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Of MASA INTR-UN NOII M
începe un nou an în învățămtn- 

tul agrozootehnic de masă. Sute de 
mii de cursanți, care au absolvit 
anii I și II, și alături de ei cei care 
s-au înscris în anul I, vor audia 
lecții, vor participa la seminarii și 
lucrări practice pe probleme care îi 
Interesează direct în activitatea ce 
o desfășoară pentru creșterea re
coltei de cereale, plante tehnice, 
legume și fructe, pentru dezvoltarea 
zootehniei și a producției de carne, 
lapte, ouă etc.

înarmarea colectiviștilor, a celor
lalți lucrători din agricultură cu 
cunoștințe agrozootehnice temeini
ce prin organizarea învățămîntului 
agricol de masă cu durata de 3 ani, 
constituie una dintre acțiunile de 
mare însemnătate inițiate de partid, 
menite să contribuie la înfăptuirea 
programului de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii noa
stre, de sporire a producției agrico
le vegetale și animale. Ridicarea ni
velului de cunoștințe al colectiviști
lor, oa urmare a organizării învă- 
țămîntului agrozootehnic, se reflectă 
în activitatea de zi cu zi a gospodă
riilor colective. A crescut preocupa
rea cursanților pentru folosirea mai 
deplină a posibilităților și resurse
lor de sporire a producției agricole, 
îmbunătățirea organizării muncii, 
aplicarea metodelor înaintate etc.

In anul de învățămînt 1963—1964, 
cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic de masă au fost urmate de 
aproape un milion de colectiviști, 
lucrători din gospodăriile agricole 
de stat și din stațiunile de mașini 
și tractoare. Predarea cunoștințelor 
a fost, asigurată de peste 21 300 lec
tori ingineri agronomi, zooteh- 
nișî' medici veterinari, economiști, 
precum și cadre didactice care pre
dau obiectul „Agricultura“ sau știin
țele naturii la școlile de cultură ge
nerală. Pentru buna desfășurare a 
învățămîntului agrozootehnic de 
masă, anul trecut au fost editate 12 
manuale într-un tiraj de sute de 
mii de exemplare. în unele regiuni,- 
ca Iași, Bacău, Galați, București, 
Brașov și altele, s-au editat pe plan 
local broșuri cuprinzînd experiența 
unor gospodării colective, gospodă
rii de stat, brigăzi fruntașe etc.

Organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare și consiliile agri
cole au acordat o atenție mai mare 
desfășurării'în bune condiții a învă
țămîntului agrozootehnic. Această 
problemă a constituit obiectivul u- 
nor analize temeinice făcute de or
ganele și organizațiile de partid din 
majoritatea regiunilor, urmate de 
măsuri concrete pentru ținerea cu 
regularitate a lecțiilor și legarea 
conținutului lor de cele mai impor
tante probleme ale producției din 
unitățile agricole socialiste. Nume
roși lectori, urmărind aplicarea în 
producție a cunoștințelor agrozoo
tehnice, au organizat cu colectiviștii 
demc 1 șt rații practice în cîmp, la 
răsai. ițele de legume sau la fer
mele de animale. Ridicarea nivelu
lui de cunoștințe al cursanților _ și 
participarea lor la diferite lucrări, 
au contribuit la buna desfășurare a 
unei largi acțiuni organizate în re
giunea Galați pentru transportul în 
cîmp al unor cantități mari de în
grășăminte naturale ; la lotizarea a- 
nimalelor în vederea sporirii pro
ducției de lapte în unele gospodării 
colective din regiunea București ; 
la extinderea lucrărilor pentru pu
nerea în valoare a terenurilor în 
pantă, erodate din regiunea Iași.

Specialiștii, lectori ai cercurilor 
hin cadrul învățămîntului agrozoo
tehnic, au muncit cu pasiune și dra
goste, s-au străduit să facă lecțiile 
cît mai interesante, pe înțelesul oa
menilor.

In curînd vor începe din nou 
cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic. Prin grija statului, au fost 
asigurate condiții materiale optime 
pentru desfășurarea lor. Pe baza 
programelor analitice elaborate de

Consiliul Superior al Agriculturii, au 
fost întocmite manuale pentru anii 
II și III, într-un tiraj de 553 000 
exemplare, revenind un manual la 
1—2 cursanți ; pentru anul I există, 
de asemenea, suficiente manuale edi
tate în 1963. Programele și manua
lele au fost elaborate în așa fel în- 
cît, dînd cunoștințele de bază din 
domeniul respectiv, să poată fi adap
tate condițiilor din gospodărie, să o- 
fere posibilitatea ținerii de lecții 
care răspund cel mai bine profilului 
fiecărei unități.

Masele țărănimii colectiviste ma
nifestă un deosebit interes pentru în- 
vățămîntul agrozootehnic. Buna 
desfășurare a învățămîntului pre
supune înscrierea cu discernă- 
mînt a cursanților la diferite 
cercuri. Experiența multor unități a 
arătat cît este de important ca la a- 
ceste cursuri să participe brigadieri, 
șefi de echipă, colectiviști și colecti
viste, fruntași din echipele de cîmp, 
de la fermele de animale și păsări, 
din sectoarele legumicol, pomicol și 
viticol. în unele regiuni, unde 
anul trecut problema înscrierii la 
învățămînt nu s-a bucurat de atenția 
cuvenită, unii cursanți nu au frec
ventat cu regularitate lecțiile și se- 
minariile, n-au depus eforturi pen
tru însușirea cunoștințelor predate 
și astfel n-au promovat anul. în re
giunea Ploiești, procentul de pro
movare a fost de 72,8 la sută, în re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
— de 73,3 la sută, în regiunea Bucu
rești — de 78 la sută etc. Iată de ce 
a privi cu răspundere proble
ma recrutării cursanților, a face 
înscrierea cu multă grijă, pe baza 
dorinței colectiviștilor și a hotărîrii 
acestora de a urma cu regularitate 
cursurile cercului care-i interesează, 
constituie una din condițiile de bază 
pentru asigurarea unei eficacități 
tot mai mari a învățămîntului.

O importanță deosebită are cu
prinderea la cursuri a tineretului, 
dornic de învățătură, luptător entu
ziast pentru aplicarea largă a meto
delor înaintate, științifice. Această 
problemă trebuie să stea permanent 
în atenția organizațiilor U.T.M. Ele 
au datoria să se ocupe mai mult de 
organizarea și desfășurarea învăță
mîntului agrozootehnic în toate uni
tățile agricole socialiste.

Eficacitatea învățămîntului este 
legată nemijlocit de calitatea pre
dării. Caracterul atrăgător și bogat 
al lecțiilor, expunerea vie, con
cretă, care să țină seama de si
tuația și necesitățile gospodăriei res
pective, constituie condiția hotărîtoa- 
re a însușirii de către cursanți a 
materialului predat. Aceasta cere 
din partea lectorilor o temeinică cu
noaștere a gospodăriei în care pre
dau, să aibă la îndemînă exemple 
concrete, care să ajute la o înțele
gere mai bună a noțiunilor. Expe
riența anilor trecuți a dovedit că a- 
colo unde lectorii s-au străduit să 
țină lecții și seminarii interesante, 
atractive, cursurile au fost ur
mate de la început pînă la sfîrșit 
de un număr mare de colectiviști, 
pentru că ele dădeau răspuns aces
tora la problemele ce-i frămîntau în 
legătură cu creșterea producției și 
dezvoltarea gospodăriei lor colec
tive.

Foarte bune rezultate a dat anul 
trecut folosirea materialului didac
tic ajutător : planșe, hărți, mulaje, 
exponate de diferite produse etc. 
Anul acesta, pentru a se veni în 
sprijinul lectorilor, Consiliul Su
perior al Agriculturii a editat, în
tr-un tiraj de un milion exemplare, 
încă 96 planșe în culori înfățișînd 
cele mai înaintate metode agrozoo
tehnice, soiuri noi și hibrizi de 
plante agricole, rase de animale etc.

Un mijloc dintre cele mai efi
ciente în răspîndirea cunoștințelor 
agrozootehnice sînt filmele docu
mentare și diafilmele pe teme agri-

Viitorii mecanici 
agricoli la practică

In aceste zile cei aproape 15 000 
de elevi din anul II de la școlile 
profesionale de mecanici agricoli au 
început perioada de practică în pro
ducție care se va desfășura în lunile 
noiembrie și decembrie. Ei vor mer
ge în S.M.T.-uri, gospodării agri
cole de stat și uzine de repara
ții, unde vor participa la lucră
rile de reparare a tractoarelor și 
mașinilor agricole. In curînd își 
încheie perioada de practică 15 000 
de elevi din anul al III-lea al 
acestor școli care au lucrat în dife
rite unități agricole la executarea a- 
răturilor și însămînțărilor de toam
nă, recoltatul porumbului etc. In 
primăvara anului viitor, după ter
minarea cursurilor teoretice, viitorii 
mecanici agricoli, vor efectua o nouă 
perioadă de practică, pe baza căreia 
vor putea da examenul de muncitori 
calificați, urmînd ca apoi să susțină 
examenul de absolvire și să fie re
partizați în producție.

Consolidarea 
falezei Donării

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — La 
confluența rîului Șiret cu Dunărea, în 
imediată apropiere de Galați, curenții 
fluviali dislocau în fiecare an porțiuni 
importante din malul Dunării, pericli- 
tînd construcțiile. Pentru a stăvili furia 
apelor în această zonă, pe o porțiune 
de mal, în lungime dp 1 400 m, se fac 
lucrări de consolidare, iar pentru alți 
500 m sînt în curs de realizare proiec
tele.

In cadrul complexului de lucrări pen
tru amenajarea și consolidarea malului 
Dunării, constructorii folosesc mijloace 
mecanizate. Din anul trecut, cînd au 
început aici lucrările și pînă în prezent, 
ei au excavat mai mult de 420 000 mc 
de pămînt pentru corectarea malului, 
s-au făcut dragaje în albia Dunării, au 
fost confecționate și lansate pe Dunăre 
15 600 mp saltele de fascine fixate cu 
peste 37 800 mc de piatră, s-au făcut 
drenuri pentru captarea izvoarelor etc. 
Lucrările de amenajare și consolidare 
a falezei Dunării continuă în ritm sus
ținut.

300 NOI APARTAMENTE 
PENTRU CLUJENI

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La 
Cluj au fost date ieri în folosință 
oamenilor muncii încă 300 de apar
tamente în modernele blocuri con
struite în cartierul Grigorescu. Cu a- 
cestea numărul apartamentelor ce 
au fost date în folosință în acest an 
se ridică la 994. Au primit locuințe 
noi, muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Trustul minier, Direcția regio
nală C.F.R., Uzinele metalurgice „U- 
nirea". Uzina „Tehnofrig" și din alte 
întreprinderi și instituții. Pînă la sfîr- 
șitul anului, vor mai fi terminate încă 
44 de apartamente cu care pla
nul de construcții de locuințe pe 
acest an va fi realizat în întregime.

Pentru studiul 
limbilor străine

Două culegeri de exerciții lexicale in
titulate „Să vorbim franțuzește", „Să 
vorbim englezește“, însoțite de discuri, 
au apărut zilele acestea. Cărțile prezintă 
texte sub formă de dialog, explicații le
xicale, exerciții, vocabular. Discurile, 
cite 6 pentru fiecare carte, au impri
mate texte care, în condițiile unei au
dieri repetate, dau posibilitate celor ce 
studiază limbi străine să deprindă o 
pronunție corectă. Sînt în curs de apari
ție și diferite materiale anexe : culegeri 
de texte umoristice, texte literare adno
tate și comentate, culegeri de exerciții 
gramaticale, iar pînă la sfîrșitul anului 
se vor găsi în librării noi dicționare- 
liliput — francez-romîn, romîn-francez.

(Agerpres)
( Continuare în pag. Il-a)

Gospodăria colectivă din Becicherecui Mic, regiunea Banat. Pregătiri pentru deschiderea învățămîntului 
agrozootehnic de masă

La Dej se află în construcție un mare și modern combinat de hîrtie 
și celuloză. Pe șantier, lucrările se desfășoară in ritm susținut. De la 
distanță se văd profilîndu-se halele combinatului, în care se montează 
diferite utilaje. Someșul, deviat de pe obișnuita-i albie, pare încorsetat 
într-un brîu de beton : un baraj care va asigura combinatului 900—1 200 
litri de apă pe secundă. Pentru reducerea duratei de execuție a lucrări
lor, constructorii aplică metode noi, de înaltă productivitate. Un volum 
important de muncă este efectuat de excavatoare, dragline, macarale. 
Consemnăm cîteva din realizările constructorilor de pe acest șantier :

9 De la începutul lucrărilor și 
pînă în prezent s-au executat 947 000 
m.c. de săpături, umpluturi și alte 
lucrări de terasamente.

o S-au turnat 83 000 m.c. de be
toane, din care mai mult de jumă
tate prefabricat și preturnat, și 
s-au confecționat 4 254 tone de ar
mături.

® în hale a început montajul. S-au 
montat peste 1 200 tone de utilaje,

precum și 4 km de conducte. Caza
nul de regenerare a fost instalat cu 
două luni mai devreme. De aseme
nea, s-au montat toate fierbătoarele, 
evaporatoarele și alte utilaje.

G Pe șantier se aplică o metodă 
modernă la plantarea piloților : tere
nul este forat prin utilizarea unui jet 
de apă, combinat cu un sistem de 
batere mecanică. Consumul de ma
noperă pentru plantarea a 200 de pi-

loți s-a redus de la 2 400 la 300 om- 
zile, realizîndu-se pe această cale o 
economie de 300 000 lei. In prezent 
se construiește, din elemente prefa
bricate, un canal supraetajat pentru 
evacuarea apelor reziduale și plu
viale — soluție tehnică avantajoasă.

o Prin organizarea muncii pe lo
turi specializate și prin centralizarea 
preparării betoanelor, indicii de uti
lizare a betonierelor au crescut de 
4 ori.

® Constructorii folosesc și alte 
metode moderne de execuție : siste
mul de monolitizare a stîlpilor de 
beton armat, montarea rezervoarelor 
mari și a altor utilaje grele prin ru
lare și derulare.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

Pe șantierul Combinatului de hîrtie și celuloză din Dej
(fotografia din stînga), iar canalul supraetajat, din elemente prefabricate, înaintează văzind cu ochii (foto 

grafia din dreapta)

la centrala termică se sudează ultimele tronsoane

Pe marginea unei consfătuiri despre munca politică de masă
A w

ECOU IN CONȘTIINȚA
Cum să facem ca munca politico- 

educativă de masă să aibă întotdea
una un ecou profund în, conștiința 
oamenilor — iată întrebarea la care 
ne-am străduit să aflăm răspuns în 
cadrul unei recente consfătuiri orga
nizate la Comitetul orășenesc de 
partid Pitești cu reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid din cîteva mari 
întreprinderi piteștene.

Necesitate și eficacitate
— Oamenii te ascultă cu atenție 

dacă le vorbești cît mai pe înțelesul 
lor despre lucrurile care-i preocupă 
cel mai mult în momentul respectiv 
— spunea tovarășul Constantin 
Dima, secretarul organizației de bază 
de la fabrica de mobile din cadrul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului. Și tot el amintea un exem
plu edificator în această privință.

Multă vreme, la fabrica .de 
bile, despre calitatea producției se 
discuta la modul abstract, general, 
parcă evitîndu-se să se pună degetul 
pe rană. Nu, de data asta nu e vor
ba de o metaforă, ci de niște răni 
reale pe trupurile noi-nouțe ale uno
ra dintre piesele sau garniturile fa
bricate aici. Le cunoșteau însă în 
mod concret numai conducerea sec
ției și, bineînțeles, controlul de ca
litate. Colectivului i se adresau în
demnuri confecționate mai toate pe 
același calapod, fără nici o legătură 
cu situația concretă din secție. Lu
crurile au mers așa pînă ce, în urma 
unei analize a activității politice de 
masă în secție, biroul organizației de 
bază a fost aspru criticat pentru ca
racterul abstract al muncii sale, pen
tru faptul că n-a concentrat munca 
politică-educativă spre întărirea ace
lor verigi ale calității care se dove
diseră mai șubrede. Critica și-a fă
cut efectul, membrii biroului s-au 
frămîntat îndelùng pentru a aborda

această problemă întf-un mod nou. auto Colibaș s-a început cu surle și 
De aici, din această-frămîntare, s-a trîmbițe o mare acțiune pentru buna 
născut ideea unei adu,nări .de un.ȚeȚ întreținere a „utilajului. După .două 
deosebit— adunare „cu dovezi". Ün '1'“---- “ — - ' • -
fel de „proces al calității", în care 
drept „procuror“ a fost desemnat 
tehnicianul Ion Dumitrescu, de la 
C.T.C., membru de partid, a cărui 
competență și obiectivitate se bucu
ră de prețuirea întregului colectiv, 
iar „mărturii“ urmau să depună a- 
cele repere de mobile care prezentau 
defecte de execuție.

Cînd „procurorul“ a opus bri
găzii lui Petre Sfetcu, care lu
crează cu grijă exemplară, cu ade
vărată migală la șlefuirea suprafețe
lor de panouri, brigada lui Gheor
ghe Cruceru, care nu respectă tehno
logia, nu dă atenție hîrtiei abrazive 
folosite la șlefuire, în hală s-a iscat 
un adevărat tumult. Șeful de bri
gadă criticat s-a ridicat și a spus 
că „nu crede pînă nu vede". Cu

numere a dispărut însă fără urmă.
La drept vorbind, acțiunea nu 

răspundea unei necesități deosebite. 
Atunci de ce s-a pornit? Nu e oare 
un caz tipic de formalism ?

al 
de 

cum

La persoana a ll-a
Care comunist, care membru 

vreunui birou de organizație 
bază nu și-a pus întrebarea:
să fac pentru ca fiecare acțiune, fie
care cuvînt al nostru să găsească ră
sunet în conștiința celor din jur? Răs
punsurile pot fi multiple și variate, 
dar esența lor — consfătuirea a de

Victor BÎRLĂDEANU 
Gheorghe CÎRSTEA

mo- mult calm, Ion Dumitrescu a scos, 
dintr-un maldăr de repere, un panou 
șlefuit de brigada lui Cruceru și l-a 
chemat pe cel vizat la tribună ca 
„să-și admire mai îndeaproape o- 
pera“.

Din acest exemplu, ca și din mul
te altele, expuse în cadrul consfă
tuirii, a reieșit cu forța evidenței că 
o condiție de seamă a eficacității 
muncii politice de masă constă în a 
răspunde precis și concret unor ne
cesități reale apărute în activitatea 
de producție a întreprinderii, în via
ța cotidiană a colectivului. Nu mun
că politică „în general", ci axată pe 
problemele esențiale, de a căror re
zolvare urgentă depinde bunul mers 
al producției.

Mai există însă o condiție, pe care, 
din păcate, nu toate organizațiile de 
partid o respectă : perseverența. O 
acțiune pornită și părăsită la jumă
tatea drumului are efectele nu în
jumătățite, ci anulate. Bunăoară, în 
ziarul de uzină de la Uzina de piese

(Continuare în pag. V-a)

Scrisori către „Scînteia“

De ce nu 
pria eforturi 
comune ?

In sud-vestul raionului Bis
trița, unde este așezată și comu
na Lechința, lipsa apei, in spe
cial a celei de băut, a fost din 
totdeauna o problemă. Soluțiile 
aplicate în ultimii ani s-au do
vedit puțin eficace. Cred că 
nu s-a abordat cu suficientă 
competență această problemă, in 
toată complexitatea ei, iar inves
tițiile nu au fost coordonate pe 
baza unui plan unitar, care să 
cuprindă nevoile tuturor sectoa
relor de activitate din teritoriul 
respectiv, așa cum se procedează, 
de pildă, la electrificare.

La G.A.C. Lechința și la cele
lalte gospodării colective din jur 
s-a dezvoltat un puternic sector 
zootehnic, însumând aproape 
10 000 de vite, în afara ovinelor, 
porcinelor și păsărilor. Toate a- 
ceste animale au nevoie de apă 
la locurile unde sînt adăpostite. 
Fiecare gospodărie colectivă a 
încercat să rezolve această pro
blemă investind diferite sume (cel 
puțin 30 000 lei) pentru construi
rea de fintîni. In multe locuri re
zultatele nu sînt însă nici pe de
parte satisfăcătoare, colectiviștii 
fiind nevoiți să deplaseze anima
lele pentru adăpat la distanțe de 
10—15 kilometri sau să aducă apa 
cu sacaua.

La G.A.S. Lechința s-au chel
tuit, de asemenea, peste 400 000 
lei pentru crearea unei surse de 
alimentare cu apă a cramei și a 
sectorului zootehnic (proiect 
I.S.P.A., constructor T.R.C. Cluj). 
Dacă proiectul n-a fost bun sau 
constructorul a jăcut greșeli la 
realizarea lui, n-aș putea să 
spun. Fapt este însă că debitul de 
apă e de zece ori mai mic decît 
cel proiectat, iar gospodăria chel
tuiește anual zeci de mii de lei 
pentru căratul apei. Și alte uni
tăți din raza comunei sînt ne
voite să aducă apa cu sacaua, 
cheltuind sume importante în 
fiecare an.

Pe teritoriul comunelor din 
sud-vestul raionului s-au con
struit conducte în lungime de 
zeci de km, cu sorbul în rîul 
Șieu, pentru aducerea apei nece
sare la executarea unor foraje. 
Cheltuielile s-au ridicat la circa 
5 milioane lei. Dacă la proiecta
rea acestor conducte s-ar fi ți
nut seama și de nevoile celor
lalte unități și ale populației de 
pe teritoriul respectiv, s-ar fi 
putut crea, cu contribuția aces
tora din urmă, un sistem de a- 
ducțiune, care ar fi contribuit la 
îmbunătățirea simțitoare a ali
mentării cu apă. Or, lipsa unui 
plan unic, a unui organ de coor
donare, duce la situația că fie- 

■ care construiește pentru sine, 
cum poate și cum se pricepe. 
După cite sînt informat, și în 
alte zone unde nu există surse 
suficiente de apă se întîlnesc a- 
celeași neajunsuri. '

Ținînd seama de faptul că pe 
un teritoriu dat apa e una și 
aceeași, că aceleași sînt nevoile 
și interesele tuturor sectoare
lor de activitate (sănătate pu
blică, agricultură, industrie), 
consider că este necesară cre
area unui organ coordonator 
specializat, care, pe baza unor 
studii complexe și competente, 
să elaboreze planuri unice de a- 
limentare cu apă, teritorializate 
pe unitățile administrative, pla
nuri care să fie apoi realizate 
prin eforturile comune ale tutu
ror celor interesați.

Dr. Simion MĂGERUȘAN 
comuna Lechința, 
raionul Bistrița

TELEGRAMĂ

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

PragaStimate tovarășe Novotny,
Vă rog să primiți felicitări cordiale cu prilejul alegerii dv. în funcția 

de președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.
Vă dorim succes' deplin în realizarea sarcinilor de înaltă răspundere 

ce v-au fost încredințate și ne exprimăm convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor romîn și. cehoslovac, al unității țărilor socialiste și al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

în Capitală

STUDIOUL
ARTISTULUI AMATOR 
ÎȘI REIA ACTIVITATEA

Studioul artistului amator de pe lingă 
Casa creației populare a orașului Bucu
rești își reia activitatea la 18 noiembrie. 
Deschiderea sectoarelor de muzică, core
grafie, de teatru și brigăzi artistice de a- 
gitație vor prilejui întîlniri ale artiștilor 
amatori în cadrul unor seri de comunicări. 
În sectorul muzical se dezbat probleme 
privind repertoriul și interpretarea cînte- 
cului de masă, se organizează audiții de 
muzică romînească contemporană, con
certe experimentale urmate de discuții, 
în colaborare cu Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu", se organizează un ciclu de 
conferințe de specialitate. în sectorul de 
teatru vor avea loc comunicări despre 
repertoriul formațiilor de amatori, mon
tajul liferar-arfistic. Membrii brigăzilor 
artistice vor discuta probleme privind 
elaborarea și valorificarea textelor de 
brigadă. Se țin lecții practice de dicți
une, se prezintă și se analizează progra
me model. în coregrafie se vor discufa 
probleme variate ca: dansul cu tematică 
contemporană, baletul pentru copii etc.

Alte țări cer oficial 
restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze la 0. N. U.

