), Cuzap (Trustul minier 
Ardealul), Vîrghiș I (întreprinderea 
minieră Căpeni). Alte mine au fost 
sistematizate și modernizate. O în
semnată creștere a producției de 
cărbune s-a obținut și prin dotarea 
minelor existente cu agregate 
și utilaje de mare randament. Ast
fel, în acest an au început să func
ționeze în exploatările trusturilor 
miniere din Oltenia, Ardeal și Mun
tenia numeroase combine de abataj. 
Folosirea în minele din Valea Mo- 
trului a combinelor de mare produc
tivitate a permis creșterea perma
nentă a vitezelor de avansare a li
niei de abataj de la 41 m pe lună 
în octombrie, la 50 m pe lună în no
iembrie.

Rezultate bune s-au obținut și în 
ce privește economisirea materialu
lui lemnos. în minele de cărbune se 
extind metodele de susținere-armare 
care nu utilizează lemnul : susține
rea metalică, cu inele din blocuri 
de beton, prin ancorare sau zidărie 
continuă. Prin îmbunătățirea proce
selor tehnologice și montarea unor 
instalații de sortare și spălare în u- 
zinele de preparare existente, ca și 
prin darea în funcție a unor noi in
stalații de sortare, anul acesta ..s-a 

ielor primăverii, munca și izbînzile 
noii promoții de cetățeni.

Spunea Alexandru Chira, elev în 
anul III al școlii de mecanici agri
coli din Cehul Silvaniei, referindu- 
se la momentul sărbătoresc pe care 
îl trăia, împlinind 18 ani : „Am e- 
moții. Nu mă gîndesc să pun a- 
ceasta pe seama vîrstei. Nu, nici 
vorbă. Mă gîndesc cu profundă re
cunoștință la tot ce au făcut parti
dul și guvernul pentru mine, pentru 
tinerii din Maramureș, din întreaga 
țară. Prețuind această grijă, ne an
gajăm să învățăm cît mai bine. A- 
ceasta dovedind-o cu note mari, iar 
după absolvirea școlii cu lucrări de 
bună calitate, care nu înseamnă alt
ceva decît producții sporite la hec
tar, belșug în colective".

Amplificate la ordinul zecilor de 
mii, căci acesta este numărul tineri
lor care au împlinit 18 ani, cuvin
tele lui pot fi socotite ca un anga
jament comun al generației sale de 
a răsplăti prin fapte tinerețea ferici
tă pe care o trăiesc, dragostea și 
grija pe care le-o arată partidul, gu
vernul, întregul nostru popor.

Tuturor celor ce sărbătoresc vîrs
ta de aur a majoratului le adresăm 
calda urare : La mulți ani și noi 
succese în viață !

Ion MĂRGINEANU

Exploatarea minieră Dîlja — Valea Jiului. Noul schimb în drum spre abataje

realizat o producție de cărbune ca
litativ superioară.

Bilanțul anual al activității în in
dustria carboniferă consemnează 
cîteva fapte semnificative : în 1964 
producția de cărbune este de aproa
pe 4 ori mai mare decît în 1938. Pla
nul producției globale a fost reali
zat la 14 decembrie. Exploatările 
miniere vor da pînă la sfîrșitul anu
lui o producție peste plan, de apro
ximativ 270 000 tone de cărbune. 
Sarcina anuală de reducere a pre
țului de cost a fost îndeplinită încă 
în cursul lunii noiembrie. Cele mai 
mari succese în îndeplinirea exem
plară a planului de producție pe a- 
nul 1964 au fost dobîndite de mine
rii de la exploatările carbonifere din 
Valea Jiului, Trustul minier „Munte
nia", întreprinderea carboniferă din 
Comănești, Trustul minier „Argeș" 
și întreprinderea minieră Căpeni.

REZERVELE UE COTOI

Ne amintim de sugestiile specialiștilor de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, în legătură cu problema pusă în discuție. „Capete de lami
nate ? Aici, da, ar fi multe de făcut — spunea un laminator — o aseme
nea problemă ar trebui să ajungă și în fața conducerii ministerului...".

Pentru a afla părerea ministerului în această privință, un redactor 
al ziarului nostru s-a adresat tovarășului ing. Ștdfan Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei metalurgice.

„Problema adusă în discuție ne 
interesează îndeaproape, căci priveș
te o rezervă de utilizare a metalului, 
valorificată insuficient pînă acum, a 
spus interlocutorul nostru. Noi vom 
susține această acțiune. Măsuri 
pentru reducerea capetelor de la
minate pot fi luate atît la oțe- 
lării cît și în laminoare. La oțe- 
lării trebuie alese și dimensionate 
cît mai corespunzător tipurile de 
lingouri pentru laminatele respecti
ve. La turnarea lingotierelor din oțel 
necalmat se impun măsuri pentru o 
alegere judicioasă a lungimii lingou
lui în vederea unei dimensionări op
time. în cazul oțelului calmat se re
comandă utilizarea adaosurilor 
termice pentru reducerea la mini
mum a retasurii și localizarea ei cît 
mai sus în maselotă, ceea ce va de
termina obținerea unor șutaje cît 
mai mici.

Posibilități multiple pentru redu
cerea pierderilor de metal au și la- 
minatorii. Economii însemnate de 
metal se pot obține prin extinderea 
laminării la toleranțe negative. Nu 
mai puțin importantă este respecta
rea șutării corecte după laminarea 
lingoului. Ea trebuie astfel făcută în- 
cît, pe de o parte să se evite resturi-

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

De h mom
pin-la moară

de ;Cinci mori ale Întreprinderii 
industrie locală Răcari, pe lingă 
faptul că deservesc populația, ma- -, 
cină mălai și pentru unitățile co
merciale. Porumbul îl primesc de 
la bazele de recepție din raion. De 
multe ori însă, ele macină porum
bul provenit din uium. Ar fi firesc 
ca acest lucru să se facă simplu : 
să se ia porumbul din magazia 
morii, să fie turnat în coș și mă
cinat. Dar se procedează altfel : 
un autocamion de 4 tone, cu doi 
manipulanți și un delegat din par
tea întreprinderii noastre, se de
plasează la moară, încarcă porum
bul provenit din uium și îl trans-. 
portă la baza de recepție, fără a-1 
descărca ; acolo se fac mai întîi 
forme de predare a porumbului în 
bază, apoi forme de preluare, după 
care autocamionul îl aducă înapoi, 
la moara de unde a plecat, pentru 
a fi măcinat. Este o plimbare inu
tilă și costisitoare a porumbului 
— practicată, după cite știu, și în 
alte locuri. N-ar fi oare.simplu, 
rațional, economicos să se întoc
mească formele de predare-primire 
între baza de recepție și moară 
fără să fie adusă „la vedere" can
titatea respectivă de porumb ?

Întreprinderea noastră și secția 
comercială a Sfatului popular ra
ional Răcari au făcut de multă 
vreme demersuri la centrul regio
nal de recepție București pentru 
curmarea acestor practici birocra
tice. Dar fără rezultat. Poate că 
forul tutelar va analiza pînă la 
urmă propunerea și va lua măsu
rile corespunzătoare.

Dumitru ILIESCU 
tehnician

Furnaliștii Reșiței și Hunedoarei
O dată cu elaborarea ultimei șar

je din schimbul III, condus de 
maistrul Mihai Varga, și oțelarii de 
la Combinatul siderurgic Reșița și-au 
îndeplinit sarcinile de producție ce 
le reveneau pe anul 1964. Acest 
succes a fost obținut, în cea mai 
mare parte, datorită creșterii produc
tivității muncii și sporirii indicilor 
de utilizare a cuptoarelor Martin cu 
peste 5 la sută. S-a redus în același 
timp durata de elaborare a unei 
șarje, ceea ce a permis elaborarea a 
peste 850 șarje rapide. Succesele ob
ținute de oțelarii Reșiței și Hune
doarei înseamnă zeci de mii de tone 
de metal peste plan pentru construc
ția de mașini.

le de retasuri în laminate, iar pe de 
altă parte, să nu se piardă în șutaje 
materialul sănătos.

în scopul utilizării metalului la 
maximum, se are în vedere, în per
spectivă, la laminorul de semifabri
cate de la Hunedoara, tăierea la lun
gimi optime a țaglelor, prin folosirea 
mașinii electronice de calcul. Aceas
ta este o importantă sarcină ce re
vine conducerii Combinatului side
rurgic Hunedoara, Institutului de 
proiectări laminoare și Institutului 
de proiectări și automatizări.

O parte însemnată de metal bun, 
rezultat sub formă de capete la de
bitarea laminatelor, poate fi valori
ficată de unii beneficiari. Pentru a-1 
putea utiliza, uzinele producătoare 
de laminate au datoria de a sorta și 
marca pe tipuri, dimensiuni și cali
tăți capetele de laminate. Producă
torul ar trebui să țină evidența sto
cului și să o comunice Direcției ge
nerale de aprovizionare și desfacere 
din ministerul nostru. La întocmirea 
periodică a programelor de lamina
re va trebui soluționată utili
zarea acestor capete. Posibilități 
sînt multiple. Semifabricatele scurte 
pot fi valorificate la liniile fi- 
nisoare de laminoare, atît la cele 
de la Hunedoara, cît și la cele
lalte uzine relaminatoare din side
rurgie. . Totodată, capetele de blu
muri își pot găsi întrebuințare în 
uzinele din sectorul nostru, do
tate cu forjă. Cînd mă refer la valo
rificarea capetelor, mă gîndesc ca ea 
să fie făcută pe bază de repartiții, cu 
respectarea strictă a condițiilor de 
calitate prevăzute de normele STAS 
și normele interne. Trebuie mereu 
subliniat că orice metal trimis uzi
nelor prelucrătoare — fie el laminat 
la lungime fixă, fie capăt utilizabil 
— să poarte marcajul controlului 
tehnic de calitate, angajînd astfel 
răspunderea furnizorului. Și aș vrea 
să atrag, atenția asupra folosirii cît 
mai economicoase a acestor ca
pete. Ele să fie utilizate numai acolo 
unde se impune nevoia metalului și 
nicidecum în scopul înlocuirii altor 
materiale cu metal.

Spuneam la început că acțiunea 
pornită este importantă și noi o vom 
susține. Direcția generală de apro
vizionare și desfacere din ministerul 
nostru ar putea identifica acei be
neficiari care ar putea folosi în 
producția lor capetele de laminate.

Cu eforturi perseverente, unite, 
atît din partea furnizorilor cît 
și din partea beneficiarilor, vom 
reuși să valorificăm superior o în
semnată cantitate de metal, să satis
facem mai bine nevoile crescînde de 
metal ale economiei naționale“.

TELEGRAMĂ

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București

Doresc să transmit excelenței voastre sincerele mele mulțumiri pentru 
amabilele felicitări adresate cu ocazia zilei independenței Finlandei și să 
vă exprim cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului romîn.

Furnaliștii de la Combinatul si
derurgic Hunedoara au produs ul
timele tone de fontă din planul a- 
cestui an. Ei au elaborat pînă acum 
cu circa 82 000 tone de fontă de bună 
calitate mai mult decît în întreg a- 
nul trecut. O parte însemnată din 
sporul de producție s-a realizat prin 
creșterea indicilor de utilizare a a- 
gregatelor. Totodată, aplicînd cu re
zultate bune inițiativa pornită la 
începutul anului, cu privire la re
ducerea consumului de cocs, și mic- 
șorînd cheltuielile de producție, 
furnaliștii hunedoreni au realizat e- 
conomii peste plan în valoare de a- 
proape 38 milioane lei.

ANGLIA SI PROIECTUL 
F. N. M.

înainte de a părăsi Londra pen
tru a sosi la sesiunea N.A.T.O. de 
la Paris, ministrul apărării al An
gliei, Denis Healey, și-a exprimat 
părerea că există puternice incerti
tudini în ceea ce privește eventuala 
aderare a Marii Britanii la forțele 
nucleare multilaterale.

întrebat dacă va discuta la confe
rința N.A.T.O. unele probleme 
privind reducerile cheltuielilor mili
tare externe, Healey a răspuns că 
„în mod direct nu, dar noi sîntem 
foarte interesați să includem în dis
cuțiile noastre la N.A.T.O. această 
problemă".

