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PLANURILE
DE
PRODUCȚIE
PE 1965

Nu peste mult timp, adunările generale ale gospodăriilor colective vor dezbate și aproba planurile de producție și financiare pe anul 1965. Acest eveniment are o mare însemnătate în viața gospodăriilor colective. Dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, creșterea producției agricole sînt strîns legate de măsurile ce șe iau pentru alcătuirea unor planuri de producție bine chibzuite, care să poată pune în valoare într-o măsură tot mai mare condițiile naturale și economice din'fiecare unitate și, ■ în a- celași timp, să îmbine armonios interesele gospodăriilor colective și ale membrilor acestora cu cele ale economiei naționale. Iată de ce organele și organizațiile de partid, consiliile agricole, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să acorde toată atenția acestei acțiuni.In decursul anilor, multe gospodării' colective au cîștigat o valoroasă experiență în ce privește întocmirea Hîior planuri de producție bune, bazate pe posibilitățile reale de care dispune fiecare unitate, însoțite de măsuri concrete, care să asigure realizarea lor întocmai. Acest lucru a permis gospodăriilor colective din Cobadin, regiunea Dobro- gea, Grindu, regiunea București, Cărpiniș, regiunea Banat, Bogați, regiunea Argeș, și multe altele să se dezvolte armonios, să sporească an de an producția agricolă și, pe această bază, să crească și veniturile colectiviștilor. Experiența gospodăriilor colective fruntașe, care există în fiecare raion, va trebui larg răs- pîndită pentru ca toate unitățile, pornind dè la o judicioasă planificare, să ia cele mai potrivite măsuri menite să asigure obținerea de producții mari.Cele mai bune rezultate în ce privește elaborarea unor planuri de . producție care să se bazéze pe posibilitățile reale ale gospodăriei colective au fost obținute acolo unde s-a pornit de la analizarea temeinică a rezultatelor în producție obținute în ultimii ani. în toamna trecută, în regiunea Banat, la întocmirea planurilor de producție, consiliile' de conducere ale gospodăriilor colective au fost îndrumate să acorde o atenție deosebită studierii amănunțite a condițiilor naturale și economice ale fiecărei unități. Aceasta a făcut ca în cele mai multe gospodării planurile de producție să fie astfel întocmite încît în ele colectiviștii să vadă limpede, ca într-o oglindă, cum vor fi folosite terenul, mașinile și uneltele, forța de muncă, unde va fi amplasată fiecare cultură și ce metode agrotehnice se vor aplica, cum se va dezvolta creș

UN PROGRAM CONCRET
OE DEZVOLTARE

terea animalelor, ce producții trebuie să fie obținute la hectar și pe cap de animal, cum va crește avutul obștesc, cîte produse și cîți bani vor primi colectiviștii- pentru fiecare zi- muncă, ce produse și în ce cantități vor fi vîndute statului pe bază de , contracte și ce sume se vor încasa, cum vor fi utilizate fondurile etc.Pentru întocmirea planurilor de producție pe anul 1965, pregătirile au început în toate regiunile încă din luna august a.c. Atunci au avut loc în gospodăriile colective discuții ale consiliilor de conducere cu specialiștii, brigadierii și colectiviștii fruntași. Mai întîi s-a analizat cum s-au dus la îndeplinire sarcinile a- nului în curs, au fost scoase în evidență succesele înregistrate și experiența acumulată, precum și rezervele de care dispune fiecare gospodărie pentru dezvoltarea și întărirea ei în continuare. Cu acest prilej s-au făcut numeroase propuneri prețioase, care au stat la baza întocmirii proiectelor de plan pe 1965 ce vor fi supuse dezbaterii adunărilor generale și definitivate.O mare atenție trebuie acordată folosirii raționale și intensive a pă- mîntului — principalul mijloc de producție în agricultură. Există numeroase resurse a căror valorificare poate duce la lărgirea terenurilor cultivate. In ultimii ani se desfășoară o largă acțiune, întreprinsă de Consiliul Superior al Agriculturii, privind buna gospodărire a fondului funciar, lupta împotriva risipei de pămînt arabil. In planurile de producție ale multor gospodării colective au fost stabilite anul trecut sarcini precise privind sporirea suprafeței arabile și trecerea unor terenuri într-o categorie superioară de folosință Colectiviștii din Palazu Mare, regiunea Dobrogea, au defrișat perdele de pe 54 hectare, recoltînd numai de pe acest teren 139 tone grîu. în unele gospodării colective sînt mari suprafețe de teren care nu sînt rațional folosite. Unele din acestea sînt ocupate cu pilcuri de arbori sau mărăcini, sînt împînzite de drumuri inutile ; prea mult teren arabil este folosit în unele locuri pentru construcții ; mai există suprafețe de teren în pantă, erodat, nepuse încă în valoare, precum și unele suprafețe inundabile neîn- diguite. Punerea în valoare a tuturor rezervelor de sporire a suprafeței agricole prezintă o mare însemnătate economică și de aceea acest lucru trebuie să fie bine oglindit în planurile de producție. La întocmirea planurilor, consiliile agricole, conducerile de unități trebuie să acorde o grijă deosebită asigurării pentru 1965 a unei structuri 

raționale a culturilor, amplasării lor în funcție de fertilitatea solului, de soi, de posibilitățile de mecanizare etc. Pe primul loc în cadrul planului trebuie să se afle, desigur, cerealele; care constituie baza dezvoltării întregii producții agricole.Este în interesul gospodăriilor colective ca în planurile de producție să se prevadă, potrivit condițiilor de care dispun, creșterea producției de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, mazăre, fasole și alte culturi valoroase.Legumicultura, pomicultura, viticultura sînt ramuri importante de producție și care asigură multor gospodării colective importante venituri. Dezvoltarea acestora trebuie să se facă ținînd seama de condițiile economice și naturale.Un mijloc important de creștere a producției pe unitatea de suprafață îl constituie și culturile intercalate printre pomi, cultivarea succesivă a mai multor plante pe aceeași suprafață : legume, culturi furajere etc.întocmirea și dezbaterea planului de producție constituie un bun prilej pentru fiecare gospodărie colectivă de a analiza, temeinic perspectivele de dezvoltare a sectorului zootehnic, de a hotărî cele mai indicate măsuri menite să asigure creșterea producției de lapte, carne, lînă și ouă. Stabi-
(Continuare in pag. V-a)

La G.A.C. Ostrov, regiunea Dobrogea, o parte din membrii consiliului de 
conducere discută despre extinderea culturii viței de vie pentru a putea 

fi trecute cele mai potrivite cifre în planul de producție pe 19S5

In „Săptămînă
economiei"Tradiționala „Săptămînă a economiei", care se desfășoară în această perioadă în întreaga țară, aduce zi de zi la unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni zeci de mii 'de depunători. In Capitală, numai în primele două zile ale „Săptămînii economiei“, valoarea sumelor depuse de populație este cu peste 12 la sută mai mare decît aceea înregistrată în aceeași perioadă a Săptămînii economiei din anul 1963. Se efectuează depuneri însemnate și la ghișeele C.E.C. care funcționează la locul de muncă al salariaților, din cadrul marilor întreprinderi și instituții bucureștene. într-o singură zi, de exemplu, muncitorii Uzinei 7 Noiembrie și ai Filaturii romînești de bumbac și-au mai înscris în libretele lor de economii sume de peste 65 000 lei. Sume importante au depus în primele două zile ale „Săptă- mînii economiei“ din acest an muncitorii Uzinei Grivița Roșie, I.O.R., „Spicul“ din Capitală. Sporește de asemenea numărul depunătorilor în mediul sătesc.
îmbunătățirea 
alimentării cu apă 
a Capitalei

In planul de investiții al Sfatului 
popular al Capitalei pe anul în curs au 
fosl cuprinse mai multe obiective me
nite să ducă la îmbunătăfirea în conti
nuare a alimentării cu apă a orașului. 
Unul dintre acestea este dublarea con
ductei de aduefiune Argeș-Arcuda, lu
crare care cuprinde o nouă stație de 
pompare cu o capacitate de 120 000 mc 
pe zi și un al doilea apeduct in lungime 
de 10 km. Lucrările sînt în curs și ur
mează a fi terminate pînă la sfîrșitul 
anului. A fost extinsă stafia de pom- 
pare-sud, cu încă patru grupuri de 
pompe și un nou rezervor de 10 000 mc. 
Tot de la această stafie s-a dat parțial 
în funefiune o nouă arteră de mare ca
pacitate, care îmbunăfăfește debitul și 
presiunea apei în cartierul Balta Albă și 
zona de sud a orașului. In această parte 
a Capitalei, ca și în cartierul Floreasca, 
au mai fost executate noi pufuri de mare 
adîncime. Sînt în curs de execufie lucră
rile de amenajare și consolidare a bara
jului Argeș, ceea ce va asigura mărirea 
gradului de exploatare a instalafiilor 
de aci.

Sistemul de distribuée a apei a fost 
îmbunătăjit prin darea în folosinfă a încă 
șase noi stafii de repompare în cartie
rele Jiului, 1 Mai, Olteniței, Balta Albă 
și Giurgiului.

(Agerpres)

1N T "v 1 u 1 COMERȚUL CU MOBILĂ
n o s t r uMobilarea locuinței, amenajarea unui interior plăcut, confortabil, sînt probleme de larg interes, mai ales în condițiile în care constructorii au dat și continuă să dea în folosința oamenilor muncii, în toate orașele țării, mii și mii de apartamente. Ce se va găsi în magazinele de mobilă, în ce măsură sortimentele noi, apreciate de public la diferite expoziții, vor ajunge la cumpărători, ce noutăți oferă industria ? Iată tema convorbirii pe care un redactor al ziarului nostru, Maria Călin, a avut-o cu tov. ing. Dumitru Niculescu, secretar general în Ministerul Comerțului Interior, convorbire redată în rîndurile de mai jos.
I Care sînt noutățile pentru anul 

1965 ?— Cu prilejul lucrărilor de contractare a mobilei pentru anul viitor desfășurate recent, principalul accent a fost pus pe sortimentele noi și în special a produselor prezentate în Expoziția realizărilor e- conomiei naționale, care s-au bucurat de aprecierea vizitatorilor. Rezultatele sînt pozitive, principalele tipuri de mobilă fiind contractate. Incepînd deci din trimestrul 11/1965, cumpărătorii vor putea alege garniturile preferate dintr-o gamă mai mare de sortimente noi, ca de exemplu : dormitoarele și camerele „Solea", camere pentru tineret și copii. Garnitura „Lămîița", de exemplu, cuprinde un dulap-biblio- tecă format din mai multe piese, care se pot așeza atît pe orizontală cît și pe verticală, o canapea de o persoană, ziua banchetă, noaptea pat, și un birou-masă de lucru ; vor apare tipuri. mai variate ^e. biblioteci'(„Milcov“, bunăoară e formată tot din elemente asamblabile, numărul etajerelor, precum și dispoziția acestora putîndu-se adapta celor mai diferite încăperi), mese de lucru și alte piese separate, sufragerii și bucătării moderne, canapele extensibile, fotolii, măsuțe fantezi, stative de flori etc. S-a căutat ca tipurile de canapele, biblioteci și mese de lucru contractate să permită realizarea de ansambluri avînd a- ceeași linie arhitectonică, chiar dacă cumpărătorul își procură treptat a- ceste obiecte. Cu industria publicană s-a contractat rea a 36 de tipuri noi și cu industria locală a 67 de tipurino-i. In construcția acestor mobile — care tinde spre piese cu funcțiuni multiple, de dimensiuni bine gîndite, ușor de manevrat și întreținut, comode — se folosesc și materiale moderne : tapițerii din poliuretan, furnire melaminate, stofe în con

re- livra-

texturi și colorit atrăgător, feronerie și accesorii îngrijite, precum și procedee noi de finisare, în principal lacuri poliesterice. In același timp, se vor aduce îmbunătățiri și la u- nele mobile asimilate în anii precedenți și cumpărători ; totodată, tipurile mai vechi (de circa 5 ani), ■ depășite, care nu mai au căutare. InCapitală, ponderea mobilei noi reprezintă peste 30 la sută din volumul total de mobilă contractat. In funcție de rezultatele favorabile ce se vor obține la vînzare, ponderea acestor tipuri va crește. Trebuie să arătăm însă că unii merceologi și delegați ai comerțului local au manifestat rețineri la contractarea noilor tipuri de mobilă, preferind numai tipurile introduse. Asemenea atitudini conservatoare au fost combătute de reprezentanții ministerului nostru, orientarea merceologilor respectivi fiind modificată chiar în timpul contractărilor. Există deci- pr.emisele,.ca . anpl 1965,să. mar- rată-materia-primă necesară (materie cheze un pas important mainte pe expandată pentru tapițerie, țevi din metal ușor, stofă) și nici documen- , tațiile tehnice și prototipurile de referință ce trebuiau să le fie puse la dispoziție, nu le-au putut executa în cursul acestui an ; ca urmare, marea majoritate au fost amînate pentru 1965. S-a creat astfel un decalaj prea mare între momentul omologării mobilei și apariția ei în magazine. Contractările pentru 1965 au avut în vedere tocmai înlăturarea acestor neajunsuri. In așteptarea mărfurilor, am solicita unora dintre întreprinderile furnizoare — îndeosebi IPROFIL-Dej, IPROFIL „Republica“-Sibiu. C.I.L.-Pitești — să ia măsuri pentru întărirea disciplinei tehnologice, pentru îmbunătățirea calității, spre a nu mai fi

în producție solicitate de se elimină

linia introducerii noului în sectorul de mobilă.Din diferite motive, anul a- 
cesta n-au apărut în magazine 
toate tipurile de mobilă anunța
te. Există certitudinea că anul 
viitor cumpărătorii vor găsi gar
niturile despre care ați amintit ?— Rezultatele arătate mai sus se datoresc în bună măsură realizării principalelor obiective cuprinse în planul comun de măsuri al Ministerului Comerțului Interior și Ministerului Economiei Forestiere, plan care are drept scop îmbunătățirea aprovizionării cu mobilă a populației, îndeosebi prin producerea și extinderea treptată a tipurilor moderne. Așa cum am arătat, mobila a fost contractată și industria s-a angajat s-o livreze în termenele stabilite prin grafice, asigurînd astfel aprovizionarea ritmică a magazi-

4DH-315
0 nouă instalație 

de foraj 
la mari adîncimi

Seria agregatelor de foraj pentru mari 
adîncimi produse de industria noastră con
structoare de mașini a fost completată cu 
o nouă instalație — 4Dh-315, omologată 
recent la Uzina „1 Mai" din Ploiești. Echi
pată cu patru motoare Diesel de 700 CP 
fiecare și convertizoare hidraulice de 
cuplu, noua instalație este destinată pen
tru forajul sondelor de fifei și gaze pînă 
la adîncimi de 7 000 metri, cu prăjini de 
4,5 foii. Sarcina ei nominală de lucru (la 
cîrlig) este de 315 tone. Instalația este 
prevăzută cu pompe de noroi de mare 
putere care asigură o presiune pînă la 
200 kilograme-forfă pe centimetru 
pătrat. Avînd dotare completă, această in
stalație este aptă atît pentru forajul son
delor de explorare, cît și de exploatare. 
Turla instalației, de formă piramidală, are 
o înălțime, măsurată de la podul sondei, 
de 51 metri. Prevăzută cu un înalt grad 
de centralizare și mecanizare a comenzi
lor, instalația 4Dh-315, proiectată în între
gime în (ara noastră, poate fi condusă de 
la pupitrul sondorului șef. în fotografia alăturată : noua instalație 4Dh—315.

