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Belgia nu va participa
la Forțele nucleare

an s-au obținut succese 
în sporirea și eșalona- 

ur- constructorii ore
C0NSTAKȚAP0RTîn legii micultură

iniei

La danele de încărcare și descărcare ale portului Constanța

în acest 
importante 
rea producției de legume. Ca 
mare, populația a fost mai bine a- 
provizionată, din primăvară și pînă 
îi», toamnă, cu aceste produse deo
sebit de valoroase pentru alimenta
ție. Gospodinele găsesc la piață can
tități suficiente de varză, ceapă, ră- 
dăcinoase. și alte legume necesare 
pentru consumul zilnic cît și. pen
tru păstrare. Realizările obținute 
se datoresc măsurilor luate de con
siliile agricole și organele contractan
te pentru extinderea suprafețelor o- 
cupate cu aceste culturi în gospodă
riile colective și aplicării unei agro
tehnici corespunzătoare.

O dată cu strîngerea legumelor ne- 
Culese încă și cu depozitarea lor în 
bune condiții, trebuie să se pună 
baza viitoarei recolte, spre a se asi
gura legume proaspete în perioada 
de iarnă și mai ales în primele luni 
ale primăverii. După calculele făcu
te la’i Consiliul Superior al A- 
griculturii este necesar ca în această 
toamnă să se însămînțeze și să se 
planteze în unitățile agricole socia
liste o suprafață de 7 000 ha cu spa
nac. ceapă verde și alte legume care 
să fie recoltate imediat la desprimă- 
vărare. Separat de acestea, s-a pre
văzut să se cultive peste 65 ha cu 
verdețuri, roșii, ardei, conopidă etc. 
în răsadnițe și sere. Consiliile agri
cole din numeroase regiuni și raioa
ne, ținînd seama de necesarul de 
consum a’> populației, au îndrumat 
gospodăriile colective să prevadă 
extinderea suprafețelor cultivate cu

»
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valorîficind legumele cultivate pe 140 ha, G.A.C. „Dudeștî-Cioplea" din 
apropierea Capitalei a realizat în anul acesta un venit de 2 500 000 lei. 
Răsadnițele gospodăriei, în suprafață de 20 000 mp, sînt folosite și pen
tru culturi de roșii timpurii, conopidă, varză de Bruxelles, andive, castra
veți, sparanghel etc. In fotografie : La brigada a IV-a legumicolă, bri
gadierul Nicolae Toma șl tehnicianul Aurel Neagoe cercetează dezvol

tarea verdețurilor

Transportul și depozitarea cartofilor
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — In 

regiunea Mureș-Aulonomă Maghiară, 
livrarea cartofilor contractați cu coope
rativele de consum, precum și însi- 
lozarea cantităților necesare pentru con
sumul populației sînt pe terminate. Am 
v zital recent raioanele Miercurea Ciuc 
ș: Gheorghienî, principalele producătoare 
de cartofi... Stînd 1 de vorbă cu tov. 
inginer Alexandru Bajko, președintele 
Consiliului agricol, raional Gheorghieni, 
am aflat că prevederile contractelor au 
fost depășite prin livrarea a peste 15 000 
tone de cartofi destinate orașelor Bucu
rești Oradea și altele. Pentru necesarul 
de semințe s-au depozitat 8 600 tone 
cartofi, din care 35 la sută, în magazii 
special amenajate, iar 65 la sută în silo
zuri. Lucrările de însilozare s-au desfă-

Pentru viitoarea recoltă
in regiunea București se acordă 

o atenție deosebită sporirii produc
ției de legume. Alături de bazinele 
legumicole din jurul Capitalei, cu o 
bună tradiție în grădinărit se dez
voltă altul situat în raioanele Ale
xandria, Zimnicea și Turnu Măgu
rele. Aici suprafața cultivată cu ro
șii timpurii și extratimpurii a fost 
mai mare anul acesta cu 500 ha față 
de anul 1963. In 1965 se va mări cu 
încă 300 ha, ajungînd astfel la 
1 500 ha.

Datorită sprijinului acordat de spe. 
cialiștii din gospodăriile colective, 
colectiviștii s-au deprins repede cu

salată, ceapă verde etc. și cu 
verdețuri. Cele mai bune rezul- 
au fost obținute în regiunile 
București, Maramureș și Ba- 
Nu peste tot s-a acordat aten- 

de

legume și, îndeosebi, a celor cu legu
me timpurii și să amenajeze răsad
nițe și sere pentru culturi forțate.

Folosind condițiile prielnice din 
această toamnă, numeroase gospo
dării colective și gospodării de stat 
au însămînțat și au plantat pînă 
acum suprafețe însemnate cu spa
nac, 
alte 
täte 
Iași, 
nat. 
ția cuvenită acestei probleme 
mare însemnătate pentru aprovizio
nare. în unitățile agricole socialiste 
din regiunile Hunedoara, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Argeș și Cluj nu 
s-a realizat nici jumătate din su
prafețele prevăzute a fi cultivate cu 
legume timpurii. în unele unități 
întîrzie amenajarea răsadnițelor des
tinate culturilor forțate.

Zilele bune de lucru trebuie folo
site din plin pentru însămînțarea su
prafețelor destinate a fi cultivate cu 
legume timpurii. Pentru eșalonarea 
producției, semănatul se poate face 
și în „ferestrele“ iernii, adică atunci 
cînd temperatura este mai ridicată, 
deoarece sămînța va încolți și va 
crește imediat după topirea zăpe
zilor.

în scopul bunei aprovizionări a 
populației, organele și organizațiile 
de partid, consiliile agricole sînt 
chemate să îndrume gospodăriile 
colective și de stat să realizeze 
întregime suprafețele destinate a 
cultivate cu legume timpurii.

în
fi

șurat în condiții bune și la timp în gos
podăriile colective din comunele Ciu- 
mani și Lăzarea, îndrumate de inginerii 
Tiberiu Hodor și Eugen Czimbalmoș.

In unele locuri din raion mai sînt însă 
cantități însemnate de cartofi care așteap
tă să fie expediați spre centrele de con
sum. In ziua de 24 noiembrie în gara 
Difrău se găseau 30 tone de cartofi. 
Desfășurarea anevoioasă a livrărilor esfe 
pricinuită, între altele, de lipsa rampelor 
de încărcare Este inexplicabil de ce or
ganele C.F.R. tărăgănează de ani de zile 
amenajarea rampelor. Se impune luarea 
de măsuri pentru transportarea operativă 
a cartofilor, încît toate cantitățile prevă
zute să fie trecute peste regiunea mun
toasă înainte de înrăutățirea timpului.

Alexandria 
în medie 
hectar, iar 
Tr. Măgu-

în raionul 
anul acesta 
kg roșii la 
Zimnicea și

grădinăritul. 
s-a obținut 
peste 19 000 
în raioanele 
rele mai mult de 15 000 kg la ha. O 
atenție deosebită acordă colectiviștii 
folosirii intensive a suprafețelor 
destinate legumiculturii. în această 
toamnă, după recoltarea culturilor 
mai timpurii, s-au însămînțat aproa
pe 1 000 ha cu spanac, ceapă verde, 
usturoi și salată, din care o mare 
parte au și fost valorificate pe piața 
Capitalei. în prezent, se fac pregă
tiri temeinice pentru viitoarea pro
ducție de legume.

Secția de tzicotat a noii fabrici de tricotaje „Moldova" din Iași. Mașinile 
moderne, cu care este înzestrată fabrica, asigură o înaltă productivitate 
a muncii. Colectivul fabricii este preocupat de ridicarea calificării pro
fesionale, astfel ca mașinile din dotare să producă la întreaga lor ca
pacitate. In acest an, prin cursurile de calificare, și-au însușit noi cu

noștințe profesionale peste 400 de muncitori Foto: Gh. Vințilă

Etalon: un milion locuitori
Din inițiativa Ministerului Sănătății și 

Prevederilor Sociale, în prezent se des- 
fășoaiă o anchetă privind starea de să
nătate a populației. In control sînt un 
milion de locuitori din 117 circumscrip
ții sanitare rurale, 66 circumscripții sani
tare urbane și 35 de întreprinderi, apar- 
jinînd unor ramuri de producție diferite. 
Prin această acțiune, care este o repe
tare a anchetei similare din 1959—1960, 
se urmărește cunoașterea sănătății, a stă
ri' igienico-sanitare și medico-sociale a 
populației. Lotul de un milion locuitori 
a fost ales ca etalon în urma unor studii 
prealabile, în așa fel ca să fie reprezen
tativ pent-u întreaga populație a țării. 
Examinările se efectuează de către echi
pe medicale complexe. Pe baza datelor 
obținute de specialiști se vor putea lua 
măsuri in vederea îmbunătățirii în con-

Albalux“2,4și5
Gama mașinilor de spălat rufe „Alba- 

lux", produse de industria noastră con
structoare de mașini, a fost lărgită re
cent cu trei tipuri noi. Cea mai com
pletă este „Albalux-2“ care, spre deose
bire de tipurile produse pînă acum, 
încălzește apa, spală, limpezește și 
stoarce rufele. îmbunătățită din punct 
de vedere al construcției, noua mașină 
asigură o spălare în condiții mai bune 
a rufelor. Alte tipuri noi de mașini pen
tru spălat rufe — „Albalux-4“ și „Alba- 
lux-5“—sînt mai simplificate și mai mici 
ca volum, putînd fi amplasate mai co
mod în băile apartamentelor. Noile 
mașini de spălat rufe s-au și pus în 
vînzare prin unitățile comerciale.

(Agerpres)

SOCIETĂȚILE ȘTIINȚIFICE
ALE CADRELOR DIDACTICE

Societățile științifice de matema
tică, fizică-chimie, naturale-geogra- 
fie, istorie-filologie sînt organizații 
profesionale cu caracter obștesc ale 
membrilor corpului didactic. Ele 
cuprind — în cele 187 filiale și sub
filiale, răspîndite pe întreg cuprin
sul țării — peste 18 500 de profesori 
care predau în învățămîntul de cui- Moraru, membru corespondent al A- 
tură generală și superior, valoroși 
oameni de știință și cultură. Crearea 
acestor societăți a fost determinată 
de interesul crescînd al cadrelor di
dactice pentru perfecționarea pre
gătirii lor de specialitate, de sarci
nile importante ce revin școlii. Con- 
tinuînd și dezvoltînd în noi condiții 
tradițiile progresiste ale unor or
ganizații similare ce au activat în 
țara noastră încă de la sfîrșitul se
colului trecut, societățile științifice 
desfășoară o muncă rodnică, multi
laterală, 
cesului 
rîndu-se 
tigiu.

în direcția sprijinirii pro- 
instructiv-educativ, bucu- 
de un binemeritat pres-

Largă activitate 
de informare științifică

în oricare domeniu de activitate, 
cunoașterea și aplicarea noilor re
alizări științifice au o mare influ
ență asupra conținutului și rezulta
telor muncii. Amploarea muncii de 
propagandă științifică desfășurate 
de aceste organizații este ilustrată, 
printre altele, și de faptul că nu
mai societățile de științe matema
tice și de științe istorice și filologice 
au organizat în ultimii 
peste 600 de conferințe, 
tea de științe naturale 
a trimis membrilor 
26 500 de buletine de 
și informare elaborate 
mia R. P. Romîne și 
stituții științifice. De o bună apre- 

patru ani 
iar societa- 
și geografie 

ei circa 
comunicări 
de Acade- 

de alte in-

finuare a asistenței sanitare. în prima 
parte a anchetei, care a avut loc în pe
rioada mai-august, au fost examinate 
350 000 persoane. In prezent este în 
curs de desfășurare o a doua etapă și 
vor fi examinate 400 000 persoane. O 
dată cu precizarea diagnosticului, rețeaua 
sanitară asigură și tratamentul bolnavilor 
depistați.

Pregătiri pentru pomul de iarnă la 
Fabrica de produse zaharoase 
„București". Pentru sărbătorile de 
sfîrșit de an se vor realiza circa 
330 000 kg bomboane peste produc

ția curentă a fabricii
Foto : M. Cioo

ciere s-au bucurat expuneri ca 5 
„Direcții actuale de dezvoltare a 
matematicii“ (acad. Gr. C. Moisil), 
„Direcții actuale de dezvoltare a fi
zicii“ (acad. H. Hulubei), „A patra 
stare a materiei — plasma" (acad. E. 
Bădărău), „Date noi și probleme ac
tuale în domeniul geografiei" (T.

cademiei R. P. Romîne), „Rolul ma
selor populare în făurirea și desăvîr- 
șirea statului național romîn" (acad. 
P. Constantinescu-Iași), „Rectificări 
și contrarectificări la poeziile lui M. 
Eminescu" (acad. D. Panaitescu-Per- 
pessicius) ș.a. în viitor ar fi util să 
capete extindere schimbul de confe
rențiari între filialele societăților, 
încît unele expuneri care suscită un 
interes larg să poată fi audiate, de 
un număr cît mai mare de cadre di
dactice din întreaga țară.

O activitate mult apreciată de 
profesorii de științe naturale și geo
grafie este și participarea lor la ta
berei e-curs, care îmbină activitatea 
de informare științifică cu odihna, 
contribuie la cunoașterea de către 
cursanți a frumuseților și bogățiilor 
patriei, a realizărilor regimului de
mocrat-popular. Pînă în prezent au 
fost organizate 15 asemenea cursuri 
în diferite regiuni ale țării, care au 
cuprins peste 500 de profesori. 
Participanții la cursul organizat în 
regiunea Brașov, de pildă, au au
diat conferințe și expuneri ale unor 
specialiști pe teme de geografie și 
biologie, au studiat probleme refe
ritoare la geomorfologia Munților 
Bucegî și Făgăraș, la climatologia 
Tării Bîrsei și hidrologia Oltului, 
au colecționat un bogat și variat 
material didactic, au făcut excursii 
de documentare în regiune. în anii 
următori, n-ar fi lipsită de interes 
organizarea unor astfel de tabere- 
curs și la cîmpie, în Deltă. în bălțile 
Dunării etc., deoarece și aceste

Ce pregătesc
■In portul Constanța s-au construit încă 

două dane moderne — 35—36 — care 
oferă un front de acostare cu o lungime 
de 390 m. La construirea cheiurilor aces
tor dane s-au folosit pentru prima dală, 
la adîncimea de 10 m, blocuri prefabri
cate din beton in formă de „T" în locul 
blocurilor paralelipipedice ; acest sistem 
a dus la o economie de beton de circa 
25 la sută. La dana 35 s-au pus în func
țiune și căi de rulare pentru marile ma
carale de port și căi ferate de acces 
pentru amîndouă danele ; a fost amena
jată și o platformă pentru depozitarea 
mărfurilor cu o suprafață de 37 000 m p.

La danele 20—21 se înalță construc
ția unei mari magazii cu parter și etaj 
pentru depozitarea cimentului care 
tranzitează prin portul Constanța. Maga
zia va avea 5 compartimente, ascensoare 
de mare capacitate și amenajări care 
permit ca macaralele de chei să poată 
„lua” sacii de ciment direct din magazie 
pentru a-i încărca pe nave.

Printre primele lucrări de construire a 
celui de-al doilea port, care se va în
tinde spre Agigea, alături de cel actual, 
menționăm ridicarea a două diguri care

Plecarea la Tirana a delegației de partid 
și de stat a R. P. Romîne

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd spre Tirana, delegația de 
partid și de stat a R. P. Romîne con
dusă de tovarășul Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., care, la invita
ția -C.C. al Partidului Muncii și a 
guvernului R. P. Albania, va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Albaniei. Din 
delegație fac parte tovarășii Con
stantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Gheorghe Velcescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Tirana.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Drăghici, 
Mihai Dalea, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Pompi- 
liu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernului, ac
tiviști de partid și de stat.

zone ridică probleme de geografie 
deosebit de interesante.

Atragerea și inițierea unui număr 
cît mai mare de profesori în munca 
de cercetare științifică, precum și 
valorificarea rezultatelor obținute 
constituie, de asemenea, o latură im
portantă a activității societăților. Au 
fost difuzate filialelor tematici o- 
rientative și recomandări cu privire 
la munca de cercetare. Oamehi de 
știință și cercetători cu o bogată 
experiență au prezentat la diferite 
consfătuiri și sesiuni interregionale 
îndrumări concrete referitoare la 
metodologia cercetării anumitor 
teme. Filiala din Craiova a Societă
ții de științe istorice și filologice 
a organizat, bunăoară, o întîlnire a 
membrilor’ ei cu cercetători de la 
Institutul de lingvistică al Acade- . 
miei R. P. Romîne, în cadrul căreia 
s-au purtat discuții interesante a- 
supra modului cum trebuie în
treprinsă o cercetare științifică.

Tematica cercetărilor științifice a 
cuprins probleme foarte variate. Fi
lialele Societății de științe natu
rale și geografie au făcut nu
meroase cercetări geografice și bio
logice în orizont local, au întocmit 
monografiile unor localități etc. 
La solicitarea făcută de filiala din 
Cluj a Societății de științe istorice 
și filologice, profesori și învățători 
din raioanele Bistrița și Năsăud au 
adunat peste 3 500 texte de folclor.
A

In sprijinul perfecționării 
metodelor de predare

An de an, în 
pași însemnați 
țirii procesului 
modernizarea programelor și 
nualelor, prin perfecționarea predă
rii disciplinelor școlare. Societățile 

țara noastră se fac 
pe calea îmbunătă- 
de învățămînt, prin 

ma

vor delimita viitorul bazin portuar. Pen
tru construirea lor vor fi necesare a- 
proape 10 milioane tone de piatră, care 
va fi extrasă dintr-o carieră la Ovidiu. 
Cînd va începe transportul pietrei de la 
carieră In port, la fiecare minut se va 
duce sau se va întoarce cite un autoca
mion greu. Pentru a evita perturbațiile 
in circulația rutieră la Constanța și îm
prejurimi, se construiește un „drum al 
pietrei”, între carieră și port, lung de 
30 km.

In decembrie va începe construirea 
fundațiilor digului de larg, unul din cele 
două diguri care vor delimita noul port. 
Așezarea masivelor blocuri de piatră na
turală sau beton se va face cu o macara 
uriașă, înaltă de 30 m și cu brațul lung 
de 50 m care va putea ridica 20 de tone 
dintr-o dată. Comenzile se fac de la 
un tablou. Cei ce acționează comen
zile „văd" la 50 de metri depărtare și 
sub apă cu ajutorul unei instalații ultra- 
sonice montată la capătul brațului ma
caralei. Pe un ecran apare profilul fun
dului și al digului in construcție, ceea ce 
permite o permanentă verificare a păr
ții subacvatice a digului.

Au fost de față Răpi Gjermeni, 
ambasadorul R. P. Albania la Bucu
rești,' și membri, ai ambasadei.

★

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Tirana.

La sosire, a fost întîmpinată de 
Ramiz Alia, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, Manush 
Myftiu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, de miniștri și 
alte persoane oficiale. Au fost de 
față șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați în R.P. Albania. Au 
prezenți, de asemenea, membrii 
basadei R. P. Romîne.

După intonarea imnurilor de 
ale celor două țări, tovarășul 
mitru Coliu, însoțit de Ramiz Alia, 
au trecut în revistă compania de 
onoare.

fost 
am-

stat
Du

(Agerpres)

pe tema : 
cultivării 

Iorgu Ior-

științifice aduc o contribuție reală la 
aceste înnoiri, efectuînd studii, ofe
rind membrilor lor prilejul unor 
dezbateri largi și schimburi de 
experiență în problemele de interes 
general ale școlii. De exemplu, 
filialele societăților au întocmit stu
dii asupra conținutului programelor 
și manualelor din învățămîntul de 
cultură generală, studii ce s-au do
vedit de un real ajutor pentru Edi
tura didactică și pedagogică, pentru 
autori.

In cadrul unor sesiuni metodico- 
științifice ale Societății de științe 
istorice și filologice s-a dezbătut 
contribuția predării istoriei, lim
bii și literaturii romîne la educa
ția patriotică a elevilor. Filiala 
București a aceleiași. societăți a or
ganizat. un simpozion 
„Școala și problema 
limbii“, la care acad, 
dan a făcut o interesantă expunere, 
irisistînd asupra laturii metodice, a- 
plicative a problemelor. Societățile 
de științe matematice și de științe 
fizico-chimice au ținut în ultimii pa
tru anî 17 consfătuiri tematice, în 
cadrul cărora un loc important l-a 
ocupat problema predării matema
ticii-și fizicii în școlile de cultură 
generală și profesionale în pas cu 
noile cuceriri ale științei, efectuarea 
unor demonstrații experimentale și 
lucrări practice. De cîțîva ani, pro
fesori de matematică participă, în 
fiecare vară, la cursuri de perfecțio
nare inițiate de societate. Aici, aca
demicieni, cadre didactice universi
tare țin conferințe și prelegeri pe 
diferite teme de specialitate, se 
poartă discuții folositoare asupra 
modului în care trebuie predate a- 
numite teme actuale cuprinse în pro
gramele școlare.

Au existat, desigur, și alte ac
țiuni prin care societățile au spri
jinit perfecționarea pregătirii știin
țifice și pedagogice a cadrelor di
dactice. Dar, din păcate, activita
tea desfășurată de societățile știin
țifice a cuprins, în principal, pro
fesori din școlile medii și foar-

Vasile MOREA 
Ion PÄDURARU

(Continuare în pag. IVa)

multilaterale
Ministrul de externe al Belgiei, 

Paul Henri Spaak, a declarat joi, 
în cadrul comisiei pentru proble
mele externe a Senatului belgian, 
că Belgia nu va participa la nici 
o formă a forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O. Spaak a 
precizat însă că va discuta pro
blema forțelor nucleare multila
terale cu ministrul de externe al 
Angliei cu prilejul unei vizite pe 
care intenționează să o facă la 
Londra la 2 decembrie.