Șeful delegației Cubei la se
siunea O.N.U., ministrul indus
triei, Ernesto Guevara, într-un 
interviu la televiziunea din New 
York s-a pronunțat în favoarea 
îmbunătățirii relațiilor econo
mice dintre Cuba și S.U.A. El a 
subliniat că există toate condi
țiile pentru normalizarea acestor 
relații ; guvernul cuban se pro
nunță și în favoarea normaliză
rii relațiilor diplomatice cu S.U.A. 
dar nu va accepta nici un fel de 
condiții prealabile pentru a- 
ceasta.

nairqbi Prima ședință 
a parlamentului 
republican

Deschizînd luni prima ședință 
a noului parlament republican, 
primul ministru al Kenyei, Jomo 
Kenyatta, a subliniat în 
rea sa că guvernul va 
politică de neutralitate 
și de neangajare“, va 
credincios Organizației 

„intermediul 
va aduce a- 
păcii mon-

expune- 
duce „o 
pozitivă 
rămîne 

Unității
Africane, și prin 
O.N.U., Kennya își 
portul la apărarea 
diale“.

In vietnamul
TÄIFÜN 

DE SÜD
Un nou taifun, de proporțiile celui 

care a bîntuit în cursul lunii noiem
brie în Vietnamul de sud, s-a dezlăn
țuit cu violență asupra provinciilor de 
litoral Khanh Hoa, Ninh Thuan și Binh 
Thuan. Numai în cursul zilei de luni, 
700 de persoane au pierit înecate, iar 
20 000 de oameni au rămas fără a- 
dăposf. Culturile au fost în întregime 
distruse, iar vitele au pierit în pro
porție de 85 la sută.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda
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VIATA DE PARTID
> 

OROÄHIZÄTHLE DE PARTID
Șl PROGRESUL TEHNIC

Industrializarea socialistă a tării 
are drept una din principalele tră
sături caracteristice progresul teh
nic neîntrerupt și multilateral. 
„Avem convingerea — a subliniat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în sesiunea solemnă a Marii Adu
nări Naționale consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî- 
niei — că pășim pe un drum bun 
orientîndu-ne hotărît spre dotarea 
economiei cu tehnica cea mai avan
sată, spre însușirea și introducerea 
în fabricație a celor mai reușite ti
puri de mașini și utilaje existente 
pe plan mondial“.

La cei mai înalt nivel 
de exigență

In oricare fabrică te poartă pașii 
constați că progresul tehnic a deve
nit o cauză scumpă comuniștilor. 
Acționînd cu perseverență pentru 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
al producției, organizațiile de partid 
sădesc în rîndurile muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor simțul u- 
nei înalte responsabilități pentru 
calitatea produselor, grija perma
nentă ca tot ce se fabrică să fie fără 
cusur.

Folosind mijloacele de influența
re politică de care dispun — dez
baterea celor mai importante pro
bleme în adunările comuniștilor, 
propaganda de partid, variatele for
me ale muncii educative de masă 
— organizațiile de partid determină 
cadrele tehnice, muncitorii, să nu 
se mulțumească cu rezultatele ob
ținute, să preia tot ce este nou, va
loros în tehnica mondială.

O experiență bună a dobîndit în 
această privință comitetul de partid 
de la uzinele „Electroputere“ din 
Craiova. Colectivul uzinei a avut și 
în acest an sarcini importante pre
văzute în planul tehnic. Comitetul 
de partid a acționat cu hotărîre 
pentru a pune în centrul preocupă
rilor muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor, ca obiectiv central, cali
tatea produselor. în mod firesc, el 
și-a îndreptat atenția în primul 
rînd spre sectoarele de pregătire a 
fabricației. Organizațiile de bază de 
la serviciul mecanic-șef, de la la
boratoare au fost îndrumate să pună 
în dezbaterea comuniștilor proble
mele „cheie“ de care depinde reali
zarea unor produse de înalt nivel 
calitativ. în repetate rînduri, s-a a- 
nalizat contribuția comuniștilor la 
realizarea documentației tehnice, 
proiectarea și reproiectarea mașini
lor, introducerea unor noi procedee 
tehnologice. La sugestia comitetului 
de partid, conducerea uzinei și co
mitetul sindicatului au luat măsuri 
ca specialiștii care au făcut studii 
de documentare să nu se rezume la 
informările prezentate într-un cadru 
restrîns, ci să expună concluziile 
lor în fața masei largi de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, să se organi
zeze studii comparative cu privire 
la produsele ce urmau să fie asimi
late sau perfecționate. De asemenea, 
comitetul de partid a urmărit cum 
au fost examinate și revizuite pro
iectele SDV-urilor și întreaga pre
gătire a fabricației. Comitetul sindi
catului și conducerea uzinei au fost 
îndrumate să întreprindă un an
samblu de acțiuni privind ridica
rea calificării muncitorilor, intensi
ficarea propagandei tehnice. Birou
rile organizațiilor de bază au atras 
la activitatea educativă cadrele cu 
cea mai bună pregătire politică și 

profesională ; au fost organizate dis
cuții cu muncitorii, demonstrîndu-li- 
se, prin calcule și exemple sugestive, 
cît de important este pentru reușita 
produsului în ansamblu ca fiecare 
fază și operație să fie executată la un 
înalt nivel tehnic. Calitatea produse
lor a format obiectul unor ample 
dezbateri în învățămîntul de partid, 
mai ales la cercurile de economie 
concretă, în consfătuirile de pro
ducție.

Necesitatea de a avea drept crite
riu esențial de apreciere a întregii 
activități a întreprinderii calitatea 
produselor a fost bine înțe
leasă și de organizația de partid 
de la Uzina „Tractorul“-Brașov, 
care inițiază în mod sistematic 
acțiuni pentru a dezvolta în rîn
durile colectivului grija ca tot 
ce poartă marca fabricii să cores
pundă nu oricăror exigențe, ci 
celor mai înalte. La renumele 
dobîndit de tractorul romînesc au 
contribuit în bună măsură munca 
politico-organizatorică a organizației 
de pșrtid pentru extinderea unor 
inițiative valoroase, ca „La fiecare 
fază și operație o înaltă tehnicita
te“ ; acțiunea sistematică pentru ri
dicarea calificării muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor ; stimularea 
interesului pentru tehnica nouă prin 
inițierea unei bogate activități de 
propagandă tehnico-științifică. Este 
semnificativ și faptul că organiza
ția de partid a sprijinit conducerea 
uzinei în reexaminarea la anumite 
intervale a caracteristicilor tehni- 
co-funcționale ale mașinilor. Așa 
s-a procedat și cu noul tip 
de tractor intrat recent în pro
ducție de serie. Pe baza consultării 
cadrelor de conducere ale unor sta
țiuni de mașini și tractoare, a unui 
mare număr de mecanizatori, a cer
cetării noilor realizări pe plan mon
dial, direcția uzinei a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea unor părți 
componente ale tractorului, care mă
resc randamentul și durabilitatea lui 
în exploatare.

Perseverentă 
și combativitate

Drumul spre cel mai înalt nivel 
tehnic nu este aidoma unei șosele 
asfaltate. Nu o data se întîmplă ca 
la proiectarea și fabricarea unui 
produs nou sau la introducerea u- 
nei tehnologii perfecționate, rezulta
tele să nu fie din capul locului din
tre cele mai bune. Sînt cazuri cînd 
e nevoie să fie biruite unele îndo
ieli, manifestări de rutină. în ast
fel de împrejurări, comuniștii țin 
seama de faptul că a te ocupa de 
tehnică înseamnă și a convinge oa
menii. Rezultate bune se obțin acolo 
unde organizațiile de partid dau do
vadă de perseverență și combativi
tate, dar și de solicitudine și tact, 
știu să dezvolte inițiativa și entu
ziasmul oamenilor. într-o vre
me realizările colectivului de la tur
nătoria nr. 1 a uzinelor „Victoria“- 
Călan erau umbrite de consumul ri
dicat de cocs pe tona de fontă ela
borată. După numeroase studii, con
ducerea secției s-a oprit asupra unui 
procedeu care putea fi aplicat în
tr-un termen mai scurt și cu efi
ciență mai mare. Era vorba de o u- 
șoară modificare constructivă la 
cele cinci cubilouri. care permitea a- 
doptarea unei noi metode de distri
buire a aerului. La prima adunare 
a grupei sindicale s-a vorbit despre 
modificările ce trebuiau făcute la 
cubilouri. Unii încărcători și topitori 
și-au exprimat însă îndoiala în ce 

privește rezultatele ce s-ar putea 
obține. După adunare, biroul orga
nizației de bază s-a străduit să afle 
cauzele reținerilor manifestate față 
de noul procedeu. A reieșit că unii 
nu erau convinși de avantajele lui, 
altora le venea greu să renunțe la 
modul de lucru cu care erau de
prinși.

Organizația de bază a propus 
pentru început să se modifice doar 
un singur cubilou, iar la el să lu
creze muncitorii care erau convinși 
de avantajele noii soluții. Așa s-a 
și făcut. Rezultatele obținute au 
fost convingătoare. în scurtă vreme, 
au fost modificate și celelalte cubi
louri.

Faptele relatate contrastează pu
ternic cu unele situații existente 
bunăoară la Fabrica de cabluri și 
materiale izolante din București 
unde există unele produse a căror 
tehnologie de fabricație nu a mai 
fost îmbunătățită de cîțiva ani. Evi
dent, alta ar fi situația dacă, ana- 
lizînd problemele producției, orga
nizația de partid nu s-ar fi mulțu
mit cu faptul că planul se îndepli
nește, ci ar fi analizat nivelul teh
nic al producției, posibilitățile de 
valorificare a noi resurse interne.

Cuvîntul perseverență este foarte 
potrivit în domeniul progresu
lui tehnic. Organizațiile de partid 
reușesc în tot mai mare mă
sură să delimiteze în această 
activitate cauzele obiective de cele 
subiective ale greutăților întîm- 
pinate. Cînd la Uzinele „Indepen- 
dența“-Sibiu s-a ajuns într-un im
pas la proiectarea unui produs, co
mitetul de partid împreună cu con
ducerea întreprinderii a căutat să 
descopere cauzele care l-au determi
nat. Din discuțiile cu specialiștii a 
reieșit că unii proiectanți, voind să 
fie originali cu orice preț, ignorau 
realizările similare cunoscute. După 
ce au discutat îndelung cu spe
cialiștii care studiaseră această 
problemă și în alte țări, membrii co
mitetului de partid, înarmați cu ar
gumente puternice, au demonstrat 
cu răbdare și tact proiectanților că 
spiritul inovator nu trebuie irosit în 
eforturi pentru descoperirea a ceea 
ce în alte părți a fost descoperit de 
mult. Oamenii au înțeles și, împre
ună cu ceilalți specialiști, au parti
cipat la întocmirea noilor proiecte, 
în scurtă vreme produsul a fost in
trodus în fabricație.

*

Calificarea, simțul de răspundere 
pentru starea tehnică a mașinilor și 
utilajelor, disciplina în producție, au 
devenit cerințe ale eticii socialiste. 
Ele constituie un obiectiv important 
al muncii educative duse de organi
zațiile de partid. La Combinatul 
chimic Făgăraș, Vitrometan-Mediaș, 
„Electroaparataj“ București organi
zațiile de partid ajută îndeaproape 
conducerile tehnico-administrative și 
sindicatele să întreprindă largi 
acțiuni de ridicare a calificării 
muncitorilor, de propagare a cunoș
tințelor tehnico-științifice. Aceste ac
țiuni merg mină în mînă cu pune
rea în discuția colectivului a celor 
care se abat de la disciplina tehno
logică, a plimbăreților și chiulan
giilor.

Pretutindeni, organizațiile de par
tid văd în promovarea largă a teh
nicii noi nu o campanie, ci o acțiune 
permanentă, de însemnătate deo
sebită, cauza proprie a fiecărui co
munist.

S. ORBAN

Noutăți
din comerț
• La magazinul universal „Bucu

rești" a sosit de curînd... Moș 
Gerilâ. El poartă zilnic convor
biri cu copiii, de la 8 dimineața 
pînă seara la orele 21. Telefonul 
16 22 02 este foarte solicitat. Co
piii cer multe jucării și cadouri 
pe care „moșul" le notează cu 
grijă într-un registru. Etajul III 
al universalului a fost transfor
mat într-o mare expoziție cu ar
ticole pentru cei mici și podoa
be pentru pomul de iarnă.

o în fiecare joi după-amiază, 
la magazinul de confecții pentru 
femei „București" are loc „Parada 
noutăților''. Cele mai noi modele 
aflate în magazin sînt trecute și 
în noul catalog ce a fost pus de 
curînd la dispoziția cumpărătoa
relor. Revista-catalog nr. 2 con
ține și o serie de caracterizări și 
prețuri ale articolelor. între pro
dusele noi care se desfac în pre
zent sînt confecții din tergal, 
confecții din jerse, noi modele de 
pălării, căciuli, haine de blană 
etc.