Patru țări africane — Algeria, 
Congo (Brazzaville), Guineea și Mali 
— au adresat secretarului general al 
O.N.U. o scrisoare în care cer în mod 
oficial înscrierea pe ordinea de zi a 
apropiatei sesiuni a Adunării Ge
nerale a problemei restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U. După cum s-a mai anunțat, 
o cerere similară a fost adresată se
cretarului general al O.N.U. la 20 
octombrie și de către guvernul Cam
bodgien

HOTĂRlRE SURPRINZĂTOARE 
LA BRUXELLES

După cum transmite agenția U.P.I., 
vineri seara, Consiliul ministerial al 
C.E.E. a anunțat „o surprinzătoare

sporire a tarifelor la importurile de 
pui de găină, reînviind ecourile 
„conflictului puilor“ din 1962 cu Sta
tele Unite“, Hotărîrea a provocat 
proteste imediate din partea exper- 
ților S.U.A. aflați la Bruxelles.

Un plan brazilian 
pentru extinderea 
relajiilor comerciale

Potrivit declarațiilor lui Leitao, minis
trul de externe brazilian, guvernul țării 
a elaborat un plan pentru triplarea 
schimburilor comerciale în 10 ani, care 
prevede extinderea relațiilor comerciale 
cu țările socialiste, acordarea de credite, 
desființarea taxelor de export, o revizui
re a taxelor de import privind materiile 
prime și obținerea de noi piețe de des
facere.

Sistem de irigare 
la mare altitudine

A luat sfîrșit construirea primului 
sistem de irigare la mare altitudine 
din Tadjikistan (U.R.S.S.). Pe ver- 
șanții abrupți ai munților au fost 
construite 200 de canale, 500 con
strucții hidroenergetice, inclusiv o 
conductă pentru transportul apei 
peste defileul rîului Zeravșan.

Convorbiri între liderii 
politici sudanezi

Intre președintele Sudanului, Ab- 
boud, și primul ministru Khalifa au 
avut loc joi convorbiri. Potrivit agen
ției Reuter, una din problemele 
discutate a fost cererea partidelor 
politice sudaneze ca generalul Ab- 
boud să fie înlocuit din funcția de 
președinte și să se constituie un 
Consiliu de stat compus din trei oer- 
soane.



; Comisiile permanente
de deputați la lucru

uHimul amănunt

Casa de cultură a sindicatelor din Tulcea

SCHIMBARE „DIN MERS“

H.

9 O acțiune operativă pentru valorificarea masei 
lemnoase doborîte de furtună ® in 8 luni vor fi 
fasonați 1300000 mc rușinoase © Măsuri bine 
gîndite, stabilite pînă la

■în anul forestier 1964-1965, mun
citorii și tehnicienii de la I. F. Broș- 
tèni aveau de exploatat .uri volum de 
370 000 mc de masă lemnoasă. Totul 
fusese pus la punct din timp, creîn- 
du-se condiții ca întreprinderea să-și 
îndeplinească planul chiar înainte de 
termen. S-a întîmplat însă un lucru 
neprevăzut. în noaptea de 23 spre 
24 septembrie, o furtună puternică 
6_a abătut peste munții Bistriței, 
doborînd numeroși arbori. în plină 
campanie din noiil an forestier a 
trebuit să fie schimbată „din mers" 
întreaga organizare a lucrărilor și a 
muncii.

Firește, pentru a face față situației 
create au fost necesare măsuri bine 
gîndite și operative, o mare concen
trare de forțe și de mijloace tehnice. 
Pentru a afla ce s-a întreprins în 
această privință, corespondentul nos
tru regional, Nicolae Țuicu, a adre
sat tovarășului Petre Bacalu, direc
torul întreprinderii forestière Broș- 
teni, cîteva întrebări.

Care au fost primele măsuri 
întreprinse pentru valorificarea 
masei lemnoase doborîte de fur
tună ?

Din capul locului a trebuit să 
sistăm tăierile planificate inițial 
pentru anul forestier 1964-1965 și să 
trecem la valorificarea masei lem
noase doborîte. Imediat s-a făcut 
evaluarea cantitativă a doborîturi- 
lor. A reieșit că avem de fasonat 
aproximativ 1 300 000 mc bușteni 
de rășinoase. Ca să exploatăm 
într-un termen cît mai scurt acest 
volum de masă lemnoasă, a fost ne
voie să trecem la o nouă structură 
organizatorică a procesului de pro
ducție. în afara celor patru sectoare 
de exploatare existente, au fost 
create încă patru sectoare noi: „Bra
dul“, „Ciutacu“, „Cristișorul“ și 
„Muncelul“. Totul trebuie în așa fel 
organizat, încît cel tîrziu pînă la sfîr- 
șitul lunii mai a anului viitor, adică 
înainte de a sosi căldurile mari, 
întreaga cantitate de material să fie 
fasonată.

Lemnul, scos din adîncul pădurilor, este fasonat și apoi trimis la rampele 
de încărcare

UN AJUTOR DAT LA TIMP
Pe loan Teacă, eroul povestirii de fafă, 

l-am găsit cu totul absorbit de muncă. 
Intr-o pauză, am reușit totuși să stăm 
de vorbă.

— Așa e cînd îfi intră gărgăunii în 
cap. Noroc că tovarășii m-au ajutat la 
timp să văd calea greșită pe care apu
casem. Fără sfatul lor, cine știe unde 
ajungeam.

Vorbele lui exprimau o sinceră 
rere de rău, regreful pentru greșeala 
vîrșită, hotărîrea de a ’ 
adevărat, iubit și stimat

+
Recent am asistat la 

chisă a organizațiilor de partid din 
forul II al uzinelor „Hidromecanica"- 1 
Brașov. Se discuta cazul a doi munci
tori care săvîrșiseră abateri repetate de 
la disciplina socialistă a muncii. Păre
rile celor care au luat cuvîntul — membri 1 
și nemembri de partid — erau împăr
țite. Unii cereau să fie trimiși la alt loc 
de muncă ; cei mai multi considerau 
însă c-ar fi mai bine să se stea de 
vorbă cu ei, să fie ajufafi să-și înțeleagă 
greșelile și să-și schimbe comportarea. 1

de mulfi ani, era mîn- 
Deseori venea în hală

...Atît în școala profesională cît și în ‘ 
cei 4 ani cît a lucrat apoi ca muncitor ■ 
calificat, loan Teacă a fost considerat ca 
un tînăr disciplinat, harnic, respectuos fafă 
de cei vîrstnici. 
muncă fineau la el. Tatăl, care lucrează 
în aceeași uzină 
dru de fiul lui, 
să-și privească cu dragoste băiatul. „Am 
un copil bun" — obișnuia să spună ade
sea,

Dar, la un moment dat,' băiatul începu 
să se întoarcă acasă indispus. „O fi obosit, 
muncește mult", își spuneau de tiecare 
dată părinții- în realitate nu era vorba 
numai de o simplă oboseală, ci de unele 
frămîntări,, de o oarecare nemulțumire 
sufletească. Și iată că într-o zi, el le-a 
spus scurt: „Să știfi că plec din uzină... 
nu mai stau... m-am săturat".

Tatăl s-a interesat ce anume îl nemul
țumește pe băiat. Cineva l-a informat 
că nu se îrrtpaca cu maistrul și că a-, 
çesta il persecută. Dar el n-a luat lucru
rile'în tragic, deși cam așa erau.

Firesc ar fi fost ca loan Teacă să a- 
ducă nemulțumirile pe care le avea la 
cunoștinfa . șefului de sector ,și a. birou
lui organizației de bază, era doar 
mèmbrü de partid. AscuHind însă de 
sfatul unui așa-zis prieten, „nu s-a lăsat 
călcat în picioare", n-a cedat și, plin de 
o ambifie rău înțeleasă, orgolios, a ales 
o cale greșită. A părăsit uzina, iar a 
doua zi a plecat și de acasă... fără a- 
dresă. A ajuns la Oradea. Aici a sfat 
vreo trei săpiămînr, după care s-a în
dreptat spre celălalt capăt al țării, spre 
Constanfa. iar de aici la Galafi și așa 
mai departe.

Intre timp fapta Iul a răscolit nu nu
mai atelierul în care lucra, ci întreaga 
secfie. Un om a părăsit lucrul, uzina,

deveni un 
ds toți.

pă- 
să- 
om

o ședință des-
sec-

De aceea tovarășii . de.

întrucît, în situația care s-a creat, 
nu se pot organiza brigăzi complexe 
decît într-un număr redus de par
chete, a devenit necesară o redistri
buire a forțelor de muncă existente. 
Numeroși muncitori au fost reparti
zați să lucreze de Ia fazele scos-apro- 
piat, la fasonat. Concomitent, s-au 

1 stabilit măsuri pentru înzestrarea 
sectoarelor de exploatare cu un nu
măr sporit de mecanisme și instala
ții de scos-apropiät. Numărul fie- 
răstraielor mecanice va crește de la 
35 la 150, al funicularelor de la 3 la 
8, iar ăl tractoarelor de la 13 la 40. 
Ar mai fi de adăugat ceva. Ca să 
asigurăm condiții de cazare cît mai 
bune pentru muncitori, în numai o 
lună au fost construite încă 22 de 
cabane, iar alte 18 sînt în lucru.

S-a prevăzut ca pmă la căderea 
zăpezilor și după topirea lor, să se 
lucreze în locurile greu accesibile, 
în prezent, un mare număr de mun
citori lucrează la fasonatul lemnu
lui în parchetele de pe „Fața Cristi- 
șorului", de la „Bradul“, „Pinul", 
unde sînt zone mai accidentate, ur- 
mînd ca în timpul iernii să lucreze 
în locuri mai ușoare. în timpul ier
nii se va îndepărta zăpada din di
ferite locuri de muncă mai prielni
ce, iar materialul va fi transportat 
aici cu tractoare.

!în perioada de reorganizare a 
muncii, cum s-a desfășurat 
crul la pădure ?

Chiar în primele zile după 
tună, muncitorii forestieri au 
repartizați să lucreze la fasonatul 
lemnului doborît. Lucrul nu s-a în
trerupt. Pe măsură ce âm angajat 
noi muncitori, am format brigăzi 
simple ; în fruntea lor am numit bri
gadieri dintre muncitorii cu vechime 
și experiență în munca din pădure. 
Grăitoare în această privință sînt 
rezultatele obținute în cursul lunii 
octombrie : au fost fasonați 74 000 mc 
material lemnos, față de 20 000-25 000 
mc cît se fasonau înainte. Chiar și 
unele sectoare nou create au obținut 
rezultate bune. La „Cristișorul“ și

Iu-

fur- 
fost

fără să se știe pentru ce. Putea oare co
lectivul să stea pasiv în fața unui ase
menea caz ? Membrii biroului organiza
ției de bază și ai comitetului sindical 
își făceau reciproc reproșuri că nu l-au 
cunoscut suficient pe acest fînăr, mereu 
pus pe glume, că nu l-au apropiat, că 
nu au încercat să afle ce îl frăminfă. Ce-i 
drept, erau și unii care condamnau cu as
prime atitudinea tînărului Teacă, cerînd 
să-i fie desfăcut imediat contractul de 
muncă. Biroul organizației de bază a ho
tărî) să i se trimită o scrisoare colectivă 
prin care să fie invitat să se prezinte la 
lucru. Firește, scrisoarea n-a puful fi ex
pediată deoarece destinatarul n-avea o 
adresă precisă.

Intr-o zi, în secfie a sosit vestea că 
Teacă s-ar fi întors acasă, dar că în u- 
zină n-are ds gind să mai revină. Con
ducerea secfiei și biroul organizației de 
bază au trimis la el cîfiva muncitori ca 
să-l determine să se reîntoarcă la lucru. 
El a refuzat însă categoric, A doua zi a 
sfat cu el de vorbă, ca un părinte, chiar 
secretarul organizației de bază, înfăfișîn- 
du-i urmările faptei lui. Teacă șovăia, dar, 
după ce s-a vorbit cu el, într-o bună zi 
și-a făcut apariția în secfie. Dar unde va 
lucra ? Maistrul său a refuzat să-l mai pri
mească la el în atelier. La fel au refuzat 
și alfi 2-3 maiștri. „Dati-mi-l mie — se a- 
dresă șeful lui de secfie, tinărul maistru 
Ion Munteanu, abia întors de la o școa
lă de maiștri. Colectivul l-a reprimit In 
mijlocul lui. Mulfi muncitori s-au bucu
rat că tinărul Teacă s-a reîntors în uzină. 
A fost ajutat să-și vadă greșeala și s-o 
recunoască public. Din cazul lui au avut 
de învățat și alfi muncitori.

Cum se comportă acum I. Teacă ? lată 
ce ne relatează maistrul Ion Munteanu.

— Este un muncitor excelent din toa
te punctele de vedere. Sînt foarte mul
țumit de el. Se găsește totdeauna în 
fruntea oricăror acțiuni, pune mult sufle* 
în tot ce face. Să vă dau un exemplu, 
cel mai recent. Uzina noastră a primit 
nu de mult o comandă urgentă, deose
bit de importantă Trebuia să executăm 
intr-un timp scurt un număr de utilaje și 
subansamble pentru unele instalații des
tinate exportului. Se cerea să depunem 
un efort deosebit pentru a le putea ex- 

■ pedia la timp. La propunerea lui Teacă 
brigada din care tace parte a hotărH să 
rămînă la lucru cîteva zile peste pro
gram. Ultimul care pleca din atelier era 
loan Teacă. Dar nu numai atît. Opera
țiile cele mai grele,. de mai mare răs
pundere, el le executa. Aceasta pentru 
că am multă încredere în capacitatea și 
conștiinciozitatea lui în muncă.

...Un muncitor harnic,, priceput, cinstit, 
cu un fond sănătos, acesta este tinărul 
loan Teacă. Cînd a greșit a fost ajutat 
la timp și acest lucru nu-l regretă astăzi 
nimeni.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“ 

„Bradul“ s-au fasonat luna trecută 
11 300, respectiv 10 000 mc. Potrivit 
graficelor de lucrări întocmite pe de
cade și pe luni, urmează ca pînă la 
sfîrșitul anului să fasonăm 420 000 
mc și să transportăm la fabricile de 
cherestea 44 000 mc. Se va executa 
un volum de lucrări de patru ori 
mai mare decît realizările maxime 
obținute în condiții obișnuite.

I Pentru că ați amintit de trans
port, ce ne puteți spune în legă
tură cu pregătirile făcute ?

Nu exagerez dacă afirm 
transportul este cea mai importantă, 
dar -și cea mai grea problemă pe 
care va trebui să o soluționăm cît 
mai repede. Multe parchete sînt si
tuate în zone care nu erau planifi
cate să fie date în exploatare nici 
anul acesta și nici în anii următori. 
Aici nu sînt nici un fel de drumuri 
și nici nu se punea problema con
struirii lor. Ca să putem transporta 
masa lemnoasă exploatată în aceste 
parchete, se ridică necesitatea de a 
se proiecta și construi într-un ter
men foarte scurt un volum mare de 
drumuri forestiere. Pentru transpor
tul lemnului din sectoarele „Cristi
șorul“, „Muncelul“ și „Ciutacu“ se 
va construi între „Gura Negrișoarei" 
și „Drăgoiasa“, prin „Cheile Negrii“, 
o șosea pe o lungime de 24 km. O 
cantitate însemnată din materialul 
lemnos va fi prelucrată la fabricile 
de industrializare de la Frasin și 
Gura Humorului. Pentru a se scurta 
distanța de transport care ar trebui 
făcută prin Vatra Dornei, se va 
construi un alt drum forestier în 
lungime de 22 km peste muntele 
„Puzdra", între Valea Bistriței și Os- 
tra, din raionul Gura Humorului. în 
total se vor construi, pînă la sfîrșitul 
anului viitor, 107 km de drumuri. în 
anul viitor vor fi transportate cu 
plutele pe Bistrița, spre unitățile de 
industrializare din regiunea Bacău, 
peste 200 000 mc bușteni de rășinoase, 
iar cu mijloace auto, spre unitățile 
de industrializare peste 300 000 mc.

în încheiere, aș vrea să spun că în 
organizarea acestei importante ac
țiuni de valorificare a masei lem
noase din zonele lovite de furtună, 
întreprinderea noastră a primit un 
sprijin substanțial atît din partea 
Direcției regionale a economiei fo
restiere Suceava, cît și din partea 
Ministerului Economiei Forestiere. 
Așteptăm ca și de aici înainte să fim 
ajutați mai ales în primirea la ter
menele prevăzute a mecanismelor și 
utilajelor, în detașarea numărului 
corespunzător de muncitori forestieri 
de care avem nevoie, în asigurarea 
de asistență tehnică, absolut nece
sară colectivului întreprinderii noa
stre, în condițiile actuale pentru a 
face față sarcinilor sale.

A

Învățămîntul agrozootehnic

de masă într-un nou an
(Urmare din pag. I-a)

cole. în rețeaua cinematografică au 
fost asigurate, pentru anul de învă- 
țămînt care începe, peste 100 de 

. filme de documentare agricole, mul
tiplicate în două sau mai multe 
copii pentru fiecare regiune. în 
vederea asigurării din timp șa la 
nivelul corespunzător cerințelor a 
acestor materiale, organele de re
sort trebuie să organizeze o largă 
consultare cu cadrele de specialiști. 
Totodată, este necesar să se asigure 
o bună circulație a filmelor docu
mentare agricole de la o unitate la 
alta. Materialul didactic necesar, a- 
sigurat pe plan central, regional și 
raional, trebuie completat de către 
specialiști cu materiale din unitățile 
respective. Colecțiile de diferite so
iuri de plante agricole, profilele de 
soluri și altele vor fi de mare folos 
pentru exemplificarea lecțiilor.

Casele laborator create în ultimii 
ani de cele mai multe gospodării 
colective, dotate cu materiale didac
tice instructive, oferă condiții din 
cele mai bune pentru ca în timpul 
desfășurării cursurilor, colectiviștii 
să aprofundeze cunoștințele căpă
tate. în cadrul demonstrațiilor prac
tice, ei se obișnuiesc cu modul corect 
de executare a diferitelor lucrări
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Hunedoara. Elaborarea unei șarje 
la furnalul de 1000 mc

Asssla esie începu Iul!
O dată cu inaugurarea activității 

casei de cultură s-a luat și hotărîrea 
înființării unor formații artistice. 
Au trecut două luni. In numeroase 
săli azi se aud frînturi de replici, 
melodii, game repetate cu tenacita
tea începătorului. Și-au început ac
tivitatea formațiile de teatru ale sin
dicatului muncitorilor sanitari și ale 
cooperativelor de consum. Peste 
cîteva zile va începe repetițiile și 
echipa de teatru a fabricii „Stufit" 
— iar în curînd, alte cinci între
prinderi tulcene vor avea formații 
proprii care vor participa la Festi
valul de teatru „I. L. Caragiale“. 
Alte noutăți: o formație de estradă, 

sînt comentate. în cadrul „Jurnalului o echipă de dansuri și o fanfară. Se 
de actualități", iar „Călătoriile pe 
hartă" au prezentat participanților 
unele din cele mai noi realizări eco
nomice din țara noastră sau din alte 
țări.

O activitate susținută are și cena
clul literar local „Panait Cerna". Pe
riodic el organizează medalioane sau 
șezători literare la care, în fața citi
torilor bibliotecii, sînt evocate figuri 
ale scriitorilor noștri- clasici sau se 
citesc din creațiile membrilor cena
clului. Dragostea pentru literatură, 
stimulată și prin aceste mijloace, a 
făcut ca numai in două săptămîni 
numărul cititorilor bibliotecii să spo
rească cu încă 300. Printre aceștia 
sînt și mulți copii. De altfel, preocu
pările privitoare la cei mici sînt nu
meroase : matineele cinematografice 
au loc bisăptămînal, în unele după a- 
mieze își desfășoară activitatea 
cercurile muzicale, iar sala de ba
let cunoaște o mare animație. Aici, 
pentru prima oară în orașul Tulcea, 
nouăzeci de micuți dansatori încear
că, și desigur vor reuși, să adauge 
grației lor ceva din grația pasului 
coregrafic.

Vizitînd Casa de cultură a sindica
telor din Tulcea atenția îți este de 
la început- atrasă de multitudinea 
formelor folosite pentru organizarea 
unei activități cît mai variate și, în 
același timp, cit mai educative. La 
două luni de la inaugurare, progra
mul cuprinde o serie de acțiuni in
teresante. Au fost inițiate simpozi
oane tehnico-științifice pe teme de 
producție : „Calitatea produselor", 
„Despre igiena și protecția muncii", 
simpozioane la care problemele su
puse discuției au fost analizate cu 
competență de muncitori, ingineri și 
medici. Principalele evenimente po
litice internaționale ale săptămînii 

în funcție de specifi-

asigurării unui nivel 
conferințelor, ele vor 

cele mai bune

agricole, deprind metodele noi de în
grijire a animalelor, funcționarea 
unor mașini etc.

Și în acest an la căminele cultu
rale se organizează cicluri de confe
rințe agrozootehnice pentru țăranii 
colectiviști necuprinși în învățămîn- 
tul agrozootehnic cu durata de 3 ani. 
Ca această formă de răspîndire 
a cunoștințelor agricole să răs
pundă tot mai bine interesului 
manifestat de masele largi de oa
meni ai muncii de la sate, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă a 
tipărit anul acesta 31 de conferințe, 
pe baza tematicii recomandate de 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
din care lectorii vor alege 10—12 
pentru dezbatere în cadrul ciclului 
de conferințe, 
cui local.

în vederea 
corespunzător 
fi ținute de către 
cadre, cunoscători ai problemelor ex
puse, care să poată face completări 
și da lămuriri suplimentare. Confe
rințele vor fi însoțite de filme docu
mentare agricole, diafilme și planșe 
care să le mărească accesibilitatea, 
în localitățile de munte, pe baza 
conferințelor editate de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și Con
siliul Superior al Agriculturii, 
se vor face expuneri care să 
înarmeze pe ascultători cu cunoș
tințele ce le sînt necesare îndeosebi 
în creșterea animalelor — îndelet
nicire de bază a locuitorilor acestor 
localități. Pentru a nu se repeta une
le lipsuri din anii trecuți, este nece
sar ca aceste conferințe să fie repar
tizate specialiștilor din vreme. Nu
mai în acest fel ei pot pregăti mate
rial ajutător, iar textul poate fi in
terpretat în 
condițiilor 
pectiv.

în aceste 
chiderii

mod creator și adaptat 
specifice satului res-

zile, din preajma des- 
cursurilor învățămîntului

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Răpirea din Serai 
(orele 19,30). Sala Palatului R. P. Ro
mîne : Ninge la Ecuator (spectacol pre
zentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești — orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Lăsațl-mă să cînt (orele
19,30).  Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Domnișoara Nastasia 
(orele 19,30), (sala Studio) : O femele cu 
bani (orele 15,30), Avarul (orele 19,30). 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Omul 
care aduce ploaia (orele 19,30), (sala 
Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Somnoroasa aventură (orele 20). 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Oedip (orele 19,30), (sala Studio) : Zizi 
șl... formula ei de viață (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: Gaițele 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîztnd (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" (str. 30 De
cembrie nr. 9): Mitică Popescu (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase' 
(sala „Savoy") : Revista de altădată 
(orele 20), (sala Victoria): Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" : Năzbîtiile lui Țăndărică (spec
tacol pentru copil — orele 16), Eu și 
materia moartă (spectacol pentru adulți 
— orele 20,30). Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): 
Tinerețe (orele 20). Circul de stat : Se- 
lecțlunl de circ (orele 20). 

schițează primii pași, se descifrează 
primele note... Cercurile muzicale 
(pian, acordeon, vioară, instrumente 
de suflat) au aproape 200 de partici- 
panți. .

— Sintern abia la început, ne-a 
spus, ca o concluzie a discuției avu
te, tovarășul Grigore Cuculis, direc
torul casei de cultură.

— Dar de acum înainte ?
— Se prevede înființarea unor noi 

cercuri (teatru de păpuși, foto) și‘a 
unei orchestre semisimfonice, pentru 
care am fost dotați recent de către 
C.C.S. cu instrumente. Se vor orga
niza în continuare, pe o tematică va
riată, conferințe, simpozioane tehni- 
co-științifice și manifestări literare.