Conferinfa 
pentru Yemen

Citînd surse din Sanaa, agenția 
Associated Press transmite că din 
capitala Yemenului a plecat pe 
calea aerului un grup de delegați 
ai guvernului republican în ve
derea participării la întîlnirea cu 
reprezentanții forțelor regaliste, 
fixată pentru data de 30 noiem
brie, într-o localitate de la grani
ța cu Arabia Saudită. In acest 
fel, recenta știre infirmă o serie 
de comentarii și aprecieri, care 
puneau sub semnul întrebării rea
lizarea acestei întîlniri.

NOI DEMONSTRAȚII 
ÎN PANAMA

capitala Republicii Panama au 
loc miercuri noi incidente în 
unei demonstrajii a studenților,

In 
avut 
urma 
organizate in semn de protest față de 
felul cum se desfășoară tratativele cu 
S.U.A. pentru revizuirea tratatului din 
1903 asupra Canalului Panama. Poli
ția a atacat cu gaze lacrimogene 
mulțimea de studenfi care manifesta 
în fața clădirii Adunării Naționale. In 
cursul unui miting care avusese loc 
anterior, studenții au adus critici pre
ședintelui panamez, Marco Robles, 
afirmind că acesta „a capitulat in 
fața S.U.A. în cursul tratativelor pri
vind zona Canalului Panama".

Încordare în Partidul
Socialist italian 
după alegeri

DupS alegerile administrative care 
au avut loc la 22 noiembrie în Italia, 
observatorii politici rețin tensiunea 
accentuată existentă între aripa lom- 
bardiană a Partidului socialist italian 
și cea condusă de Nenni. Este cunos
cut faptul că aripa lombardiană a cri
ticat în mai multe rînduri amînarea 
și diluarea unor puncte din progra
mul cu care P.S.I. a intrat în coaliția 
guvernamentală. In cercurile politice 
din Roma se afirmă că exponenții de 
stînga din P.S.I. intenționează să cea
ră
Î0

convocarea 
următoarele

congresului partidului 
două luni.

ARGENTINA A DEVENIT
MEMBRU AL O.P.E.C.

După cum anunță agenția As
sociated Press, Argentina a ho- 
tărît să se alăture Organizației 
țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.). devenind astfel cel 
de-al 9-lea stat asociat la acest 
organism. Hotărîrea Argentinei 
se înscrie pe linia eforturilor din 
ultimul timp întreprinse de ac
tualul guvern de a întări con
trolul național asupra bogățiilor 
petroliere ale țării.
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publicului bucureș-

Dumltru GHIAȚA Peisaj bucureșfean ion BIȚAN

se 
orl- 
un

dramaturgiei originale 
ei la un nivel mai

Redacția ziarului nostru s-a adresat unor oameni de teatru — dra
maturgi, directori de scenă, critici — solicitindu-i să-și exprime opiniile 
in legătură cu probleme actuale ale dramaturgiei, alcătuirea reperto
riului șl realizarea lui scenică. Publicăm alăturat citeva din aceste puncte 
de vedere.

DOUĂ CÂRTI Festivalul

DE ISTORIE LITERARĂ
„Ion Creangă“

Apariția volumelor „Literatura 
romînă premodernă" de Al. Piru și 
„Literatura romînă la începutul se
colului XX“, de Dumitru Micu, tre
buie situată într-un context mai 
larg ; e ușor de observat că în ulti
mul timp asistăm la o creștere 
substanțială, cantitativă și calitativă, 
a istoriografiei noastre literare. Edi
ții critice susținute de ample pre
fețe, monografii dedicate marilor 
scriitori romîni, studii temeinice 
despre fenomene ale culturii noas
tre apar tot mai des. Pe de altă 
parte, nivelul general al acestor lu
crări a crescut în mod apreciabil. 
Aplicînd principiile leniniste ale re
considerării moștenirii literare și 
îndeosebi teza celor două culturi, 
combătînd ideea falsă a preluării 
necritice în bloc, istoricii literari a- 
cordă totodată mult mai multă aten
ție complexității factorilor compo
nent, interacțiunii lor dialectice, 
originalității artistice, astfel incit se 
poate vorbi de un stadiu nou în va
lorificarea tezaurului cultural.

Cele două cărți despre care e 
vorba aici prezintă cîteva caracte
ristici comune. Mai întîi, ele nu cer
cetează cîte un singur autor, ci îm
brățișează, fiecare, cite o întreagă 
epocă. In al doilea rînd, aceste epoci 
(1800—1830 la Al. Piru, 1900—1916 
la D. Micu) sînt de tranziție, de tre
cere de la o perioadă literară la alta. 
Dacă asta înseamnă o greutate în 
plus, cît privește delimitarea în timp
— și discuțiile pe această temă, a 
periodizării, probabil, vor continua,
— înseamnă și un spor de interes 
căci îmbinările și conflictele între 
tendințele vechi și cele noi dau un 
aspect general original, inedit. La 
începutul secolului XIX, literatura 
luptă să se degajeze din tiparele re
ligioase și istorice și să se consti
tuie ca mișcare proprie ; ideile noi, 
politice și estetice irup, ca urmare a 
tendințelor de înnoire socială ce se 
făceau simțite. Epoca pașoptistă, cu 
dorința ei de răsturnare revolu
ționară, nu s-a instaurat încă, dar se 
face puternic presimțită în gîndirea 
vremii. Tendințele înnoitoare mani
festate din plin la un mare scriitor, 
ca I. Budai-Deleanu, sînt mai timide, 
mai necristalizate la alții, coexistînd 
în chip original cu idei și forme de 
expresie învechite.

Meritul principal al lui Alexandru 
Piru constă tocmai în capacitatea de 
a distinge, pe text, cele două ten
dințe — conservatoare și înnoitoare
— de a le separa analitic, arătînd în 
același timp modul lor dialectic de 
conviețuire, de a degaja din texte, 
uneori aparent amorfe, pulsația i- 
deilor noi, regeneratoare. Sarcina lui 
Dumitru Micu a fost și ea deosebit 
de dificilă în analiza începutului ce
lui de-al XX-lea secol. Lupta ideo
logică, reflex al celei de clasă, ia 
forme noi, violente. Spre deosebire 
de Al. Piru care a tratat pe fiecare 
scriitor separat. D. Micu își îndreap
tă atenția spre curentele literare, 
centrate pe reviste, iar discutarea

operelor și a scriitorilor e subsu
mată reliefării tendințelor generale. 
Ca și lucrarea lui Al. Piru, aceea a 
lui D. Micu se remarcă — și nu 
este deloc un merit minor — prin- 
tr-o informație bogată.

Cei doi critici nu se mulțumesc 
însă să informeze amplu și exact 
asupra mișcării literare a epocilor 
respective, ci disociază, analizează 
și judecă sensul ideologic și valoa
rea artistică a operelor.

D. Micu definește exact sămănă
torismul ca un curent literar diver
sionist și reacționar care, înfățișînd 
idilic, fals, viața satului, căuta să 
nege gravele probleme ce aveau 
să zguduie 
Tocmai în 
sterilitatea 
ce a obosit 
capabil să 
Scriitorii ce au fost atinși de umbra 
sa, fie s-au eliberat repede de ne
fasta influență, fie au fost uscați 
numai în parte de miasmele sămă
nătorismului, fie au - rămas în a- 
ceastă zonă și s-au închircit, au dis
părut. Cu privire la poporanism, 
autorul stabilește o distincție utilă 
între cel ideologic, politic și cel li
terar, deși, cum s-a observat, dis
tincția e mult prea categorică. în 
examinarea simbolismului, curent 
complex cu tendințe contradictorii, 
criticul dovedește atenție analitică, 
respingînd, pe drept, unele teze 
simpliste, formulate mai de mult. 
Multe probleme vor mai fi, desigur, 
discutate în presa literară. E păcat 
doar că D. Micu recunoaște cu des
tulă reticență meritele unui curent 
literar care a dat poeziei universale 
mari poeți. Cît privește analiza re
vistelor ea e bine documentată, se 
fac distincții utile și judicioase în
tre curente și publicații, cu mențiu
nea că „Literatorul" lui Macedonski 
este expediat în grabă, cu judecăți 
nedrepte.

O calitate a cărții lui D. Micu o 
constituie și faptul că lupta dintre 
realism și antirealism e urmărită în 
cadrul curentelor poporanist și sim
bolist ; și autorul nu cade în eroa
rea de a considera cele două ten
dințe literare drept diversiuni anti
realiste. Tocmai, repetăm, capacita
tea celor doi critici de a disocia cu 
finețe și claritate ce e vechi, retro
grad, reacționar, de ceea ce e real
mente nou, progresist, constituie 
meritul fundamental al celor două 
cărți. Profesorii, studenții, elevii 
vor găsi în informația bogată a ce
lor două volume un îndreptar util 
în activitatea lor ; publicul mai larg 
iubitor de literatură va aprecia o 
formulare limpede, exactă, cît și ri
dicarea la un nivel de interes mai 
general, depășind sfera cercetării 
de specialitate. Al. Piru și D. Micu 
au adus, fiecare, cîte o contribuție 
utilă, valoroasă, la cunoașterea te
meinică a istoriei literaturii romîne.

așezarea socială a țării, 
antirealismul său stă și 
sămănătorismului, curent 
repede și s-a dovedit in- 
creeze valori autentice.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). '— In 
comunele regiunii Bacău se desfă
șoară Festivalul artistic „Ion Crean
gă", organizat cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de la moartea lui Ion 
Creangă. Pregătindu-se pentru a- 
ceastă aniversare, care va avea loc 
la sfîrșitul lunii decembrie a.c., 
Comitetul pentru cultură și artă al 
regiunii Bacău inițiază mai multe 
manifestări închinate memoriei ma
relui nostru povestitor. între al
tele este vorba de o serie de expu
neri despre viața și opera scriitoru
lui, spectacole, o manifestare lite- 
rar-muzicală organizată de Teatrul 
de stat din Bacău în colaborare cu 
filarmonica locală, un festival lite
rar pregătit de Teatrul de stat din 
Piatra Neamț, spectacolele Teatru
lui de păpuși „Licurici" cu piesa 
„Capra cu trei iezi“. în acest cadru 
se înscrie și Festivalul artistic re
gional „Ion Creangă", care se des
fășoară sub auspiciile Comitetului 
pentru cultură și artă, în colaborare 
cu Consiliul regional al sindicatelor 
și Uniunea regională a cooperative
lor meșteșugărești, și la care iau 
parte circa 2 000 de formații artistice 
de amatori.

Repertoriul formațiilor partici
pante la festival este în mare parte 
inspirat din opera lui Ion Creangă 
— scurte dramatizări după povestiri, 
scenete, monologuri, lecturi și re
citări artistice. în același timp nu 
lipsesc din repertoriu lucrări din 
folclorul nou al regiunii, piese de 
teatru, poezii, cîntece despre viața 
care a înflorit astăzi pe locurile un
de a trăit și despre care a scris 
Creangă.

Festivalul se va încheia la 
Neamț — lingă Humuleștii
Creangă — spre sfîrșitul anului, cu 
un mare spectacol la care-și vor da 
concursul cele mai bune echipe 
tistic. de amatori din regiune.

Lucrările valoroase ale drama
turgiei noastre noi sînt îndeajuns de 
numeroase pentru a fi imprimat a- 
cestei dramaturgii o fizionomie pro
prie, bine definită. Fără a ignora 
cîtuși de puțin aceste realizări, tre
buie să constatăm totuși că literatu
ra dramatică se prezintă în momen
tul de față sub posibilitățile ei. Este 
evident că autorii și teatrele trebuie 
să depună un efort conjugat pentru 
îmbogățirea 
și ridicarea 
înalt.

E necesar 
forța personalității noastre mature 
marile teme ale secolului, dramele 
de o intensitate fără precedent ale 
omului de astăzi, generate de con
dițiile specifice ale epocii noastre : 
două războaie catastrofale, o mare 
revoluție socială, progresul uluitor 
al științei și tehnicii, interdependen
ța fenomenelor celor mai îndepărta
te, primejdia atomică etc. etc.

In acest sens, cred că pot fi utile 
dezbateri în care să se analizeze 
profund atît reușitele cît și nivelul 
mediocru sau inegal al unor lucrări 
dramatice, bineînțeles atunci cînd 
cauza principală nu este lipsa de 
talent. Este de salutat faptul că la 
Uniunea Scriitorilor sînt în curs de 
organizare seminarii consacrate 
problemelor de măiestrie dramatur- 
gică. Cred că discuțiile din aces
te seminarii vor contribui la evitarea 
alunecărilor spre teatrul facil, spre 
melodrama de duzină ; la orientarea 
mai puternică a literaturii noastre 
dramatice spre sintezele îmbibate 
de viață, în care-și găsesc ecou 
artistic răspunsurile pe care le. adu
ce socialismul întrebărilor și solici
tărilor omului modern.

Un factor de mare însemnătate 
este exigența fără compromisuri 
din partea teatrelor — îndeosebi a 
teatrelor din București — în ceea ce 
privește calitatea pieselor noastre

Totodată, se impune atragerea 
spre teatru a unui număr mult

să abordăm cu toată

mai mare de scriitori și în 
special o prospecție foarte serioasă 
în rîndurlle tineretului, care trebuie 
încurajat prin toate mijloacele.

Se resimte necesitatea de a se 
asigura o informare mai bogată 
a scriitorilor, secretarilor lite
rari, regizorilor și în general a tu
turor oamenilor de teatru. Ar trebui 
ca Centrul de documentare al 
A.T.M., Uniunea Scriitorilor și fieca
re teatru în parte să se preocupe în 
mod organizat de procurarea și răs- 
pîndirea materialului documentar 
(piese, lucrări despre teatrul mo
dern, filme documentare etc.)

Fără îndoială că în opera 
de promovare și ridicare calita
tivă a dramaturgiei noi rolul prin
cipal revine conducerilor de teatre. 
Sper că viitorul 
tal al Teatrului 
să recomande 
măr apreciabil 
necunoscuți azi 
ca autori 
intrare în dramaturgie 
în mod obligatoriu 
piesa în trei acte. O sumedenie de 
forme teatrale, începînd cu piesa 
scurtă, miniatura, pantomima etc., 
pot trezi interesul scriitorului, dîn- 
du-i posibilitatea să aleagă modali
tatea de expresie cea mai adecva
tă pentru ceea ce are de spus.

Pe de altă parte, nădăjduiesc că 
lecturile artistice de texte nevalori
ficate încă de teatre — pe care le 
vom organiza la Teatrul Nottara — 
vor pune în circulație alte nume 
pînă acum ignorate.

Dar acestea sînt doar mijloace. 
•Mai presus de toate scriitorul de
butant sau consacrat trebuie să în- 
fîlnească însă în teatru o atmosferă 
de largă înțelegere, de curiozitate 
artistică, de respect pentru origina
litatea șl personalitatea lui. Tot ce 
e bun. interesant și promițător tre
buie încurajat fără rezerve și fără 
timiditate.

cultățl administrative care au îm
piedicat pînă acum deschiderea 
teatrului condus de Radu Pendules-' 
cu, excelentul său spectacol cu Ori
cît ar părea de ciudat n-a putut ii 
încă prezentat 
tean.

Nici una din 
trius publicate 
văzut lumina 
bucureștene. Iar 
Barbu 
scară, apărută în 1962 
„Teatrul", a fost reprezentată doar 
la Naționalul clujean. Desigur că pri
mit cum se cuvine în cîmpul drama
turgiei, Eugen Barbu — și alți pro
zatori sau poeți, stimulați de acest 
exemplu — ar fi dat pînă acum și 
alte lucrări de valoare, îmbogățind 
rîndurlle dramaturgilor.

O piesă ca Steaua polară, de Ser
giu Fărcășan, scoasă de pe 
fiș de pe scena Teatrului 1 
tara în plin succes din 
încetării din viață a doi 
preți, s-a mai jucat pe scena u- 
nui singur teatru din țară, la Națio
nalul Ieșean. Un foarte bun specta
col, de altfel premiat, ca și Șeful 
sectorului suflete de Al. ' Mirodan

piesele Luciei Deme- 
în ultimii ani nu a 
rampei pe scenele 

piesa lui Eugen 
Să nu-ți faci prăvălie cu 

în revista

a-
Not- 

cauza 
inter-

(spectacolele, nu piesele, cad 
pare că pentru dramaturgia 
ginală mai trebuie înființat 
premiu). Lucrarea unui debutant, 
Constantin Pastor, Stăpînul apelor, 
o piesă cu reale calități, din viața 
pescarilor, se află abia la începu
tul repetițiilor la Teatrul Regional 
București și, cu o singură excepție 
pare-mi-se, nu figurează în nici un 
repertoriu din țară.

Sînt convins că dezvoltarea mal 
departe a dramaturgiei originale 
contemporane pe drumul unei pro
blematici majore, strîns legată de 
fenomenele cele mai noi și mal ca
racteristice ale societății noastre, 
depinde în cea mai mare măsură de 
promovarea pieselor și de stimula
rea autorilor care abordează acest 
drum dificil și nu al unor lucrări de 
„succes sigur’ dar inconsistent și 
efemer. Ponderea dramaturgiei ori
ginale în repertoriu nu o reprezintă 
cifra globală a spectacolelor cu 
piese romînești, ci calitatea acestor 
piese. E nevoie de o mare exigență 
în alcătuirea repertoriului. Și de cri
terii-calitative solide.

Traian ȘELMARU

Paul GEORGESCU

n oastre
în sala Palatului R. P. Romine, 

spectatorii bucureștenl au audiat joi 
seara opera „Boema" de Puccini. 
Și-a dat concursul tenorul ita
lian Salvatore Puma. Din distribuția 
spectacolului, dirijat de Mihai Bredi- 
ceanu, artist emerit, au mai făcut 
parte : Mihail Arnăutu, artist emerit, 
Maria Șindilaru, Viorel Ban, Alexan
dru Virgolici, Zoe Dragotescu, Con
stantin Gabor, Jean Bänescu.

*

Joi seara, in cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării a 400 de ani 
de la nașterea lui Shakespeare, a avut

loc la Teatrul pentru copii și tineret 
din Capitală un recitai susținut de 
Sally Home de la Teatrul „Old Vic" 
din Londra și de Andre van Gy- 
seghem de la Teatrul „Belgrade" din 
Coventry. Actorii englezi au interpre
tat fragmente din piesele „Richard 
al lll-lea", „Femeia îndărătni
că", „lulius Cezar", „A 12-a noapte", 
„Hamlet", „Macbeth" și „Măsură pen
tru măsură". A fost de față James 
Dalton Murray, ambasadorul Marii 
Britanii în R. P. Romînă.

(Agerpres)

To
iul

ar-

Cbbd oamenilor de artă
CLUJ (coresp. „Scînteii"). Miercuri 

după-amiază s-a deschis la Cluj 
clubul lucrătorilor din instituțiile de 
artă. Amplasat într-o clădire care 
acum aproape 100 ani a găzduit 
una din primele scene din Ardeal, 
clubul dispune de o bibliotecă cu 
15 000 volume, o sală de lectură, 
alta de audiții muzicale și întîlniri 
cu caracter profesional și una cu 
jocuri distractive, șah, remi, biliard 
etc. Din programul clubului pentru 
următoarele zile spicuim printre al
tele : audiția operei „Oedip" de 
Enescu, seară de lieduri, pe versuri 
de Labiș, Blaga și Bacovia, realizate 
de compozitorul clujean Cornel Ță- 
ranu etc.

și-a dove- 
vitalitatea

Dramaturgia originală 
dit de-a lungul anilor 
prin crearea unor lucrări inspirate 
din noile realități. Cum este normal, 
exigentele sînt mereu mai mari. Ne 
trebuie o dramaturgie din ce în ce 
mai puternică, mai bine scrisă, care 
să abordeze frontal marile proble
me ale societății noastre în con
strucție, ale omului în formare. 
Principalul mi se pare a fi un 
efort de concentrare asupra pro
funzimii filozofice a textului drama
tic, de încorporare cu o măiestrie 
sporită a marilor idei în caractere și 
conflicte dramatice vitale. Mă gîn- 
desc la lucrări de amploare care să 
reprezinte largi secțiuni în societate, 
ample tablouri generalizatoare des
pre lupta pasionată și tenace pen
tru desăvîrșirea construcției socia
liste, pentru triumful eticii noi. Exis
tă în dramaturgia noastră o serie de 
tipuri de eroi contemporani, animați 
de nobila etică a comuniștilor. Dar e 
încă prea puțin față de bogăția uni
versului sufletesc al clasei munci
toare, al țărănimii, al noii intelectua
lități, al tineretului. Marea temă a 
dezvoltării conștiinței comuniste, cu 
toate frămîntările- sufletești, cu toate 
contradicțiile, cu tot dramatismul pe 
care această temă le presupune e 
abordată adesea simplist. De aceas
ta sînt conștienți cei mai buni dintre 
dramaturgii noștri, așa cum reiese 
din dezbaterile actuale. E aici o ga
ranție a ridicării dramaturgiei pe o 
treaptă mai înaltă. Mai există încă 
și o sumă de piese mărunte, foarte 
depărtate de marele tumult al vieții. 
Partea proastă e că asemenea 
piese sînt îmbrățișate de unele 
teatre, pe motiv că ele ar fi pe gus
tul publicului, în timp ce față de al-

Așteptat cu deosebit interes, „Hamlet"-ul lui Kozințev rulează începind 
de astăzi Ia cinematograful Republica
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studio experimen- 
Nottara va izbuti 

publicului un nu
de autori tineri 
sau necunoscut! 

de teatru. Poarta de 
nu este 

piesa mare,

Horia LOVBNESCU

tele, unde există elemente ale unei 
problematici majore, există prejude
cata că „n-o să prindă", deși va
loarea lor artistică este reală.

