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In ziarul de azi : PE PLANUL
CALITĂȚII SUPERIOARE

Din om în om, din vorbă-n vorbă 
am parcurs un drum lung prin hala 
laminoarelor uzinelor „Republica". 
Am privit stivele de metal din preaj
ma cuptoarelor, blocurile de oțel 
tăiate cu precizie și ușor, cum taie 
un croitor firul de ață, de fierăs
traie. Trecute prin cuptoare, barele 
de oțel rotund își schimbă culoarea. 
Capătă strălucire, devin luminoase, 
fierbințeala lor te dogorește.

După ce am însoțit o bucată de 
vreme oțelul hunedoréan la laminoa- 
relo de la „Republica" sub cupo
la aceleiași hale imense am ajuns la 
rampa de produse finite. In locul 
stivelor de oțel rotund întîlnite la 
intrare, aici erau orînduite alte sti
ve : țevi de zeci șl poate sute de di
mensiuni. Se încărcau vagoanele, 
se completau avizele de expediție, 
buletinele de calitate. Laminoarele 
uzinei lucrează neîntrerupt, în trei 
schimburi. Biroul de expediție și cel 
de calitate de asemenea. Oriunde 
se opresc în țară, sau peste hotare, 
încărcătura vagoanelor și documen-

• „Calendarul“ uzinelor „Republica** ® Co
rective făcute „din mers** • Căutări 
creatoare • Vagoane cu cale liberă

• Vești din fărlle socialiste (pag. 
3-a).

• Sport (pag. 3-a).
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CULTURALĂ
LA SATE

Lunile de iarnă, cu munci agrico
le mai restrînse. cu serile lungi, 
bune de stat la sfat, ori cu o carte în 
mînă, constituie anotimpul cel mai 
prielnic desfășurării activității cul
tural-educative la sate. în această 
perioadă colectivistul, mecanizatorul, 
lucrătorul în gospodăria de stat își 
îndreaptă și mai stăruitor pașii spre 
căminele culturale, spre biblioteci și 
cinematografe.

în lumina sarcinilor puse de partid 
în domeniul agriculturii, activitatea 
cultural-educativă este orientată 
spre principalele probleme ale vie
ții satului colectivizat, ale mun
cii în marile gospodării agri
cole, spre dezvoltarea conștiinței 
socialiste ; ea este menită să con
tribuie. din plin și prin toate mij
loacele'la întărirea gospodăriilor co
lective, la sporirea producției vege
tale și animale. Recenta plenară a 
Comitetului regional de partid Bucu
rești, privind munca politică și cul
turală de masă, sau consfătuirea pe 
aceeași temă ținută nu de mult la 
Comitetul regional de partid Bacău 
au subliniat necesitatea de a se va
lorifica cît mai deplin ampla expe
riență acumulată de activiștii cul
turali și au contribuit la îndrumarea 
organizațiilor de partid, a comite
telor de cultură și artă, a organiza
țiilor sindicale și de tineret, a co
misiilor de femei, a consiliilor agri
cole în organizarea unei munci cul
tural-educative permanente și bo
gate în conținut.

Pentru milioanele de colectiviști, 
lunile de iarnă sînt „luni de școa
lă“ pentru îmbogățirea cunoștințe
lor profesionale, pentru însușirea 
experienței înaintate în agricultură, 
pe cele mai diferite căi și în pri
mul rînd la cursurile învățămîntu- 
lui agrozootehnic. în aceste luni 
se va ține în fiecare cămin cul
tural un ciclu de conferințe a- 
grozootehnice, axat pe răspîndirea 
experienței valoroase obținute în 
unitățile agricole socialiste, temele 
fiind fixate de căminul cultural 
împreună cu conducerea gospodă
riei colective și inginerul agronom. 
La aceste expuneri este important 
să fie atrași toți colectiviștii 
care nu sînt cuprinși în învățămîn- 
tul agrozootehnic. Tratează aceste 
conferințe teme care interesează di
rect pe auditori, 
regularitate, în condiții cît 
bune, pe înțelesul oamenilor, 
strate cu un bogat material 
tuitiv ? — iată aspecte ce
cer urmărite îndeaproape.

Ceea ce îi atrage pe colectiviști la 
căminul cultural este programul 
bogat și variat, întocmit interesant, 
astfel încît să îmbine judicios la
tura instructiv-educatlvă cu cea 
distractivă. Parcurgînd planurile ce
lor mai active așezăminte culturale 
întîlnești informări asupra proble
melor actuale ale politicii partidu
lui și statului, ale situației interna
ționale, expuneri care înfățișează 
marile realizări dobîndite de po
porul nostru sub conducerea parti
dului, manifestări numeroase care 
contribuie la educarea oamenilor 
muncii din agricultură în spiritul 
socialismului. Cine nu va dori să-și 
petreacă timpul liber la cămin, cînd 
are prilejul unei întîlniri cu briga
da științifică sau cînd i se oferă 
un jurnal vorbit, o conferință in
teresantă, o seară de întrebări și 
răspunsuri, un film, o călătorie pe 
hartă, un program artistic atrăgă-

sînt expuse cu 
mai 
ilu- 
in- 
se

Lectura șl discuții (la căminul cultural din Cîmpa-Petioșeni)

tor ? Din programele căminelor 
culturale nu pot lipsi manifestările 
care vin mai direct în întîmpinarea 
preocupărilor celor tineri — tradi
ționalele „joi ale tineretului“, dumi
nica cultural-sportivă, concursurile, 
nici cele adresate îndeosebi femeilor.

Satele de azi dispun de o puter
nică forță culturală: zecile de inte
lectuali, care-și aduc contribuția la 
viața culturală. Totodată, sînt în- 
tîmpinați cu viu interes oame
nii de știință și cultură veniți 
în mijlocul colectiviștilor să țină ex
puneri și lecții, cicluri de conferințe 
pe teme științifice, cu un conținut 
substanțial de idei, atrăgătoare, cu 
forță de convingere. Numeroasele 
manifestări de calitate, organizate în 
iarna trecută cu participarea inte
lectualilor din orașe, reprezintă o 
experiență ce merită să stea în a- 
tenția organelor de partid, a comi
tetelor de cultură și artă. A luat 
amploare și activitatea brigăzilor 
științifice. Extinzînd această formă 
operativă, vie, de mare eficacitate în 
răspîndirea cunoștințelor, în fiecare 
regiune să 
itinerarele 
localitățile 
activitatea 
deosebit temele de interes 
Deosebit de utile s-au dovedit —în 
regiunile București, Oltenia ș.a. — 
consultațiile științifice date de spe
cialiști de înaltă calificare în do
meniul agriculturii.

In lunile de iarnă au loc și unele 
acțiuni la scara întregii țări : „Fes
tivalul filmului la sate“, „Lună a 
cărții la sate“, al IV-lea Festival de 
teatru de amatori „I. L. Caragiale“. 
Sînt prilejuri pentru a desfășura în 
jurul lor o gamă largă de manifes
tări dintre cele mai interesante și 
instructive. In regiuni s-au organi
zat și concursuri artistice locale. 
Oaspeți dragi la sate sînt de aseme
nea formațiile artistice profesionis
te, precum și cele din întreprinderi.

Căminul. cultural corespunde nu
melui său numai dacă este într-ade- 
văr un .„cămin“, primitor. E deci 
o obligație neîntîrziată a sfaturilor 
populare de a asigura, acolo unde 
acest lucru s-a făcut încă insufi
cient, reparațiile necesare și aprovi
zionarea cu combustibil.

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, sfaturilè 
populare, comitetele de cultură și 
artă, organizațiile de masă au da- 
toria să asigure, cu eforturi unite, 
o largă desfășurare a muncii cultu
ral-educative în perioada de iarnă.

Consiliului Superior

Cu priveliștea din incintă s-au 
obișnuit nu numai cei care trec pe 
acolo, la intrarea șl la ieșirea din 
schimb. S-au obișnuit chiar și cei 
care calcă mai rar pragul uzinei. 
Două panouri așezate simetric a- 
nunță: producția de țevi Unite a u- 
zinelor „Republica" a crescut între 
anii 1944—1964 de 25 de ori... Intre 
cele două panouri, în față un al 
treilea — panoul de onoare al evi- 
dențiaților in producție și al anga
jamentelor luate pe 1964. încolo, 
peisajul obișnuit.

Cum putem aila gîndurile, aspira
țiile, bucuriile colectivului ' uzinei ? 
— ne-am întrebat. Și-am pus între
barea mai multor oameni întîlniți în 
jurul nostru : spre deosebire de anii 
trecuți, ce fapte noi ați remarcat in 
activitatea uzinei în anul 1964 ?

Primul ne-a răspuns Vasile Omo- 
cea, laminator-șef, membru în comi
tetul de partid al uzinei.

— V-ați însemnat de pe panou 
angajamentele noastre pe '64. Tra
geți o linie peste ele. Nu sînt vechi. 
Sînt însă depășite. Angajamentele 
inițiale au fost îmbunătățite. Am 
pornit la începutul anului cu cîteva 
prevederi precise : 2 000 tone de 
țevi finite, calitate superioară, 2 
milioane lei beneficii peste plan... 
Notați cîteva rezultate. Le cunoso 
pe 11 luni. Productivitatea muncii a 
crescut cu 5,9 la sută. S-au reali
zat peste 4,5 milioane lei beneficii. 
Și la calitate s-au făcut pașf înain
te. Sarcina, de 84 la sută țevi de 
calitatea I, a fost depășită cu 1—2 
la sută în iiecare lună.

Am mai făcut un popas. Chiar în
demnați de tovarășul Omocea : Stați ' 
de vorbă — ne-a spus — cu tova
rășul Paul Adam, controlor tehnic 
de calitate. La noi, calitatea produc
ției este pe primul plan.

N-am apucat să terminăm obiș
nuita întrebare, căci tovarășul Adam 
ne-a luat-o înainte.

— Ce-am remarcat... ? Ce măsu
ră am luat ? Am extins controlul 
de calitate la încărcarea și su
pravegherea cuptoarelor, adică toc
mai acolo unde își avea obîrșia 
calitatea mai slabă a unor țevi. Sep
tembrie a fost un punct de cotitură.' 
De atunci procentul țevilor de cali
tatea întîi oscilează lună de lună 
în jurul lui 87 la sută, cifră care 
poate fi încă depășită. Și asta nu-i 
totul : prin reorganizare, brigăzile și 
echipele din secții au devenit mai 
omogene. Cursurilor de ridicare a 
calificării li s-a dat o mai bună
rientare. Mare parte din tematica 
lor este axată acum p.e probleme 
puse de cerințele practice, concrete 
ale producției. Ne-am procurat și 
mostre de defecte pentru exemplffi- 
care. Concomitent cu îmbunătățirea 
organizării procesului de producție, 
controlul între faze capătă noi spa
ții. Preconizăm introducerea contro
lului de calitate încă din depozitul 
de țagle. Astfel va crește ponderea 
țevilor de calitate superioară.

La despărțire a adăugat : „In 
curînd 88 la sută țeavă de-a’ntîia 
și... pe anul viitor".

Tovarășul Ion Sălăjan, inginerul 
șef al uzinei, nu s-a grăbit să ne 
răspundă pe loc.
. — Să judec rezultatele din anul 

acesta ? Intr-un an de muncă s-au 
cîștigat doi ani de experiență. S-a

muncit mai bine. Asta-i părerea 
mea. Cei din secțiile de laminare, 
de prelucrare, lucrează într-o cola
borare strînsă, după un program ju
dicios. Au crescut vizibil indicii de 
utilizare a agregatelor. Toate rezul
tatele le-aș înmănunchea într-unul. 
Ne-am respectat, cu foarte puține 
excepții, obligațiile față de benefici
ari. Cînd a lost necesar să livrăm 
suplimentar Uzinelor „Grivița roșie", 
„Electroputere" Bau „Vulpan" anu
mite laminate, ne-am considerat 
mobilizați cu toții. Un amănunt pe 
care n-aș vrea să-l omit. Spre deo
sebire de anii trecuți, de urmărirea 
respectării disciplinei contractuale

existe grija pentru ca 
brigăzilor să cuprindă și 
cele mai depărtate, ca în 
lor să abordeze în mod 

actual.

Marți dimineața, în Sala Palatu
lui R. P. Romîne, au început lucră
rile ședinței plenare a Consiliului 
Superior al Agriculturii. Iau parte 
membrii Consiliului și invitați — 
specialiști din institutele de cercetări 
și de învățămînt agricol superior, de 
la consiliile agricole regionale și ra
ionale, din unitățile agricole socia
liste, reprezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești.

La ședință participă tovarășul 
Alexandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Plenara analizează rezultatele otr- 
ținute în agricultură în acest an și 
măsurile pentru dezvoltarea produc
ției agricole în anul 1965.

Tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a pre

„Petrila“
Zilele acestea 

nică din Turnu 
pentru probe la mare cargoul „Pe
trila“ de 1600 tdw — al treilea de 
acest tip construit în această între
prindere și, totodată, a 17-a navă 
care a părăsit în acest an șantierul 
de construcții navale. După probe,

Timpul orașului
Infr-un local din Craiova am văzut o 

pictură. Mîna a fost stîngace, culoarea 
exagerată, dar elementul esențial a ră
mas. Tabloul reprezenta o stradă oare
care din orașul de odinioară. Dintr-o 
birjă cobora mai întîi un baston, apoi 
o pălărie și, în cele din urmă, Craiova, 
în persoana unui negustor de cereale 
sau proprietar de hectare mărginite doar 
de orizont. Cîfiva trecători indiferenți se 
pierdeau în largul trotuarului. Era vre
mea cînd strada nu-l chema prin nimic 
pe cetățeanul orașului, cînd o singură 
privire aruncată din balconul casei îți 
dezvăluia realitatea unui oraș anemiat, 
mereu însomnurat, din care oamenii ple
cau aiurea în căutare de lucru.