© în numeroase magazine din 
Capitală s-au pus în vînzare 
pachete cu cadouri, conținînd 
articole de galanterie, marochi- 
nărie, parfumerie, cosmetică. 
De asemenea, 50 de maga
zine alimentare vînd pachete cu 
dulciuri, băuturi, ciocolată etc. 
Luna aceasta, torturile, cozona
cii, cîntăresc tone. Cofetăriile 
au pus în vînzare 60 tone torturi 
și tortulețe, 28 tone cozonaci și 
alte produse zaharoase.

o în fiecare joi, la magazinul 
„Electronica" din Capitală se fac 
demonstrații practice ou articole 
electrotehnice de uz casnic.

„Schiuri pentru dumneavoastră", 
(într-unul din magazinele bucurește- 
ne pentru desfacerea materialului 

sportiv)

Utilaje modeme
Complexele comerciale și magazi

nele care s-au deschis în acest an 
în orașele țării au fost înzestrate cu 
utilaje dintre cele mai moderne. Uni
tățile alimentare și de alimentație 
publică au fost dotate cu peste 
2 000 asemenea instalații — vitrine, 
dulapuri și camere frigorifere, ma
șini de fabricat înghețată, insta
lații de răcit apă, conservatoare izo
terme, bar pentru sticle, conserva
toare de produse congelate și altele. 
Ele sînt produse de întreprinderile 
„Frigocom"-București și „Tehnouti- 
laj"-Odorhei.

Un însemnat număr de unități ale 
rețelei comerciale de stat au fost 
dotate cu roboți de bucătărie (ma
șini care iac mai multe operații cu
linare), linii de autoservire, balanțe 
semiautomate, mașini electrice de 
tocat carne etc.

„ZILELE ION CREANGĂ"

interesanta 

culegere 
de documente

Volumul „Documente" aflat în 
curs de apariție la Editura pentru 
literatură, în colecția „Studii și do
cumente“, conține un bogat material 
informativ referitor la viața și opera 
lui Ion Creangă. Ediția este îngri
jită de Gheorghe Ungureanu, care 
semnează și un amplu studiu intro
ductiv. Multe din documentele care 
alcătuiesc acest volum — în bună 
parte inedite — sînt rezultatul unor 
cercetări întreprinse la arhivele din 
Iași, București, Bacău, Piatra Neamț. 
Ele oferă numeroase indicii despre 
locurile în care a copilărit Creangă, 
despre familiile din care proveneau 
părinții scriitorului, despre viața 
plină de lipsuri materiale a acestora 
și a celorlalți locuitori din Humu- 
lești. Alte documente conțin date pri
vitoare la situația grea a școlii din 
acea vreme, la strădania unor das
căli înaintați, ca Isaia Teodorescu, 
de a transforma asemenea localuri 
insalubre, cum era și școala de la 
Tg. Neamț, în adevărate lăcașuri de 
cultură. Un interes deosebit pre
zintă documentele referitoare la în
vinuirile nedrepte care au dus la 
excluderea lui Creangă din învăță
mînt, cele care atestă susținuta și 
rodnica sa activitate de institutor 
concretizată și în alcătuirea unor

Creangă pe meridianele lumii
Ca și alfi scriitori clasici ai literaturii 

noastre — Eminescu, Caragiale, Sado- 
veanu — Ion Creangă este tot mai cu
noscut și apreciat dincolo de hotarele 
patriei.

Dacă pînă la 23 August 1944 Creangă 
a fost tradus în 10 limbi — germană, 
franceză, bulgară, engleză, italiană, po
lonă, ucraineană, idiș, albaneză, cehă — 
scrierile lui fiind tipărite în 5 volume și 
în 8 culegeri, din 1944 pînă astăzi, ope
ra marelui povestitor a cunoscut o răs- 
pîndîre incomparabil mai largă. In lim-‘ 
bile europene în care fusese tradus 
a crescut numărul versiunilor din opera sa 
cît și tirajul lor, iar în altele — greacă, 
maghiară, rusă, sîrbă, slovacă, spaniolă 
etc. — a fost tradus pentru prima oară. 
In această perioadă, Creangă a fost tra
dus, de asemenea, în nouă limbi indiene, 
în vietnameză, în chineză, în arabă, în ti
raje de mii de exemplare. (De exemplu, 
tirajul scrierilor sale apărute în india se

Cîteva dintre edițiile operelor lui Ion Creangă tipărite în diferite limbi ale lumii
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Cît a funcționat ca revizor școlar, Eminescu a consemnat în diferite ra
poarte situația grea a învățămîntului din acea vreme, subliniind ca o 
necesitate elaborarea unor manuale școlare de bună calitate. în unele 
din aceste rapoarte el se referă și la cărțile didactice ale lui Creangă 
(„Povățuitoriu la cetire prin scriere", „învățătorul copiilor", „Metodă 
nouă de scriere și cetire"), remarcîndu-le meritele și recomandînd intro
ducerea lor oficială în învățămînt. Iată mai sus, în facsimil, partea fi
nală a unui astfel de raport, purtînd semnătura lui Eminescu. Facsimi

lul este reprodus după volumul de „Documente — Ion Creangă"

manuale didactice mult apreciate 
de Eminescu. Ultimele documente 
sînt posterioare morții scriitorului. 
Intr-unui din ele, datînd din 1918, 
se consemnează întemeierea socie
tății „Ion Creangă“, iar altul repre
zintă invitația pe care această socie
tate i-a adresat-o lui George Enescu 
de a participa la un festival orga-ni-

ridică la peste 600 000 exemplare). Astfel 
opera sa a ajuns să fie tradusă în , mai 
mult de 30 de limbi, publicată în peste 
100 de volume separate și în 32 de an
tologii și culegeri. „Amintirile din copi
lărie“ au, fost traduse în 15 limbi, „Ha
rap Alb" tn 10 limbi, „Capra cu trei 
iezi“ în 24 de limbi, „Punguja cu doi 
bani“ în 15 limbi etc.

Numai în ultimii zece ani, scrierile lui 
Creangă au apărut în peste 80 de vo
lume și în 14 antologii.

Amintim numele unor traducători și 
istorici literari de autoritate ca Gustav 
Weigand, loan Urban Jérnik, Jean Bou- 
tière, Luigi Salvini, Lucy Byng, A. L. 
Lloyd, R. Portnoi, Harald Krasser, care au 
depus eforturi și pasiune pentru cunoaș
terea și răspîndirea operei scriitorului ro- 
mîn în țările lor. Aceștia sînt doar cîțiva 
dintre cei peste 90 de traducători și circa 
70 de exegeți străini ai scrierilor lui 
I. Creangă. 

zat pentru obținerea de fonduri în 
scopul tipăririi operei scriitorului. 
Volumul este întregit de un glosar 
și un indice de nume și locali
tăți. însumînd peste 250 de docu
mente, unele din ele reproduse și în 
facsimil, culegerea se adresează deo
potrivă cercetătorilor, ca și tiituror 
iubitorilor operei lui Ion Creangă.

SESIUNI DE COMUNICĂRI
Filiala din București a Socie

tății de științe istorice și filologi
ce din R. P. Romînă prezintă la 
Muzeul de istorie a orașului 
București un ciclu de expuneri • 
„Elemente umaniste în poveștile 
lui Creangă“, „Creangă“ — Amin
tiri“, „Sadoveanu despre stilul 
artistic al lui Ion Creangă“ și 
„Creangă în literatura universa
lă“. în programul sesiunii științi
fice comune organizate la Humu- 
lești de filialele din Iași și Bacău 
ale Societății de științe istorice 
și filologice se înscriu comunicări 
ale cadrelor didactice. La Timi
șoara vor fi susținute comunică
rile: „Valorificarea artistică a 
limbii populare în opera lui 
Creangă“, „Realități locale isto
rice, etnografice, lingvistice în 
opera lui Creangă“ și „Limba 
scrierilor lui Creangă".

Blocuri de locuințe pe șoseaua Olteniței din Capitală

Zi a a de vizită ia spit aie TEATRE «CINEMA «TELEVIZIUNE

(ine ne informează?
De cîteva ori pe săptămînă porțile 

spitalelor se deschid și pentru vizita
tori. Rude, prieteni vin să-i vadă pe 
pacienți, să se intereseze de starea să
nătății lor. Pentru un ceas sau două, 
atmosferei liniștite îi ia locul agitația 
sosirilor și plecărilor.

Am fost și eu deunăzi la spitalul 
Colentina unde o rudă apropiată își 
îngrijește sănătatea. Cele constatate, 
nu numai atunci, ci și în alte dăți, 
prilejuiesc cîteva observații cu privire 
la organizarea zilelor de vizită în u- 
nele spitale. în multe cazuri, orele de 
vizită înseamnă doar simpla deschi
dere a porții pentru oricine vrea să 
intre în răstimpul fixat de program. 
De aceea, în loc să-i destindă pe bol
navi, îi obosesc.

O dată trecut de poarta unor spi
tale, mai ales dacă vii pentru prima 
oară, ești pus în fața unei probleme 
greu de rezolvat : chiar dacă ți s-a 
indicat pavilionul, cum ghicești în ce 
cameră se află cel pe care-1 cauți ? 
Și atunci o iei sistematic, etaj cu e- 
taj, întrebînd pretutindeni. La Colen
tina sau la alte spitale poți întîlni nu
meroși asemenea „rătăciți“, cu flori 
sau pachete în brațe, care umblă mult 
și bine pînă să primească informația 
dorită. O bună parte din timpul afec
tat vizitei se pierde în asemenea cău
tări. La unele spitale, ce-i drept, se 
află afișată o listă. La ce să ajute însă 
o singură listă, cînd mulți vor să o 
consulte, cînd numele sînt scrise 
neciteț, cu creionul ?

Există, într-o serie de unități, și 

experiență bună în ce privește îndru
marea vizitatorilor. La intrarea Insti
tutului de medicină internă, aflat tot 
într-unul din pavilioanele de la Co
lentina, se găsește, în zilele amintite, 
cîte o reprezentantă a fiecărui etaj cu 
un tabel, pe camere, al bolnavilor. Vi
zitatorii află cu ușurință „adresele" 
care îi interesează. Personalul are gri
jă, în același timp, ca un bolnav să 
nu fie vizitat de mai mult de două 
persoane deodată. E un sistem bun. 
N-ar fi cazul să fie adoptat și de ce
lelalte spitale ? La rîndul lor, inimoa
sele gospodine din comitetele de spri
jin ale spitalelor, care au inițiat nu
meroase forme de legătură între bol
navi și familiile lor, ar putea da un 
ajutor de preț în organizarea mai 
bună a vizitelor, îndeosebi prin în
drumarea oaspeților. O asemenea ac
țiune, cu caracter permanent, ar me
rita să fie înscrisă în planurile de 
muncă ale comisiilor sociale de pe 
lîngă comitetele raionale ale femeilor.

Și încă o propunere. Vizitatorii ți
nui bolnav doresc, de multe ori, să 
primească informații competente cu 
privire la starea sănătății acestuia. 
Poate că rezolvarea unei asemenea 
probleme ar putea fi încredințată me
dicului de gardă din fiecare servi
ciu.

Silvia BOGDAN 
coresp. voluntar

Păstrați liniștea !
O dată internat, bolnavul ne este 

încredințat, pentru îngrijire, nouă, 
personalului medical. în ce ne pri

vește, facem tot ce ne stă în putință 
pentru a-1 însănătoși cît mai curînd. 
De aceea nu putem privi cu indife
rență faptul că uneori, după pleca
rea numeroșilor vizitatori, bolnavul are 
febră. în loc să ajute, asemenea vi
zite lungesc spitalizarea. Cred că ar 
trebui luate măsuri pentru limitarea 
strictă a numărului de persoane care 
pot intra în camera unui bolnav, cît 
și a duratei unei vizite. De asemenea, 
vizitatorilor să li se facă recomandări 
și în legătură cu temele discuțiilor pe 
care le vor întreține cu pacienții, așa 
fel încît să nu le producă emoții, să 
nu-i supere cu nimic.

Adesea avem neajunsuri din prici
na vizitatorilor care aduc bolnavilor 
alimente. Sînt cazuri cînd un singur 
castravecior murat sau alte „bunătăți“ 
contraindicate strică efectul multor 
zile de îngrijire medicală atentă. Cred 
că atunci cînd vrem să-i oferim unui 
bolnav ceva, cel mai potrivit este să 
ne oprim la un buchet de flori. A- 
cesta îi va face întotdeauna plăcere 
și niciodată rău.