Ce-ar trebui, după părerea mea, 
să facă teatrele pentru îmbogățirea 
repertoriului ? Să dea prioritate a- 
cestor piese, așa-zis mai dificile, 
dar cu toate imperfecțiunile lor, in
contestabil de superioară calitate, 
să le asigure cea mai bună reali
zare scenică, să lupte pentru ca ele 
să ajungă la publicul larg. Să urmă
rească deci succesul de calitate. Că 
există la noi un climat de receptivi
tate a publicului pentru asemenea 
succes o dovedește, de pildă, popu
laritatea teatrului de grave preocu
pări spirituale al lui Horia Lovines- 
cu, primirea pe care publicul a fă
cut-o recent piesei sale Moartea 
unui artist ; a dovedit-o Teatrul de 
Comedie din București, carb a ținut 
afișul stagiuni de-a rîndul cu piese 
romînești, însumînd sute de specta
cole cu săli pline. E destul, să cităm 
piesele lui Al. Mirodan Celebrul 702 
sau Șeful sectorului suflete. Pe a- 
ceastă scenă au debutat în drama
turgie prozatori ca V. Em. Galan sau 
Radu Cosașu. Și fiindcă veni vorba 
de piesa lui Galan, Prietena mea 
Pix, care a atins aproximativ 200 
de reprezentații : mai este înscrisă 
această piesă în repertoriul vreunui 
teatru din țară ?

E de la sine înțeles că abundența 
în repertoriu a comediilor ușoare, 
lipsite de idei, de un haz îndoielnic, 
nu favorizează succesul de ca
litate. Aceasta este valabil nu nu
mai pentru piesele romînești, dar și 
în cazul unor spectacole 
poartă semnături celebre
dramaturgia universală. Intr-o con
vorbire televizată, cu Liviu 
lei, acesta mărturisea că spectaco
le excelente cum sînt Copiii soarelui 
de Gorki sau Biederman și incen
diatorii, de Max Frisch își fac loc 
mal greu în conștiința publicu
lui larg. Dar asta nu-1 împiedică 
pe directorul Teatrului Lucia Sturd- 
za Bulandra să mențină pe afiș a- 
ceste spectacole, perseverînd în 
promovarea unui repertoriu de cali
tate. E un punct de vedere care ar 
trebui cred să fie extins la întreaga 
noastră mișcare teatrală, indiferent 
dacă e vorba de piese străine sau 
romînești

Din păcate, însă, o piesă de va
loarea Ștafetei nevăzute de Paul 
Everac se joacă în prea puține tea
tre, deși calitățile acestei piese s-au 
dovedit atît de convingător, pe 
scena Naționalului cît șl în specta
colele teatrelor maghiare din Cluj șl 
Satu Mare. Alte două piese inspira
te din viața clasei muncitoare — mă 
refer la piesele lui Dorel Dorian 
Ninge la Ecuator și Oricît ar părea 
de ciudat — nu sint. cu una sau 
două excepții, programate în tea
trele din țară. Din cauza unor difl-

ce 
din

Ciu-

îndrăzneală artistică, nu modă

Un repertoriu, oricît de bun ar fi, 
nu poate cuprinde toate piesele pe 
care un director le-a visat reprezen
tate pe scena „sa", cu atît mai pu
țin toate operele dramatice dorite 
de actorii de sub conducerea sa, ca 
să nu mai vorbim de public... Ș! to
tuși în privința spectatorilor, oricît 
ar părea de paradoxal, lucrurile 
sînt mai ușor de rezolvat, gusturile 
mai ușor de împăcat, deoarece el. 
„majestatea sa" consumatorul de 
drame și comedii, farse și chiar 
reviste sau producții muzicale (sau 
cu muzică), nu se rezumă la o sin
gură instituție ci poate alege, cel • 
puțin în Capitală, între șaisprezece, 
optsprezece reprezentații seral, și 
dacă 
majoritatea instituțiilor 
poate alege între tot i 
și autori.

Stagiunea în curs de 
a început, prin ce s-a 
sau prin ce s-a anunțat, îmbucură
tor. E dificil, acum în primele luni, 
să formulezi judecăți de valoare de
finitive, dar ai dreptul să-ți pui în
trebări. Redescoperirea lui O’Neill e 
salutară, dar oare nu-1 așteaptă și 
pe el, ca și pe Brecht, doar un se
zon — două de producții la șir (ori 
măcar de perspective în repertoriile 
celor peste 40 de teatre din țară) ca 
apoi să-l uităm, descoperind pe 
Ibsen, Strindberg sau Cehov ?

Și fiindcă a venit vorba de Ce
hov, oare nu e curioasă părerea că 
el ar fi un autor „greu accesibil", 
cum afirmă unii ? La Londra, de pil
dă, Unchiul Vania se joacă, de 
trei stagiuni, cu un succes ră
sunător. De altfel trebuie să măr
turisesc că am văzut specta
colul mai sus amintit la un matineu, 
în aceeași zi în care se disputa fi
nala Cupei Angliei la fotbal, șl nu 
la pelotă bască de exemplu ; e les
ne de înțeles că în jurul televizoa
relor din capitala britanică erau 
strînși milioane de cetățeni — șl 
totuși sala era plină.

Dar să admitem Ipoteza unei oa- 
recari dificultăți în receptarea unor 
opere și autori de mare valoare. 
Chestiune de gust, de temperament 
etc. Oare nejucdțl ei își vor găsi 
vreodată publicul lor ? Categoric 
nu 1 Cine nu îndrăznește pierde. 
Dacă nu azi, dacă nu mîine, dar 
poimîine în mod sigur. Va veni însă 
un „om de teatru" și îmi va repli
ca : „Vrei să primejduim „rețe
ta" ? Vrei spectacole cu reducere 
pentru tineret?" De ce nu ? Pentru că 
numai așa dumneata, administrator 
excelent, ce confunzi teatrul cu a- 
prozarul, nu-mi vei pune peste doi- 
trei ani aceleași întrebări, iar copi
lul meu va crește în cultul calității 
și al bunului gust. Diversitatea unui 
repertoriu atestă gradul de cultură 
al unei mișcări teatrale. Moda — 
dimpotrivă, semidoctism sau lene 
de-a citi, de-a te informa, de-a în
drăzni.

Mi-am permis observațiile de mal 
sus tocmai acum cînd noii directori 
numiți în fruntea ansamblurilor bu
cureștene, alături de mai vechii lor 
colegi, au dreptul și datoria de-a 
aspira la teatre cu personalitate 
distinctă, pentru care însăși perso
nalitatea lor artistică e o chezășie 
și un sprijin.

Intr-un asemenea moment nu e 
lipsit de sens să amintești metehne 
vechi, pentru că oboseala și rutina, 
din păcate, pot să pîndească pe ori
cine, iar considerentele administra
tive o mai pot lua înaintea celor 
educative. atunci cînd nu sîntem 
atenți. Fără a fi partizanul piesei 
confecționate, prost construite, cu un 
dialog mai greoi, prefeT pe cei ce 
vor să spună ceva, adepților sche
mei sigure.

Desigur, un repertoriu fără pro
ducție națională este un non-sens. 
Nimeni, de altfel, nu cred că poate 
contesta această afirmație Nimeni 
de fapt nu susține conlrariul. Se im
pune doar o exigență sinceră, o do
rință de mal bine, o competență în 
alegere, meserie și onestitate în ob
servații. Nu cantitatea ci calitatea

ma. pre-

uneori se 
a se cu-

filoxera modei n-a cuprins 
teatrale, 

atîtea piese

desfășurare 
reprezentat,

contează. Noua noastră dramaturgie 
nu mai e la primii el pași. Teatrele 
sînt. mai bune. Publicul 
gătit.

Am însă impresia că 
mai scrie din birou, fără
noaște îndeajuns tehnica teatrului, 
fără a se înțelege deosebirea între 
cuvîntul scris și cel rostit. De aici 
mici dramolete ale unor autori hi
persensibili, care se plîng apoi că 
au fost „trădați" de interprețl, de re
gizori. Un simplu efort de-a înțelege 
că un teatru ori cît de nou, de mo
dern, presupune o modalitate preci
să de construcție dramatică — pro
prie, fără doar și poate, logicii inte
rioare a operei respective, dar fără 
ignorarea unor legi verificate de 
secole de experiență, — ar scuti pe 
mulți de deziluzii.

Un autor poate fi adoptat de pu
blic la prima lui apariție, cum poa
te fi descoperit șl Iubit abia ceva 
mai tîrziu. în așteptarea acestui 
„mal tîrziu’ însă nu trebuie să ne 
încăpățînăm într-o Ignorare comple
tă a gustului contemporanilor noș
tri, ci e bine, cred eu, să ne între
băm dacă nu cumva noi înșine sîn
tem de vină, dacă nu cumva am 
vrut să revoluționăm muzica fără a 
cunoaște prea bine gamele.

Nu-mi permit să dau lecții, ci doar 
să supun reflecției colegilor'noștri 
dramaturgi unele observații făcute 
în practică. Sînt cazuri cînd oame
nii de teatru, atît de puțin sensibili, 
după opinia unora, la valoarea 
opului scris, au ajutat fără doar și 
poate la rotunjirea șl clarificarea 
unor conflicte și caractere din pie
sele pe care le-au montat.

Avem nevoie de piese cu o tema
tică majoră, scrise la un nivel înalt 
de măiestrie. Prin tematică majoră 
cred că nu trebuie să înțelegem ceva 
foarte abstract, nu neapărat o dis
cuție aridă între doi intelectuali (de 
preferință unul cu o soție de for
mație veche, chiar dacă are 18 ani), 
ci pătrunderea mai adîncă în viața 
de fiecare zi, cercetarea ei în lumi
na unor mari idei contemporane. A- 
plecați cu toată seriozitatea asupra 
faptului de viață, dramaturgii ar 
descoperi drame mari, uneori chiar 
și sub aparențe neînsemnate, ar 
cunoaște frumusețea gestului coti
dian, a incidentului banal la 
prima vedere, dar în care se oglin
desc aspecte ale formării conștiinței 
socialiste. Cîte teme mari n-au fost 
ajustate bulevardier pentru a avea 
succes 1 Aspecte de larg interes ale 
vieții de toate zilele sînt uneori 
transformate în teme .mici', lă
sate pe seama piesulițelor mi
nore. De ce ? Oare existența coti
diană, care preocupă pe fiecare 
dintre noi, nu e un material de in
vestigație demn și de penele cu a- 
devărat inspirate ? Oare nu pot fi 
descoperite implicațiile omenești 
profunde ale unor subiecte aparent 
„obișnuite’ ? Viața sportivă era un 
film cu sport și sportivi, era el mi
nor ? Intîmplările sportive erau aici 
punctul de plecare al dezbaterii u- 
nei problematici de mare rezonanță 
umană, al reflectării singurătății o- 
mului într-o lume ce-i e dușmană. 
Oare nu felul cum e tratată o idee 
îi poate conferi măreție ?

De altfel, nu numai în ce privește 
dramaturgia originală dar și cea 
străină, este firesc să stîrneașcă un 
deosebit interes piesele care dezbat 
probleme centrale ale timpului nos
tru. Rinocerii lui Ionescu, Fizicie
nii de Dürrenmatt, Șveik-zil lui 
Brecht abordează în stiluri foarte di
ferite conflicie-cheie care frămîntă 
azi o omenire întreagă.

Cred că în fața unui repertoriu 
larg, interesant, care așteaptă încă 
și alte zeci de nume mai noi sau 
mai vechi din dramaturgia romînă 
sau universală, exigențele noastre 
se cer cu atît mai mult sporite.

Lucian GIURCHESCU

N. R. într-un număr viitor vom 
publica alte păreri cu privire la 
problemele dezbătute mai sus.
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într-un număr recent al ziarului nostru 

a tost publicat articolul ,,Organizarea 

muncii in pas cu industrializarea con

strucțiilor'', care trata cîteva pro

bleme privind eiiciența unor metode 

avansate de organizare a muncii pe șan

tiere în creșterea productivității și gră

birea ritmului de execuție a lucrărilor. 

După apariția articolului, cadre tehnice 

și constructori de pe șantiere au scris 

redacției despre experiența și rezultatele 

obținute prin aplicarea metodelor mo

derne de organizare a lucrărilor, comu- 

nicînd totodată părerile lor în legătură 

cu posibilitățile de extindere a acestor 

metode. Publicăm mai jos cîteva din 

scrisorile sosite la redacție.

Uzina de alumină Oradea în plină construcție

După specificul fiecărei lucrări
De la început, conducerea șantie

rului a întocmit un proiect general 
de organizare, stabilind tehnolo
gia de execuție a fiecărui obiectiv în 
parte. Lucrările de construcție și 
montaj au fost eșalonate pe faze ; 
unele operații și faze de lucrări- au 
fost suprapuse, în funcție de urgen
ța lor, avîndu-se în vedere reali
zarea unei continuități în munca 
echipelor și brigăzilor de construc
tori și montori. Aceasta nu era însă 
suficient. Trebuia asigurată o orga
nizare mai amănunțită a desfășură
rii lucrărilor, în raport cu caracte
risticile fiecăreia. Am să mă refer 
la cîteva exemple.

Soluții organizatorice eficiente au 
fost aplicate, între altele, la monta
rea scheletului de rezistență al hale
lor blocului de prelucrări umede de 
la uzina de alumină. Prin suprapu
nerea lucrărilor, pe baza unui gra
fic judicios întocmit, s-a asigurat un 
decalaj corespunzător între execu
tarea fundațiilor și turnarea stîlpilor 
prefabricați. în acest fel macaraua 
de mare capacitate a fost mai bine 
utilizată iar termenele de realizare 
a scheletului de rezistență al halelor 
au fost reduse cu peste 2 luni.

Execuția lucrărilor la secția eva
porare, secție cu cel mai mare vo

PE LOTU
Lucrările de construcție a Com

binatului de celuloză și hîrtie din 
Dej au început în trimestrul III al 
anului trecut. Pînă în prezent s-a 
realizat un mare volum de lucrări, 
unele fiind acum în avans față de 
,graficele de execuție. în scopul asi
gurării unui ritm de lucru susținut, 
pe șantier s-au aplicat mai multe 
metode avansate de execuție : uti
lizarea prefabricatelor și precom- 
primatelor, monolitizarea pe cale 
umedă a stîlpilor de beton ar
mat, plantarea piloților cu aju
torul unui jet de apă, combinată cu 
baterea și introducerea lor în teren 
cu sabot și compactare, montarea 
rezervoarelor mari prin procedeul 
derulării și altele. Fiecare dintre a- 
ceste metode prezintă o mare efi
ciență economică. Consumul de ma
noperă pentru plantarea a 200 de 
piloți s-a redus de la 2 400 la 300 
om-zile. realizîndu-se pe această 
cale o economie de 300 000 lei.

Din propria noastră experiență, 
ne-am convins că aplicarea metode
lor moderne de execuție în cons
trucții dă cele mai bune rezultate 
cînd este împletită cu o judicioasă 
organizare a muncii. Tocmai de a- 
ceea atenția noastră a fost îndrep
tată spre găsirea acelor forme de 
organizare a muncii corespunzătoa
re ritmului rapid de execuție a lu
crărilor.

Am lucrat pînă acum pe multe 
șantiere de construcții din țară. Pe 
fiecare am întîlnit. ca o practică 
larg folosită, metoda de organizare 
a muncii pe grupuri de oameni, ca
lificați și necalificațl, care execută 
o anumită lucrare de la început și 
plnă la sfîrșit Fiecare grup în parte 
" îngrijea de toate — de la aprovi

zionarea cu agregate și fier beton 
și pînă la turnarea betoanelor și 
executarea finisajelor. Un asemenea 

lum de țevi și instalații, a impus de 
asemenea o formă nouă de organi
zare a muncii. La o conductă liniară 
munca se organizează, obișnuit, în 
flux continuu. Dar la secția evapo
rare conducta are multe sinuozități. 
Am ajuns la concluzia că aici se 
poate lucra cel mai bine cu două 
echipe, una înaintînd simultan spre 
alta. Rezultatul? Lucrarea a fost ter
minată la timp și în bune condiții 
de calitate.

In proiectul de organizare a exe
cuției lucrărilor de construcție și 
montaj s-a prevăzut realizarea unei 
baze comune de deservire a tuturor 
obiectivelor ce se construiesc. In ca
drul acestei baze de deservire s-au 
centralizat depozitele de materiale și 
de prefabricate (sub 5 tone), atelie
rul de reparații și întreținere a uti
lajului ușor, garajul și atelierul de 
întreținere pentru autocamioane și 
utilaje grele, stația centralizată de 
preparare a betoanelor, stația de 
spălare și sortare a agregatelor etc.

Această nouă formă de organizare 
a înlocuit vechiul sistem de a se a- 
menaja, pe lîngă fiecare obiectiv 
aflat în construcție, unități care 
apoi trebuiau demolate o dată cu 
terminarea lucrărilor. Numai pentru 

Rl SPECIALIZATE
mod de organizare a muncii pe un 
șantier cu un grad ridicat de in
dustrializare — cum este al nostru 
— ar fi fost greoi, ar fi necesitat un 
număr mare de muncitori. Utilajele 
pentru sortarea agregatelor, beto
nierele, atelierele de confecționare a 
armăturilor ar fi fost dispersate la 
multe puncte de lucru. Oamenii nu 
ar fi avut continuitate în executa
rea anumitor operații. Cînd un mun
citor sau un grup de muncitori se 
obișnuia, să spunem, cu sortarea a- 
gregatelor, trebuia să treacă la 
montarea prefabricatelor sau la alte 
operații.

De aceea pe șantierul nostru am 
introdus un alt sistem de organizare 
a muncii. Am format șase loturi de 
execuție, dintre care două hidroteh
nice, trei de construcții și unul de 
instalații. Ele se ocupă de construc
ția propriu-zisă : montarea și con
trolul armăturilor, confecționarea 
cofrajelor și montarea lor, organiza
rea punerii în operă a betoanelor 
etc. Această formă de organizare dă 
posibilitate constructorilor să-și con
centreze atenția asupra folosirii cu 
randament sporit a utilajelor, a 
timpului de lucru și — mai ales — 
asupra calității lucrărilor. Muncito
rii nu se mai schimbă de la o ope
rație la alta. Chiar și cei necalificați 
reușesc, executînd mereu anumite 
lucrări, să se specializeze. De cînd 
s-au format cele șase loturi de exe
cuție, productivitatea muncii a cres
cut cu 10—20 la sută ; construcția 
halelor de evaporare și de fierbere 
a fost terminată cu 3 și, respectiv, 
5 luni mai devreme. Socotesc că a- 
ceste exemple demonstrează cum nu 
se poate mai bine eficacitatea eco
nomică a lucrului pe loturi specia
lizate. metodă pe care unii specia
liști și constructori nu o consideră 
îndeajuns de eficientă. 

prepararea betoanelor ar fi trebuit 
zeci de betoniere dispersate la 
punctele de lucru. Prin aplicarea 
noului sistem de organizare se obțin 
economii importante la cheltuielile 
destinate lucrărilor de construcție, se 
asigură o aprovizionare mai opera
tivă a punctelor de lucru. Or
ganizarea centralizată a spălării 
și sortării agregatelor, a prepa
rării betoanelor a făcut posibilă 
funcționarea fără întrerupere a 
instalațiilor, indiferent de ano
timp, de intemperii. Amenajarea 
instalației de spălare-sortare, inova
ție a unui colectiv de ingineri și teh
nicieni din întreprinderea noastră, 
prezintă avantajul că poate sorta 
balastul în stare umedă, așa cum 
este scos din albia Crișului ; insta
lația poate realiza zilnic 200 metri 
cubi de agregate sortate.

Aplicarea acestor metode noi de 
organizare a muncii a dat posibili
tate constructorilor noștri să depă
șească, pe primele 9 luni ale anului, 
cu peste 5 la sută sarcina planificată 
de creștere a productivității muncii.

Jenică ZAHAR1A 
inginer șef adjunct 
al șantierului Uzinei 
de alumină Oradea

Se pune întrebarea : cine se o- 
cupă de aprovizionarea loturilor cu 
betoane, armături, materiale pentru 
cofraje etc. ? La noi, pe lîngă lotu
rile de execuție am înființat unul 
de deservire. Acesta se ocupă ex
clusiv de aprovizionarea cu agre
gate, de sortarea lor, aproviziona
rea cu betoane, armături și alte ma
teriale, pe baza comenzilor emise 
de loturile de execuție. Colectivul 
acestui lot deservește balastierele de 
agregate și stația de sortare a ba
lastului, are ateliere de confec
ționare a armăturilor și insta
lațiilor, de executare a diferitelor 
piese. întreaga muncă de deservire 
se execută centralizat. în loc de șase 
tehnicieni care supravegheau și con
duceau operațiile de deservire a 
fiecărui lot, această muncă o face 
acum unul singur. De cînd aplicăm 
acest sistem, indicii de folosire a 
betonierelor au crescut de patru ori. 
în același timp prețul de cost al be
tonului a scăzut cu 2 lei pe metru 
cub.