Atenția trebuie însă îndreptată și 
asupra caracterului cît mai larg al 
acestor manifestări, atît prin organi
zarea lor chiar în cadrul întreprin
derilor orașului, paralel cu acțiunile 
de la sediul casei de cultură, cît șt 
printr-o popularizare mai bună. Pe 
luna octombrie, de pildă, programul 
a fost afișat cu întîrziere încît o 
serie de acțiuni nu au fost îndeajuns 
cunoscute de public. Este necesar ca, 

agrozootehnic de masă, în toate ra
ioanele au loc ședințe, instructaje 
și seminarii cu lectorii. Cu cît in
structajele și seminariile cu lectorii 
sînt mai bine organizate, dezbătîn- 
du-se temeinic problemele ce vor 
face obiectul expunerilor în cadrul 
cursurilor agrozootehnice din unități, 
potrivit condițiilor și necesităților 
specifice, locale, metodele cele mai 
bune de predare, cu atît lectorii vor 
putea ține lecții mai accesibile, care 
să stîrnească interesul masei de 
cursanți, asigurînd o eficiență spo
rită învățămîntului. Este bine ca 
la aceste instructaje lectorii să fie 
ajutați, îndeosebi la pregătirea me
todică, pentru ca lecțiile să poată fi 
cît mai interesante.

Răspunderea directă pentru buna 
organizare și desfășurare a învăță
mîntului agrozootehnic de masă re
vine consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective, conducerilor 
G.A.S. și S.M.T., consiliilor agricole, 
care au sarcina de a îndruma și con
trola permanent cum și ce se predă 
la cursuri, în ce măsură cunoștințele 
predate corespund condițiilor și ne
voilor de creștere a producției în 
fiecare unitate, cum sînt ele însu
șite de, către cursanți, ce efica
citate practică au.

Privind problema bunei organi
zări și desfășurări a învățămîntului 
agrozootehnic ca o parte integrantă 
a muncii politice și organizatorice 
pe - care o desfășoară pentru creș
terea producției vegetale și animale, 
întărirea economică a unităților a- 
gricole socialiste, comitetele re
gionale și raionale de partid, comi
tetele de partid și organizațiile de 
bază din unitățile agricole socia
liste au datoria să acorde cea mai 
mare atenție învățămîntului agricol 
de masă, să controleze conținutul 
lecțiilor, frecvența cursanților, să a- 
sigure buna desfășurare a acestuia 
de la prima și pînă la ultima lecție.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Cîntăreața sclavă 

— film pentru ecran panoramic : Patria 
(10; 12,45; 15,30; 16,15; 21). Comoara din 
Vadul Vechi : Victoria (10; 12; 14,15:
16,30; 18,45; 21), înfrățirea între popoare 
(15,45; 18; 20,15). Veselie la Acâpulco : 
Luceafărul (8,45: 11; 13,30; 16; 13,30; 21), 
București (8,45: 11: 13,30; 16; 18,30; 21). 
Melodia (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19.45: 
22). Sedusă și abandonată : Republica 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30), Festival 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15). încurcă
tură blestemată : Capitol (0,30; 12,15; 15; 
18; 20,45), Feroviar (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Flamura (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Există un asemenea flăcău : Ex
celsior (10; 12,15: 15,30; 18; 20,30). Poveste 
de pe Don : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Flacăra (16; 18; 20), Rahova 
(16; 18,15; 20,30). In viitoare : Lumina (10; 
12: 14: 16; 18,15; 20,30). M-am îndrăgostit 
la copenhaga: Union (11; 15,30; 18; 20,30). 
Omul care aduce ploaia : Carpați (9,15; 
11,30; 13,45; 16). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Sechestratul 
din Altona : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Zile de fior șl rîs — Mitică : 
Timpuri Noi (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21). 
Viața particulară : Giulești (10: 12.15; 15; 
17,30: 20). Galapagos : Cultural (15,30; 18;
20,30).  Jocuri întrerupte : Dacia (9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45;. 21). Rebelul magnific :

tn localul frumos al casei de cultu
ră, să se amenajeze panouri sau vi
trine speciale, pentru programul lu
nar de activitate. Mai mult, aceste 
programe pot fi difuzate în toate 
întreprinderile tulcene, asigurîn- 
du-se astfel o participare mult 
mai numeroasă la viitoarele manifes
tări. Ar putea fi programate mai ra
țional „Jurnalele de actualități"; pînă 

ori au fost înghesuite cîte 
aceeași 
dintre 

Organizată

' săptămână, ori 
ele a fost prea 
periodic, poate 
a săptămînii, a-

acum, 
două, in 
intervalul
mare.
chiar într-o zi fixă 
ceastă manifestare își va atinge mai 
bine scopul propus. „Joile tineretu
lui", așteptate cu atita nerăbdare de 
tineret, este bine să se desfășoare și 
ele cu regularitate, cu un bogat pro
gram cultural-educativ.

Casa de cultură a sindicatelor 
poate găsi în continuare și alte mo
dalități atrăgătoare pentru a satis
face în tot mai mare măsură cerin
țele oamenilor muncii din Tulcea.

Radu CONSTÀNTINESCU

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„Numai calitatea 
materialelor 
e de vină?"

în cadrul unui raid anchetă 
înserat în „Scînteia“ nr. 6389, 
erau semnalate diferite defi
ciențe în execuția unor blocuri 
de locuințe din Ploiești. Răspun- 
zînd ziarului, conducerea Trus
tului regional de construcții 
Ploiești arată că pe fiecare șan
tier au fost luate măsuri pentru 
întărirea controlului de calitate, 
pentru creșterea răspunderii șe
filor. de lot față de calitatea lu
crărilor. în privința aprovizionă
rii șantierelor cu materiale de bu
nă calitate, serviciul C.T.C. a fost 
instruit asupra aspectelor pe 
care trebuie să le urmărească la 
recepționare, insistîndu-se asu
pra exigenței sporite la primirea 
materialelor. Totodată, trustul a 
avut o discuție cu furnizorii — 
întreprinderea „Victoria“-Tirgo- 
viște, pentru cărămidă, și CIL- 
Gugești, pentru parchet. La rîn- 
dul său comitetul executiv al 
sfatului popular regional a luat 
măsuri pentru întărirea contro
lului de calitate la întreprinderi
le furnizoare 
construcții. O 
fost luate și 
lucrărilor de 
lor de acces 
se subliniază 
tului 
operativitate mai 
popular orășenesc pentru urgen
tarea finanțării acestor lucrări.

de materiale de 
serie de măsuri au 
pentru urgentarea 
amenajare a alei- 
la 
în 

este

blocuri, dar — 
răspunsul trus- 
nevoie și de o 
mare a sfatului

„Mai bine să
prisosească"...

Scrisoarea cu titlul „Mai bine să 
prisosească“... publicata în „Scînteia" 
nr. 6385, semnala unele greutăți în 
aprovizionarea cu materialele nece
sare producției la Șantierul Naval 
Brăila, în timp ce unele întreprin
deri și-au creat stocuri supranorma- 
tive. Pentru înlăturarea acestui nea
juns autorul propune să se organizeze 
o colaborare între colectivele servi
ciilor de aprovizionare a întreprinde
rilor din aceeași localitate.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini ne comunică într-o scri
soare de răspuns că propunerea făcu
tă de autor este bună și presupune o 
colaborare pe plan local, o inițiati
vă pentru punerea în valoare a re
surselor interne. Problema stocurilor 
supranormative este permanent în 
atenția conducerii M.I.C.M. Intr-o 
ședință recentă s-a analizat situația

Buzești (15,30; 18; 20,30). Umbrelele din 
Cherbourg : Grivița (10; 12,15; 13,30; 13;
20.30) , Modern (10: 12; 14,30; 16,30: 18,30;
20.30) . Accattone : Unirea (16: 18,15: 20,30),
Crîngași (15,30; 18; 20,30). Pășesc prin 
Moscova — cinemascop : Bucegl (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Hatari (ambele serii) : 
Tomis (9,30; 13; 18,30; 20). Brațul nedrept 
al legii : vitan (16; 18,15: 20,30). Pagini 
de istorie — Rominia, Orizont 64 : Mio
rița (9; 14,30: 17; 20). Dragoste neîmpli
nită : Munca (16; 18,15; 20,30). Bărbații : 
Popular (15; 17; 19; 21). Legenda din tren: 
Arta (14; 16: 18; 20). Cotroceni (16: 18,15;
20,30).  Ctoclara : Moșilor (15,30; 18: 20,30). 
Vii și morți — cinemascop (ambele serii): 
Aurora (8,45; 12,30; 16,15: 20). Banda de 
lași : Cosmos (16; 18; 20). Moral 63 : Vii
torul (14; 16,15; 18.30; 20,45). Cascada dia
volului : Colentina (16; 13,15; 20,30). Co
misarul Maigret se înfurie : Volga (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Adesgo (15,30: 
18; 20,30). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Floreasca (16; 19,30). 
Dragoste la zero grade : Progresul (14,30; 
16,45; 19: 21.15). Ferentari (14,30; 16,30; 
18,30: 20.30). Ghepardul — cinemascop
(ambele serii) • Lira (15,30; 19). Străinul 
— cinemascop, (ambele serii) : Drumul 
Sării (15,30; 19), Pacea (10,30; 16; 19,15). 

în ultimul timp, comisiile .perma
nente de deputați de pe lingă Sfatul 
popular al Capitalei au analizat di
ferite probleme importante legate, de 
gospodărirea și înfrumusețarea ora
șului, deservirea în comerț, asistența 
sanitară a populației ș.a. Comitetul 
executiv a studiat cu grijă propune
rile făcute pînă acum de către fie
care comisie, luînd măsuri concrete 
pentru înfăptuirea lor. Printre altele 
au fost rezolvate o bună parte din 
propunerile și sesizările comici 
permanente pentru problème de g 
podărie locativă în legătură cu 1, .- 
bunătățirea activității de întreținere 
și reparații la locuințe, gospodărirea 
unor cartiere, desfășurarea transpor
tului în comun. Recent, pe baza unui 
temeinic studiu întreprins de mem
brii comisiei, împreună cu diferiți 
specialiști din activele obștești, a 
fost stabilit un șir de măsuri con
crete cu privire la proiectarea, fa
bricația, montajul, întreținerea, re
vizia și repararea ascensoarelor din 
imobile. Aceeași comisie permanen
tă, împreună cu cea pentru proble
me de învățămînt, a făcut și propu
neri privind repararea și întreținerea 
localurilor de școli, precum și păs
trarea acestora în condiții cores
punzătoare. Pentru ca toate repara
țiile să fie executate în bune condi
ții, s-a stabilit, așa cum au propus 
deputății din cele două comisii, ca 
secțiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare raionale să cerceteze din 
vreme starea în care se află localu
rile de școli, asigurîndu-se o plani
ficare judicioasă a lucrărilor din fie
care vară. De asemenea, în ultimul 
timp, pe baza unor propuneri ale 
comisiei permanente pentru proble
me de sănătate, s-au luat măsuri 
pentru înzestrarea mai multor uni
tăți sanitare cu aparatura necesară, 
îmbunătățirea asistenței medicale in 
spitale, folosirea mai rațională a me
dicamentelor, a fost îmbunătățită 
protecția muncii în întreprinderi etc.

acestor stocuri la mai multe uzine 
ale ministerului respectiv și s-au 
stabilit următoarele; redistribuirea 
de către Direcțiile generale a mate
rialelor date disponibile, de către 
întreprinderile în subordine ; pre
luarea în bazele M.I.C.M. a rr»a. - 
rialelor curente care nu pot fi re 
distribuite de către Direcțiile gene
rale ; analiza trimestrială a modului 
în care se respectă graficele de li
chidare a stocurilor și repartizarea 
unor materiale acolo unde este ne
voie.'

[©•„bunurile școlii 
și educația copiilor"

In articolul cu titlul de mai sus 
apărut în „Scînteia" nr. 6398 se 
relevau lipsuri serioase în întreține
rea și păstrarea bunurilor de interes 
comun ale școlii de 8 ani din Roești- 
Cueni, raionul Horezu. Se făcea apoi 
propunerea de înlocuire sau de aco
perire a parchetului la școlile sătești 
cu diferite pardoseli din .material 
plastic, care ar fi mai ușor de între
ținut.

In răspunsul trimis ziarului de Mi
nisterul învățămîntului se arată că 
s-a pus în vedere secției de învăță
mînt a. Sfatului popular regional Ar
geș să analizeze atitudinea cadrelor 
didactice de la școala din Roești 
față de bunurile școlii și să ia măsuri 
pentru ca asemenea manifestări ,ă 
nu se mai repete. Propunerea de a 
se înlocui parchetul cu pardoseală 
din material plastic se studiază de 
către forurile de specialitate.

„Construcțiile 
zootehnice"

acest titlu a apărut în ziarul 
un raid-anchetă în care se 
rămînerea în urmă a lucrări- 
construcții zootehnice din u-

Sub 
nostru 
critica 
lor de 
nele unități agricole. In răspunsul tri
mis de Sfatul popular al regiunii Ar
geș se arată că în urma celor sesizate 
în articol s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a construcțiilor zootehni
ce. Totodată, se precizează că „ma
terialele depozitate în fața gării 
Costești nu sînt ridicate de gospo
dăriile colective deoarece U.R.C.C.- 
ul a adus material de proastă cali
tate ; putred, subdimensionat sau 
supradimensionat, noduros etc.". Ar 
fi fost bine ca sfatul popular re
gional să arate și măsurile luate 
pentru înlăturarea acestui neajuns și 
împiedicarea repetării lui.

»>

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii : Harap 
alb — Transmisiune de la Teatrul de 
păpuși din Oradea. 20.10 — Cîntă Roxana 
Matei și o formație instrumentală con
dusă de Alexandru Imre. 20,45 — în fața 
hărții. 21,10 — Actualitatea cinemato
grafică. 22,15 - seară de bal. în înche
iere : Buletin dfe știri, sport, buletin 
meteorologic.

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

umedă, cu cerul acoperit. Au căzut pre
cipitații intermitente sub formă de bur
niță și ploaie tn toate regiunile țării. 
In București : Vremea s-a menținut 
umedă, cu cerul acoperit. A plouat in
termitent. vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul estic. Temperatura 
maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 
și 17 noiembrie. în țară : Vreme în curs 
de ameliorare. Cerul va fi schimbător, 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi tem
porare la începutul intervalului, vînt 
potrivit, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, iar maximele între 4 și 14 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme în 
curs de ameliorare. Cer schimbător, mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi tempo
rare la începutul intervalului. Vînt po
trivit, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura în scădere.
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Spuneam o dafă că îmi place Dunărea 
fiindcă duce la mare, iar marea fiindcă 
duce la ocean...

Am plecat de pe Dunăre la 27 octom
brie, în plină toamnă romînească și, după 
o escală de două zile la Constanța, am 
străbătut Marea Neagră, Bosforul, Mar- 
maraua, Dardanelele și Egeea, iar acum 
străbatem Mediferana spre apus, ca să 
ieșim în Oceanul Atlantic...

Sînfem optzeci și unu de oameni, dacă 
mi-e îngăduit să mă adaug și pe mine, 
al opfzecișiunulea, pe lista de echipaj. Nu 
mergem într-o călătorie de plăcere — se 
știe — dimpotrivă, pe fiecare îl așteaptă 
o muncă prelungită și grea. Dar toți cîfi 
se află aici au venit din dorința lor, și, 
în afară de aceștia, au rămas destui cu 
regretul că nu s-au putut îmbarca.

Sînt două vase-surori „Consfanfa" și 
„Galaji", construite anume pentru pescui
tul oceanic. De la începutul lui octombrie, 
cînd ele au venit în fără parcurgînd zeci 
de mii de mile, din Pacific pînă în Marea 
Neagră, înfr-o călătorie care, în loc să fie 
numai o tatonare, s-a dovedit pe deplin 
fructuoasă, ziarele noastre, posturile de 
radio, televiziunea și cinematograful le-au 
prezentat cititorilor și spectatorilor, după 
cum au prezentat și echipajele. Am să 
reamintesc totuși citeva date, obligatorii 
la începutul relatării de fafă, oricît ar fi 
ea de pripită pe de o parte, de aglome
rată pe de alta.

„Traulere“ — vase de pescuit cu plase 
mari, remorcate, putînd scoate zeci de 
tone de pește deodată — „Consfanfa" și 
„Galafi" au dimensiuni și înzestrări ne
obișnuite pentru categoria lor; de aceea 
nu-i de mirare că au sfîrnit interesul cel 
mai viu, dacă nu și invidia cunoscători
lor, în locurile pe unde au navigat, bu

năoară în Marea Bering sau, mai ales, în 
Noua Zeelandă, la sud de Ecuator. Cu o 
lungime de aproape nouăzeci de metri, 
cu peste cincisprezece metri lățime, cu 
un pescaj de patru metri și jumătate, ele 
au un deplasament de 3 600 de tone. 
Două motoare Diesel, primul de 1 200 de 
cai putere, celălalt de 1 040, puțind fi 
cuplate împreună sau separat pe axul e- 
licei, le asigură viteza de 12—13 mile 
pe oră. Desigur, o viteză mai mare ar 
fi plăcut oricui, dar să ținem seama că 
vasele trebuie să-și arate performanfele 
nu în croazieră, ci la pescuit.

Cu această viteză economică, ele au 
o autonomie de peste o sută de zile, 
timp în care, în condiții prielnice, își 
pot îndeplini tot programul. Acesta con
stă, în afara drumului de ducere și îna
poiere, în pescuirea, prelucrarea și con
gelarea a nouă sute de tone de pește. 
Totdeodată, din resturile peștelui prelu
crat sau din cel mărunt, o instalație spe
cială trebuie să realizeze patruzeci de 
tone de ulei, folositor industriei, și pes
te trei sute tone de făină, adaus cu mari 
însușiri în creșterea păsărilor.

Se înfelege de la sine că pentru țoale 
acestea se cer instalații complexe — și 
ele există înfr-adevăr și funcționează —• 
dintre cele mai moderne cunoscute 
astăzi.

N-am să mă opresc deocamdată la 
descrierea lor, după cum n-am să mă 
opresc asupra mijloacelor de navigafie, 
moderne și ele, punînd la îndemîna 
echipajului toate înlesnirile marinărești de 
pe marile nave oceanice, de la pilotul 
automat și radar, pînă la „facsimil", a- 
parat care înregistrează în citeva minute 
hărți meteorologice întinse pe regiuni 
vaste, și pînă la „echoson", aparat ca
pabil să depisteze bancurile de pește 
aflate la mari distanțe.

Pe scurt, fraulerele „Constanța* și 
„Galafi" sînt două uzine plutitoare, de
pășind multe altele din lume, primele 
într-o flotă romînească de pescuit ocea
nic înființată acum și se va mări în anii 
care urmează. Concepute să navigheze 
atît în apele reci, ale nordului, către 
care ne îndreptăm astăzi, cît și la Ecua
tor sau la tropice, ele pot înfrunta și 
ghețurile, avînd pentru aceasta' întăriri 
corespunzătoare, pot rezista și la căl
duri excesive, instalațiile de frig fiind 
chemate să mențină în magaziile cu 
pește temperatura de congelare, iar în 
spațiile destinate echipajului tempera
turi convenabile.

Temperaturi convenabile înseamnă aer 
condiționat, cu umiditatea controlată și 
cu debitul reglabil, cum nu știu dacă au 
toate pacheboturile care fac călătorii de 
plăcere pe mări și oceane. Cabinele și 
celelalte amenajări, la nivelul „material 
plastic", nu sînt și nici nu s-ar potrivi să 
fie luxoase ; oferă în schimb tot confor
tul trebuitor unui om din zilele noastre, 
iar prin simplitate și curățenie dau ceea 
ce se poate numi eleganță.

Spre Informarea celor care cunosc din 
literatură vasele de pescuit de odinioară 
și care, de pildă, își imaginează oame
nii bind cu bărdaca și pe sponci apă

află „fîntîni” de

stătută, din butoaie 
de stejar, al cărui 
tanin o fac roșie 
cîteodată, adaug că 
pe vasele noastre se 
unde, priritr-o simplă apăsare de buton, 
apa fîșnește, rece și împrospătată, din 
frigidere cu declanșate automată, după 
cum în oficii, ziua și noaptea, la robine
tele boilerelor, cei doritori de ceai sau 
de cafea găsesc apă fiartă de-a gata.

★
La 26 octombrie m-am îmbarcat pe 

traulerul „Constanța'. L-am preferat 
fiindcă întîmplarea a făcut să fiu găz
duit pe el, într-o vizită la Galafi, îndată 
după întoarcerea vaselor în țară și 
fiindcă, apucînd atunci să cunosc o par
te din oameni", începusem să mă simt 
legat de echipaj. Apoi, de ce-aș ascun
de, comandantul „Constanței”, care deși 
încă tînăr e totuși mai apropiat de vîrsta 
mea, dă prin anii săi anilor mei mai 
multă încredere și mai mult curaj. Pe va
sul celălalt, unde comandantul, cunoscut 
și trecut prin toate încercările marinărești, 
e mult mai tînăr, m-aș fi simfit, ca să zic 
așa, prea decalat.

In sfîrșit, argumentul esenfial : vasul 
nostru va cerceta în călătoria aceasta și 
zonele de pescuit din preajma insulelor 
Canare, pe o latitudine îmbietoare, mai 
ales în plină iarnă, după două sau trei 
luni petrecute în nord, nu foarte departe 
de Cercul Polar...

Așa dar, mă aflu acum între optzeci de 
oameni, pe un spajiu practicabil mai mic 
de o sută de metri păfrafi — și nu ne 
vom întoarce în țară, probabil, decît 
o dată cu primăvara.

Dacă despre navă am putut da citeva 
date sumare, pe oameni nu îi pot rezu-

Radu TUDORAN

Traulerul „Constanța" In larg

ma ; ei înfățișează o alcătuire mult mai 
complexă, pe care e imposibil să o des
cifrezi într-o săptămînă de navigafie. 
Știu însă că își vor arăta firile pe rînd, 
iar timp am să-i cunosc pe fiecare și pe 
îndelete. Sînt deci optzeci de oameni, 
echipaj neobișnuit pe nici una din navele 
noastre : navigatori, mecanici, electri
cieni, piscicultori, frigotehniști și alte feluri 
de tehnicieni, apoi pescari — și, toți 
laolaltă, marinari. De altminteri, funcțiile 
lor la bord se întrepătrund, specialitățile 
se suprapun ; de pe acum cite un pes
car dublează pe timonieri, ca să fie de 
ajutor în perioada pescuitului, cînd car
turile se lungesc, iar nava se conduce, 
fără întrerupere, ziua și noaptea, de la 
două punți de comandă. Navigatorii, me
canicii și ceilalți devin pescari atunci 
cînd e nevoie, după cum pescarii ajută 
marinărește la manevrele vasului.

Avem, cum se vede, un echipaj etero
gen și omogen totdeodată, tot atît de 
complex pe cît e de complexă uzina 
aceasta, pe care el o fine în funcțiune 
departe de orice ajutor din afară, pe o- 
ceane îndepărtate.

★
M-am alăturat acestor oameni după 

gîndire îndelungă și serioasă. Știam că 
nu mergem în porturi, care pentru cei 
dornici de călătorie înfățișează atracții 
cu atît mai fascinante cu cît ele sînt mai 
departe. Știam că luni de zile vom sta 
pe ape, doar zărind țărmurile, și doar 
cîte o dafă. Știam că, fără să fie barbară, 
clima locurilor unde mergem are să fie 
aspră, că ziua ține acolo, în acest ano
timp, numai citeva ceasuri, că bînluie 
vîntul și ploaia cînd nu este ninsoare sau 
ceață. Știam că oceanul se arată adesea 
sălbatic, iar pe deasupra știam că la 
greutățile anunțate, presupuse și imagi
nate, trebuie să adaug altele, neanun- 
fate, nepresupuse, neimaginate, din sacul 
fără fund al neprevăzutului în viață. Dar 
nu puteam, decît impunîndu-mi o umilire 
nemeritată, să nu fiu măcar al optzeci- 
șiunulea între optzeci de oameni care se 
duceau acolo fără prea lungi meditații.

lafă-mă între ei astăzi I
Vreau să fiu biograful lor și judecă

torul meu totodată, să Confrunt reali
tatea la care iau parte cu unele visuri 
din tinerețe, neîmplinite și de multă 
vreme abandonate.

*
Mergem în nordul Atlanticului, la insu

lele Fär-Öer, între Scoția și Islanda. 
Cine e dornic să le caute pe o hartă 
le va găsi în jur de a 62-a paralelă 
nordică, între 6 și 8 grade longitudine 
vestică. Sînt un grup de insule stîncoase, 
aparținînd Danemarcei. Pe o suprafață de 
aproape o mie de kilometri pătrați 
trăiesc 36 000 de oameni, iar orașul cel 
mai mare nu numără decît 3 600 de lo
cuitori ; e capitala insulelor, portul 
Torshavn, unde de altfel vom intra și 
noi, dar abia spre sfîrșitul anului, adică 
după două luni de navigație.