(Agerpres)

folosirii spațiului în- pe verticală și ofe- totodată avantajul de a po-

nelor. Este adevărat că anul acesta, Ministerul Economiei Forestiere a prezentat comerțului — în trei expoziții interne de lucru — un număr apreciabil de tipuri și modele noi de mobilă, totalizînd peste 400 de exponate. Multe dintre acestea se pretează la asamblări variate și multifuncționale, dind posibilitatea căperii și rind putea fi completate treptat, trivit necesităților cumpărătorilor. Au fost omologate peste 200 de sortimente. dintre care delegații comerțului au cerut să se execute în producție experimentală, pentru sondarea gustului populației, circa 150 de tipuri. Trebuie să spunem că diferența dintre numărul prototipurilor executate de industrie și numărul celor solicitate de comerț se explică prin aceea că industria a prezentat multe piese izolate, corespunzătoare luate fiecare în parte, dar care nu se înglobau ca linie arhitectonică într-un ansamblu armonios. Dintre sortimentele solicitate de comerț, întreprinderile republicane au contractat, pentru anul acesta, prea puține : doar 23 de tipuri, la care livrările sînt în curs. O bună parte din comenzile comerțului au fost îndreptate spre întreprinderile de industrie locală din diverse regiuni. Acestea însă, neavînd asigu-

(Continuare în pag. Il-a)

Crește producția 
de amendamente calcaroaseProducția de amendamente calcaroase folosite împreună cu îngrășă- mintele pentru sporirea fertilității solurilor podzolice a crescut anul a- cesta cu 150 000 tone. In prezent se construiesc noi centre de măcinare a pietrei de calcar. In cursul anului viitor, gospodăriile agricole socialiste vor putea astfel fertiliza o suprafață de trei ori mai mare decît în acest an. Datele experimentale și de producție au dovedit că pe terenurile podzolice fertilizate producția agricolă crește cu 15—50 la sută.
La Uzinele 
„Steagul RoiIeri, de pe banda de montaj a V- 
zinelor „Steagul Roșu“-Brașov a 
ieșit cel de-al 90 000-lea motor de 
autocamion. In ultimii ani uzi
nele brașovene s-au dezvol
tat mult. Au fost construite aici 
noi hale de fabricație, s-au mon
tat un mare număr de mașini și

Sesiune tehnico-științif i caLa Combinatul siderurgic din Reșița au început vineri lucrările unei sesiuni de comunicări tehnico-știin-, țifice, la care iau parte specialiști din Ministerul Industriei Metalurgice, din institutele departamentale ale Academiei R. P. Romîne și cadre didactice din învățămîntul tehnic superior, academicieni și alți oameni de știință. Sînt prezentate comunicări științifice pe teme ale industriei siderurgice, sesiunea constituind un bogat schimb de experiență.

u" — Brașov
utilaje moderne, ca linii automa
te pentru prelucrarea blocului și 
chiulasei motorului, instalații de 
vopsit în cîmp electrostatic, ma
șini de forjat cu comandă etc. In 
fotografie : un nou lot de autoca
mioane „Carpați" și „Bucegl".Foto : R. Costin

SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA“

TREI ZILE PENTRU 0 CONSULTAȚIELa policlinica Bucur, din raionul 
Nicolae Bălcescu, timpul cetățeni
lor nu este prețuit. Pentru a ob
ține o consultație la serviciul de 
neurologie trebuie să vii cu două 
ore înainte de deschiderea ghișe- 
ului de la fișier. Și dacă n-ai fost 
printre primii, spre a căpăta unul 
din bonurile care se eliberează 
trebuie să o iei de la capăt în ziua 
următoare. Nu rareori se întîmplă

★

Nota redacției.— Sesizări în legătură cu unele lipsuri care mai persistă în deservirea sanitară a populației s-au primit și din alte locuri. Din constatările făcute pe teren rezultă că la policlinica Bucur din Capitală, serviciul de neurologie este asigurat acum de un singur medic care nu poate face față numărului mare de consultații ce se cer. Aceleași greutăți întîmpină cetățenii și la serviciul O.R.L. Apoi, modul cum se face programarea la consultații îl obligă pe cetățean să vină din zori, cîteva zile la rînd, pentru a i se stabili ora cînd urmează să fie 

să pierzi trei zile la rînd pentru a 
fi consultat de medicul neurolog. 
Dacă ai nevoie să fii consultat de 
mai mulți medici, de diferite specia
lități. trebuie să vii la policlinică și 
dimineața și după-amiaza, pentru 
că aici nu s-a urmărit ca toate ca
binetele să funcționeze în cursul 
acelorași ore.

UN GRUP DE CETĂȚENI
din raionul Nicolae Bălcescu*consultat. Nu s-ar putea face programarea pe două, trei zile înainte, încît cetățeanul să vină o singură dată la policlinică pentru a- cest lucru ? De la Craiova ni s-a semnalat că Circumscripția sanitară nr. IX a trimis abia după două zile un medic pentru consultarea unui bolnav netransportabil. Autorul scrisorii se întreabă, pe bună dreptate, cum se admit asemenea neglijențe care pot avea urmări grave ?Este de datoria sfaturilor populare și a organelor sanitare să ia măsuri pentru ca asistența sanitară să fie acordată fa timp și în bune condiții celor care o solicită.

Discoteca 
pentru toți

Pentru a pune la dispoziția ama
torilor de muzică lucrări de largă 
circulație din muzica românească și 
universală, precum și fragmente li
terare alese, în imprimări de cali
tate și într-o prezentare îngrijită, 
casa de discuri „Electrecord“ va 
inaugura în curînd o colecție pur- 
tînd numele „Discoteca pentru toți". 
Discurile micro care vor alcătui co
lecția, avînd dimensiunea 17 cm dia
metru, vor fi lansate într-o mapă 
caracteristică. Primul număr al co
lecției conține dansurile simfonice 
„Ciobănașul“ și „Olteneasca“ de 
Paul Constantinescu în interpreta
rea orchestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii condusă de George Geor
gescu și, respectiv, a orchestrei Ci
nematografiei condusă de Mircea 
Cristescu. Următoarele discuri ale 
colecției vor cuprinde „Dansul fo
cului“ din suita „Amorul vrăjitor“ 
de De Falia și „Espana" de Chabrier 
(orchestra simfonică a Cinemato
grafiei — Mircea Cristescu), Cha- 
conna de Bach (la vioară Henryk 
Szering) și „Mica serenadă" de Mo
zart (orchestra de cameră condusă 
de Mircea Cristescu).

Congresul al XV-lea al Partidului Comunist
din Belgia

«

W.gflob

mis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia, prin care salută delegații la congres și urează partidului succes în activitatea sa.
Astăzi își deschide lucrările la Bruxelles Congresul al XV-lea al Partidului Comunist din Belgia. Cu acest prilej. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a tri

Piața comună in fața 
unei noi confruntăriSăptămînă viitoare va avea loc la Bruxelles o nouă conferință a Consiliului ministerial al Pieței comune la care vor participa miniștri ai economiei, agriculturii și ai afacerilor externe ai celor șase țări membre ale C.E.E. în cercurile politice din Bruxelles se a- preciază că, în cazul cînd guvernul vest-german nu-și va defini poziția față de problema prețurilor la cereale, Piața comună se va afla într-o situație din cele mai dificile.
Sesiunea specială 
a Comisiei O.Ü.A. 
pentru CongoLa Nairobi s-a întrunit vineri în sesiune specială, comisia pentru Congo a Organizației Unității Africane. Președintele comisiei, Jorno Kenyatta, primul ministru al Kenyei, a declarat că în urma recentelor evenimente legate de intervenția militară belgiano-a- mericană, în Congo situația s-a înrăutățit mult. Kenyatta a afirmat, iii continuare, că „este de presupus că 

opoziția față de guvernul condus de Chombe se va face din nou simțită după trecerea actualei perioade de confuzie".
ÎMPOTRIVA PLANURILOR 
f. N. M.Peste 80 de reprezentanți de seamă ai Partidului laburist, ai Partidului cooperatist și conducători ai sindicatelor și organi- . zațiilor partizanilor păcii din Anglia au adresat primului ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, o scrisoare cerînd ca guvernul englez să respingă orice planuri de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
„Micul congres" 
U. C. D.La 27 noiembrie au început la Bonn lucrările „Micului congres' al partidului Uniunea creștin democrată (cel mai mare partid al coaliției guvernamentale din R.F. Germană). La lucrări participă personalități de frunte ale Uniunii creștin-democrate. Participan- ții examinează problemele situației politice actuale din R. F. Germană și pregătirile în vederea a- legerilor pentru Bundestag care vor avea loc anul viitor.
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La încheierea STANDARDELE

NTHEMNfl Si UTILE
Ziarul nostru a publicat mai multe articole in care autorii, spe

cialiști din economie, au ridicat o serie de probleme privind standar
dizarea și au făcut totodată propuneri de îmbunătățire a activității în 
acest domeniu. Pentru a cunoaște punctul de vedere al forului de 
resort în legătură cu aceste probleme, precum și posibilitățile de rezol
vare a lor, ne-am adresat tovarășului prof. ing. I. Miletineanu, direc
tor general adjunct al Direcției generale pentru metrologie, standarde 
și invenții, care ne-a relatat următoarele :

Articolele tratînd probleme L dé standardizare, referindu-se în special la nivelul standardelor și cerințele actuale ale producției, a- părute în ultimul, timp în ziarul „Scînteia“, semnalează unele deficiențe și conțin propuneri concrete de înlăturare a acestora. Sugestiile de îmbunătățire a activității de standardizare constituie pentru noi un real sprijin.O problemă de bază rezidă în a- coperirea cu standarde a diferitelor domenii economice, ținindu-se seama de ponderea fiecăruia, precum și de capacitățile tehnico-economice de producție. Rezolvarea ei trebuie găsită în justa elaborare a planurilor anuale de standardizare. In actualul ritm de creștere a tehnicii moderne este posibil ca prescripțiile standardelor să rămînă în numai cîțiva ani — uneori chiar mai repede — în urma nivelului producției. De aceea, ținerea „la zi“ a standardelor în vigoare, potrivit ritmului introducerii tehnicii noi și cerințelor sporite ale producției, preocupă în prezent multe organe centrale, institute de cercetări științifice și de proiectări, precum și întreprinderi productive. Organele centrale sînt acelea care cunosc necesitățile producției la care șe referă standardele, progresele realizate cu privire la investițiile, utilajele și tehnicitatea întreprinderilor din sfera lor de activitate. De altfel, acestea sînt sarcini prevăzute în legislația de standardizare, Oficiului de stat pentru standardizare reve- nindu-i îndatorirea de a coordona și verifica propunerile organelor centrale, de a le înscrie în proiectul de plan spre aprobare.în ce privește acoperirea cu standarde a diferitelor domenii nu s-au semnalat, în genere, deficiențe majore ; mai există însă posibilități de îmbunătățire sensibilă a acestei acțiuni, pe care organele centrale ar trețtui să le ia în considerare pro- punînd modificarea sau revizuirea acelor standarde depășite de nivelul actual al mijloacelor de producție din întreprinderi.Modul de tratare a temelor în cadrul standardelor de stat este o altă , problemă pe care a. abordat-o autorul unui articol publicat în ziar. Unii tehnicieni prbpun cuprinderea într-un singur , standard. — pricit de voluminos ar Ți' , a unei teme în întreg complexul ei ; alții, dimpotrivă, sugerează tratarea lor defalcată după diverse criterii. Ce răspuns s-ar putșa da ? Rezolvarea de către Oficiul de stat. pentru standarde a unor asemenea probleme nu poate fi făcută în mod uniform și unitar. Concentrarea prea multor date într-un singur standard îngreunează revizuirea și readucerea lui la nivelul tehnicii noi ; pe de altă parte, divizarea e’xcesivă.. în

mulțește- inutil numărul'standardelor și face mai puțin operativă "utilizarea lor în întreprinderi. De alt- iel, nu trebuie omis că acțiunea de. standardizare ocupă un cadru mai larg, țara noastră aducind o contribuție activă în Organizația de stan-- dardizare internațională, Comisia electrotehnică internațională, Comisia permanentă C.A.E.R. pentru standardizare, Conferința organizațiilor de standardizare din țările socialiste și în alte organisme de specialitate. Recomandările internaționale, asupra cărora se realizează un acord în cadrul acestor organizații, reprezintă un nivel ridicat al muncii de standardizare, iar standardizarea națională caută să țină seama în cel mai înalt grad de. aceste recomandări. De aceea, măsurile asupra modului de tratare a conținutului standardelor, se iau de la caz la caz, ținîndu-se seama de aceste considerente.Din articolele publicate am reținut că ceea ce suscită interesul multor cadre tehnice este și organizarea standardizării naționale pe mai multe nivele de aplicare — de stat, de ramură a economiei naționale și pe nivel de întreprindere — urmărin- du-se totodată unificarea actelor normative emise de organele centrale în domeniul standardizării, din punctul de vedere al nomenclaturii și sistematizării lor. Introducerea unei reglementări în această privință face obiectul unor propuneri de modificare a legislației actuale de standardizare. Se preconizează ca în viitor să se elaboreze trei categorii de standarde — de stat, de ramură și de întreprindere — fiecare tratînd problemele cu caracter tehnic și economic într-un mod specific sferei de activitate respective.în discuție s-a ivit și întrebarea : în standarde n-ar trebui introduse și unele caracteristici superioare care urmează a fi realizate de industrie în viitor ? în țările socialiste standardele sînt obligatorii, iar ne- respectarea lor antrenează . anumite greutăți de ordin econbmic-firian- ciar. Stabilirea parametrilor unor produse care urmează a fi realizate abia în viitor poate prezența și alte inconveniente. Totuși,. în „ce privește parametrii anumitor.' produse "a- flâXe. în fabricația curentă, pot fi precizate unele creșteri, calițatțive, dîndu-se astfel standardelor un caracter mobilizator, mijloc utilizat de Oficiul nostru cu sprijinul celorlalte organe centrale interesate. O standardizare premergătoare unei producții s-ar putea aplica, dar cu prudență și numaj în urma luării tuturor măsurilor corespunzătoare la stabilirea parametrilor de bază pentru jalonarea, unor game fundamentale.Pătrunderea în circuitul, economic a unor bunuri care nu corespund în- 

trutotul standardelor mai persistă încă, deși asemenea cazuri se află în descreștere. Deficiențele de' acest fel, care nu se referă numai la indici calitativi de producție, ci și la modul de luare a probelor, la metodele de analiză și de încercare, precum și la celelalte prevederi ale standardelor, depășesc sfera activității O- ficiului nostru. Responsabilitatea introducerii și respectării standardelor revine atît organizațiilor socialiste 'producătoare, cit și beneficiarilor. Mai ales că aceștia din urmă dispun de un instrument pe care uneori nu îl folosesc ; posibilitatea de a refuza produsele necorespunzătoare. Dacă s-ar trece cu mai multă hotă- rîre la organizarea controlului statistic al calității producției și la stabilirea unor reguli de verificare a calității, de asemenea fundamentate statistic, este în afara oricărei îndoieli că s-ar obține rezultate mult mai bune. Baza pentru aplicarea u- nor asemenea metode științifice de supraveghere a producției o constituie ansamblul standardelor elaborate în acest domeniu. Metodele respective care ar dezavantaja probabil la început unele întreprinderi ar prezenta în schimb un avantaj economic general și ar ridica în mod cert prestigiul întreprinderilor producătoare.în actualele preocupări ale standardizării intră și problema stabilirii unei terminologii unitare tehnice și științifice în multe sectoare de activitate. Din acest punct de vedere s-a ajuns la un rezultat pozitiv, pu- nîndu-se ordine într-un domeniu în care diversele influențe din trecut îngreunau utilizarea unui limbaj tehnic unic. Mai sînt însă edituri care acceptă manuscrise ce nu respectă nici terminologia, nici notația unică. în această ordine de idei, considerăm util ca viitorii ingineri șj economiști să fie familiarizați chiar în perioada pregătirii în facultate cu anumite noțiuni precise și în domeniul standardizării. Unele măsuri inițiate în acest sens de Ministerul învățămîntului, continuate însă mai perseverent de cadrele didactice, întăresc certitudinea că se vor obține rezultate pozitive.Cele cîteva aspecte privitoare la standardizare nu epuizează problema în totalitatea ei, dar există condiții — și este necesar — ca activitatea în acest domeniu să contribuie mai eficient la introducerea și folosirea tehnicii moderne în producția întreprinderilor noastre. / .
Nota redacției

La discuția ce se încheie o dată 
cu acest articol, specialiști din di
ferite ramuri economice au făcut 
un schimb util de păreri privind 
problemele standardizării și au su
gerat diferite măsuri de îmbună
tățire a activității în acest sector. 
Redacția ziarului mulțumește tu
turor participanților pentru con
tribuția adusă la această discuție 
și solicită totodată forurile de re
sort să examineze cu atenție și să 
aplice propunerile menite să aju
te la ridicarea activității de stan
dardizare din țara noastră la ni
velul cerințelor actuale ale pro
ducției, ale progresului tehnic.

Pe urmele materialelor publicate
Studii, variante ©o© 
dar masurile practice

A - A O mtsrzie
Sub acest titlu, în „Scînteia1* hr.'. 6391 

a apărut o scrisoare în care era criticat 
faptul că la Fabrica de ciment din Bi- 
caz s-au montat, cu vreo doi ani în 
urmă, eleclrofilfre pentru captarea pra
fului de ciment în scopul refolosirii a- 
cestuia în procesul de produejie sau.la 
amendarea solurilor acide ; s-au întoc
mit și studii în acest sens, dar măsurile 
practice au întîrziat.

Răspunzînd redacției, Ministerul In
dustriei Construcțiilor arată că o dată 
cu instalarea electrofiltrelor la cuptoa
rele de clincher din fabricile de ciment 
s-a pus și problema valorificării pra
fului captat, praf care mai înainte se 
răspîndea în atmosfera înconjurătoare. 
In acest scop, Direcția generală de re
sort din Ministerul Industriei Construc
țiilor, fabricile de ciment, institute de 
cercetări și de proiectări au între
prins o serie de cercetări, ale căror 
rezultate practice sînt : obținerea unui 
nou tip de ciment — CP"250 — pe
bază de praf de la elecfrofiltre și clin
cher de ciment, care urmează a fi pro
dus pe scară industrială din 1965 ; 
folosirea prafului ca înlocuitor de filer 
în mixturile asfaltice; folosirea ca a- 
mendament al soiurilor acide; reintro

Comerțu
(Urmare din pag. I-a)nevoiți să respingem unele loturi la recepție, cum s-a întîmplat în ultimul timp. Această cerință se pune cu atît mai mult în fața întreprinderilor de industrie locală.
!Ce măsuri s-au luat pentru 

îmbunătățirea și modernizarea 
comerțului cu mobilă ?— în ultima vreme au fost înființate magazine-expoziții în principalele centre din țară — București, Timișoara, Baia Mare, Cluj, Iași, Galați, Ploiești și altele. Aceste unități, încadrate cu personal specializat, sînt amplasate, în marea lor majoritate, la parterele noilor blocuri și au condiții prielnice pentru expunerea mobilei împreună cu articole complimentare de interior și pentru deservirea la un nivel mai înalt a cumpărătorilor. Cu sprijinul direcțiilor corperciale regionale, va trebui ridicat nivelul de prezentare în magazinele existente și înființate altele în toate orașele țării. Tipurile noi de mobilă co'mbi- nabilă vor trebui să fie expuse în variante diferite, care să contribuie la informarea publicului și să-i sugereze modalități de amenajare a locuinței. Au fost profilate și unități speciale pentru vînzarea mobilei de bucătărie și a pieselor separate : mese, scaune, fotolii, canapele etc. Aceste unități, amenajate deocamdată numai în Capitală (pe calea Moșilor), la Brașov și Sibiu, vor fi extinse în cursul anului viitor. Este în curs de experimentare, la O.C.L. „Mobila“-Bucureșți, livrarea mobilei în stare dezasambla- tă, în ambalaje refolosibile și montarea în apartamentul clientului. Prin această măsură se urmărește 

ducerea în circuitul de producție în fa
bricile respective. O parte din lucrările 
enumerate sînt definitivate, iar altele 
sînt în curs de perfectare.