Ne-am convins că, prin perfecțio
narea acestor forme de organizare a 
muncii, realizările noastre pot fi mult 
mai însemnate. Spre acest lucru ne 
îndreptăm în prezent atenția. Am 
dori să cunoaștem însă și experiența 
altor șantiere în organizarea execu
ției pe loturi. Ar fi bine ca ministe
rele care au întreprinderi de cons
trucții și C.S.C.A.S., prin unitățile 
sale, să studieze experiența acumu
lată în această privință pentru a 
putea fi precizată cea mai potrivită 
cale pe care să se meargă în lotiza
rea lucrărilor, în raport cu specifi
cul obiectivelor ce se construiesc.

Pavel CHIRILÀ
inginer șef al șantierului 
Combinatului de celuloză 
și hîrtie Dej

Cum e bine 
să se procedeze?

In ultimul timp, pe șantierele 
de construcții industriale și de 
locuințe s-a trecut la o nouă for
mă de organizare a lucrărilor și 
a muncii : loturi specializate. Se 
apreciază că e o formă eficientă, 
corespunzătoare metodelor mo
derne de execuție și gradului de 
mecanizare existent pe șantiere.

Ce fel de loturi pot fi însă or
ganizate și în ce condiții? E o în
trebare pe care și-o pun azi și alți 
constructori de pe șantiere, în- 
trucît nu în toate cazurile această 
formă de organizare dă bune re
zultate. Ce am constatat? în unele 
locuri au fost alcătuite loturi de 
organizare a șantierelor. Sarcina 
lor este să execute lucrările de 
organizare necesare începerii 
construcțiilor propriu-zise. Dar 
ce vor face formațiile de munci
tori care alcătuiesc asemenea lo
turi după încheierea activității 
pe un șantier cu front de lucru 
limitat? După părerea mea un 
astfel de löt nu ar trebui să fie 
organizat pe toate șantierele. Cred 
că el este indicat, fie în cazul cînd 
există un front de lucru continuu, 
eșalonat pe mai multe etape suc
cesive, fie în cadrul unei între
prinderi (cum este cazul în Capi
tală) sau al unor grupuri de con
strucții care’au mai multe șan
tiere. Și în aceste cazuri ar tre
bui însă găsită o modalitate ca, 
după terminarea lucrărilor de 
organizare a șantierelor, munci
torii lotului să fie repartizați la 
alte lucrări.

Consider că nici în ce privește 
loturile de finisaj lucrurile nu 
sînt bine precizate pe toate șan
tierele. în cadrul loturilor orga
nizate pe unele șantiere s-au 
format două sau trei loturi de 
finisaj. Este adevărat, finisajele 
necesită un mare volum de lu
crări, iar în anumite perioade ele 
se execută simultan la multe 
blocuri. Dar 8 sînt perioade în 
cursul anului, mai ales dacă 
munca nu e organizată „în lanț", 
cînd muncitorii finisori n-au a- 
sigurate condiții să realizeze un 
volum prea mare de lucrări. 
Ce fac loturile de finisaj în 
aceste perioade ? Este oare efi
cientă organizarea lor ? Soco
tesc că, pentru a se justifica nu
mărul loturilor de finisaj, ar tre
bui create condiții în vederea 
realizării ritmice a construcțiilor 
prin introducerea lucrului „în 
lanț". Muncitorii finisori ar pu
tea lucra astfel continuu, în tot 
timpul anului.

Aș dori să cunosc și părerea 
altor constructori în legătură cu 
această problemă.

Stan DRAGOMIR 
tehnician constructor

• București

Șantierul Combinatului de celuloză și hirtie din Dej. Se plantează piloții 
de beton ai unei hale

Sectorul de prelucrări mecanice al Uzinei de pompe din București

ÎN ÎNTREPRINDERILE CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

•«uir-

Forme și metode moderne 
de organizare a producției

Experiența întreprinderilor con
structoare de mașini din țara noas
tră arată că folosirea tehnicii îna
intate este cu atît mai eficientă cu 
cît se asigură organizarea pe baze 
moderne a producției în toate sec
toarele și verigile ei. Este evident 
că în această privință, în principiu, 
formele și metodele de organizare a 
producției nu pot fi utilizate ca niș
te rețete cu valabilitate de aplicare 
generală, ci este bine să se țină 
seama, de la caz la caz, de tipul șl 
spécificul producției, de criteriul e- 
conomicității aplicării măsurilor 
preconizate. Sînt însă anumite me
tode de organizare a producției pe 
care înseși avantajele lor tehnice și 
economice le recomandă pentru a fi 
aplicate pe.scară mai largă în între
prinderile constructoare de mașini.

în ordinea fluxului 
tehnologic

O experiență care merită să fie 
remarcată există la Uzina de pompe 
din București. Specialiștii de aici au 
perfecționat organizarea producției 
în primul rînd la turnătorie, de a 
cărei producție depinde buna activi
tate în-celelalte secții de bază ale 
uzinei. Utilajele moderne introduse 
aici — mașini de formare mecanică, 
dezbătătoare pentru forme etc — au 
fost ’ amplasate corespunzător celui 
mai . rațional flux tehnologic. Prin 
folosirea creditelor de mică me
canizare s-au realizat benzi pen
tru transportai amestecului de for
mare. în sectorul prelucrări meca
nice, utilajele au fost amplasate în 
ordinea succesiunii operațiilor, pe 
două linii tehnologice. Ca urmare, 
productivitatea muncii a sporit la fa
bricarea anumitor repere cu 12 la 
sută. în secția montaj, locurile de 
muncă au fost organizate după spe
cificul pieselor și subansamble- 
lor. Actuala organizare a permis re
ducerea cheltuielilor pentru trans
portul pieselor, ușurarea urmăririi 
fabricației și a contribuit în măsură 
însemnată la utilizarea judicioasă a 
suprafețelor de producție.

Ridicarea nivelului de organizare 
a producției în întreprinderi presu
pune și folosirea unor regimuri teh
nologice raționale în secții și atelie
re, la fiecare loc de muncă. Pentru 
aceasta trebuie avut în vedere, în 
special, tipul producției — de masă, 
de serie mare etc — care permite, 
pe de o parte, specializarea pe pro
duse a secțiilor, atelierelor și chiar 
a locurilor de muncă, iar pe de altă 
parte, utilizarea mașinilor la în
treaga Toi' capacitate. Astfel, la în
treprinderea „Electroaparataj” din 
București, prin specializarea atelie
relor în montajul a trei tipuri de

contactoare, a două feluri de între- 
ruptoare etc, utilajele s-au putut fo
losi la întreaga capacitate, ceea ce 
a permis sporirea corespunzătoare 
a volumului producției.

Fabricația pe bandă
în condițiile producției de masă 

sau de serie mare, o importanță 
deosebită are stabilirea operațiilor 
sau a părților componente ale aces- 

‘ tora, în așa fel încît să se asigure 
posibilitatea organizării procesului 
de fabricație pe bandă. O asemenea 
organizare permite creșterea sub
stanțială a volumului producției și 
a productivității muncii, reducerea 
prețului de cost. Prin trecerea la 
turnarea pe bandă, la Uzinele 
„Tractorul" din Brașov producția 
pieselor din fontă, a crescut, față de 
perioada anterioară, de 2,5 ori. La 
rîndul ei, Uzina de piese auto din 
Colibași și-a organizat de curînd 
după acest sistem secția montaj, fo
losind credite de mică mecanizare. 
Aici s-au - introdus linii continue 
pentru montarea carburatoarelor, 
pompelor de ulei și cutiilor de vi
teze. Transportul pieselor se efec
tuează acum cu regularitate de 
ceasornic, în ordinea succesiunii o- 
perațiilor. Și iată : productivitatea 
muncii a sporit de aproape două 
ori, iar calitatea lucrărilor de mon
taj s-a îmbunătățit mult. Aceste 
exemple arată ce realizări pot fi 
obținute cînd grija pentru ridicarea 
nivelului tehnic al întreprinderilor 
se împletește strîns cu aplicarea ce
lor mai eficiente metode de perfec
ționare a organizării producției. 
Extinderea folosirii unor asemenea 
metode merită, într-adevăr, toată 
atenția, mai ales dacă ținem seama 
că pot fi aplicate în diferite alte 
întreprinderi constructoare de ma
șini — „Independența" din Sibiu (la 
fabricarea sculelor pneumatice), 
„Electroprecizie“ din Săcele (la 
montajul motoarelor electrice). îm
bunătățiri vizibile în activitatea lor 
ar obține și întreprinderile „Auto- 
buzul“-București, „Hidromecanica“- 
Brașov prin perfecționarea orga
nizării producției pe baza unui 
flux tehnologic rațional. Colecti
vele acestor întreprinderi realizează 
produse apreciate de beneficiari, se 
străduiesc să pună mai deplin în va
loare posibilitățile legate de intro
ducerea și folosirea tehnicii noi. Dar 
căutările și eforturile în această di
recție ar fi mai fructuoase dacă 
s-ar împleti cu preocuparea pentru 
aplicarea unor forme mai eficiente, 
modeme de organizare a producției 
spre a se realiza — pe această bază 
— o productivitate a muncii și mai 
înaltă.

Tehnologia de grup 
și eficiența ei

Metoda tehnologiei de grup constă 
în prelucrarea simultană a mai mul
tor grupe de repere, pe linii de ma
șini, așezate în ordinea operațiilor. 
Ea dă cele mai bune rezultate în 
condițiile producției de serie mai re- 
strînsă. Potrivit acestei metode, la 
fiecare mașină se execută un număr 
restrîns de operații, ceea ce permite 
o oarecare specializare a mun
citorilor, reducerea numărului de 
reglaje, economisirea unor im
portante cantități de scule, dis
pozitive și verificatoare. Cîteva e- 
xemple sînt concludente. Cadrele

Pregătiri pentru anul viitor
Turnătoria de oțel constituie, pe 

drept cuvînt, „inima* uzinei noastre. 
De ielul cum este organizat aici pro
cesul tehnologic, de ritmicitatea cu 
care se asigură celorlalte secții pie
sele, și, mai ales, de calitatea semi
fabricatelor depinde în mare măsu
ră îndeplinirea în bune condiții a 
planului pe întreaga uzină. Tocmai 
de aceea, în cadrul pregătirilor ce 
se fac în prezent pentru planul pe 
anul viitor, o atenție deosebită se 
acordă organizării .producției la tur
nătoria de oțel pe baza unul flux 
tehnologic perfecționat. Planul de 
măsuri prevede amplasarea mai ju
dicioasă a cuptoarelor, moderniza

tehnice ale Uzinei „Unirea" din 
Cluj, căutînd soluții de îmbunătă
țire a organizării producției, au a- 
juns la concluzia că prin gruparea 
reperelor după asemănarea lor con
structivă și a tehnologiei proiectate 
se pot crea astfel de linii tehnolo
gice, precum și unele dispozitive ti
pizate pentru executarea pieselor 
războaielor de țesut. Rezultatul : la 
aproape 5 000 de repere, prețul de 
cost a fost redus în ultimii trei ani 
cu 48 la sută, iar de la începutul a- 
nului acesta și pînă în prezent s-au 
economisit aproape 40 000 ore de 
muncă la lucrările de concepție. La 
Uzina „1 Mai“ din Ploiești, prin apli
carea tehnologiei de grup la șuru
buri, fitinguri, flanșe etc. timpul de 
prelucrare a acestor piese s-a redus 
cu 25 la sută, iar productivitatea 
muncii a sporit, în medie, cu 36 la 
sută.

O problemă legată de organizarea 
producției după metoda tehnologiei 
de grup o constituie mărirea numă
rului reperelor similare din cadrul 
grupelor respective. Accentul tre
buie pus pe tipizarea subansam- 
blelor, pe unificarea pieselor, ceea 
ce permite, totodată, aplicarea me
todei respective și la producția de 
serii mici sau chiar de unicate. A- 
proximativ 80 la sută din numărul 
pieselor pentru mașinile agregate 
produse de colectivul Uzinei „Stea
gul roșu“ din Brașov sînt tipizate și 
unificate. Este suficientă o grupare 
a dispozitivelor, o simplă schimba
re a lor pentru alcătuirea unor a- 
gregate ce se pot folosi la executa
rea altor operații. Avantajele me
todei sînt multiple. Un calcul arată 
că, prin extinderea acestei forme 
moderne de organizare a producției, 
randamentul strungurilor paralele 
crește de aproape trei ori, al strun- 
gurilor-revolver eu 50 la sută, iar al 
mașinilor de frezat cu 40 la sută.

Experiența tehnică dobîndită în 
ce privește prelucrarea de grup a 
pieselor este un bun acumulat, dar 
credem că nu trebuie să rămînă nu
mai în cadrul cîtorva întreprinderi, 
în unele locuri se vădește încă o re
zervă nejustificată față de ea. De 
pildă, la Uzina de strunguri din 
Arad, această metodă s-ar putea a- 
plica cu bune rezultate la fabricarea 
roților dințate și a axelor. Unele re
pere ale instalațiilor de ridicare ale 
podurilor rulante, pe care le produce 
Uzina mecanică din Timișoara, pot fi 
și ele prelucrate prin tehnologia de 
grup.

★

întreprinderile constructoare de 
mașini au numeroase posibilități de 
perfecționare a metodelor de orga
nizare a producției. Este însă nece
sar ca experiența pozitivă dobîndită 
pînă acum să fie studiată și con
fruntată mai atent cu metodele mai 
puțin eficiente folosite în unele în
treprinderi, spre a se realiza astfel 
o mai largă extindere a el. Direc
țiile generale de resort din minister, 
conducerile întreprinderilor, solici- 
tînd în mai mare măsură cadrele 
tehnice din uzine, pe cercetătorii 
științifici și pe proiectant! la rezol
varea problemelor care se pun în 
această privință, pot aduce o con
tribuție însemnată la lărgirea ca
drului de aplicare a metodelor mo
derne de organizare a producției.

Andrei BURLA
director
Petre ISAC
director adjunct 
Comitetul de Stat pentru pro
blemele de Muncă și Salarii

rea unora dintre utilajele aflate în 
funcțiune. Se va mări spațiul afectat 
pentru operațiile de dezbatere a for
melor, pentru prepararea amestecu
lui de formare și curățirea pieselor 
turnate. Se are în vedere șl crearea 
unor depozite pentru fier vechi șl 
alte materii prime. Toate acestea 
vor permite o mai bună utilizare a 
suprafețelor de producție existente 
și elaborarea unor cantități de oțel 
sporite.

M. STÀNCESCU
tehnician la Uzinele „Vulcan" 
din București



Pag. 4
EES

S C I N 1 E I A Nr. 6453DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRIJ 3

LACURILE 
BAHLUrULUI 

@ UZINE Șl BLOCURI DE LOCUINȚE 
PE FOSTELE TERENURI SUPUSE 
INUNDAȚIILOR DIN ZONA DE SUD 
A SASULUI®5 LACURI DE ACU
MULARE ÎNTR-0 PRIMĂ ETAPĂ

Orașul lași se întinde pe 7 coline 
situate în dreapta și în stingă rîu- 
lui Bahlui. Prezența unui rîu în mij
locul unui oraș este întotdeauna 
binefăcătoare. Dar Bahluiul prezen
ta un inconvenient destul de mare. 
Pe vreme secetoasă apa era puțină, 
iar în timpul ploilor provoca mari 
inundații. In decursul anilor s-au 
făcut mai multe încercări sau mai 
bine zis propuneri pentru regulari
zarea rîului Bahlui. Primul docu
ment scris care amintește de acest 
lucru este memoriul din 1785 al con
telui d’Hauteville, (fost secretar al 
domnitorului loan Sandu Sturza), cu 
privire la starea țăranilor din Mol
dova. Documentul glăsuiește că 
„...singurul lucru cuminte ar fi de a 
scurge acel rîuleț murdar ale cărui 
ape mici nu-și pot săpa matcă și 
sînt, răstimp de nouă luni pe an, un 
izvor de miasme ucigătoare".

...In prezent, paralel cu moderniza
rea orașului Iași s-a trecut și la re
gularizarea rîului Bahlui. In partea 
de sud-est a lașului se ridică as
tăzi Fabrica de ulei „Unirea“, Uzi
na metalurgică, întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, Fa
brica de tricotaje „Moldova". Car
tierul muncitoresc Socola-Nicolina 
este acum de nerecunoscut. De o 
parte și de alta a străzilor largi și a 
bulevardelor străjuiesc blocuri mo
derne, construite în ultimii ani, care 
totalizează peste 5 000 de aparta
mente. S-au construit mai multe 
complexe comerciale, școli etc. Cu 
prilejul vizitei conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Iași, în 
septembrie 1961, s-a stabilit ca o da
tă cu obiectivele economice și social- 
culturale ale orașului să se ia măsuri 
corespunzătoare pentru regulariza
rea Bahluiului. '

De atunci, lucrările de regulari
zare a rîului Bahlui au continuat cu 
intensitate. S-a reușit ca noile obiec
tive industriale să fie puse la adă-

Surse noi de ape 
termale

La poalele munților Apuseni, în apro
piere de Oradea, s-au descoperit, încă în 
secolul trecut, importante surse de ape 
termale. Pe baza lor a luat ființă cu
noscuta stațiune balneară Victoria, care 
atrage în fiecare an mii de oameni ai 
muncii la odihnă și tratament. Fiind 
cunoscută existența apelor termale în 
subsolul din apropierea orașului, au 
fost inițiate lucrări de foraj pe locul 
unde Crișul cotește spre apus, în apro
pierea Parcului muncitoresc și a ștran
dului din localitate. Apele descopeiite 
aici au proprietăți fizice și chi
mice valoroase. Secția din Cluj a Insti
tutului de fizică atomică al Academiei 
R. P. Romine a comunicat sfatului 
popular regional următoarele date pri
vind rezultatele analizei radtoicgice e- 
fectuate asupra apei termale din sonda 
nr. 4006, forată de I.S.E.M. : adîncimea 
sondei — 2813 metri; temperatura apei— 
78 grade Celsius; debitul sondei — 9 
litri pe secundă (32 400 litri pe oră). 
Apele termale descoperite recent sînt 
radioactive putînd fi valorificate în 
scopuri balneare.

H. GROSU

ELECTRIFICAREA
PEȘTERII 1AL0MICI0ARA

Recent au fost terminate lucrările 
de electrificare a peșterii Ialomi- 
cioara, situată în masivul Bucegilor. 
Montarea celor 27 de reflectoare și 
35 de lămpi pe o întindere de a- 
proape 1 600 metri oferă miilor de 
vizitatori ai peșterii condiții bune 
de orientare. Aceasta a permis des
coperirea unor locuri necunoscute 
pînă acum în această peșteră.

(Agerpres)

La tratament în stațiunea Vatra Dornei

Noi construcții de locuințe pe malul Bahluiului
post de eventualele inundații. Pentru 
combaterea efectelor dăunătoare ale 
apelor se fac lucrări de hidroamelio
rații care vor duce la crearea a 5 
lacuri de acumulare. Sînt regula
rizate și albiile piraielor Nicolina pe 
4 km și Repedea — Vămășoaia pe 6 
km. Aceste lucrări au termen de 
execuție pînă la sfîrșitul anului 1964. 
Barajele a patru lacuri sînt gata, iar 
al 5-lea este pe terminate. Prin 
terminarea acestor lucrări vor fi a- 
părate de inundații și circa 4 500 ha 
terenuri agricole. Pe de altă parte 
s-au creat condiții ca circa 1 300 ha 
teren să poată fi irigat. Ne oprim 
numai la aceste avantaje, fără a 
mai sublinia schimbarea aspectului 
urbanistic al albiei rîului Bahlui și 
al afluenților săi prin oraș și zona 
industrială.

Constructorii, specialiștii și întreg 
colectivul de muncă de la Direcția 
de gospodărire a apelor Siret-Prut, 
care lucrează pe șantierele lacurilor 
de acumulare ale Bahluiului sau la 
sistematizarea albiei sale, au rapor
tat că sînt pe sfîrșite lucrările pre
văzute în prima etapă. Ei se pregă
tesc să continue și obiectivele din 
etapa a Il-a. In continuare, se prevede 
construirea a încă 6 bazine de acu
mulare. Regularizarea rîului Bahlui 
va fi continuată și în aval de 
Iași pe încă 18 km, pînă la vărsare 
în Prut și pe o porțiune asemănă
toare în amonte de oraș. Vor fi fe
rite astfel de inundație aproximativ 
6 000 ha, pe care vor putea fi ame
najate sisteme de irigație. Pentru 
lucrările din etapa a doua, proiec
tele sînt în curs de definitivare.

Manole CORCACI

SEZONUL BALNEAR IARNA
• 20 de stațiuni permanente
® Lărgirea posibilităților de tratament

In multe stațiuni au fost create în ul
timii ani condiții care permit continuarea 
sezonului balnear și în timpul iernii. De 
la Direcția balneo-climaterică a Ministe
rului Sănătății și Prevederilor Sociale am 
aflat unele amănunte cu privire la func
ționarea acestor stațiuni în sezonul 
actual.

institutul de balneologie și fiziotera
pie a efectuat în ultimii ani numeroase 
cercetări stabilind indicațiile de tratament 
balnear în cuisul iernii pentru fiecare sta
țiune în parte. In momentul de față func
ționează în permanență 20 de stațiuni de 
interes general, toarte multe dintre ele 
la capacitatea maximă. De exemplu afec
țiunile reumatismale pot fi tratate la Her- 
culane, Govora, Etorie-Nord, Mangalia, 
Victoria, Sovala. Călimănești, Pucioasa, 
Bazna, Ocna Sibiului; afecțiunile digesti
ve — la Călimănești, Olănești, Sîngiorz 
și Slănicul Moldovei; afecțiunile cardio
vasculare — la Buziaș, Vatra Dornei, Bor- 
sec; afecțiunile ginecologice — la Sova- 
fa, Bazna, Ocna Sibiului; afecțiunile uro
logice — la Călimănești și Olănești; ne
vrozele la Sinaia și Tușnad. Am enume
rat doar principalele profile de boli 
ce beneficiază de tratament balnear și în 
anotimpul rece. In ultimă ani au fost per
manentizate și unele sanatorii din stațiu
nile de pe litoral, ca și unele sanatorii 
balneare pentrj copii — la Victoria, Că
limănești, Govora, Olănești, Bușteni, Gura 
Ocniței, Vatra Dornei, Eforie-Sud, Techir- 
ghiol, Slănic Moldova, Covasna și „1 Mai"- 
Oradea.