Ca să ajungem acolo avem de făcut 
3 666 de mile marine, din care am stră
bătut mai puțin de iumătate pînă astăzi.

Scrisoare de pe traulerul „Constanța"

SPRE 
ATLANTIC 
PESCUIT

Cu scurta prezentare 
de mai sus, se înfe- 
lege că locul nu-i 
îmbietor pentru fu- 

vor să vadă peisaje frumoase : 
înfăfișare sălbatică, locuite de

riștii care 
insule cu 
pescari, unde fot ce-i trebuitor vieții se 
aduce din altă parte, în afară... bineîn
țeles, de pește, de care însă pescarilor 
trebuie să le fie lehamite.

Deci, nu sînt de descoperit peisaje... 
Ba da, poate... Pe aici au 
kingii odinioară și amintirea 
fel. trebuie să dăinuiască. E 
perif peisajul viefii lor aspre, 
departe, spre nord-vesf, se

a- 
de 
de

pescari înfăfișafi 
palid și totuși așa

vin 
de 
din

heringii, cu vase

navigaf vi- 
lor, într-un 
de desco- 
Și nu prea 
află coasta 

Islandei, de unde plecau altădată 
proape legendarii 
Pierre Lotti așa 
nostalgic I

Ne vom întîlni în acele ape, unde 
acum să ierneze 
pescuit care și-au marcat locurile 
celălalt secol. Pavilionul țării noastre va 
fi văzut prima oară acolo ; sînt sigur că 
va fi frumos chiar în ceafă !

★
N-am auzit pînă acum vorbindu-se de 

vreo întrecere între cele două vase ale 
noastre. Cred însă că fiecare gîndește 
să transforme munca lui înfr-o compe
tiție, din care la urma urmelor nu poate 
ieși decît cîștig și nici decum pagubă. 
E în firea omenească să se întîmple 
astfel. Ș-apoi, de pe un vas sau de pe 
altul, peștele pescuit va ajunge tot în 
casele noastre.

Deocamdată „Galafi 
înainte încă de la 
dicat ancora cu o 
De atunci se fine 
vedem cum va fi

ne-a luat-o 
plecare, fiindcă a ri- 
oră înaintea noastră, 
în fafă... Rămîne 

la întoarcere.
să

Care e viața pe bord în timpul navi
gației ? — se vor întreba cei rămași acasă, 
cu regrete, îndoieli și poate cu neliniști 
cîteodată. lată o zi, între celelalte, tran
scrisă fragmentar din caietele unde îmi 
trec impresiile în fugă, lăsînd grija orga
nizării lor pe altădată :

„Am mers aproape toată ziua în lungul 
coastei de sud a Siciliei, pe care am 
văzut-o de la 5—7 mile, cu pămîntul ei 
ars și uneori sterp, dar așa de însorit. 
Glumim, cu comandantul și radiotelegra
fistul, pe seama siciliencelor (invizibile!) 
și fiecare își dispută presupusele lor 
semne de simpatie. Radiotelegrafistul, cu 
coafura lui sălbatecă, aproape ca de es
chimos, căzută pe frunte pînă în ochi, pre
tinde chiar a-și fi identificat fata.

Citesc pe harfă numele unor așezări și 
ținuturi greu de deslușit la țărm chiar cu 
binoclul, dar care își oferă contururile su
gerate de literatură și de film, în peisa
jul devenit aproape familiar : Marina di 
Ragusa, Donna Lucata, Pozzalle. E și un 
Donafugata pe undeva...

Privesc stăruitor această Sicilie, unde 
nu ne oprim, care îmi amintește vieți 
chinuite, moravuri anacronice, răzbunări 
sîngeroase și uneori absurde, de neînțe
les oamenilor de sub alt soare și alt cer. 
Sicilia tainicei și înfiorătoarei Mafii... Și, 
în sfîrșit, Sicilia cea mai recent evocată, 
dar în același spirit cunoscut, al lui Lam
pedusa, cu tristul și umanul lui Prinț, pe 
care îl văd printre pleoape, ridicat dea
supra peisajului ars de soare, la multe 
mile distanță, peste Mediferana care ne 
desparte, așa de verde și de limpede 
astăzi !...

Seara, la un post de radio., deslușesc vag 
o informație : furtuna care s-a dezlănțuit 
în fribordul nostru, noaptea trecută, se 
pare că a fost dezastruoasă în Sicilia și 
Calabria.

Și astăzi, sub soarele Mediteranei, Si
cilia apărea așa de leneșă și nefulbu- 
rată I...

Să nu uit : apusul soarelui, roșu aprins, 
curgind printre nori, ca o cascadă calmă, 
efajîndu-se în forme neverosimile și 
oprindu-se îndelung la fiecare etaj, parcă 
pentru a fi urmărit mai bine și a fi mai 
bine memorat".

Altă zi :
„Nu fac nimic în aparență și n-am 

totuși nici o clipă de răgaz deplin.
înaintea prînzului am urmărit pregăti

rile de pescuit pe puntea de lucru. Aici 
nimeni nu-și mănîncă pîinea de pomană. 
Ca să fiu drept cu sufletul tuturora, oa
menii muncesc sîrguincios și fără îndem
nul nimănui. Nu știu cînd și cine i-a în
vățat, dar niciunul nu șovăie cînd trebuie 
să manevreze grelele și complicatele an
sambluri ale plasei traul care, cînd se 
desfășoară, e cu adevărat uriașă.

Infîlnim numeroase vase astăzi ; spre 
prînz aș putea spune că sînt puzderie. 
Aici se întîlnesc drumurile care duc spre 
Gibraltar din tot răsăritul Mediteranei.

Am de reflectat asupra petrolului, pa- 
re-se cea mai vînturată astăzi din toate 
bogățiile lumii. Din zece nave întîlnife 

zilele acestea, cel puțin opt, dacă nu 
nouă sînt petroliere, unele de 25.000 sau 
30 000 de tone, și desigur nu ele rămîn 
cele mai mari din cîte brăzdează mările 
și oceanele...

Am vrut să dorm o oră după prînz ca 
să scriu mai odihnit după aceea, dar 
mi-e imposibil ; mi se pare că-mi fur 
soarele și Mediferana. Am sfat iarăși pe 
puntea de lucru, între oamenii care își 
pregătesc uneltele, ca să le aibă gata 
din vreme, fiindcă nu se știe cum va fi 
oceanul, unde vom ajunge spre sfîrșitul 
săptămînii.

Să nu uit această zi și mai ales această 
nemaipomenită după-amiază ! După vara 
mea ratată, soarta mi-a dat o recompen
să generoasă. M-am simțit ca pe o plajă 
însorită la sfîrșit de august, cu o mare 
calmă, pe care vasul abia se leagănă, 
fără alt vînt decît acela care ia naștere 
din mișcarea noastră, adică o briză 
proaspătă.

Muzică ușoară italienească, simplă, 
melodioasă, plină de soare și de viață, 
s-a revărsat tot timpul deasupra punții, 
din megafoane puternice care, avînd în 
față intensitatea mării, își pierd asprimea 
metalică. Am fost mai degrabă fericit 
decît nostalgic și singura mea grijă as
tăzi a rămas aceea a caietului care mă aș
teaptă.

Cabina mea fiind In fribordul vasului, 
adică la nord în drumul spre Gibraltar, 
am neșansa de a nu primi nici o rază din 
soarele Mediteranei, care face să scînte- 
ieze tot ce e alb — și totul e alb I — în 
bordul celălalt.

Nu-mi plac fotografiile, dar de data 
aceasta m-am bucurat copilărește cînd 
M. M. (de la început simpatic) m-a prins 
în obiectivul aparatului său, alături de 
C., spre pupa vasului, cu întreaga Medi- 
terană în spate. Va reda oare fotografia 
ceva din ceea ce s-a filtrat în mine as
tăzi ?...

Soarele a apus încăodată în nori ; 
n-am avut prilejul nici de data asta să-i 
descopăr imaginata „rază verde"...

La ora 20, film în aer liber „la grădi
nă", pe puntea de lucru, printre și peste 
uneltele de pescuit în curs de pregătire.

La inceput, documentarul cu înfîmpina- 
rea fraulerelor în mare, după prima călă
torie, cu primirea la Tulcea și Galați și 
cu decorarea echipajelor. Oamenii, 
chiar dacă l-au mai văzut o dată, îl ur
măresc interesați și efervescenți, comen- 
tindu-l cu satisfacție. Cînd recunosc pe 
cite unul din ei, izbucnesc copilăros în 
rîs sau în exclamații.

După ce în zilele dinaintea plecării, 
la Galați, apoi la Constanța, mi se pă
ruseră posomoriți, închiși în ei, își dez
văluie cu cît trece timpul firi înfr-adevăr 
minunafe. Simt pînă în adîncul inimii 
astă-seară că la sfîrșitul drumului îmi va 
fi drag fiecare și mă voi găsi legat de 
toți cu o prietenie statornică și bărbă
tească.

După documentar urmează o combi
nație amuzantă, americană, în genul 
lansat acum cîfîva ani, fragmente din 
comedii de la începutul cinematografu
lui, sonorizate și comentate cu humor, 
iar printre ele momente de groază, de 
„suspensie” cum se spune astăzi.

După primele clipe, comandantul o- 
prește reprezentația ca să ne arate un 
satelit pe care l-a semnalat ofițerul de 
cart de la puntea de comandă. Trece 
cu viteză pe deasupra noastră, printre 
cablurile navei și printre stelele parcă 
mirate, îndreptîndu-se spre răsărit. N-ar 
fi nimic care să mai surprindă, dacă toc
mai atunci, prin una din coincidențele 
cele mai stranii, n-ar apare și altul, pe 
o traiectorie diferită, ca și cum ar vrea 
să-l ciocnească pe cel dinții. Le urmăresc 
uimit, așteptînd să se producă un mic 
cataclism cosmic, deși probabil înălțimile 
lor sînt cu totul altele... cînd deodată 
al doilea din ele, mai jos desigur, in
trat în umbra pămînfului mai devreme 
decît celălalt, apune în înaltul cerului, 
ca o stea căzătoare.

Totul este neașteptat, bizar și ferme
cător în seara aceasta. O navă trece în 
sens invers cu noi, prin babordul nostru, 
foarte aproape, arătîndu-și pe sub do- 
riboturi luminile de pe catarge și lumina 
roșie din sfînga. Filmul continuă un timp, 
cînd, în afara ecranului, deasupra mării, 
la pupa, zăresc încăodată luminile na
vei de adineaori, de care uitasem, cum 
uitasem și unde mă aflu.

Mă aflu în sudul Mediteranei, pe o 
noapte caldă, într-un calm de poveste, 
deși vasul nostru fanghează, la cîteva 
zeci de mile de coasta Algeriei —• și 
tocmai în clipa asta, cînd pe eroii din 
film îi pîndeșfe o iminentă prăbușire în 
Niagara, comentariul muzical lansează, 
cu Jnfreg aparatul masiv al orchestrației 
wagneriene, leit-motivul din „Cavalcada 
Walkiriilor”...

Am spus că fotul e fermecător, neaș
teptatei bizar astă-seară : Wagner deasu
pra’" Mediteranei I..."

Ș-o altă seară :
„fn jurul orei 18 sînfem în dreptul Al

gerului.
Marea, cu valuri potrivite din prova, 

dă un mic tangaj pe care de mult nu-i 
mai bag în seamă.

Fiindcă am intrat în fusul Greenwich, 
la prînz s-au dat iarăși ceasurile în urmă ; 
ziua de azi se lungește cu o oră, cartu
rile cu 20 de minute. Trăim mai mult 
decît cei lăsafi acasă...

Acasă e de mult noapte... Dar și aici 
s-a întunecat. Plouă, cu vînt puternic din 
față”.

Rîndurile de mai sus nu vor să fie 
un reportaj, fiindcă n-am priceperea să 
includ genul într-un număr rezonabil de 
pagini. N-aș vrea să fie luate nici drept 
un preambul al cărții care, cred, se va 
naște din confruntarea viselor vechi cu 
realitatea de astăzi.

Mai simplu : celor care urmăresc dru
mul nostru le trimit, pe această cale, o 
scrisoare.

Gibraltar, 6 noiembrie 1964.

ÎN COLECȚIA 
„CELE MAI FRUMOASE 
POEZII"

Relativ tînără — inaugurată în 
1957 — colecția „Cele mai frumoase 
poezii" a Editurii Tineretului a ofe
rit pînă acum cititorilor 71 de vo
lume de versuri ale clasicilor ro- 
mîni și universali, precum și ale 
celor mai reprezentativi poeți con
temporani. Au apărut, printre al
tele, antologii din creația liricilor 
persani și armeni, din sonetele lui 
Shakespeare, din opera lui Apolli
naire, Ungaretti, Lundkvist, Qua
simodo etc. O serie de volume ale 
colecției, cu versuri de Horațiu, Vir- 
giliu, Ovidiu, Goethe, Hugo, Maia- 
kovski sau cele dedicate poeziei 
noastre clasice și contemporane vin 
în ajutorul elevilor la studiul isto
riei și teoriei literaturii. Ele sînt 
precedate de scurte prefețe despre 
scriitorul, creația sa și epoca res
pectivă. La unele, de pildă la volu
mul „Din lirica latină“, recent apărut, 
sînt înserate note asupra termenilor 
geografici, istorici, mitologici mai 
puțin cunoscuți cititorului. Anul a- 
cesta, în colecție au apărut 12 vo
lume. In curînd vor apărea volume 
cu versuri de Victor Eftimiu, Al. 
Philippide, Otilia Cazimir, Jiri Wol- 
ker, Iannis Ritsos, Heinrich Heine, 
etc.

LA STUDIOUL 
CINEMATOGRAFIC 
„AL. SANIA"

La Studioul „Al. Saliia" s-au realizat 
în luna octombrie 10 filme. Seria do
cumentarelor o deschid „Al IlI-lea 
festival muzical internațional „George 
Enescu“, filmul „Nuntă țărănească“, o 
producție în culori despre frumusețea 
cînteceîor, dansurilor și costumelor ro- 
mînești, și filmul „Artiști amatori“, rea
lizat cu prilejul celui de-al VII-lea con
curs al formațiilor artistice de amatori, 
în curînd, va apare pelicula închinată 
unui tablou aflat pe șevaletul artistului 
poporului Alexandru Ciucurencu. „Școa
la de la Meri“ este un film despre o 
școală cu 9 copii, ai căror părinți lu
crează în cantoanele de pe calea ferată 
Bumbești-Livezeni. Recent, a fost ter
minat și reportajul cinematografic „Vi
zita în R. P. Romînă a Majestății Sale 
Imperiale Haile Seilassie I, împăratul 
Etiopiei“.

Filmul de știință popularizată „Cal- 
latis“ ne prezintă cîteva mărturii ale 
vechii civilizații de pe locul Mangaliei 
de azi. In luna octombrie au mai fost 
realizate și două jurnale : „Sportul în 
imagini nr. 5“ și „Noutăți din agricul
tură nr. 10".

în prezent cineaștii studioului lucrea
ză la alte 13 filme. Printre acestea se 
numără: „Primii pași spre scenă“, „Lec
ție în infinit“, „Centenarul Universi
tății din București“, „Reportaj la Oto- 
peni", „Trece lebăda pe ape“.

ÎN LUPTĂ
CU STIHIA APEL OR
• într-o noapte, pe șantierul hidrocentralei ® Șase 
oameni urcă muntele • în primul rînd, lumina

A plouat cîteva zile în șir. La început 
în rafale, pînzele de apă se năpusteau 
hămesite, se înfășurau în jurul copacilor, 
îi îndoiau, îi despicau sau chiar îi smul
geau din rădăcini. Apoi apa nu mai că
dea în picături ; fire lungi se țeseau din 
cer pînă-n pămînt, funii împletite și ră
sucite care biciuiau tot ce întîlneau în 
cale.

Argeșul-Dunăre ! O Dunăre tulbure, 
între maluri înguste, ce se izbea cînd 
într-un mal, cînd în celălalt, încercînd 
să iasă din matcă. Oamenii din sat își 
aduceau aminte de furiile Argeșului de 
mai demult, cînd mătura casele, răpea 
oameni și vite, cerea tribut de vieți. Așa 
se obișnuiseră din generație în genera
ție. Să privească neputincioși viitura a- 
pelor, să-și încarce pe apucate Cîteva 
țoale, să-și mîne vitele pe dealuri ca s-o 
ia apoi de la început.... Puternic temei 
pentru bucuria argeșenilor la vestea că 
hidrocentrala care avea să se constru
iască va pune zăgaz rîului și-l va 
călăuzi pe sub munți.

Simțind că i se pregătesc chingile de 
beton, rîul a căutat să-și arate încă o 
dată puterea.

Oamenii s-au adunat pe mal ca de 
atîtea ori. Dar panica și spaima ce li s-a 
citit în priviri atîtea generații făcuse 
loc conștiinței că pot învinge stihia a- 
pelor,

50 de ani de la moartea lui Dimitrie Anghel

Poetul
De la moartea lui Dimitrie Anghel s-a 

împlinit o jumătate de veac. Așa cum 
spunea într-o emoționantă evocare Mi
hail Sadoveanu, „Anghel a trecut repede 
prin literatura noastră : ca și una din mi
nunatele flori pe care le-a iubit și le-a 
cînfat. A murit, deodată, dramatic, în 
plină putere de producție". Născut în 
1872 într-un sat din Moldova, Dimitrie 
Anghel a debutat de timpuriu, fiind a- 
propiat în tinerețe de revistele literare 
socialiste. în paginile cărora a publicat 
cele dintîi lucrări literare. Versurile care 
încep să vadă lumina tiparului în ultimul 
deceniu al secolului trecut, poemele în 
proză, traducerile, mărturiseau un scriitor 
înzestrat cu o deosebită sensibilitate, cu 
o imaginație înaripată, stăpîn pe tainele 
artei. A fost denumit poet al florilor pen
tru că versurile sale au cînfat mai ales 
lumea minunată a grădinii. Dar „florile" 
din lirica lui Dimitrie Anghel sînt purtă
toare ale dorințelor omenești, ale virtu
ților unui suflet ales, ele întruchipează 
aspirațiile înalte ale poetului. Lirica și 
proza lui, expresii ale unui' suflet frămân
tat, străbătut de mari pasiuni, de nepo
tolite furtuni lăuntrice, se caracteri
zează printr-o notă optimistă, printr-o 
puternică și mereu prezentă dragoste de 
viață. Prozator de real talent, Dimitrie 
Anghel a dăruit literaturii noastre poeme 
în proză, în paginile cărora întîlnim pe
cetea unui artist de înaltă clasă. Proza lui 
mărturisește oroarea scriitorului față de 
arivismul burghez, fafă de alte tare ale 
societății contemporane Iui, ca și sim
patia pentru oamenii simpli, pentru „ță
ranul nostru chinuit” cum îl numea el.

Împreună cu prietenul său St. O. Iosif, 
a publicat „Caleidoscopul lui A. Mirea", 
cronici rimate legate nemijlocit de reali
tățile vremii, care rămîn un adevărat 
mode] al genului, prin expresia artistică 
superioară, prin spiritul lor acid, prin 
verva neistovită.

DIMITRIE ANGHEL

LINIȘTE■r

Cît de sfioasă crește noaptea, pășind încet din scară-n scară 
Și cîtă liniște se Iasă ; pe cer grămezile de stele 
Răsar ca niciodată parcă, iar luna plină printre ele 
S-alege albă și scînteie ca un ban nou într-o comoară.
Lingă habuz, leandrul fraged din cînd în cînd arunc-o floare, 
Iar apa-ncremenind o clipă, cînd își reface oglinda-n lună, 
In loc de-o floare vede două cum tremurînd se împreună 
Ca două guri care se cată de mult să-și dea o sărutare.
Vedenii lunecă sub ramuri ca-n nopțile de Sînziene, 
Cînd crinii albi pornesc pe drumuri feriți de orișice ispită.
Iar eu, pășindu-le pe urmă, trec ca o umbră fericită 
Ce-ar rătăci pierdută-n tihna Cîmpiilor Elizeene.
In slavă brațele-amîndouă le-nalț atunci, și-n noaptea clară 
îngenunchind, sărut pămîntul și-i mulțumesc, simțind în mine 
Nădejdea tinereții mele, nădejdea clipelor senine
Cum iar s-aprinde și scînteie ca un ban nou într-o comoară.

In colonia Corbeni, Argeșul rupsese 
parapetul și își întindea un braț prădal
nic spre barăci. Dar la chemarea comi
tetului de partid, ca la un semn, auto
basculantele au început să care balast. 
O luptă dîrză, inegală ; perfid, rîul săpa 
digul pe dedesubt, mușca malul cînd 
dinlr-un loc, cînd din altul. Dar huruitul 
motoarelor întrecea vuietul apelor. Șo
ferii Vasile Voicu, Coman Popa, Vasile 
Perneș, Ion Mărăcine nu cunoșteau obo
seala. Buldozerul lui Nicolae Popa s-a 
oprit puțin în marginea torentului care 
se desprindea din Argeș, a pipăit o cli
pă cu pedala unei șenile apa, parcă să 
vadă cît e de rece, apoi s-a scufundat 
luînd pieptiș valurile. Se da înapoi ca 
un berbec, se repezea înainte, împingînd 
tone de nisip ca să astupe spărtura.

...Șase oameni se înșiră unul în spatele 
altuia. Urcușul este greu, apa din creas
tă vine potop, vîntul și ploaia le biciuie 
obrajii, de multe ori cad în brînci, se 
tîrăsc pe burtă. Cine sînt ? Și unde se 
duc pe o vreme ca asta ? Cel din față, 
cu privirea albastră de abia zărită prin 
sita ploii, ca o geană de cer senin prin 
spărtura norilor, este grădinarul șantie
rului, Anton Ștefan. Al doilea — Miron 
Ilie, coșarul șantierului — mărunt și 
îndesat, cu hainele smolite, îl urmează 
îndeaproape, mușcînd din cînd în cînd 
din pîinea udă pe care o ferește în zadar

Fotografie distinsă cu mențiune la concursul „Scînteii"

orilor

Florile sădite de Dimitrie Anghel poar
tă mesajul unei inimi generoase, care a 
vibrat cu dăruire în fața suferințelor, 
bucuriilor și nădejdilor omenești. De 
aceea ele nu s-au veștejit și își păstrează 
nealterată întreaga lor frumusețe. Reti
părită în anii noștri în ediții de mar« 
tiraj, opera lui a făcut obiectul unor stu
dii și articole care au evidențiat trăinicia 
și valoarea ei.

★

Cu prilejul comemorării a 50 de ani 
de la moartea poetului D. Anghel, la 
Muzeul de istorie a orașului București 
a avut loc vineri seara o manifestare 
organizată de Filiala București a Socie
tății de științe istorice și filologice din 
R. P. Romînă. Despre viața și opera lui 
D. Anghel a vorbit M. I. Dragomirescu, 
lector universitar, iar scriitorul acad. V. 
Eftimiu a evocat amintiri despre poet.

sub haină. Ion Negrilă și Nicolae Săraru 
sînt tîmplari, Vasile Gherghinoiu manipu
lant și Vasile Lupu instalator.

Cei șase oameni și-au părăsit înde
letnicirile cotidiene și urcă de-a lungul 
conductei de apă potabilă ca să o înă- 
dească, acolo unde torenții au smuls-o 
din șanț.

Se lasă noaptea, se face tot mai frig, 
sînt uzi pînă la piele, dar fac glume și 
rid în hohote de parcă ar merge la 
plimbare. Și cînd apa a sosit în robi
nete, cînd gospodinele și-au umplut va
sele pentru cină, toată lumea a știut că 
oamenii de pe munte și-au făcut datoria.

...Comunistul Nicolae Gheorghe, oare 
era șef de tură la stația de transforma
toare în noaptea aceea, și-a strîns în 
jurul său tovarășii cu care lucra: „Fra
ților, trebuie să asigurăm lumina cu 
orice preț" Și Sandu Dorel cu Constan
tin Tricu au plecat să verifice liniile.

Furtuna se întețea. în rețea aveau loc 
descărcări electrice. Cîțiva stîlpi au că
zut la pămînt sau au fost tîrîți de ape. 
In cîteva minute s-au adunat toți lucră
torii stației și cei care ieșiseră din 
schimb, ca Paciuca și Lăzăroiu. Umăr 
la umăr cu ei, și ceilalți (Iliellie, Nicolae 
Constantin, Sandu Marin, Duță Hara- 
lambie), inginerul Victor Mircea și mais
trul llie Motoi au pornit să verifice re
țelele prin viforniță și întuneric spre 
Vîlsan și spre Cumpăna, au transplan
tat și au ancorat stîlpii amenințați. 
Mulți dintre ei n-au închis ochii cîte 
46 de ore. Dar și punctele de lucru ca 
și coloniile au avut lumină.