Acum descinzi într-un oraș cu totul 
nou. Deosebit și ca aspect, dar și din 
punctul de vedere al preocupărilor cetă
țenești. Craiova a intrat în ritmul orașe
lor industriale și pe acest femei, al dez
voltării industriei, viața culturală și so
cială pulsează cu deplină sănătate. In 
centrul orașului, ca și la periferiile sale 
s-a construit și se construiește desfășu
rat. Numai anul acesta aproape 1 300 de 
apartamente. Majoritatea cetățenilor lu
crează în industria nouă a Craiovei — 
uzinele „Electroputere”, Fabrica de 
șini agricole și la marele Combinat 
mic aflat în plină ridicare. In anul 
se pregătește de plecare rețeaua 
mercială urbană s-a extins cu cîteva 
de unități noi. Panouri și afișe te solicită 
în sălile Teatrului de Stat și Filarmonicii, 
la Casa de cultură a sindicatelor sau la 
muzee ; la tot pasul întîlnești tineri gră- 
ț>indu-se spre Casa studențească. Și nu 
rareori observi în plasa de cumpărături 
a femeii sau la subsuoara școlarului cărți 
împrumutate de la bibliotecile orașului.

Așa se explică forfota Craiovei de azi. 
Timpul orașului e timpul lucrătorului, al 
cetățeanului plecat cu treburi sau pur și 
simplu al omului de pe stradă. Cum și 
mai ales cît de repede rezolvă el dife
ritele treburi cotidiene ? 
tema anchetei noastre.

INTERVIU PE STRADĂ

Am oprit la întîmplare, în două puncta 
ale orașului, cîfiva trecători. Printre ei se 
aflau o gospodină, un muncitor ceferist, 
un inginer, tî> profesor ți o funcționară,

zentat raportul cu privire la realiză
rile .din agricultură în acest an și 
măsurile tehnico-organizatorice pen
tru îndeplinirea sarcinilor în anul 
viitor. Tovarășul Bucur Șchiopu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, a expus ra
portul privind activitatea gospodă
riilor agricole de stat în anul 1964 și 
măsurile pentru îndeplinirea planu
lui pe anul 1965. în continuare, to
varășul Nicolae Giosan, prim-vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, a prezentat raportul a-' 
supra rezultatelor cercetărilor știin
țifice și tematica de cercetare în a- 
nul viitor.

După-amiaza au avut loc dezba
teri în secțiile . de specialitate ale 
Consiliului Superior al Agriculturii 
în legătură cu rapoartele prezentate.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

O-

în drum spre Constanța
de la Uzina meca- 

Severin, a plecat
nava va fi predată NAVROM-ului. 
Cargoul „Petrila" poate naviga inde
pendent pe mări și oceane. Pe cargou 
au fost create condiții optime de 
muncă și odihnă pentru echipaj. Ieri 
la ora 13,15 „Petrila“ a trecut pe sub 
Podul Prieteniei la Giurgiu, îndrep- 
tîndu-se spre Constanța.

Craiova. Fața nouă a unui vechi oraș

Le-am adresat pe rînd întrebarea : ;,leșifi 
■zilnic în oraș cu treburi. Unde vă chël- 
tuifi cel mai mult timpul în mod inutil?” 
Din zece persoane, opt au răspuns cam 
așa : „La autobuze, în stafii. Aștepți 
pînă-fi pierzi răbdarea". Răspunsul venea 
cu o grabă surprinzătoare, ca și cînd 
omul se aștepta dinainte la această în
trebare. Și, după cum se va vedea, nu 
fără temei. Un raid pe traseele autobu
zelor ne-a prilejuit unele observații care 
confirmă cele spuse de omul de pe 
stradă.

La un cap de linie, cîteva mașini. Șo
ferii s-au adunat la o țigară și stau piro
niți de o glumă vînătorească sau de un 
banc. Și bancuri sînt multe, mai ales în 
orașul de pe Jiu... Șoferii au uitat de 
grafic, de orar, de tot. In această atmos
feră de destindere, prompt și sîrguincios 
este doar aparatul de fotografiat, care 
imortalizează instantaneul. II trimitem în
treprinderii de transporturi Craiova ca o 
dovadă care nu poate fi contestată. Dacă 
se mai adaugă părerea că pe trasee con
trolul este slab, că depanarea nu este 
deloc operativă și că traseele nu sînt 
întotdeauna respectate, atunci se contu
rează, într-o oarecare măsură, posibilita
tea unui dialog cu urmări pozitive la 
conducerea întreprinderii de transporturi.

IN FAȚA GHIȘEULUI
Te plimbi pe străzile Craiovei și citești 

firmele unor instituții : Sfatul popular al 
orașului, Comitetul pentru cultură și artă, 
Întreprinderea de gospodărie orășeneas
că, Tribunalul... Instituții serioase, noi în 
esență ți în funcfiile pe care le au<

Titu ,Stan e șeful oficiului de preve
deri sociale al sfatului popular orășe
nesc. Prin natura serviciului — întocmirea 
dosarelor de pensionare, acordarea de 
ajutoare bănești, trimiteri la tratament 
etc. — funcjionarii oficiului intră în le
gături directe cu un mare număr de ce- 
tăfeni. Nii e greu să vezi că la sectorul 
prevederi sociale e statornicită o rînduia- 
lă bună : la ghijee, cetățenii primesc o 
informare competentă, în amănunt ; fie
care funcționar al oficiului are de rezol
vat anumite acte și sesizări ; în posturile 
de răspundere ale oficiului sînt încadrați 
cei mai calificați funcționari.

Rezolvarea cererilor, înfocmirea acte
lor de pensionare nu depind însă exclu
siv de oficiul de prevederi sociale. Acest 
sector are relații cu diferife întreprinderi 
și instituții, Uneori din birourile acestora 
pornesc spre oficiu acte întocmite neco- 
respunzăior. Așa s-a întîmplat că la reve- 
rificarea actelor, în cazul de față, s-a 
constatat o greșeală. Un om solicitase 
sprijinul instituției de stat. Tovarășul Titu 
Stan‘a cerut imediat relații telefonice la 
serviciul „C.F.R.-Mișcare” din oraș. Ne
satisfăcut de cele aflate, a luat legătura 
cu Direcția C.F.R. din Timișoara... Intr-un 
cuvînt, pentru ca cetățeanul să-și pri
mească pensia la timp, Titu Stan s-a zbă
tut. Om de inimă. Stimat și prețuit de 
toți.

Sînt însă și altfel de oameni. E drept, 
din ce în ce mai puțini, totuși sînt. Nu 
se știa precis cine anume era de servi
ciu în ziua aceea. Dar în sala de aștep
tare a serviciului de spațiu locativ se 
aflau o femela și un bărbat, cars deva-

niseră de-acum doi dintre „obișnuifii ca
sei”. Femeia, o locatară de pe sfrada 
Traian Demetrescu, căsătorită de curînd, 
cerea o semnătură pentru aprobarea in
trării sale în casa soțului, unde se și 
mutase. Alt cetățean, locatar în sfrada 
A. Cuza, sfăfea în casa lui proprie, dar 
îi trebuia nu știu ce adeverință. De cîfe- 
va zile venea regulat, ca la serviciu, se 
așeza pe bancă și aștepta. Și în ziua 
aceea funcționarul, care putea să rezolve 
pe loc aceste două cazuri, nu era 
instituție și nici n-a venit pînă seara.

DIALOG LA POLICLINICĂ

în

Nu știam de 
căldură despre 
cu, medic primar 
nească de adulji. El ne-a fost recoman
dat ca un specialist de înaltă calificare ; 
un om conștiincios, atent și apropiat de 
pacienți, operativ, pasionat de nobila 
lui profesie.

Dar, iată și un alt fel de a privi și, mai 
ales, de a respecta timpul cetățeanu
lui :

Dinaintea unui cabinet medical de la 
efaj se aflau vreo 30 de persoane. Pe ușă 
scria: „Aici se semnează fișele pentru noii 
angajați“. Prin urmare, industria Craiovei, 
care se dezvoltă mereu și mai ales ma-

Ștefan ZIDÂRIȚĂ 
Gheorghe GRAURE 

Fotografii: Radu COSTIN

ce se vorbește cu atîta 
doctorul Adrian Popes- 

la policlinica orășe-

(Continuare în pag. Il-a)

Toaleta țevilor (în atelierul de polizare al uzinelor „Republica")
Foto : Gh. Vințiiă

ocupă nu numai serviciul nostru 
desfacere. A fost antrenat și ser- . ...

se

viciul producției El are în 
programarea comenzilor. Bilunar a- 
nalizăm fiecare contract în parte : 
cu toate detaliile, cu toate specifica
țiile lui.

*
P. S. — L-am întrebat ieri la telefon 

pe tovarășul ing. Ion Sălăjan despre 
îndeplinirea angajamentului anual 
al colectivului uzinei, de a livra 
peste plan 4 000 tone de țevi finite.

De la celălalt capăt al firului am 
primit un răspuns scurt și precis :

— 4 270 tone.

A

tele de transport care le însoțesa 
ajung la timp. Cei de la „Republi
ca" sînt în avans față de timpul ca
lendaristic.

Constantin MORARU. 
Ioan ERHAN

★
Angajamentul anual a fost Îndepli

nit și la indicele de creștere a pro
ductivității muncii și la sarcina de 
îmbunătățire a calității țevilor, șl la 
beneficii... Ceea ce înseamnă că 
anului 1965 i-au fost puse temelii 
solide încă de acum.

întoarcerea delegației C.C. al P.M.R. 
de Sa Congresul Uniunii Comuniștilor

din Iugoslavia
Marți dimineața s-a înapoiat în 

Capitală delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn care a participat la cel de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Din delega
ție au făcut parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, Gheorghe Stoi
ca, membru al C.C. al P.M.R., Ilie 
Verdeț, membru al C.C. al P.M.R., 
șef de secție la C.C. al P.M.R., Au-

rel Mălnășan, ambasadorul R. P. 
Romîne în R.S.F. Iugoslavia..

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost 
tîmpinați de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coliu, Leontin 
Sălăjan, de membri ai C.C. 
P.M.R., de activiști de partid.

Au fost de f^tă Ante Ciudina, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, ,și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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VOTUL MARILOR ELECTORI
DIN COLEGIUL ELECTORAL

Ö Thnt recomandă 
prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. in Cipru

AMERICAN
Cei 538 de mari electori ai Cole

giului electoral american s-au întru
nit luni în capitalele statelor S.U.A., 
precum și la Washington (pentru 
districtul Columbia), cu scopul de 
a consfinți, potrivit prevederilor 
constituției americane, alegerea lui 
Lyndon Johnson și a lui Hubert 
Humphrey în funcțiile de președin
te și, respectiv, vicepreședinte al 
Statelor Unite. Cei 486 de mari e- 
lectori din 44 de state ale S.U.A., 
unde președintele Johnson a întru
nit majoritatea voturilor la 3 noiem
brie, s-au pronunțat în favoarea can
didatului partidului democrat, în 
timp ce 52 de mari electori, repre- 
zentînd cele șase state unde victo
ria a fost obținută de senatorul 
Goldwater, s-au întrunit pentru a-și 
da voturile candidatului învins.

La 6 ianuarie, cele două camere 
ale Congresului S.U.A. se vor în
truni pentru a ratifica votul de luni.

La New Kork a fost dat publicită
ții un raport al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care se recoman
dă Consiliului de Securitate să pre
lungească cu încă trei luni de zile 
mandatul forțelor O.N.U. în Cipru. 
Părțile direct interesate în problema 
cipriotă — Cipru, Grecia, Turcia și 
Marea Britanie — se arată în raport, 
sînt de acord ca mandatul forțelor 
O.N.U. în Cipru, care expiră la 26 
decembrie, să fie prelungit pină la 
26 martie 1965.

Deschiderea 
sesiunii N. A.T. O.

Marți dimineața, la Palatul 
Port Dauphine din Paris, s-a 
deschis, sub președinția minis
trului de externe al Belgiei, Paul 
Henri Spaak, sesiunea de iarnă 
a Consiliului ministerial N.A.T.O. 
La sesiune, care va- dura trei 
zile, iau parte 45 de miniștri de 
externe, ai apărării și finanțelor 
din cele 15 țări membre ale a- 
lianței atlantice. (Amănunte in 
pag. IV-a)



ORGANIZAȚIA DE PĂRTID Șl VIAȚA ȘCOLII 

Esențialul
Partidul a încredințat școlii, zeci

lor de mii de cadre didactice mi
siunea înaltă și plină de răspundere 
de a pregăti un tineret cu un larg 
orizont de cultură generală, animat 
de dorința fierbinte de a munci cu 
dragoste și abnegație pentru înflo
rirea continuă a patriei noastre so
cialiste. Experiența acumulată an de 
an în instituțiile de învățămînt din 
regiunea Argeș ilustrează și ea con
tribuția prețioasă pe care organiza
țiile de partid din școli o aduc, prin 
mijloacele specifice ale muncii po
litice, la îndeplinirea multiplelor 
sarcini ce revin școlii și slujitori
lor ei.

Cum îndrumăm 
comiteteSe raîonaîe 
și orășenești

îmbunătățirea muncii de partid 
din școlile regiunii noastre re
flectă și preocuparea constantă 
a comitetului regional și a co
mitetelor raionale de partid pen
tru pregătirea și educarea multilate
rală a tineretului. în ședințe ale bi
roului și în plenare ale comitetului 
regional de partid se analizează pe
riodic diferite laturi ale procesului 
instructiv-educativ, rezultatele la în
vățătură ale elevilor. La fel proce
dează și comitetele raionale. Cu pri
lejul instruirii aparatului de partid 
atît la regiune cît și la raioane a 
devenit un bun obicei de a se insis
ta asupra sarcinilor ce revin organi
zațiilor de bază din școli în spriji
nirea corpului profesoral în diferite 
etape ale anului de învățămînt. Tot
odată, instructorii studiază docu
mente difuzate de Ministerul învă- 
țămîntului, materiale întocmite de 
colective alcătuite de comitetul re
gional de partid, ascultă expuneri 
ale membrilor biroului despre con
statările făcute pe teren. Recent s-a 
organizat o ședință la care au parti
cipat toți primii secretari și secre
tarii cu propaganda ai comitetelor 
raionale de partid din regiune în ca
drul căreia pornind de la experiența 
valoroasă a unor secretari raionali — 
care participă frecvent la adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
din școli, țin conferințe în fața ca
drelor didactice — s-au preconizat 
măsuri pentru realizarea unui con
tact mai strîns și mai sistematic cu 
birourile organizațiilor de bază și 
directorii de școli și în acest scop, 
elaborarea unor planuri de activitate. 
Pornind de la unele lipsuri ce se 
manifestă încă, s-au dat indicații cu 
privire la pregătirea instructorilor 
raionali cu aspecte specifice muncii 
de partid din școli.