Școlarizarea elevilor internați în sana
toriile balneare se organizează în cadrul 
acestor unjlăți, ele fiind încadrate cu pro
fesori și învățători și dotate cu materia
lele necesare procesului de îrivățămînt.

Pentru asigurarea unor condiții cores
punzătoare de cură și cazare, secțiunile 
de sănătate și prevederi sociale ale sfa
turilor populare regionale și serviciile me
dicale balneare din stațiuni au acordat 
atenție, în acest sezon, în special pregă

O fotografie din 1932. In acel an inundațiile ajunseseră pînă în piața 
gării principale a lașului

ARTIȘTI AI mimiM
Am văzut la Tg. Ocna o expoziție 

interesantă. Peste 260 de obiecte de 
artizanat, de artă populară și deco
rativă. Autorii lor nu sînt niște ar
tiști consacrațl, ci soții Clemansa și 
Aurel Nicodim, ambii funcționari în 
acest orășel moldovean. De ani de 
zile, în timpul lor liber, soții

tirii bazei materiale de tratament. La Bu
ziaș și Călimănești-Căciulata au fost date 
în funcțiune noi servicii de elecfrotera- 
pie, iar la Eforie Nord o secție modernă 
de hidroferapie. La Herculane s-au mo
dernizat secția de fizioterapie și trei din 
pavilioanele de băi sulfuroase termale; tot 
în această stațiune s-a racordat la băi și 
izvorul Hercule, cu apă termală radio
activă, slab concentrată, care dă posibili
tate lărgirii indicațiilor de tratament. La 
Sovata s-au făcut amenajări pentru func
ționarea în fot cursul anului a pavilio
nului de nămoloterapie. De asemenea, au 
fost efectuate amenajări importante pen
tru tratamentul nevrozelor la sanatoriul 
din Sinaia și la Tușnad, unde înainte se 
efectuau tratamente numai vara. La Pu
cioasa este în curs de construcție un nou 
pavilion de balneo-fizioferapie, care va 
mări considerabil posibilitățile de trata
ment complex din această stațiune. La 
Vatra Dornei, Olănești, Sîngeorz, Buziaș, 
Bazna au fost captate și date în folosință 
noi izvoare de ape minerale.

In stațiuni va continua, de asemenea, 
activitatea științifică de cercetare; sub în
drumarea Institutului de balneologie și 
fizioterapie se întreprind studii în vede
rea stabilirii eficienței curei balneare în 
sezonul rece la o serie de afecțiuni cum 
sînt hepatita cronică, ateroscleroza și reu
matismul degenerativ.

4r
Unele informații suplimentare cu privire 

la condițiile de plecare în aceste stațiuni 
am primit și de la O.N.T. „Carpați”. A- 
genția asigură trimiteri la tratament bal
nea- — în tot cursul anotimpului rece — 
la Bazna, Călimănești-Căciulata, Olănești, 
Govora, Herculane, Ocna Sibiului, Pu
cioasa, Sovata, Victoria, Buziaș, Vatra 
Dornei, Sîngiorz, Slănic Moldova, Sinaia 
și Tușnad. Locurile se primesc în baza 
unei recomandări medicale, iar seriile 
sînt de 18—20 de zile ; la cerere, se pot 
obține locuri și pentru 14 zile.

Nicodim lucrează cu migală diferite 
piese miniaturale din crengi, conuri 
de brad, coji de ou sau de nucă etc. 
Recunoști, pictate sau pirogravate, 
scene din „Dumbrava minunată" și 
„Nada florilor" de M. Sadoveanu, 
„Amintiri din copilărie" de I. Crean
gă, compoziții, peisaje ș.a. „Totul 
dovedește răbdare, măiestrie și 
poezie" — notează unul dintre vizi
tatorii expoziției în caietul de im
presii. Este a treia expoziție pe care 
o organizează soții Nicodim în ora
șele regiunii Bacău.

Tînăra generație Nicodim începe 
și ea să-și manifeste talentele. Fiica 
lor, Doina, a absolvit conservatorul 
și este profesoară de muzică, iar 
Sorin, mezinul, este elev la școala 
de arte plastice.

Gh. BALTĂ

(Urmare din pag. I-a) 

te puține cadre didactice care lu
crează în școlile de 8 ani. Or, tocmai 
acestea au mai mult nevoie de spri
jin. După părerea noastră, este ne
cesară o muncă mai susținută pen
tru atragerea, în mod organizat și 
sistematic, la acțiunile organizate de 
către societăți, a cadrelor didactice 
care predau în școlile de opt ani, 
dornice să-și perfecționeze pregătirea 
de specialitate și metodică, a celor 
care își completează studiile supe
rioare sau se pregătesc pentru ob
ținerea gradelor didactice. O atenție 
deosebită credem că va trebui a- 
cordată învățătorilor și profesorilor 
din școlile de la sate. In acest sens 
merită studiată și extinsă experien
ța pozitivă a unor filiale și subfilia
le — Orăștie, Tg. Jiu ale Societății 
de științe naturale și geografie, Si
biu, Buzău, Lugoj ale Societății de 
științe istorice și filologice — care 
au reușit să antreneze la acțiunile 
lor și cadre didactice din comune.

Societățile desfășoară o activitate 
susținută, cu bune rezultate, și în 
rîndul tineretului școlar, urmărind 
să-i dezvolte interesul pentru studiul 
diferitelor discipline de învățămînt, 
pasiunea pentru știință. Intre ac
țiunile mai importante se numără o- 
limpiadele și concursurile ce antre
nează, an de an, tot mai mulți elevi, 
în acest an, de exemplu, s-au 
prezentat la olimpiadele de matema
tică, fizică și chimie peste 65 000 de 
școlari, față de 27 500 în anul 1959, 
iar la concursul de literatură —. 
19 000 elevi. Din concluziile desprinse 
pe marginea ultimelor olimpiade și 
concursuri se conturează însă nece
sitatea unei mai bune organizări a 
acestora, atît în privința conținutu
lui tematicii, a axării ei în mai mare 
măsură pe cerințele procesului de 
învățămînt, cît și sub aspectul pro
gramării lor. în unele regiuni (Mara
mureș, Suceava, Dobrogea, Hunedoa
ra, Bacău), unde au fost puțini evi- 
dențiați, se cere mai multă stăruin
ță pentru pregătirea elevilor.

Conținutul publicațiilor 
la nivelul cerințelor

In activitatea societăților un loc 
important ocupă publicațiile, în 
care se concretizează o bună parte 
a muncii pe care ele o desfășoară. 
Cu excepția Societății de științe is
torice și filologice, celelalte au fie

SFATUL MEDICULUI

Anemiile la copii
Semnul cel mai evident, comun 

tuturor anemiilor, indiferent de cau
za care le-a produs este paloarea 
tegumentelor (pielii) șl mucoaselor. 
Există însă și copii palizi care nu 
sînt anemici. Numai o hemogramă, 
cu numărătoarea globulelor roșii și 
stabilirea conținutului lor de hemo- 
globină, poate da răspunsul la în
trebarea dacă avem de-a face cu o 
anemie.

In sînge, globulele roșii (hematii 
sau eritrocite, cum sînt denumite) au 
drept funcție principală înmagazi- 
narea și transportarea hemoglobi
nei. Care este însă rolul acesteia ? 
Hemoglobina, o substanță proteică 
ce conține fier și dă globulelor cu
loarea roșie, se încarcă în organism 
cu bioxidul de carbon, rezultat din 
procesele ce se desfășoară în dife
ritele țesuturi și organe, fiind trans
portată de globulele roșii ale sîn- 
gelul spre capilarele fine ale plămî- 
nului. Aici, bioxidul de carbon este 
eliminat, iar hemoglobina e încărcată 
cu oxigenul inspirat, atît de necesar 
funcționării normale a celulelor și 
țesuturilor și, în ultimă instanță, în
săși vieții organismului.

Anemia — adică scăderea numă
rului de globule roșii sau a conți
nutului lor de hemoglobină — apare 
cu multă ușurință la copii, mai ales 
la sugar și copilul mic, deoarece la 
această vîrstă formarea sîngelui în 
organism poate fi lesne influențată 
nefavorabil de diferiți factori nocivi 
— infecții, carențe alimentare etc.

Uneori, în cazuri rare de altfel, co
piii prezintă o anemie mai mult sau 
mai puțin accentuată, chiar de la 
naștere. Este așa-numita anemie 
gravă a noului născut. Ea se produ
ce în ultimele săptămîni de via
ță intrauterină, determinată de o 
distrugere substanțială a eritrocite- 
lor fătului, din cauza unei nepotri
viri între sîngele mamei șl al copi
lului. Transfuzii de sînge efectuate 
imediat după naștere pot salva co

O curiozitate dar și un lucru ingenios : în trunchiul acestui copac se 
află săpată o veche fîntînă (comuna Vama — Oaș)

Foto : Ioniță G. Andron

științifice

care cîte două publicații periodice 
(Gazeta matematică seria A și B, 
Revista de fizică și chimie seria A 
și B, „Natura“ seria biologie și geo- 
grafie-geologie) care totalizează un 
tiraj de 62 500 exemplare. Pe lîngă 
acestea, ele mai elaborează diferite 
lucrări, buletine și volume de comu
nicări. Societatea de matematică e- 
laborează, de pildă, „Bulletin Mathé
matique“ și „Mathematica“, Societa
tea de științe naturale și geografie —- 
volume de comunicări de geografie, 
geologie, botanică și zoologie, iar So
cietatea de științe istorice și filolo
gice — studii și articole de istorie, 
de limbă și literatură. Unele filiale 
au reușit să pregătească pentru ti
par lucrări și broșuri cu caracter de 
popularizare.

După aprecierea cadrelor didacti
ce, cele mai multe materiale cuprin
se în publicațiile amintite sprijină 
nemijlocit procesul instructiv-edu- 
cativ, sînt utile prin noutatea infor
mațiilor, prin recomandările meto
dice pe care le fac. Cît se poate de 
binevenită a fost introducerea în 
revista „Natura“ a rubricii „Pre
darea agriculturii în școlile de opt 
ani de la sate“, rubrică în care ca
drele didactice găsesc materiale de 
îndrumare metodică, de organizare a 
lucrărilor practice, date pentru 
exemplificarea cunoștințelor teore
tice. Acestea nu se rezumă numai la 
semnalarea dificultăților care există 
în predarea și însușirea unor pro
bleme, ci sugerează metode concrete 
izvorîte din experiența autorilor și 
a altor cadre didactice care au obți
nut rezultate bune în procesul de 
instruire și educare a tineretului. De 
asemenea, printr-o serie de articole, 
publicațiile pentru tineret ajută 
pe elevi la aprofundarea și consoli
darea materiei predate în școală, le 
dezvoltă priceperea de a rezolva în 
mod independent problème.

Se observă însă că nu întotdeauna 
publicațiile țin seama de conținutul 
programelor școlare, de ritmul par
curgerii lor. Așa se explică faptul că, 
la data apariției, unele articole pu
blicate în Gazeta matematică, seria 
B, erau depășite de materia expusă 
în școală sau anticipau cu mult te
mele ce urmau a fi predate. în re
vista „Natura“, cît și în alte publi
cații au apărut și unele articole care 
tratează aspecte minore sau care nu 
aduc nimic nou în problemele abor
date. în același timp, publicațiile 
periodice, atît cele destinate profe
sorilor cît și cele pentru elevi, acor
dă insuficientă atenție problemelor 

pilul. Acest tel de anemie poate fi 
prevenit dacă se cercetează în prea
labil „incompatibilitatea sanguină 
prin factorul Rh" al părinților.

Prematurii (copiii născuți înainte 
de vreme), uneori și gemenii, prezin
tă adeseori, încopînd din săptămîni- 
le 6—8 de viață, o anemie care se 
accentuează treptat. Această formă 
de anemie se datorează faptului că 
acești copii au de la naștere rezer
ve de fier mult mai reduse decît co
piii născuți la termen. Ca urmare, 
scade repede, după naștere, posibi
litatea formării hemoglobinei. Nici 
laptele cu care sînt hrăniți nu con
ține suficient fier pentru acoperirea 
nevoilor. De aceea, dacă este cazul, 
medicii recomandă pentru preveni
rea acestei anemii diferite prepara
te ce conțin fier, începînd chiar de 
la vîrsta de 2—3 luni.

La sugari și copii mici se pot ivi 
așa-numitele anemii carențiale, pro
vocate de greșeli de alimentație și 
îngrijire defectuoasă sub aspectul 
igienii. Boala apare cu ușurință la 
sugarii trecuți de vîrsta de 6—8 luni, 
care primesc o alimentație nerațio
nală, lipsită de fier, de vitamina C 
și cele din complexul B, cît și la cei 
ținuți în camere întunecoase, nea
erisite și în care se fumează.

Prevenirea acestor anemii se face 
prin alimentarea rațională a suga
rului. Astfel, nu este indicat să se 
prelungească alimentația exclusivă 
cu lapte peste vîrsta de 5—6 luni ; 
ci, după sfatul medicului, se vor 
introduce treptat, la toți sugarii tre
cuți de 3 luni, sucuri de fructe și le
gume, iar de la 5—6 luni se va face 
„diversificarea" alimentației, cu in
troducerea treptată a alimentelor ce 
conțin fier (supe și piureuri de le
gume, fructe, gălbenuș de ou, apoi 
carne, ficat). Administrarea unei 
alimentații corecte, crearea unor 
condiții de mediu corecte (ca
meră aerisită, curată, scoaterea co
pilului la aer și soare), concomitent 

specifice școlilor generale de opt ani. 
Conducerile societăților și colectivele 
redacționale sînt chemate să îmbu
nătățească orientarea tematică a 
acestor publicații, să dea dovadă de 
mai multă atenție și exigență în 
programarea și aprecierea calității 
lucrărilor, să inițieze dezbateri în 
scopul îmbunătățirii lor, să asigure 
publicarea la timp a unor materiale 
interesante, variate și accesibile.

★

în ultimii ani, Ministerul Invăță- 
mîntului, secțiile de învățămînt ale 
sfaturilor populare au acordat un 
sprijin mai larg societăților științifi
ce în realizarea sarcinilor lor. Mai 
puțin s-au ocupat însă de coordona
rea activității acestora cu ansamblul 
acțiunilor ce se întreprind în învă
țămînt pe linia perfecționării cadre
lor didactice, a îmbunătățirii activi
tății lor în rîndul elevilor. Cu mai 
multă atenție vor trebui analizate 
planurile și conținutul manifestări
lor inițiate de către societăți, efica
citatea acestor activități. Dacă ini
țiativa conducerii societăților de a 
informa ministerul, secțiile de învă
țămînt ale sfaturilor populare despre 
principalele constatări ce se desprind 
în urma consfătuirilor, sesiunilor, 
olimpiadelor și concursurilor este 
meritorie, s-a vădit însă o insufi
cientă preocupare pentru valorifica
rea într-o măsură mai mare și ope
rativă a acestor concluzii. E bine ca 
secțiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare să dea dovadă de mai mul
tă solicitudine față de nevoile filia
lelor și subfilialelor, să țină mai 
mult seama de activitatea pe care o 
depun membrii corpului didactic pe 
linia societăților științifice.

Acum cîteva luni a fost despărțită 
Societatea de științe matematice și 
fizice în două societăți, ceea ce răs
punde mai bine cerințelor profesori
lor de matematică și de fizică, per
fecționării predării disciplinelor res
pective în școli. Pe considerente ase
mănătoare se bazează și propunerea 
unor cadre didactice ca Ministerul 
învățămîntului să studieze posibili
tatea despărțirii actualelor societăți 
de științe naturale și geografie și de 
științe istorice și filologice în patru 
societăți distincte.

Inițiind noi acțiuni cu un bogat 
conținut, societățile sînt chemate să 
contribuie cu și mai multă eficacita
te la perfecționarea pregătirii știin
țifice și pedagogice a cadrelor didac
tice, la îmbunătățirea continuă a 
procesului instructiv-educativ. 

cu administrarea de preparate me
dicamentoase ce conțin fier, vitami
ne C și B complex, permit vindeca
rea mat mult sau mai puțin rapidă 
a acestor anemii.

Iniecfiile, oricare ar fi ele, mai 
ales cele repetate și de durată, bo
lile iniecto-contagioase pot provoca 
la sugari și copii mici anemii de 
diferite grade care, prin tratament 
medical corect, se vindecă relativ 
ușor. Tulburările digestive (diareele) 
cronice sau repetate pot determina, 
de asemenea, anemii la copiii mici.

îndepărtarea factorilor care gene
rează aceste anemii constituie sin
gura posibilitate de prevenire a lor, 
reprezentînd, totodată, condiția esen
țială pentru vindecarea lor.

La copii preșcolari și școlari,lău
zele anemiilor sînt în general a- 
celeași. Dar și paraziții intestinali 
(ascarizi sau limbrici, tricocsfali, 
tenia sau panglica, botriocefali) pot 
determina anemii, uneori chiar 
destul de grave. Anemia poate fi și 
semnul inițial al unei leucemii.

O formă gravă de anemie întîlnită 
la adulțl — anemia pernicioasă — 
nu se în’îlnește aproape niciodată 
la copiii sub 7 ani. Pot să apară 
însă așa-numitele anemii hemoliti- 
ce, produse prin hemoliza, adică 
distrugerea hematiilor mai devreme 
ds 120 zile cît este durata lor nor
mală de viață. Aceste anemii pot ii 
congenitale sau dobîndite.

Cauzele atît de numeroase, care 
pot provoca anemii la copii impun 
ca atunci cîud părinții observă pa
loare, pierderea poftei de mîncare, 
oprirea in creșterea ponderală, icter 
ușor etc., să prezinte copilul neîn- 
tîrziat la consultația medicală. Nu
mai medicul, după ce va fi stabilit 
cauza anemiei, poate hotărî tra't- 
mentul de urmat.

Conf. dr. V. PETRESCU-COMAN

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. 