Căminul cultural 
se pregătește 
pentru iarnă

In urma articolului „Căminul cultural 
se pregătește pentru iarnă", publicat în 
„Scînteia" din 21 octombrie a.c., Sfatul 
popular a| regiunii Galafi ne comu
nică : „La căminele culturale din comu
nele Braniștea, Nănești și Nămoloasa 
Tîrg, reparațiile s-au terminat iar la 
căminul cultural din comuna Foltești 
s-au făcut majoritatea reparațiilor, ră- 
mînînd ca pînă la 1 decembrie să se 
termine ultimele lucrări pentru intro
ducerea luminii electrice".

Una ne înțelegem 
alta facem

In „Scînteia” nr. 6330 a apărut o scri
soare în care era criticat Trustul regio
nal de construcții Galafi, respectiv 
Grupul 3 consfrucfii Focșani pentru tă
răgănarea lucrărilor la complexul de vi- 
nificație al gospodăriei de stat Cotești, 
regiunea Galafi, In răspunsul trimis 
ziarului de Sfatul popular al regiunii 
Galați și de T.R.C.-Galafi, publicat în 
„Scînteia" nr. 6375, se arătau cauzele 
care au dus la înfîrzierea lucrărilor, In

cu mobilăatît evitarea eventualelor defecțiuni de manipulare, cît și ieftinirea cheltuielilor de ambalaj și transport. De asemenea, în colaborare, industria și comerțul vor asigura, pentru magazinele de specialitate, prospecte și pliante de prezentare a mobilei, cuprinzînd indicații cu privire la posibilitățile de aranjare în locuințe, precum și sfaturi legate de buna funcționare.Cum bine se știe, mobila se numără printre mărfurile vîndute cu termen de garanție. S-a constatat însă că, uneori, unitățile de reparații și fabricile furnizoare tărăgănează timp îndelungat punerea la punct a pieselor care au suferit defecte înăuntrul acestui termen, cumpărătorii fiind puși în situația de a nu putea folosi mobila în condiții corespunzătoare. Pentru evitarea unor asemenea neajunsuri, Ministerul Comerțului Interior împreună cu Ministerul Economiei Forestiere studiază posibilitatea ca, în cazul cînd reparația nu șe execută într-un termen rezonabil, cumpărătorul să fie despăgubit fie prin livrarea unei piese noi,. fie prin restituirea sumei plătite...Pentru ridicarea nivelului comerțului de mobilă s-a întocmit și un plan de perspectivă. El cuprinde, între altele, construirea unor magazine-expoziții cu capacități de expunere simultană a unui număr mai mare de tipuri și modele de mobilă împreună cu obiecte casnice și decorative (covoare, perdele, tablouri, corpuri de iluminat etc.). Magazinele vor dispune și de depozite, din care mobila se va livra direct cumpărătorilor ; în acest școp se prevede dotarea acestor unități cu autodube capitonate pentru transportul interurban și local. 

încheiere se sublinia : „S-au luat mă
suri de reorganizare a șantierului pen
tru terminarea tuturor obiectivelor în 
execufie, inclusiv remedierea deficien
telor și se vor depune toate eforturile 
ca la data de 30 septembrie întregul 
complex de vinificafie Cotești să fie 
dat în funcțiune".

Intr-o scrisoare trimisă recent ziarului 
nostru de către conducerea gospodăriei 
se arată că nici acest termen nu a fost 
respectat. Din această cauză vinificarea 
celor 3 000 tone de struguri s-a făcui 
în condiții grele. Muncitorii și inginerii 
gospodărie' au reușit să depășească 
planul cu 400 tone de struguri. Ei so
licită înșă să se ia măsuri urgente pen
tru terminarea grabnică a construcții
lor prevăzute, conform înțelegerii, in
cit procesul de producție să nu fie 
stînjenit.

Lucrări neterminate
In scrisoarea cu titlul de mai sus, pu

blicată în „Scînteia" nr. 6 439, se arăta 
că în comuna Dumbrăveni, raionul Bo
toșani, lucrările de racordare la sistemul 
energetic național, începute de mai 
multă vreme, sînt tărăgănate în mod 
nejusfificat.

Întreprinderea regională de electrici
tate Suceava ne răspunde că, în urma 
publicării scrisorii, s-au luat măsuri de 
urgentare a lucrărilor, racordul propriu- 
zis a fost terminat și pus sub tensiune. 
Totodată, s-a stabilit ca refeaua de joa
să tensiune să fie refăcută. O echipă 
a șantierului întreprinderii regionale 

București
Fotografie distinsă, cu mențiune la Concursul „Scinteii*
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de electricitate lucrează la terminarea 
acestei refele. Executarea lucrării a 
fost asigurată și prin procurarea din 
vreme a materialelor necesare. Pînă la 
sfîrșitul lupii noiembrie lucrarea va fi 
terminată în întregime.

Cînd vor sosi colecțiile 
de mostre ?

Intr-o scrisoare cu titlul de mai sus, 
publicată în „Scînteia” nr. 6430, erau 
criticate unele întreprinderi de bunuri 
de consum care au întîrziat trimiterea 
colecțiilor de mostre către comerț în 
vederea contractărilor. Ministerul Indus-* 
triei Ușoare ne răspunde printre altele':./ 
„Deficiențele privind netransmiterea de 
către cîteva întreprinderi a colecțiilor 
de mostre la beneficiari în vederea or
ganizării consultărilor locale, just sem
nalate în ziar, au fost analizate cu fa
bricile respective și s-au luat măsuri 
pentru transmiterea imediată a colec
țiilor întîrziate. Din analiza făcută a 
rezultat că aceste înfirzieri se daforesc 
In parte faptului că la țesături au existat 
divergențe cu M.C.I. în ce privește con
stituirea colecțiilor pe întreprinderi. 
Pentru întîrzieri nejustificate și trimite
rea unor colecții incomplete au fost 
propuși pentru sanctionarea cu „mus
trare" inginerii șefi și șefii serviciilor 
fehnice de la fabricile „I. T. Galafi", 
„Tîrnava"-Mediaș, „Bucegi’-Pucioasa și 
„Crișana"-Oradea".

In încheiere, răspunsul arată : „Con
siderăm că articolul publicat a consti
tuit un sprijin real in activitatea noas
tră și pe viitor vom depune toate efor
turile pentru ca asemenea situații să nu 
se mai repete".

Ieri au început lucrările conferinței organizației de partid a centrului universitar Cluj, care va dezbate principalele probleme ale activității organizațiilor de partid din instituțiile de învățămînt superior clujene. Anterior, atît eu, cît și .ceilalți membri ai comitetului de partid al centrului universitar Cluj, ara luat parte la numeroase adunări de dare de seamă și alegeri în organizațiile dg bază din facultăți, precum și la adunările generale convocate de comitetele de partid existente la universitate și la alte instituții de învățămînt superior ■ din localitate. Peste tot s-a remarcat — pe bună dreptate — creșterea competenței organizațiilor de partid în rezolvarea sarcinilor specifice, întărirea lor prin primirea în rîndurile candidaților și membrilor de partid a celor mai valoroase cadre didactice, șefi de catedre, oameni de știință și pedagogi cu prestigiu în viața universitară. Mă voi opri, pe scurt, a- supra cîtorva probleme abordate în adunările din unele facultăți ale U- niversității „Babeș-Bolyai“ și ale Institutului de medicină și farmacie.
Viitorilor specialiști 
bogate și temeinice 
cunoștințeîn mod firesc, în centrul preocupărilor organizațiilor de bază din a- ceste facultăți se află problemele pregătirii unor buni specialiști : profesori, fizicieni, chimiști, biologi, e- conomiști, respectiv — njiedici și farmaciști. Birourile organizațiilor de bază au sprijinit conducerile facultăților în desfășurarea procesului instructiv-educativ, în perfecționarea pregătirii cadrelor didactice, în asigurarea unor cursuri strîns legate de viață, de cerințele practicii.După cum a reieșit și din adunările de dări de seamă și alegeri, în munca pe care o desfășoară organizațiile de bază, un rol important revine grupelor de partid, care și-au făcut simțită prezența în colectivele de catedră — în facultățile de medicină generală, farmacie, științe economice, istorie-filozofie — contribuind la îmbunătățirea programelor de studiu, la ridicarea nivelului ideologic și de specialitate al cadrelor didactice, la îndrumarea studiului individual al ti

nerilor. Bunăoară, grupele de partid amintite au semnalat decanatelor u- nele lipsuri' în tematica și conținutul lucrărilor de diplomă ale absolvenților — în care se cristalizează cunoștințele însușite în timpul ariilor de studii, faptul că în alcătuirea multor lucrări se mai vădește lipsă de echilibru între partea teoretică și ce«- experimentală... Pe baza analizelor întreprinse, decanatele au adoptat unele măsuri menite să contribuie ia mai buna folosire, de către studenții din ultimul an de studii, a timpului și surselor de documentare, pentru culegerea și selecționarea materialului necesar întocmirii lucrărilor de diplomă. A- doptarea acestor măsuri a avut drept urmare, la examenul de stat, îmbunătățirea conținutului .lucrărilor de diplomă, răspunsuri mai competente, mai aprofundate din partea absolvenților, notate cu calificative bune și foarte bune. După prima sesiune de examene din anul trecut, constatîndu-se unele rezultate-slabe la învățătură, grupele de partid Studențești au analizat cauzele acestor rezultate. S-a văzut că unii studenți, mai ales din anii mai mici, nu știu să-și planifice judicios timpul de studiu, sau cum să învețe ; pe de altă parte, la unele discipline studenții aveau de parcurs un volum prea mare de cunoștințe pentru un colocviu sau examen. In consecință s-au ■ făcut propuneri conducerilor de facultăți pentru mai buna alcătuire a orarelor, asigurarea unor condiții corespunzătoare de studiu în cămine. Totodată, comuniștii au luat măsuri pentru intensificarea muncii politice în rîndurile studenților cu scopul dezvoltării spiritului lor de răspundere față de îndeplinirea exemplară a îndatoririlor vieții universitare. Ca urmare, la sfîrșitul anului universitar, un număr mare de studenți au obținut la examene rezultate foarte bune.M-am oprit mai pe larg asupra experienței birourilor organizațiilor de bază din facultățile înainte amintite, deoarece nu toate birourile au procedat la fel. De exemplu, biroul organizației de bază de la Facultatea de filologie și-a asumșt analiza

acoperirii disciplinelor cu manuale și cursuri, a activității științifice a membrilor și candidaților de partid din cadrul unor catedre, studierea și dezbaterea modului cum folosesc studenții bibliografia. Pro- cedînd astfel, a preluat asupra sa îndatoriri ale decanatului.Pe linia preocupării pentru buna pregătire a studenților se înscriu și acțiunile inițiate de majoritatea organizațiilor de partid pentru perfecționarea pregătirii politice, marxist- ïéniriisté, a cadrelor didactice : îndrumarea și analiza periodică a modului. cum decurge studiul ideologic al cadrelor didactice, organizarea de conferințe, expuneri, simpozioane, asupra celor mai importante și actuale aspecte ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, asupra celor mai noi realizări ale științei și tehnicii mondiale.
- -ț -...........

Formarea profilului moral 
al tmărului intelectualîn fiecare an, sute de absolvenți ai școlilor medii bat la porțile facultăților clujene, dornici să se dedice frumoasei profesii de profesor, medic, fizician, economist etc. Cei primiți în rîndul studenților sînt ajutați să devină nu numai pricepuți specialiști, buni cunoscători ai problemelor specifice, ci și cetățeni activi, promotori neobosiți a tot ceea ce. este înaintat în viață, în societate. în majoritatea instituțiilor de învățămînt superior, la care mă refer în aceste rînduri, organizațiile de partid au socotit activitatea po- litico-educativă în rîndul studenților ca obiectivul principal al muncii de partid din facultăți. Ele contribuie activ la educația patriotică și cetățenească a tinerilor, la formarea unei atitudini responsabile față de studiu, față de îndatoririle de studenți. Birourile organizațiilor de bază, grupele de partid studențești au îndrumat organizațiile U.T.M. și a- sociațiile studenților, ajutîndu-le să găsească forme cît mai interesante de activitate, atractive, care să răs

pundă cit mai bine nivelului de pregătire, preocupărilor profesionale și obștești ale studenților. Dacă marea lor majoritate studiază perseverent și conștiincios, s-au încadrat cu interes în activitatea cercurilor științifice organizate în facultăți, participă activ la viața obștească, aceasta se datorește și muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de tineret sub conducerea organizațiilor de partid din facultăți.Discutînd despre diferitele metode și forme de activitate educativă folosite, numeroși participant la a- dunări s-au referit la impresia produsă asupra tineretului studios de conferințele și expunerile unor reprezentanți de frunte ai vieții universitare și științifice clujene, printre care academicienii Constantin Daicoviciu, Ra- luca Ripan, Aurel Moga. Uneori, răspunzînd solicitării organizațiilor de tineret, acești apreciați profesori, cît și alte cadre didactice, petrec cîteva ore în mijlocul studenților, la cămine, unde se înfiripă discuții interesante despre studenția de ieri și de azi, despre prestigiul de care se bucură țara noastră la marile reuniuni politice, științifice și culturale de peste hotare. Mergînd în întîmpinarea dorinței tinerilor de a cunoaște problemele principale ale politicii partidului și statului nostru, organizația de bază de la Facultatea de istorie-filozofie a ajutat comitetul U.T.M. să alcătuiască diferite conferințe interesante, să asigure conferențiarii cei mai potriviți. Printre altele, s-au ținut conferințele „Caracterul științific al politicii P.M.R. în opera de desăvîrșire a construcției socialiste“, „Realizările regimului democrat-popular în domeniul industrializării țării".Cu aceeași grijă, organizațiile de partid îndrumă studiul politic al tinerilor, analizează . periodic . cum se desfășoară dezbaterile în diferitele cercuri. Ca lectori la a- ceste cercuri au fost recomandați membri ai corpului didactic cu o bună pregătire, care se bucură de prestigiu în rîndurile studenților. Unele dintre conferințele prezenta

te au fost legate de specificul anilor de studii, prilejuind discuții vii, interesante. La Facultatea de științe economice, în cadrul unui simpozion, cu tema „Rolul economiștilor în cadrul planificării economiei“, au fost invitați să-și spună cuvîntul e- conomiștii din diferite ramuri ale e- conomiei.După cum se știe, munca politică de îndrumare a tineretului universitar are un anume specific. Timp de 4—5 ani se lucrează cu același colectiv de studenți, în fiecare an pășește în facultăți o nouă promoție de tineri. Aceasta presupune, pe de o parte, continuitate în munca politico-educativă, o desfășurare gradată a ei, pe de altă parte reluarea ei de la început, cu fiecare nouă promoție de tineri care intră în a- nul I. Desigur, este bine că birourile organizațiilor de partid analizează ..periodic, în adunări, munca comitetelor și organizațiilor de tineret, că membrii birourilor de partid, comuniștii cu prestigiu din rîndurile cadrelor didactice participă la acțiunile inițiate de tineri. Au lipsit însă, pe alocuri, ajutorul concret dat cadrelor de conducere ale organizațiilor de tineret, îndrumarea efectivă privind modul de lucru cu studenții, tematica dezbaterilor în adunările generale, metodele folosite pentru sporirea eficienței educative a muncii politice. De aceea, s-a manifestat uneori tendința de a organiza numai acțiuni de mare amploare, soldate uneori cu adunări neinteresante, și de a neglija muncă în grupele de studenți.Atît prin sprijinul dat la întocmirea dărilor de seamă și a proiectelor de hotărîri pentru adunările de alegeri, cît și prin participarea directă la dezbateri, membrii comitetului nostru de partid au avut prilejul de a cunoaște mai în profunzime aspectele concrete ale muncii organizațiilor de partid din facultăți. A- ceastă cunoaștere va ajuta comitetul de partid al centrului universitar să îndrume cu mai multă competență organizațiile de bază, contribuind la întărirea rolului lor de conducător politic în facultăți.
Conf. univ. Ioan BOJAN 
secretar al Comitetului de 
partid al centrului univer
sitar Cluj

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Orfeu (orele 19,30). Sala 
Palatului R. P. Romîne : Toamna se 
numără... varietățile (spectacol prezentat 
de Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(orele 20). Teatrul de stat de operetă : 
Vlpzătorul de păsări (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (sala Come
dia) : Vizita bătrînei doamne (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani (orele
15.30) , Adam și Eva (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A): Fii cuminte, Cristofor 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Um
bra (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Peer Gynt (orele 19,30), 
(sala Studio) : Casa eu două intrări (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl : 
Băiat bun dar... cu lipsuri (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Pofta vine... 
rîzînd (orele 20). Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Năzdrăvanul Occidentului (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" : Băiatul și vîntul 
(spectacol pentru copii — orele 10). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. 
(str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can (film
pentru ecran panoramic) : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Hamlet — cine
mascop : Republica (9,30; 12,15; 15’,15;
18,15; 21). Sedusă și abandonată : Festi
val (9,45; 12,30; 15,45; 18; 20,45), Excelsior 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Grlvița (10; 
12.30; 15,30; 18: 20,30), Melodia (9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15). S-a întîmplat la 
miliție — cinemascop : Luceafărul (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Urmașul lui Glngis- 
Han : Carpați (10; 12; 14; 16). Veselie la 
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; 18,30; 21), Unirea (11; 16; 18,15;
20.30) , Umbrelele din Cherbourg : Vic
toria (10; 12; 14; 16,15; 18,36; 20,45).
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Central (9,45; 13,15; 16,45; 20,15), Popular 
(16; 19,30). ioana în atac : Lumina (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). Gala
pagos — Din viața peștilor exotici : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Ghe
pardul — cinemascop (ambele serii) : 
Gluleștl (9,30; 13; 16,30; 20). Arta (16;
19.30) . Teama : înfrățirea între popoare 
(15; 17,30; 20), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15,30; 18: 20,30).