Imblînzit, rîul a intrat în matcă. încă 
o victorie a constructorilor pe care nu 
o consemnează nici foile de pontai, nici 
graficele de producție, dar care a intrat 
în istoria nescrisă a hidrocentralei.

lonifă MARIN
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JTI DEZVOLTAREA
Motoarele cu ardere internă cu 

piston transformă energia chimică a 
combustibilului, prin intermediul 
căldurii, în lucru mecanic efectiv. O 
dată cu perfecționarea tehnologiei de 
fabricație, a mijloacelor de control 
al proceselor termo-gazodinamice 
care se produc în interiorul lor, a- 
ceste motoare au atins performanțe 
tehnice tot mai înalte, un ridicat ni
vel de economicitate. Se realizează 
randamente termice efective de 40 
la sută.

Creșterea în continuare a perfor
manțelor motoarelor cu piston se 
poate realiza prin asigurarea des
fășurării perfecte a arderii și a um
plerii cilindrilor cil amestec carbu
rant proaspăt. De aceea, în diferite 
țări, se studiază în prezent mijloace 
noi de intensificare a arderii, 
în special la motoarele cu a- 
prindere prin scînteie. Dintre 
acestea amintim înlăturarea deo
sebirilor dintre ciclurile succesive și 
a neuniformității dozajelor locale din 
amestecul de aer și combustibil din 
camera de ardere, introducerea for
țată a unor cîmpuri de ioni sau unde 
electromagnetice ca acceleratori ai 
propagării flăcărilor, evitarea feno
menului perturbator de detonație 
(autoaprinderea ultimei părți a a- 
mestecului de aer și combustibil), 
în privința înlăturării detonației, a- 
mintim că s-au realizat progrese în
semnate și anume prin creșterea ci
frei octanice a combustibilului sau 
prin îmbunătățirea arhitecturii ca
merei de ardere. De puțin timp, în 
U.R.S.S. și S.U.A. se dezvoltă însă și 
mijloace principial noi de evitare a 
detonației, cum sînt arderea ames
tecurilor extrem de sărace prin in
termediul injecției de flacără sau ar
derea amestecurilor cu dozaje stra
tificate în camera de ardere. Evita
rea detonației va permite creșteri 
însemnate ale economicității motoa
relor cu aprindere prin scînteie.

îmbunătățirea desfășurării arderii 
în aceste motoare necesită cunoștin
țe aprofundate asupra modului în 
care se produce arderea. Recentele 
progrese înregistrate în cunoașterea 
mecanismului fizico-chimic al arde
rii turbulente i-au determinat pe 
specialiști să elaboreze reprezentări 
noi, mai ilustrative, ale ei. Au fost 
stabilite noi modele fizice ale arde
rii, care permit o apropiere de căile 
de stăpînire și de reprezentare ma
tematică a desfășurării sale.

Și motoarele cu aprindere prin 
comprimare (Diesel) sint in plină e- 
voluție. Recent, pe baza organizării 
extrem de eficiente a formării a- 
mestecului de combustibil și aer, în 
Anglia și apoi în Japonia au fost 
construite motoare Diesel de mică 
putere cu turații foarte înalte (4000- 
5000 rot/min). In R.F.G. încercarea 
de a abandona căile clasice ale for
mării amestecului și arderii l-a con
dus pe inginerul S. Meurer la un nou 
sistem de ardere, întrucîtva asemă
nător aceluia folosit de multă vre
me la motorul cu cap incandescent 
(„semi-Diesel“). Procedeul Meurer 
conferă motorului Diesel un mers li
niștit, presiuni maxime de ardere 
moderate, posibilitatea de a folosi 
diferiți combustibili. Specialiștii cau
tă în prezent un nou mod de forma
re a amestecului, care să asigure ar
derea completă și intr-un timp mult 
mai redus, deci randamente termice

® Procedeul de turnare continuă 
a oțelului se extinde. în lume func
ționează astăzi 71 de asemenea in
stalații, iar alte 49 se află în con
strucție.

® La centrul de cercetări ato
mice din Harwell (Anglia) s-a rea
lizat o instalație pentru fărîmițarea 
materialelor solide în apă, prin 
unde de șoe. Metoda este aplicată 
pentru fărîmițarea de Ia distanță a 
materialelor radioactive.

0 Profesorul Tiu Șan-bao, pro
rector al Academiei de științe agri
cole din China, a redactat monogra
fia „Soiurile de grîu în China“. Lu
crarea cuprinde descrierea a 623 de 
soiuri ale acestei cereale.

e Metrou! din Milano, care ur
mează să intre curînd în funcțiune, 
va cunoaște un înalt grad de auto
matizare. Fiecare tren va fi deser
vit de un singur om, iar în fiecare 
gară, de asemenea, se va afia un 
singur impiegat. întreaga mișcare 
va fi dirijată de la un centru, de 
către doi impiegați, cu ajutorul 
unor dispozitive electronice, televi
zoare, telefoane cu înregistrarea su
netului etc.

® Specialiști din Lubliana (B.S.F. 
Iugoslavia) au realizat o instalație 
pentru reglarea automată a tempe
raturii în sistemele de încălzire cen
trală și ventilație. Aceste instalații 
sînt recomandabile pentru spitale și 
alte clădiri publice.

© în Marea Japoniei se experi
mentează o navă puțin obișnuită : 
ca este încărcată cu șlepuri marine 
mari, așezate pe cîteva etaje. La so
sirea în port, deschizînd comparti
mente de balast, nava-gazdă se scu
fundă, iar șlepurile, plutind la supra
față, se îndreaptă spre locurile de 
descărcare. în felul acesta se asi
gură deplasarea șlepurilor pe mări 
cu o viteză mare și se ușurează o- 
perațiile do descărcare. Prin pompa
rea apei din compartimente, nava- 
gazdă poate fi ușor readusă Ia supra
față și încărcată din nou.

e La Amsterdam (Olanda) s-a 
realizat o metodă de congelare a șîn- 
gelui, permițînd păstrarea lui timp 
nelimitat, în azot lichid, la o tempe
ratură apropiată de —200° C.

Prof, ing- Constantin ARÂMĂ 
membru corespondent al Academiei 

R. P. Romîne

superioare și consumuri specifice de 
combustibil mai mici.

De mai multă vreme, ridicarea pu
terii motoarelor cu ardere internă se 
realizează pe calea supraalimentării, 
adică a umplerii forțate a cilindrilor 
cu amestec carburant proaspăt com
primat în prealabil. In majoritatea 
țărilor care construiesc motoare, în 
prezent se cercetează posibilitatea de 
a mări presiunea de supraalimen- 
tare, de a crește în continuare greu
tatea încărcăturii proaspete prin 
răcirea sa intermediară între suflan- 
tă și motor. In S.U.A. se înregistrea
ză cercetări susținute în vederea lăr
girii limitelor impuse supraalimen
tării motoarelor cu aprindere prin 
scînteie de către apariția detonației.

O preocupare actuală de primă im
portanță continuă să fie perfecțio

Schema de funcționare a motorului cu piston rotativ : 1 și 2 — admisia ; 
3 — compresiunea ; 4 — aprinderea și arderea ; 5 — destindorsa ; 
6 — evacuarea. (A se urmări pozițiile succesive ale punctelor A, B și C)

narea evacuării gazelor arse și a 
umplerii cilindrilor cu încărcătură 
proaspătă prin intermediul propagă
rii controlate a undelor de presiune 
care se formează în sistemele de ad- 
misie și de evacuare. Echiparea mo
toarelor în patru timpi cu colectoa
re de admisie și evacuare de con
strucție specială duce la o îmbună
tățire substanțială a schimbului de 
gaze, căci în felul acesta este favo
rizată propagarea adecvată a unde
lor de presiune. La turații ridicate, 
s-au obținut în acest mod creșteri 
de 10—20 la sută ale puterii motoa
relor cu aprindere prin scînteie.

In prezent se desfășoară cercetări 
susținute menite să asigure funcțio
narea motorului Diesel cu diferiți 
combustibili. In Franța se studiază 
posibilitatea funcționării cu un mare 
sortiment de combustibili, de la pă
cură la benzină, favorizînd autoa
prinderea și arderea prin injectarea 
la finele cursei de evacuare a unei 
cantități secundare de combustibil 
(procedeul Vigorn). In S.U.A. și An
glia se continuă lucrările dedicate 
„fumegării“, adică introducerii unei 
cețe de combustibil pulverizat în

RĂSPUNDEM CELOR CARE VOR SÀ ȘTIE

Nebuloasa Crabul
DUMITRU E. GHEORGHE, tehni

cian la uzinele „Grivița Roșie“, dorește 
să cunoască amănunte despre nebuloasa 
Crabul, amintită în articolul „Radio
astronomie scrutează cerul“, publicat în 
„Scînteia“ nr. 6434.

Nebuloasa Crabul sc află pe firma
ment în direcția constelației Taurul, la 
o depărtare de noi de circa 4 200 de ani 
lumină *). Ea poate fi văzută cu ajutorul 
unor lunete de putere mijlocie, dar de
talii de structură se pot observa numai 
pe fotografiile executate cu ajutorul 
marilor instrumente astronomice.

în ultimele decenii s-a constatat că 
nebuloasa de care vorbim este sediul 
unor mișcări turbulente, deosebit de vio
lente. Gazele care o compun (îndeosebi 
hidrogen) sc mișcă cu viteze de ordinul 
a 1 200 km/sec ; în același timp, se ob
servă tendința de răspîndire a acestora, 
de îndepărtare de zona centrală, în care 
se găsește doar o mică stea.

Cercetările sistematice au dus la con
cluzia că aceste gaze au fost expulzate 
de steaua centrală printr-o formidabilă 
explozie, observabilă de pe Pămînt, cu 
circa 900 de ani în urmă. Posibil ca 
atunci — grație strălucirii — să fi fost 
văzută cu ochiul liber. într-adevăr, 
vechile cronici chineze relatează că 
în anul 1054 astronomul Ma-Tuan- 
Lin a observat apariția unei stele „noi“ 
în constelația Taurul. Steaua ar fi atins 
o astfel de strălucire, îneît întrecea pla
neta Venus și putea fi văzută cu ochiul 
liber chiar în plină zi.

Datele vechi, combinate cu observații
le recente, dovedesc că explozia gigan
tică era de fapt apariția unei stele su
pernove. Prin aceasta astronomii înțeleg 
fenomenul cîud o stea de mică strălu
cire, din cauze încă insuficient cunoscu
te, aruncă în spațiu aproape toate în
velișurile sale, cu viteze de mii de kilo
metri pe secundă. în timpul unei astfel 
de explozii, strălucirea ei crește de mi
liarde de ori față de cea normală, dar

») 1 an lumină : 9 460 miliarde km. 

timpul admisiei aerului în cilindri. In 
R.F.G., în afara procedeului Meurer, 
se încearcă realizarea policarburării 
prin modificarea construcției came
rei de ardere.

Cercetări numeroase sînt dedicate 
combaterii evacuării de fum și de 
mirosuri agresive și nocive, în spe
cial la motoarele cu aprindere prin 
scînteie pentru automobile. In re
gimurile de sarcini parțiale, în afa
ră de oxidul de carbon, gazele eva
cuate pot conține și alți produși in
termediari de ardere sau de ardere 
incompletă ca aldehide și benzopren, 
care sînt agenți toxici, iritanți și 
provocatori de maladii. încărcarea 
atmosferei marilor orașe cu astfel de 
gaze a atins nivele primejdioase 
pentru sănătatea publică. In special 
în S.U.A. s-au pus la punct unele 
dispozitive de natură catalitică, ata
șate sistemului de evacuare, care 
micșorează conținutul de gaze agre
sive, nocive și de fum.

Ușurarea întreținerii motoarelor 

în exploatare se realizează în pre
zent prin elaborarea de uleiuri de 
mare durată, care pot fi folosite timp 
de un an sau 15—16 000 km și prin 
utilizarea unor sisteme capsulate de 
răcire a motorului cu lichid antigel, 
care elimină necesitatea întreținerii 
sistemului de răcire.

Tendința de reducere a raportului 
dintre cursa pistonului și diametrul 
cilindrului, care a permis creșterea 
substanțială a turației motoarelor 
cu aprindere prin scînteie, se înre
gistrează în prezent și în domeniul 
motoarelor cu aprindere prin com
primare. In U.R.S.S. și S.U.A. s-au 
elaborat motoare Diesel cu rapoarte 
mai mici decît 1, care permit atin
gerea de turații ridicate, cu uzuri 
acceptabile.

Firește, creșterea performanțelor 
motoarelor are la bază și perfecțio
narea proceselor tehnologice de fa
bricație, îmbunătățirea calității ma
terialelor de construcție și ungere. 
Tehnologiile de fabricație a arbori
lor cotiți, pistoanelor, segmenților, 
cuzineților, cămășilor de cilindri, 
bloc-carterelor sînt din ce în ce mai 
perfecționate, conferind motoarelor

numai pentru scurtă vreme. Rezultatul 
este formarea în jurul resturilor stelei a 
unui nor de gaze fierbinți în expansiune, 
adică a unei nebuloase planetare.

în cazul nebuloasei Crabul, nucleul 
stelar rămas are o temperatură obser
vată, la suprafață, de circa 500 000°K, 
adică de aproximativ 90 de ori mai mare 
decît temperatura suprafeței Soarelui. 
Se consideră că lumina emisă de nebu
loasă se datorează în mare parte emi
siunii unor electroni liberi ce se mișcă 
cu viteze mari, în cîmpuri magnetice in
tense. Nebuloasa Crabul este și o pu
ternică sursă de unde radioelectrice.

Supernova, care a dat naștere acestei 
celebre nebuloase, nu este un caz unic. 
Se cunosc apariții similare, observate în 
anii 1572 (în constelația Cassiopeea) și 
1604 (în constelația Ofiuc). Și în alte 
galaxii se observă apariții de supernove 
aproape în fiecare an.

TACHE VASILESCU, colectivist din 
comuna Cîndești, raionul Bulmși, ni se 
adresează cu întrebarea: Cîlă apă oxistă 
pe Pămînt ?

Nebuloasa Crabul este situată la distanța de 4 200 ani lumină de Pămînt

o mare durabilitate și o perfectă 
comportare în exploatare.

Un motor cu ardere internă încor
porează în construcția sa și o serie 
de instalații auxiliare care îi asi
gură o corectă funcționare. Și aces
tea fac obiectul preocupărilor ac
tuale de îmbunătățire a calităților 
și performanțelor motoarelor. Re
cent, la motoarele cu aprindere prin 
scînteie s-a introdus injecția de 
benzină și aprinderea electronică 
tranzistorizată, care determină o 
substanțială creștere a turației și 
puterii.

Deși motoarele cu ardere internă 
cu pistoane în mișcare alternativă 
mai posedă resurse de perfecționa
re, valorificarea lor nu poate con
duce la salturi spectaculoase ale per
formanțelor lor. De aceea, s-au e- 
fectuat multe încercări de a pregăti 
noi tipuri de motoare cu ardere in
ternă, care să se elibereze de unele 
dezavantaje legate de efectele per
turbatorii de inerție ale mișcării al
ternative a pistoanelor. In primul 
rînd trebuie menționată familia mo
toarelor cu pistoane rotative, din
tre care motorul inginerului- german 
Felix Wankel a ajuns la un succes 
remarcabil. Familia mașinilor cu 
pistoane rotative este constltuibilă 
în numeroase variante, prin asocie
rea unor elemente rotative cu arhi
tectură diversă, care pot forma ca
mere cu volum variabil. Evitarea 
mișcării alternative și a mecanismu
lui bielă-manivelă conferă motoru
lui o mare compactitate, o greutate 
mult redusă, un mers mai liniștit și 
mai uniform. Desigur, trăsăturile de 
bază ale proceselor termogazodina- 
mice au rămas neschimbate față de 
cele ale motorului cu pistoane alter
native. în schimb, dinamica și con
strucția motorului s-au modificat 
substanțial. Noul tip de motor con
ține unele forme constructive care 
antrenează deocamdată dificultăți 
mari de realizare practică. O dată 
cu rezolvarea tuturor dificultăților 
constructive și tehnologice, motoare
le cu pistoane rotative se vor impu
ne prin calitățile lor într-o serie de 
domenii de utilizare și în primul rînd 
la automobilele de mic litraj.

In fine, de o atenție deosebită se 
bucură în prezent cel mai tînăr 
membru al familiei motoarelor cu 
ardere internă și anume turbina cu 
gaze. Apărută de mai multă vreme, 
ea este utilizată cu succes în aviație 
și în instalații staționare de puteri 
mari. Turbina cu gaze va cîștiga și 
domeniul tracțiunii rutiere o dată 
cu realizarea în condiții avantajoa
se a unor materiale înalt termo-re- 
zistente,' conceperea de scheme ter
mice mai eficiente, rezolvarea pro
blemei „frînei de motor“, reducerea 
prețului de cost al fabricației și ex
ploatării. Deocamdată încercările 
din S.U.A. de a lansa în fabricație 
de serie automobile cu turbine 
cu gaze nu au fost încununate de 
succes, cu toate că s-au .realizat 
cîteva prototipuri și loturi mici cu 
însemnate performanțe.

In țara noastră, industria con
structoare de mașini a asimilat fa
bricația a diferite tipuri de motoare 
cu ardere internă pentru numeroa
se domenii de utilizare, de la cîțiva 
cai pînă la motorul locomotivei Die
sel electrice de 2300 CP. Sînt în curs 
studii de perfecționare a tipurilor 
fabricate și de asimilare de tipuri 
noi, la nivelul tehnicii celei mai îna
intate. Laboratoarele de specialitate 
ale ministerelor, ale Academiei 
R.P.R., și ale institutelor de învăță- 
mînt superior studiază căi noi de 
îmbunătățire a construcției și teh
nologiei de fabricație a motoarelor 
în vederea introducerii lor în prac
tica producției.

Cantitatea principală a apelor de pe 
glob se află concentrată în oceanele 
Pacific, Atlantic, Indian, înghețat, care 
împreună alcătuiesc Oceanul mondial. 
Acesta totalizează 1 322 000 000 kmc de 
apă, ceea ce reprezintă 97,2 la sută din 
întreaga cantitate de apă de pe Pămînt. 
Pe al doilea loc se află ghețarii; ei cu
prind 28 800 000 kmc apă, deci 2,15 la 
sută. Din această cantitate, aproximativ 
90 la sută reprezintă ghețurile Antarcti- 
dei. Atmosfera conține și ea o cantitate 
relativ mică de apă, 12 900 kmc, sau 
0,0001 la sută din cantitatea totală. 
Apele care brăzdează uscatul și apele 
freatice alcătuiesc 0,635 la sută din total 
sau, mai precis, 8 638 000 kmc.

ILIE BELCIU, funcționar la Turda, 
ne întreabă dacă ultrasunetele exercită 
vreo influență asupra organismului.

Experiențe efectuate pe animale, pla
sate într-un cîmp ultrasonor, au demon
strat că energia ultrasonoră, absorbită 
de organism — nu prin organele auzu
lui, ci prin întreg corpul — suferă anu
mite transformări. Cele mai importante 
sînt apariția de căldură, de forțe meca
nice și anumite reacții chimice. Deter
minarea acțiunii biologice a ultrasunete
lor s-a făcut prin studierea modificărilor 
biocurenților creierului, a reflexelor ne
condiționate, a funcțiilor tiroidei. Pe a- 
ceastă bază au putut fi realizate o serie 
de aparate medicale.

O echipă de electrometrie și gravitoœetrie a Institutului geologic execu- 
tînd lucrări pe teren

Meteorologia spațială 
realizări și perspective

Intr-o știre publicată recent s-a anunțat că la New York, in cadrul 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic s-a încheiat un 
acord intre U.R.S.S. și S.U.A. prin care „a fost netezită calea spre schim
buri de informații meteorologice curente și de date furnizate de sateliți 
artificiali ai Pămintului“. Constantin Banciu, activist de partid din Fetești, 
ne-a rugat să arătăm consecințele posibile ale acestui acord. Satisfacem 
dorința cititorului nostru, publicînd articolul de față.
Spre sfîrși tul acestui an se împli

nesc 110 ani de la organizarea pri
mului serviciu de prevedere a timpu
lui din lume pe bază de cooperare 
internațională. Trebuie să recunoaș
tem însă că și prognozele meteoro
logice sînt tot „probabile“ — și a- 
ceasta în toate statele lumii.

Evoluția mult prea lentă a meteo
rologiei sinoptice, subdisciplina me
teorologică ce se ocupă cu prevede
rea fenomenelor atmosferice, se da
torează unor motive obiective. Deși 
tehnica modernă îi permite omului 
să facă investigații în păturile înalte 
ale atmosferei, să pătrundă în spa
țiul extraterestru, el nu este încă în 
stare să țină sub observație tot o- 
ceanul aerian, pe fundul căruia își 
duce existența. Se înțelege că în 
imensitatea oceanului aerian, cu vo
lumul de circa 10 miliarde kmc, cu 
masa de 5 200 000 miliarde tone, 
urmărirea proceselor meteorologice 
este extrem de dificilă. Fără a mai 
vorbi de faptul că masa aerului se 
află într-o permanentă agitație, 
atît din cauza mișcării de rotație a 
Pămîntului, cît și din cauza diferen
țelor de temperatură, presiune, umi
ditate și densitate care se creează în 
această masă de aer sub influența 
suprafeței foarte eterogene a Pămîn
tului, ca și a radiațiilor extrateres
tre. Rămîn astfel obstacole, incerti
tudini, care cunosc deocamdată doar 
o rezolvare ipotetică. Instrumentul

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
ROMÎNEȘTI PUBLICATE 
ÎN REVISTE STRĂINE

în Belgia, în publicația Acta Unio 
Internationalis Contra Cancrum, a a- 
părut recent articolul „Cercetări a- 
supra sintezei unor noi compuși hor- 
mono-citostatici și asupra efectelor 
acestor substanțe în cancerul expe
rimental", relatînd despre rezultate
le unor lucrări efectuate la Institutul 
de endocrinologie de către un co
lectiv condus de acad. Ștefan Milcu.

în revista engleză „Phosphore and 
potassium" a apărut articolul „Un 
procedeu romînesc pentru obținerea 
acidului superfosforic", semnat de 
ing. Iuliu Moldovan, director adjunct 
științific, și ing. Mariella Man de la 
Institutul de cercetări chimice.

în „Journal of neuropharmaco
logy", editat la Londra, a fost publi
cată lucrarea „Acțiunea nervos cen
trală a angiotensinei asupra secre
ției de aldosteron și balanței electro
litice", reprezentînd cercetări de la 
Institutul de fiziologie, efectuate de 
un colectiv sub conducerea acad. 
Grigore Benetato.

Descoperirea 
unor vechi așezări 

j

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — E- 
fectuînd săpături pe teritoriul comu
nei Negri, colectivele Institutului de 
arheologie și Muzeului de istorie din 
Roman au descoperit o cetate dacică 
datină din secolul I î.e.n. Pe acro
pola cetății s-au identificat 9 nivele 
de locuințe : așezări din epocile 
neolitică (cultura Cucuteni), a bron
zului și fierului. Se presupune că in 
acest loc s-ar fi aflat cetatea Tama- 
sidava, descrisă de istoricul antic 
Ptolemeu.

Săpături din comuna Văleni au 
scos la suprafață o așezare puterni
că din secolul II—III e.n. cu bordeie 
și locuințe la suprafață, precum și 
un cimitir cu 150 de morminte de 
incinerare și înhumare, ceea ce do
vedește existența a două feluri de 
populații, băștinașe și migratoare. 

matematic, este, de asemenea, încă 
nesatisfăcător pentru a rezolva pro
bleme cu factori numeroși care va
riază permanent în timp și spațiu.

Pe tot globul există astăzi zeci de 
mii de stații meteorologice, formînd 
o rețea de observare simultană a fe
nomenelor atmosferice. Dintre aces
te stații, aproape 8 000 participă la 
traficul triorar internațional, furni- 
zînd serviciilor meteorologice din 
lume, din 3 în 3 ore, situația atmos
ferică de la sol din toate cele aproa
pe 8 000 puncte, cît și din 500—600 
puncte care investighează altitudini 
de pînă la 20—30 km. Deși, la prima 
vedere, ar părea că rețeaua meteo
rologică este destul de densă, în 
realitate multe procese meteorologi
ce scapă de sub supravegherea me
teorologilor. Pe marile oceane, în 
pustiuri, în zonele polare, rețeaua 
meteorologică este deficitară.