Romine : Evgheni Onegliin (orele 19,30). 
Sala Palatului R. P. Romine : Spec
tacol de varietăți (prezentat de Tea
trul de stat de operetă — orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zclle Nitouche (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : 
Regele Lear (orele 19,30), (sala Stuolo) : 
Moartea unui artist (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Al. Sahla nr. 70 A) : »ragă mincinosule 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Som
noroasa aventură (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottarà' (sala Magheru) : Luua 
dezmoșteniților (orele 19,30), (sala Stu
dio) ; Scandaloasa legătură (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Jurnalul unei femei (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Frank al V-lea (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" (str. 
30 Decembrie nr. 9) : Mitică Popescu 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (sala „Savoy") : Revista de altă
dată (orele 20), (sala Victoria) : Și băieții 
și fetele (orele 20). Teatrul „Țăndărică": 
Cartea cu Apolodor (spectacol pentru 
copii — orele ÎS), Eu și materia moartă 
(spectacol pentru adulți — orele 20,30). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al C.C.S. 
(str. Lipscani hr. 59) : O carte despre fru
musețe (orele 20). Circul de stat : Spec
tacol prozentat de ansamblul circului 
italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Can-Can (film pentru ecran panora

mic): Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
Hamlet — cinemascop : Republica (9,30; 
12,15; 15,15; 18,15; 21). Sedusă și abando
nată : Festival (9,45; 12,30; 15,45; 18; 20,45). 
Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Grivița 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Melodia (9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15). S-a întîmplat Ia 
miliție — cinemascop : Luceafărul (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Urmașul Iul Gin- 
gls-Han : Carpați (10; 12; 14; 16). Veselie 
ta Acapulco : București (9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45). Feroviar (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Modern (10; 12,30; 15; 
17,30; 20,15), Flamura (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). 30 de ani de veselie : Capitol 
(9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15), Aurora (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,39; 21), Unirea (11; 
16; 18,15; 20,30). Umbrelele din Cher
bourg : Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Străinul — cinemascop • (ambele 
scrii) : Central (9,45; 13,15; 10,45; 20,15), 
Popular (16; 19,30). Ioana în atac : Lu
mina (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30),
Adesgo (15; 17; 19; 21). Dragoste la zero 
grade : Union (15; 17; 19; 21). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața), 
in viitoare : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Galapagos ; Din viața peștilor 
exotici : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Giulești (9.30; 13; 16,30; 20), Arta 
(16; 19,30). Teama : înfrățirea între po
poare (15; 17,30; 20), Tomis (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Moșilor (15,30; 1«;
20,30).  Aventura de la miezul nopții : 
Cultural (15,30- 18; 20,30). Ciociara ; Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). M-ani în
drăgostit la Copenhaga : Buzeșt.1 (16: 
18,15; 20,30). Domnișoara... Barbă Albas
tra : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Comisarul 
Maigret se înfurie : Bucegl (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Pacea (11; 16; 13,15;
20,30).  Accattone : Flacăra (14; 16,15; 18,30; 
20,45). Al nouălea nume : Vitan (16; 
18,15; 20,30). încurcătură blestemată :
Miorița (9,30; 12,15; 15; 18; 21), Cosmos 
(15; 17,45; 20,30). Rezervat pentru moarte: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Brațul nedrept al 
legii : Viitorul (14,30; 16.30; 18,30; 20,30), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Banda de Iași : 
Colentina (16; 18,15; 20,30). Viața particu
lară : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Poveste de pe Don ; Floreasca (16- 
18,15; 20,30). Comoara din Vadul Vechi ■ 
Rahova (16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 18;
20,30).  Vii și morți — cinemascop (ambele 
serii): Drumul Sării (15,30; 19,15). Hatari 
— cinemascop (ambele serii) : Ferentari 
(3,30; 13; 16,30; 20). Colaboratorul Ceka: 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 •— Universitatea tehnică la 

televiziune : „Caracteristicile proceselor 
industriale automatizate" de ing. Ilie 
Papadache de la Institutul de proiectări 
de aparataj electrotehnic șl Instalații 
de automatizare. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Pentru tineretul școlar: 
O vizită într-un atelier de pictură. 19,40 
— Filmul documentar „Feerie nocturnă“. 
20,00 — -Săptămîna. 21,00 — Schiță cine
matografică „Peste plaiuri și coline". 
21,20 — Muzică distractivă. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

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

călduroasă, exceptind estul țării, unde 
s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil, 
mal mult senin în Oltenia și Banat. Au 
căzut ploi izolate și sub formă de 
averse în Dobrogea și Moldova, unde 
temporar s-au transformat în lapoviță. 
Vîntul a suflat potrivit cu Intensificări 
pînă la tare șl în rafale, predominînd 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între 17 grade 
la Băilești și 4 grade la Intorsura Bu
zăului și Tîrgu Secuiesc. In București : 
Vremea a fost călduroasă cu cer va
riabil. Vîntul a suflat tare din nord- 
vest. Temperatura maximă a fost de 
15 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 noiembrie. In țară : 
Vreme în general frumoasă, cu cer va
riabil, mai mult noros în nord-vestul 
țării, unde vor cădea ploi temporare. 
Vîntul va sufla potrivit, predominîrd 
din vest. Temperatura ușor varlabl • 
Minimele vor fi cuprinse între —2. șî 
+ 8 grade, iar maximele între + 2 și 
+ 12 grade. Tn București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cer variabil.
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII R. P. MONGOLE informații
.Joi seara, ambasadorul R.P. Mon

gole la București, Togoociin Ghen- 
den, a oferit o recepție cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Mongole. 
Au participat Gogu Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Mosora și Voinea 
Marinescu, miniștri, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob-

ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, ziariști. 
Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R.P. Romînă 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

R.P. Mongole a rostit joi seara o cu- 
vîntare la posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)

e.ala unui film iugoslav
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

R.S.F. Iugoslavia, joi seara, la cine
matograful „Republica“ din Capita
lă, a avui ioc un spectacol de gală 
organizat de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. A fost prezen
tat filmul „Drum periculos“.

Regizorul Mircea Drăgan a vor
bit despre succesele cineaștilor iugo
slavi și a prezentat publicului pe 
Mate Relja, realizatorul filmului 
prezentat, și pe artista Hermina Pi- 
pinic.

La spectacol au participat Con
stantin Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, și alte persoa
ne oficiale, oameni de artă și cul
tură.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Artiștilor oaspeți le-au fost oferi
te flori. Spectacolul s-a bucurat de 
succes. (Agerpres)

țară 
șantierelor

pe 
in probleme ale 
de construcții

?

SINAIA (prin telefon). — La Si
naia au început ieri lucrările con
sfătuirii pe țară cu tema „Producti
vitatea muncii pe șantierele de con- 
strucții-montaj“, organizată de 
CSCAS, în colaborare cu unele mi
nistere și sfaturi populare regionale. 
La consfătuire participă specialiști 
din CSCAS, reprezentanți ai condu
cerilor unor ministere și ai comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare regionale, cadre din conducerea 
trusturilor regionale și ale altor or
ganizații de construcții. Vor fi puse 
în discuția participanților teme im
portante pentru activitatea șantiere
lor: „Căile de creștere a productivi
tății muncii la lucrările de montaj 
în industria chimică“, „Influența pre- 
fabricării elementelor din beton ar
mat asupra reducerii volumului de 
muncă necesară executării unor ca
tegorii de construcții“, „Organizarea 
științifică a lucrărilor pe șantierele 
de construcții-montaj“ ș.a.

LA MONUMENTUL EROILOR 
PATRIEI

Joi la amiază, Olof Gustav Bjur- 
strcm, noul ambasador al Suediei la 
București, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei. 
Au fost de față reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Forțelor Armate și 
Sfatului popular al Capitalei.

★

Joi a părăsit Capitala, plecînd
R.P. Bulgaria, o delegație a U.A.S.R. 
condusă de tov. Ștefan Bîrlea, se
cretar al C.C. al U.T.M., președinte
le Consiliului U.A.S.R., pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii Interna
ționale a Studenților, care vor avea 
loc la Sofia între 28 noiembrie și 7 
decembrie.

ai

în

(Agerpres) '

Furfună în regiunea
Suceava

La 26 noiembrie, în regiunea Su
ceava a bîntuit o furtună puternică 
atingînd o viteză pînă la 175 km pe 
oră. în raioanele Rădăuți, Dorohoi, 
Săveni și Fălticeni au fost avariate 
locuințe, școli, grajduri și saivane 
ale gospodăriilor colective. De ase
menea, furtuna a provocat pagube 
în pădurile din regiune. Autoritățile 
locale au luat măsuri pentru ajuto
rarea celor sinlstrați.

(Agerpres)

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
DOUĂ LEGI ÎN CONGO

DE PRETUTINDENI

!.!■ NOUVEL

OBSERVÄI'EI
Săptămînalul parizian „LE NOUVEL 

OBSERVATEUR" a publicat în numărul 
său de joi un articol sub titlul „Cele 
două legi. Emile Lejeune revine din in
fernul congolez", din care reproducem 
extrase.

„Cînd m-am înapoiat la Paris — scrie 
autorul — am văzut într-un mare ziar 
de seară un titlu atroce pe opt coloane : 
«Ostaticii de la Stanleyville așfeapfă să 
fie mîncafi». Nu-mi amintesc ca indecen
ța să fi fost împinsă vreodată afît de 
departe și nici să se fi exploatat vreo
dată oroarea într-o asemenea măsură. Nu, 
lucrul de care se femeau ostaticii nu era 
antropofagia. Era moartea și lucrul a- 
cesfa era suficient. Astăzi, parașutiștii 
belgieni, ajutafi de forjele americane, 
au recucerit Sfanleyville-ul. La cererea 
expresă a lui Chombe, cu binecuvînta- 
rea fufuror puterilor N.A.T.O..."

Referindu-se la „emoția" pe care o 
anumită propagandă a urmărit s-o să
dească în rîndul opiniei publice din Oc
cident în legătură cu „soarta" europeni
lor aflați la Stanleyville, auforul scrie 
mai departe : „Dar cel pujin s-ar putea 
cere ca aceasfă emoție să nu facă dis
tincție între victime de culoare diferifă 
și ca această indignare să nu fie atît de 
cinic selectivă. Penfru că, în cursul ulti
melor pafru luni am văzut avioane

„Strafer" incendiind zeci de safe ; am 
văzut zeci de mii de fărani exterminați 
de armata lui Chombe. Cadavrele lor în 
putrefacție sînt încă acolo, pe străzile 
și pe cîmpiile unei țări ruinate.

Cine s-a emotionaf afunci ? A trebuit 
ca trupele dezlănțuite ale generalului 
Olenga, comandant al armatei populare, 
(numite „bande de rebeli") să ameninfe 
cu executarea ostaticilor albi, ca lumea 
civilizată, cum e numită, să observe că 
un război sălbatic se desfășoară în Con
go, fără să ocolească pe civili. De în
dată intervențiile 
înmulțit și, în 
de belgieni și de guvernul 
rican, anumite puteri 
că pot să frateze direct cu guvernul re
voluționar, căci acești „antropofagi” ho- 
fărîseră să-i trateze în mod diferif pe 
francezii, italienii și canadienii care se 
găseau în mîinile lor. Nu aveau nimit 
să le reproșeze. Dar în favoarea africa
nilor nici o voce nu s-a făcut auzită din 
lumea occidentală : elementele A.N.C. 
(armata guvernamentală congoleză) care 
în regiunea Albertville se antrenează 
acum cu aruncătoare de flăcări, vor in
cendia în zilele ce urmează foafe satele 
regiunii Fizzi și ale regiunii Baraka, esfe 
misiunea care le-a fost încredințată. Ei 
vor arde de vii pe tofi bărbafii și pe 
loate femeile pe care le vor înfîlni. A- 
cestea sînt ordinele. Numai copiii vor 
scăpa. Aici exisfă o lege pentru albi și 
alta pentru negri...

De 6 luni, guvernul Chombe nu re
zistă decît gra|ie ajutorului albilor. Nu
mai mercenarii venifi din Rhodesia și

diplomatice 
afară

s-au .
de Chombe, 

ame- 
au considerat

din Africa de Sud penfru plăcerea de a 
«vîna negri» au permis să se îndiguiască, 
apoi să se respingă valul revoluționar. 
Consilierul militar al lui Chombe este un 
belgian, colonelul Van de Walle. Avioa
nele de vînătoare care mitraliază și bom
bardează trupele lui Soumialof și satele 
ocupate de acesta, sînt americane și pi
lotate de cubanezi anticastriști. Masa
crați de militari americani și belgieni, 
răsculată i-au atacat pe civilii americani 
și belgieni. Nu e un lucru de mirare.

Ce ar fi asfăzi Congoul fără interven
ția străină? Ar fi, probabil, în mîinile 
răsculajilor. Nici o torfă nu pare în nici 
un caz capabilă să le bareze drumul. 
Jandarmii katanghezi ? Timp de cîteva 
săptămîni după recucerirea puterii, 
Chombe a crezut că va putea să se 
apere cu ajutorul A.N.C. Eroare : jandar
mii au început să ceară plata salariilor 
din urmă ; apoi au cerut avansarea ; pînă 
la urmă au refuzat să lupte. 2 000 de 
soldafi au trebuit să fie dezarmați la 
sfîrșitul lui septembrie și internați la 
Irebu. 1

Incapabile de a susține bătăliile orga
nizate cu armele lor rudimentare (care, 
de celp mai multe ori, nu sînt arme de 
foc) trupele lui Gaston Soumialof în
vață astăzi prin sînge și foc greaua
lecfie a țăranilor algerieni și din Indo
china : războiul revoluționar' de parti
zani. Chombe poate să obțină victorii, 
parașutiștii belgieni pot să recucerească 
Stanleyville-ul ; întocmai ca și în Viet
namul de sud, pacea nu va fi, cu toate a- 
cestea, restabilită. Instalat la 
după uciderea lui Lumumba cu ajutorul 
companiilor miniere, victorios grafie 
mercenarilor albi și armatelor străine, 
recuzat de Orgamzafia Unității Africane 
și de ansamblul țărilor neutre, Chombe 
nu are nimic în mînă pentru a uni na
țiunea congoleză".

STATUI DE PE VREMEA 
FENICIENILOR

Un grup de arheologi din Vene
zuela, conduși de profesorul Jullio 
Ripamonti, care a făcut săpături pe 
coasta de vest a Peninsulei Sinai, a 
descoperit cîteva importante vestigii 
ale antichității. Printre obiectele re
cuperate se găsesc două statuete re- 
prezentînd zeițe ale dragostei. Profe
sorul venezuelean socotește că cele 
două statui, lucrate cu o deosebită 
artă, ar aparține fenicienilor. Ele au 
fost descoperite prin dezgroparea 
unor morminte. Echipa arheologilor a 
mai scos la lumină numeroase obiec
te de olărit, 550 lămpi, 50 brățări și 
alte ornamente, precum și sigilii ci
lindrice.

PRIMUL ATLAS AL GHEȚARILOR 
DE PE ELBRUS

putere

Un grup de participanți la expedi
ția Universității din Moscova pe 
muntele Elbrus au elaborat primul 
atlas al ghețarilor de pe acest munte. 
Au fost stabilite suprafața acoperită 
de ghețari și viteza deplasării lor. Gro. 
simea ghețarilor variază de la 11 la 
100 metri, ceea ce permite să se pre
supună că muntele Elbrus ma; men
ține încă în adîncurile sale căldură 
vulcanică, fapt confirmat și de pre
zența gazelor combustibile descope
rite în apropiere de creasta de est a 
muntelui și de izvoarele fierbinți de 
la poalele lui, Oamenii de știință au 
stabilit, de asemenea, că acum vreo 
zece secole acest munte nu a fost 
acoperit de ghețari. Sub ghețarul 
Azau, de pildă, au fost descoperite 
vestigii de locuințe ale păstorilor.

Sub titlul de mai sus, ziarul vest-ger- 
man „Frankfurter Allgemeine" a publi
cat un articol al comentatorului său în 
probleme militare, Adelbert Weinstein.

Ministrului francez al afacerilor externe, 
Couve de Murville, care ar fi trebuit de 
fapt să participe la sesiunea Uniunii 
vest-europene de la Bonn, i s-a părut 
mai importantă tribuna sesiunii parlamen
tarilor — scrie autorul articolului. Pen
tru că, după cum era de pre
văzut, chiar din prima zi tema princi
pală a fost așa-z;sa forjă nucleară mul
tilaterală (F.N.M.). Atitudinea negativă a 
guvernului francez este evidentă. Dar,

ALIANȚA mi BOLNAVA"
tocmai 
Franfa 
Couve

penbu că in această problemă 
se vede izolată în cadrul alianței, 
de Murville a considerat că este 

o sarcină a diplomajiei franceze de a 
atrage cîfiva din cei peste 100 de ex
pert parlamentari ai alianței în tabăra 
franceză.

Și noul secretar general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio, și-a apărat punctul de 
vedere într-un mod clar. Referatul său 
a fost lung. Punctul culminant l-a consti
tuit, fără îndoială, expunerea privind 
F.N.M. Nici Brosio n-a atacat fronial. Dar 
criza care a cuprins alianța este 
evidentă, încîf chiar din reținerea 
disciplinată izvorăște întotdeauna 
zare. Aceasta este valabil atît 
francezi cît și pentru cei care nu
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RUGBI: Romînia — Franța
HANDBAL: Dinamo Vorwärts

CAMPIONATELE EUROPENE
DE TENIS DE MASĂ

Ultimele pregătiri 
ale rugbiștilor...

In vederea întîlnirii internationale 
de rugbi R. P. Romină-Franța, care 
se va disputa duminică, de la ora 
14,45, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, rugbiștii romîni au făcut 

, un ultim antrenament în compania 
formației bucureștene „Vulcan". An
trenamentul s-a desfășurat pe tere
nul unde va avea loc întîlnirea inter
națională și jucătorii noștri au ma
nifestat bună dispoziție de joc.

Formația va fi alcătuită din urmă
torul lot : Drobotă, T. Rădulescu, 
Ionescu Al., Stoica, Teofilovici, Ior- 
dăchescu, Preda, V. Rusu, Șerban, 
M. Rusu, Demian, Zlătoianu, Moraru, 
Stănescu, Mateescu, Chiriac, Giu- 
giuc, Wusek, Dragomirescu, Irimes- 
cu, Nica, Ciobănel și Penciu.

Arbitrul jocului va fi irlandezul 
Kevent Dominic Kelleher.

Aseară, oaspeții au sosit în Capi
tală Pe aeroportul Băneasa ei au 
fost întîmpinați de reprezentanți ai 
conducerii Federației romîne de rug
bi. de antrenori, rugbiști, ziariști.

In legătură cu pregătirile echipei 
de rugbi a Franței, ieri corespon
dentul nostru Ia Paris, TUDOR VOR- 
NICU, ne-a comunicat telefonic ur
mătoarele :

„De mai mulți ani urmăresc pre
gătirile ce se fac în Franța înaintea 
jocurilor dintre rugbiștii francezi și 
cei romîni. Trebuie să arăt că nici
odată conducătorii federației, spe
cialiștii, presa n-au acordat o aten
ție atît de mare acestui eveniment 
ca în zilele lui noiembrie 1964. Tele- 
viziuneq franceză a făcut aproape 
imposibilul ca să retransmită direct 
meciul și numai dificultățile tehnice 
au împiedicat realizarea proiectului. 
Totuși, aceasta trimite un specialist 
la București care să comenteze apoi 
filmul meciului pentru telespectato
rii francezi.

Pregătirile echipei 
meciul de duminică 
au început încă de 
acesteia dintr-un 
cabil întreprins în 
In acest turneu,
„găsit" — făcînd diferite 
— o înaintare viguroasă, iute și 
mogenă. Tocmai de aceea echipa 
pe care o veți vedea duminică la

București este mai echilibrată decît 
trecutelo selecționate franceze, care, 
de regulă, se bizuiau pe componen- 
ții liniei de trei-sferturi. înaintașii, 
conduși de căpitanul echipei, Mi
chel Crauste, jucător cu mare expe
riență, formează un pachet dinamic ; 
ei nu s-au lăsat impresionați de re- 
numele celor din Africa de Sud. A- 
dăugați la aceasta jocul celor doi 
mijlocași, frații Camberabero, mai 
mult decît o familie, și al unui fun
daș sobru, eficace și sigur, ca De- 
dieu. Conducătorul tehnic al echi
pei, Jean Prat, a declarat ieri după- 
amiază : „Trebuie ca jucătorii "din 
grămadă să nu cedeze tentației de 
a realiza încercări individuale. Pen
tru a întări disciplina colectivă, mă 
bazez pe cele două ședințe de an
trenament care vor avea loc vineri, 
imediat după sosirea noastră, și sîm- 
bătă. Dar să nu ne înșelăm. Rugbiul 
romîn a atins astăzi un asemenea 
nivel, incit nu mai sînt posibile de
rute ca cea din 1957 de la Bor
deaux".

Părerea mea este că antreno
ri! și jucătorii romîni trebuie să pri
vească cu mare atenție și răspun
dere jocul de duminică. Rugbiștii 
francezi vin la București să lupte 
pentru un rezultat cit mai bun. Cum 
este vorba de o echipă tînără, am
bițioasă sînt sigur că ei vor depune 
mari eforturi.

Și poate, tocmai de aceea, nimeni 
aci nu riscă

MALMÖ (prin telefon de la trimi
sul Agerpres Paul Ochialbi). — 
Campionatele europene de tenis de 
masă au continuat joi în sala Bal- 
tiska din Malmö cu desfășurarea 
primelor întreceri din cadrul probe
lor de simplu, Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—0 pe Kahns (Dane
marca), iar Eleonora Mihalca a eli
minat-o tot cu 3—0 pe norvegiana 
Ommedal. în turul următor, prima 
va juca cu Bras (Franța), iar a doua 
se va întîlni cu suedeza Petersson. 
Cea de-a treia reprezentantă a țării 
noastre, Ella Constantinescu, va juca

în primul meci cu cehoslovaca Kar- 
likova.

Cu excepția lui Dorin Giurgiucă, 
ceilalți trei membri ai echipei noas
tre masculine, comportîndu-se sub 
așteptări, au fost eliminați. Pignit- 
ski (R. P. Ungară) l-a . învins cu 
3—1 pe Negulescu, Kalinin (U.R.S.S.) 
a dispus cu 3—1 de Rethi, iar Bo- 
dea, după ce l-a învins pe austria
cul Wegrath, a pierdut la iugosla
vul Korpa. Dorin Giurgiucă a dis
pus cu 3—0 de norvegianul Havag. 
El urmează să-l întîlnească acum 
pe Gomolla (R. F. Germană), învin
gător în mod surprinzător cu 3—0 
în fața iugoslavului Vecko.

atît de 
cea mai 
o acu- 
pentru 

sînt de 
părerea lor, In politica atomică, Brosio a 
cerut să se facă nu numai critici la adresa 
N.A.T.O., ci și contrapropuneri, 
un proiect ca F.N.M., dacă este 
trebuie prezentată o alternativă 
tabilă. Aproape nimeni nu s-a 
la o altă poziție din partea lui

La aceasta se mai adaugă alte două 
evenimente care au devenit cunoscute la 
Paris în aceeași zi. Primul — comuni
catul detaliat, privitor la încheierea tra
tativelor vest-germano-americane între 
miniștrii apărării ai S.U.A., și R.F.G., Mc 
Namara și von Hassel. Al doilea •— pre
cizarea politicii atomice britanice de că
tre Wilson. Primul ministru englez s-a 
exprimat împotriva armelor atomice na
tionale. El este și împotriva unei forje a- 
tomice europene. El se exprimă cu hotă- 
rîre împotriva extinderii armelor atomice. 
Pozijia Londrei față de F.N.M. constituie 
atacul cel mai ascujit pornit pînă acum 
împotriva politicii intransigente franceze. 
Cel pujin astfel este interpretată la Paris 
cuvîntarea lui Wilson.

Dar o deosebită atenjie a atras aici 
noua înjelegere americano-vest-germană 
în problemele apărării. Acest acord per
mite o scară largă de interpretări. O

Pentru 
respins, 
accep- 

așteptat 
Brosio.

alianță militară (vest) germano-americană 
ar fi înlocu't uniunea (vest) germano- 
franceză. Se manifestă totuși îndoieli că 
von Hassel ar f fost însărcinat de gu
vernul său să meargă atît de departe. 
Volumul contribuțiilor germane în devi
ze, planificarea unor studii de lungă du
rată privind armamentele au stîrnit neli
niște. De asemenea și intensitatea cola
borării militare germano-americane îngri
jorează anumite cercuri franceze.