Aventura de Ia miezul nopții : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Ciociara : Dacia (9,30: 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). M-am îndră
gostit la Copenhaga : Buzești (16; 18,15;
20,30).  Domnișoara... Barbă Albastră : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Comisarul Mai
gret se înfurie : Bucegi (9,45; 12; 14.15J 
16,30; 18,45; 21), Pacea (11; 16; 18,15; 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 (15Ț 17,45; 20,30). 
Rezervat pentru moarte : Munca (16; 
18,15; 20,30). Brațul nedrept al legii 1 
Viitorul (14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Banda de lași : Co- 
lentlna (16; 18,15; 20,30). Viață 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). Fta- 
tari — cinemascop (ambele serii) : Fe
rentari (8,30; 13; 16,30; 20). Colaboratorul 
Ceha : Cotroceni (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Intîlni- 
rea de handbal masculin dintre echipele 
,,Dinamo“-Bucureștl — „Vorwaerts" Ber
lin. 19,30 — Jurnalul televiziunii. 19,40 — 
Repriza a doua a întîlnirii de handbal. 
20,10 — Din viața animalelor (XX). Dra
gon!, familia cîinelui șl maimuțe. 20,35 — 
Cîntă orchestra Edmundo Ross (IV). 
21,00 — Film documentar. 21,30 — Con
cert de estradă — Transmisiune de Ia 
Sofia. în încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vreme''
Ieri în țară : vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros în Ardeal. VJntul a slăbit din in
tensitate, suflînd în general slab. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 11 grade la Calafat 
și Băileșțl și plus 1 grad la Toplița. In 
București : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil, vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a atins 10 grade.

Tlmpu) probabil pentru zilele de 29, 
30 noiembrie și 1 decembrie. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul variabil, 
mat mult acoperit. Vor cădea precipi
tații locale. Vînt slab pînă la potrivit, 
cu intensificări trecătoare din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere la 
început, apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 6 șl plus 4 grade, 
iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață 
locală. In București : Vremea devine 
umedă și se va încălzi la început, apoi 
se va răci din nou. Cerul va fi schimbă
tor, mai mult acoperit, vîntul va sufla 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere la început, apoi în scă
dere ușoară.



Nr. 6454

Scriitorul Marin Preda lu
crează la o nouă versiune a 
romanului său „Risipitorii“. 
Publicăm alăturat un capitol al 
romanului a cărui acțiune se 
petrece în preajma anilor 
1952—1953, capitol în care sînt 

Jredate relațiile dintre tată și 
fiu în momentul în care Vale 
Sterian află că tatăl său se 
pensionase înainte de vreme, 
ca urmare a unui conflict sur
venit în timpul în care înde
plinea funcția de președinte 
de sindicat.

de Mihu VULCÄNESCUDesen

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

8 C I N T E I A

Cum ar fi putut Petre Sterian să surîdă filozofic așa cum spusese fiul său, Vale, și să se uite liniștit, cum îi stă bine unui om în vîrstă, la cei tineri, care urcau foarte hotărîți pe scena activității sociale, cînd lucrurile ar fi trebuit să se petreacă tocmai pe dos? Oare nu tocmai datorită faptului că de la o vîrstă în sus, terminînd de întemeiat familiile lor proprii, cei maturi urmau să înceapă să se ocupe de familia cea mare, societatea ? Tînărul să învețe întîi să-și dirijeze mica lui barcă, să se însoare și să-și facă o familie, și gbia după aceea să ridice pretenții, dacă se va dovedi că merită, să se urce pe marea corabie.E adevărat că această descoperire o făcu cazangiul după ce părăsi atelierele, dar o făcu așa de repede și la un mod atît de acut încît, în afară de faptul că toată lumea înțelese că i s-a mai întîmplat încă ceva pe lîngă ceea ce i se întîmpla- se acolo, el însuși rămase cu credința că totdeauna gîndise așa despre rolul celor tineri și celor maturi în noua societate. Iar la întrebarea, de o logică nemiloasă a fiului său, de ce în acest caz ceruse totuși să fie pensionat, Petre Sterian răspunse că asta se datora situației fără ieșire care i se crease în pieajma alegerilor sindicale și nu fiindcă a- vea acum alte păreri. O dublă furie Tăzbătea prin cuvintele sale și atît de naivă încît fiul își permise să rîdă, căci naivitatea nu e totdeauna trăsătura oamenilor lipsiți de experiență sau slabi de spirit, ci și a celor foarte puri, și anume de o puritate atît de -intratabilă încît în o- chii tinerilor, (cărora vîrstă le dă un soi de beție care îi face îndrăzneți pînă la cinism), ea capătă altă denumire. Tatăl credea că frămîntările lui sînt la adăpost de privirea ultimului său copil care îi mai stătea în casă și era convins că furia lui era atît de complicată încît putea să se înșele, chiar pe. sine închipuin- du-și că totdeauna gîndise cu a- ceeași claritate ca acum despre rolul generațiilor în viața socială. Fără să știe însă absolut nimic despre ceea ce i se întîmplase tatălui său la ateliere, Vale ghicise totuși natura reală a conflictului în care fusese el vîrît acolo prin deducție de la ceea ce i se întîmplase după, care era tot o deducție, bazată însă pe mai puține necunoscute. Imediat după, fostul cazangiu se duse să se sfătuiască nu cu fratele său, Toma, care era un om cel puțin mai experimentat, ci cu fiul său mai mare, Anghel, la care ținea cel mai mult din toată familia. De ce ținea el cel mai mult la Anghel ? Vale nu putuse să înțeleagă asta niciodată și dacă mai tîrziu, după ce trecu de adolescență, avu o vagă idee că explicația ar putea fi căutată în faptul că Anghel muncise din greu cot la cot cu tatăl său în perioada cînd el. Vale, și Constanța erau mici și că deci își ajutase părintele să-și țină familia — ceea ce în mintea și în inima unui om cum era tatăl lor asta putea lăsa urme de neșters — după ce Anghel se însură și mai ales după ce începu să fie ridicat în diverse munci de răspundere, Vale nu mai înțelese chiar nimic din relația tatălui său cu Anghel, din natura a- fecțiunii lui pentru el. Fiindcă a- ceastă afecțiune, în loc să se limiteze la ceea ce fusese, avînd ca sprijin și argument moral trecutul, dimpotrivă, trecutul nu mai conta, tatăl avea aerul că ține la el pentru ceea ce era el în prezent și bineînțeles pentru ceea ce promitea să fie în viitor. Dar cum se potrivea o astfel de afecțiune pentru Anghel la un om atît de curat cum era tatăl său ? Și mai ales cum erau posibile la el credulitatea și surzenia de care dădea el dovadă ori de cîte ori Vale îi aducea la cunoștință felul cum se comporta fratele său în funcțiile pe care le îndeplinea? (Funcții, deoarece era schimbat mereu, în loc să fie sancționat). Tatăl asculta în tăcere istorisirea și nu auzea nimic și în clipele acelea Vale avea revelația că nu este iubit, că tatăl nu-1 auzea. Era surd 1 Pur și simplu nu înțelegea ce 1 se spunea. Și Vale alegea cea mai rea dintre soluții cînd încerca să-i ofere o imagine a ceea ce era de fapt Anghel îrj: familia lor și în funcțiile prin care trecea ca un cîine prin apă. „Ai auzit, tată ? începea el de obicei. Nenea Anghel iar a fost transferat!" Și cu anii Vale ajunse să-i dorească fratelui său căderea — căderea și nu îndreptarea — spunîn- du-și în sinea lui că între tată și frate îl alesese pe tată, că tatăl său se putea trezi din părtinirea lui ciudată, pe cîtă vreme fratele nu a- vea nici o șansă....Vale redevenise însă senin abia după un număr de ani. Căpătase în sfîrșit convingerea că în cele din urmă fratele său o să fie trimis la munca de jos, dacă nu chiar și mai rău, să nimerească cîtva timp și în- tr-o închisoare. Nu izbutise însă să descifreze la fel de bine ce avea să i se întîmple tatălui său și să poată să-l ajute. Părtinirea de care dădea el dovadă cu Anghel era neliniștitoare. Iar surzenia morală mai mult decît atît. Fiindcă însemna că putea fi la fel de părtinitor și de surd și la el, la întreprindere, în 

calitatea lui de președinte de sindicat, cînd inși care i-ar fi plăcut ca și Anghel pentru cine știe ce virtuți inexistente i-ar fi intrat la un moment dat sub piele. Și Vale știa că în asemenea situații surzenia morală putea fi de-a dreptul vinovată, fără nici o circumstanță care să i-o atenueze. In privința asta își amintea totdeauna cu un resentiment tulbure de prima lui ciocnire cu această inerție oarbă a tatălui, cît de furios fusese și cît de vinovat îl socotise el în clipa aceea pe bătrîn. Vale îi făcuse pe vremea aceea fratelui său o vizită în orașul unde trăiseră bunicii, unde Anghel era secretar al Sfatului popular și la întoarcere îi povestise tatălui ceea ce văzuse. Anghel îl luase la un fel de petrecere de nuntă a unui prieten al său unde era invitată multă lume și acolo el l-a pus pe acest prieten să-l invite la petrecere și pe un anume tînăr inginer, un corespondent voluntar al unui ziar din București, corespondent care îl tot sîcîia mereu pe Anghel cu criticile lui. Tînărul a venit și i s-a dat să bea vin amestecat cu scrum de țigări pregătit chiar de Anghel. I s-a făcut, bineînțeles, foarte rău și a început să vomite, iar Anghel s-a arătat foarte indignat și a luat imediat un număr de declarații de la cei de față care atestau că numitul corespondent e un individ descompus, alcoolic în ultimul grad, declarații care urmau să fie expediate chiar a doua zi ziarului central unde apăreau corespondențele tînărului. „Și ?" a întrebat tatăl a- gresiv. „Cum și?" a răspuns Vale. „Și ? Le-a trimis ?" „Ce, declarațiile? Sigur că le-a trimis!" a zis Vale, după care tatăl s-a posomorit și a tăcut. Dar nu era o tăcere tulburată, ci una rătăcită parcă într-o lume în care atît Anghel cît și bătrînul trăiau în continuă luptă cu o societate dușmană lor și în care acțiuni cum era cea povestită de Vale constituiau dacă nu o victorie,-în orice caz un lucru despre care nici măcar nu se aduce vorba, dată fiind lipsa de sens a oricărui fel de reproș. „Adică cum, tată, ți se pare că nenea Anghel face bine că procedează în felul ăsta? l-a întrebat Vale. Crezi cumva că corespondentul ăla merita să i se facă o asemenea figură? Crezi că corespondentul acela avea ceva personal cu el, era un dușman de clasă camuflat? Află că l-am văzut cu ochii mei pe corespondentul acela, era așa ca mine ca vîrstă. Un băiat uite așa mic și cumsecade, toată lumea a fost mirată și le părea rău la toți... Chiar și la ăia care au dat declarațiile de frică să n-o pățească cu tovarășul secretar al raionului, le părea răul Toți știau că i s-a pus scrum de țigară în pahar. Eu vorbesc aicea pentru nenea Anghel, nu pentru băiatu-acela (nu strică să învețe și el să nu se mai ducă la o petrecere unde sînt oameni pe care nu-i cunoaște), eu pe nenea Anghel vreau să-l apăr, fiindcă într-o zi n-o să-i fie bine și o să ne învinuiască pe noi că nu i-am deschis ochii. Eu nu pot să-i deschid ochii, fiindcă sînt mai mic și nici nu m-aude, dar tu și unchiul Toma trebuie să vă duceți peste el și să-l potoliți. Iți convine chestia asta să se poarte așa în orașul în care bunicului toată lumea îi dădea bună ziua și își scoteau toți pălăria cînd treceau pe lîngă el ? Du-te și-l vezi dacă nu mă crezi 1'Dar fostul cazangiu nu auzea. Pur și simplu tăcea cu capul în jos și avea în clipa aceea pe chip unica expresie impenetrabilă, pe care Vale nu reușise s-o descifreze, și o muțenie potrivnică celor ce auzise, dar din care nu răzbătea nici cel mai mic indiciu care să arate natura acestei împotriviri. Era cumva îndîrjit că Vale îl asalta cu dovezile acestea crude despre reaua conduită a lui Anghel? Era cumva bănuitor că fiul său mijlociu, gelos că tatăl ținea așa de tare la fratele cel mai mare, sporea gravitatea comportării acestuia cu acea abilitate inconștientă de care numai gelozia copiilor este în stare? Nu se putea ști.Așa se face că relațiile dintre tată șl cei doi băieți ajunseră de așa natură încît în ziua cînd fostul cazangiu nu se mai duse la ateliere, Vale avu imediat bănuiala că cu pensionarea aceasta a tatălui său ceva nu e în regulă iar cînd îl văzu că pleacă de-acasă și se duce să-l caute pe Anghel să se sfătuiască cu el, făcu deducția că nu numai că tatăl său nu s-a pensionat în mod normal, dar că a pățit-o rău de tot.Deducția aceasta se confirmă în zilele următoare, foarte repede și intr-un mod spectaculos pentru Vale, cu toate că tatăl nu povesti nimic nici de astă dată, ce vorbise el cu Anghel și în general ce i se întîmplase acolo la el de se întorsese atît de tulburat și cu ideile acestea furioase despre cui i se cuvine și cui nu să se urce pe scena activității sociale. Era limpede: Anghel își dăduse arama pe față chiar și pentru ultimul om din lume care ar fi fost dispus să rămînă pentru totdeauna fără auz la acuzațiile care i se aduceau. Altfel nu se putea explica starea în care a- junse bătrînul în scurtă vreme, re- mușcările lui naive, refuzul lui încă

pățînat de a se destăinui și mai ta
les de a face apel la forurile superioare sindicale sau de partid unde să-și explice situația. Nu vroia să se ducă nicăieri, deși cunoștea și era cunoscut de o mulțime de oameni, și ar fi fost suficient să se ducă numai la unul din ei pentru ca situația lui să se limpezească.însuși Toma, care era și el activist de partid la unul din raioanele capitalei (avea funcția de secretar- doi) ar fi putut să-1 ajute, dar cum să procedeze dacă nu știa în ce sens ? O asemenea reținere din partea fratelui său îi dădea lui Toma de gîndit, căzuse, poate, Petrică în vreo istorie încurcată, făcuse poate vreo prostie cu felul lui de a fi intransigent în mod nedibaci, chel- tuindu-și intransigența în lucruri nu cine știe ce de grave ca să rămînă cu sîngele în obraji de neputință și dezarmat în fața celor cu adevărat grave....Astfel gîndise Toma în această perioadă fără să poată face nimic, neputincios în fața îndîrjirii cu care fratele său mai mare se menținea în tăcere, și pe care tăcere, din prea mare respect pentru cel care își în- temeiase și își scosese la liman în- tr-un fel atît de reușit familia — Constanța era profesoară, Vale inginer, copii buni amîndoi și crescuți așa cum se cuvine — Toma nu îndrăznea s-o forțeze.Așa se face că ajunse Vale să poarte grija familiei, simțind, fără s-o știe în mod conștient, că acum și nu înainte și nici mai tîrziu era nevoie de îndrăzneala minții lui tinere, neîmpovărată încă de nici un fel de obsesii, să treacă de la unul la altul, să afle ce trebuia și să spună cui trebuia, să-și ajute astfel cu hotărîre și foarte energic familia, rămînînd în același timp liniștit și lucid și fiind tot atît de disponibil ca și înainte să se ocupe de el însuși și de problemele pe care i le puneau profesiunea și relațiile lui proaspete la uzina unde lucra. Așa se face că o vizită fără un motiv logic pe sora lui și avu bănuiala că era nevoie s-o trimeată la ea acasă pe mama — îi sugeră că 1 se întîmpla ceva Constanței și că trebuia să se poarte cu ea așa cum știa totdeauna mama să se poarte în situațiile grele — îl vizită pe doctorul Sîrbu pentru același motiv și află lucruri neștiute despre soțul Constanței — și pe deasupra încă o istorie despre Anghel — și apoi, împins de același imbold, îl vizită chiar în ziua următoare celei cînd fusese la doctorul Sîrbu pe unchiul Toma, la raion, pe care îl surprinse atît de tare încît Toma nu scoase un cuvînt multă vreme, chiar și după ce Vale termină ce avea de spus.— Unchiule, începu tînărul cu o voce dramatică și în același timp măsurată, fără nici un fel de introducere, tata nu mai poate sta în situația asta și nici dumneata nu mai ai voie să te uiți la el și să nu ridici un deget ca să-l sprijini. Nu știu ce-a făcut el acolo la aïeliere, dar eu pot să jur că cel mai grav e nu ce-a făcut, ci că s-a retras a- casă și stă. Poți dumneata, unchiule, să nu pui mîna în foc că ce-a făcut el acolo nu e de zece ori mai puțin grav decît cea mai puțin gravă dintre isprăvile lui nenea An
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NOTE DE DRUM DIN FRANȚA O NUME
CARE N-A FOST TRABUS NICĂIERI