O bună parte din fenomenele care 
se produc în spațiul dintre stațiile 
meteorologice pot fi sesizate cu aju
torul radarului meteorologic, în sta
re să țină sub supraveghere un teri
toriu cu raza de 400 km. Ecourile ra
darului indică cu precizie fronturile 
meteorologice, perturbațiile și de
plasările lor, informînd asupra exis
tenței unor nori de furtună, a mări
mii picăturilor de apă din care sînt 
formați și a cantității de apă care 
va fi degajată. Cunoașterea stării 
atmosferice în plan orizontal tre
buie completată însă și cu de
terminări zilnice pe verticală. Ra- 
diosondele oferă meteorologilor 
posibilitatea să cunoască zilnic dis
tribuția elementelor atmosferice 
pînă la înălțimea de 30 km. In 
timpul din urmă, noi posibilități de 
studiu al stratelor atmosferice ofe
ră rachetele și sateliții meteorolo
gici.

In anul 1959, în cadrul Anului 
geofizic internațional, o dată cu lan
sarea primilor sateliți meteorologici, 
s-a întrevăzut însemnătatea lor pen
tru meteorologie, în general, și pen
tru prognoza timpului, în special. 
Satelitul american Tiros I, lansat 
la 1 aprilie 1960, a avut la bord două 
camere de televiziune și un sistem 
de înregistrare pe bandă magnetică 
a imaginilor obținute. Făcînd 300 
de ocoluri în jurul Pămîntului, el a 
trimis stației terestre 6 000 de ima
gini a diferite formații poroase.

în 1960 a fost lansat Tiros II, care, 
pe lîngă camerele de televiziune, 
era înzestrat și cu elemente sen
sibile la raze infraroșii pentru 
măsurarea radiației terestre în 
diferite benzi ale spectrului. Au 
urmat alți sateliți, între care Tiros 
III, ale cărui fotografii de nori au 
fost codificate într-un cod meteoro
logic special și transmise de Centrul 
meteorologic Washington tuturor 
centrelor meteorologice din lume. 
Astfel, hărțile meteorologice sinopti
ce întocmite de serviciile de pre
vedere s-au îmbogățit cu un mate
rial nou, care completa golurile din 
rețeaua meteorologică mondială, pu- 
nînd în evidență perturbații ciclo
pice în locuri nebănuite.

Rezultatele obținute în urma lan
sării primilor sateliți au determinat 
Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite să adopte, la 20 decembrie 
1961, o rezoluție consacrată în parte 
și științelor atmosferice. Aceasta a 
determinat, la rîndul său, Organiza
ția meteorologică mondială să elabo
reze, cu ajutorul experților din 
U.R.S.S. și S.U.A., un raport privind 
utilizarea sateliților artificiali în 
scopuri meteorologice, confirmînd 
posibilitățile multiple oferite de sa
teliți în domeniul meteorologiei. 
Chiar de la început fotografiile 
transmise de sateliți, arătînd repar
tiția norilor pe glob, au permis să 
se identifice și să se localizeze în 
spațiu cicloni, uragane, taifunuri, 
zone de furtuni, precum și regiuni cu

Mașină proiectată 
de o... mașină

Pentru prima dată în lume a fost 
construită în U.R.S.S., la Kiev, o ma
șină electronică de calcul, proiec 
tată de... altă mașină de același 
gen. Noul calculator electronic este 
în stare să rezolve ecuații algebri
ce, diferențiale, integrale și siste
mele lor. El a lost realizat în între
gime pe bază de elemente cu semi- 
conductori — peste 1 500 la număr 
— aplicîndu-se soluții cu totul noi, o- 
riginale. în exploatare, noua mașină 
se prezintă simplă, nu necesită o 
programare specială.

Lev Mațevitîi, cercetător la Insti
tutul de cibernetică al Academiei de 
Științe din Ucraina, care, pornind de 
la teoriile acad. Glușkov, a elabo
rat metoda matematică de proiec
tare a schemelor unor instalații ci
frice de calcul, a declarat că între
gul proiect a fost realizat în trei 
săptămîni și că, în viitor, timpul 
necesar va putea fi redus la 60 de 
minute. Iar A. S. Stognîi, directorul 
adjunct al Institutului de ciberneti
că, alirmă că pe această cale „se 
vor putea realiza mîine scheme op
time ale celor mai originale mașini 
electronice de calcul pentru orice 
scopuri".

Sateliți prevăzuți cu camere de luat 
vederi vor ține mereu oceanul aerian 

al Pămîntului sub observație

timp frumos. Fotografiile pînzelor 
noroase, privite de sus în jos și puse 
cap la cap, au dat imaginea exactă 
a repartiției nebulozităților în lun
gul unor benzi late de circa 2 400 
km, aflate sub orbita parcursă de 
satelit cu o viteză de 27 000 km pe 
oră. Centre meteorologice speciale au 
asamblat aceste fotografii în benzi, 
iar benzile între ele, pentru a obți
ne o vedere globală a stării cerului.

O dificultate în calea acestor cer
cetări reprezintă părțile aflate în 
noapte, care nu pot fi fotografia
te. Totuși, înzestrați cu dispozitive 
de raze infraroșii, sateliții lansați 
recent au reușit să transmită ima
gini atît ziua cît și noaptea.

Altă contribuție importantă a sa
teliților este măsurarea cu ajutorul 
radiometrelor a repartiției totale de 
energie radiantă absorbită și emisă 
de sistemul pămînt-atmosferă. Acest 
bilanț este deosebit de util în pre
vederea timpului, pentru că în ulti
mă analiză vremea depinde de vîn- 
turile care caută să uniformizeze re
partiția inegală a energiei radiante 
nete, primite de la Soare. Cum e- 
nergia radiantă solară acționează ca 
singurul motor termic al atmosferei, 
cunoașterea distribuirii energiei ca
lorice pe glob este de mare în
semnătate în elaborarea prevederi
lor de timp pe lungă durată, ca și 
în prevederea variațiilor climatice.

Alt aspect poate fi utilizarea sa
teliților ca dispozitive de teleco
municații, pentru captarea și re
transmiterea observațiilor meteoro
logice. Pe această bază urmează să 
se organizeze în anii apropiați așa- 
numita „v’eghere meteorologică mon
dială“, destinată a deveni un sis
tem global de observație și prevede
re meteorologică. In acest scop au 
și fost desemnate centre meteorolo
gice mondiale: Washington, Mosco
va și un al treilea în emisfera de 
sud. Pe lîngă acestea vor funcționa 
centre regionale, care vor informa 
centrele naționale despre situația 
atmosferică pe tot globul.
Contribuția pe care o pot aduce sate

liții este deosebit de importantă, în- 
trucît cercetarea concomitentă a at
mosferei, atît la baza ei, cît și de 
sus, din spațiul extraterestru, va 
permite lămurirea multor probleme 
fundamentale. De aceea meteorolo
gii salută orice acord internațional 
care înlesnește schimbul de infor
mații meteorologice și utilizarea de 
sateliți artificiali pentru obținerea 
lor, în genul acordului căruia i 
s-au pus bazele recent la Comitetul 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic. Pentru ca datele furni
zate de sateliți să poată fi uti
lizate într-adevăr cu succes, trebuie 
ca permanent să se rotească în jurul 
pămintului cel puțin doi sateliți : u- 
nul plasat pe o orbită polară, iar ce* 
lălăit pe o orbită ecuatorială, la înăl
țimi optime bine precizate. Sateliții 
de mîine, lansați în număr suficient, 
ne vor oferi posibilitatea de a cu
noaște zilnic variațiile activității so
lare, ceea ce va conduce la expli
carea multor fenomene atmosferice, 
considerate încă misterioase. Iar a- 
tunci cînd meteorologii vor cunoaște 
tot oceanul aerian și mediul cosmic 
al Pămîntului vor dispare și prog
nozele ratate.

j

Nicolae TOPOR
director adjunct
al Direcției hidrometrologice 
a Comitetului de Stat al apelor



Nr. 6440 S 6 Î N T E I A Pag. 5

di-

P. Albania la

(Agerpres)

(Agerpres)

De

*) Denumire dată Partidului Repu
blican „Grand Old Party“.

la I. T. B.
cauza lucrărilor de cale ce se

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne și guvernul Regatului Norve
giei au hotărît să ridice la rang de 
ambasadă nivelul reprezentării 
plomatice din cele două țări.

ÎNFRUNTĂRI

■CTE

Barajul de la Teliuc

Olimpiada de șah Duminica la radio

0 EMISIUNE SPORTIVA
DE 180 DE MINUTE

romînă

««tei

JL 
inlll

La București s-a semnat la 12 no
iembrie 1964 protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1965 între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Al
bania.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
Btmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Republica Populară Romînă va 
livra utilaj petrolier, produse petro
lifere, ciment, produse chimice, hîr- 
tie și alte mărfuri.

Republica Populară Albania va 
livra minereu de crom, cupru, tutun,

bumbac, măsline, conserve de pește 
și alte mărfuri.

Volumul schimbului de mărfuri 
convenit pentru anul 1965 prezintă 
o creștere față de anul 1964.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Ion Cîmpeanu, secre
tar general în Ministerul Comerțu
lui Exterior, Iar din partea albaneză 
de Gogo Kosma, adjunct al minis
trului comerțului.

La semnare a asistat Răpi Gjer- 
meni, ambasadorul R. 
București.

a reprezentanțelor 
diplomatice din Oslo 
si București> y

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
După înfrîngerea din alegeri

ÎN PARTIDUL
DE TENDINȚE
RfPUBLIWN

Ansamblul artistic 
al R. P. Chineze 
la Brasov

Vineri dimineața a sosit la Bra
șov Ansamblul artistic național al 
R. P. Chineze, care întreprinde un 
turneu în țara noastră. Solii artei 
chineze vor prezenta spectacole la 
Brașov, Făgăraș, Sf. Gheorghe, To- 
han, Predeal, Ploiești, Moreni, Cîm- 
pina, Sinaia, Breaza, Băicoi, Brăila, 
Galați, Oltenița și 3 spectacole în 
București, la începutul lunii decem
brie.

Din 
execută pe șoseaua Mihai Bravu, între 
Piața Iancului și Piața Muncii, înce- 
pînd din ziua de 14 noiembrie a.c. o- 
rele 7 dimineața, tramvaiele traseelor 
24, 26 și 27 vor circula deviate pe am
bele sensuri astfel : de la Piața Iancu
lui, prin bd. Republicii, strada Traian, 
hala Traian, calea Călărașilor, străzile 
Agricultori, Th. Speranția, Piața Mun
cii de unde își continuă traseul normal.

LOTOCENTRAL
La tragerea specială Loto-central din 

13 noiembrie 1964, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

52 50 55 21 79 26 65 5 64 57
Premii suplimentare : 83 50 74.

Premii suplimentare în obiecte și 
bani : Extragerea I-a : 55 45 35 ; Ex
tragerea a II-a : 41 78 85 ; Extrage
rea a IlI-a : 62 68 42 17 ; Extragerea 
a IV-a : 25 53 84 71 ; Extragerea a 
V-a : 13 8 40 81 ; Extragerea a Vl-a : 

7 65 38 12 ; Extragerea a Vil-a : 
10 71 30 55 ; Extragerea a VIII-a: 
24 49 74 31 ; Extragerea a IX-a : 
6 5 11 59 ; Extragerea a X-a : 73 

7 61 27 20. Extragerea de 2 numere : 
48 40. Fond de premii : 1 899 341 lei.

Sub titlul ,,Grupuri de rivali se înfrun
tă pentru a-și asigura controlul partidului 
republican'', ziarul „LE MONDE" a publi
cat o corespondentă din Washington, 
semnată de Alain Clement.

„In timp ce președintele înconjoară cu 
discreție proiectele noii sale guvernări, 
învinșii de la 3 .noiembrie își aduc disen
siunile, înfr-un mod gălăgios, în public. 
Cum era de așteptat, goldwateriștii re
proșează republicanilor «moderafi» că au 
contribuit la deruta G.O.P. *) prin zigza
gurile sau disidenfele lor făfișe. Richard 
Nixon a vorbit la New York, unde 
a criticat în termeni vehemenți «ab- 
stenfionismul» lui Rockefeller, care, după 
părerea lui, în loc de a se ralia sincer 
candidatului oficial al partidului și de a 
lupta alături de el, poartă răspunderea us
turătoarei înfrîngeri republicane din statul 
său. (La New York posiul de senator a fost 
cîștigat de Robert Kennedy).

Bilanful new-yorkez este, în fond, ca
tastrofal : nu numai că Johnson s-a distan- 
faf de Goldwater cu 2 milioane și jumă
tate de voturi, dar republicanii au pierdut 
controlul celor două camere ale statului, 
ai căror președinji respectivi rămin pe 
dinafară ; circumscripția, reprezentată în 
Congres timp de 14 ani de Wiliam Mil
ler, aspirant la vicepreședinție, a votat pen
tru Johnson în proporfie de peste doi la 
unul. E mai mult deci! un dezastru, este o 
sancțiune — ca să folosim o metaforă 
sportivă. Cu toate acestea, guvernatorul 
Rockefeller a făcut cunoscut din Spania, 
unde se află în vacanfă, că intenționează 
să mai candideze la scadenfă, adică peste 
doi ani. Se spune că el intenționează să 
înceapă și o campanie pentru a ob)ine 
învestitura partidului republican în 1968.

Adevărul este că moderafii, ca să 
«joace jocul» au îmbrățișai cauza goldwa- 
terisiă, dar prin asta n-au făcut-o cîtuși 
de pufin mai atractivă, ci au împărtășit 
soarta ei nenorocită. L-am văzut pe Scran
ton în plină activitate în Pennsylvania. 
Era greu de imaginat că el ar fi un ad
versar înfocat al senatorului de Arizona. 
La «convenfia» din San Francisco, el nu-l 
recomanda auditoriului din vîrful buzebr: 
inima lui n-a fost acolo, dar simularea 
nu lăsa nimic de dorit. Bilanful acestei 
tactici : Johnson a cîștigat Pennsylvania 
cu peste un milion trei sute de mii de 
voturi, majoritate fără precedent în 'storia 
acestui stat. La fel ca și Rockefeller, 
Scranton se află în fața unei adunări le
gislative a statului, al cărei control a alu
necat din mina republicanilor în cea a 
democrafilor, care, fără îndoială, vor face 
să se simtă diferența în cursul celor doi 
an: ce le rămîn să guverneze.

In orice caz, comitetul de conducere 
al G.O.P., creat de senatorul de Arizona, 
va intra întrun somn de multe luni. Chiar 
dacă compozifia lui rămîne neschimbată, 
chiar dacă vor interveni «epurări», im
portanța lui rămîne pur sezonieră. în in
tervalul dintre alegeri, politica opoziției 
e formulată și practicată de către șefii 
grupurilor din Cameră și Senat, supuși, ei 
înșiși, influentelor fluctuante. Intr-un cu- 
vînt, «aparatul» partidului învins nu m3i 
este decît o scoică goală pînă în 1966.

De la «bază» și în urma unei munci de 
cîrtiță de mai mulți ani, a crescu! gold- 
waterismul. La. același nivel va trebui să 
înceapă și lichidarea lui, în orice caz ac
celerată de eșecul răsunător de la ulti
mele alegeri, care, după criteriile unei 
vieți politice axate mai mult pe eficacitate 
decît pe doctrine, discreditează echipele 
aflate la conducere. Tendințele republi
cane rivale se vor înfrunta mai înfîi ver
bal în decurs de mai multe săptămîni, 
înainte de a angaja ostilități, ori de a în
cheia un compromis a cărui victimă cu
noscută este senatorul Goldwater, care 
nu are alt titlu în ierarhia partidului decît 
acela de candidat învins".

CHOMBE Șl NOUL C0H6Ô"

pakistan pKjjyiA FAIÀ ELECTORALA

în runda a 3-a a turneului final 
al Olimpiadei de șah de la Tel Aviv 
echipa R. P. Romîne a terminat la 
egalitate (2—2) cu R. S. Cehoslova
că. (Ciocîltea l-a învins pe Jansa, în 
timp ce Ghițescu a pierdut la Pach- 
man ; s-au încheiat remize partidele 
Gheorghiu-Kavalek și Radovici- 
Blathy). Alte rezultate : R. P. Bulga- 
ria-S.U.A. 0,5—0,5 (3) ; Iugoslavia- 
R. F. Germană 0,5—0,5 (3) ; R. P. Un- 
gară-Spania 2,5—0,5 (1) ; U.R.S.S.- 
Olanda 3—0 (1) ; R. P. Polonă-Cana- 
da 1—1 
2,5—1,5.

Runda a 4-a a programat urmă
toarele partide : Izrael-R. P. Romî
nă ; S.U.A.-R. S. Cehoslovacă ; Ca
nada-Argentina ; Olanda-R. P. Po
lonă ; R. P. Ungară-U.R.S.S., R. F. 
Germană-Spania și R. P. Bulgaria- 
Iugoslavia. Echipa R. P. Romîne a 
învins cu scorul de 3—1 echipa Is
raelului. în clasament conduce e- 
chipa U.R.S.S. — 
R. P. Romînă — 
tina — 9 puncte, 
garia cîte 6,5 (5),
R.P. Ungară, Iugoslavia cîte 5,5 (4), 
R. S. Cehoslovacă 5,5 (3) puncte.

(2) ; Argentina-Izrael

10.5 (3), urmată de
9.5 puncte, Argen-
S.U.A., R. P. Bul-
R. P. Polonă 6 (5),

Astă-seară cuplaj de box
în sala Floreasca, în cadrul ulti

mei etape a preliminariilor campio
natului republican de box pe echipe, 
se vor desfășura astă-seară două în
tâlniri : Metalul-Constructorul Galați 
și Steaua-Cimentul Medgidia. Primul 
gong — la ora 18,30.

Duminică dimineața, de la ora 9, 
în sala Dinamo are loc meciul Dina
mo București - Progresul Brăila. 
După-amiază, sala Giulești va găz
dui, de la ora 18,30, întâlnirea Rapid- 
Dinamo Brașov.

i F o t b a I

R. P. Romînă (juniori)
R. D. Germană
(juniori) 3 » 0

Ieri, la Pitești, într-un meci inter
național de fotbal (juniori), echipa 
R.P. Romîne a învins cu scorul de 
3—0 (1—0) echipa R. D. Germane. 
Cele trei puncte au fost realizate de 
Grozea, Damian și Stoenescu.

Radiodifuziunea 
transmite mîine după-amiază 
emisiune sportivă de cirda trei 
ore. In cadrul acesteia vor fi re
latate aspecte din repriza a doua 
a meciului de fotbal Dinamo 
București-Farul, ce se dispută pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală, repriza secundă a partidei 
internaționale de rugbi Romînia- 
R. F. Germană, programată pe a- 
celași stadion, radioreportaje de la 
iifèrite competiții din țară: bas
chet, box etc. Iubitorii fot
balului vor avea prilejul să cu
noască, cu operativitatea caracte
ristică radioului, aspecte din fi
nalul tuturor meciurilor de cate
goria A (de la Craiova, Cluj, Pi
tești, Iași, Arad).

Emisiunea va fi transmisă pe 
programul I incepînd din jurul 
orei 14,15.

De cîfeva săpfămîni, Pakistanul, această 
fără asiatică cu o configurafie atit de 
aparte (împărțită în două provincii ce se 
află la o distanță de circa 1 700 km una 
de alta) trăiește din plin febra alegerilor. 
La 31 octombrie, pe teritoriul său a în
ceput o „perioadă electorală“ care se va 
prelungi pînă la sfîrșitul lunii iunie 1965, 
dar a cărei primă fază va lua sfîrșit peste 
cîteva zile, o dată cu desfășurarea ale
gerilor din Pakistanul de est. Potrivit legii 
electorale adoptate în aprilie a.c., locuito
rii Pakistanului au fost chemați să aleagă 
în această primă fază 80 000 de electori 
(cite 40 000 din fiecare parle a țării — 
Pakistanul de est și de vest) cărora le va 
reveni sarcina de a alege în martie 1965 
pe președintele republicii, iar în lunile 
următoare pe membrii Adunării Naționale 
și ai adunărilor celor două provincii. In 
Pakistanul de vest alegerile pentru con
stituirea colegiului electoral au luat sfîrșit 
luni. Rezultatele lor oficiale nu au fost

publicate dar, potrivit unor declarații 
neoficiale, partidul guvernamental Liga 
musulmană ar fi obținut 82 la sută din 
voturi. Desfășurarea alegerilor a fost în
soțită de tulburări 1n cursul cărora și-au 
pierdut viața, potrivit datelor oficiale, 27 
de persoane. Tot luni au început alege
rile în Pakistanul de est.

După cum s-a mai anunțat, pentru 
funcția de președinte candidează actualul 
șef al statului, Ayub Khan, și d-na Fatima 
Jinnah, In vîrstă de 70 de ani, sora fon
datorului Pakistanului, Mohammed Aii 
Jinnah.

Referindu-se la problema alegerii 
electorilor și la șansele celor doi 
candidați, ziarul american „WASHING
TON POST" scrie că balanța pare să 
încline' în favoarea președintelui Ayub.

„La începutul anului — arată ziarul — 
In ciuda faptului că era învinuit că neagă 
„libertatea da expresie", soliditatea po
ziției lui Ayub era recunoscută în cercuri 
largi. Sa aprecia, în general, că sub re
gimul său Pakistanul a obținut rezultate 
considerabile afît pe plan național cît și 
internațional și că prin urmare rămînerea 
sa la putere, fără a avea contracandidat 
constituie un fapt normal.

In iulie însă, cinci partide politice s-au

CORESPONDENȚĂ DIN ATENA

După un

ECOU IN conștiința
(Urmare din pag. I-a)

monstrat-o din plin — este pretutin
deni aceeași : succese se obțin acolo 
unde toți membrii organizației par
ticipă activ la munca politică de 
masă și unde stilul acesteia poate fi 
caracterizat prin expresia „la per
soana a II-a“. Cu alte cuvinte, acolo 
unde comuniștii se adresează, la mo
dul direct, colectivului, fiecărui 
muncitor și tehnician în parte, și nu 
prin intermediul unor lozinci imper
sonale, bune oriunde.

— In adunarea de alegeri de la 
organizația de bază 
prinderii noastre — 
Florența Munteanu, 
mitetului de partid 
Pitești — comuniștii 
dență atitudinea maistrului Costa- 
che Rainea, membru de partid, care, 
observînd într-o zi că țesătoarea 
Maria Stan, din schimbul de care 
răspunde el, voia să treacă 15 metri 
de țesătură rebutați de ea în contul 
schimbului următor, a chemat la 
rampa de control pe toate muncitoa
rele pentru a le dezvălui această 
faptă nedemnă. „Cum poți să mai 
privești în ochii tovarășelor tale — 
i s-a adresat el — dacă ești în stare 
să arunci vina ta pe spinarea altu
ia?“ întrebarea aceasta, adresată 
direct și-a atins ținta : Maria Stan 
și-a recunoscut vina în fața tova
rășelor și a solicitat încrederea co
lectivului pentru a dovedi că regretă 
fapta săvîrșită. Tot maistrul a fost 
acela care i-a sprijinit rugămintea. 
Și Maria Stan n-a dezmințit încrede
rea tovarășilor.

nr. 10 a între- 
relata tovarășa 
secretara co

de la „Textila“ 
au scos în evi-

Se știe că în viața fiecărui colec
tiv, pe lîngă pîrghia muncii politice 
de masă, pusă în acțiune de organi
zația de partid, mai funcționează și 
pîrghia administrativă, acționată de 
conducerea întreprinderii. Principa
lul e — așa cum s-a relevat în mul
te adunări ale organizațiilor de bază 
din întreprinderile piteștene — ca 
aceste două pîrghii să fie utilizate cu 
pricepere, în așa fel îneît ele să se 
completeze.

La uzina de piese auto, în secto
rul 222, s-a observat, la un moment 
dat, o sporire a numărului de absen
țe nemotivate. Au avut loc pretu
tindeni convorbiri la locul de mun
că, în grupele sindicale. în cadrul 
uneia dintre aceste < 
membrii grupei respective au cerut 
ca unul dintre cei mai recalcitranți 
„absentiști“. care îngreuna realiza
rea sarcinilor de plan ale secției, să 
fie sancționat pe linie administrati
vă. Era vorba de Gheorghe Rizea, 
care, pe lingă faptul că absenta, a 
înșelat încrederea colectivului, aco- 
perindu-și absențele cu un certificat 
medical, în timp ce constatările de 
pe teren au demonstrat că în zilele 
cît lipsise el se ocupase cu confec
ționarea de... doage pentru a le vinde 
pe piață Efectul educativ al măsurii 
administrative a fost sporit de fap
tul că ziarul de uzină a publicat o 
caricatură.