La Porté Dauphine, la secretariatul ge
neral al N.A.T.O., se judecă mai calm. 
Cunoscători ai proiectulu' F.N.M. sînt de 
părere că comunicatul germano-ameri- 
can ar putea constitui un indiciu că po
litica americană și-ar fi schimbat orien
tarea. Acum s-ar putea prevedea o flotă 
multilaterală care să fie mai mică de
cît cea planificată. în aceste condiții, 
încadrarea ei în sistemul militar al 
N.A.T.O. nu va mai fi dificilă. Ea ar putea 
fi subordonată generalului Lemnitzer 
(comandantul suprem al forțelor armate 
N.A.T.O. din Europa). Chiar și o schim
bare structurală a F.N.M., în sensul bri
tanic, ar putea fi posibilă...

Politica franceză — se prezice aici, la 
Paris — va reacționa la ofensiva anglo- 
saxonă-germană. Mulfi observatori con
sideră posibilă o întorsătură surprin
zătoare în politica franceză în ce pri
vește N.A.T.O Din punct de vedere mi
litar, retragerea franceză din alianfă ar 
constitui o catastrofă pentru pact. Aceasta 
ar însemna nu numai că vor trebui des
ființate toate organizațiile atlantice din 
Paris, ci și că vor trebui evacuate im
portante baze militare din Franfa. Armata 
a 7-a americană n-ar putea exista fără 
hinterlandul francez. In acest caz, nu s-ar 
putea evita o reducere a unităților a- 
mericane în Europa. Aceasta n-ar fi nici 
în interesul S.U.A, nici în interesul Re
publicii Federale Germane. Desigur că și 
Franfa ar pierde din punct de vedere po
litic. Ea ar putea căuta să compenseze 
o izolare în N.A.T.O. printr-o apropiere 
de Răsărit. Speculații, zvonuri, procese de 
intenții, suspiciuni domină cîmpul de ac
tivitate al N.A.T.O. Alianfa este bolnavă.

CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE 

PARIZIENE

Ministerul Culturii al Franței a 
hotărît o serie de măsuri în vederea 
conservării unor clădiri de importanță 
istorică din Paris. Potrivit noilor ho- 
tărîri construcțiile și demolările din 
centrul orașului vor fi aprobate de 
către un comitet special, care se va 
îngriji de aspectul arhitectonic al ca
pitalei franceze. Hotărîrile extind pro
tecția și asupra Pieței Concorde, Quai 
d’Orsay-ului, Pieței Republicii, Bu
levardului St. Michel și Bulevardului 
du Temple. Cea mai mare parte a 
cunoscutului Cartier Latin, zona ma
gazinelor din strada Rivoli, precum și 
cele două insule din mijlocul Senei, 
Ile de la Cité și Ile St. Louis, sînt, de 
asemenea, protejate de noile hotărîri.

„REGII" BERII

Belgienii care erau considerați cei 
mai mari băutori de bere din Europa 
au fost detronați de germani, anunță 
biroul vest-german de statistici. ~ 
la 1 octombrie 1963 pînă Ia 30 
tembrie 1964, precizează biroul, 
manii din vest au băut 7100 
lioane litri de bere — adică cu 
milioane mai mult decît în anul prece
dent. Din punct de vedere statistic, 
cifra aceasta corespunde unui con
sum individual de 120,6 litri de bere 
pe an, în timp ce recordul deținut 
pînă în prezent de belgieni nu era 
decît de 118 litri de persoană pe an.

ERUPȚIÂ VULCANULUI 
MINAMIDAKE

vreun pronostic".

.și ale handbaliștilor
handbal masculin Di-

CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

PRIVIND
Programul restanțelor campionatului de Mal

Meciurile restanță din cadrul tu
rului campionatului categoriei A la 
fotbal se vor disputa la următoarele 
date: 29 noiembrie : Petrolul Ploiești- 
Rapid, Dinamo București-Dinamo 
Pitești, Farul Constanța-Steaua ; 
2 decembrie : U T. Arad-Rapid ;
5 decembrie : Dinamo Pitești-Steaua;
6 decembrie : Rapid București-Farul 
Constanța și Dinamo București- 
C.S.M.S. Iași ; 9 decembrie : Rapid 
București-Minerul Baia Mare;

decembrie : Știința Cluj-Dinamo 
București ; 12 decembrie : Steaua 
București-Crișul Oradea ; 13 decem
brie : Minerul Baia Mare-Dinamo 
București ; 17 decembrie : Dinamo 
București-Progresul ; 20 decembrie : 
Rapid București-Steaua ; 24 decem
brie : Rapid București-Dinamo Bucu
rești și Steagul roșu Brașov-Steaua ; 
27 decembrie : Dinamo București-

De 
sep- 
ger- 
mi- 
500

Locuitorii insulei Sakuradzima (pre
fectura Kagoshima) au fost joi mar
torii unei puternice erupții a vulcanu
lui Minamidake. Norii de fum și ce
nușă s-au ridicat la o înălțime de doi 
kilometri. Erupția a fost însoțită de 
un cutremur de mică intensitate.

franceze pentru 
de la București 
la înapoierea 
turneu remar- 
Africa de Sud. 

francezii au 
încercări 

o-

Echipa de 
narao București debutează la sfîrși- 
tul acestei săptămînl în „Cupa cam
pionilor europeni". Ea va întîlni sîm- 
bătă, de la ora 19, în sala Floreasca 
formația Vorwärts Berlin, în care 
vor evolua jucători valoroși ca Pap- 
pusch, Haberhauffe, Müller și Hehler.

Handballștii dinamovîști își conti
nuă pregătirile sub conducerea an
trenorului emerit Oprea Vlase, care 
săptămîna trecută a asistat la der
biul campionatului de handbal mas
culin al R. D. Germane : Vorwärts 
Berlin-D.H.F.K. Leipzig.

Partida de mîine Dinamo Bucu- 
rești-Vorwărts Berlin va fi condusă 
de arbitrul Pupici (Iugoslavia).

în campionatul republican mascu
lin de baschet, la Cluj, echipa Știin
ța a întîlnit formația Dinamo Bucu
rești. Cu Demian în revenire de 
formă, care a înscris 42 de puncte, 
studenții au avut tot timpul iniția-

tiva și au obținut victoria cu scorul 
de 74—58. La București, partidele 
desfășurate în sala Floreasca s-au 
încheiat cu rezultatele: Steaua — 
Știința Timișoara 70—58; Rapid — 
Știința București 73—60.

folosință cea mai mare fermă de pă
sări din țară, înzestrată cu un aba
tor modern, un malaxor care pregă
tește anual 1 500 tone hrană pentru 
păsări și un frigorifer de mare ca
pacitate. Asemenea exemple ilustrea
ză activitatea creatoare din întreaga 
țară, rezultatele pe care le obțin oa
menii muncii iugoslavi în dezvolta
rea economiei.

E semnificativă comparația între 
actualul potențial economic cu cel 
antebelic. In prezent, Iugoslavia rea
lizează un venit național brut de 3 
ori mai mare decît cel dinainte de 
război. în perioada de după elibe
rare, producția industrială a crescut 
de 5 ori, iar cea a agriculturii — cu 
50 la sută. Au fost create noi ramuri 
industriale, printre care construcția 
de mașini, industria electrotehnică 
și cea petrolieră. Paralel cu crește
rea producției, în această perioadă 
s-a modificat și structura economiei 
iugoslave. în timp ce înainte de 
război industria nu realiza decît un 
sfert din venitul național, ea furni
zează acum 42 la sută din acesta, 
înainte de război, 77 la sută din 
populație lucra în agricultură. In 
prezent, această cifră a scăzut la 50 
la sută.

Elanul în muncă de care poporul 
a dat dovadă în anii care a.u trecut 
de la proclamarea republicii se vă
dește în cele mai diferite domenii 
ale vieții noii Iugoslavii.

cinstea aniversării republicii, și-au 
îndeplinit planul cu o lună și jumă
tate înainte de termen.

Belgradul oferă o oglindă vie a 
dezvoltării întregii țări.

MĂRTURII
ALE MUNCII CREATOARE

Am sosit la Belgrad cu cîteva zile 
înaintea aniversării a 21 de ani de 
la nașterea noului stat iugoslav. Am 
căutat să-mi împrospătez cunoștin
țele legate de acest eveniment fă
cînd o vizită la Muzeul militar. E o 
clădire impozantă din Belgradul 
nou, care, prin mulțimea de expona
te, fotografii, obiecte, te introduce 
imediat în istoria luptei eroice a po
porului iugoslav împotriva cotropi
torilor hitleriști. De această luptă îți 
amintește și cimitirul comun al eli
beratorilor Belgradului. In același 
timp, o vizită, fie chiar fugitivă prin 
capitala Iugoslaviei, te face să înțe
legi că în perioada care a trecut de 
la eliberare, acest popor a înfăptuit 
mari transformări înnoitoare în pa
tria sa.

CONSTRUCȚII NOI ÎNTR-UN ORAȘ 
STRĂVECHI

In anii construcției socialiste, po
porul iugoslav a obținut realizări 
importante în cele mai diferite do
menii. Acestora li se adaugă cele 
dobîndite în ultimul timp de oa
menii muncii din toate republicile. 
Iată numai cîteva din succesele cele 
mai recente relatate în presă : 
constructorii hidrocentralei „Dubrov
nik“, de pe rîul Trebișnița, au ter
minat toate lucrările de construcții 
și montaj ale acestui obiectiv ener
getic, care va da anual peste 1,5 mi
liarde kWh energie electrică ; la fa
brica „Djuro Djakovici" din Sla- 
vonski Brod a început construirea 
primei serii de 10 locomotive Diesel- 
electrice de cite 1 650 c.p.; pe șantie
rul naval „Ulianik" din Pola a fost 
lansată la apă o navă pentru trans
portul mărfurilor, cu un deplasa
ment de 8 500 tone ; în bazinul car
bonifer din Bosnia de mijloc au fost 
descoperite noi zăcăminte de lignit 
de calitate superioară, iar minerii 
din bazinul carbonifer Obilici au 
dat peste plan, în primele 10 luni ale 
anului, peste 1 600 000 tone de căr
bune ; în Voivodina a fost dată în

10 Steaua.

Clubul sportiv „Banatul" din Timișoara a atras <
tică peste 400 de elevi ai școlilor de 8 ani

anul acesta la gimnas-

Deși oraș foarte vechi, Belgradul 
nu posedă multe clădiri care să 
poarte patina vremii. Orașul este a- 
proape în întregime presărat cu e- 
dificii noi, care-și înalță siluetele de 
beton, metal și sticlă pe verticală. In 
fața lor, edificiile care odinioară do
minau centrul orașului par acum că 
s-au ghemuit.

In orașul acesta, cu o intensă 
viață economică și culturală, belgră- 
denii își pot afla un moment de 
răgaz în renumitul Kalemegdan, 
parcul amenajat pe o colină, aproa
pe de confluența Savei cu Dunărea.

Din Kalemegdan ai în față imagi
nea capitalei iugoslave. De fiecare 
parte a colinei se întind șosele largi 
care leagă parcul de oraș. Dincolo 
de Sava apar construcțiile cartieru
lui care pe bună dreptate poartă 
numele de noul Belgrad. Aici, îmi 
povestea un coleg de breaslă belgră- 
dean, arătîndu-mi spre locul unde se 
înșiruie noile blocuri, a trebuit multă 
muncă pentru ca să scăpăm de mlaș
tină. La început, terenul a fost acope
rit cu nisip, apoi s-a trecut la dra
garea lui. Această acțiune continuă și 
acum, spunea el, arătîndu-mi o știre 
din ziar despre succesele oamenilor 
muncii de la întreprinderea de con
strucții „Ivan Milutinovici“, care, în

Consfaniin OPRICĂ

Noul oraș minier Velenje din Slovenia
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LA SAIGON

DEMONSTRAȚIILE 
ANTIGUVERNAMENTALE 
CONTINUĂ

După violentele demonstrații anti
guvernamentale care au avut loc 
la Saigon miercuri dimineața, noi 
tulburări s-au produs în cursul nop
ții de miercuri și al zilei de joi.

în ciuda legii marțiale decretate 
de guvern, manifestanții au rămas 
în spatele baricadelor opunînd re
zistență polițiștilor și trupelor de 
parașutiști care căutau să pătrundă 
în incinta institutului budist. Poliția 
a făcut uz din nou de gaze lacrimo
gene și baionete. La rîndul lor, ma
nifestantă au încercat de nenumă
rate ori să străpungă cordonul poli
țiștilor pentru a se îndrepta spre 
centrul orașului. Aceste incidente, 
după cum relatează agenția France 
Presse, s-au soldat cu răniți și morți.

Se anunță, de asemenea, că la ce
rerea studenților din Saigon funera
liile celor trei budiști uciși în cursul 
incidentelor de miercuri au fost a- 
mînate pentru vineri dimineața. Cu 
prilejul funeraliilor se așteaptă să 
izbucnească noi demonstrații.

Preludiul ultimei serii de manifes
tații începute la sfîrșitul săptămînii 
trecute și care au culminat miercuri 
l-a constituit însăși instalarea la pu
tere la 30 octombrie a noii echipe 
„civile“ condusă de bătrînul prefect 
al Saigonului, Tran Van Huong. în 
ce privește virulența demonstrațiilor 
care au avut loc de la venirea sa la 
putere, iată cîteva din aprecierile 
agențiilor de presă occidentale : 
„cel mai puternic protest împotriva 
guvernului civil care a avut loc de 
la instalarea acestuia în urmă cu 18 
zile“ (U.P.I.); „manifestațiile (de 
miercuri) pot fi comparate cu cele 
care au precedat înlăturarea regimu
lui diemist în noiembrie 1963“ 
(France Presse).

în timp ce la Saigon, în ca
pitala regimului sud-vietnamez, se 
desfășoară aceste evenimente, în 
țară se accentuează lupta forțelor 
patriotice pentru independență, pen
tru realizarea aspirațiilor naționale 
ale populației sud-vietnameze. „în 
ciuda operațiunilor militare tot mai 
dese și mai puternice ale trupelor 
guvernamentale, scrie ziarul „New 
York Times“, patrioții și-au extins 
controlul în tot mai multe regiuni. 
Populația sprijină sub toate formele 
Vietcongul (așa denumește presa oc
cidentală forțele patriotice), sabo- 
tînd pretutindeni trupele guverna
mentale“.

PROBLEMELE FINANCIARE ALE ANGLIEI
o Dezbateri în Camera Comunelor • După împrumu
tul de 3 miliarde dolari acordat Băncii Angliei

LONDRA 26 (Agerpres). — Agra
varea problemelor financiare ale 
Marii Britanii ca urmare a scăderii 
îngrijorătoare a cursului de schimb 
al lirei sterline față de alte valute 
internaționale a constituit, joi 
după-amiază, obiectul unor dezbateri 
în Camera Comunelor. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul ministrul de fi
nanțe al Angliei, James Callaghan, 
care a declarat că dificultățile fi
nanciare ale guvernului laburist și 
„criza de încredere" în lira sterlină 
„sînt rezultatul inactivității fostului 
guvern conservator“ în acest dome
niu. El a subliniat că valoarea reală 
a creditelor pe care Banca Angliei 
le-a obținut din partea băncilor cen
trale vest-europene și americane (3 
miliarde dolari — n.r.) „ne vor acor
da răgazul necesar pentru a aplica 
planurile pe termen lung destinate 
întăririi economice".

Ministrul englez a declarat că 
printre principalele măsuri pe care 
guvernul intenționează să le ta se 
numără o sporire a exporturilor și o

Semnificația majorării taxei de scont
Mai mulți cititori au cerut ziarului lămuriri privind știrile publi

cate in ultimele zile despre ridicarea taxei de scont în Anglia, S.U.A. 
și Canada. In legătură cu această problemă publicăm mai jos artico
lul tov. B. COMISIONE. ,U, director în Ministerul Finanțelor.

Pe pletele financiare internaționale 
au avut loc evenimente importante. 
Luni, guvernul britanic a anunțat ho- 
tărîrea sa de a majora taxa de scont 
de la 5 la 7 la sută, atingînd astfel 
nivelul cel mai ridicat de după cel 
de-al doilea război mondial. 12 ore 
mai tîrziu, Banca Federală de Re
zerve a S.U.A. a hotărî! la rîndul ei 
ridicarea taxei de scont de la 3.5 
la 4 la sută ; în aceeași zi, guverna
torul Băncii Canadei a anunțai ridi
carea taxei de scont de la 4 Ia 4,25 
la sută. Aceste măsuri se înscriu pe 
lista — șl așa destul de lungă — a 
majorărilor similare, aplicate în dife
rite alte țări occidentale în tot cursul 
anului 1964.

Comentînd hotărîrea de majorare 
a taxei de scont *), oficialitățile și 
observatorii financiari englezi consi
deră că ea este menită să atragă 
capitaluri pe piața britanică. Contrar 
scopului urmărit de Anglia, măsura 
americană urmărește, după cum a 
declarat ministrul de finanțe Douglas 
Dillon, să oprească ieșirile posibile 
de capital din țară și să mențină for
ța dolarului.

Modificarea în sus sau în Jos a

♦) Taxa de scont înseamnă dobînda 
plătită de banca de emisiune la capi
talurile împrumutate.

Divergențele în jurul proiectului F. N. M.

Decepție la Bonn
fată de refuzul britanic

BONN 26 (Agerpres). — Decepția 
guvernului federal vest-german fată 
de refuzul britanic, referitor la for
țele nucleare multilaterale (F.N.M.), 
continuă să se facă simțită.

Dezamăgirea este cu atît mai 
mare cu cît ministrul britanic de 
externe, Gordon Walker, s-ar fi 
pronunțat pozitiv față de F.N.M. în 
convorbirile avute cu oficialitățile 
vest-germane. în cercurile diploma
tice de la Bonn se declară fără re-
zervă că partea britanică a căutat 
în problema proiectului F.N.M. „să-și 
inducă în eroare“ interlocutorii.

★

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al R. F. Ger
mane Gerhard Schroeder, și-a în
cheiat vizita oficială în S.U.A. La 
Washington s-a dat publicității un 
comunicat comun în care se subli
niază că în momentul de față este 
necesară întărirea alianței atlanti
ce. în legătură cu planul american 
de creare a forțelor nucleare mul
tilaterale în cadrul N.A.T.O., în co
municat se exprimă speranța că „un 
acord ar putea interveni în viitorul 
apropiat“ și că „ar fi posibil ca ma
joritatea membrilor N.A.T.O. să ac
cepte participarea la acest pro
iect“.

★

KARLSRUHE 26 (Agerpres). — 
Congresul Partidului social-democrat 
din Germania occidentală, care își 
desfășoară lucrările la Karlsruhe, a

Sosirea la Paris 
a ministrului de externe 
al R. P. Bulgaria

PARIS 26 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că la 26 noiembrie a 
sosit la Paris, într-o vizită oficială, 
Ivan Bașcv, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria. El va avea 
întrevederi cu Couve de Murville, 
ministrul afacerilor externe al Fran
ței, și cu alți membri ai guvernului 
francez.

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor în legătură cu vizita sa, I. Ba- 
șev și-a exprimat speranța că con
vorbirile vor contribui la continua 
dezvoltare și îmbunătățire a rela
țiilor franco-bulgare, care în ultima 
perioadă evoluează cu succes.

revizuire severă a unor cheltuieli 
guvernamentale, îndeosebi în ce 
privește angajamentele militare ale 
Marii Britanii în străinătate.

Subliniind că acordarea importan
telor credite de către o serie de 
bănci centrale din străinătate „ilus
trează importanța capitală a unei lire 
sterline puternice nu numai pentru 
noi, dar și pentru alte organizații 
monetare și comerciale din lume“, 
Callaghan a declarat că împrumutul 
este valabil pe o perioadă de trei 
pînă la șase luni și, pentru acordarea 
acestuia, nu a fost pusă nici o con
diție specială.

Agențiile occidentale de presă re
latează că știrile cu privire la acor
darea împrumutului de 3 miliarde 
de dolari guvernului englez au avut 
drept efect o redresare a lirei ster
line la bursele internaționale. Cursul 
de schimb al monedei engleze a cres
cut în oarecare măsură atît la bursa 
din Londra cît și la cele din New 
York, Paris, Amsterdam, Bruxelles 
și alte orașe.

taxei de scont este destul de frec
vent uzitată în ultimii ani ca pîrghie 
a politicii economice în diverse țări 
occidentale.

Prin nivelul taxei oficiale de scont, 
banca de emisiune exercită o anu
mită influență asupra pieței credi
telor, asupra balanței de plăți, pre
cum și asupra cursului valutar. In 
cazul cînd banca de emisiune este 
interesată să încurajeze folosirea 
creditelor de către economia națio
nală, se efectuează o reducere a ta
xei oficiale a scontului. Scăderea 
costului creditelor are un oarecare 
efect stimulativ asupra investițiilor, 
asupra burselor de valori și de 
mărfuri, și — într-o măsură foarte 
limitată — și asupra consumului 
populației (de exemplu, în' cazul 
vînzării cu plata în rate a articole
lor de consum de uz îndelungat). 
Concomitent însă, se produce și un 
alt fenomen, cu influențe negative a- 
supra economiei țării. Căutînd me
reu un plasament cît mai avantajos 
(obținerea unei dobînzi cît mai ri
dicate), capitalul bănesc particular 
are tendința de evadare spre alte 
piețe financiare, deteriorînd balanța 
de plăți a țării și cursul valutei res
pective.