Comitetele raionale și orășenești 
organizează instruirea lunară a se
cretarilor organizațiilor de bază din 
instituțiile de învățămînt. Practica 
arată însă că este necesar ca perio
dic instruirea lor să fie făcută de 
către biroul comitetului regional. De 
aceea, la începutul lunii ianuarie, în 
timpul vacanței de iarnă vom con
voca la un seminar de cinci zile pe 
toți secretarii organizațiilor de bază 
din școli. Cu acest prilej vom căuta 
să nu repetăm problemele care s-au 
mai expus și în alte dăți și să asi
gurăm ca punct de pornire al dez
baterilor experiența eficientă și de 
dată mai recentă a celor mai bune 
organizații de bază.

De cîteva luni, comitetul regional 
a format o comisie pe probleme ale 
școlii alcătuită din 25 învățători și 
profesori membri de partid cu expe
riență și de prestigiu care pre
dau diferite materii în școlile gene
rale de opt ani, în învățămîntul me
diu și învățămîntul profesional și 
tehnic. La indicația biroului regio
nal comitetele raionale au creat 
asemenea comisii. Aceste colective 
obștești ne sînt de cm mare ajutor în 
îndrumarea muncii de partid din 
școli, în studierea competentă a di
feritelor laturi ale muncii colective
lor didactice. De curînd, comisia re-

Din scrisorile sosite în ultimul 
timp pe marginea schimbului de 
experiență, de păreri în legătură 
cu activitatea organizațiilor de 
partid din școli spicuim urmă-
toarele :

Marin Tîrcomnicu, secretarul or
ganizației de bază ; ing. Gheorghe 
Tudor, directorul Centrului școlar a- 
gricol Craiova: Socotim deosebit de 
util schimbul de păreri în le
gătură cu activitatea organiza
țiilor de partid din școli. Noi 
am dori să facem o propunere 
care, dacă va fi înfăptuită, credem 
că va asigura sporirea contribuției 
membrilor de partid la bunul mers 
al procesului instructiv-educativ ce 
se desfășoară în centrul nostru șco
lar.

Pe lîngă cadrele didactice și alți 
salariați ai școlii, organizația noas
tră de bază cuprinde și un număr 
însemnat de elevi ai școlii tehnice 
de maiștri pentru mecanizarea a- 
griculturii deși este știut că unele 
sînt sarcinile profesorilor și altele 
cele ale elevilor. De aceea credem 
că ar fi bine să se creeze organiza
ții de bază separate: una care să cu
prindă cadrele didactice și salariații, 
iar alta — elevii. în felul acesta, 
profesorii membri și candidați de 
partid ar avea posibilitatea să des
fășoare o activitate mai eficientă, 
să sprijine mai mult conducerea 
centrului școlar, colectivul didactic 
în perfecționarea procesului de în- 
vățămînt. Totodată, comuniștii din 
rîndurile elevilor ar putea să-și 
concentreze atenția, într-o mai mare 
măsură decît pînă acum, asupra 
principalei îndatoriri pe care o au 
elevii — însușirea temeinică a cu
noștințelor necesare viitoarei lor 
meserii.

gională a analizat desfășurarea pro
cesului instructiv-educativ din învă
țămîntul profesional și tehnic, a în
tocmit un studiu interesant care a 
fost prezentat biroului comitetului 
regional de partid.

Pornind de la situații 
concrete

Esențialul în munca de partid din 
școli îl constituie sprijinirea eficien
tă a bunei desfășurări a procesului 
instructiv-educativ, prezența activă 
în viața colectivului didactic. Stu
diul efectuat în ultimul timp de co
mitetul regional de partid ne-a a- 
jutat să cunoaștem mai bine stilul și 
metodele de muncă ale organiza
țiilor de bază din școli, problemă 
asupra căreia voi insista în cele ce 
urmează.

După cum se știe, directorul este 
conducătorul unic al școlii, care răs
punde în fața organelor de stat și 
de partid pentru întreaga activitate 
desfășurată de școală. în mod firesc, 
organizațiile de partid din școli, a 
căror principală îndatorire este să 
țină seama înainte de toate 
de scopul principal al procesului de 
învățămînt — însușirea temeinică de 
către elevi a cunoștințelor predate, 
formarea priceperilor și deprinderi
lor de a le aplica în viață — spriji
nă permanent activitatea cotidiană a 
conducerii școlii, a corpului profe
soral. Viața arată că atît acolo unde 
directorul înțelege principiul con
ducerii unice doar în sens admi
nistrativ, neglijînd ajutorul pe ca- 
re-1 poate primi din partea organi
zației de bază, cît și acolo unde or
ganizația de bază nu manifestă in
teresul cuvenit față de buna des
fășurare a procesului de învăță
mînt, activitatea instructiv-educa- 
tivă are de suferit. Un exemplu 
concludent ne-au oferit în această 
privință organizațiile de bază din 
școlile agricole Găești și Stehareț- 
Slatina care, neînțelegînd rolul lor 
de conducător politic în școală, 
contribuția pe care comuniștii sînt 
chemați să o aducă la perfecționa
rea învățămîntului, au prevăzut în 
planurile lor de muncă numai pro
bleme cu caracter administrativ. A- 
ceastă lipsă de orientare a birouri
lor organizațiilor de bază s-a reper
cutat asupra pregătirii elevilor din 
școlile respective.

Contrar situației înainte amintite, 
experiența unor organizații de bază 
cu activitate îndelungată, cum sînt 
cele de la Școala pedagogică din 
Cîmpulung-Mușcel, Școala medie nr. 
1-Pitești, Centrul școlar agro-viticol 
Drăgășani, Școala profesională i de 
construcții din orașul Pitești, arată că 
ele își îndeplinesc rolul de conducă
tor politic în școală pornind de la cu
noașterea profundă a ansamblului 
muncii instructiv-educative ; ele 
pun în atenția directorului, dezbat 
probleme izvorîte din cerințe
le unei anumite etape a acti
vității din școală. La sugestia 
unor birouri ale organizațiilor de 
bază ca, de pildă, de la Școala medie 
Topoloveni și Școala generală de opt 
ani nr. 1 din Pitești, conducerile 
școlilor au studiat, cu sprijinul 
unor colective formate din ca
dre didactice de specialitate din 
care au făcut parte membri și 
candidați de partid, tovarăși din 
activul fără de partid recomandați 
de birourile organizațiilor de bază, 
probleme ca: realizarea unei strîn- 
se legături a cunoștințelor teoreti
ce cu practica în predarea fizicii, 
chimiei și matematicii; educația ele
vilor prin lecțiile de istorie, geogra
fie, economie politică și limba ro- 
mînă ; colaborarea în munca educa
tivă dintre diriginți și profesorii care 
predau la o anumită clasă etc. în 
majoritatea cazurilor, concluziile a- 
nalizelor efectuate au fost expuse 
în cadrul unor adunări de partid 
deschise care au constituit un mij
loc important de popularizare a ex

CuvjnJul
cititorilor

Sebastian Popescu — profesor, Școala 
profesională de petrol-chimie Tg. 
Cărbunești, regiunea Oltenia : Comu
niștii din școala noastră acordă un aju
tor susținut inginerilor care lucrează în 
uzină dar sînt și profesori la școala pro
fesională, maiștrilor-instructori în per
fecționarea pregătirii lor pedagogice. 
Despre actualitatea acestei sarcini s-a 
discutat pe larg și într-o adunare ge
nerală a organizației de bază. în urma 
propunerilor făcute, conducerea școlii 
a hotărît să se prezinte în comisiile me
todice o serie de referate pe teme ca: 
„Metode de control și apreciere a cu
noștințelor, priceperilor și deprinderilor 
practice“, „Rolul maistrului-instructor 
în învățămîntul practic“ ș.a. Pentru 
maiștrii-instructori s-au organizat asis 
tențe la diferite lecții predate la teh
nologia meseriei, tehnologia materiale
lor, desen tehnic etc.

Voicu Tănase — pensionar — Brăila: 
Din inițiativa organizației de bază nr. 
3 din cartierul 1 Mai, la casa de citit 
a avut loc de curînd o consfătuire la 
care au participat deputați, membri ai 
comitetelor de stradă, ai comisiilor de 
femei, părinți ai căror copii învață la 
școala generală de 8 ani nr. 9, precum 
și profesori de la această școală. Tema 
consfătuirii: comportarea elevilor în a- 
fara școlii, răspunderea părinților față, 
de educația copiilor lor.

Virginia Ionescu — profesoară, 
Școala medie nr. 2 Ploiești : în școala 
noastră, o serie de cadre didactice au \ 
început să țină unele lecții la muzeul I 
regional de istorie, case memoriale. Ast- 
fel de lecții au o eficacitate educativă I 
sporită, După părerea mea organizația |

perienței pozitive și de combatere a 
unor deficiențe în muncă.

S-ar putea ridica întrebarea dacă 
dezbaterea unor asemenea probleme 
n-ar fi trebuit să fie făcută în con
siliile pedagogice. După părerea mea, 
nu s-ar putea da un răspuns va
labil pentru toate cazurile. Așa 
cum se prevede în Regulamentul 
școlilor de cultură generală, consi
liul pedagogic, organ consultativ al 
directorului, discută și definitivează 
planul de muncă al școlii, dezbate 
principalele probleme ale muncii 
instructiv-educative din școală, ale 
legării învățămîntului de viață; 
popularizează aspectele pozitive din 
activitatea comisiilor metodice și 
experiența celor mai buni învăță
tori și profesori; analizează trimes
trial și la sfîrșitul anului școlar re
zultatele obținute, dezbate rapoarte
le diriginților, face propuneri, sta
bilește măsuri care după aprobarea 
directorului devin obligatorii pentru 
tot personalul școlii. Dacă am 
judeca formal, am ajunge la 
concluzia că, pentru a evita para
lelismele, nici o problemă a 
procesului instructiv-educativ nu ar 
trebui să fie inclusă pe ordi
nea de zi a adunărilor de partid. Nu 
mă refer, bineînțeles, la probleme 
ca cele privind rezultatele la învă
țătură la finele trimestrelor sau la 
pregătirile gospodărești pentru 
deschiderea unui an de învățămînt. 
notarea ritmică etc. Consider că 
organizațiile de partid. pe baza 
unor studii temeinice, pot și trebuie 
să pună în discuția unor adunări de 
partid deschise probleme de conți
nut ale vieții școlare avînd însă 
grijă să nu repete dezbaterile din 
consiliul pedagogic și ca propuneri
le și sugestiile făcute să se concre
tizeze în hotărîri ale directorului 
școlii. Iată un exemplu. La Școala 
generală de opt ani nr. 3 din orașul 
Pitești, biroul organizației de bază 
a constatat că lecțiile de științe na
turale nu sînt folosite în suficientă 
măsură pentru educația științifică a 
elevilor. Pusă în discuția unei adu
nări de partid, problema a suscitat 
discuții vii și interesante, din care 
a tras concluzii întregul colectiv di
dactic pentru înțelegerea faptului că 
munca educativă nu poate fi res- 
trînsă la orele de dirigenție, că fie
care profesor trebuie să fie „diri
ginte“ și fiecare oră de clasă tre
buie să fie o oră educativă.

Două propuneri
în încheiere, folosindu-mă de pri

lejul schimbului de experiență și de 
păreri organizat de „Scînteia“, vreau 
să fac două propuneri. Pentru spo
rirea aportului organizațiilor de 
bază la îmbunătățirea continuă a 
activității din școli, cred că ar fi 
bine să se studieze posibilitatea ca 
în instituțiile de învățămînt cu un 
mare număr de cadre didactice 
membrii și candidații de partid să sé 
creeze grupe de partid diferite cam 
în felul următor : pentru cadrele 
didactice care predau la clasele 
I—IV, pentru cele de la clasele 
V—XII și pentru cele de la sec
țiile serale. Aceasta ar da posibi
litate membrilor și candidaților de 
partid să discute mai temeinic 
problemele specifice gradului de în
vățămînt la care predau. Totodată, 
ținînd seama de faptul că în ultimii 
ani numărul organizațiilor de bază 
din școli a crescut considerabil și 
că cele nou înființate nu au expe
riența muncii politice din școală, 
cred că și la comitetele raionale de 
partid ar trebui stabilit un instruc
tor care să se ocupe de îndruma
rea și controlul muncii organizații
lor de bază din școli.

Am ridicat numai cîteva aspecte 
ale muncii de partid din școli. Con
sider că dezbaterea acestor proble
me, precum și a altora care se vor 
mai aborda va contribui la perfec
ționarea activității organizațiilor de 
bază în sprijinul procesului de în
vățămînt și educație.

Gheorghe NĂSTASE 
secretar al Comitetului 
regional P.M.R. Argeș

noastră de bază ar trebui să studieze 
această experiență pentru a o popu
lariza.

Dumitru Zaharia — directorul școlii 
medii nr. 3 Bacău : Recent în cadrul 
unei adunări generale lărgite a organi
zației noastre de bază, un colectiv de 
profesori a prezentat un referat despre 
formarea concepției materialist-dialec- 
tice, despre natură și societate la elevi, 
prin lecțiile de istorie, literatură romî- 
nă, elemente de economie politică, mar
xism-leninism ș.a. Conducerea școlii va 
analiza propunerile și sugestiile făcu
te și va lua o seamă de măsuri pentru 
perfecționarea predării lecțiilor și la 
alte materii.

Ș1 în așteptarea șoferilorIn așteptarea autobuselor...