„Vinul acesta cu spuma 
scînteietoare este imaginea 
noastră“. VOLTAIREOriunde ați fi pe glob, orice limbă ați vorbi, pentru a cere vinul „cu spuma scînteietoare" veți pronunța cuvîntul „champagne". Nicăieri nu i s-a găsit o traducere, nimeni nu i-a dat alt nume. De aceasta sînt, în primul rînd, mîndri locuitorii din regiunea Marnei, în jurul orașului Reims, cînd încep să depene povestea șampaniei.Regiunea se numește Champagne. Cercetările arată că via făcea parte din flora terțiară a acestor locuri. Cînd legiunile lui Julius Caesar au ocupat valea Marnei, cultura viței de vie a căpătat o extindere și mai mare. Dar, întocmai cum s-a întîmplat pe timpurile lui Buerebista la noi, împăratul Domițian a ordonat (către anul 92) smulgerea tuturor viilor din Gallia, de teamă, poate, ca soldații să nu se ocupe prea mult de această licoare limpede și răcoroasă și mai puțin de paza frontierelor. Două secole mai tîrziu, alt împărat, Probus, avea să revină a- supra acestei măsuri riguroase, ba mai mult, i-a pus pe ostași să-i ajute pe localnici să sădească, din nou, via în jurul Reimsului. Se spune chiar că unul din monumentele pe care le întîlnești și astăzi în capitala Champagnei, „Poarta lui Marte”, a fost ridicată atunci, în onoarea lui Probus, atît de îngăduitor cu viticultorii. 

ghel? Uite, eu îți spun dumitale că nici a suta oară mai puțin n-a făcut! Și atunci, de ce, unchiule, să fie el silit să-și dea demisia, un om ca el, în plină maturitate, cînd acum ar învăța și el ca și alții să activeze și să cîștige experiență? Tata are cincizeci și trei de ani, e în puterea vîrstei, cum să stea el, unchiule, a- casă? Pentru că eu nu înțeleg pasivitatea dumitale, nu știu, parcă ți-e frică de el, sau parcă cine știe ce crimă ar fi făcut 1 N-a făcut nimic, unchiule. Uite îți garantez eu că nu numai că n-a făcut nimic, dar că alții i-au făcut lui și el e atît de supărat că nu mai poate scăpa de jignit ce e... Nu-ți dai seama, unchiule, că el e un om căruia îi trebuie foarte puțin ca să fie un activist foarte bun, și că numai de la cineva care îi e lui foarte apropiat ar înghiți să afle ce-i lipsește ? Nu vezi că s-a dus la Anghel și Anghel, mai rău poate decît alții, și-o fi bătut joc de el? Te rog, unchiule, să stai cu el de vorbă și să lepezi mănușilel Aș face eu lucrul ăsta, dar pe mine nu mă iubește, nici măcar nu mă aude, iar mama nu știe de unde să-l ia în problemele astea și ce-i spune ea nu nimerește bine. Ai să faci ? Nu mai sta pe gînduri, nu e nevoie aici de nici o dădăceală, pur și simplu silește-1 să-ți povestească ce s-a întîmplat și trimite-1 la forurile superioare. Știi dumneata ce trebuie să faci și unde să te duci cu el mai departe în caz de eșec.Și, spre uimirea lui Toma, fostul cazangiu se comportă aproape cum prevăzuse Vale, deveni docil și rușinat de îți dădeau lacrimile cînd te uitai la el și povesti totul, și fratele mai mic putu astfel în cîteva zile să-l urnească de-acasă și să-l pună pe drumuri. Se duseră întîi amîndoi la forul sindical superior atelierelor și plecară repede de-acolo. Tovarășul care îi primi, un ins foarte zîmbăreț și bine dispus, nu știa nici măcar cine sîrit și Toma îl căl- că pe fratele său pe picior cînd a- cesta fu gata să se apuce să-i spună despre ce era vorba, se ridicară și ieșiră. Se duseră a doua zi la comitetul de partid superior atelierelor și aci primul secretar, amabil și serios, le spuse deschis că problema îl depășea. Da, cunoștea, era foarte bine informat și, după părerea lui, tovarășul Sterian nu greșise în fondul fondului, ci numai într-o a- nume chestiune, că ezitase cînd nu trebuia și fusese intransigent după ce totul se rezolvase, dar acum era prea tîrziu ca raionul să-l mai ajute. Trebuia să meargă mai sus.— Pe linie sindicală sau de partid ? îl întrebă Toma.— Nu, tot pe linie de partid, răspunse foarte deschis și binevoitor primul secretar. Tot pe linie de partid și tot așa, să se țină tovarășul Petrică pe problemă așa cum o știe el. Să nu facă nici o concesie și să nu mai acopere pe nimeni. Că a văzut ce-a pățit cînd a acoperit pe păcătosu-acela și pe ceilalți. Clar și răspicat, cu cît o să fie mai clar și mai răspicat cu atît o să fie mai bine. Și să se ducă singur, fără dumneata, tovarășe Toma. E mai bine, după cîte îl cunosc eu pe tovarășul prim-secretar Ionașcu, să se ducă singur la el.

In Evul Mediu cînd Reimsul, oraș al încoronării, devine un centru de primă importanță, dulceața vinului din partea locului se împletește, a- deseori, cu istoria. Realitatea aceasta nu o menționează numai cronicarii întîmplărilor lui Carol al VI-lea, dar o citim și în piatră, printre altele în multe din sculpturile ce decorează celebra catedrală din Reims. Mai tîrziu Carol Quintul, Francise I, Henric al IV-lea nu se sfiesc să devină proprietari de podgorii prin partea locului. Ca în secolul al XVII- lea renumele viilor de aci să crească ș'i mai mult, o bună parte a vinului fiind exportat.Dar nu este încă vorba de șampanie. Transformarea s-a produs — se știe exact — în 1668. în anul acela viticultorii din Champagne au produs un vin aproape alb, care a redevenit efervescent și a fermentat, din nou, o dată cu primele zile mai calde ale primăverii. Astfel că, pus în sticlă la sfîrșitul iernii, el a căpătat un fel de spumă pe care a păstrat-o pentru a da ceea ce se numea pe timpuri „saute-bouehon" sau „vin du diable". Vă închipuiți la ce discuții a dat naștere, pe vremea aceea, noua proprietate a vinului : s-a văzut în aceasta influența lunii după epoca îmbutelierii, s-a boscorodit despre seva primăverii... Dar s-a determinat apoi că pricina era cu totul alta. Este cunoscut astăzi că vinurile albe din regiunile septentrionale au tendința naturală de a păstra, după prima fermentație, o anu

Cineastul italian Pietro Germi este cu
noscut mai de mult la noi ca autor al 
unor filme de succes — „In numele le
gii", „Feroviarul" sau „Divorț italian". 
Pe ecrane rulează acum alte două crea
ții ale sale — „Încurcătură blestemată" 
și „Sedusă și abandonată".

In „Sedusă și abandonată" l_am regă
sit pe observatorul lucid, subtil și plin 
de vervă din „Divorț italian". Numai că 
acum Germi își cantonează aparatul de 
filmat într-un mediu mai modest — a- 
cela al micii burghezii dintr-o măruntă lo
calitate — unde constată efectele ace
leiași orînduiri și ale acelorași mentalități 
ca și în „Divorț italian". Insă acum regi
zorul își îmbogățește registrul artistic, de
oarece tonul lui nu mai este exclusiv po
lemic. In noul său film, Pietro Germi dez
văluie realitatea cu acuitatea care-i este 
proprie. Aci fiecare gest, fiecare situație, 
fiecare personaj are o adînca semnifica
ție socială și morală, fiecare contribuie 
la zugrăvirea unui tablou, care îți cere o 
atitudine. Este vorba despre o familie 
de stare mijlocie din Italia, o familie în 
care doar sfăpînul știe și hotărăște totul, 
în care copiii și soția sînt niște simpli 
pioni executanți, în care personalitatea 
omului este strivită, în care nu se dis
cută nimic deschis, sincer, omenește, în 
care „educația" înseamnă bătaie, claus
trare, mers la spovedanie și — pentru 
fete — pregătirea trusoului. Ignoranța 
e suverană. Tot ce se petrece în inte
riorul casei e urît, murdar, abject. Aici 
domnesc tristețea, singurătatea, violența 
și izolarea fiecăruia dintre membrii săi. 
Afară însă, pe stradă, „clanul familiar" 
oferă privirilor numai imaginea celei mai 
neîntinate onorabilități, exemplu de se
riozitate, de înțelegere pentru copii.

Cu o vervă sclipitoare, regizorul fo-

Editarea literaturii 
clasice universale

O amplă dezbatere cu privire la 
editarea literaturii clasice universale 
a avut loc vineri la ședința secției 
de literatură beletristică a Consiliu
lui editurilor și difuzării cărții. Dis
cuțiile, la care au participat acade
micieni, scriitori, profesori universi
tari, critici literari, redactori ai edi
turilor, s-au purtat pe baza unui 
studiu privitor la editarea literaturii 
clasice universale, din care în peri
oada 1948—1963 au fost tipărite 
1 252 de titluri.

In ședință a fost supus spre dezba
tere proiectul unui plan de perspec
tivă pe perioada 1965—1974. Acesta 
cuprinde cicluri de opere sau ediții 
separate ale principalelor lucrări ale 
scriitorilor clasici și autorilor repre
zentativi din prima jumătate a seco
lului nostru din literatura a peste 
50 de popoare. De asemenea sînt în
scrise opere ilustrative pentru, toate 
marile epoci de creație din antichi
tate și pînă în vremea noastră, iar 
in cadrul epocilor, principalele cu
rente care le-au determinat profilul, 
astfel încît la capătul următorilor 
zece ani să fie puse la dispoziția ci
titorilor toate lucrările importante 
ale literaturii universale. (Agerpres) 

mită parte a zahărului lor care intră într-o nouă fermentație o dată cu venirea primăverii.Totul pare simplu cînd îți este explicat astăzi de specialiști. Dar pe atunci a urmat o lungă perioadă de încercări, de perfecționări. Și cum viile aparțineau în mare parte mînă- stirilor, adevărate laboratoare pentru experiențe în acest domeniu au fost create între zidurile a- cestora, în secret, cum numai călugării știu să păstreze. Be- nedictinii — care mai tîrziu aveau să se ocupe și de alte băuturi — una dintre ele le și poartă numele — au ales, au gustat, au selecționat cu o adevărată artă. La toate acestea ar trebui adăugate pivnițele în care este păstrată și pregătită șampania. Și ele au o legătură cu istoria. Romanii au săpat cariere a- dînci în dealurile calcaroase, cariere care, mai tîrziu, s-au transformat în nu mai puțin de 200 km de galerie unde este depozitată astăzi șampania.Marea surpriză a celui care sosește în această regiune este de a constata că se află în cea mai mică podgorie a Franței, reprezentînd a suta parte din suprafața totală cultivată cu vie în această țară. Cu totul, în cele trei departamente : Marne, Aube și Aisne, se află 13 000 hectare de vie, formînd un fel de cordon lung de 120 km, cu o lărgime variind de la 300 metri la 2 km. In același timp s-ar părea, ținînd seama de situația geografică — clima-

yi Pietro Germi
iosește meșteșugit detaliul semnifica
tiv, filmul este bogat în simboluri, 
nici un cadru nu este exterior scopului 
propus. în filmul lui Germi nimic nu 
este pus de dragul pitorescului sau la 
întîmplare. Ceea ce se întîmplă în film 
sînt niște realități dureroase pe care 
Germi le sintetizează și ni le prezintă 
duse pînă la absurd, atît de accentuate 
încît ne obligă să rîdem. Dar poziția re
gizorului e dincolo de rîs, este acolo 
unde înțelegem că toate acestea se con
vertesc în tragic, acolo unde cineastul 
sparge zidurile respectabilității burgheze 
și ne dezvălu;e ce se petrece în spatele 
lor.

Unul din momentele revelatoare ale 
filmului este acela în care Vincenzo cere 
familiei sale distruse și speriate să rida, 
să rîdă în fața „opiniei publice" a cafene
lelor, pentru ca nimeni să nu înțeleagă 
tragedia consumată („Rîzi, rîzi că altfel 
îți crap capul"). La fel de expresivă este 
secvența răpirii construită cu forță în care 
victimele merg în pas de paradă, hotă- 
rîte, către deznodămîntul tatal. Răpirea, 
pusă cu atîta migală în scenă de 
către Vincenzo, se întoarce contra lui 
însuși, pentru că aci, datorită șocului 
emoțional, Agnese va începe să înțe
leagă ce i se cere și cu ce preț i se 
cere. De aceea ea va striga cu disperare, 
printre hohote de plîns, la judecătorie, 
unde toți sînt niște călăi cu măști surî- 
zătoare, un „da" pe care toată ființa ei 
batjocorită și terorizată îl respinge.

De aici încolo conflictul devine tragic 
și lumea cafenelelor asmuțită se va năpusti 
să sfîșie victimele. Victimele vor fi Vin
cenzo și Agnese. Cînd Agnese își revine 
cu greu, în jur nu vede decît niște fețe 
străine, de coșmar. Mama și logodnicul, 
care nu se știe cum a reapărut, o felicită, Maria-Fellcla RÀDULESCU

Astfel se păstrează șampaniatul este continental (temperatura medie anuală se situează în jurul a 10 grade), ploile sînt abundente datorită munților Vosgi din apropiere — că regiunea este puțin propice culturii de vie. Dar, explică viticultorii de aci, varietățile folosite s-au a- daptat condițiilor : dacă sînt mai puțin productive decît altele, sînt în schimb mai precoce, strugurele e- voluează mai încet în cursul unei perioade mai lungi. Altitudinea moderată a podgoriilor — de la 130 la 180 metri — lumina foarte puternică și mai ales reflectată de culoarea deschisă a solului influențează asupra coacerii strugurilor, asupra buchetului și fineții lor. Se spune însă că personalitatea vinului din Champagne vine, îndeosebi, de la solul cu predominanță calcaroasă, care este acoperit de o pătură de pămînt vegetal și fecund, de natură, în general, argilo-silicoasă.In ce privește varietățile, le menționez numai. Dar știu că ele vor surprinde — unele fiind cunoscute la noi ca : „Pinot Noir", „Pinot Meunier", „Pinot Chardonnay' — și mai ales pentru faptul că este vorba de struguri — la primul — cu boabe negre. Și totuși șampania scoasă din aceștia va fi albă.Nu voi intra în detaliile culturi) viei propriu-zise, elemente care l-ai interesa doar pe specialist. Menționez, doar, că un hectar de vie în această regiune are în jur de 10 000 de butuci și legea impune ca „tăierea" să se facă la o înălțime anumită pentru a se asigura o producție moderată (ea nu trebuie să depășească 50 hectolitri la hectar) de- terminînd astfel o mai bună coacere a strugurilor.Pe vremuri, din cîte mi s-a povestit, cu prilejul culesului se organizau în Champagne, ca în toate podgoriile din lume, mari serbări. Dacă 

o mîngîie. Lumea din jur face același lu
cru. Ea însă e prea slăbită ca să poată 
înțelege. Ajunge la patul tatălui ei și 
vede cu stupoare că acesta îi cere ier
tare, îi săruță mîna și îi mulțumește. Apoi 
îl îmbrățișează și pe Pepino.

„Onoarea" a fost salvată. Căsătoria 
are loc. Nu 'contează dacă Vincenzo va 
muri înăbușit de propria lui mărginire 
și neomenie. Nu contează dacă cei care 
asistă la căsătorie sînt conștienți că 
asistă de fapt la înmormîntarea unor 
existențe, nu contează dacă verigheta 
intră cu greu pe un deget care se strîn- 
ge dureros, nu contează dacă Matilde 
cade pradă bigotismului, esențialul este 
că preotul exultă și că statuia înfăfișînd 
chipul zîmbitor și ferice al lui Vincenzo, 
și pe al cărei soclu scrie „Onoare și 
familie", acoperă ca o lespede o reali
tate guvernată de minciună și fățărni
cie.

Biserica, justiția, statul și-au mai căpă
tat o nouă celulă „trainică și indestruc
tibilă".

„Sedusă și abandonată" este o come
die tragică. Critica lui Pietro Germi vi
zează mai departe decît destinele singu
lare ale unei familii siciliene. Din acest 
punct de vedere sînt de părere că cro
nica apărută în „Scînteia", care cuprinde 
o serie de aprecieri juste și subtile asu
pra conflictului, s-ar fi cuvenit să mear
gă mai adînc, pînă la semnificațiile largi, 
sociale ale operei lui Germi.