Ar mai fi cîte ceva de spus despre 
cei care uită că se află în vizită la un 
bolnav. Se așează pe patul lui, vor
besc tare, tulburînd liniștea întregii 
camere, fumează, fac dezordine. O 
vizită la spital nu este totuși o vizită 
în familie. Trebuie să ne gîndim, în 
primul rînd, la bolnav, evitînd tot 
ceea ce ar putea să-i dăuneze, gră
bind și pe această cale însănătoșirea 
lui.

Ana 1ONIJĂ 
asistentă medicală 
Spitalul C. Davilla

TEATRE : Teatrul de Operă șl Ba
let al R. P. Romîne : Bal mascat (orele
19,30).  Teatrul de Stat de Operetă : 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Inșlr-te mărgărite (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani (orele
19.30) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A): Jocul 
de-a vacanța (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor sfărîmate (orele 
20). Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : Scandaloasa legă
tură (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Acci
dentul (orele 20). Teatrul „Țăndărică" : 
Băiatul și vîntul (spectacol pentru copii 
— orele 16), Micul prinț (spectacol pen
tru adulți — orele 20,15). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Revista de altădată (orele 20), (sala Vic
toria) : Aventurile unei umbrele (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S (Str. 
Lipscani nr. 59) : Tinerețe (orele 20). Cir
cul de stat : Spectacol prezentat de an
samblul circului italian Medrano (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30 ; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Climate — cine
mascop : Republica (9,30; 12,30; 16; 18,45;
21.30) . Diavolul deșertului : Luceafărul
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Excel
sior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Mo
dern (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Jucă
torul ; Carpați (10; 12; 14; 16). Șapte ani
de căsnicie — cinemascop ; București (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Feroviar (9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Doi în stepă : 
Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Glu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18; 20), Colentina (16; 
18; 20). Maria : Festival (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Flamura (10; 12,15; 
16,15; 18,30; 20,45). 40 de minute pînă în 
zori — cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (16; 18; 20). Vese
lie la Acapulco : Central (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21), Bucegi (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21). Musafiri eludați pe muntele 
de gheață : Lumina (9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Pacea (16; 18; 20). Comisarul 
Maigret se înfurie : Union (14,30: 16,30; 
18,45; 21). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Hatari (ambele se
rii) : Doina (11,30; 16; 19,30), Arta (orele 
10 dimineața). Prin Albania — Dansul 
vulturilor — Fiți gata, start ! — Ncva- 
Nipru — Știința și tehnica nr. 17 — 
Plonleria Nr. 6/1964 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Haine aproape noi —

cinemascop : înfrățirea între popoare 
(13,15; 15,30; 17,45; 20). Dragoste Ia zero 
grade ; Cultural (15; 17; 19; 21). 1944 — 
XX — 1964 — Raid prin cinematografie — 
Un surîs în plină vară ; Dacia (10,30; 
13,30; 16,45; 20). Casa neterminată : Bu- 
zești (15,45; 18; 20,15), Rahova (16; 18,15;
20,30).  Ioana în atac : Crîngașl (16; 18,15;
20,30).  Ziua fericirii — cinemascop : Gri- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 
18,15; 20,30), Aurora (9,30; 11,45; 14: 16,15; 
18,30; 20,45). Străinul — cinemascop
(ambele serii) : Unirea (16 ; 19,30). Ghi
nionistul : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14: 16; 18,30; 
20,45), Drumul Sării (15,30; 17,45; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Aparate 
și scheme tip, folosite în petrochimie — 
de inginerii Dinu Țimpoc și Al. Panai- 
tescu de la Fabrica de fire și fibre sin- 
tetice-Săvinești. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,10 — Pentru tineretul școlar : 
Album muzical. 19,55 — Emisiune de 
știință. Din tainele vieții peștilor (IV) : 
Pești luminoși de ing. Mihai Lefterescu. 
20,15 — Transmisiune de la Teatrul 
„Țăndărică" : „Micul prinț" de Antoine 
de Saint-Exupéry. 21,45 — Miniaturi 
instrumentale. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

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

chisă, cu cerul mai mult acoperit, excep- 
tînd sud-vestul țării unde a devenit va
riabilă. Au căzut precipitații izolate sub 
formă de ploaie și ninsoare în nordul 
Ardealului. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila între minus 
5 grade la Baraolt și 6 grade Ia Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Local s-a semnalat 
ceață. In București : Vremea a fost în
chisă, cu cerul acoperit. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
maximă a aerului a fost de zero grade 
Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 
Și 18 decembrie. In țară : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale. Vînt po
trivit cu unele intensificări pînă la tare 
din sectorul vestic la început, apoi nord- 
vestic. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 9 șl plus 10 grade, iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 grade. 
Ceață. In București : Vreme în general 
închisă cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații slabe. Vînt potrivit cu 
intensificări temporare. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară.
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Cursurile
pentru instructorii artistici

Astăzi se încheie cursurile pentru 
instructorii artistici ai caselor raio
nale și orășenești de cultură, orga
nizate de Consiliul așezămintelor 
culturale. Zilnic, începînd din ziua 
de 25 noiembrie, pentru cei 129 de 
participant veniți din toate regiu
nile țării s-au ținut lecții teoretice 
cu aplicări practice, abordîndu-se 
pe rînd toate genurile artistice. Pro
blemele de teatru au făcut obiectul 
unor largi dezbateri. Lecțiile au fost 
ținute de oameni de teatru — ac
tori, regizori, dramaturgi, critici de 
artă. Cursanții au asistat la puneri 
în scenă ale unor piese într-un act, la 
repetițiile unor colective artistice de 
la teatrele din București. Au fost 
vizionate spectacolele „Mitică Po
pescu" de Camil Petrescu, „Jocul 
de-a vacanța“ de M. Sebastian, și 
„Opera de trei parale" de B. Brecht. 
A avut loc și o întâlnire cu drama
turgii. Legat de specificul activității 
artistice în mediul rural, au fost a- 
bordate și problemele teatrelor de 
păpuși, dîndu-se indicații atît în 
ceea ce privește mînuirea păpușilor, 
cit și pentru montarea unor spec
tacole întregi.

Criteriile de alegere a repertoriu
lui formațiilor muzicale, valorifica
rea folclorului, problemele tehnicii 
corale și • instrumentale au fost 
numai cîteva din temele tratate în 
zilele rezervate muzicii. N-au lipsit 
nici aplicațiile practice, și nici urmă
rirea repetițiilor la Ansamblul 
M.F.A. și corul Filarmonicii „G. 
Enescu". Cursurile privind organi
zarea și instruirea brigăzilor artis
tice de agitație au ridicat probleme 
ca : valorificarea folclorului în tex
tele de brigadă, alegerea bibliogra
fiei de către colectivele de creație. 
Cursanții au urmărit, de asemenea, 
prelegeri și exemplificări practice 
din domeniul artelor plastice și co
regrafiei, lecții despre unele tendin
țe în arta modernă, despre felul în 
care trebuie privită o operă de artă, 
despre punerea în scenă a unor dan
suri cu subiect, despre rolul cule
gătorului de dansuri populare în an
samblul activității culturale, vizite 
la muzee etc.
în fotografia de jos : O demonstra
ție practică pentru instructorii de 

teatru

Informații
în cadrul marilor aniversări cul

turale, recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, luni seara a avut 
loc la Casa Universitarilor din Ca
pitală o festivitate consacrată ani
versării a 200 de ani de la nașterea 
lui Tomas Romay Chacon, om de 
știință din Cuba. Despre viața și o- 
pera savantului cuban a vorbit prof, 
uniy. Emil Crăciun, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

A apărut

Calendarul de perete 

„Seinteia“ 

pe anul 1965

De vînzare Ia unită|ile coo
perației de consum, librării 

șl debitele O.C.L

R u g b i

DIN COMPETIȚIILE SÀPTÀMINII

MARȚI reîncepe campionatul 
de șah

Astăzi, cei 20 de finaliști ai cam
pionatului republican de șah reiau 
întrecerea. De dimineață, de la ora 
9, în sala din str. Mihai Vodă nr. 2 
se dispută partidele întrerupte, iar 
după amiază (de .la ora. 1.6,30) parti
dele din runda a X-a. Liderul cla
samentului după 9 runde este mezi
nul campionatului — Florin Gheor
ghiu (care a totalizat 7 puncte). îl 
urmează Neamțu (cu 6 puncte), 
Stanciij, Radovici, Reicher, Szabo 
(cu cîte 5 puncte) etc.

JOI Dinamo București- 
Progresul la fotbal

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală se dispută joi o nouă partidă 
restanță din campionatul de fotbal

al categoriei A. începînd de la ora 
13,30 se întîlnesc echipele Dinamo 
București și Progresul.

SÎMBĂTĂ meci decisiv 
la box

Campionatul republican de box pe 
echipe se încheie sîmbătă în sala 
sporturilor de la Floreasca cu în- 
tîlnirea decisivă dintre formațiile 
bucureștene Dinamo și Steaua. ParF 
tida suscită un mare interes în rîn
dul amatorilor de sport din Capi
tală, dat fiind că în componența ce
lor două echipe evoluează unii din
tre cei mai valoroși boxeri din țară. 
Din program se desprind meciurile: 
Davidescu—Ciucă ; Crudu—Anghelț 
Stăncuț—Antonio; Mihalik—Dinu, 
Mariuțan—Gheorghioni, Monea — 
Trandafir.

Echipa Grivița Roșie 

va juca în Franța și felia
La invitația clubului sportiv fran

cez Béziers, echipa de rugbi Grivița 
Roșie București va susține între 20 
decembrie și 2 ianuarie mai multe 
meciuri în Franța. Rugbiștii romîni 
urmează să joace la Auch, Agen, 
Béziers și Avignon. La întoarcere, e- 
chipa Grivița Roșie va întîlni la 
Milano reprezentativa Lombardiei.

Hocheiștii biorestem

SPORTUL PESTE HOTARE
„Cwa campionilor 
europeni"

HANDBAL
în meciul retur din cadrul opti

milor de finală, echipa feminină 
Trud Moscova a întrecut formația 
Fortschritt (R. D. Germană) cu 11— 
7 (4—4). Victorioasă și în prima 
partidă, formația sovietică va juca 
în sferturile de finală ale competi
ției cu Spartak Budapesta.

BASCHET

Este pentru a 6-a oară cînd Santos 
cucerește titlul de campioană.

® Tradiționalul maraton interna
țional de la Nairobi a fost cîștigat 
de etiopianul Demissie Wolde crono
metrat în 2h26’.

• La Schwerin s-au întîlnit în
tr-un meci amical două selecționate 
masculine de handbal ale R. D. Ger
mane și R. P. Polone. Oaspeții au 
cîștigat cu 23—18.

© Echipa selecționată de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. și-a continuat 
turneul în Canada, jucînd la Toron
to cu reprezentativa Canadei. Ho
cheiștii sovietici au învins cu 4—0.

Joi urmează să plece la Sofia 
echipa de hochei pe gheață a ora
șului București care, după cum s-a 
mai anunțat, va participa, începînd 
de vineri, la cea de-a treia ediție a 
„Cupei Dunării". Din rîndul selec- 
ționabililor noștri fac parte Crișan, 
Dumitraș, Varga, Pană, Florescu, 
Corduban, Mihăilescu, Ștefan, Szabo 
și alții.

Hocheiștii bucureșteni întîlnesc în 
primul meci selecționata Budapestei.

★

Pe patinoarul artificial din So
fia s-au întîlnit într-un meci ami
cal selecționatele de hochei ale ora
șelor Praga și Sofia. Sportivii ceho
slovaci au învins cu 9—5. Meciul a 
constituit o verificare a hocheiștilor 
bulgari înaintea începerii „Cupei 
Dunării“.

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
W DOSAR AL CONTROVERSELOR
LA DESCHIDEREA SESIUNII

Astăzi se deschide la Paris sesiunea de sfîrșit de an a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., care a fost precedată de o intensă activitate di
plomatică. în legătură cu aspectele relațiilor interoccidentale în momen
tul deschiderii sesiunii de la Paris, reproducem cîteva extrase din pre
sa apuseană

CONFUZIE
Șl ECHIVOCURI

„Criză în jurul problemelor de termi
nologie în cadrul alianjei" este titlul co
mentariului apărut în ziarul „THE NEW 
YORK TIMES1' sub semnătura lui James 
Reston.

Alianța atlantică — scrie comentatorul 
•— este în plină dezorientare astăzi, da
torită, cel puțin în parte, faptului că mem
brii ei folosesc aceleași cuvinte pentru a 
exprima sensuri cu fotul diferite. Fiecare, 
pînă și francezii de pildă, sprijină «alian
ța», dar ceea ce înțelege de Gaulle cînd 
vorbește despre viitorul alianței este cu 
totul diferit de ceea ce înțelege preșe
dintele Johnson.