Intr-o sală de bibliotecă la Oradea

SCRISORI
Reparatul 
autocamioanelor 
gospodăriilor colective

Președinfi și ingineri agronomi din 
mai multe gospodării colective din di
ferite regiuni au semnalat redacției că 
întîmpină mari greutăți cînd trebuie să 
execute reparații la autocamioane.

La aceste sesizări, Consiliul Superior 
al Agriculturii ne-a răspuns că proble
ma întrejinerii și reparării autovehicu
lelor din gospodăriile colective s-a 
rezolvat în comun de către Ministerul 
Transporturilor și, Telecomunicațiilor și 
Consiliul Superior al Agriculturii, care 
au emis dispoziția nr. 476 din 11 no
iembrie 1964. în această dispoziție se 
stabilesc amănunțit cum se organizează 
și cine anume execută lucrările de în
treținere și reparații la autovehicule 
aparfinînd gospodăriilor colective, răs
punderile ce revin în această direcție 
consiliilor agricole, întreprinderilor re
gionale de transporturi și altor între
prinderi și organe subordonate Consi
liului Superior al Agriculturii și Minis- 
terului Transporturilor și Telecomunica
țiilor. Pentru realizarea prevederilor a- 
cestei dispozijii, în perioada 12—16 
noiembrie a.c. s-a trimis din partea 
C.S.A cîte un delegat în fiecare regiune 
care împreună cu organele locale a 
stabilit măsurile necesare pentru pune
rea în aplicare a sarcinilor prevăzute 
în dispozifia amintită/

Motoarele vor fi livrate
Un corespondent voluntar din Cîm- 

pina ne-a scris că Uzina de mașini 
electrice București nu reșpecfă con
tractul încheiat cu uzina „Neptun" 
privind livrarea unor motoare elec
trice.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, căruia i s-a trimis sesiza
rea, ne-a comunicat că a luat măsuri 
ca pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
uzina să livreze toate motoarele con
tractate. S-a stabilit un grafic cu da
tele precise și numărul de motoare 
ce se vor livra.

Aprovizionarea 
in nod cartier

înfr-o scrisoare adresată redacției, 
mai multi locatari din cartierul Balta

TIMPU
(Urmare din pag. I-a)

rele combinat chimic, cere cadre noi. Dar 
ușa cabinetului nu se mai deschide. Me
dicul a plecat pe undeva și 30 de oameni 
așteaptă.

în cabinet — trei surori, trei Marii : 
Căldărușe, Călugăru și Cîmpeanu. „Da, 
tovarășul doctor e plecat, a venit cineva 
și l-a luat. Prin policlinică, probabil“. 
Precis nu putea spune nimeni.

In sfîrșit sosește și doctorul Ion Flo- 
rea.

— Haideți, tovarășe doctor, să che
măm oamenii — spune o soră — au 
făcut gălăgie că i-afi lăsat.
- Și?
— Și tovarășul a întrebat de ce lip

siți atîta.
— Cine, dînsul ? (și doctorul arată 

spre unul din noi).
— Dînsul — confirmă sora.
— Nu-i semnez fișa.
— Vă rog s-o semnați — am insistat 

noi. Dar degeaba. A spus să venim a 
doua zi. Scurt. Trecuse la represalii, l-a

Albă arătau că în preajma noilor 
blocuri nu există suficiente unități 
comerciale.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei ne informează 
că pentru eliminarea rămînerilor în 
urmă în ce privește construirea do
tărilor comerciale, fată de construirea 
locuințelor, s-a urgentat darea în fo
losință în primul rînd a magazine
lor de desfacere a produselor ali
mentare. în anul 1965 se va începe 
construirea unor complexe comer
ciale.

Pleacă dm klaz 
la ora 6,05

Nicolae Gheorghe scria redacfiei: 
„în comuna Islaz locuiesc 150 de 
muncitori care lucrează în întreprin
deri din Capitală. în fiecare diminea
ță sîntem nevoiți să mergem pe jos 
5 km, pînă la Brănești, ca să prin
dem autobuzul spre București. Trece 
și prin comuna noastră o cursă dar 
tîrziu, pe la 6,30“.

Sesizarea a fost trimisă întreprin
derii regionale de transporturi auto- 
București care ne informează că pen
tru a satisface cererea muncitorilor din 
Islaz, cursa 54 126 A va pleca din Tă- 
mădău la 5,30 pentru a ajunge în 
comuna Islaz la ora 6,05.

Pentru locatarii 
din Jiglina

Cîteva scrisori sosite din Galați 
semnalau unele deficiente la blocu
rile de locuințe din cartierul Țiglina : 
se tărăgănează finisarea unor blocuri 
din Țiglina II, altele nu au lumină și 
căldură, la blocurile 1/5 nu func
ționează liftul, iar la etajul VII nu 
ajunge apa.

Din răspunsurile sfaturilor populare 
regional și orășenesc Galați aflăm 
că „s-a întocmit un plan privind gră
birea ritmului de execute la blocu
rile de locuințe, în special a lucrări
lor interioare". Centrala termică in
trată în funcjiune de curînd asigură 
căldura necesară. Deocamdată ilumi
natul apartamentelor se face de la 
refeaua electrică a șantierului. A in
trat în funcțiune liftul de la blocul 
1/5. Problema alimentării cu apă a a- 
parfamenfelor de la etajele superioa
re se va rezolva o dată cu termina
rea lucrărilor de extindere de la uzi
na de apă.

L O R A
povestit mai tîrziu sora șefă că eram de 
la ziar și că, deci, nu era vorba de sem
narea unei fișe...

DRUMUL CEL MAI SCURT...
între unitățile solicitate de cetățeni 

sînt, fără îndoială, și depozitele de com
bustibil. Am vizitat cîteva dintre ele. în 
general, livrările de lemne se fac după 
vechiul tipic. Pînă să-și vadă lemnele 
așezate acasă cetățeanul e nevoit să se 
ducă pînă la depozit în trei rînduri : o 
dată pentru programare, altă dată să 
plătească și al treilea drum îl face pen
tru ridicarea lor, fără să mai punem la 
socoteală amînările. Un sistem greoi, 
care implică multă pierdere de timp. în 
oraș stau la dispoziția cumpărătorilor 5 
depozite. Fiecare dintre ele are aproxi
mativ 3 500 de abonați. Deci, pentru a 
intra în posesia lemnelor de foc nece
sare, 17-18 mii de oameni sînt nevoiți 
să „rupă" o bună parte din timpul lor 
liber sau să se învoiască din producție

Tovarășul Constantin Nină, șeful unită-

Teatrul Mic 
își deschide porțile

O dată cu sfîrșitul anului, printre anunțurile teatrale bucureștene își 
face apariția numele Teatrului Mic. Afișele cu emblema acestui teatru 
— situat în inima Capitalei, în sala din „Sărindar" (azi strada C. Miile) 
ale cărei tradiții în istoria scenei romînești sînt vechi și remarcabile — 
vor atrage neîndoios privirile celor care urmăresc bogata noastră 
viață culturală. Un redactor al ziarului nostru a avut o convorbire cu 
regizorul Radu Penciulescu, directorul acestui teatru, în legătură cu 
apropiata deschidere a stagiunii.

ICare este programul artistic al Tea
trului Mic l

Obiectivele pe care ni le propunem 
sînt cele pe care le urmărește orice tea
tru din țara noastră. Un teatru se deose
bește, firește, de altul prin aria de cu
prindere a repertoriului și prin formula 
spectacolelor. Pornind de la un punct 
de vedere comun asupra vieții, deose
birea constă mai ales în felul cum el este 
exprimat. Așa că la capitolul țeluri nu 
putem spune decît că ne vom baza și 
noi activitatea pe dramaturgia originală 
realist-socialistă și că alături de ea vom 
căuta să reprezentăm piese ale literatu
rilor străine care oglindesc universul de 
idei și sentimente, conflictele, problema
tica vremii noastre. Am prefera ca felu
rile teatrului să se desprindă din reper
toriul său și mai ales din felul cum acest 
repertoriu va fi realizat.

ICe ne puteți spune despre reper
toriu i

Semnificativă pentru orientarea noastră 
spre valorile dramaturgiei romînești și 
spre promovarea unui teatru al dezba
terilor de idei, este de pildă piesa 
„Jocul ielelor" de Camil Petrescu, 
ce se repetă sub conducerea regizorului 
Crin Teodorescu și care pentru noi — 
și sperăm și pentru public — va fi un 
act de o deosebită importanță culturală. 
„Jocul ielelor" răspunde dorinței noastre 
de polemică cu compromisul, cu lașită
țile, cu minciuna vieții burgheze.

în momentul de față ne aflăm într-o 
fază avansată cu trei piese. în ce 
mă privește, finisez un spectacol 
cu piesa originală „Ori cît ar părea de 
ciudat" de Dorel Dorian, care tratea
ză tema încrederii în om în condițiile 
construcției noii societăți și a noii mo
rale socialiste. Rolul principal, al ingine
rului Horia Drăgan, este interpretat de 
actorul Ion Marinescu, care împreună cu 
Eliza Plopeanu, Victor Rebengiuc și 
George Constantin se numără printre noii 
artiști ai teatrului. Din dramaturgia univer
sală, repetăm piesa în două personaje a 
dramaturgului american William Gibson 
„Doi pe un balansoar" cu Leopoldina Bă
lănuță și Victor Rebengiuc. O altă piesă 
aflată în stadiul final de repetiții este 
„Vulpile" de Lilian Hellman în regia lui

Expoziții „Ion
Ieri s-a deschis la Iași o expoziție 

comemorativă „Ion Creangă". Sînt pre
zentate manuscrise, fotografii, diferite 
ediții din opera scriitorului, machete de 
decoruri și costume ale unor dramati
zări după lucrările povestitorului, pre
zentate de Teatrul de păpuși din loca
litate. O expoziție asemănătoare a fost 
organizată și la Muzeul din Fălticeni.

TEATRE•CIN EMATOGRÂFE
TEATRE . Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Galileo Galilei și Pro- 
meteu (orele 19,30). Teatrul de stat de 
Operetă : Tîrgul de fete (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala 
Comedia) : Eminescu (orele 19,30). (sala 
Studio) : O femeie cu bani (orele 15,30), 
Patima de sub ulmi (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) : Fii cuminte, Crlsto- 
for (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Umbra (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Oedip (orele 19,30), 
(sala Studio) : Zizi și... formula ci de 
viață (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun dar... cu lip
suri (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Finita la comedia (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală șl ci
nematografică „I., L, Caragiale" (str. 30 
Decembrie nr 9): In lumea apelor (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" Băiatul și vîn- 
tul (spectacol pentru copii — orele 16),

Ș U L U I
ții nr. 4, are o propunere. El spune : „Se 
pierde încă desful timp. Cetățenii se în
treabă : de ce nu practicăm metode mai 
operative de deservire, mai lesnicioase? 
Bizuindu-ne pe sugestiile lor, noi am 
ajuns la ideea înființării unei casierii 
centrale, unde atît plata combustibilului 
cît și programarea să se facă pe loc. 
Totul ar decurge simplu. In drum prin 
oraș, cetățeanul s-ar abate pe la casierie, 
ar achita din mers costul lemnelor de 
foc, urmînd ca acestea să-i vină la domi
ciliu înfr-o zi dinainte stabilită. Cumpă
rătorii ar fi astfel scutiți de drumuri inu
tile, ar cîștiga timp“.

— Și de ce nu se aplică ideea dv. ?
— Propunerea a plăcut și tovarășilor 

din comitetul executiv al sfatului popu
lar orășenesc și celor din conducerea 
întreprinderii regionale de combustibil — 
a răspuns tovarășul Nină. în rest... ce să 
spun ?

LA MASA ROTUNDĂ
Timpul cetățeanului, Calculat, drămuit, 

după vîrstă și preocupări. La grija, la în
deletnicirea lui principală — producția, 
datoria în serviciu — se adaugă o mie și 
una de alte preocupări : cumpărături, un 
spectacol de seară, o audiență, lemnele... 
Nu este și nu poate fi nimănui indiferent 
cît timp își pierde cetățeanul orașului X 
cu rezolvarea treburilor sale. Stă în po
sibilitatea instituțiilor noastre de stat ca 
prin simplificarea unor proceduri, prin 
rezolvarea mai promptă a cererilor, prin 
extinderea unor forme rapide de deservire 
să scurteze drumurile omului cu treburi, 
să-l vină în întîmpinare. Ar fi bine ca la 
încheierea unui semestru sau la sfîrșit de 
an, oamenii cu munci de răspundere ai 
sfatului popular să se așeze în jurul 
mesei rotunde și să discute gospodă
rește cum să rînduiască lucrurile, cum să 
organizeze munca mai bine, gîndindu-se 
deplin la această importantă și comple
xă problemă a orașului : timpul cetă
țeanului.

D. D. Neleanu, în care vor juca Olga Tu- 
dorache, Corina Constantinescu, Jana 
Gorea, Doina Șerban, G. lonescu-Gioh, 
Ion Manta, Tudorel Popa, Ion Cosma, 
Mihai Dogaru, Dinu lanculescu, N:colae 
Ifrim. Regizorul Ion Cojar se pregătește 
să înceapă punerea în scenă a piesei 
„Sora cea mare", o lucrare a scriitorului 
sovietic A. M. Volodin, care dezbate 
problema realizării depline a personali
tății în orînduirea socialistă și întregește 
imaginea acelui capitol din repertoriul 
Teatrului Mic ce urmărește să sondeze 
în conștiința omului epocii noastre.

Unele teatre au inițiat recent dife
rite acțiuni cu caracter experimental. 
Ce-și propune în această direcție Tea
trul Mic ?

Consider ca nu numai fiecare specta
col, dar fiecare repetiție trebuie să fie 
un experiment. Dacă lucrurile nu se pe
trec așa, socot că dispare însăși ideea de 
artă. Totuși, avem în vedere și unele 
experimente mai speciale, destinate cu 
precădere dezvoltării mijloacelor de ex
presie ale actorilor. E vorba de drama
tizarea unor schițe de Caragiale, care 
împreună cu „Cîntăreafa cheală" de Eu
gen Ionescu (scrieri relevînd absurdul so
cial și uman în societatea burgheză) vor 
fi puse în scenă de regizorul Valeriu 
Moisescu, precum și de montarea unor 
farse medievale franceze prin interme
diul cărora dorim să ne apropiem de 
originea și de caracterul popular al co
mediei. Ne propunem să realizăm și 
două spectacole de poezie pe versuri 
de Nicolae Labiș și Jacques Prévert.