Prin majorarea taxei de scont, 
banca de emisiune caută să frîneze 
folosirea creditelor și, prin aceasta. 

adoptat o declarație în care se pro
nunță pentru participarea R. F. Ger
mane la proiectata forță nucleară 
multilaterală a N.A.T.O. Hotă
rîrea a fost votată cu o majoritate de 
19 voturi. în timpul discuțiilor nu
meroși dèlegaji s-au pronunțat îm
potriva unui angajament ferm în a- 
ceastă problemă.

Noi proteste împotriva intervenției 
militare străine în Congo
© LA STANLEYVILLE A ÎNCEPUT REPRIMAREA RĂSCULAȚILOR
• 0 SERIE DE ȚÂRI AFRICANE AU CERUT CONVOCAREA

CONSILIULUI DE SECURITATE
STANLEYVILLE 26 (Agerpres). 

La Stanleyville și în împrejurimi 
continuă luptele. Aviația guverna
mentală a bombardat ieri seara car
tierele orașului, situate pe malul 
stîng al fluviului Congo și care se 
mai află sub controlul răsculaților.

După cum relatează Agenția 
France Presse, întreaga populație 
albă din Stanleyville a fost eva
cuată. Pe de altă parte, unitățile 
belgiene au început reprimarea 
cruntă a răsculaților care au putut

După asasinarea răsculaților, mer
cenarii jefuiesc cadavrele

cererea de bunuri de investiții, de 
hîrtii de valoare, precum și de măr
furi, contribuind și la restrîngerea 
consumului populației. Capitalurile 
străine sau cele de proveniență au
tohtonă, plasate pe alte piețe, vor 
fi atrase în țara unde s-a majorat 
taxa scontului, ceea ce va duce la 
îmbunătățirea balanței de plăți și la 
creșterea cursului valutar.

Tocmai acesta este și scopul spo
ririi taxei de scont în Anglia, în con
dițiile în care cursul lirei era în scă
dere (vineri, oferta masivă de lire la 
bursa londoneză a creat o adevă
rată panică). In același timp, ba
lanța de plăți a Angliei amenință 
să aibă un sold pasiv considerabil, 
mai ales în legătură cu riposta a- 
nunțată de unii parteneri comerciali 
ai Angliei față de introducerea su
prataxei de 15 Ia sută la importuri. 
Trebuie însă avut în vedere că ma
jorarea taxei de scont produce și 
un efect opus : sporirea dobînzilor 
provoacă o creștere a costului măr
furilor, diminuînd puterea lor com
petitivă pe piețele străine, volumul 
exportului și intrările de devize re
zultate din acesta.

Pe actuala piață a capitalurilor 
— arăta „The Financial Times" — 
o schimbare intervenită în politica 
financiară a unei țări are repercu
siuni în întreaga Europă occidenta
lă. Dacă, de pildă, nivelul dobînzi
lor crește în țările Europei continen
tale, aceasta duce la o retragere de 
fonduri de pe piața Londrei și la o 
slăbire a lirei sterline, cursurile e- 
fectelor de prim rang fiind influen
țate într-un termen foarte scurt.

Recentele măsuri financiare tre
buie privite și prin prisma decla
rațiilor făcute la începutul acestui 
an de către autoritățile S. U. A., 
că vor considera drept act neami
cal orice acțiune din care ar rezul
ta o majorare substanțială a dobîn
zilor la creditele pe termen scurt, 
majorare inclusă în programele de 
urgență ale țărilor vest-europene în 
scopul combaterii inflației. Această 
poziție a S.U.A. este atribuită fap
tului că o asemenea acțiune ar 
putea anihila cu ușurință întregul 
efort depus de autoritățile america
ne pentru stăvilirea considerabilu
lui aflux al fondurilor americane 
spre țările Europei occidentale. ■ Cu 
toate acestea, după cum se vede, 
avertismentul dat de S. U. A. nu a 
reușit să împiedice urcarea taxei 
oficiale a scontului în celelalte țări 
din Europa occidentală. Pentru a 
contracara în parte efectele acestei 
măsuri, Banca Federală de Rezerve 
a S.U.A. a procedat ea însăși la ri
dicarea taxei scontului.

Ridicarea masivă a taxei scontu
lui în Anglia și ecoul provocat în 
America constituie o nouă expresie 
a vechii rivalități dintre dolar și lira 
sterlină.

PRIMIREA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT 
A R. P. ROME DE CĂTRE E. HODJA Șl M. SIIIHII

TIRANA 26 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 26 noiembrie, 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Romîne condusă de tovarășul Du
mitru Coliu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., a 
fost primită de tovarășii Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, și 
Mehmet Shehu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.A., pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Au fost de față Ramiz Alia, mem
bru al Biroului Politic și secretar 

fi luați prizonieri. Agenția Associa
ted Press relatează despre torturile 
la care sînt supuși aceștia și despre 
execuțiile care au loc foarte frec
vent.

Corespondenții de presă din Con
go, comunicatele guvernului central 
congolez și Departamentul de Stat 
al S.U.A. au anunțat că parașutiștii 
belgieni au debarcat joi, de pe bor
dul avioanelor militare americane, 
în orașul Paulis, situat la 360 kilo
metri nord-est de Stanleyville. Para
șutiștii belgieni au ocupat orașul.

★

Intervenția militară străină în 
Congo continuă să fie viu criiicată 
și condamnată în continentul african 
și în întreaga lume. în mai multe 
capitale africane au avut loc joi de
monstrații în fața ambasadelor 
S.U.A. și Belgiei, în semn de protest 
împotriva intervenției în Congo.

La Alger a avut loc un mi
ting la care au luat parte peste 
10 000 de cetățeni. Luînd cuvîntul, 
președintele Ben Bella a declarat că 
„Algeria este hotărîtă să trimită a- 
jutor răsculaților congolezi“, întru- 
cît demonstrațiile de protest nu sînt 
suficiente. Răniînem credincioși, a 
spus Ben Bella, memoriei lui Pa
trice Lumumba și îi vom ajuta pe 
frații noștri congolezi.

Algeria, Sudanul, Guineea, Mali 
și Kenya au cerut convocarea Con
siliului de Securitate în legătură cu 
situația creată în Congo. Se așteap
tă ca și alte iări africane să se ală
ture acestei cereri.

Cu vîntarea 
la Așhabad

lui A, Kosîghin

MOSCOVA 26 - TASS transmi
te : Luînd cuvîntul la ședința festi
vă de la Așhabad, consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a constituirii 
R.S.S. Turkmene, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat printre al
tele : „Avem o atitudine plină de 
înțelegere față de cei care doresc 
într-adevăr pace și sînt gata să re
zolve în mod concret. în spiritul 
respectării intereselor tuturor păr
ților, problemele internaționale 
urgente, să meargă pe calea des
tinderii încordării internaționa
le. Totuși 'noi nu putem să nu 
ținem seama de faptul că în diferi
te regiuni ale lumii — în Congo, în 
Vietnamul de sud — imperialismul 
mai încearcă să înăbușe prin forța 
armelor dorința de libertate a po

VARȘOVIA. La 26 noiembrie s-a 
deschis la Varșovia Congresul al IV- 
lea al Partidului Țărănesc Unit din
R. P. Polonă. Participanții la congres 
au fost salutați de W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și de 
Stanislaw Kulczynski, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Democrat. Apoi Czeslaw 
Wycech, președintele C.C. al Partidu
lui Țărănesc Unit, a prezentat rapor
tul în care s-a ocupat de problemele 
dezvoltării agriculturii în R. P. Po
lonă.

WASHINGTON. La invitația Uni
versității Statului Florida a sosit în
S. U.A., pentru o vizită de două luni, 
acad. Gh. Vrînceanu. El a ținut o 
serie de conferințe la Universitatea 
statului Florida din Gainesville și a 
participat la sesiunea Societății mate
matice americane din Athens, Geor
gia.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. anun
ță că întreprinderea de comerț exte
rior „Nikeks“ din Budapesta a sem
nat un acord cu o firmă italiană po
trivit căruia întreprinderea ungară va 
achiziționa din Italia o fabrică com
plet utilată pentru producția de por
țelan.

DAR-ES SALAAM. Guvernul Re
publicii Unite Tanzania a hotărît pu
nerea în libertate a 30 de- deținuți 
politici, întemnițați în închisoarea de

al C.C. al P.M.A. ; Manush Myftiu, 
membru al Biroului Politic al C.C,. 
al P.M.A., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
învățămîntului și culturii ; Kicio 
Ngjela, membru al C.C. al P.M.A., 
ministrul comerțului ; Piro Bita, 
șeful Direcției relațiilor externe a 
C.C. al P.M.A., Reiz Malile, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Primirea a decurs într-o atmos
feră prietenească.

ACORD ROMiNO-POLON 
DE COLABORARE 
CULTURAL - ȘTIINȚIFICĂ

VARȘOVIA 26. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : La 26 noiembrie a fost sem
nat la Varșovia un nou acord de co
laborare cultural-științifică între 
R. P. Romînă și R. P. Polonă. A- 
cordul stabilește principiile colabo
rării culturale între cele două țări 
și prevede o dezvoltare largă a 
schimburilor în domeniile științei, 
învățămîntului, culturii și artei, pre
sei, radioteleviziunii. etc.

La semnare au fost de față, din 
partea R. P. Romîne, Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, care se 
află în vizită în R. P. Polonă, Al. 
Tujon, însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. P. Romîne la Varșovia. Din par
tea polonă au participat Wincenty 
Krasko, șeful secției cultură și artă 
a C.C. al P.M.U.P., Tedeusz Galinski, 
ministrul culturii, și alte persoane 
oficiale.

BRAZILIA

Intervenție a trupelor 
federale în statul Goias

BRASILIA 26 (Agerpres). — La 
Brasilia s-a anunțat că președintele 
Braziliei, Castelo Branco, a semnat 
miercuri noaptea un decret pentru 
o intervenție a trupelor federale în 
statul Goias. După cum s-a anunțat, 
guvernatorul acestui stat, Mauro Bor
ges, a fost acuzat de „corupție și sub
versiune“ pentru dispariția unei can
tități de arme dintr-un depozit mili
tar de pe teritoriul statului. în cercu
rile guvernamentale se semnalează 
că, în urma acestui decret, lui Mauro 
Borges nu-i rămîne altceva decît 
să-și prezinte demisia.

poarelor“. Vorbitorul a relevat că 
dintre planurile care nu pot să nu-i 
pună în gardă pe oamenii iubitori 
de pace fac parte și încercările de 
a crea așa-numitele forțe nucleare 
multilaterale.

Vorbitorul a subliniat că datoria 
cea mai înaltă față de oamenii 
muncii din U.R.S.S., față de popoa
rele întregii lumi o constituie „e- 
forturile în vederea întăririi pute
rii economice, politice și de apărare 
a Uniunii Sovietice“. După ce a fă
cut o trecere în revistă a succese
lor obținute de R.S.S. Turkmenă, 
A. Kosîghin a relevat că pentru ță
rile în curs de dezvoltare succesele 
obținute de poporul turkmen consti
tuie „o mărturie vie a eficacității 
orînduirii socialiste“.

pe insula Pemba. Abeid Karume, 
prim-vicepreședinte al R. U. Tanzania, 
a declarat că „deși acești oameni au 
adus prejudicii țării, guvernul i-a e- 
liberat, deoarece eforturile acestuia 
sînt îndreptate spre asigurarea pro
gresului tuturor cetățenilor și menți
nerii păcii în rîndul națiunii“.

PARIS. S-a anunțat că la 14 și 21 
martie 1965 în Franța vor avea loc 
alegeri municipale. Tot la aceste date 
se vor desfășura alegeri municipale și 
în departamentele de peste mări ale 
Franței.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția China Nouă, la 25 noiembrie 
a avut loc la Varșovia cea de-a 123-a

Algeria. La inaugurarea Institutului african al petrolului de lingă 
capitala algeriană

ȘEDINȚA FESTIVĂ DE LA ULAN-BATOR
ULAN-BATOR 26 (Agerpres). — 

La 26 noiembrie a avut loc la Ulan- 
Bator o adunare festivă cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a Republi
cii Populare Mongole. Adunarea a 
fost deschisă de J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri. A- 
poi. J. Sambu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, a pre
zentat un raport.

Proclamarea Republicii Populare 
Mongole, a spus vorbitorul, a consti
tuit un rezultat legic al victoriei re
voluției populare antiimperialiste și 
antifeudale, înfăptuită sub condu
cerea Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol în frunte cu înflăcăratul 
revoluționar Suhe-Bator. Referin- 
du-se la problemele construcției des

CHILE

Programul noului președinte
„Încetăm conversafiile. căci avem de 

lucru". Aceste cuvinte pronunfate de E- 
duardo Frei Montalva în ziua preluării 
funcției de președinte al statului Chile 
s-au bucurat de o largă publicitate. Unii 
vedeau în ele un rezumat al intenjiilor 
guvernului său, alfii le socoteau un re
proș la adresa celor ce i-au predat o 
gestiune încărcată cu probleme nerezol- 
vate. Moștenirea e într-adevăr dificilă.

Economia aceslei țări latino-america- 
ne, cu o populajie.de aproximativ opt 
milioane de locuitori, se bazează pe ex- 
fracjia cuprului (550 000 tone anual, lo
cul doi în lume după S.U.A.), care repre
zintă 82 la sută din exporturi și totodată 
aproape unicul canal de devize pentru 
balanfa sa de plăți instabilă. împrejura
rea face ca economia chiliană să sufere 
mult de pe urma oscilațiilor pieței străi
ne. Marile mine de cupru sînt exploatate 
de două puternice companii nord-amer- 
cane — Anaconda și Kennecot. De-a 
lungul anilor, reprezentanți ai acestor 
trusturi au făcu* destule declarajii cum 
că, prin, activitatea lor, participă la forti
ficarea economiei chiliene, însă datele 
statistice indicau de fiecare dată agra
varea debilității cronice a acestei eco
nomii. Agricultura țării se încadrează, 
cu mici deosebiri, în tabloul general la- 
tino-american. : un număr restrîns de la
tifundii și masa țăranilor lipsiți de pămînt. 
Se adaugă problema crizei acute de lo
cuințe la orașe, lipsa de școli, salariile 
mici, insuficiența asistenței sociale și al
tele. Există un element pe care guver
nanții chilieni îl scot în evidență ca o ca
racteristică a vieții pol'tice în țara lor 
spre deosebire de alte țări latino-ameri- 
cane : aci domnește prin tradiție ordinea 
constituțională, armata nu iese din ca
zărmi decît pentru instrucție sau paradă 
și însuși ministrul apărării este un avocat. 
Afirmațiile sînt mai mult sau mai puțin 
exacte. Insă pe marginea lor un ziarist 
observa : „Populației îi este greu să se 
consoleze că suferă din cauze civile".

De la începutul campaniei electorale, 
Frei, care a candidat din partea partidu
lui democrat-creștin, a cuprins în progra* 
mul său principalele sectoare aflate în 
criză, oferind soluții de îmbunătățire. Ele 
au fost rezumate apoi în mesajul său 
prezidențial. „Marile nenorociri ale popu
lațiilor din această emisferă, a declarat 
noul președinte, sînt mizeria și presiunea 
nedreptăților îndelung suferite". Ce își 
propune guvernul Fre1 să realizeze în vii
torii șase ani ? Mai întîi „creșterea pro
ducției de cupru, paralel cu exercitarea 
unei fiscalizări severe asupra producției 
și exportării cuprului". întrebat de ziariști 
de ce nu s-a optat pentru naționalizare, 
un înalt funcționar guvernamental a susți
nut că, de fapt, impozitele prevăzute ar 
fi cam tot atît de incomode pentru grupu
rile străine ca și exproprierea. „De ce a- 
tunci trusturile cuprifere au primit In 
furci programul lui Allende (liderul Fron
tului de acțiune populară) care prevedea

întîlnire dintre ambasadorii R. P. Chi
neze și S.U.A. Cele două părți au 
anunțat că viitoarea întîlnire va avea 
loc la 24 februarie 1965.

TOKIO. Japonia și Coreea de sud 
au căzut de acord să reînceapă, la 3 
decembrie, tratativele în vederea re
glementării relațiilor dintre ele.

ALGER. La 26 noiembrie a sosit 
la Alger, într-o vizită oficială, Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene. La aeroport a fost primit de 
președintele Algeriei Ben Bella.

CARACAS. Președintele Venezuelei 
Raul Leoni, a declarat că este hotărît 

fășurate a socialismului, el a subli
niat ritmul rapid de dezvoltare al 
economiei țării. Credincios marxism- 
leninismului și liniei generale a miș
cării comuniste internaționale — a 
continuat raportorul — P.P.R.L,\. va 
depune și pe viitor toate efort.
în vederea întăririi prieteniei și uni
tății țărilor sistemului mondial so
cialist, a coeziunii rîndurilor mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale în numele triumfului 
socialismului și comunismului. în în
cheiere, raportorul și-a exprimat 
convingerea că sub conducerea 
P.P.R.M., poporul mongol va obține 
noi succese în îndeplinirea sarcini
lor istorice ale desăvîrșirii construc
ției socialismului în R. P. Mongolă.

Seara, la reședința guvernului a 
fost oferită o recepție.

naționalizarea ? a întrebat unul din 'zia
riști, fără a primi însă răspuns.

„Vom crea noi proprietăți rurale, circa 
o sută de mii" — arată Frei în mesajul 
său, explicînd totodată că „va combate 
latifundiile neproductive, va da popu
lației de la țară condiții umane de inte
grare în viața economico-socială". Se pro
mit, de asemenea, oprirea inflației, cons
truirea de case, a unui număr însemnat 
de școli, acordarea de asistență tehnică 
și financiară micilor producători, sporirea 
salariilor, măsuri în domeniul sănătății 
publice etc.

In polJica externă, intențiile anunța’e 
par inspirate de realism. Ele prevăd re
lații cu toate țările lumii, inclusiv cu ță
rile socialiste. Au și fost restabilite rela
țiile diplomatice între Chile și U.R.S.S. 
Despre problema Cubei președintele a 
declarat că ea „trebuie reexaminată după 
criterii continentale și nu impuse". El 
și-a exprimat adeziunea față de cererhe 
de revizuire a structurii Organizației Sta
telor Americane, pentru ca acest orga
nism să fie adaptat necesităților reale ale 
țărilor continentului.

Sintetizînd conținutul schimbărilor pro
iectate, ziarul chilian „El Mercurio" scrie: 
„Programul lasă impresia că la cîrma 
destinelor țării s-a instalat un guvern 
care își întărește responsabilitățile, cu
noaște limitele dure ale sarcinii pe care 
o întreprinde și caută să o realizeze fără 
înfîrziere". Acele „limite dure" de care 
pomenește ziarul sînt legate de situația 
existentă în Congres (parlament). Dată 
fi'nd componența guvernului format (mi
niștrii sînt sau democrat-creștini, sau a- 
liniați de mult timp politicii acestui par- 
t;d). Frei nu poate conta pe o majoritate 
parlamentară nici în Camera deputaților 
n;ci în Senat. Chiar la proclamarea sa 
ca președinte a suferit primul șoc. In 
Congres nu a putut fi întrunit numărul de 
voturi necesar proclamării, lucru petrecut 
pentru prima oară în istoria țării. Lip
seau reprezentanții partidelor socialist, 
comunist și radical. A fost necesară re
petarea ședinței a doua zi, cînd, potrivit 
constituției, proclamarea poate fi reali
zată cu voturile celor prezenți. Așadar, 
pentru Frei majoritatea parlamentară este 
o problemă cheie. Dacă nu va putea re
zolva această problemă, proiectele . de 
reforme vor fi condamnate cu anl'cipa- 
fie. Pentru adoptarea legii de reformă a- 
grară în forma cerută de guvern este ne
cesară modificarea constituției. Se crede 
că în jurul acestui punct dezbaterile nu 
vor fi nicidecum netede.

In perspecFva activizării opoziției, ba
riera electorală din luna martie 1965 cîn- 
făreșfe greu în preocupările noulu gu
vern instalat la Santiago. Alegerile legis
lative care vor avea loc atunci vor decide 
dacă guvernul își va procupa majoritatea 
necesară în Congres, sau va trebui să re
curgă la tradiționala soluție a alianțelor 
cu alte partide.

Vasile OROS
Rio de Janeiro, prin telefon.

să suspende apariția oricăror ziare și 
reviste care vor publica știri cu privire 
la lupta de partizani din această țară. 
Alte știri din Caracas informează că 
între forțele armate de eliberare și tru
pele guvernamentale au avut loc noi 
ciocniri — la Barcelona, capitala statu
lui Anzoategui, și la Curimanagua, sta
tul Falcon.

BELGRAD. Agenția Taniug anunță 
că la 25 noiembrie a sosit la Belgrad 
Mario Zagari, subsecretar în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Italiei. 
El va purta discuții în vederea dez
voltării în continuare a relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări.

CIUDAD DE MEXICO. în capi
tala Mexicului continuă lucrările con
ferinței reprezentanților Americii La
tine, consacrate creării unei zone de- 
nuclearizate în această regiune a 
lumii. La propunerea unui grup de 
state ș-a hotărît ca sediul permanent 
al Comisiei pentru denuclearizarea 
Americii Latine să fie stabilit în ora
șul Ciudad de Mexico.

TOKIO. Partidul socialist din Ja
ponia a anunțat că va prezenta în 
Dieta japoneză un proiect de rezolu
ție care prevede renunțarea de către 
Japonia la arma nucleară și interzi
cerea introducerii în Japonia a ori
cărui fel de armament nuclear.
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