De Gaulle nu înțelege decît «coordo
narea» politicii între o confederație a 
națiunilor europene condusă de francezi, 
pe de o parte, și Statele Unite pe de 
altă parte. Johnson înțelege nu o «coor
donare» limitată a politicii europene și 
americane, ci «integrarea» întregului sub 
un comandament unic, condus de S.U.A., 
care ar avea un drept de veto asupra 
hotărîrilor militare vitale.

lată de ce se găsesc în dificultăți atît 
de profunde în legătură cu așa-numita 
forță multilaterală sau, așa cum o nu
mesc francezii, farsa multilaterală. Căci, 
fie că ar fi vorba în această forță de 25 
de nave de suprafață, prevăzute cu echi
paj internațional, așa cum preferă John
son, sau numai de cîteva, așa cum preferă

alți aliați, proiectul ar «integra» națiunile 
pe o bază atlantică și ar contraveni con
cepției lui de Gaulle privind un coman
dament european care și-ar «coordona» 
politica cu Washingtonul, dar ar fi des
tul de liber și puternic pentru a ac
ționa pe cont propriu.

Pînă și cuvintele «asociație» și «comu
nitate atlantică», pe care oficialitățile de 
la Washington le folosesc cu atîta plă
cere, contribuie la imprecizia și confuzia 
diplomației aliate. «Asociație» implică 
egalitate, iar «comunitate» sugerează ho- 
tărîri comune, dar nimeni la Washington 
nu înțelege nici una, nici cealaltă.

Washingtonul, care pune la dispoziție 
cea mar mare parte a forței, insistă să 
fie «partenerul cel mai important» cu vo
tul hotărîtor, iar «comunitalea atlantică» 
la care se gîndește, să poată adopta 
«hotărîri comune» numai dacă Statele 
Unite sînf de acord. Aceasta, firește, este 
mult mai mult decît o deosebire de de
finiție. Este un conflict între două con
cepții complet diferite despre problema : 
cine trebuie să dețină puferea de hotă- 
rîre în momentul suprem de criză ?

Astfel, cuvintele sînf folosite nu pentru 
a clarifica intențiile politice, ci pentru 
a le ascunde și întreaga această contro
versă complexă din cadrul alianței nu 
are astăzi șanse să fie înțeleasă, și cu 
atît mai puțin rezolvată, înainte ca aliații 
să înceapă să folosească cuvintele în a- 
celași sens.

Francezii, de pildă, nu numai că diferă 
de americani în legătură cu sensul cu- 
vînfului «alianță», dar folosesc o definiție 
a «alianței», care să fie aplicată Atlanti
cului și o alta care să fie aplicată Eu
ropei.

S-ar părea că nici măcar Londra șl 
Washingtonul nu sînf de acord asupra 
sensului cuvintelor. Primul ministru al An
gliei, Wilson, întocmai ca și predecesorul

său, Macmillan, preferă cuvîntul «interde
pendență» pentru a descrie tipul de re
lații existente între membrii alianței a- 
tlantice, dar este cu mult mai interesat în 
interdependență cu S.U.A., decît în inter
dependență între Anglia și Europa.

tn această junglă de impreciziuni și 
abstracții, complexitățile controlării arme
lor nucleare devin de două ori mai grele.

Pînă și convorbirile particulare cu ofi
cialitățile de la Paris sînt dificile în fața 
unei asemenea confuzii și unor asemenea 
echivocuri. Căci fiecare pare hotărît să 
dea cuvintelor sensul pe care ar dori să-l 
aibă acestea, ceea ce adîncește crizele 
politice în acest proces.

activ tratative privitoare la unitatea eu
ropeană in cercul lărgit al celor șase, 
eventual sub forma unei conferințe a mi
niștrilor de externe, au fost, după cît se 
pare, ocolite.

NORVEGIA
VA INTERZICE ACCESUL
VASELOR F.N.M«

NU S-A REALIZAT 
0 APROPIERE
BONN-PARIS

fTHE GUARDIAN]

Sub titlul „Nu s-a realizat o apropiere 
între Bonn și Paris“, ziarul „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU“ a comentat vizita mi
nistrului de externe al R.F.G., Schröder, 
în capitala Franței.

In cursul tratativelor pe care ministrul 
federal Schröder le-a dus la Paris cu co
legul său francez, Couve de Murville, se 
pare — scrie ziarul — că nu s-a realizat 
nici o apropiere în problema forțelor nu
cleare multilaterale (F.N.M.), care sînt 
respinse cu hotărîre de Franța.

După încheierea tratativelor, partea 
germană a comunicat doar că ultimele 
propuneri ale Bonn-ului privind unitatea 
(vest) europeană sînt salutate de Couve 
de Murville pentru că, spre deosebire de 
cele italiene, ele includ și probleme ale 
apărării. In schimb, ministrul francez al 
afacerilor externe a preferat propunerea 
italiană — privitoare la constituirea unui 
secretariat european — celei germane 
care prevede constituirea unei comisii 
guvernamentale în vederea pregătirii 
unor conferințe la nivel ministerial. In
tențiile germane de a determina partea 
franceză să reia, la termene fixe, în mod

Sub titlul „Norvegia va interzice vasele 
F.N.M.1', C. Hollingworth scrie în zia
rul „THE GUARDIAN“ :

Norvegia nu va permite vaselor de su
prafață înarmate cu rachete Polaris să 
pătrundă în apele sale teritoriale. Aceas
ta înseamnă că (în eventualitatea creă
rii F.N.M.), celor 25 de vase cu echi
paje de diferite naționalități le va fi in
terzisă folosirea porturilor sigure și a- 
dînci prin natura lor oferite de fiordu
rile care se înșiră pe o distanță de peste 
o mie de mile, din nordul Danemarcei 
pînă la capul Arcticii de nord.

Norvegienii și-au exprimat poziția clar 
și ei gîndesc astfel din 1260 cînd se pur
tau discuții formale în comitetele N.A.T.O. 
cu privire la posibilitatea depozitării în 
Norvegia a rachetelor cu focoase nu
cleare. La Oslo nu se face distincție în
tre arme nucleare pe uscat sau pe mare, 
dacă teritoriul pe care ele urmează să 
fie plasate este norvegian. Dacă Statele 
Unite, Anglia și Germania occidentală se 
hotărăsc să creeze o forță cu echipaj 
mixt în afara N.A.T.O. norvegienii nu 
vor putea spune multe. Dar dacă pro
iectul. va fi adus în camera de consiliu 
a N.A.T.O. ei se vor opune cu tărie.

Se anticipează că danezii vor adopta 
o poziție similară.

AFRICA
Șl INDUSTRIALIZAREA

PĂRERI RBLFSȚî CU PRIVIRE
11 KÏPREZENÏÀREA CHIHEI LA 0.N.1

Sub titlul „Baricada noastră împotriva 
Pekinului se năruie“, ziarul „THE WAS
HINGTON POST'1 publică un articol de 
Warren Unna consacrat problemei resta
bilirii drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze.

Pornind de la faptul că „fara în care 
trăiește o pătrime din populația globu
lui“ nu'face parte încă din O.N.U., auto
rul scrie : „Este probabil că ches
tiunea reprezentării Chinei nu va veni 
în dezbaterea O.N.U. pînă la înce
putul anului viitor. Mulți reprezentanți 
la O.N.U. spun că, chiar .dacă anul acesta 
opoziția americană ar prevala din 
nou, acesta ar fi ultimul an cînd o ase
menea situație mai este posibilă. Unele 
oficialități americane recunosc că ultima 
propunere privind restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U., 
propunere elaborată de Cambodgia, 
Algeria, Guineea, Mali, Congo (Braz
zaville) și Albania *) ar putea obține un 
vot majoritar, fiind totuși înfrîntă. 
Faptul acesta este cu putință din cauza 
trucului elaborat de Statele Unite 
în 1961, prin care problema Chinei este 
considerară drept o „chestiune impor
tantă", care, potrivit regulilor fixate în 
Carta O.N.U., necesită 2/3 din voturi 
pentru a fi aprobată.

Există însă cîteva motive pentru care 
politica americană privitoare la China este 
acum pe cale de a fi înfrîntă. La O.N.U. 
sînt indicii că un număr tot mai mare 
de delegați renunță la părerea că China

*) După cum s-a anunțat, guvernul 
R. P. Romîne a hotărît să se asocieze, 
în calitate de coautor, la această pro
punere.

comunistă ar putea să fie membră a 
O.N.U. în același timp cu «micul Taivan» 
cu o populație de 11,5 milioane de lo
cuitori. Unii dintre prietenii Statelor 
Unite- încep să-și pună întrebarea dacă 
politica americană de izolare a Chinei n-a 
avut drept rezultat faptul că China izo
lează Statele Unite.

Din punct de vedere istoric .și bilate
ral — se arată în continuarea articolului 
— relațiile dintre Statele Unite și China 
au fost excelente în trecut. A venit apoi 
perioada «vînătorii de vrăjitoare» (cum 
a mar. fost denumită în presa și publi
cistica internațională perioada mccarfhys- 
tă în S.U.A,), Un grup de ameri
cani conservatori a hotărît că Cian Kai-și 
a fost alungat de pe continent nu da
torită forței comuniștilor, ci trădării ame
ricane.-„Trădătorii", după părerea lor, se 
găseau în rîndul vechilor oficialități ale 
Departamentului de Stat, care se ocupau 
cu problemele Chinei. Acest grup con
servator, cunoscut sub numele de 
„lobby-ul chinez“, echivala loialita
tea față de America cu atitudinea pro- 
ciankaișistă. Senatorii Pat McCarran și 
Joseph McCarthy au început cunoscutele 
anchete (de „loialitate"). Mulți membri 
ai Departamentului de Sfat care se 
ocupau cu problemele Chinei au 
fost concediați sau retrogradați. 
Timpul a izbutit abia acum să vindece 
aceste răni. Dar mitul „lobby-ului chi
nez" a izbutit să intimideze pe oame
nii politici americani care s-ar fi pu
tut gîndi la o schimbare. Ce 
se găsește de fapt îndărătul aces
tui mit ? Din rîndul persoanelor celor mai 
proeminente ale „lobby-ului chinez" au 
murit senatorii McCarran și McCarthy, 
precum și senatorul Styles Bridges. Sena
torii William Knowland și William Jen
ner se află în obscuritate,, nemaifiind re- 
aleși. Dintre membrii militari ai „lobby- 
ului" au murit generalii Claire Chennault 
și Patrick Hurley ; generalul Albert We- 
demeyer și amiralul Arthur Radford au 
ieșit la pensie. Dintre oficialitățile civile,

ambasadorul W. Bullitt, guvernatorul sta
tului Pennsylvania, George Earle și Wal
ter Robertson, secretar de stat adjunct 
al Departamentului de Stat, însărcinat cu 
conducerea afacerilor din Extremul Orient, 
au ieșit de mult la pensie. Singurul mem
bru al „lobby-ului chinez", care mai este 
încă activ, fostul membru al Camerei 
Reprezentanților, Walter Judd, vorbește 
acum în numele unui grup pe care o ofi
cialitate americană l-a caracterizat drept 
«o simplă formulă mai degrabă decît o 
realitate».

In continuare, autorul arată că un son
daj al opiniei publice, ce va fi publicat 
în primăvara viitoare, nu indică aderen
ța celor consultați la propaganda între
ținută de cei ce se opun intrării R. P. 
Chineze în O.N.U, Autorul scrie apoi că 
„prieteni încercați (ai S.U.A,), cum este 
Anglia, au folosit argumente arătînd că 
de fapt guvernul celor 700 de milioane 
de chinezi care trăiesc pe continent re
prezintă China și că O.N.U., spre deose
bire de Liga Națiunilor, este organizată 
pe principiul «universalității»“.

Recent, George F. Kennan, fostul am-, 
basador american în Uniunea Sovietică și 
în Iugoslavia, a scris în „New York Ti
mes Magazine" : «Pentru noi, un lucru 
este a refuza să participăm la răspunde
rea primirii Pekinului la O.N.U. Dar cu 
totul altceva este să conducem o cam
panie pentru a împiedica primirea lui și 
să riscăm înfrîngeri care nu sînt nece
sare prestigiului nostru, în cazul cînd se 
vor lua eventual hotărîri îndreptate îm
potriva dorințelor noastre. Trebuie să ți
nem minte că, la urma urmelor, atît re
cunoașterea diplomatică, cît și calitatea 
de membru al Organizației Națiunilor 
Unite sînt condiții normale de viață in
ternațională pentru o țară atît de mare 
cum este China și că, mai curînd sau mai 
tîrziu, ne putem aștepta la realizarea am
belor acestor eventualități. Am fi rău in
spirați să ne plasăm prea demonstrativ 
în calea inevitabilului».