Se mai întîmplă însă ca birouri 
ale unor organizații de bază să pre
fere, din comoditate, a propune apli
carea de sancțiuni administrative’în 
locul desfășurării unei munci educa
tive grijulii și temeinice. în alte 
locuri se iau măsuri administrative

care, nefiind însoțite de o mun
că politică corespunzătoare, sînt 
cunoscute doar de un cerc limi
tat, fără a-și atinge țelul de 
înrîurire a conștiinței masei munci
torilor. Bunăoară, la întreprinderea 
de poduri metalice și prefabricate 
din beton, conducerea administrati
vă, prin serviciul mecanic-șef, a ho
tărît să acorde trimestrial prime a- 
celora care-și întrețin bine utilajul. 
In trimestrul III, la secția poduri 
rulante s-au acordat asemenea prime 
muncitorilor Cristea și Ștefan Chi- 
libanu, care au dat dovadă de înalt 
spirit de răspundere pentru mașinile 
ce li s-au încredințat. Dar ce efect 
stimulator poate avea o asemenea 

consfătuiri ' măsură în rîndurile întregului co-
' lectiv, dacă ea n-a fost larg popu

larizată ?
★

Multe alte aspecte din experiența 
organizațiilor de partid piteștene în 
munca politică de masă au fost re
levate în cadrul consfătuirii. S-au 
evidențiat forme și Inițiative cu un 
larg efect mobilizator: emisiunile 
„Cei mai buni maiștri, au cuvîntul“, 
transmise regulat la postul de radio- 
ficare de la „Textila" ; foile vo
lante scoase la întreprinderea de po
duri metalice și betoane prefabrica
te ; „Vitrina beneficiarilor“ de la 
uzina de piese auto.

O idee comună a străbătut cuvîn
tul tuturor participanților: sînt ne
numărate mijloacele și formele prin 
care munca politică de masă își ma
nifestă forța de înrîurire, esențialul 
este însă ca organizațiile de partid 
să găsească prin ele calea care duce 
spre mintea și inima fiecăruia.

Nu de mult, s-a împlinit un an de 
la venirea la putere a guvernului U- 
niunii de centru, prezidat de primul 
ministru G. Papandreu. Cu acest pri
lej, în cercurile politice și de presă 
din Atena s-au întocmit bilanțuri ale 
acestui an de guvernare, încercîn- 
du-se, totodată, discernerea perspec
tivelor existente în vla{a politică.

Ultimul punct se va preciza, dealt
fel, mai bine pe măsura desfășurării 
sesiunii de toamnă a parlamentului, 
care se deschide sîmbătă. In cadrul 
ei, guvernul — ca și opoziția — își 
va expune intențiile de viitor. Vor fi 
prezentate o serie de proiecte de 
lege, printre care unul cu privire la 
impozitul pe venituri, menit să ducă 
la o mai echitabilă așezare (în fa
voarea celor cu venituri modeste) a 
sarcinilor fiscale. De asemenea, este 
așteptată prezentarea proiectului de 
lege cu privire la ridicarea măsuri
lor excepționale (sau de urgență) 
rămase încă în vigoare de pe vre
mea războiului civil.

In general, comentariile apărute în 
presă exprimă părerea că veni
rea la putere a guvernului de centru 
a dus la crearea unui nou climat 
politic în Grecia. „Eleftheria", unul 
din principalele ziare guvernamen
tale, a scris că „schimbarea pe care 
Uniunea de centru a promis-o a fost 
realizată, în mare măsură, în sectoa
re importante". Ziarul amintește mă
surile luate în învățămînt (spori
rea alocațiilor bugetare cu 44 la 
sută, acordarea unor gratuități șl fa
cilități), o anumită creștere a pro
ducției industriale, sporirea unor ca
tegorii de salarii, măsurile în fa
voarea țăranilor. „In sectorul rela
țiilor internaționale, scrie autorul ar
ticolului, dușmani și prieteni ai Gre
ciei știu acum că Grecia vrea, fie 
că reușește sau nu pe deplin, să-și 
revendice drepturile în toate privin
țele". îndeosebi în problema Cipru
lui, adaugă ziarul, Grecia vorbește 
acum de pe alte poziții.

Comentatorii trec la activul gu
vernului și îmbunătățirea relațiilor 
Greciei cu Bulgaria. Au fost semnate 
noi acorduri cu Iugoslavia (în legă
tură cu aceasta s-a anunțat că pri
mul ministru Papandreu și ministrul 
de externe Kostopoulos vor face o 
vizită în Iugoslavia).

Ziarul englez „TIMES" a publicat o co
respondență din Elisabethville avînd ca 
temă situația actuală din Congo.

„Cele trei luni, cerute de Chombe la 
revenirea sa la putere penlru crearea 
unui «nou Congo», au trecut. Din neferi
cire, pentru africanul de rînd întoarcerea 
lui Chombe nu a însemnat absolut nimic. 
La suprafață, acea parte a Congo-ului 
care nu a fost atinsă de rebeliune arată 
la fel ca atunci cînd Chombe s-a întors 
din exilul său voluntar, în iulie.

Prețurile sînt ridicate, corupția crește 
și ea ; comportarea nedemnă a anumitor 
miniștri cu o viață particulară complicată 
oferă adeseori un material distractiv pre
sei ; sînt puternic criticați ofițerii din po
liție și armată cărora le place să-i ares
teze pe chelneri dacă nu sînt suficient 
de repede serviți într-o cafenea sau un 
bar ; hoții pot scăpa de pedeapsa cu în
chisoarea, m'tuindu-i pe magistrații con
golezi. Serviciile publice sînt inadecvate. 
Recent, orice comunicație prin telex între 
Elisabethville, Leopoldville și Europa a 
fost imposibilă timp de o săptămînă de
oarece cineva a uitat să pună apă disti
lată în baterii.

Holarîrea lui Chombe de a folosi mer
cenari albi din cauza lipse' sale de în
credere în armata națională congoleză a 
influențat vizibil situația militară, și, în 
al doilea rînd, lipsa sa de încredere în 
serviciile civile a dus la o evidentă «eu
ropenizare» a administrației. In ambele 
cazuri, lipsa de încredere era de înțeles, 
dar mînuind problemele așa cum a făcut, 
ei și-a mărit enorm distanța față de sta
tele independente din Africa.

Ește foarte limpede, după modul în 
care a fost tratat recent Chombe la Cairo, 
că statele africane independente nu vor 
să aibă de-a face cu primul ministru con- 
golez, indiferent cît de inatacabilă este 
poziția sa legală. Pentru ele, Chombe 
este întruchiparea imperialismului și ori
ce ar face, acțiunile sale, de cînd s-a în-

tors din Spania, nu au tost calculate spre 
a micșora suspiciunile acestora. Chombe 
este astăzi primul ministru al Congo-ului 
în mare măsură grație ajutorului militar 
și civil belgian și al voluntarilor sud-afri- 
cani".

Reterindu-se la situația militară, în co
respondență se spune că, în prezont, Ka- 
mina se află în mîinile belgienilor și sud" 
africanilor care se antrenează pentru cu
cerirea Stanley vi I le-ului, sub comanda co
lonelului Van Der Valle, conducătorul bel
gian al Siguranței din Leopoldville înainte 
de obținerea independenței și consul- 
general în Elisabethville în timpul perioa
dei secesiunii katangheze ; Albertville a 
tos* recapfurat și Katanga de nord ocu
pată în întregime. Amenințarea pentru 
Katanga de est și bogatele orașe mi
niere Elisabethville, Jadotville și Kolwezi 
a fost îndepărtată. Rebelii au fost ținuți 
în afara capitalei provinciei Kivu, Bukavu, 
și au fost scoși din Uvira, punctul de con
tact dintre Kivu și Burundi, și punctul d'n 
care a înaintat rebeliunea spre est.

„Schimbarea situației civile a fost mai 
puțin vizibilă, dar la fel de fundamenta
lă. Chombe, spre deosebire de alți lideri 
africani, se îngrijește prea puțin de afri- 
canizare ca atare și reintroduce fără nici 
o teamă fețe albe în administrație și în 
armată, ori de cite ori crede că un euro
pean poate îndeplini funcția cu mai mare 
eficiență decît un african. Nominal, afri
canii rămîn în funcție, dar planificarea 
și executarea revin din ce în ce mai mult 
europenilor, în special belgienilor. Chom
be a autorizat, de exemplu, folosirea ofi
țerilor de poliție belgieni penlru reorga
nizarea forțelor de poliție din Elisabeth
ville și se spune că și pentru forțele de 
poliție d:n celelalte provincii.

Rapoartele în sensul că există astfel de 
relații strînse între Chombe și belgieni 
nu fac desigur decit să sporească suspi
ciunea statelor 
față de 
deosebit 
fiilor lor 
tinue să
aduc profit...

După ce au fost arătate faptele și im
plicațiile actualei situații, nu este surprin
zător că statele africane independente sînt 
în cel mai bun caz prudente, iar în cel 
mai rău caz ostile față de Chombe. Tra
gedia este că el nu pare să dorească 
să îmbunătățească imaginea pe care 
și-au făcut-o ele. atita timp cît el este 
popular în ter.toriile «albe». Și, consecin
țele finale ar putea fi o altă revoltă poate 
chiar mai dezastruoasă decit rebeliunea 
din anul acesta".

africane independente 
el ; dar belgienii manifestă un 
interes pentru apărarea investi
și au grijă ca gisca lor să con- 
depună ouăle sale de cupru ce

întrunit la Dacca și, după ce au căzut 
de acord asupra unui program de com
promis formai din nouă puncte, s-au 
grupat într-o opoziție unită, așa îneît po
sibilitatea unor alegeri prezidențiale la 
care să fie prezentat un singur candidat 
a fost în cele din urmă exclusă.

Opoziția este formată din partide dis
parate și eterogene care au concepții di
ferite asupra unor probleme de bază. 
Liga Awami și Partidul național Awami 
vor să facă din Pakistan un stat laic. Par
tidele lamaat-lslamic, Nizan-lslamic și 
Liga „Council Muslim" sînt pentru un stat 
islamic. Liga Awami se pronunță pentru 
o linie pro-occidentală în politica ex
ternă a țării. Partidul național Awami do
rește o apropiere mai mare a Pakista
nului de țările socialiste și o ieșire a lui 
din S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. Prezentîn- 
du-se astfel, nu se așteaptă ca opoziția 
unită să reprezinte pentru Ayub în ale
gerile prezidențiale mai mult decît o 
opoziție simbolică.

Programul de nouă puncte al opozi
ției unite prevede pentru Pakistan o 
structură parlamentară federală cu o de
plină autonomie provincială și suprema
ția legislaturii în probleme legislative și 
bugetare, micșorarea puterilor președin
telui, garantarea deplină a drepturilor 
fundamentale ale poporului ele".

BE PRETUTINDENI
O CARTE DESPRE JENNY MARX

an de guvernare
Totodată, „Eleftheria" a adus acti

vității guvernului o serie de critici, 
mult comentate, de altfel, în cercurile 
politice ateniene. „La un an de gu
vernare, scrie ziarul, nu am reușit 
încă să ne înțelegem între noi pe de
plin, să clarificăm ce anume avem 
exact în minte și ce vrem cînd vor
bim despre schimbare. Dreapta in
fluențează încă și minează activita
tea guvernului. Forțele armate ră
mîn încă stat în stat. Promisiunea 
de restructurare a aparatului de stat 
și guvernamental a fost uitată și ce
tățeanul grec continuă să sufere din 
cauza birocrației. In sectorul social- 
economic am realizat unele fapte fm- 
portante, dar izolate. Planificarea 
promisă pentru modernizarea Gre
ciei este încă invizibilă, cel puțin 
cu ochiul liber, în timp ce slăbiciu
nile sînt vizibile".

Apariția acestor critici lasă să se 
vadă că în rîndurile Uniunii de cen
tru există o aripă care ar dori ca 
acțiunea guvernului să fie dusă mai 
departe decît pînă acum în direcția 
democratizării și a dezvoltării eco- 

în 
ari- 
ari-

Și

nomice a țării. Dar dacă 
Üniunea de centru există o 
pă de stingă, există și o 
pă de dreapta. Despre profilul 
activitatea ei a vorbit I. Passalidis, 
președintele partidului Uniunea de
mocratică de stingă (E.D.A.), într-un 
interviu acordat recent ziarului 
„Avghi". Arătînd că în politica gu
vernului Papandreu există aspecte 
pozitive, pe care E.D.A. nu a înce
tat să le consemneze, Passalidis 
a spus : „Există un climat nou... 
s-a oprit mersul spre fascism. An
ticomunismul frenetic nu constituie 
caracteristica principală a politicii 
guvernului, cu observația însă că 
în ultima vreme se manifestă recru
descența unei asemenea mentalități". 
Președintele E.D.A. a dat ca exemplu 
o serie de măsuri începute în spirit 
democratic, dar care nu au fost desă- 
vîrșite, ca eliberarea deținuților po
litici și ridicarea măsurilor de ur
gență. Proiectul de lege pregătit cu 
privire la ultima chestiune nu pre
vede legalizarea Partidului Comu
nist. Legea votată pentru democra
tizarea sindicatelor are multe im
perfecțiuni. în încheiere, Passalidis a 
spus că E.D.A. este în favoarea co-

laborării tuturor forțelor democrati
ce, dar, a adăugat el, conduce
rea Centrului prezintă 
plex de receptivitate 
dare” față de presiunile 
ale străinilor, în timp ce 
niunea de centru, aripa 
luptă fățiș împotriva tendinței 
colaborare sau chiar de activitate 
paralelă cu E.D.A. „Partidul E. D. A. 
sprijină orice măsuri pozitive ale gu
vernului. El consideră că guvernul 
trebuie să completeze o serie de 
măsuri luate numai „pe jumătate" și 
să le
•— a _

In ce privește dreapta propriu- 
zisă, adică partidul E.R.E., aflat a- 
cum 
doptă în general o atitudine critică 
față de multe puncte din politica e- 
conomică a guvernului. Liderii E.R.E. 
afirmă că guvernul ar face 
promisiuni irealizabile", 
său ar fi „demagogic” 
conomia națională șl 
monetară ar fi puse în 
Pe plan poliiic, E.R.E. acuză adesea 
Uniunea de centru de „colaborare 
cu stingă", deși, după cum am ară
tat mai sus, Centrul a respins prin 
fapte asemenea acuzații.

După cum arată presa, cea de-a 
doua sesiune a parlamentului se 
deschide în condițiile existenței unor 
probleme importante pentru Grecia. 
Pe plan intern figurează, printre al
tele, cererile stîngii pentru adincirea 
procesului de democratizare început 
de guvern în viața politică și socia
lă, precum și o serie de măsuri eco
nomice. Pe plan extern, se mențin în 
actualitate problema cipriotă, pro
blema relațiilor Greciei cu Pia
ța comună și în sfîrșit proble
ma raporturilor în N.A.T.O. Alianța 
atlantică este frămîntată în prezent 
de multe contradicții, unele în jurul 
proiectului american de creare a 
forței nucleare multilaterale, de sti
mulare a cursei înarmărilor, în timp 
ce necesitățile reale ale Greciei 
merg, după cum recunosc aici nu
meroase cercuri politice, în direcția 
contrară, adică în direcția reducerii 
cheltuielilor militare, a destinderii 
și a legăturilor pașnice cu toate ță
rile.

„un 
și de 
dreptei și 
chiar în U- 
ei dreaptă 

de

com- 
ce-

aplice integral și mai eficace 
precizat președintele E.D.A.

adică partidul E.R.E., aflat a- 
în opoziție, conducerea lui a-

Recent a apărut la Moscova, sub 
semnătura lui P. Vinogradov, o 
carte despre Jenny Marx, soția și 
colaboratoarea apropiată a lui Karl 
Marx. Cartea a apărut cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la naște
rea acesteia. Fedor Petrov, membru 
al P.C.U.S. din anul 1896, semnează 

■în paginile ziarului „Izvestia" din 
12 noiembrie o recenzie asupra a- 
cestei cărți, în care arată că la baza 
lucrării lui P. Vinogradov s-au aflat 
noi materiale din arhivă, ' precum 
și jurnalul lui Jenny Marx, dăruit 
Institutului de marxism-leninism 
din Moscova de către strănepotul ei.

ENIGMA DIN INSULELE 
SOLOMON

Directorul Institutului de geofizi
că din llawai, George Voollard, a 
declarat că în dreptul insulelor Solo
mon, situate în sud-vestul Pacificu
lui, „forte misterioase" deviază tem
porar orbitele sateliților. Se pare, a 
menționat el, că. trecînd pe deasupra 
acestor insule, sateliții sînt atrași 
spre părnînt de o forță de gravitație 
excesivă. Devierea sateliților de la 
orbita a fost observată cu ajutorul a- 
paralelor electronice. Nu s-a putut 
încă stabili cît de mare este această 
deviere. Doi oameni de știință ai 
institutului au plecat în insulele So
lomon pentru a încerca să elucideze 
această problemă.

MUTAREA POLULUI MAGNETIC
După cum anunță ziarul austriac 

„Die Presse", polul magnetic s-a mu
tat în ultimii doi ani cu 32 km spre 
nord și cu 6.-1 km spre răsărit. El se 
află acum în partea sudică a insulei 
Bathurst, 2 900 km la nord de Win
nipeg, Canada.

„unele 
că bugetul 
și astfel e- 
stabilitatea 
pericol etc.

AI. GHEORGHIU

DE VÏNZARE UN... SUBMARIN
Dacă cineva are nevoie de un... 

submarin, îl poate cumpăra de la
conducerea „Expo 64“ de la
Lausanne. O dată cu închiderea Ex
poziției naționale a Elveției, organi
zată pe malul lacului Leman, se va 
oferi spre vînzare submarinul „Au
guste Piccard" de 300 de tone — 
anunță ziarul „Die Welt“. Avînd o j 
capacitate de 40 de locuri, submari- I 
nul este oferit la prețul de circa 10 | 
milioane mărci, aproape dublu cît a 
costat construcția sa. In pofida pre
țului sau ridicat, de pe acum s-au 
anunțat cîteva sute de amatori din 
Europa, S.U.A. și Africa.

„Ceasul" de mai sus este în rea
litate un televizor portativ, creat 
de firma japoneză „Sony". Ecra
nul acestui minuscul televizor este 

de 10X15 mm
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La capătul dezbaterilor privind bugetul

„Cabinetul britanic se află 
în fața unui vot crucial
— relatează agenfiile de presă

MĂRII// ÎNWINTEA RUNDEI“
44

CU PROTESTE DE LA GENEVA
împrăștia pe demonstranți. Au fost 
arestate mai multe persoane, printre 
care și un deputat din partea Parti
dului socialist. în legătură cu aceas
ta. Partidul socialist din Japonia a 
adresat un protest vehement direc
ției generale de poliție. Potrivit de
clarației Partidului socialist și Con
siliului general al sindicatelor, de
monstrațiile de protest din Sasebo 
vor dura trei zile, cît va staționa 
submarinul american în acest port.

Pregătiri în vederea organizării u- 
nor acțiuni de protest de masă se 
desfășoară în prezent și la Yokosuka, 
unde urmează să sosească în curînd 
alt submarin atomic american.

TOKIO 13 (Agerpres). — Demon
strațiile care s-au desfășurat joi 
după-amiază în capitala Japoniei în 
semn de protest împotriva sosirii în 
portul Sasebo a submarinului ato
mic american „Dragonul mării“ s-au 
soldat cu 49 de răniți.

Ieri dimineață au continuat de
monstrațiile. Grupuri de manifes- 
tanți s-au îndreptat spre baza mili
tară americană din oraș. Fiind opriți 
de cordoanele de polițiști, demons
tranții au blocat principala stradă 
care duce spre intrarea bazei unde 
a fost ancorat submarinul american. 
Peste 1 500 de polițiști au fost mobi
lizați de autoritățile locale pentru a

— Discuțiile privind definitivareaBRUXELLES 13 (Agerpres).
listei produselor industriale ale C.E.E., care vor fi sustrase de la ne
gocierile G.A.T.T., continuă să stea în centrul lucrărilor Consiliului 
Ministerial al Pieței comune. După o ședință care a durat pînă 
noaptea tîrziu și în cursul căreia nu s-a ajuns la nici un acord, 
Consiliul Ministerial a hotărît joi noaptea să amine dezbaterile pWl 
sîmbătă dimineața pentru a permite grupului de experți să ajungă la 
o înțelegere asupra listei de excepții ce va trebui prezentată la Ge
neva.

deLONDRA 13 (Agerpres). — în Ca
mera Comunelor au continuat dezba
terile pe marginea bugetului special 
de toamnă elaborat de guvernul la
burist britanic într-un efort de a 
contracara dificultățile economice ale 
țării.

în cursul dezbaterilor a luat cu
vîntul fostul ministru conservator de 
finanțe, Reginald Maudling, care a 
declarat că bugetul are un caracter 
„inflaționist“ și că măsurile preconi
zate de guvern vor duce la scumpi
rea vieții, vor împiedica investițiile 
și „vor aduce un mare prejudiciu 
economiei“. El a criticat intenția la
buriștilor de a spori impozitele, afir- 
mînd că, prin această măsură, ei 
și-au încălcat promisiunile lor elec
torale.

In continuare, Reginald Maudling 
s-a străduit să minimalizeze greută
țile economice ale țării, îndeosebi de
ficitul balanței comerciale, care, așa 
cum s-a afirmat, se va cifra la sfîr- 
șitul acestui an în jurul a 800 mi
lioane lire sterline.

Răspunzînd lui Maudling, minis-

trul comerțului, Douglas Jay, a 
clarat că majorarea impozitelor a 
fost necesară pentru a putea spori 
pensiile și ajutoarele și pentru a în
făptui alte măsuri în domeniul asi
gurărilor sociale. Vorbind despre pla
nurile guvernului privind sporirea 
exporturilor engleze, ministrul co
merțului s-a oprit asupra posibilității 
extinderii relațiilor comerciale ale 
Angliei cu țările socialiste. „Noi, a 
declarat el, nu trebuie să ignorăm 
aceste posibilități“.

Dezbaterile s-au prelungit pînă' 
tîrziu în cursul nopții spre sîmbătă, 
cînd urma să se treacă la votarea 
bugetului. Agențiile de presă sînt de 
părere că cabinetul se află în fața 
celui mai crucial vot de la preluarea 
puterii. Agenția U.P.I. este de părere 
că cei nouă deputați liberali se aș
teaptă să voteze în favoarea guver
nului, sporind astfel posibilitățile de 
victorie ale laburiștilor. Agenția re
amintește că guvernul va trebui să 
demisioneze dacă va fi înfrînt în 
dezbaterile privind bugetul.

la aceas- 
octombrie, 
apare la 

schimbării 
la ordinea

care

Ieri, ca urmare a faptului că ma
joritatea deputaților a boicotat șe
dința parlamentului libanez, care 
trebuia să examineze activitatea gu
vernului, cabinetul condus de Hus
sein Oueini și-a prezentat demisia.

Ce fapte au
ta ? La sfîrșitul lunii 
ziarul „L’Orient“ 
Beirut scria : „Problema 
cabinetului este din nou 
zilei. Ea a apărut în urma numeroa
selor întrevederi pe care d. Charles 
Helou, președintele republicii Liban, 
le-a avut în ultima vreme cu liderii 
principalelor blocuri parlamentare, a 
faptului că șefii curentelor din ca
drul Adunării sînt în favoarea for
mării unui nou guvern. în cursul ur
mătoarelor două săptămîni“. înt.r-a- 
devăr, la 11 noiembrie, deci exact la 
expirarea termenului preconizat de 
liderii politici, chestiunea formării 
unui nou guvern a fost pusă des
chis. Reluînd argumentele folo
site în ultimele săptămîni în discu
țiile avute cu președintele republicii, 
deputății au declarat că guvernul 
Oueini reprezintă o echipă de tehni
cieni, „alcătuită din neparlamentari“ 
și că locul său va trebui să fie luat 
imediat de un guvern de uniune na
țională provenit din Cameră.