Există și anumite forme de studiu 
la care iau parte creatorii în vederea 
realizării acestor spectacole experi
mentale ?

Avem și noi forme de sfudiu pe care le 
consider obligatorii pentru desăvârșirea 
dezvoltării intelectuale și profesionale a 
actorilor. Studiem într-un ciclu de confe
rințe dramaturgia lui Shakespeare și or
ganizăm prelegeri despre diverse curen
te ale gîndirii filozofice și estetice con
temporane. De asemenea, completăm an
trenamentul actorilor cu exerciții speciale 
de mișcare și plastică scenică.

Creanga'
Expoziția cuprinde printre altele Gra
matica lui Măcărescu pe care a învățat 
Creangă, un exemplar din lucrarea lui 
Ion Creangă „Învățătorul copiilor, carte 
de citit în clasele primare, cuprinzînd 
învățături morale și instructive“ apărută 
în 1875, colecția „Convorbirilor lite
rare“ din 1881, în care au văzut pentru 
prima oară lumina tiparului cunoscutele 
„Amintiii din copilărie".

Eu șj materia moartă (spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Re
vista de altădată (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurile unei umbrele (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe (orele 20). Circul de 
stat: Spectacol prezentat de ansamblul 
circului italian Medrano (orele 16 și orele 
20),

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Climate — 
cinemascop : Republica (9,30; 12,30; 16; 
18,45; 21,30), Festival (9; 12; 15; 18; 21). 
Diavolul deșertului : . Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Jucătorul : Carpațl 
(10; 12; 14; 16). Șapte ani de căsnicie •— 
cinemascop : 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), Giulești (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Colentina (16; 18; 20). Cocoța
tul : Flamura (9,30; 11,45; 14). Maria :
Flamura (16; 18,15; 20,30). 40 de minute 
pînă în zori — cinemascop: Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (16; 
18; 20). Veselie 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 
ciudați 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 serii): Doina (11,30; 16;
19.30) , Arta (orele 10 dimineața). Prin Al
bania — Dansul vulturilor — Fiți gata, 
start ! — Neva-Nipru — Știință și tehnică 
nr. 17 — Pionieria Nr. 6/1964 : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Haine aproape 
noi — cinemascop : înfrățirea între po
poare (13,15; 15,30; 17,45; 20). Dragoste la 
zero grade : Cultural (15; 17; 19; 21). 
1944 — XX — 1964 — Raid prin cinema
tografie — Un surîs în plină vară : Dacia 
(10,30; 13,30; 16,45; 20). Casa neterminată: 
Buzești (15,45; 18; 20,15), Rahova (16; 18,15;
20.30) ioana în atac : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Ziua fericirii — cinemascop : Gri-
vița (1P; 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 (am
bele serii) : Unirea (16; 19,30). Ghinio
nistul : Tomls (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,45), Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20). Cari von
Ossietzki : Vitan (16; 18,15; 20,30). încurcă
tură blestemată : Munca (13,30; 16; 18,30;
21.30) , Viitorul (15; 17,45; 20,30), Cotroceni 
(15; 17,45; 20,30). Sedusă și abandonată : 
Popular (10,30; 15,30; 18,15; 20,30). S-a în- 
tîmplat la miliție — cinemascop: Moșilor 
(16; 18,15; 20,30). Rezervat pentru moarte : 
Cosmos (16; 18; 20). Hamlet — cinema
scop: Volga (10; 13; 17; 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : In Banat șl Ardeal vre

mea a fost schimbătoare și s-a încălzit, 
în timp ce în sudul și răsăritul țării s-a 
menținut închisă și cețoasă, vîntul a 
suflat slab. Temperatura aerului la orele 
14 era cuprinsă în regiunile de șes între 
minus 4 grade Ia Blaj și 8 grade la 
Titești și Oravița. In regiunea muntoasă, 
cerul fiind mal mult senin temperatura 
a crescut simțitor înregistrîndu-se în ge
neral valori pozitive. între un grad la 
Virful Omul și Țarcu șl 10 grade la Pre
deal. In București : Vremea a fost în
chisă și cețoasă. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de zero 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
și 19 decembrie. în țară : Vreme în ge
neral umedă cu cerul temporar acoperit. 
Vor cădea precipitații mai frecvente în 
Jumătatea de vest a țării, vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura staționară la început, apoi în scă
dere. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 9 grade și plus 1 grad, iar maximele 

Us„5 ?i plus 5 grade. Ceată. In București : Vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar acoperit. Vor cădea bur
nițe slabe la sfîrșitul intervalului, vînt 
slab pmă la potrivit. Temperatura stațio
nară la început, apoi în scădere. Ceață 
seara șl dimineața. ’
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întoarcerea din Franța a vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri Alexandru Birlădeanu

I

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Paris, unde a 
dus tratative în vederea încheierii 
acordului economic cu Franța, to
varășul Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, însoțit de tov. Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Vasile Malinschi, preșe

PREGĂTIRI PENTRU SĂRBĂTOAREA POMULUI OE IARNĂ
Prezența lui Moș Gerilă în ma

rile magazine ale Capitalei, unde 
își încarcă sacul cu jucării și bu
nătăți, indică apropierea noului an.

Un prim „control de calitate" la amenajarea orășelului copiilor 
din Parcul Obor

Campionatul republican masculin de șah

Dispută strînsă pentru locurile fruntașe

La masa de joc : FI. Gheorghiu (stînga) și B. Soos, în partida din runda 
a 10-a

După o zi de odihnă, ieri au fost 
reluate întrecerile turneului final 
al campionatului republican mas
culin de șah. în runda a 10-a au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : Șuta-Neamțu 1—0 ; Pa vio v- 
Szabo 0—1 ; Nacu-Ciocîltea 0—1 ; 
Reicher-Bozdoghină 1—0 ; Güns- 
berger-Partoș remiză ; Alexandres- 
cu-Mititelu remiză ; Voiculescu- 
Șuteu remiză. Liderul clasamentu
lui, Florin Gheorghiu, a întrerupt 
într-o poziție aproximativ egală cu 
Soos. Au fost întrerupte, de ase
menea. partidele : Stanciu-Gavrilă

Pr/a cabanele 
turistice

în acest an la cabanele turistice 
din munții Harghita, Giurgeului, 
Ciucului, s-a manifestat o grijă mai 
mare pentru primirea oaspeților în 
timpul iernii, îmbunătățindu-se con
dițiile de cazare, masă, încălzire. La 
cîțiva km de stațiunea balneară 
Tușnad, pe un deal de pe marginea 
lacului Sf. Ana, se ridică o nouă ca
bană turistică cu 32 de locuri, mo
dern mobilată. Cabana „Harghita", 
de pe muntele ou același nume, 
s-a reînnoit și ea. A fost schim
bat mobilierul vechi. La dispo
ziția oaspeților stau camere cu 2, 
4 și 6 paturi, precum și camere co
mune. în munții Ciucului, la cota 
1 550 m se mai află o cabană veche 
și alta nouă, dar ambele stau închi
se deoarece nu au fost montate co
șurile de fum și nu pot fi încălzite. 
Pentru practicarea sporturilor de 
iarnă amatorii au la dispoziție pîr- 
tiile din vecinătatea cabanei de pe 
muntele Mădăraș.

Unul din punctele turistice cele 
mai atractive din regiune este La
cul Roșu. Aici deocamdată este des
chisă numai cabana „Aluniș*« La 
cabanele „Cheile Bicazulul" și „Tu
riștilor* se execută reparații. Potri
vit prevederilor, ele urmează să fie 
date în folosință la sfîrșitul lunii de
cembrie.

Lorand DEAKY 
coresp. „Scînteii“ 

dintele Băncii de Stat a R. P. 
Romîne, și de specialiști.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Alexandru 
D'răghici, Gogu Rădulescu, miniștri, 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Franței în R. P. Romînă.

(Agerpres)

De pe acum au început și lucră
rile de amenajare a „Orășe 
lelor copiilor", care rezervă nu
meroase surprize plăcute.

și Radovici-Pușcașu. Tot ieri, au 
fost continuate partidele Pușcașu- 
Ciocîltea și Soos-Pușcașu, între
rupte din rundele precedente. Am
bele s-au încheiat cu remiză. Cla
samentul se prezintă astfel : Gheor
ghiu 7 p. (1), Neamțu, Reicher și 
Szabo cu cîte 6 p., Ciocîltea 5,5 
p. (1), Pușcașu 5 p. (3), Partoș 5 p. 
(2), Radovici și Stanciu cu cîte 5 
p. (1), etc. Astăzi au loc partidele 
din runda a 11-a. Jocurile încep la 
ora 16,30 în sala de festivități a ho
telului Victoria. Dimineața vor fi 
continuate partidele întrerupte.

La cabana „Vinători" din Bucegl

Informații
Marți a sosit în Capitală delegația 

culturală vietnameză condusă de 
Luu Qui Ky, vicepreședinte al Co
mitetului de relații culturale cu 
străinătatea din R. D. Vietnam, care 
va participa la tratativele în vede
rea încheierii planului de aplicare 
a Acordului cultural pe anii 1965— 
1966 între R. P. Romînă și R. D. 
Vietnam. La sosire au fost de față 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și In
stitutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

★

Marți la amiază, în sălile Asocia
ției oamenilor de artă din instituții
le teatrale și muzicale din Capitală, 
a avut loc deschiderea expoziției 
pictorului șl desenatorului argent!- 
nean Juan Carlos Castagnino.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Vasile Dobrian, secretarul sec
ției de grafică a Uniunii Artiștilor 
Plastici. Au fost de față José Maria 
Alvarez de Toledo, ambasadorul 
Republicii Argentina în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

Expoziția cuprinde peste 40 de 
lucrări și studii în ulei, pastel, tuș 
și acuarelă, realizate în ultimii ani.

★

Marți la amiază a avut loc în Ca
pitală deschiderea expoziției de fo
tografii „Agricultura în R. P. Mon
golă“, organizată de Institutul ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Au vorbit A. Oprea, 
director în I.R.R.C.S., și Ț. Davaasu- 
ren, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Mongole la București.

Lucrările expuse înfățișează as
pecte din viața poporului din R. P. 
Mongolă, realizările sale în făurirea 
agriculturii socialiste.

(Agerpres)

Haidbaliștis rommî 
în L F. Germană

Astăzi, la Dortmund echipa selec
ționată masculină de handbal a 
orașului București întîlnește în meci 
amical echipa R. F. Germane. Hand- 
baliștii bucureșteni au sosit la 
Dortmund, fiind întîmpinați de re
prezentanți ai Federației vest-ger- 
mane de specialitate. întîlnirea sus
cită un interes deosebit. Echipa R.F. 
Germane a întrecut duminică la 
Rennes selecționata Franței cu 
12—11. Din lotul echipei bucureștene 
fac parte : Redl, Bogolea, Nodea, 
Iacob, Oțelea, Hnat, Popescu, Ivă- 
nescu, Nica, Moser, Costache, Go
ran și Gațu.

Pregătiri olimpice 
pentru 1968

în Mexic, gazda viitoarei ediții (a 
19-a) a Jocurilor Olimpice de vară, fo
rurile sportive se pregătesc de pe acum 
pentru organizarea marilor întreceri din 
1968. Arhitecți și ingineri schițează 
planurile viitoarelor baze olimpice, con
ducătorii federațiilor sportive preconi
zează un plan de trei ani pentru selec
ționarea unui număr mare de sportivi 
în toate disciplinele olimpice. O primă 
selecție se va face în 1966, după 
care cei mai buni sportivi vor fi tri
miși la concursuri de verificare în 
S.U.A. și în diferite țări din Europa. 
In 1967, între 12 și 27 octombrie (pe
rioada de desfășurare a Jocurilor O- 
limpice) Mexicul va invita pe cei mai 
buni sportivi din diferite țări la repe
tiția generală a Olimpiadei așa cum a 
procedat și Japonia.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE TELEGRAME EXTERNE

Mecanicul 
automat

în stația de pasageri „Moscova" 
de pe linia ferată Oktiabrskaia, gar
niturile de tren se perindă la inter
vale scurte. La o asemenea garni
tură — trenul electric E.R.-2A nr. 413 
— mecanicul nici nu se atinge de 
manetele de comandă. Trenul fiind 
condus de o mașină cu comandă 
automată se oprește In stații, por
nește, accelerează viteza fără inter
venția omului. Primul tren electric de 
pasageri, dotat cu un mecanic auto
mat, a început de curînd să facă 
curse regulate pe distanța Moscova- 
Klin. El este însoțit, cu schimbul, de 
Mihail Deev, Boris Gavrilov, și Boris 
Kazakevici, toți trei mecanici cu ex
periență.

Iată cum funcționează mecanicul 
automat : imediat după pornirea gar
niturii, indicatoarele de cale, orare 
și de viteză, fixate pe șasiul boghiu- 
lui, se cuplează. Ele iau indicații din 
fiecare sector privitoare la starea în 
care se află calea ferată, la viteză, 
la semnalele semafoarelor și le trimit 
la instalația de memorare a datelor 
respective. Pe baza acestora, o ma
șină de calcul rezolvă ecuația dife
rențială a mișcării trenului, iar re
zultatele obținute le compară cu gra
ficul stabilit în prealabil. Adoptînd 
cel mai convenabil regim de circula
ție, mecanicul automat conectează 
sau întrerupe, cu ajutorul unui dispo
zitiv executant, electromotorii de 
tracțiune și frînele.

în stații se pot produce întîrzieri, 
în special în „orele de vîrf". Pentru 
a recupera timpul pierdut, mecanicul 
automat execută calcule, adoptă re
gimul de circulație optim, garnitura 
de tren își mărește viteza restabilind 
graficul.