Ziarul francez „LE FIGARO" publică ùn 
articol în care se analizează perspectivele 
industrializării în Africa.

Depărtarea dintre Africa și țările in
dustrializate ar putea fi lichidată în pa
truzeci sau cincizeci de ani, cu condiția 
ca producția pe cap de locuitor să creas
că anual cu 1,5 lă sută în agricultură și 
cu 7—8 la sută în industrie. Dar mulțu- 
mindu-se cu ritmul de dezvoltare pe 
care l-a cunoscut Europa occidentală, 
Africa nu ar avea nevoie de mai mult de 
un secol pentru a atinge nivelul Euro
pei occidentale.

Aceasta este principala concluzie a 
unui interesant studiu asupra dezvoltării 
industriale africane, care a fost publicat 
în limba franceză de către Comisia eco
nomică O.N.U. pentru Africa.

Dacă în cursul ultimilor zece ani inde
pendența politică a reți.nut toată atenția, 
realizarea acestei creșteri economice ra
pide va fi, fără nici o îndoială, preocu
parea majoră a Africii în anii ce vin. Pen- 
tru aceasta, apreciază experfii Organiza
ției Națiunilor Unite, Africa nu trebuie 
să reia pas cu pas drumul parcurs de 
țările industriale și nu e necesar ca ima
ginea economică a Africii de mîine să 
fie copia fidelă a imaginii țărilor indus
triale de azi. Dezvoltarea industrială acce
lerată trebuie pusă în centrul oricărui pro
gram care urmărește ridicarea venitului 
african la nivelul Europei industriale. Cu 
tot ritmul său vioi, industrializarea africa
nă nu e încă decît la începuturile sale. Pe 
de altă parte, producția industrială a nu
meroase țări africane provine mai ales 
de la industriile extractive care lucrează 
aproape numai pentru export. Industria 
de prelucrare, utilizînd metode moderne, 
nu furnizează decît aproximativ o treime 
din producția industrială (tot cu excepția 
Africii de sud).

Industrializarea rapidă implică, după 
cum subliniază pe de altă parte experjii, 
într-un viitor relativ apropiat, faptul că 
Africa va trebui să fie înzestrată cu o 
gamă aproape completă de industrii mo
derne și anume în următoarele sectoare 
mari : metalurgie, construcții mecanice și 
electrice, industrie chimică.

întrecerea echipelor masculine a 
continuat cu noi întâlniri, încheiate 
cu următoarele rezultate : Honved 
Budapesta — Aachen (R. F. Ger
mană) 70—51 ; Antwerpe (Belgia — 
Etzella Ettelbruck (Luxemburg) 
80—52.

VOLEI
Rezultatele în meciurile primului 

tur în competiția rezervată echipe
lor de volei : Kiumno Lathi (Finlan
da) a întrecut cu 3—1 pe E.S.V. Köln, 
iar Barbo Anvers pe Pogon Birmin
gham cu 3—0.

Sotos, din nou 
campioană

e Cunoscuta echipă braziliană de 
fotbal F. C. Santos, în rîndul căreia 
activează renumitul internațional 
Pele, a cîștigat titlul de campioană 
a statului Sao Paulo. în ultimul 
meci, Santos a învins cu 3—2 echipa 
Portuguesa. Anul trecut titlul reve
nise echipei Palmeiras, pe care San
tos a învins-o anul acesta cu 7—4. Prima lecția la școala de patinaj de la Floreasca

O ANOMALIE CARE NU 
PROVOACĂ NEPLĂCERI

In orașul francez Metz trăiește un 
copil în vîrstă de șapte ani, Jean 
Marie Cire, a cărui inimă se află în 
partea dreaptă a corpului, iar ficatul 
în stînga. După cum relatează ziarul 
„Le Figaro“, această anomalie a fost 
descoperită abia de curînd, cînd din 
cauza unei angine de care suferea, 
copilul a fost supus unei radiografii.

MESAJ ROMANTIC

Metoda atît de veche de transmi
tere a mesajelor cu ajutorul unor sti
cle încredințate apelor oceanului își 
găsește încă adepții săi. Recent un 
tînăr din Alexandria (R.A.U.) făcînd 
baie în mare a găsit într-o sticlă, 
care cine știe de cît timp plutea pe 
undele Mediteranei, un bilet de la o 
fată din Milano pe care se putea 
citi clar : „Invit pe acela care va găsi 
această sticlă să vină să-și petreacă 
cîteva zile în casa mea și pe cheltu
iala mea". Urma numele și adresa. 
Tînărul egiptean, pe nume Fauzi Sa
bat, a declarat că intenționează să dea 
curs invitației. El a hotărît să scrie ti
nerei milaneze, dar pentru aceasta va 
recurge la serviciile poștei obișnuite...

CADRE STIINJIFICE 
PENTRU AFRICA

Zilele acestea s-a semnat la Nairobi 
un acord între U.N.E.S.C.O. și Kenya 
în vederea creării unui centru regio

nal de știință și tehnologie al 
U.N.E.S.C.O. pentru Africa. El va 
permite punerea în aplicare a unui 
plan de dezvoltare a cercetărilor știin
țifice în Africa și formarea de perso
nal tehnic și științific.

OAMENII STRĂVECHI Și LUNA

Vestigii umane vechi de 25 000— 
30 000 de ani arată că în acele tim
puri omul era interesat de evoluția 
fazelor lunii, pe care le nota într-un 
fel de calendare. Celebrul paleontolog 
francez Henri Breuil a descoperit ciu
datele gravuri din grota spaniolă „Las 
Vinas“ care reprezentau o siluetă ome
nească înconjurată de pete albe. 
Unele cercetări americane stabilesc că 
petele acestea arată luna în configu
rațiile sale astronomice succesive. Stu
dii efectuate cu ajutorul mașinilor 
electronice de calcul arată că cercu
rile din piatră de la Stonehenge, în 
Anglia, constituiau, cu șase mii de 
ani în urmă, un ansamblu de repere 
astronomice de o riguroasă precizie, 
iar unele din aceste repere permiteau 
să se prevadă poziția lunii și a soare
lui pe cer în anumite perioade ale 
anului.

18 MILIARDE DE JIGĂRI

O aniversare neobișnuită a unei o- 
bișnuințe apreciate ca dăunătoare : cu 
un secol și jumătate în urmă, la Kut- 
na Hora (circa 80 km depărtare de 
Praga) a apărut cea dîntîi țigară cehă. 
Puțin mai înainte, primul fumător

hamburghez își aprinsese țigara, cam 
pe-atunci cînd începea să pălească 
steaua lui Napoleon.

Fabrica de prelucrare a tutu
nului din Kutna Hora era, acum 
150 de ani, un atelier modest, a cărui 
activitate n-ar fi lăsat nici pe departe 
să se întrevadă numărul de azi al fu
mătorilor. Abia în al 7-lea deceniu al 
veacului trecut a început să producă 
„în serie" — firește, însă, manual.

Astăzi, R. S. Cehoslovacă este o 
importantă producătoare de țigări : a- 
proximativ 18 miliarde de bucăți a- 
nual, dintre care 22 milioane provin 
de la fabrica din Kutna Hora.

PREMIUL BELGIAN „FEMINA" 
PENTRU FILM

La 16 decembrie va avea loc o 
gală de filme la cinematograful 
„Metropol“ din Bruxelles, unde se 
va decerna premiul belgian „Femi- 
na“ pentru filme. Premiul servește 
încurajării producătorilor de filme 
din toate țările în crearea de opere 
de valoare susceptibile de a ridica 
nivelul intelectual al maselor și de 
a colabora la apropierea dintre po
poare — scrie ziarul „La Libre 
Belgique".

ZĂPEZI NEAȘTEPTATE

în regiunile centrale și de nord ale 
Indiei s-a înregistrat în ultimele zile 
o scădere bruscă a temperaturii. în 
Cașmir, statul Himachal Pradesh și în

regiunile muntoase din statul Uttar 
Pradesh au căzut zăpezi .abundente, 
nemaiîntîlnite în ultimii zece ani. Tra
ficul aerian și legăturile telefonice 
au fost întrerupte. La Delhi, tem
peratura a scăzut la zero grade. Po
trivit relatărilor presei, în ultimele 
zile, din cauza frigului, au murit aici 
cinci persoane,

VECHI MONUMENT 
DIN FLANDRA

Turiștii care vizitează localitatea 
Lo, din Flandra, se opresc cu inte
res în fața unor remarcabile ves
tigii ale arhitecturii secolelor tre
cute, printre care primăria, a că
rei construcție datează din 1566
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Propuneri pentru destinderea

Ieri, miniștrii 
nouă încercare 
asupra Pieței comune agricole. Discuțiile, 
de la sediul Consiliului Comunității eu
ropene din Bruxelles, s-au purtat asupra 
formulei de compromis global propusă 
de Comisia Hallstein.

In cursul negocierilor de luni, remar
că agenjia France Presse, s-a înregistrat 
„o ușoară înăsprire a pozițiilor la majo
ritatea delegațiilor", fiecare dintre parte
nerii comunitari căutînd să ocupe o po
ziție cît mai bună în vederea „tocmelii 
finale". Principalele dificultăți rămîn cele 
din domeniul finanțării politicii agricole 
comune, prețului porumbului, protecjiei 
pieței fructelor și legumelor, chestiuni 
asupra cărora Italia a obținut satisfacție 
în compromisul global elaborat de Comi
sia Hallstein. O serie 
găsit, însă, propunerea 
favorabilă Romei”;

In ceea ce privește 
germană, aceasta a apreciat ca mult prea 
mici compensațiile financiare propuse de

„celor șase" au făcut o 
de a încheia un acord

de delegații au 
Comisiei „prea

delegația vest-

PUNCTUL
DE VEDERE 
AL ITALIEI

Se părea că după atenuarea con
trastului principal în chestiunea pie
ței agricole comune, dintre Franța și 
Germania occidentală, dosarul con
troverselor de la Bruxelles se în
drepta spre o încheiere calmă. Dar, 
după un an de obositoare negocieri, 
Italia a produs la rîndul ei „o noapte 
albă“ miniștrilor agriculttirii din ță
rile Pieței comune, rămași 20 de ore 
într-o „ședință-fluviu" (cum o carac
terizează „II Messagero").

Acest nou episod dramatic al „ma
ratonului agricol“, al cărui protago
nist a fost acum reprezentantul ita
lian, se prefigura de fapt de la sfîr
șitul lunii noiembrie, cînd Italia a 
expediat la Bruxelles „celorlalți 
cinci“ un memorandum despre care 
ziarele din Roma scriau atunci că ar 
fi fost preferabil să fie trimis cel 
puțin cu două luni mai devreme. 
„Probabil, observă „II Globo“, gu
vernul nostru era convins că Ger
mania occidentală se va opune pînă 
la sfîrșit fixării prețului unic la ce
reale. Obiecțiile Italiei („după ce ea 
păruse rămasă la fereastră“, adau
gă „II Messagero“) au constituit 
punctul nevralgic al discuțiilor din 
ultimele zile de la Bruxelles.

In această nouă fază a disputelor 
„maratonului agricol", partea italia
nă a arătat că între ea și ceilalți 
„cinci" există divergențe generate de 
pierderile pe care le-ar suferi Italia 
în cazul acceptării cererilor parte
nerilor ei. La o cultură cerealieră, 
porumbul, de exemplu, cultivat în 
peninsulă pe 400 000 ha, din care 
4/5 în zone muntoase sau deluroase, 
unde el reprezintă principala sursă 
de venit, se consideră că prețul din 
proiectul lui Mansholt e descura
jator pentru agricultorii italieni. 
La cerealele furajere, situația e 
inversă. O excesivă creștere a pre
țului lor ar aduce după sine, arată 
ziarele italiene, o agravare a condi
țiilor în care produsele de carne și 
lapte din peninsulă ar putea concura 
cu cele din celelalte cinci țări, agra
varea repercutîndu-se asupra consu
matorului italian.

La masa tratativelor de la Bru
xelles se caută acum o cale de com
promis între noii poli ai contrastelor 
din piața agricolă comună. „Se va 
vedea în următoarea ședință dacă 
această cale va fi găsită“ — scrie 
„II Messagero" luni.