Pentru noi, studenții care ne pregătim 
să lucrăm în domeniul artei cinemato
grafice, discutarea amplă, profundă a 
creațiilor marilor cineaști este mai mult 
decît necesară, fiind de un deosebit aju
tor în formarea , noastră profesională.

alte tradiții, în ceea ce privește vi- nificarea de pildă, s-au păstrat, a- cestea au devenit simple amintiri. Cum însă, în general, în această regiune lipsește mîna de lucru, culesul viilor atrage oameni din zonele învecinate sau chiar din alte țări. Am întîlnit și aci, ca și în alte colțuri ale Franței, spanioli, portughezi, italieni. Dar este o muncă de sezon — culesul trebuie făcut în perioade scurte — și cu venirea fiecărei toamne viticultorii de aci se întreabă dacă vor avea mîna de lucru suficientă. Ei privesc, de altfel, chiorîș unele eforturi ce se fac pentru implantarea unei industrii pe valea Marnei, explicînd că pînă în ziua în care mașini electronice vor culege strugurii, înlocuind mîna omului, golirea satelor printr-o emigrare la orașe va fi moartea regiunii.Un alt element interesant. Marile case producătoare de șampanie posedă șj ele suprafețe diferite de vie. Dar cu cantitatea de struguri recoltată pe acestea ele nu ar putea produce zecile de mii de sticle de șampanie franțuzească. Și atunci cumpără struguri de la viticultorii din regiune. Nu au voie să folosească decît struguri de aci. Mii de mici viticultori, dacă vor să bea șampanie, se duc și o cumpără la prăvălie.Povestea șampaniei este, după cum ați văzut, o poveste pornită de demult, plină de fapte interesante, dar care arată mai ales că priceperea împletită cu perseverența, cu gustul pentru lucrurile desăvîrșite, cu dragostea de muncă, pot da la iveală adevărate bogății, chiar în locurile unde pe hartă este trasată limita superioară a viței de vie, unde iarna vîntul „taie" fără milă iar pămîntul alburiu pare sărac și neprimitor.
Tudor VORNICU
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La granița între domeniile de cercetare 
Mecanismul de apărare a organismului 
Antigene și anticorpi © Contribuții la 
problema transplantării organelorcercetării științifice în

bine fenomenele a apărut biochi- imunologia, o ra- recurgînd la meci dat naștere i-

Extinderea ultima vreme a dat naștere la numeroase domenii de graniță în care se întrepătrund și se completează ramurile mai vechi ale științei. Astfel fiziologia și biologia, atingînd un anumit nivel de dezvoltare, au făcut apel la chimie, pentru a putea desluși mai vieții. Ca urmare mia. La rîndul ei, mură a medicinii, todele biochimiei, munochimiei.Domeniul acestei științe noi este studiul substanțelor și proceselor biochimice care conferă organismului. în cadrul fenomenelor de imunitate, capacitatea de a se apăra împotriva substanțelor străine, îndeosebi a celor dăunătoare, pătrunse în organism. Se știe că imunitatea este legată în special de acțiunea antigenelor feluri de cercetătorii leze și să le analizeze. Antigenele reprezintă, sub aspect chimic, substanțe proteice sau polizaharizi, străine organismului. Pătrunzînd în organism, acestea provoacă din partea lui reacții de apărare împotriva lor. Organismul se apără produ- cînd alte substanțe, exclusiv de na- 

două careși anticorpilor, substanțeau reușit să le izo-Pe

O fotografie rară : O moleculă de anticorp văzută la microscopul elec
tronic. Bucla Indicată de săgeată este o mărturie a marii flexibilități a 

moleculeacestor tură proteică, anume anticorpii. Aceștia au misiunea de a face inofensive antigenele. Pentru fiecare tip de antigene, organismul sintetizează alți anticorpi, specifici antigenelor respective.în ce privește mecanismul bio- sintezei anticorpilor, s-au emis mai multe ipoteze. După părerea U- nor cercetători, antigenul sau fragmente din antigen, intrînd în anumite celule specializate, ajung pînă în locul în care se desfășoară în mod obișnuit sinteza proteinelor. A- colo, prin intervenția antigenului, se modifică vechea matriță de acizi nucleici, determinînd celula să sintetizeze proteine cu o structură complementară antigenului respectiv. Datorită acestei structuri anticorpii se pot combina cu aceste antigene, neutralizîndu-le. Alți cercetători consideră că antigenul pătruns în celulă provoacă modificarea u- nor enzime celulare cu rol hotărîtor în biosinteză proteinelor, iar ca ur-
® Intre hidrocentrala Volgograd 

și Donbas a intrat în funcțiune o 
linie de transport a energiei electrice 
cu cea mai înaltă tensiune din lume. 
Linia de transport este formată nu
mai din doi conductori, curentul 
continuu avînd o tensiune de 
,800 000 V. Reglarea întregii linii 
este complet automatizată. La ca
petele liniei există substații cu redre
sori de mercur. Construcția liniilor 
de transportat curent continuu ne
cesită mult mai puține materiale și 
este de două ori mai ieftină decît 
construcția unei linii asemănătoare 
pentru curent alternativ la tensiunea 
de 750 000 V.

« In India s-a elaborat un nou pro
cedeu de obținere a îngrășămintelor 
din cărbune. Huila se oxidează în 
condițiile insuficienței de aer și apoi 
este tratată cu amoniac. Produsul 
obținut constituie un îngrășămînt 
extrem de eficient, de lungă durată, 
deoarece azotul conținut în el nu 
trece în sol imediat, ci în decursul 
unei perioade de timp. Cercetătorii 
sînt de părere că noul îngrășămînt 
va fi folosit la plantațiile de ceai și 
cafea, precum și în pomicultură.
‘ o Cercetători din R. D. Germană 
au experimentat o băutură carbo- 
gazoasă pentru fumaliștii și oțelarii 
care lucrează la temperaturi ridi
cate. Băutura aceasta, denumită 
„Contratherm“. potolește setea chiar 
atunci cînd este consumată în canti
tăți mici. Se evită astfel efectul 
dăunător al unor cantități prea, mari 
de lichid ce s-ar consuma în timpul 
lucrului la temperaturi ridicate. 

mare nu se mai sintetizează proteinele obișnuite, ci anticorpii. După o altă concepție, s-ar afla dinainte în celulă anticorpi de tot felul sau en- zime capabile să sintetizeze orice fel de anticorpi, apariția antigenului stimulînd doar sinteza anticorpilor corespunzători. Există multe fapte care pledează fie pentru, fie contra fiecăreia dintre aceste ipoteze. Cercetările viitoare ne vor permite să cunoaștem și aceste mecanisme, deschizînd perspectiva dirijării lor.Reacțiile dintre antigen și anticorp se pot manifesta in diferite feluri, după condițiile în care se produc. Dacă antigenele sînt legate de celule, reacția lor cu anticorpii corespunzători poate duce la liza, adică distrugerea celulelor respective sau la aglutinare, adică depunerea lor sub formă de conglomerat, anticorpul servind ca un fel de mortar, în cazul cînd antigenul nu este legat de celule, reacția se poate manifesta prin formarea de complexe antigen-anticorp și depunerea lor, în cele mai multe cazuri, sub formă de precipitat.Combinarea anticorpilor cu antigenele are loc prin intermediul u- nor legături chimice sau fizico-chi- mice. Combinarea presupune ca, pe suprafețele de apropiere ale mole

culelor, să corespundă pe anticorpi, în dreptul fiecăreia dintre grupările chimice ale antigenului, alte grupări chimice cu care acestea să se poată uni. Un astfel de aranjament posedă numai anticorpul a cărui biosinteză a fost determinată de antigenul respectiv. De aici specificitatea reacțiilor antigen-anticorp, care se manifestă prin aceea că fiecare antigen reacționează numai cu anticorpul a cărui sinteză a determi- nat-o. Excepțiile sînt rare și au loc numai în cazul unor antigene foarte asemănătoare ca structură.Tehnica modernă pune la înde- mîna oamenilor de știință metode de cercetare tot mai perfecționate care îngăduie să fie dezvăluite noi aspecte ale fenomenelor imunochimi- ce. Una din aceste metode este cro-. matografia pe coloană de schimbători de ioni. Ea se bazează pe proprietatea unor substanțe chimice de a „absorbi" dintr-o anumită soluție moleculele care au sarcină electri-
o Un cultivator automat, suspen

dat, care poate efectua simultan 
prășirea culturilor de-a lungul și 
de-a curmezișul rândurilor, a fost 
construit în R. P. Bulgaria. Dispozi
tivul electronic al mașinii, înzestrat 
cu palpaloare speciale, declanșează 
organele do lucru în momentul 
cînd atinge plantele.

• Experiențe efectuate în Aus
tralia au demonstrat că lemnul cu
prinde substanțe care provoacă co- 
rodarea ferăstraielor, accelerând u- 
zura lor. Se consideră că această 
acțiune s-ar datora acidului acetic 
și unor compuși cu fenol existenți 
în soluție în lemn.

• La Institutul de tehnologie din 
Massachusetts, C. H. Townes, distins 
recent cu premiul Nobel, folosește 
laserul nu numai pentru obținerea 
de lumină amplificată, ci și de unde 
sonore intense. Sînt unde superso
nice, cu o frecvență foarte înaltă, 
care se propagă în atmosferă cu o 
viteză de peste 5 ori mai mare de- 
cît sunetul obișnuit.

e Doi ingineri francezi au reali
zat un sistem de frânare pentru pis
tele de aterizare. Tambure, fixate în 
pămînt, de fiecare parte a pistei, sînt 
înzestrate cu frâne puternice. Pe a- 
ceste tambure se află înfășurată cîte 
o bandă de nylon extrem de rezis
tentă, care este în legătură cu un 
cablu care intersectează pista. Avioa
nele, oprite prin acest sistem elastic, 
parcurg pe sol doar 300—350 m. 

că de un semn, cedînd în schimb molecule cu sarcină de semn contrar. în practică, lăsăm să curgă încet printr-o coloană de sticlă umplută cu „schimbători de ioni" o soluție de proteine. Acestea vor fi absorbite. Trecînd apoi prin coloană o altă soluție, în stare să înlocuiască moleculele proteice, proteinele vor începe să treacă în soluție, dar nu toate dintr-o dată, ci pe „sorturi”, în funcție de mărimea sarcinii electrice a moleculelor respective. în a- cest fel, pe baza proprietăților lor electrice diferite, se pot separa, de asemenea, antigenele și anticorpii.Tot pe baza proprietăților electrice se face separarea și în elec- troforeză. Moleculele proteice sînt atrase de polul cu semn opus sarcinii lor, cu o viteză care este cu atît mai mare cu cît este mai mare și sarcina lor electrică. Distanțîn- du-se, diferitele fracțiuni proteice, deci și antigenele și anticorpii, pot fi colectați separat unii de alții. Altă metodă este centrifugarea cu viteze de rotație ce pot depăși 100 000 ture pe minut (ultracentrifugare). Prin a- ceasia moleculele proteice se depun treptat după greutatea lor moleculară.Reacția specifică dintre antigen și anticorpul corespunzător este de asemenea folosită pentru determinarea acestora în cadrul metodei denumite imunodifuzie. Aplicate distanțat într-o soluție gelatinoasă, antigenele și anticorpii se vor împrăștia (difuza) în aceasta. în locul unde se vor întîlni, ele vor precipita, formînd o linie vizibilă : numărul liniilor formate indică numărul antigenelor aflate în amestec. Cunoscînd anticorpii utilizați, putem determina, pe baza acestor linii, și natura antigenelor. O perfecționare a acestei metode este imunoelectroforeza, o combinare între electroforeză și imunodifuzie.Un valoros procedeu de studiere a reacției antigen-anticorp este cuplarea lor cu substanțe care au proprietăți radioactive sau fluorescente. Moleculele astfel marcate pot fi ușor detectate și, în acest fel, urmărită soarta antigenelor în organism, pe tot drumul parcurs, pînă în celulele specializate care sintetizează anticorpii.Intrucît majoritatea substanțelor proteice au însușiri antigenice, reacțiile antigen-anticorp sînt folosite în cercetările de laborator pentru depistarea unor substanțe proteice, determinarea hățuri! lor și a transformărilor prin care trec.
Gramtul cedează în fața maselor plasticeMaselor plastice li s-a deschis recent, după cum relatează ziarul „Izvestia“, un nou domeniu de aplicare, considerat pînă nu de mult cu totul inaccesibil pentru ele. Cine și-ar fi închipuit că din ebonită, plexiglas sau textolită s-ar putea realiza perforatoare, ciocane de abataj și de nituit ?Construcția noilor instrumente se bazează pe o serie de legități privind producerea șocului și propagarea lui, descoperite de savantul sovietic E.U.R.S.S., strbiască din masele plastice arătate instrumente care forează granitul, fărîmițează betonul, efec-

Alexandrov. Astfel, în s-a reușit să se con-

OFENSIVA ÎMPOTRIVABaza de cercetări științifice a A- cademiei R. P. Romîne și Institutul politehnic din Timișoara au organizat în toamna aceasta prima conferință de mașini hidraulice, la care au participat oameni de știință, cercetători din țară și de peste hotare, precum și specialiști din uzine constructoare de mașini și utilaje hidraulice din țară. In legătură cu a- ceastă manifestare științifică tovarășul prof. ing. Ion Anton, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, a relatat corespondentului nostru pentru regiunea Banat, Ion Chiujdea, următoarele :Este dificil să clasifici problemele discutate în funcție de însemnătatea lor. Consider că toate cele 73 de comunicări prezentate au fost importante. Le-aș releva totuși pe cele consacrate cercetărilor fundamentale în domeniul hidrodinamicii cavitației și rețelelor de profile. In ce privește cavitația, trebuie spus că ea este considerată „maladia hidrodinamicâ a secolului nostru“. O dată cu mărirea puterii unitare, reducerea dimensiunilor și creșterea rapidității mașinilor hidraulice, trebuie dusă o ofensivă tot mai susținută împotriva acestui fenomen care, prin efectele sale, duce la uzura prematură a mașinilor. în prezent se știe doar că fenomenul se produce în interiorul unui la presiuni foarte mici, dinul presiunilor re a lichidului, astăzi atacată pe mai multe fronturi : fizicienii studiază mecanismul care o produce, tipurile ei, zgomotele și presiunile ce iau naștere în curent ; matematicienii caută să exprime mișcarea fluidului cu cavități prin formule matematice ; inginerii cercetează influența asupra funcționării mașinilor hidraulice.în complexul de fenomene care favorizează apariția cavitației se pot distinge atît factori care depind numai de mașina respectivă, cît și factori care depind de condițiile de 

curent, de or- de vaporiza- Cavltația este

Astfel, datorită reacției extrem de sensibile pe care o substanță genică o dă cu anticorpul său cific, ea poate fi dență chiar atunci într-un amestec în me, de numai trei gram la 100 ml. Pe această cale au putut fi depistate la embrioni, încă înainte de a se contura viitoarele organe, prezența unor proteine Specifice creierului, rinichilor, ochilor. Cercetări de acest gen contribuie la lămurirea modului în care din embrion se dezvoltă treptat un organism complex.Imunochimia își găsește în mod firesc numeroase aplicații în medicină. Metodele ei îngăduie depistarea în organism a unor proteine patologice. Se consideră că imunochimia poate aduce o importantă contribuție la rezolvarea problemelor transplantării de organe, ale bolilor autoimune și cancerului. Operația chirurgicală a transplantării unui organ poate reuși : organul transplantat începe să funcționeze, bolnavul se simte mai bine, dar deodată apar tulburări, urmate de scoaterea din funcțiune a transplantului. Ce s-a întîmplat ? Transplantul, străin organismului primitor, este antigenic pentru acesta și determină reacții de potriva sa. De astă mul de apărare a funcționează orbește priilor sale interese.în cazul așa-numitelor boli autoimune, organismul începe să sintetizeze anticorpi împotriva proteinelor unui țesut sau organ propriu, ceea ce duce la alterarea funcțiilor acestora. în lupta împotriva cancerului, se reliefează pe baza metodelor imunochimice unele posibilități. Din unele țesuturi tumorale au putut fi izolate antigene specifice, pe baza cărora se speră că se vor obține anticorpi antitumorali. O altă posibilitate se bazează pe specificitatea reacției Anticorpii cuplați statice ar putea portarea acestorla tumoră, fără a dăuna altor țesuturi.Acestea sînt doar cîteva din. aplicațiile imunochimiei, știință tînără, născută din întrepătrunderea imu- nologiei și biochimiei. în fața ei stau multe probleme de rezolvat, dar ea deschide de pe acum perspective cu desăvîrșire noi în meroase domenii de cercetare.

imunitate îm- dată mecanis- organismului împotriva pro- De asemenea,

antigen-anticorp. cu substanțe cito- contribui la trans- substanțe exclusiv

nu-

Dan MOȚET
cercetător principal 
la Institutul de biochimie 
al Academiei R. P. Romîne

tuează nituiri, la fel ca și instrumentele metalice, numai că greutatea lor este de cinci ori mai mică.
Țesături încălziteLa Glasgow (Marea Britanie) s-a realizat din materiale sintetice o țesătură subțire și elastică ce poate fi încălzită trecînd prin ea un curent electric de joasă tensiune. Această proprietate nu dispare nici cînd este supusă unor îndoiri repetate, nici în condiții de umiditate sporită. Țesătura poate fi folosită pentru plăpumi electrice, perne. îmbrăcăminte, incubatoare etc.