Sistemul de manevrare automată a 
trenului este amplasat într-un dulap 
metalic. Aparatele de măsură și lăm
pile semnalizatoare, instalate în ca
bina mecanicului, dau în orice mo
ment o imagine clară asupra regi
mului de lucru al sistemului. Dacă 
este nevoie, mașinistul poate trece 
la dirijarea manuală a trenului. în 
acest caz, toate instalațiile automate 
se întrerup.

(După o relatare a agenției 
„Novosti")

într-un cartier al orașului Havana 
(Cuba)

PENTRU CEI CE ÎNTIRZIE 
LA TEATRU

La Opera din Roma, întîrziații la 
spectacol nu vor mai pierde primul 
act. Bineînțeles ei nu vor avea voie 
să intre în sală în timpul spectacolu
lui, dar îl vor putea urmări din ho
lul operei, unde a fost instalat un te
levizor cu circuit închis. Ideea se pare 
că a „prins“. în unele teatre din Pa
ris au și fost instalate televizoare a- 
semănătoare.

AUTOAMFIB1I PENTRU PESCUIT... 
MARINARI

Pentru a salva pe marinarii în stare 
de ebrietate care în timpul nopții 
căutînd să se întoarcă la bordul na
velor lor nimeresc în apele reci ale 
Elbei, poliția din Hamburg a dotat 
pe agenții săi cu autoamfibii. Agenții 
patrulează pe străzile portului și cînd 
zăresc vreun marinar puțin amețit, 
care confundă suprafața apei cu bor
dul vasului, se grăbesc să-l urmeze 
în momentul căderii. Această inovație 
a dat foarte bune rezultate: într-o 
săptămînă agenții au salvat aproxi
mativ zece marinari.

MONTREALUL VA AVEA 
UN TURN ÎNALT DE 325 m

Un turn cu o înălțime de 325 metri 
va fi construit la Montreal (Canada) cu 
prilejul expoziției universale, care se va 
ține în 1967. înălțimea sa e simbolică, 
deoarece în 1967 se vor împlini 325 
de ani de la întemeierea orașului. 
Ideea acestui turn aparține lui Dra
peau, primarul orașului Montreal, și 
proiectul va fi studiat de birouri de 
studii și arhitecți francezi și cana
dieni.

SACRIFICAREA „VACII 
ATOMICE"

Autoritățile universității din Ten
nessee au hotărît să sacrifice vaca 
Granny, ultima supraviețuitoare a u-

Noua fabrică de ciment „Warta" din R. P. Polonă

„FABRICĂ BE CĂRȚI“
întreprinderea poligrafică „Karl 

Marx-Pössneck" din Berlin este cea 
mai mare „fabrică de cărți" din 
R. D. Germană, care tipărește a- 
proape 17 milioane de cărți pe an. 
Recent, aici au fost lărgite instalați
ile de offset. Astăzi, în R. D. Ger
mană se tipăresc aproximativ 100 
milioane de cărți și broșuri anual, 
cu 6 000 de titluri.

„Marea“ de la Miyun
La cîteva ore de Pekin se află una 

din remarcabilele realizări ale planu
lui de construcții hidraulice din pro
vincia Hebei. Este așa-numita „mare' 
de la Miyun — rezervor imens care 
adună o parte din apele riului Țaoho, 
îngrădind efectele lor distrugătoare 
și punînd la dispoziția oamenilor re
surse apreciabile pentru fertilizarea 
pămînturilor și producția de energie 
electrică.

Cu ani în urmă, pe aici se întindea 
o vale cu prundiș, cu cătune presă
rate de-a lungul ei, iar pe pantele 
din jur își pășteau oile ciobani în ale 
căror cîntece își găsea expresie tea
ma pentru ce va fi miine, cînd apele 
riurilor se vor umfla. Pentru că dese
ori se întîmpla așa: Țaoho, blind la 
prima vedere, devenea turbat în 
timpul ploilor. Rostogoliți din munți, 
torenții umpleau cu o viteză de ne
închipuit albia riului, oamenii nu mai 
aveau timp să se salveze și piereau 
de-a valma cu casele, cu animalele, cu 
holdele De aceea, locuitorii acestor 
meleaguri au trăit zile de sărbătoare 
cînd au aflat de proiectul îndrăzneț 
de a încercui torenții cu baraje, de a 
construi o „mare’ care va fertiliza 
întinderi uriașe și va alimenta, go
nind pe țevi de oțel, Pekinul și Tient- 
sinul.

De atunci, șantierul a crescut vă- 
zînd cu ochii. în prezent, lacul de 
acumulare are o capacitate de 4 mi
liarde mc de apă ; văile acestei zone 
sînt zăgăzuite de 19 baraje, din care 
cele mai mari întrec un kilometru în 
lungime și se ridică la 70 metri înăl
țime, S-au săpat și dislocat 37 mili

nui grup de 55 de bovine afectate de 
radiațiile unei explozii atomice expe
rimentale de la Alamo Gordo, în 1945.

Decizia de a sacrifica „vaca ato
mică“ a fost luată de comisia de in
vestigații agrare a Comisiei america
ne pentru energia atomică, întrucît 
Granny, care a împlinit 21 de ani, 
suferă de tulburări cauzate de... vîrstă.

STATUIE DE BRONZ 
DESCOPERITĂ SUB RĂMĂȘIȚELE 

ANTICULUI ORAȘ SPARTA

Arheologi greci au descoperit în co
lina unde se găsesc rămășițele anti
cului oraș Sparta, o statuie de bronz 
avînd o înălțime de 1,90 metri. Ea 
reprezintă o femeie, probabil o zei
ță sau o muză, și datează, după cer
cetările făcute, din secolul IV sau V 
înainte de era noastră. Statuia se gă
sea probabil în templul muzelor și a 
fost îngropată sub dărîmături după 
un cutremur.

SALVADOR DALI 
PICTEAZĂ DOLARI

Cunoscutul pictor spaniol. Salvador 
Dali a plecat de curînd în Statele 
Unite ducînd cu el un tablou intitu
lat „Apoteoza dolarului“.

TREZORIERUL 
O.A.S.-ULUI ARESTAT

Polițiștii parizieni au arestat de cu
rînd pe Antoine Luciani, unul din oa
menii de bază ai O.A.S.-ului, care a- 
vea în grijă tezaurul organizației. 
Grație noilor informații pe care le-a 
adus această arestare, polițiștii speră 
să poată pune mîna pe o serie de alți 
șefi ai O.A.S.-ului, puși sub urmărire 
de ani de zile.

CAROL AL IV-LEA Șl CIFRA 4

Regele german Carol al IV-lea, care 
a domnit în sec. 14, avea o predilecție 

ta Imii transportoare 
de curent

Constructorii energeticieni din 
R. D. Vietnam au dat în exploatare 
noi linii pentru transportul curentu
lui electric. Astfel de linii, cu o in
tensitate de 35 000 de volți leagă în 
prezent centrala electrică de la Uong 
Bi cu orașele Viet Ci, Dong An, Fa 
Lai și altele. A mai fost terminată 
construcția unei linii cu o intensitate 
de 110 000 volți care unește raioa
nele Viet Ci — Thai-Ba, cu o serie 
de orașe.

oane de metri cubi de stînci și pă- 
mînt. Și toată această lucrare s-a 
terminat în mai puțin de doi ani.

In această regiune precipitațiile — 
circa 500—600 mm — se repartizează 
foarte inegal. Cea mai mare parte a 
ploilor, aproximativ 70 la sută, cad 
în iulie și în prima jumătate a lunii 
august. Acum, rezervorul de la Miyun 
asigură apă în tot cursul anului pen
tru irigarea a patru milioane de mu*) 
de teren arabil. Prin lucrările de hi
droameliorații încă un milion de mu 
de teren sînt pe cale de a fi fertili
zate. Satele evacuate din zona lacu
lui au fost reconstruite prin grija 
statului, nu departe de malurile 
„mării“. Lacul însuși a fost „populat“; 
trenuri și avioane au transportat aci 
coșuri cu icre de pește din toate col
țurile țării. Producția de pește se ri
dică la cîteva zeci de mii de tone 
pe an.

...Producția de energie a centralelor 
electrice în construcție se va scurge 
spre Pekin și Tientsin, punînd în 
mișcare fabrici și uzine, va lace să 
se aprindă noi lumini pe vastele te
ritorii ale provinciei.

Dornică să valorifice și peisajul de 
o rară frumusețe al acestor locuri, 
conducerea provinciei a hotărît să se 
amenajeze aici o stațiune climaterică. 
A și început construcția primelor 
case de odihnă, astfel că „Marea“ 
de la Miyun va asigura și o odihnă 
plăcută oamenilor muncii chinezi care 
au luptat cu stihiile și au învins.

Un mu •» Vi» ha.

specială pentru numărul 4. Mînca de 
4 ori pe zi și avea patru pavilioane 
de locuit cu cîte 4 camere. Fiecare 
din aceste camere avea 4 uși, 4 mese 
și 4 sfeșnice. Purta o coroană cu 4 
frunze, iar îmbrăcămintea lui era tot
deauna asortată din 4 culori. Vorbea 
4 limbi. A fost de 4 ori însurat. Tră
sura regală era trasă întotdeauna de 
4 cai. Fiecare masă se compunea din 
4 feluri de mîncare, la care se adău
gau 4 feluri de vin, împărăția era 
împărțită în 4 părți, iar armata în 4 
corpuri. Avea 4 capitale, conduse de 
4 mari mareșali. La patul de moarte 
al împăratului au vegheat 4 doctori.

DESCOPERIREA UNOR PICTURI
INSPIRATE DIN FABULELE 

LUI ESOP

O expediție condusă de directorul 
Institutului englez de arheologie din 
Ankara, Michael Gough, a descoperit 
într-o mînăstire săpată în stîncă, da-

In luna octombrie a părăsit Anglia o expediție care urmează să stea 
patru luni în Antarctica. Pînă în prezent expediția a mers pe drumul 
urmat de Ernest Shackleton cu aproape 50 de ani în urmă. Un eli
copter al forțelor aeriene engleze îi aprovizionează pe membrii expe

diției care au sosit în punctul King Haakon Bay, South Georgia

SEMNAREA PLANULUI 
DE COLABORARE CULTURALĂ 
ROMlNO-CEHOSLOVAC

PRAGA 15. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 14 decem
brie a fost • semnat la Praga planul 
de colaborare culturală pe anii 1965 
—1966 între R. P. Romînă și R. S. 
Cehoslovacă. Planul prevede dez
voltarea schimburilor de oameni de 
știință, cadre didactice, oameni de 
cultură și artă, ziariști, precum și 
organizarea reciprocă de - expoziții, 
schimb de formații artistice etc. 
Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Delegația de ziariști romîni 
primită de vicecancelarul 
Austriei

VIENA 15. — Corespondentul
Agerpres transmite : Delegația de 
ziariști romîni, condusă de Eugen 
Barbu, redactor șef al revistei 
„Luceafărul“, care face o vizită în 
Austria, la invitația Serviciului fe
deral de presă, a fost primită marți 
de vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, care s-a între
ținut cordial cu oaspeții romîni.

în aceeași zi. ziariștii romîni au 
asistat la dezbaterile din Parlamen
tul austriac și au avut convorbiri 
cu membri ai parlamentului.

Ziua științei 
și artei în RA.U.

CAIRO. (De la corespondentul 
nostru N. Plopeanu).

In R.A.U. s-a sărbătorit luni „Ziua 
științei și artei“. Cu acest prilej, în 
întreaga țară au fost înminate pre
mii și distincții urnii mare număr de 
oameni de știință, literatură și artă, 
studenți și elevi fruntași la învăță
tură.

La ședința festivă care a avut loc 
la Cairo, președintele Nasser a în- 
mînat distincții unui număr de. 600 
de persoane, dintre care 77 femei. în 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
președintele a relevat rolul științei 
și al culturii.

Conferința de la Leipzig 
a Comitetuhi Sindical 
Mondial

LEIPZIG 15 (Agerpres). — în ca» 
drul celei de-a doua conferințe ple
nare a Comitetului Sindical Mon
dial de consultare și unitate de ac
țiune antimonopolistă, care se des
fășoară la Leipzig, au început dez
baterile pe marginea raportului 
prezentat la 14 decembrie de Louis 
Saillant, secretarul general al F.S.M. 
Reprezentanții oamenilor muncii 
din țările Europei, Africii, Asiei, 
Americii Latine au vorbit despre 
lupta sindicatelor lor pentru lichi
darea discriminărilor în relațiile 
economice dintre țări, împotriva 
exploatării monopoliste și au subli
niat necesitatea unității internațio
naliste de acțiune și a coeziunii 
forțelor clasei muncitoare interna
ționale în fața frontului unit al ca
pitalului.

tînd din perioada bizantină, picturi pe 
zid ilustrînd unele din fabulele lui 
Esop. Una din cele mai vii scene pre
zintă povestea lupului și a mielului, 
iar în alta, pe un om care pune un 
șarpe în buzunarul său pentru a-1 în
călzi în timpul iernii ; vara însă șar
pele se trezește și îl mușcă pe binefă
cătorul său. Desenele sînt însoțite de 
cîteva cuvinte din morala fabulelor.

RECORD DE REZISTENȚĂ 
SUB APĂ

Antoine Corral (Franța) a bătut re
cordul mondial de rezistență sub apă 
în costum de scafandru. El a rămas pe
fundul unei piscine acoperite timp de
34,20 ore. Recordul precedent, de 34 
de ore, aparținea australianului Bill 
Engens. După ce a ieșit la suprafață 
Corral a fost consultat de medici care 
l-au găsit în condiții de perfectă să
nătate.



Pag. 4 SC1NTEIA Nr. 6472
E—■■■■

Corespondență din Paris

H. A. T. 0.
un „consiliu al tăcerilor“?

Mulți observatori politici de aici 
consideră că de la actuala sesiune 
N.A.T.O., care s-a deschis marți, 
„nimeni nu așteaptă nimic“ — cum 
se exprimă editorialistul ziarului 
„Les Echos“, că ea va avea mai mult 
un caracter „de rutină". In special se 
afirmă că, datorită lipsei de interes 
manifestate de Franța și de alte țări, 
problema forțelor nucleare multila
terale se va discuta mai mult în afa
ra conferinței, în cadrul unor întîlniri 
bilaterale.