Octavian PALER

Comisia C.E.E. „Noi am acceptai pre|ul 
de 425 mărci pentru tona de grîu, ceea 
ce reprezintă pentru noi un sacrificiu 
enorm" — a declarat ministrul vest-ger
man al economiei, R. Schmuecker, care 
a apreciat că în urma scăderii preturilor 
la cerealele țării sale, R.F.G. va avea 
nevoie, în primii ani, de o compensație 
de 900 milioane mărci, față de 560 mi
lioane mărci, cît a promis Comisia 
C.E.E. Totodată, relevă agenția D.P.A., 
acceptarea de către delegația R.F.G. a 
scăderii prețului tonei de grîu la 425 
mărci a provocat unele disensiuni în ca
drul coalifiei guvernamentale vesf-ger- 
mane. Cancelarul Erhard a primit luni pe 
liderii fracțiunii U.C.D.-U.C.S. cu care a 
discutat situafia. Un purtător de cuvînt 
al partidului liber-democrat a calificat 
drept „surprinzătoare" hotărîrea minis
trului vest-german al agriculturii, în timp 
ce reprezentantă organizațiilor țărănești 
din R.F.G. au criticat această măsură.

La rîndul ei, Olanda consideră prea 
încărcată factura ce trebuie plătită pentru 
fructele și legumele italiene. Nici Belgia 
nu s-a declarat satisfăcută cu formula de 
compromis global : ea a cerut limitarea 
cotei sale părji pe care va trebui să o 
verse la fondul de compensare al Pieței 
comune.

De asemenea, ministrul agriculturii al 
Franței, Edgard Pisani, a subliniat fap
tul că după numeroasele concesii făcute 
de partea franceză, în special asupra 
finanțării politicii agricole comune, este 
rîndul partenerilor săi da a ajunge, acum, 
la un acord.

La sfîrșitul dezbaterilor de ieri, o se
rie de miniștri au refuzat să facă pro
nosticuri . asupra timpului pe care ei îl 
vor mai petrece.-'împreună. In general, 
se apreciază că problemele în suspensie 
pot fi rezolvate, dar nu se exclude po
sibilitatea ca noile dificultăți ivite 
să prelungească discuțiile. Deocamdată 
sînt așteptate rezultatele noii întîlniri a 
Comisiei Hallstein, . .care va proceda la 
o revizuire a avantajelor și dezavanta
jelor rezultate din prima formulă de com
promis,

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite: La 
14 decembrie a părăsit Belgradul, 
îndreptîndu-se spre patrie, delega
ția C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
care a participat la Congresul al 
VIII-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La plecare, delegația a fost sa-

LA PARIS

Roma 14 (prin telefon).

Fruntașul mișcării de emancipare a 
negrilor din S.U.Ä., Martin Luther 
King, aflat la Stockholm spre a 
primi premiul Nobel pentru pace pe 
1964, a vorbit duminică seara în 
fața tineretului care a demonstrat în 

cinstea sa

lutată de Petar Stambolici, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., președintele Vecei Executi
ve Federale, Ștefan Doronski, 
membru al C.C. al U.C.I., vicepre
ședinte al Vecei Executive a Repu
blicii Serbia. Pînă la frontieră, de
legația a fost însoțită de Arso Mi- 
latovici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în R. P. Romînă, și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R.S.F. Iugoslavia.

CONSILIUL MINISTERIAL

Consiliul ministerial al N.A.T.O. 
se întrunește azi la Paris pentru o 
sesiune de trei zile, în prezența a 
45 de miniștri — de externe, ai a- 
părării și finanțelor, — din cele 15 
țări membre. După cum au transmis 
agențiile de presă, pe ordinea de zi 
figurează probleme militare și eco
nomice legate de relațiile interoc
cidentale. precum și aspecte ale si
tuației internaționale. Deoarece unii 
membri ai alianței atlantice. în 
frunte cu Franța, au cerut punerea 
în discuție a reformei N.A.T.O., 
considerînd că sistemul de condu
cere al pactului Atlantic este „de
pășit“, se așteaptă discuții ample în 
problema structurii militare și a 
conducerii acestei organizații. Agen
ția France Presse arată că proble
ma forței nucleare multilaterale 
«va fi evocată, dar nu aprofundată» 
întru’cît a devenit clară opoziția 
care există între S.U.A. și Franța. 
Luni dimineață, ziarul „Le Figaro“ 
scria că „ostilitatea Franței față de 
proiectul de creare a F.N.M. rămîne 
în picioare. Această poziție va fi 
reamintită de generalul de Gaulle 
secretarului Departamentului 
Stat al S.U.A., Dean Rusk, 
zia întrevederii dintre cei

de 
cu oca- 
doi oa-

Pe străzile Bonnului, o demonstrație împotriva proiectatelor forțe nu
cleare multilaterale

McGeorge Bundy, subsecretar de 
stat al S.U.A., vorbind duminică în 
cadrul unei emisiuni a postului de 
radio „A.B.C.“, a declarat că S.U.A. 
vor insisța să dețină dreptul de veto 
asupra oricăror acțiuni nucleare în
treprinse de țările membre ale a- 
lianței atlantice. în condițiile creă
rii unor forțe nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. — conform planului 
american — a spus el, grupul care 
va urma să constituie această forță 
nu va putea folosi armamentul ato
mic fără 
S.U.A.. atîta

hotărîrea președintelui 
timp cît Statele Unite

nu vor trata cu o Europă unificată. 
„Numai dacă Europa va fi pe deplin 
unificată, a adăugat Bundy, și va 
dispune de autoritatea de a hotărî 
(asupra controlului folosirii armelor 
nucleare — n.r.) aranjamentele în 
curs (cu privire la F.N.M. — n.r.) 
ar putea să fie revizuite“. Ministrul 
american a ținut să precizeze că 
S.U.A. cred în ideea unei Europe 
unificate, dar nu văd o perspectivă 
imediată a înfăptuirii ei.

în altă ordine de idei, Bundy a 
declarat că președintele Johnson a- 
preciază întîlnirea sa cu Andrei

meni de stat. Pentru Franța, atît 
planul Wilson cît și proiectul ame
rican nu fac altceva decît să con
sacre monopolul nuclear american“.

Luni la Paris s-a desfășurat o fe
brilă activitate diplomatică :

— Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, s-a întîlnit cu minis
trul de externe al Olandei, Luns, cu 
ministrul de externe francez, Couve 
de Murville. apoi cu premierul 
G. Pompidou și a fost primit de 
președintele de Gaulle. Rusk s-a 
întîlnit, de asemenea, cu ministrul 
de externe vest-german, Schröder.

— Luns a avut o întrevedere cu 
ministrul de externe italian, Sara- 
gat ; acesta din urmă s-a întîlnit, 
de asemenea, cu Couve de Murville.

— A avut loc o întîlnire Couve 
de Murville — Walker, ministrul de 
externe britanic.

— La Ministerul de Externe 
francez s-au reunit miniștrii de ex
terne ai Franței, Angliei, S.U.A. și 
R. F. Germane.

® După cum a declarat un purtă
tor de cuvînt francez, Rusk și Couve 
de Murville au" 
privind relațiile 
dar au evitat să 
direct problema 
multilaterale. După întrevederea cu 
primul ministru francez, Dean Rusk 
a declarat ziariștilor că întîlnirea a 
fost „interesantă“. La întrebarea 
unui ziarist, Dean Rusk a precizat 
că nu a discutat cu primul ministru 
francez problema armamentelor nu
cleare.

© Ministrul de externe olandez a 
declarat luni ziariștilor că guver
nul său n-a adoptat încă o poziție 
definitivă cu privire la forța nu
cleară multilaterală. Olanda este 
gata să discute aspectele politice ale 
unificării Europei occidentale cu a- 
liații săi, a • spus Luns. Totuși, a 
adăugat el, guvernul olandez are 
rezerve foarte mari în legătură cu 
oportunitatea 
între „cei șase" 
militare.

• Canada se 
oricărei forme a forțelor 
multilaterale ale N.A.T.O., care ar 
fi incompatibile cu participarea 
Franței — a declarat Ia Paris Paul 
Martin, ministrul de externe al Ca
nadei, după întrevederea cu Couve 
de Murville.

discutat probleme 
franco-america-ne, 
abordeze în mod 
forțelor nucleare

discuțiilor tehnice 
asupra problemelor

declară împotriva 
nucleare

Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, ca „foarte 
folositoare“ și că această întrevedere 
„are importanță“ în contextul 
viitoarelor contacte cu conducătorii 
sovietici.

în legătură cu întrevederile care 
au avut loc între Johnson și Wilson, 
el a apreciat că acestea au permis 
„un schimb de vederi foarte util“. 
Bundy, a arătat că pentru perioada 
imediat următoare după preluarea 
oficială a funcției, în luna viitoare, 
președintele nu are intenția să facă 
vizite în străinătate. Cu toate a- 
cestea — a spus el — președintele 
„este totdeauna gata să plece ori
unde dacă o asemenea călătorie 
poate servi cauzei păcii“.

upă conferința anuală a partidului laburist
Conferința anuală a partidului labu

rist din Anglia, care și-a încheiat lucră
rile duminică, continuă să rețină atenția 
observatorilor. Această reuniune, prima 
de la venirea laburiștilor la putere după 
13 ani de opoziție, a avut menirea, pe 
lingă alegerea organului executiv al par
tidului, să discute recentele măsuri eco
nomice ca și acțiunile de politică externă 
întreprinse de guvern, expuse de premie
rul Harold Wilson. In discursul pronunfat 
în fața celor 4 000 de activiști ai parti
dului, delegați și invitați, discurs apreciat 
de ziarul „Sunday Mirror” ca „o che
mare la luptă”, Harold Wilson s-a refe
rit la actualele dificultăți economice ale 
Angliei, amintind măsurile adoptate de 
guvern (creșterea cu 15 la sută a taxe
lor vamale la mărfurile de import, mă
rirea taxei de scont etc.). El a declarat 
că măsurile luate, finzînd să remedieze 
dificultățile din economia britanică, au 
fost dictate de greaua moștenire lăsată 
de conservatori. Comenfînd critica fă
cută astfel de premier la adresa 
conservatorilor, ziarul „Sunday Ex
press" arată că el a formulat-o și cu a- 
cest prilej pentru a preciza că esfe vor
ba realmente de o criză a economiei 
Angliei, lăsată de predecesori și nu de 
o criză a „încrederii" provocată de dis
cursurile laburiste din timpul campaniei 
electorale, cum susțin conservatorii.

George Brown, liderul adjunct al par
tidului și ministru pentru problemele eco
nomice, a arătat că guvernul laburist ela
borează un plan de dezvoltare economică

de lungă durată care prevede o sporire 
anuală de 4 la sută a producției.

Cuvîntările liderilor laburiști, au provo
cat reacții diferite în presa britanică. Zia
rul „Financial Times" scrie că „guvernul 
va trebui să dea prioritate problemelor 
economice, dacă dorește să mențină 
vreme îndelungată avansul net în favoa
rea sa indicat de sondajele opiniei publi
ce“. Ziarul își exprimă părerea că, în ca
zul în care guvernul ar anunța noi măsuri 
de austeritate, „încrederea în el va scă
dea". Pe de altă parte, săptămînalul 
„Observer“ afirmă că „partidul laburist 
riscă să cadă victima unui mit la a cărui 
răspîndire a contribuit el însuși într-o mare 
măsură, și anume că există metode ra
pide și nedureroase pentru a face eco
nomia engleză mai eficace și pentru a 
întări justiția socială în societatea noas
tră". Săptămînalul conchide că guvernul 
britanic este pus în fața dilemei : obți
nerea unor rezultate palpabile de care 
să se poată prevala, afunci cînd se va 
prezenta din nou în fața urnelor și ne
cesitățile pe termen lung care cer o ac
țiune bine chibzuită. „Aceasta face ca el 
să fie în același fimp un sprinter și un 
alergător de fond", scrie autorul artico
lului.