CAVITa mașinii. Lucrările „Fede cavitație la turbinele și „Considerațiuni asu-instalare nomenul hidraulice1 pra gradului admisibil de dezvoltare a cavitației în pompe" prezentate la conferință, expun rezultatele unor cercetări efectuate la Timișoara.Un aport important au reprezentat în cadrul conferinței comunicările prezentate de Specialiști străini. Prof. dr. J. Varga de la Universitatea tehnică din Budapesta, de pildă, a expus „Contribuții la hidrodina- mica eroziunii prin cavitație și a efectului de scară“. Prof. dr. K. K. Salnev de la Institutul de mecanică al Academiei de Științe a U.R.S.S., care lucrează în cavitație de mai bine de 30 de ani, a prezentat filme și fotografii, inedite și deosebit de interesante. înfățișînd acțiunea cavitației.Altă temă a conferinței — „Hidro- dinamica rețelelor de profile“ — nu poate fi izolată de prima, pentru că în aprofundarea studiului profilelor care alcătuiesc paletajul mașinilor hidraulice axiale, un factor determinant este evitarea cavitației. In a- cest domeniu, aplicăm în prezent metode matematice, recurgînd și la tehnica electronică de calcul.Aproape jumătate din comunicări s-a referit la hidrodinamicâ turbomașinilor, cele mai multe avînd caracter aplicativ. între acestea și lucrarea „Studiul teoretic și experimental al curgerii lichidelor prin labirinții turbomașinilor hidraulice“ de acad. D. Dumitrescu, în care autorul propune o metodă de calcul al cîmpului hidrodinamic în labirinți.Alte lucrări au prezentat în mod sintetic cercetările experimentale întreprinse în laboratorul de mașini hidraulice din Timișoara în vederea obținerii unor tipuri de turbine

pusă în cînd se cantități milionimi
anti- spe-

RĂSPUNDEM CELOR CARE VOR SĂ ȘTIE

etanul devine „transparent“
ROMEO POPESCU, maistru din 

Craiova, dorește să cunoască posibilități 
și metode de utilizare a radioizotopilor 
în industria construcțiilor.Izotopii radioactivi ajută și în construcții la rezolvarea multor probleme. Să ne imaginăm că sîntem în fața unor construcții de beton armat: o hală industrială care trebuie extinsă sau un bloc de locuințe care urmează să fie supraetajat. Pentru a putea proceda la efectuarea lucrărilor, constructorii trebuie să cunoască ce fel de armătură este cuprinsă în betonul clădirilor și cum este ea așezată. Instalația de gamadefectoscopie, cuprinzînd o sursă cu izotopi radioactivi de cobalt, cesiu sau iri- diu, este transportată pe teren. Radiațiile emise trec prin beton, ca Și cum ar fi transparent pentru ele, și imprimă pe o peliculă fotografică forma, diametrul și poziția barelor înglobate în beton. Sau o altă situație : o construcție de beton armat care nu a fost destul de bine executată este bănuită că ar cuprinde defecte ihterne. Se recurge din
Capcane de particule electrizate

TEODOR BALMOȘ, tehnician din 
.Cluj, dorește să știe ce sînt „Zonele 
van Allen“.încă din 1957—1958 a fost pusă în evidență existența unor centuri de radiații în jurul Pămîntului, centuri situate la diferite distanțe în planul E- cuatorului terestru. Existența acestor centuri a fost explicată prin captarea unor particule electrizate, expulzate do Soare, de către cîmpul magnetic terestru. Cum în prevederea existenței lor și în cercetare Un rol de seamă a avut savantul american van Allen, elë au fost denumite „zonele van Allen“.Astăzi sînt cunoscute două zone principale. O a treia exista, pare-se, numai temporar. Dintre ele, cea mai importantă este zona interioară, al cărei inel cenți al se găsește la circa 10 000 km deasupra Ecuatorului. Intre latitudinile de 55—56 de grade (nord și sud, latitudini geomagnetice), ele coboară pînă la distanța de numai 250 km. Zona interioară se caracterizează uneori printr-o intensitate foarte mare.Cea de-a doua centură este situată

AȚI Elcavitaționale șl Aceste tipuri aucu caracteristici energetice optime, stat la baza lansării în fabricație a unor turbine care echipează astăzi centralele din complexul hidroenergetic Bistrița aval.O lucrare deosebit de interesantă a fost prezentată de acad. A. Ku- helj, din Liubliana, care a reușit să pătrundă în intimitatea scurgerii din spațiul de trecere dintre stator și rotor la turbinele Kaplan.In domeniul transmisiilor hidraulice au fost prezentate diferite lucrări legate de pl-oiectarea, construcția și exploatarea transmisiilor hidraulice.Aș Vrea să redau cîteva păreri ale unor participanți din străinătate :„După părerea noastră, comunicările prezentate de participăhții lâ conferință au o mare Valoare teoretică și practică. Schimbul reciproc de păreri, precum și contactele personale cu specialiștii din R. P. Ro- mînă și alte țări surori îmbogățesc experiența noastră și întăresc prietenia hoastră“. (Ing. V. A. Tatikov, candidat în științe tehnice — kuznețk).„Lucrările și comunicările tivului din Timișoara și ale lalți cercetători din R. P. Romînă mi-au produs o impresie adîncă. Cu prilejul Vizitei în laboratorul de mașini hidraulice am constatat că există aici o bază solida, teoretică și experimentală“. (Acad. A. Kuhelj — Liubliana).Această conferință a demonstrat în mod clar că temele abordate în domeniile cavitației și rețelelor de profile, au un caracter fundamental, că problemele de hidrodinamicâ turbomașinilor prezintă aspecte de cercetare teoretică cu largi aplicații practice. 

Novo-colec- celor-

nou la gamadefectoscopie. Porțiunile mai puțin dense ale betonului opresc un număr mai mic de particule, iar cu ajutorul peliculei fotosensibile sau al unui dispozitiv de numărare a particulelor se pot stabili regiunile care conțin defecte, întinderea și forma lor. Se pot identifica astfel goluri formate sub aglomerări de armături, rosturi de turnare, orăpături în beton, corpuri străine incluse, zone de beton poroase.Uneori, construcțiile metalice sau cele ce cuprind părți metalice sînt instalate într-un mediu agresiv, fiind supuse coroziunii. Izotopii radioactivi pot arăta cît de avansat este gradul de corodare, care mai sînt rezervele de rezistență, sugerând ce măsuri trebuie luate.în untele cazuri izotopii radioactivi permit să se controleze și să se remedieze pe loc, chiar de la turnarea betonului, deficiențele constatate.în alte aplicații se utilizează neutronii produși de surse de radiu și bëri- liu sau poloniu și beriliu. Cu ajutorul acestor surse radioactive, poate fi de-
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/
Schema prezintă așezarea zonelor 
van Allen, distanța lor față de Pă- 
mînt în mii de km, iar curbele — in
tensitatea radiațiilor în electronvolți töt în dreptul Ecüätö'rului, la circa 21 000—27 000 km depărtare, iar cea de-a treia — la circă 80 000 km. Intensitățile lor sînt mult mai mici.Cu cît sîntSoare, cu cîtmai numeroaseatît sînt mâi 

pe sînt
cu

mai multe pete erupțiile solare și mai puternice, pronunțate și caracteristicile acestor ZOne. Curii pînă în prezent blindajele navelor cosmice nu sînt încă suficient de eficace pentru a apăra pe cosmonaut, navele au fost lansate la înălțimi reduse — spre a se evita trecerea prin zonele periculoase. Excepție face noua navă sovietică „Voshod“, lansată Ia 12 octombrie a.c., care s-a ridicat la peste 400 km. De altfel lansarea navelor cu cosmonauți se face în perioada de calm a activității solare, cînd intensitatea radiațiilor e mai redusă, iar înălțimea zonelor van Allen mai mare, deci și pericolul mai. redus.
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Mafei ALECSESCU
directorul Observatorului astro
nomic popular

în Canada, 
tru prima 
s-a realizat 
tația extracorpo-
tală a uhul miel, 
recoltat prin ce
zariană. O pla
centă artificială 
ba asigurat oxi
genul și hrana 
necesară pînă la 
...naștere. Scopul 
experienței 
construirea 
aparate cord-plă- 
mîn mult mai per
fecționate decît 
cele actuale, in 
stare, de pildă, să 
mențină în viață 

copii prematuri 

în luna august s-a realizat în 
U.R.S.S., la Institutul de energie 
atomică „I. V. KurceatOv", pen
tru prima dată în istoria științei 
și tehnicii, transformarea 'directă 
a căldurii generate în Zona acti
vă a unui reactor nuclear în e>- 
nergie electrică, fără utilizarea 
de turbogeneratoare sau alte ma
șini cu piese mobile, instalația 
„Romașka“, care a fost folosită 
în acest scop și pe care o vedem 
aici, cuprinde elemente termo
electrice dintr-un aliaj de sili
ciu-germanizi. Una din suprafe
țele termoelemenților se află sub 
influența căldurii reactorului, iar 
ca urmare a diferenței de căldu
ră dintre suprafețele interne și 
cele externe s-a obținut deo
camdată un curent electric cu o 
intensitate de 88 A și cu o pute
re de 500 W.

terminată umiditatea agregatelor întrebuințate la prepararea betonului, a betonului însuși sau a altor materiale de construcții. Prin această metodă se mai poate determina și controla conținutul de bitum în betoanele sau mixturile asfaltice pentru drumuri.Constructorii se folosesc și de așa- numiții „atomi marcați“. Cu ajutorul lor se marchează radioactiv o substanță și se urmăresc fenomenele care se petrec în interiorul ei în cursul diferitelor procese. Metoda este utilizată la studii de malaxare a betonului sau la urmărirea scurgerii apelor subterane. Astfel pot fi localizate fisurile în rezervoare sau în conducte.Acestea sînt doar cîteva aspecte ale utilizării radioizotopilor. Cercetările contribuie la introducerea de noi aplicații în industria construcțiilor și a materialelor de construcții.
Ing. loan FĂCĂOARU
Institutul de cercetări 
în construcții — București

Microorganismele
si minereurile

anu-că mult ulti-

PETRE RĂDĂCINĂ, activist al Co
mitetului raional P.M.R. din Medgidia, 
a aflat că microorganismele pot fi folo
site la exploatarea unor zăcăminte de 
minereuri și ne roagă să-i confirmăm 
acest fapt.încă în anul 1683, là tftihelè de cupru dè la Rio-Tinto dm Spania së colecta cupru din apele de infiltrație din mine. Cuprul cuprins în acestfe ape fusese so- lubilizât din balcopirită de către mite microorganisme. Se înțelege acțiunea lor a fost stabilită abia mai tîrziu. Cercetări 'efectuate înmii ani asupra apelor din mine de metale neferoase din U;R.S.S., S.U.A.,Canada și Africa de Sud au dus la descoperirea unui microorganism, d’ènumit Thiobaccillus ferroöxfdans, care are ■proprietatea de a solubiliza metalele în apă. Acest microorganism prezintă curiozitatea că nii së dezvoltă pé tïiédii de cultură organice și că folosește bioxidul de carbon ca unică sursă de carbon necesar existenței sale.In unele țări ThiôbaCCillits férfôbxi- dans a și fost pus lă lucru. In prezènt, în fază experimentală, el este folosit la extracția cuprului și la extracția uraniului prin pofhpe și extrăpompe de apă din pămînt. In perspectivă se întrevede o largă utilizare a bacciluliil mai ales în zăcămintele sărace său. în minele ale căror rezerve sînt aproape de epuizare și a căror exploatare mijloacele miniere obișnuite nu rentabilă.
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Primirea de către președintele Marii Adunări Naționale
a președintelui Comisiei economice și financiare

a SenatuluiPreședintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit vineri la amiază pe senatorul Luis Troccoli, președintele Comisiei economice și financiare a din Uruguay.La întrevedere, care a tr-o atmosferă cordială, pat C. Paraschivescu-Bălăceanu, deputat în M.A.N., precum și José Pe
dro Bastarrica Magarinos, însărci-

Senatuluidecurs în- au partici-

din Uruguaynat cu afaceri ad-interim al Uru- guayului la București.Acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a oferit la prînz un dejun în cinstea oaspetelui.
★în cursul dimineții, senatorul Uruguayan a avut o întrevedere cu Aurel Duma, președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
DE ENERGETICIENI DIN S.U.A.Delegația de energeticieni americani, care se află în prezent în R. P. Romînă în cadrul programului de schimburi cultural-științifice cu S.U.A.. întreprinde de cîteva zile o vizită în diferite regiuni ale țării. Oaspeții au vizitat centralele electrice de la Brazi, Borzești, Luduș, Craiova, hidrocentrala și barajul de la Bicaz, cîteva din hidrocentralele noi de pe cursul Bistriței, complexul petrochimic Onești-Borzești, uzinele „Electroputere“ Craiova. în afară de obiective industriale, delegația a- mericană a vizitat localități turistice de pe Valea Prahovei și a Oltului, muzee, instituții și așezăminte din

Brașov, Cluj, Sibiu și Alba Iulia. în această vizită oaspeții sînt însoțiți de funcționari superiori din Ministerul Minelor și Energiei Electrice de specialiști.
INTÎLNIREA CINEAȘTILOR 

IUGOSLAVI CU ZIARIȘTI 
DIN CAPITALA

Și
Regizorul Mate Relja și actrița Hermina Pipinic, care au participat la gala filmului iugoslav ce a avut loc cu prilejul sărbătorii naționale a R.S.F. Iugoslavia, s-au întîlnit vineri la amiază cu ziariști bucu- reșteni, răspunzînd la întrebările puse de aceștia. Oaspeții au vorbit de asemenea despre preocupările actuale ale cineaștilor iugoslavi.(Agerpres)

Sărbătorirea acad.
Remus RăduletVineri seara, Academia R. P. Ro- mîne a sărbătorit pe acad. Remus Răduleț, cu prilejul împlinirii vîrs- tei de 60 de ani.Au participat membri ai prezidiului Academiei, numeroși academicieni, cercetători și alți știință și cultură.în numele prezidiului R. P. Romîne, acad. Ilie cu a felicitat pe sărbătorit. Vorbitorul a relevat fructuoasa activitate științifică și didactică a sărbătoritului, prețuirea de care se bucură datorită rezultatelor obținute în domeniul cercetărilor electrotehnice. Sărbătoritul a fost felicitat călduros de cei prezenți, care i-au urat noi succese în activitatea sa multilaterală.Răspunzînd, acad. Remus Răduleț și-a exprimat mulțumirea și recunoștința pentru sprijinul multilateral pe care partidul și guvernul îl acordă dezvoltării științei, satisfacția de a-și putea pune cunoștințele și capacitatea sa de muncă în slujba cauzei mărețe a construirii cialismului în țara noastră.

oameni deAcademieiMurgules-

so-
LOTO-CENTRAL no-La tragerea Loto-central din 27 iembrie 1964 au fost extrase din urnă următoarele numere :25 10 31 66 76 35 50 57 36 52Premii suplimentare : 24 55 54Fond de premii : 980 437 lei.Tragerea următoare va avea loc în București.
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Campionafele europene de tenis de masă 
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Rezultate în întrecerile individuale
0 Reprezentantele noastre in finale ia perechi

DINAMO BUCUREȘTI

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI ALBANEZ

MALMÖ 27 (prin felefon de la trimi
sul „Agerpres" P. Ochialbi): Campiona
tele europene de tenis de masă au con
tinuat cu desfășurarea probelor individua
le. La simplu fete, Ella Constantinescu a 
eliminat cu 3—0 pe Jarmila Karlikova 
(R.S.C.) și cu același scor pe Irene Ogus 
(Anglia) și pe Danuta Szmit (Polonia), 
iar Maria Alexandru a îhvins-o cu 3—0 
pe Martine Lebras (Franța), fiind apoi în
trecută cu 3—-1 de Lukacs (R.P.U.). In 
proba de dublu, Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu s-au calificat pentru fina
le întrecînd cu 3—t perechea Beli, Ogus 
(Anglia) și apoi cu 3—2 perechea Grin
berg, Lykina (U.R.S.8L). In proba de

simplu bărbați, suedezul Johansson, unul 
din marii favoriți, a cîștigat greu (3—2) 
partida cu Amelin (U.R.S.S.), care a con
dus cu 2—0. Dorin 
cu 3—1 pe Gomola 
apoi eliminat cu 
(R.P.U.). La dublu 
Giurgiucă, Negulescu 
mile de finală cu 1—3 in fața cuplului 
Stanek, Miko 
începe proba 
vom concura 
xandru, Radu 
tinescu, Donn 
vor desfășura 
nalele la

VORWÄRTS BERLIN
Giurgiucă a învins 
(R.F.G.), dar a fost 
3—2 de Rozsas 
bărbați, perechea 
a pierdut în opii-

(R. S. Cehoslovacă). Astăzi 
de dublu mixt, la care noi 
cu perechile Maria Ale- 
Negulescu și Ella Constan- 
Giurgiucă. După-amiază se 
semifinalele, iar miine 

cele 5 probe.
fi-

MÎHtt R0M1NIA - FRANȚA LA RUGBI

După cum am mai anunțat, duminică după amiază va avea loc pe stadionul „23 August“ din Capitală meciul dintre reprezentativele de rugbi ale Franței și R.P. Romîne. Ieri, ambele formații au făcut antrenamente pe terenul de joc (în fotografie : as
pect de la antrenamentul oaspe
ților). Antrenorii principali ai celor două formații ne-au comunicat numele rugbiștilor pe care îi vor alinia în partida de mîine. 
ECHIPA FRANȚEI — (echipa- 

’ ment albastru-alb) : Berejnoî (nr. 
1_____________________________________________

1), Menthiller (2), Gruarin (3), Spanghero (4), Dauga (5), Crauste (6), Herrero (7), Sitjar (8), Lilian Camberabero (9), Guy Cambera- bero (10), Piqué (11), Capdouze (12), Gachassin (13), Darrouy (14), Dedieu (15). ECHIPA ROMÎNIEI 
— (echipament alb) : Drobotă (1), Ionescu (2), Rădulescu (3), Preda (4), V. Rusu (5), Moraru (6), Demian (7), M. Rusu (8), Stă- nescu (9), Chiriac (10), Dragomi- rescu (11), Irimescu (12), Ciobănel (13), Wusek (14), Penciu (15).

Corespondența din Londra

După meciul de fotbal de la Coventry
LONDRA (prin telefon) — In progra

mul de 14 pagini difuzat la stadionul din 
Coventry, gazdele prezentau In termeni 
elogioși echipa de tineret a Rominiei, 
care, după cum se știe, a jucat miercuri 
1n nocturnă cu lormafia de tineret a An
gliei, arăfînd că formajia noastră „este 
cunoscută ca una din cele mai puternice 
și ->ai dificil de învins dintre formafiile 
șuv 23 ani din Europa". După cum se 
știe, fotbaliștii romini au pierdut cu 0-5 
ca urmare a focului extrem de slab pre
stat. Englezii, care priviseră acest meci 
ca o revanșă a înfrîngerii de anul trecut 
de la București, nu se așteptau nici ei — 
așa cum au declarat de altfel după meci 
— la un scor atît de mare, Înregistrat în 
urma „căderii totale" a echipei romîne 
în repriza secundă.