De altfel, în cadrul unei conferin
țe de presă ținute luni seara, secre
tarul general al N.A.T.O., Manlio Bro- 
sio, a declarat : „Nu ne așteptăm 
la o confruntare sau la o soluționare 
a problemelor forțelor nucleare“. El 
a recunoscut existența unor factori 
importanți care ar putea determina 
un dezacord asupra F.N.M. în acest 
sens, a spus el, nu există mijloace 
specifice de a se ieși din impas.

în ședința de marți dimineață au 
luat cuvîntul cinci miniștri, care au 
prezentat punctul lor de vedere a- 
supra situației internaționale, rela
țiilor Est-Vest și situației din cadrul 
alianței atlantice. Ministrul de ex
terne belgian, Paul Henri Spaak, 
care este și președintele sesiunii, a 
pronunțat un discurs în care a sub
liniat necesitatea unor consultări 
politice mai strînse între miniștrii 
N.A.T.O. și a sugerat ideea partici
pării mai dese a acestora la reuniu
nile săptămînale ale reprezentanți
lor permanenți. în ceea ce privește 
forțele nucleare multilaterale, minis
trul belgian a afirmat că țările mari 
pot avea preocupări diferite de cele 
ale statelor mici. în această ordine 
de idei, el a spus că țara sa nu in
tenționează ca, în actualele condiții, 
să participe la F.N.M. A mai atras 
atenția cuvîntarea lui Paul Martin, 
ministrul de externe al Canadei, 
care, după ce a reafirmat că țara sa 
nu intenționează să participe la 
planul american al F.N.M., a sugerat 
ca proiectele referitoare la forța 
nucleară să facă obiectul discuțiilor 
„în cadrul alianței“ și nu în afara ei, 
așa cum se procedează în prezent. 
La rîndul său, ministrul vest-ger- 
man de externe, Gerhard Schroeder, 
a ținut să sublinieze că guvernul 
R. F. G. rămîne favorabil creării 
F.N.M. și este gata să examineze, în 
acest sens, orice fel de propuneri, 
în ceea ce privește reorganizarea 
N.A.T.O., Schroeder a afirmat că 
aceasta ar trebui să fie bazată pe 
integrare.

Aspect de la deschiderea sesiunii Consiliului ministerial N.A.T.O.
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

în ședința de după-amiază a vor
bit secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, care a propus consultări mai 
frecvente în cadrul Consiliului a- 
tlantic la eșalonul miniștrilor de ex
terne. El s-a referit apoi la contra
propunerea britanică de creare a u- 
nei forțe nucleare atlantice (F.N.A.) 
și a afirmat că aceasta a „injectat 
forțe noi“ planului inițial. Cu privi
re la starea actuală a alianței atlan
tice, Dean Rusk a cerut ca „puterile 
atlantice să nu-și slăbească forțele" 
dezbinîndu-se.

Această temă a disensiunilor din 
N.A.T.O. formează de altfel subiec
tul multor comentarii din presă. 
Marți dimineață, „La Nation“ scria 
că „divergența de păreri care 
domnește în sinul alianței atlantice 
în legătură cu forța nucleară euro
peană sau atlantică este incontesta
bilă, iar „Les Echos“ consacră un 
editorial sesiunii. „Acest consiliu 
atlantic — scrie ziarul — va fi fără 
îndoială cel al tăcerilor : tăcere a- 
supra crizei prin care trece organi
zația, tăcere asupra problemei nu
cleare, tăcere asupra diviziunii că
reia i-a dat naștere proiectul ame
rican de forță multilaterală atomi
că, tăcere asupra perspectivei ce se 
oferă alianței. Acest paradox se ex
plică astfel : N.A.T.O. funcționează 
după regula unanimității. Or, opozi
ția generalului de Gaulle la orice 
formă de integrare mai avansată sau 
mai puțin avansată, și mai ales nu
cleară, face această unanimitate de 
negăsit.“

Păreri asemănătoare le exprimă 
unele ziare americane. „Aproape sin
gurul punct asupra căruia miniștrii 
de externe ai țărilor N.A.T.O. sînt 
de acord — scrie „New York Herald 
Tribune" — este de a evita orice cri
ză la sesiunea lor semianuală de la 
Paris. Probabil că vor reuși. Dar fie
care dintre miniștrii aflați în jurul 
mesei își va da în mod dureros sea
ma de gradul de dezbinare a 
N.A.T.O. ca urmare a ciocnirii poli
tice dintre Franța și Statele Unite. 
Relațiile franco-americane au cobo- 
rît la cel mai scăzut nivel în ultimele 
două luni. Cele două guverne sînt 
atît de îndepărtate unul de altul în 
problemele fundamentale, ca și cum 
ar locui în două planete diferite. Nici 
un argument și nici o discuție nu 
pot constitui o punte peste această 
prăpastie... Va fi probabil o sesiune 
neinteresantă. Criza pare a fi per
manentă".

Tudor VORNICU

Agenția U. P. I. : „RĂZBOIUL
OIN VIETNAMUL DE SUD S-A ÎNCINS“

SAIGON 15 (Agerpres). — înce
pînd de duminică, mai bine de 1 200 
de patrioți sud-vietnamezi țin sub 
îqc permanent baza aeriană ameri
cană de la Soc Trang, situată la 145 
de km sud-vest de Saigon. La a- 
ceastă bază, scrie agenția Reuter, se 
găsesc 4o de elicoptere, avioane de 
luptă și personal american. Potri
vit unor cifre neoficiale, în urma 
atacurilor consecutive lansate în ul
timele două zile, 43 de soldați ai 
trupelor guvernamentale trimise în 
sprijinul personalului american de 
la baza mai sus-amintită au fost 
uciși sau răniți. 80 sînt dispăruți.

Referindu-se la situația militară 
generală din Vietnamul de sud, a- 
gențiile de presă americane și ob
servatorii politici o caracterizează 
ca fiind cu totul defavorabilă forțe
lor armate guvernamentale. Un lucru 
este evident, scrie agenția U.P.I., că 
„războiul din Vietnamul de sud s-a 
încins, dar guvernul obține din ce 
în ce mai puține victorii“. Cifrele 
oficiale incomplete cu privire la 
pierderile suferite de trupele guver
namentale în luptele cu patrioții 
arată că numai în cursul săptămînii

î A O N I À

Spinii în favoarea extinderii 
comerțului ca țările socialiste

TOKIO 15 (Agerpres). — Potrivit 
datelor Asociației japoneze pentru 
dezvoltarea comerțului exterior, vo
lumul schimbului de mărfuri dintre 
Japonia și țările socialiste a crescut 
în 1964 cu aproximativ 70 la sută în 
comparație cu 1963. în primele zece 
luni ale anului curent, exportul Ja
poniei în aceste țări a fost în valoare 
de 337 milioane dolari, iar importul 
din aceste țări de 414 milioane do
lari. în volumul total al exportului 
japonez crește în mod vădit ponde
rea utilajelor și a produselor indus-

CONFERINȚA DE PRESĂ A LUI LUDWIG ERHARD
BONN 15 (Agerpres). — în confe

rința de presă ținută marți la Bonn, 
cancelarul vest-german Ludwig 
Erhard s-a referit la problemele 
uniunii politice a Europei occiden
tale, ale N.A.T.O. și reorganizării 
acesteia, ale F.N.M., la problema 

trecute- acestea au pierdut aproape 
450 de soldați și ofițeri, precum și 
mari cantități de arme. La aceasta 
trebuie adăugat un fapt pe care pur
tătorii de cuvînt sud-vietnamezi și 
americani au refuzat să-1 comente
ze. Mai bine de 200 de oameni din 
cele două companii trimise la 
Chuong Thien pentru a respinge un 
atac al detașamentelor de patrioți au 
trecut de partea patrioților.

O situație deosebit de dificilă este 
remarcată în ultimele ore și în via
ța politică de la Saigon. Cîteva sute 
de budiști au anunțat că miercuri 
vor declara o grevă a foamei 
de 24 de ore, în semn de pro
test față de actualul guvern al 
lui Huong. Liderii budiști au adre
sat marți președintelui Johnson o 
scrisoare în care i-au făcut cunoscut 
că „sprijinul american acordat în 
continuare actualului guvern sud- 
vietnamez ar putea duce la o per
manentă instabilitate" în țară. „Nu
mai un adevărat guvern legal, se 
spune în scrisoare, cu un puternic 
sprijin popular, poate asigura stabi
litatea politică“.

triei grele și chimice. Pînă nu de 
mult exportul unor tipuri din aceste 
produse a fost interzis în țările so
cialiste. Cercurile de afaceri japone
ze cer cu tot mai multă insistență 
guvernului crearea unor condiții 
favorabile pentru comerțul cu țările 
socialiste. Ele cer îndeosebi guver
nului să adopte măsurile necesare 
pentru exportul produselor lor în ță
rile socialiste în condițiile acordării 
unor credite pe termen lung acestor 
țări.

germană etc. Vorbind despre pro
blemele unității politice a Europei 
occidentale, cancelarul vest-german 
și-a exprimat părerea că trebuie să 
se ajungă la un acord imediat în 
vederea pregătirii unei conferințe a 
șefilor de guverne ale țărilor C.E.E., 
consacrată examinării tuturor pro
iectelor referitoare la această uni
tate (planul Fouchet, propunerile 
italiene privind crearea unui secre
tariat, propunerile vest-germane 
privind crearea unei comisii con
sultative). „Deși cu toții sîntem con
vinși că Piața comună nu oferă un 
cadru instituțional atît de ferm, sîn
tem datori să încercăm“, a spus 
Erhard.

în legătură cu planurile de creare 
a forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., cancelarul vest-german a 
declarat că în ciuda divergențelor 
care există, problema creării F.N.M. 
va fi rezolvată în curînd. El s-a 
pronunțat pentru intensificarea co
laborării militare și politice în ca
drul N.A.T.O.. subliniind necesita
tea unei reforme a N.A.T.O. care, 
după părerea observatorilor politici, 
ar da posibilitate Germaniei occi
dentale să-și întărească pozițiile în 
această organizație.

ANGLIA VA VOTA
In favoarea restabilirii
DREPTURILOR
R. P. CHINEZE LA O.N.U.

LONDRA 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, luînd marți cuvîntul la 
dezbaterile care au loc în Camera 
Comunelor, a declarat că guvernul 
său va vota în favoarea restabilirii 
drepturilor Republicii Populare Chi
neze în Organizația Națiunilor Uni
te. „Reprezentantul nostru la Adu
narea Generală a O.N.U. — lordul 
Caradon — a spus premierul Wil
son, a primit instrucțiuni să voteze 
în favoarea ocupării de către R. P. 
Chineză a locului deținut în Orga
nizația Națiunilor Unite de către 
reprezentantul Chinei naționaliste“ 
(ciankaișistul — n.r.).

s,a ssruxemes

Acord pentru 1967
Marți, în zorii zilei, la capătul unei 

ședințe care a durat 19 ore, scurt 
timp după ce comisia Pieței comune 
a prezentat „celor șase" un ultim 
proiect de compromis și după ce 
toate părțile au consimțit să facă 
concesii — relatează agențiile de 
presă occidentale — negociatorii de 
la Bruxelles au ajuns la un acord 
în problema prețului unic la cereale 
și a finanțării politicii agrare comu
ne. Acordul urmează să intre în vi
goare începînd de la 1 iulie 1967. 
în cercurile vest-europene, acest a- 
cord, într-unul din cele mai contro
versate aspecte ale relațiilor dintre 
„cei șase" este apreciat ca „un pas 
înainte pe drumul Pieței comune". 
„Totuși, precizează agenția France 
Presse, înțelegerea la care s-a ajuns 
astăzi este un compromis. El com
portă deci neajunsuri care pot de
termina în viitor revizuirea sa". în- 
tr-adevăr, R.F.G., care a opus rezis
tență ideii de preț unic, considerînd 
că aceasta ar dezavantaja agricul
torii săi, a consimțit în cele din urmă 
să reducă prețul la tona de grîu de 
la 475 la 425 de mărci. Concesia este 
cu atît mai evidentă, cu cît nu va 
primi drept compensație decît 560 
milioane de mărci față de 700 mi
lioane anual, cît a cerut. în plus, 
chiar și această sumă urmează să

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Discuțiile în problema congoleză
si... schimbarea de rută a lui Cbombe

NEW YORK 15 (Agerpres). — La 
reluarea lucrărilor Consiliului de 
Securitate în problema congoleză — 
luni după-amiază — atmosfera nu 
era mai relaxată decît în ședințele 
anterioare. Reprezentantul R.A.U., 
Mohammed El Kony, a subliniat în 
cuvîntarea sa că operația militară 
întreprinsă la Stanleyville reprezin
tă o violare a Cartei O.N.U. și o in
tervenție în afacerile interne ale u- 
nui stat. El a chemat Consiliul de 
Securitate să condamne intervenția 
din Congo.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Statelor Unite, Adlai Stevenson, 
care, timp de peste o oră, a căutat 
să justifice participarea S.U.A. la 
intervenția din Congo. Joseph Mu- 
rundi, ministrul de externe al Ke- 
n.yei, a declarat că operațiunea 

se reducă treptat, începînd cu anul 
agricol 1967—1968.

Pe de altă parte, se apreciază că 
și pentru Franța, care a obținut sa
tisfacție ca urmare a ultimatumului 
dat de a ajunge la o înțelegere pînă 
la 15 decembrie, acordul prezintă 
aspecte negative. Astfel, prețul unic 
la cereale în Piața comună înseam
nă creșterea prețurilor franceze, dar 
acest lucru poate aduce nu numai 
cîștiguri, ci și o sporire a exceden
telor sale de produse agricole. Iată 
de ce unii comentatori consideră că 
pentru aceste țări ca și pentru al
tele din Piața comună „victoria" de 
la Bruxelles are și un „gust amar". 
Dar acest gust nu-1 vor simți numai 
„cei șase", ci și alte țări occidentale 
din afara Pieței comune. In acest 
sens, ziarul „Le Monde" se referă la 
„presiunea anglo-americană în fa
voarea „debușeelor garantate" pen
tru grîul provenit din Canada și Sta
tele Unite și pentru untul neozeelan
dez". Această „presiune" va juca, 
desigur, un rol în disputa dintre Sta
tele Unite și Piața comună ce are loc 
în cadrul negocierilor G.A.T.T., cu
noscute sub numele de „runda Ken
nedy".