In ce privește activitatea diplomatică 
desfășurată de guvernul laburist în ulti
mul timp și în special conținutul con
vorbirilor Wilson-Johnson referitoare la 
proiectul F.N.M., în conferința de la 
Brighton nu s-au spus lucruri noi. La des
chiderea reuniunii — arată agenția

France Presse — circula știrea că pre
mierul Wilson ar fi acceptat în principiu 
participarea Angliei la F.N.M. și că ar fi 
căzut de acord cu președintele lohnson 
asupra creării unui directorat politic în 
cadrul N.A.T.O., compus din S.U.A., Ma
rea Brifanie, Franța și R.F.G. — ca mem
bri permanenți — și un al cincilea mem
bru, ales prin rotație din rîndul celor
lalte țări membre. Aceste informații, a- 
daugă France Presse, au provocat ne
mulțumiri în rîndurile aripei de stînga a 
partidului laburist. După cum se știe, în 
timpul campaniei electorale, liderii par
tidului au luat poziție împotriva oricărei 
participări a Marii Britanii la proiectul 
american de creare a F.N.M. La Londra 
se remarcă tonul iritat cu care premierul 
Wilson a criticat presa proconservafoare, 
acuzată că a deformat tratativele de la 
Washington. El a subliniat că guvernul 
său se va opune proliferării armei nu
cleare. Precizarea a fost primită cu a- 
plauze (chiar și din partea aripei de 
stînga a partidului).

Unii observatori sînt totuși de părere 
că, în poziția guvernului laburist față de 
proiectul F.N.M., a survenit o anumită 
schimbare, — în sensul îndepărtării de 
la declarațiile făcute în timpul campaniei 
electorale. De aceea, relatarea pe care 
premierul Wilson o va face în Camera 
Comunelor cu privire la vizita în S.U.A. 
este așteptată cu inferes.

Nicolae POPOVICI

internațională
NEW YORK 14. — Trimisul spe

cial Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Dezbaterile Adunării Gene
rale O.N.U. au intrat în cea de-a 
treia săptămînă. Primul vorbitor în 
ședința de luni dimineața a fost Al
berto Herrarte, ministrul pentru re
lațiile externe al Guatemalei. A luat 
apoi cuvîntul Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al R. P. Polo
ne. Ministrul polonez a propus con
vocarea unei conferințe a tuturor 
statelor europene la care să parti
cipe Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, în scopul studierii problemei 
securității europene în ansamblul ei. 
El a criticat planurile de creare a 
forței nucleare, multilaterale a 
N.A.T.O., arătînd că aceasta va des
chide o nouă perioadă de tensiune și 
o nouă fază a cursei înarmărilor în 
Europa. Abordînd problema dezar
mării, el a declarat că Polonia va fi 
gata să ia parte la orice tratative 
menite să apropie soluționarea aces
tei probleme importante.

Ministrul de externe al Indiei, 
Sardar Swaran Singh, a menționat, 
în cuvîntarea sa, printre cele mai 
importante probleme ale vieții in
ternaționale, necesitatea lichidării co
lonialismului și rasismului, a dife
rențelor economice crescînde între 
statele dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. El a sugerat ca Adunarea

Generală să adopte o declarație cu 
privire la principiile coexistenței 
pașnice. Referindu-se la problema 
congoleză, el a declarat că guvernul 
său se pronunță pentru retragerea 
trupelor străine și a mercenarilor din 
această țară și pentru încetarea ori
cărei intervenții din afară în Congo.

Ultimul vorbitor din ședința de 
dimineață a fost ministrul afacerilor 
externe al Republicii Gabon, Pierre 
Avaro. El a condamnat politica colo
nială a Portugaliei în posesiunile ei 
din Africa, precum și politica de 
apartheid a guvernului sud-african.

Corespondeniă Telefonică

Tratativele petroliere 
franco-algeriene

Intra Algeria și Franța sînt în curs 
de desiășurare tratative cu privire 
la exploatarea pe viitor a conside
rabilelor resurse petroliere algerie
ne. Cea mai recentă etapă a aces
tor tratative, a cincea în or
dine, s-a încheiat la Paris, cu cîte- 
va zile în urmă. Tratativele vor ii 
reluate la 17 decembrie la Alger.

Este vorba de tratative complexe
și îndelungate, dar ambele părți au 
apreciat că ele se desfășoară în- 
tr-un climat de înțelegere reciprocă.

Algeria acordă în prezent proble
melor petroliere o importanță deo
sebită. Președintele Ben Bella și 
documentele adoptate la Congresul 
al IV-lea al F.L.N. apreciază că vi
itorul dezvoltării economice a țării 
depinde în mare măsură de valori
ficarea resurselor sale energetice. 
Arătînd că din cauza lipsei de tehni
cieni, de capital și de debușee Al
geria se află în situația de a accep
ta realizarea unei politici de parti
cipare la toate stadiile de exploa
tare a petrolului, săptămînalul „Re
volution africaine" scrie : „Intre Al
geria și Franța există largi posibi
lități de colaborare în acest dome
niu. Dacă nu va crea dificultăți dez
voltării economice a Algeriei, dacă 
va manifesta dorința de colaborare 
loială și va recunoaște că Algeria 
trebuie să iasă din situația de țară 
insuficient dezvoltată, Franța va do- 
bîndi multe avantaje*.

Constantin BENGA

uvernul

NEW. YORK 14. — Trimisul spe-. 
cial Agerpres transmite : Luni dimi
neața ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
avut o întrevedere cu Philippe Takla, 
ministrul de externe al Libanului. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme interesînd cele două țări.

★

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a organizat o 
întîlnire prietenească cu șefi ai de
legațiilor țărilor socialiste la cea 
de-a XlX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. La întîlnire, din 
partea R. P. Romîne a participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

HELSINKI 14 (Agerpres). — O 
delegație a Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, alcătuită din D. C. 
Lall, membru al Parlamentului in
dian, W. Elfes, președintele de o- 
noare al partidului Uniunea Germa
nilor, Y. Choller, secretar al Consi
liului Mondial al Păcii, și scriitorul 
sovietic I. Ehrenburg, a fost primită 
de către U. K. Kekkonen, președin
tele Finlandei, și a avut întrevederi 
cu J. Virolainen, președintele Con
siliului de Miniștri, A. Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe, și K. 
Kleemola, președintele Parlamentu
lui finlandez.

în cadrul unei conferințe de pre
să, reprezentanții Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii au anunțat 
că Prezidiul a hotărît ca următorul 
Congres Mondial al Păcii să aibă loc 
la Helsinki, între 10 și 17 iulie 1965.

Sîntem profund recunoscători re
prezentanților autorităților de stat 
finlandeze pentru atitudinea lor cor
dială, a declarat D.

La conferința de 
niat că la congres 
probleme legate de
păcii și îndeosebi probleme ale de
zarmării, coexistenței pașnice, luptei 
de eliberare a țărilor coloniale, pro
bleme ale luptei împotriva colonia
lismului.

C. Lall.
presă s-a subli- 
se vor discuta 
întărirea cauzei

Negocieri americano - cambodgiene
PNOM PENH 14 (Agerpres). — La 

13 decembrie, agenția cambodgiana 
de presă a transmis un comunicat 
prin care se face cunoscută poziția 
guvernului Cambodgiei la tratative
le cu reprezentanții S.U.A., care au 
început de cîteva zile la Delhi în 
vederea rezolvării diferendelor exis

Deschiderea Cireșului 
Partidului Comunist 
din India

DELHI 14 (Agerpres). — La 13 
decembrie s-a deschis la Bombay 
cel de-a! VII-lea Congres al Parti
dului Comunist din India.

S. A. Dange, președintele P.C. din 
India, a rostit o cuvîntare de salut.

Pe ordinea de zi a congresului fi
gurează discutarea proiectului de 
program al P.C. din India, precum 
și a rezoluțiilor cu privire la pro
blemele ideologice, politice și orga
nizatorice, alegerea Consiliului na
țional.

★

Cu prilejul deschiderii Congresu
lui Partidului Comunist din India, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a trimis un me
saj de salut în care urează succes 
Partidului Comunist din India în 
activitatea sa.

izraelian
emisionat

Guvernul izraelian, întrunit luni seara 
în ședință extraordinară, și-a prezen
tat demisia, care urmează după mo
țiunile de neîncredere în guvern depuse 
de opoziție în parlament la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute. Duminică seara, după o 
„furtunoasă ședință a cabinetului" — cum 
o descrie France Presse — un comunicat 
oficial anunța crearea unui comitet mi
nisterial însărcinat cu determinarea ati
tudinii guvernului față de aceste mo
țiuni care trebuiau să fie dezbătute azi, 
marți, în parlament. Comitetul urma să 
decidă dacă trebuie să fie invocată clauza 
„responsabilității colective“ a miniștrilor 
și deputaților din partidele coaliției gu
vernamentale, pentru susținerea îri bloc 
a guvernului, cu prilejul punerii la vot

a moțiunilor. Se anunțase că mai mulți 
miniștri au indicat că vor vota contra gu
vernului dacă șeful acestuia, Eshkol, ac
ceptă cererea lui Ben Gurion de a se re
deschide ancheta în „afacerea Lavon", 
fostul ministru al apărării. Cererea lui 
Ben Gurion a provocat violente reacții în 
propriul său partid, Mapai, actualmen
te prezidat de Eshkol. Conducerea parti
dului și grupul său parlamentar trebuiau 
să hotărască marți asupra acestei cereri, 
în legătură cu care șeful guvernului a de
clarat că nu va putea rămîne în frun
tea guvernului în cazul unui vot favo
rabil lui Ben Gurion. France Presse con
sidera luni că partizanii lui Ben Gurion 
nu vor depune armele, deciși să obțină 
îndepărtarea șefului guvernului.

Pentru prima dată un tribunal vest-german s-a deplasat în afara 
R. F. Germane pentru a vizita un lagăr de exterminare nazist. In legă
tură cu procesul de la Frankfurt al unor criminali de război, reprezen

tanți ai tribunalului de aci au sosit la Auschwitz

tente între cele două țări. In primul 
rînd, guvernul cambodgian cere să 
înceteze atacurile împotriva satelor 
situate în regiunile de frontieră ale 
Cambodgiei. Cambodgia va respinge 
în continuare propunerea de creare 
a comisiei internaționale de control 
la frontierele ei.

Plenara C. C 
al Partidului Comunist 
Italian

ROMA 14 (Agerpres). — Timp de 
trei zile și-a desfășurat lucrările 
Plenara C.C. al P.C. Italian. După 
cum anunță „Unită“, plenara a dis
cutat și aprobat raportul „Pentru 
rezolvarea crizei economice și po
litice pe cale democratică“, prezen
tat de Giorgio Amendola, membru 
al Direcțiunii și. Secretariatului C.C. 
al P.C. Italian, și raportul cu pri
vire la contactele internaționale ale 
partidului, prezentat de Giuliano Pa- 
jetta, membru al C.C. al P.C. Italian.

SCURTE SURI
■ J • •

V1ENA. Sesiunea Consiliului gene
ral al Federației Internaționale a Re- 
zistenților (F.I.R.), la care au partici
pat reprezentanți din 19 țări, a exa
minat unele acțiuni ce vor fi între
prinse în legătură cu cea de-a 20-a a- 
niversare a victoriei asupra fascismu
lui. Din R. P. Romînă a participat 
Gheorghe Vasilichi, președintele Co
mitetului foștilor deținuți antifasciști, 
membru al Consiliului general al 
F.I.R.

PEKIN. In capitala R. P. Chineze 
a avut loc semnarea protocolului re
feritor la schimburile comerciale și 
plăți între R. P. Chineză și R. P. Bul
garia pe anul 1965. China va livra 
Bulgariei minereuri, textile, mașini, 
anvelope și altele și va primi metale 
neferoase, nave, mașini-unelte, piese 
de schimb pentru mașini etc.

MADRID. Guvernul spaniol a infot- 
mat pe fostul președinte argentinean, 
Peron, că înainte de a putea vizita ca
pitala Spaniei, trebuie să semneze o 
declarație prin care se angajează să se 
abțină de la orice activități politice. 
Guvernul spaniol a cerut secretarului 
particular al fostului președinte, pre
cum și altor doi lideri peroniști, să pă
răsească teritoriul Spaniei în decurs de 
72 de ore.

MOSCOVA. Publicul moscovit a 
făcut o caldă primire trio-ului instru
mental „București", alcătuit din pia
nistul Valentin Gheorghiu, violonistul 
Ștefan Gheorghiu și violoncelistul 
Radu Aldulescu. Primul concert al 
trio-ului a avut loc sîmbătă în sala de 
concerte a Institutului muzical „Ghe- 
sinin", iar al doilea concert, duminică.

MÜNCHEN. Chombe a avut luni 
o întrevedere cu primul ministru al 
landului Bavaria și convorbiri cu re
prezentanți ai cercurilor de afaceri și 
financiare pentru a obține o majorare 
a creditului acordat de aceste cercuri. 
Marți, primul ministru al Congoului 
va pleca la Bonn.

DAMASC. Agenția France Presse 
anunță din Damasc că în prezent are 
loc o importantă reuniune a conduce
rii internaționale a partidului Baas la 
care iau parte reprezentanții secțiilor 
partidului din toate țările arabe.
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