După cum se știe, acest guvern a 
fost format la 20 februarie a.c., avînd 
drept sarcină să supravegheze alege
rile generale. Poziția sa de guvern 
de tranziție nu l-a împiedicat însă 
să aibă o reacție neașteptată în 
cursul actualelor evenimente. De
clarația făcută la 11 noiembrie că 
nu-și va prezenta demisia decît după 
ce va fi pusă în parlament problema 
încrederii în guvern a avut darul să 
provoace o vie reacție. Majoritatea 
deputaților, reuniți în afara parla
mentului, a hotărît să boicoteze șe
dința parlamentului care urma să se 
țină la 12 noiembrie. Ei au declarat 
că guvernul „trebuie să respecte tra
diția libaneză potrivit căreia primul 
ministru să-și prezinte demisia dacă 
întîmpină ostilitatea generală a par
lamentului“. în același timp o dele
gație a majorității parlamentare s-a 
prezentat președintelui republicii, ex_ 
punîndu-i motivele cererii acesteia 
de a se forma un. guvern provenit 
din parlament. Situația precară a 
guvernului Oueini a-devenit vizibilă 
cu mult înaintea evenimentelor de 
vineri ; referindu-se la comentatori 
politici libanezi, agenția „France 
Presse“ arăta zilele trecute că „toa
tă lumea pare a fi de acord că echi
pa guvernamentală condusă de Hus
sein Oueini este virtual demisio
nată“.

După discuțiile vii prilejuite de a- 
legerile prezidențiale din această 
vară, problema constituirii unui nou 
guvern a generat încă o dată agi
tație în viața politică a Libanului.

Nicolae N. LUPU

Întîlniri ale conducătorilor sovietici
R. P. Chineze

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
C.C. al P.C.U.S. au avut loc întîlniri 
ale conducătorilor P.C.U.S. și gu
vernului sovietic cu delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Populare Chineze care a sosit la 
sărbătorirea celei de-a 47-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. La întîlniri au participat 
din partea sovietică : L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, A. I. Mikoian, N. V. 
Podgornîi, I. V. Andropov, B. N. Po- 
nomariov, A. A. Gromîko.

Din partea chineză la întîlniri au 
participat : Ciu En-lai, mareșalul He

33 BE PORTURI GRECEȘTI
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PARALIZATE OE GREVĂ
ATENA 13. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Presa greacă anupță că 33 ' de por
turi din întreaga Grecie sînt para
lizate începînd de vineri dimineața 
și pînă duminică în zori, în urma 
declarării unei greve de 48 de ore 
a 40 000 de docheri, în semn de so
lidaritate cu greva docherilor din 
Pireu, care a intrat în cea de-a opta 
zi Docherii din porturile grecești au 
anunțat prin federația lor că vor 
declara și o grevă de durată, dacă 
nu vor fi retrași din portul Pireu 
soldații care înlocuiesc pe greviști.

După cum se știe, docherii din Pi
reu au declarat grevă cerînd îmbu
nătățirea salarizării și a condițiilor 
de muncă. Consiliul municipal din 
Pireu a hotărît în unanimitate să 
ceară guvernului satisfacerea cere
rilor docherilor din Pireu.

Corespondența din Londra

Negocieri anglo vest germane
în cadrul pregătirilor care au loc 

tn ultima vreme în diferite capitale 
vest-europene în vederea întrunirii Con
siliului ministerial al N.A.T.O. din 15 
decembrie la Paris, un nou episod al 
negocierilor brifano-vest-germane atrage 
acum atenția prin semnificația și impli
cațiile sale în contextul alianței occiden
tale. Patrick Gordon Walker, ministrul 
de externe al Marii Britanii, își începe 
■sîmbătă vizita la Bonn pentru convor
biri cu colegul său vest-german, dr. 
Schröder. Pe agenda discuțiilor, după 
cum arată ziarele, figurează la loc de 
frunte controversatul proiect al forțelor 
nucleare multilaterale. Oficialitățile vest- 
germane așteaptă din partea britanică 
detalii despre amendamentele laburiste 
la proiectul forțelor multilaterale, așa 
cum fusese conceput inițial de S.U.A. cu 
acordul deplin al R. F. Germane. Din 
partea vest-germană vor veni, după toate 
indiciile, insistențe pentru o substanțială 
participare britanică la realizarea acestui 
proiect.

lntîlnirea anglo-vest-germană are loc 
într-un moment cînd se vădesc unele 
semne de slăbire a presiunilor americane 
și vest-germane pentru încheierea cît 
mai rapidă a acordului pînă la sfîrșitul 
anului. Acest lucru s-ar datora, în primul 
rînd, încercării de a da timp mai mult 
de gîndire guvernului britanic. Cu nu
mai 24 de ore înainte de sosirea lui 
P. G. Walker la Bonn, lideri ai partidului 
creștin-democrat au arăta* că „nu văd mo
tive de a se urgenta un acord imediat". 
Joi, opoziția social-democrată- a acuzat pe 
cancelarul Erhard că adoptînd o nouă ati
tudine induce în eroare opinia publică. In 
același timp, de la Washington parvine 
știrea că un purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a apreciat că declarația 
creștin-democrată nu poate fi interpretată 
ca „o modificare fundamentală“ a poziției 
vest-germane. De altfel, sursa în stare să 
confirme acest lucru nu 
parte: ministrul apărării 
von Hassel, avea tocmai 
Washington cu McNamara

Principala necunoscută 
ecuații diploma’ice britano-vesf-germane 
continua să rămînă Franța care, după 
cum se știe, se opune forțelor multila

era prea de- 
de la Bonn, 
convorbiri la 

și Dean Rusk, 
în actualele

terale. Tocmai de aceea se pare că re
ducerea de viteză la Washington și Bonn 
în vederea creării forțelor multilaterale 
este interpretată în unele cercuri și ca 
fiind un gest de curtoazie față de Pa
ris. După cum scrie ziarul „Daily Tele
graph" „luînd piciorul de pe accelerator, 
dr. Erhard a încercat probabil să mode
reze ciocnirile sale cu Franța, deși este 
evident că președintele de Gaulle va fi 
satisfăcut cu nimic mai puțin decît cu 
abandonarea de către R.F.G. a întregii 
idei aforțelor multilaterale".

Preferințele vest-germane față de unul 
sau altul dintre partenerii din N.A.T.O. 
sînt stimulate, în ultimă instanță, lucru 
cunoscut de altfel, de înlesnirea accesului 
la armele nucleare. Și acest lucru este 
considerat ca determinant pentru apropie
rea pozițiilor vest-germane de cele ame
ricane. Făcînd o comparație cu situația 
de acum cîfiva ani, ziarul „Times“ scrie 
că „actuala guvernare vest-germană și-a 
arătat mult mai fățiș nemulțumirea față 
de eforturile franceze de a slăbi legă
turile cu Statele Unite". Considerînd că 
împrejurările actuale sînt potrivite, săp-, 
tămînalul „Spectator" arată că „Johnson 
poate să-l atragă pe Erhard de partea sa 
întrucît tactica lui de Gaulle urmărește să 
slăbească pozițiile cancelarului care se 
și află sub foc la Bonn și să-l discrediteze 
atît pe el cît și politica sa proamericană. 
De altfel, vizi’a doctorului Adenauer la 
Paris săptămîna aceasta a fost o parte a 
acestu1 proces".

Convorb'rile britano-vesf-germane de 
la Bonn intervin tocmai în toiul acestor 
frămîntăii și se pare că noua intrare bri
tanică, după venirea guvernului, laburist, 
în arena vesf-europeană este primită cu 
căldură la Bonn. „Ideile britanice penlru 
reorganizarea forțelor multilaterale — 
scrie ziarul „Times" — par foarte potri
vite pentru a sa'va Germania occidentală 
din colțul în care a împins-o 
de Gaulle... întrucît se creează 
val de repaus în care întreaga 
poate fi acum reexaminată".

Dialogul britano-vest-german
însă, pe de altă parte, a fi mult mai pu
țin agreat la Paris.

Liviu RODESCU

qeneralul 
un inter- 
problemă

se arala

Lun, Kan Șen, Liu Siao, U Siu-țiuan, 
Pan Țzî-li, Țiao Guan-hua.

★
Vineri, delegația R. P. Chineze a 

părăsit Moscova, plecînd spre patrie.

In portul Sasebo demonstrațiile împotriva sosirii submarinelor nucleare 
americane se țin lanț. Așa cum se vede și din fotografia de mai sus, 

manifestanți îșl exprimă protestul în forme dintre cele mai variate

Președintele Nasser despre 
politica externă a R. A. U.

R.A.U. și. Uniunea Sovietică, Nasser 
a subliniat că acestea rămîn 
neschimbate și a mulțumit guver
nului sovietic pentru ajutorul acor
dat mai ales în construirea baraju
lui înalt de la Assuan.

El a apreciat rezultatele pozitive 
ale celor două conferințe interarabe 
la nivel înalt, arătînd că ele au con
tribuit la reglementarea unor pro
bleme privind țările respective..

Trecînd la probleme de ordin in
tern, Nasser a scos în evidență suc
cesele repurtate în ultimii ani în 
domeniul economiei R.A.U. Au fost 
construite peste 500 întreprinderi, 
iar sectorul de stat în. domeniul in
dustriei se află în continuă creș
tere. în prezent, producția între- 

—1__ 1 -J stat a
crescut cu peste 30 la sută față de 
anul 1961. „Guvernul R.A.U., a spus 
președintele, acordă șj va acorda și 
pe viitor o mare atenție dezvoltării 
sectorului economic de stat și creș
terii nivelului de trai al populației“.

CAIRO 13 (Agerpres). — în cu- 
vîntarea sa rostită la deschiderea 
celei de-a doua sesiuni a Adunării 
Naționale a R.A.U., președintele 
Nasser a subliniat că politica exter
nă a R.A.U. urmărește reglementa
rea pe cale pașnică a problemelor 
internaționale. El a declarat : „Noi 
năzuim spre o pace generală, spre 
lichidarea imperialismului și a po
liticii bazate pe forță“. Arătînd că 
între R.A.U. și S.U.A. nu există 
probleme litigioase directe, vorbi
torul a menționat, în același timp, 
că R.A.U. nu aprobă sprijinul pe 
care S.U.A. îl acordă guvernului 
congolez în lupta împotriva forțelor 
răsculate din țară. El a spus că 
R.A.U. dorește să întrețină relații 
bune cu Statele Unite ale Americii. prinderilor din sectorul de 
și este în favoarea restabilirii unor 
relații amicale cu Marea Britanie. 
Totodată s-a pronunțat- împotriva 
bazelor militare- britanice din Aden 
și Cipru.

în ce privește relațiile dintre

La Delhi

0 nouă condamnare a politicii de apartheidR>

în Vietnamul de sud

Au rămas numai ciieva zile pînă la 
începerea „marii partide atlantice“ 
de la Geneva și disputa vest-europea- 
nă (axată pe cea franco-vest-germană, 
care are loc la Bruxelles) continuă să 
fie nedecisă. Acest fapt neliniștește tot 
mai mult cercurile interesate din Oc
cident, știut fiind că luni este ultima 
zi pentru depunerea la secretariatul 
general al G.A.T.T. a listelor cu pro
dusele industriale exceptate din „run
da Kennedy". Se consideră că dacă 
lista nu va fi depusă 
fativele tarifare de la 
compromise. Cu alte 
dacă „cei șase" vor 
acord în privința listei 
fii pînă la 16 noiembrie, vom 
prilejul să asistăm săptămîna ' 
la cealaltă dezbatere.

Negocierile G.A.T.T. (în care se 
propune reducerea cu 50 la sută a 
tarifelor vamale) interesează, desi
gur, în proporții diferite, toate țările 
occidentale.

Care sînt cauzele mai adinei ale 
tergiversării sesiunii Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. ?

Este cunoscut că de patru zile dis
cuțiile se poartă în contradictoriu pe 
marginea listei de excepții alcătuită 
de Comisia „celor șase“. R.F.G. do
rește ca această listă să fie, în forma 
sa definitivă, cît mai scurtă. Franța, 
dimpotrivă, cere o listă cît mai lungă. 
Cele două poziții opuse 
pe următoarele fapte : 
vor să nu sustragă un 
de produse industriale 
rile G.A.T.T. tntrucît ca 
exportatoare a acestora R.F.G. dorește 
să faciliteze pătrunderea lor pe pie
țele externe, în special pe cea ame
ricană ; la rîndul său, Franța, care 
este principala exportatoare de ce-

la termen, tra-
Geneva 
cuvinte 
ajunge 
lor de

I vor fi 
I numai 
: la un 
excep-

I avea 
viitoare

se întemeiază 
vesf-germanii 
număr mare 
din negocie- 
o imporfanfă

reale din C.E.E., acordă prioritate a- 
cestora, cerînd R. F. Germane să ac
cepte formarea unui preț unic la pro
dusele agricole în Piața comună.

Un pref unic la produsele agricole 
s-ar traduce, însă, prin diminuarea ve
niturilor țăranilor vesf-germani. Or, 
după cum remarcă unii observatori, 
cheltuielile suplimentare pe care le-ar 
necesita echilibrarea veniturilor agri
cultorilor vesf-germani ar afecta poli
tica guvernului R.F.G. de aderare la 
forța nucleară mulfilaferală a N.A.T.O.

In același timp, Franța plăfeșfe 
subvenții agricultorilor săi pentru a 
face față concurenței Stafelor Unife pe 
piața cerealelor, povară care ar putea 
dispare în urma organizării pieței agri
cole a „celor șase".

Deci, în disputa de la Bruxelles mo
tive de ordin economic se împletesc 
cu acelea de ordin politic, ceea ce 
adînceșfe controversa și în discuțiile 
privind lista de excepții. De aceea, o 
serie de comentatori apreciază că in
diferent cît de lungă sau scurtă va fi 
această listă, partida franco-vesf-ger- 
mană rămîne deschisă atîta timp cît 
în C.E.E. persistă disensiunile în ce 
privește prețul cerealelor și forța nu
cleară multilaterală. Avînd în vedere 
toate acestea, ziarul «Paris Presse» 
de ieri scria : „Trebuie să constatăm 
că e cam bizar că «cei șase» au vrut 
să se pună de acord în 4 zile pentru 
a se prezenta solidari la negocierile 
de la Geneva, care durează de luni 
și chiar de ani întregi. Este vorba 
pentru ei să găsească o hotărîre mai 
curînd «politică», căci pe plan tehnic 
arsenalul este vast : liste de excep
ție complete, liste de excepție parția
le, liste convenționale, anexe etc."

Gh. C.

DELHI 13 (Agerpres). — Comite
tul internațional al opiniei publice 
pentru cercetarea crimelor rasiale 
din Republica Sud-Africană și-a ți
nut vineri prima sa ședință de lu
cru. Membrii comitetului au discu
tat problemele legate de strîngerea 
de documente și mărturisiri despre 
acțiunile inumane ale guvernului de 
la Johannesburg. La ședință au 
participat juriști indieni de presti
giu, precum și reprezentanți ai opi
niei publice din numeroase țări. 
Luînd cuvîntul la o conferință 
de presă, unul din principalii acu
zatori ai comitetului, juristul indian 
Diwan Chaman Lai a declarat că,

chemarea primului ministru, Ver- 
woerd, în fața Tribunalului interna
țional al opiniei publice va ihtra în 
istoria jurisprudențej ca una din 
cele mai aspre condamnări ale ra
sismului și colonialismului.

Prima sesiune a comitetului s-a 
desfășurat în luna septembrie la 
Moscova cu prilejul Forumului 
mondial al tineretului și studenților.

SAIGON 13 (Agerpres).— în ciuda 
repetatelor avertismente ale primu
lui ministru Tran Van Huong că 
orice demonstrații de stradă vor fi 
aspru reprimate, mii de studenți 
s-au adunat vineri după-amiază în 
piața centrală din Saigon, cerînd 
demisia guvernului. Detașamentele 
întărite de polițiști masați la inter
secțiile străzilor n-au putut opri 
șuvoaiele de oameni purtînd pan
carte pe care scria : „Jos dictatura. 
Vrem o politică de neutralism“. 
Agențiile occidentale relatează că 
înaltul Consiliu Național l-a deter
minat pe Huong să înceapă tratative 
cu opoziția pentru a remania echipa 
guvernamentală. Un număr de 12 
din cei 15. membri ai înaltului Con
siliu continuă să aibă o atitudine 
ostilă față de o serie de miniștri ai 
cabinetului Huong, pentru participa
rea lor la acțiunile represive ale 
fostului dictator Ngo Dinh Diem.

Situația militară din Vietnamul de 
sud capătă aspecte tot mai îngrijo
rătoare pentru autoritățile de la Sai
gon. Agenția U.P.I. anunță că joi 
seara partizanii sud-vietnamezi au 
obținut „două victorii majore într-o 
regiune situată la 75 mile de Sai
gon“, unde zeci de soldați și ofițeri 
ai armatei guvernamentale au fost 
Uciși; Totodată, agenția menționează 
că baza aeriană americană de la Da 
Nang, la nord-est de Saigon, a fost 
ținută toată noaptea de joi spre vi
neri în stare de alarmă de grupuri 
de partizani care au încercat să o 
ataca.

Reîntoarcerea in 
a unor fruntași

LA PAZ 13 (Agerpres). — Fostul 
președinte al Boliviei, Hernan Siles 
Zuazo, a sosit în La Paz. El s-a aflat 
într-un exil de peste o lună la Mon
tevideo, după pretinsul complot an
tiguvernamental anunțat că ar fi fost 
descoperit de regimul fostului pre
ședinte Paz Estenssoro. A.F.P. scrie 
că înapoierea în țară a lui Siles 
Zuazo poate facilita o reorganizare 
rapidă a fostului partid guverna
mental „Mișcarea națională revolu
ționară".

Tot joi s-a înapoiat în Bolivia, 
după ce a trăit mai mulți ani în exil, 
fruntașul politic Oscar Barrientos, 
văr al președintelui juntei guverna
mentale, generalul René Barrientos. 
El a declarat că guvernul bolivian va 
cere extrădarea fostului președinte

RIO DE JANEIRO 13. — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, trans
mite: Jose Manuel Algarve, secreta
rul particular al lui Peron, a sosit la 
Santiago de Chile în „călătorie de 
afaceri“. Călătoria sa este interpre
tată ca avînd drept scop să pregă
tească modalitatea întoarcerii lui Pe
ron printr-o țară vecină cu Argen-

viști sindicali, hotărît să pără
sească rîndurile P.S.I. și să adere la 
Partidul Socialist Italian al Unității 
Proletare. într-un document publi
cat la Roma, ei declară că au luat 
această hotărîre deoarece „liderii 
P.S.I. sînt gata să plătească orice preț 
pentru a participa la guvern".

întrevederile
lui von Hassel
la Washington

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Joi s-a încheiat la Washington pri
ma serie a întrevederilor avute de 
ministrul vest-german al apărării, 
Kai-Uwe von Hassel, cu secretarul 
de stat american, Dean Rusk, și cu 
ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, consacrate examinării 
diferitelor aspecte ale proiectului de 
creare a forțelor nucleare multila
terale (F.N.M.).

într-un comunicat dat publicității 
de miniștrii apărării ai celor două 
țări a fost reafirmată poziția gu
vernelor respective în această pro
blemă și au invitat alte țări membre 
ale N.A.T.O. să adere la F.N.M.

în ce privește discuțiile care au 
avut loc pînă acum între cele opt 
țări membre ale N.A.T.O., care și-au 
afirmat intenția de a participa la 
aceste forțe, comunicatul arată că 
ele „au permis să se ajungă deja, 
într-o mare măsură, la un acord“. 
Referindu-se la acest pasaj al comu
nicatului, agenția Associated Press 
menționează că „Anglia are puter
nice rezerve față de F.N.M. și chiar 
guvernul vest-german a dat semne 
Că nu dorește să fie luată o hotărîre 
prea grabnică pentru a se realiza un 
acord deplin al tuturor părților".

Bolivia
politici exilați

Paz Estenssoro aflat în prezent în 
Peru și va acorda înlesniri celor 
100 000 de persoane exilate de fostul 
regim ca să se înapoieze în țară.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui din La Paz al agenției Associated 
Press, suspendarea ajutorului ameri
can pentru Bolivia, ca urmare a răs
turnării guvernului Estenssoro, a pro
vocat un val de proteste și critici 
din partea fruntașilor politici și a 
presei boliviene. Ministrul minelor 
în noul guvern, colonelul Eduardo 
Mendez, a declarat că hotărîrea gu
vernului S.U.A. „este ciudată, deoa
rece Statele Unite au declarat în re
petate rînduri că ajutorul a fost a- 
cordat poporului și nu guvernului 
bolivian“.

tina. Solicitat de ziariști, Algarve a 
refuzat să răspundă cu cine se va 
întîlni în Chile. Purtătorii de cu- 
vînt ai guvernelor chilian și Urugua
yan au făcut cunoscut că guverne
le respective consideră indezirabilă 
prezența lui Peron în țările lor, în- 
trucît acest lucru ar putea afecta 
relațiile lor cu Argentina.

TOKIO. Vineri, în cadrul unei șe
dințe, cabinetul japonez a hotărît să 
ia parte la discuțiile din cadrul „run
dei Kennedy“ în problema reducerii 
tarifelor vamale. Cabinetul a hotărît, 
de asemenea, să ceară, ca în cazul în 
care unele state nu vor renunța la 
tarifele discriminatorii față de măr
furile japoneze, Japoniei, să-i fie a- 
cordate compensații.

PEKIN. Intre R. P. Chineză și Re
publica Dahomey s-au stabilit relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

SOFIA. La Sofia s-a desfășurat un 
simpozion internațional în problemele 
hibridării îndepărtate a plantelor. La 
lucrări au participat oameni de știință 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

DJAKARTA. în urma contactelor 
care au avut loc în ultimul timp între 
Indonezia și Olanda,' cele două țări 
au stabilit să ridice misiunile lor di
plomatice la rang de ambasadă.

PARIS. Guvernul francez a pre
zentat deputaților Adunării Națio
nale noul program militar al Franței 
pe perioada 1965—1970. „Costul total 
al armamentului nuclear și clasic al 
Franței în viitorii șase ani se va ri
dica la suma de 80 miliarde franci", 
scrie France Presse.

ROMA. 34 de membri ai Federa
ției din Roma a Partidului Socialist 
Italian, printre care cunoscuți acti-

meroase persoane,
Berlin, cît și la Budapesta, 
tea sa de colaborator principal 
Eichmann.

la Viena, 
în calita- 

al lui

conti-

NEW YORK. Marșul păcii pe 
traseul Quebec (Canada) — Guan
tanamo (Cuba) se va încheia la 
Miami, în Statele Unite. Participanții 
nu au obținut autorizația de a pleca 
în Cuba. A eșuat și o recentă încer
care a unui grup de participanți de 
a continua drumul spre Cuba pe bor
dul unui mic vas. Vasul a fost inter
ceptat de paza de coastă americană 
și readus la Miami.

PARIS. Săptămîna trecută a fost 
inaugurată între Anvers și Viena cea 
mai lungă autostradă din Europa, pe 
o lungime de 1 243 km. La această 
cale de comunicație ultramodernă, s-a 
lucrat timp de opt ani și ea a costat, 
aproximativ, 9 miliarde de franci bel
gieni.

VIENA. La 16 noiembrie va începe 
în capitala Austriei unul din cele mai 
importante procese ale criminalilor 
de război. Pe banca acuzaților va 
apare fostul căpitan SS Franz Novak. 
După război, Novak s-a ascuns ani 
îndelungați în Austria sub un nume 
fals. El a fost arestat la 20 ianuarie 
1961. Novak este acuzat de a fi 
participat direct la asasinarea a nu-

PARIS. în capitala Franței 
nuă convorbirile dintre reprezentan
ții celor trei părți din Laos. într-un 
interviu acordat agenției France 
Presse, Phumi Vongvicit, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Neo Lao 
Ilaksat, aflat la Paris, a declarat că 
nu s-a putut ajunge pînă în prezent 
la un acord în problema încetării fo-

cului. El a relevat că singurele pro
bleme în care s-ar putea cădea de 
acord, deocamdată, sînt convocarea 
unei conferințe internaționale pentru 
Laos și revenirea la Paris a conducă
torilor celor trei părți, pentru a con
tinua convorbirile la nivel înalt.

AVIV. La frontiera dintre 
Siria au avut loc noi schim- 
focuri între patrulele miti

celor două țări. în urma in-

TEL
Izrael și 
buri de 
tare ale
cidentelor s-au înregistrat victime de 
ambele părți.

Tehnicienii englezi vor începe anul viitor operațiile de sondare în Ma' 
rea Nordului în vederea extragerii de gaze naturale șl petrol. Fotogra

fia înfățișează aspecte din timpul lucrărilor de prospectare
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