Presa occidentală evidențiază, de 
asemenea, că problema implicațiilor 
financiare ale sistemului subvenții

americano-belgiană a constituit o 
intervenție premeditată în treburile 
africane, o violare flagrantă a Car
tei O.N.U. și o încercare deliberată 
de a zădărnici eforturile O.U.A. 
pentru restabilirea păcii în această 
țară.

Sfătuit la început de unele cercuri 
influente occidentale să vină în fața 
Consiliului de Securitate, Chombe 
era așteptat să sosească la New 
York la sfîrșitul săptămînii. Ținînd 
însă seama de modul cum se desfă
șoară lucrările, aceste cercuri se pare 
că manifestă acum temeri de a nu 
se discredita și mai mult, ceea ce l-a 
determinat pe premierul congolez 
să-și schimbe ruta. în loc de New 
York, el a început un turneu prin 
unele capitale vest-europene.

lor nu a fost încă rezolvată. Acestea 
vor face obiectul unei noi examinări 
în luna aprilie.

Referindu-se la dificultățile întîm- 
pinate de „cei șase" pentru a ajunge 
la un acord în problemele Pieței co
mune agricole, ziarul „France Soire* 
scrie : „Nici o negociere mai mult 
ca cea de ieri, nu s-a jucat în ultimul 
minut. S-a dat o adevărată bătălie, 
cîteodată derutantă. Adeseori ea 
luînd un aspect aproape sordid". La 
rîndul său, „Le Monde" adaugă că 
scenariul a devenit mai dramatic, 
prin „parașutarea" în plină noapte 
la Bruxelles a domnilor Couve de 
Murville și Giscard d’Estaing, după 
discuția pe care aceștia au purtat-o 
cu președintele de Gaulle și cu pre
mierul Pompidou la sfîrșitul după- 
amiezii de luni. Avînd în vedere 
toate acestea, agenția France Presse 
arată că acordurile de la Bruxelles 
par mai mult un „rezultat al resem
nării șl oboselii decît al entuzias
mului".

Intrebîndu-se care au fost motivele 
concesiilor făcute în special de par
tea vest-germană, comentatorii scriu 
că explicația trebuie căutată nu atît 
pe planul economic, cît pe cel poli- 
tico-militar. Ei pun în legătură di
rectă acordul cu tratativele în pro
blemele generate de proiectul F.N.M., 
care este discutat la Paris cu prile
jul sesiunii Consiliului Atlantic și 
arată că adepții acestui proiect aș
teaptă acum o poziție mai conci
liantă din partea Parisului în cadrul 
dezbaterilor privind N.A.T.O. și 
„uniunea politică europeană".

Gh. C.

NOUL DRAPEL CANADIAN
Camera Comunelor a Canadei a 

aprobat marți dimineață cu 163 de 
voturi pentru și 78 de vofuri contra, 
legea cu privire la instituirea primului 
drapel național al Canadei. Drapelul 
reprezintă o frunză roșie de arțar, pe 
un fond alb cu dungi roșii la extremi
tăți. Proiectul noului drapel al Canadei 
va fl supus spre aprobare senatului 
canadian. In fotografie : Un grup 
de parlamentari din Quebec sa
lută noul drapel al Canadei, a- 
probat de Camera Comunelor

GUYANA BRITANICĂ

SUBSTRATUL UNUI AMENDAMENT COKSTITUȚIDHAL
Agențiile de presă au anunțat că 

Forbes Burnham, liderul partidului de 
opoziție din Guyana britanică Congre
sul național al poporului, invitat de gu
vernatorul Marii Britanii, Richard Luyt, să 
accepte numirea sa în funcția de prim- 
ministru a depus luni seara jurămîntul 
pentru această funcfie.

Această situație din Guyana s-a creat 
după ce, datorită sistemului electoral 
impus țării de fostul guvern conservator 
de la Londra, precum și condițiilor de 
falsificare a voinței alegătorilor în care 
s-au desfășurat alegerile, partidul lui 
Cheddi lagan, deși a dobîndit cel mai 
mare număr de voturi, nu a mai obținut 
săptămîna trecută — la fel ca la ultimele 
alegeri — majoritatea absolută. Cele 
două partide de opoziție — Congresul 
național al poporului (C.N.P.) și Forța 
unită (F. U.) — au obținut în noul 
parlament respectiv 22 și 7 locuri față 
de 24 ale Partidului popular progresist, 
condus de lagan.

Jagan a propus partidului C.N.P. să 
formeze împreună un guvern de coali
ție, pe baza unei platforme avînd drept 
scop obținerea într-un timp cit mai scurt 
a independenței depline a țării. Este 
cunoscut faptul că Partidul popular pro
gresist se află in fruntea luptei pentru o 
independență reală și că tocmai de 
aceea programul său de guvernare a 
stîrnit neliniște în rîndurile adversarilor 
independenței. Liderul partidului C.N.P. 
a refuzat însă colaborarea cu P.P.P. ho- 
fărînd în schimb să formeze un guvern 
de coaliție cu partidul Forfa unită, con
dus de d'Aquiar. Arătînd că „o astfel de 
coaliție (între ultimele două partide) nu 
poate constitui o soluție pentru Guyana 
britanică, „deoarece nu duce la reali
zarea obiectivelor care stau în fața țării", 
și vorbind în numele unui partid care a 
obținut cel mai mare număr de vofuri, 
lagan a anunțat că nu va demisiona din 
funcția de șef al guvernului. _ De altfel, 
conform constitufiei Guyanei britanice, 
singurul în drept să anunțe cînd va de

misiona, în cazul că nu întrunește ma
joritatea de jumătate plus unu, este pri
mul ministru. Ca și-n alte dăfi, autorită
țile britanice au găsit însă o ieșire din 
impas. Consiliul privat al Marii Britanii 
(organ numit din rîndurile liderilor dife
ritelor partide politice din țară și însăr
cinat să-și dea avizul asupra diferitelor 
probleme legate de constituția țării și 
deci și a coloniilor ei), a adoptat un 
amendament la constituția Guyanei prin 
care se permite guvernatorului britanic 
să oblige pe Cheddi Jagan și cabinetul 
său să-și prezinte demisia. Prin aceasta 
s-a oferit posibilitatea formării noului 
guvern de către Forbes Burnham, liderul 
uriui partid care n-a obținut în alegerile 
parlamentare nici măcar jumătatea sim
plă.

Șeful noului guvern, deși a considerat 
necesar să sublinieze că „nici un ames
tec străin în afacerile interne ale Guya
nei nu va fi tolerat", nu-și ascunde, după

cum scriu ziarele, simpatiile față de anu
mite cercuri care nu văd cu ochi buni 
deplina independență a țării. Referin
du-se la noua coaliție, ziarul francez „Le 
Monde“ scrie : „Ne putem întreba dacă 
Burnham și d'Aquiar ar fi în stare să gu
verneze țara. Fapt este că partidele lor 
au binecuvîntarea puterilor occidentale 
și în special a S.U.A." Corespondenții de 
presă subliniază că în prezent situația 
din Guyana britanică continuă să fie con
fuză. Trupele britanice aflate în țară au 
fost puse în stare de alarmă.

Potrivit agențiilor de presă, chiar în 
condifiile cînd guvernul de coaliție 
C.N.P.-F.U. este impus, Partidul popular 
progresist, care deține cel mai mare nu
măr de deputafi în parlament, trebuie să 
aibă un cuvînt hotărîtor în ce privește 
destinele acestei țări, înaintarea el pa 
calea independenței naționale.

Radu BOGDAN

Președintele P.P.P., Cheddi lagan

WASHINGTON. După cum anun
ță agenția TASS, la 15 decembrie la 
Washington a fost semnat un acord 
între S.U.A. și U.R.S.S. în legătură 
cu pescuitul în regiunea de nord-est 
a Oceanului Pacific.

PNOM PENH. Agențiile de presă 
anunță că tratativele cambodgiano— 
americane începute la 8 decembrie la 
Delhi au fost întrerupte. La Pnom 
Penh s-a făcut cunoscut că, întrucît 
pînă în prezent nu s-a putut ajunge 
la nici un rezultat pozitiv, guvernul 
Cambodgiei a rechemat delegația sa 
de la Delhi. într-un mesaj adresat po
porului, prințul Norodom Sianuk a 
declarat că tratativele de la Delhi nu 
au dus la rezultate pozitive deoarece 
partea americană „a manifestat o to
tală lipsă de dorință pentru a se ajun
ge la o soluție“, „refuzînd să recu
noască partea sa de răspundere pentru 
incidentele de la frontiera cambod
giano—sud-vietnameză“.

WASHINGTON. Curtea Supremă 
a S.U.A. s-a pronunțat luni pentru 
legalitatea articolului din legea drep
turilor civile care interzice segrega
ția rasială în localurile publice. Hotă- 
rîrea a fost luată pe marginea unor 
acțiuni judiciare intentate de pro
prietarii a două hoteluri din statele 
Georgia și Alabama, care au atacat 
această prevedere a legii drepturilor 
civile, refuzînd în continuare să pri
mească cetățeni de culoare în loca
lurile lor.

MOSCOVA. O delegație a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., condusă de 
V. Grișin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S., 
a părăsit la 15 decembrie Moscova 
îndreptîndu-se spre Atena. Delega
ția sovietică va face o vizită de răs
puns în Grecia la invitația parlamen
tului grec.

PARIS. în prezența lui Gaston 
Palewski, ministru de stat însărcinat 

cu cercetările științifice și cu proble
mele atomice și spațiale la Institute 
de France (Academia de științe a 
Franței), a avut loc luni festivitatea 
decernării mai multor premii. Cu a- 
cest prilej i s-a decernat dr. Dumitru 
Constantinescu, șef de secție la Insti
tutul pentru controlul de stat al me
dicamentului și cercetări farmaceutice 
din R. P. Romînă, premiul „Foulon“ 
pentru mai multe lucrări din dome
niul citologiei vegetale.

de concentrare de 
sosit marți în fostul 
vizita ruinele uneia 
groaznice uzine ale

AUSCHWITZ. Un grup de 23 de 
persoane, alcătuit din judecători, 
procurori și avocați vest-germani de 
la tribunalul din Frankfurt pe Main, 
unde se judecă în prezent procesul 
intentat celor 20 de foști gardieni 
S.S. ai lagărului 
la Auschwitz, a 
lagăr pentru a 
din cele mai 
morții din timpul ocupației naziste a 
Poloniei.

DJAKARTA. Guvernul Indoneziei 
i-a împroprietărit pe țăranii fără pă- 
mînt din partea centrală a insulei 
lava, punîndu-le la dispoziție 87 mii 
hectare de pămînt, care au aparținut 
marilor feudali. Această hotărîre a 
fost luată în baza programului de 
transformări agrare care se înfăptu
iește în țară.

DAMASC. In capitala Siriei s-a 
anunțat că generalul Mohamed Om- 
rane a demisionat din funcția de vice
președinte al Consiliului prezidențial. 
El a fost numit ambasador al acestei 
țări la Madrid și a plecat imediat 
să-și ia noul post în primire. Comen
tatorii politici atribuie această exilare 
precipitată a generalului Omrane di
sensiunilor existente în rîndul cercu
rilor conducătoare din Siria.

REYKJAVIK. Uniunea națională a 
adversarilor bazelor militare străine 
din Islanda a adresat o scrisoare de 
protest secretarului de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, împotriva creării bazei 
militare maritime de Ia Hvalfordur. 
Scrisoarea cere, de asemenea, lichi
darea tuturor bazelor militare din 
Islanda.

semn de protest împotriva modului ne
constituțional în care a fost alcătuit 
guvernul.

TOKIO. Aproape un milion de mun
citori și funcționari de la instituțiile 
și serviciile de stat japoneze au parti
cipat luni la acțiuni comune, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de trai. în parcul Hybya din 
Tokio a avut loc un miting la care au 
participat peste 10 000 de persoane, 
care revendică majorarea salariilor, re
ducerea zilei de muncă și stabilirea 
unui minimum de salarii garantat.

KHARTUM. Potrivit informațiilor 
transmise de postul de radio Omdur- 
man, în regiunile de sud ale Sudanu
lui și în întreaga țară predomină cal
mul. Primul ministru sudanez, Khalifa, 
a avut noi întrevederi cu reprezentan
ții partidelor politice din sudul țării, 
cu care a discutat problema găsirii u- 
nei soluții în problemele sudului.

KUWEIT. Criza de guvern din Ku
weit izbucnită după demisia primului 
ministru Al Sabah (30 noiembrie) n-a 
putut fi rezolvată nici în cursul ședin
ței de marți a Adunării Naționale. Un 
număr de 28 de deputați, din totalul 
de 50, au părăsit sala de ședințe în

TEL AVIV. Marți, fostul premier 
izraelian, Levy Eshkol, a declarat că 
„este gata să formeze un nou guvern 
pe baza unei coaliții asemănătoare cu 
cea anterioară, cu condiția ca partidul 
său, partidul Mapai, să nu mai aducă 
în discuție „cazul Lavon“ și să se o- 
pună cererii lui Ben Gurion cu privire 
la deschiderea unei anchete judiciare 
în această chestiune“.

OSLO. După cum anunță agenția 
Associated Press, marți a încetat din 
viață la Oslo, în vîrstă de 89 de ani, 
Carl Joachim Hambro, fost președinte 
al Ligii Națiunilor între 1939—1945.

La Universitatea Sorbona din Paris a fost deschisă expoziția „Imagini 
din Romînia", care cuprinde panouri de fotografii și diagrame cu date 

statistice despre Romînia
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