Stilul ofensiv din ce în ce mai accen
tuat al jucătorilor englezi și scăderea vi
zibilă a ritmului echipei noastre au fost 
Intr-adevăr contrastante în partea a doua 
a meciului. Mijlocașii noștri nu s-au văzut 
aproape de loc în centrul terenului. Îna
intarea a făcut o simplă figurație, nereu
șind să menjină nici o minge. Pasele 
merg pur și simp'u la întîmplare, iar jucă
torii se feresc parcă din calea balonului, 
chiar șl atunci cînd în faja lor nu se 
află nici un adversar. La începutul celei 
de-a doua reprize, în aproximativ cinci 
minute, ni se înscriu 3 goluri. Celelalte 
două goluri marcate spre sfîrși'ul jocului 
n-au mai surprins pe nimeni, fiind urma
rea firească a unei neîntrerupte domi- 
pări. In schimb surprinzătoare și inadmi-

sibilă a tost ieșirea nesportivă a citorva 
jucători din echipa noastră care, timp de 
circa două minute, au protestat și voci
ferat la decizia arbitrului francez, Jean 
Tricot, care acordase cel de-al 5-lea gol, 
e drept, după o „talpă periculoasă” pusă 
de Chivers.

Înfrîngerea categorică a echipei de ti
neret nu face decît să confirme încă o 
dată lacunele care persistă in fotbalul 
nostru, ilustrate de rezultatele slabe obfi- 
nufe în ultimele confruntări internatio
nale. Iar concluzia firească este că sub 
aspectul tehnic și tactic pregătirea fotba
liștilor noștri continuă să se afle în urma 
cerințelor acestui sport pe plan mondial. 
Motivele de ordin „emofional", pe care 
le-au invocat unii membri ai echipei noa
stre, nu stau In picioare. Jn cronica sa de 
joi, ziarul „Times" scrie că, după primi
rea primului gol, „romînii au folosit o 
apărare supranumerică și din acel mo
ment niciodată nu au mai aefionat cu 
convingere în atac". Adică exact invers 
deci; se cerea irr asemenea ocazii. Oare 
jucătorii, antrenorii și forurile noastre fot
balistice nu știau că la Coventry vom 
intilni o echipă formată din jucători cu 
nivel tehnic înalt, cu o tactică modernă 
de joc in mișcare și cu fantezie în com
binații ? Din cele discutate cu conducă
torii lormafiei noastre la Coventry, se 
pare că ei știau prea bine acest lucru. Și 
atunci ? lată o întrebare la care probabil 
că iubitorii de fotbal din fara noastră 
așteaptă un răspuns cît mai amănunțit.

Liviu RODESCU

Astăzi, în sala Floieasca din Capitală, începînd de la ora 19, campioana țării noastre la handbal în 7 masculin, Dinamo București, întîl- neș.te în cadrul „Cupei campionilor europeni" formația Vorwärts Berlin, campioana R. D. Germane. Oaspeții au sosit ieri seară în Capitală. Meciul va putea fi urmărit în întregime pe ecranele televizoarelor, iar de la ora 19,50 stațiile noastre de radio vor transmite pe programul II aspecte din repriza secundă.

Se împlinesc 20 de ani de la evenimentul memorabil din istoria poporului albanez — eliberarea patriei sale de sub jugul fascist. Marcînd realizarea celor mai înalte aspirații spre libertate ale acestui popor, începutul unei ere noi în viața și destinele Albaniei, victoria cucerită la 29 noiembrie 1944 a constituit încununarea luptelor sale pline de sacrificii duse de-a lungul vremurilor împotriva stăpînirii otomane și a cotropitorilor străini, a beilor feudali și burgheziei autohtone.Cu peste o jumătate de veac în urmă, Albania și-a proclamat independența națională ; dar năzuințele poporului de a avea o independență reală și o viață mai bună au fost dezamăgite. Ele ■ și-au găsit calea spre împlinire abia cîteva decenii mai tîrziu, în anii celui de-al doilea război mondial, cînd poporul albanez, însuflețit de cauza eliberării naționale și sociale, s-a ridicat la luptă dîrză pentru alungarea cotropitorilor fasciști. în încleștarea cu dușmanul au căzut atunci mulți dintre cei mai buni fii ai Albaniei, comuniști și alți patrioți.în toamna anului 1944, în condițiile favorabile create de succesele coaliției antihitleriste și în primul rînd de înaintarea armatei sovietice în Balcani, lupta antifascistă a poporului albanez a căpătat un puternic impuls, fiind încununată de o victorie deplină. La 29 noiembrie 1944 s-a încheiat eliberarea țării de sub ocupația fascistă, iar poporul albanez și-a putut lua soarta în propriile sale mîini.Deosebit de grea a fost moștenirea rămasă acestei țări de pe urma regimului de asuprire și exploatare. Industria era aproape inexistentă, la sate țăranii erau lipsiți de pămînt și domneau relații feudale, analfabetismul cuprindea 85% din populație. Această situație fusese și mai mult agravată de distrugerile pricinuite de război.în anii puterii populare, Albania a cunoscut importante transformări înnoitoare, oamenii muncii au obținut realizări de seamă în dezvoltarea economiei și culturii patriei lor. Pe harta țării au apărut un șir de întreprinderi industriale cum sînt hidrocentrala „Lenin“ și combinatul textil din Tirana, rafinăria de petrol din Cerrik, minele de aramă din Kurbnesh, cele de crom din Tropoje și Martanesh, combinatul de prelucrare a lemnului din Elba- san, fabrica de ciment din Vlora etc. In cadrul actualului cincinal (1961 —1965) au luat și iau ființă alte o- biective industriale cum sînt hidrocentrala Bistritsa, uzina de prelucrare a cuprului de la Kukës și altele. S-au creat noi ramuri industriale, ca cea extractivă, energetică, a materialelor de construcții, chimică, textilă, alimentară. în comparație cu anul 1938, producția industrială era la sfîrșitul anului trecut de 30 de ori mai mare. Ca urmare a dezvoltării industriei, orașele existente. s-au extins și au apărut totodată noi așezări muncitorești

că Memalia, Bulqiza, Maliq, Rogoz- hine și altele.Schimbări profunde s-au petrecut în acest răstimp și în viața satului albanez. Colectivizarea agriculturii, înzestrarea ei în măsură crescîndă cu mijloace mecanice de muncă, a- plicarea de metode agrotehnice moderne aù dus la sporirea producției agricole, vegetale și animale.Paralel cu dezvoltarea industriei și agriculturii a crescut nivelul de trai material și cultural al poporului. în anii puterii populare s-au îmbunătățit continuu condițiile de locuit ale oamenilor muncii ; numai în 1963, statul a pus la dispoziția oamenilor muncii peste 3 400 de a- partamente. Analfabetismul a fost lichidat, au luat ființă numeroase școli de toate gradele. Numărul celor care frecventează aceste școli este în prezent de peste 7 ori mai mare decît în anii antebelici. A crescut necontenit, la orașe și sate, numărul caselor de cultură, bibliotecilor, cluburilor muncitorești. Se extinde rețeaua sanitară, crește numărul personalului medical.Pqporul romîn urmărește cu sinceră bucurie importantele realizări pe care harnicul și talentatul popor albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Albania și a guvernului R. P. Albania, le-a obținut în opera de construcție socialistă.Popoarele romîn și albanez sînt animate unul față de celălalt de o prietenie cu o veche tradiție. în anii puterii populare această prietenie, ca și relațiile de colaborare reciprocă s-au dezvoltat în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii._ De ziua sărbătorii naționale a Albania, poporul romîn adre- poporului albanez un frățesc și sincere urări de a obțineR. P.sează salut succese tot mai mari în activitatea dedicată construcției socialiste și înfloririi patriei sale.

RECEPȚIA DE LA AMBASADA R. P. ALBANIAVineri seara, ambasadorul R. P. Albania la București, Răpi Gjermeni, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Albaniei.Au participat Emil Bodnăraș, Ștefan Voitec, Gh. Gaston Marin, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului
Adunarea festivăVineri după-amiază sala Teatrului C.C.S. o adunare festivă organizată de Institutul romîn pentru relații culturale cu străinătatea, cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Albaniei de sub jugul fascist.Au participat tovarășii Dumitru Simulescu, membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale, Ion Cosma, membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, Pom- piliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ilie Voicu, adjunct al ministrului comerțului exterior, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultură, oameni ai muncii.Au fost prezenți ambasadorul Republicii Populare Albania la București, Răpi Gjermeni, și alți membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ion Cotoț, membru al Comitetului Central al Partidului Mun-

a avut loc în din București

de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și ai unor organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Ro- mînă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
din Bucuresfi

<9citoresc . Romîn, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor.A luat apoi cuvîntul tovarășul Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relații culturale cu străinătatea, care a vorbit despre însemnătatea eliberării Albaniei de sub jugul fascist și a transmis poporului albanez cele mai calde felicitări și urări de noi succese în construirea socialismului.El a trecut în revistă realizările obținute de poporul albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, în cei 20 de ani de putere populară, în dezvoltarea economică și social-culturală a țării.Vorbitorul a arătat că între popoarele romîn și albanez există legături tradiționale de prietenie care s-au format de-a lungul timpurilor în lupta comună pentru libertate și independență națională.In anii puterii populare, prietenia dintre țările și popoarele noastre se dezvoltă pe temelia trainică a luptei pentru țelurile comune ale construirii socialismului și comunismului, ale menținerii și întăririi păcii în lume.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. P. Albania la București, Răpi Gjermeni, care, după ce a mulțumit pentru organizarea adunării festive, a vorbit despre importanța victoriei obținute la 29 noiembrie 1944 de poporul albanez.Amintind sarcinile mari și grele ce stăteau în fața Albaniei eliberate pentru reconstrucția socială și economică a țării, vorbitorul a arătat că „oamenii muncii albanezi, spri- jinindu-se în primul rînd pe propriile forțe, precum și pe ajutorul internaționalist al popoarelor frățești din țările socialiste, au rezolvat toate aceste probleme într-un timp record“. El a vorbit apoi pe larg despre realizările poporului albanez în cei 20 de ani de la eliberare.Vorbitorul a arătat că poporul albanez, care nutrește o profundă prietenie pentru poporul romîn, urmărește cu simpatie și se bucură dia toată inima de succesele oamenilor muncii din Republica Populară Romînă și le dorește victorii din ce îs ce mai mari în dezvoltarea econo miei și culturii socialiste.In încheierea adunării a fost pfr*» zentat un program de filme all. baneze. (Agerpresÿ
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Barajul hidrocentralei „Karl Marx" din R. P. Albania
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Un program concret de dezvoltare 
a gospodăriilor colective
(Urmare din pag. I-a)

ridicatăla hec- se pre-

lindu-se efectivele de animale pe specii, este important ca în planurile de producție să se oglindească preocuparea gospodăriilor colective pentru mărirea natalității la animale. Sînt gospodării colective care cresc un număr mare de animale la unitatea de suprafață. Acest lucru e cu putință datorită faptului că se acordă cea mai mare atenție bazei furajere. Iată de ce planul de producție pe 1965, pe lîngă cifre bine gîndite privind creșterea efectivelor de animale, producția de lapte, carne, lînă, ouă ce se va realiza, trebuie să cuprindă și modul cum va fi asigurată baza furajeră pînă la recolta din 1966. Experiența gospodăriilor fruntașe arată că la întocmirea balanței furajere trebuie să se pornească de la calcularea unor rații bine chibzuite, cît mai echilibrate. Pentru asigurarea acestora, este necesar să se prevadă cultivarea acelor plante furajere care au o valoare nutritivă și dau o producție mare.în ce privește producțiile tar și pe cap de animal cevăd a fi obținute, lucrurile se cer foarte bine cîntărite. Ele să fie rezultatul unei analize aprofundate a resurselor fiecărei unități, să oglindească posibilitățile reale ale acesteia. La stabilirea lor să se țină seama de nivelul actual al agriculturii noastre, care se bazează pe folosirea tot mai largă a mijloacelor mecanizate, a semințelor din soiuri productive, pe existența cadrelor de specialiști în toate unitățile etc. în fiecare gospodărie colectivă sînt brigăzi și echipe care realizează producții cu mult mai mari decît media pe gospodărie, îngrijitori care de la loturile de animale pe care le au în primire obțin producții mai mari de lapte, carne, lînă etc. Comparînd a- ceste realizări cu cele ale altor brigăzi, echipe. îngrijitori, descoperind cauzele care au făcut ca în aceleași condiții să se obțină rezultate diferite consiliile de conducere și cadrele de specialiști din gospodăriile colective se vor putea orienta cu adevărat spre cifre de plan reale, mobilizatoare în ceea ce privește sporirea producției.Buna planificare a producției în gospodăriile colective impune stabilirea unor măsuri temeinice, care să asigure folosirea cît mai rațională a mașinilor și a forței de muncă a colectiviștilor. în planul de producție este absolut necesar să se stabileas

că, în colaborare cu conducerea S.M.T. care deservește gospodăria, ce lucrări vor fi executate mecanizat și care se vor face de către gospodărie. An de an, pe lîngă lucrările de bază ale solului : arat și semănat, S.M.T. execută și întreținerea culturilor. Este în interesul gospodăriilor colective să extindă mecanizarea și la lucrările de întreținere a culturilor, întrucît acestea permit sporirea recoltelor, se economisesc zile- muncă, pe care colectiviștii le vor putea folosi pentru dezvoltarea altor ramuri de producție, realizînd astfel venituri suplimentare.Preocuparea pentru sporirea necontenită a producției agricole în ■gospodăriile colective trebuie să fie însoțită de grija pentru folosirea gospodărească a zilelor-muncă. Pornind de la o analiză temeinică a felului cum au fost folosite zilele-mun- că pînă acum, consiliile de conducere, cadrele de specialiști să prevadă, în planul de producție, numărul potrivit de zile-muncă, stabilit pe bază de norme corespunzătoare, care să permită executarea la un nivel ridicat a tuturor lucrărilor. Utilif.a- rea unui număr mai mare de zile- muncă la unitatea de suprafață trebuie să fie însoțită de o creștere corespunzătoare a producției.Un capitol important al planurilor de producție îl constituie prevederile privind căile de realizare a veniturilor, repartizarea producției și~a fondurilor statutare. Asigurîndu-se nevoile proprii ale gospodăriei, nevoile de consum ale colectiviștilor, în planurile de producție trebuie să se prevadă cantitățile de produse vegetale și animale care vor fi valorificate către stat, aceasta fiind calea de asigurare a unei desfaceri avantajoase a surplusului de produse și de creștere continuă a veniturilor bănești ale gospodăriei.Pentru alcătuirea unui plan de producție cît mai realist și mobilizator, o importanță deosebită are participarea largă la lucrările de întocmire a proiectelor de plan a consiliilor de conducere, specialiștilor, brigadierilor, șefilor de echipă, colectiviștilor fruntași care au acumulat o bogată experiență și cunosc bine posibilitățile și mijloacele gospodăriei.Comitetele raionale de partid, consiliile agricole trebuie să se ocupe cu grijă de pregătirea și desfășurarea adunărilor generale, în care se discută dările de seamă asupra activității gospodăriilor pe anul a-

cesta și planurile de producție și financiare pe anul viitor. Aceasta va face cu putință ca oamenii să dezbată pe larg activitatea consiliilor de conducere, să scoată în evidență posibilitățile și căile de sporire a producției agricole în anul viitor.Nu mai puțin importantă este și problema aducerii la zi a evidenței contabile în toate gospodăriile colective, îndrumarea comisiilor de revizie de a întocmi rapoarte cît mai concrete, documentate. Un ajutor deosebit trebuie acordat gospodăriilor colective mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. In a- cest sens, metoda folosită în regiunile Galați, Argeș și altele de a trimite colective formate din specialiști, membri ai consiliilor agricole, președinți și brigadieri din gospodăriile colective mai puternice, care să a- nalizeze situația economică și organizatorică a unităților respective și să ajute la întocmirea unor planuri cît mai chibzuite, s-a dovedit foarte eficace.Paralel cu întocmirea planurilor de producție, consiliile de conducere din gospodăriile colective, cu sprijinul organizațiilor de partid, sînt chemate să prevadă măsuri organizatorice concrete pentru realizarea celor cuprinse în plan. Nu trebuie uitat nici un moment că planul de producție rămîne o simplă hîrtie în biroul președintelui dacă nu este a- plicat în practică. Iată de ce încă din primele zile ale anului ce vine trebuie întreprinse măsuri organizatorice și tehnice, care să urmărească realizarea întocmai a celor prevăzute în plan. Prima și cea mai importantă măsură ce se cuvine luată în această direcție este buna organizare a muncii. Repartizarea cu răspundere a sarcinilor de plan pe brigăzi și echipe și dezbaterea lor pentru a fi cunoscute de fiecare colectivist, permanentizarea colectiviștilor în cadrul brigăzilor și echipelor vor contribui la creșterea răspunderii lor pentru executarea unor lucrări de calitate și obținerea de producții mari. Organizînd temeinic munca în brigăzi, consiliile de conducere vor trebui să le atribuie din timp și mijloacele necesare pentru realizarea producției : mașini, atelaje, construcții gospodărești etc.Organele și organizațiile de partid au datoria să îndrume și să controleze îndeaproape activitatea desfășurată la întocmirea planurilor de producție în G.A.C., să antreneze pe colectiviști la stabilirea celor mai corespunzătoare obiective și să-i mobilizeze la înfăptuirea lor.

Premierul Papandreu a inaugurat joi lucrările de construcție a clădirii Pinacotecii naționale din Atena. în clădirea Pinacotecii, care va fi terminată în decurs de 4 ani, vor fi expuse 4 500 de obiecte de artă (picturi, sculpturi, desene, gravuri etc). Cu prilejul ceremoniei, Papandreu a anunțat o serie de inițiative, în vederea dezvoltării și sprijinirii artelor și literelor în Grecia, printre care înființarea unui consiliu suprem al artelor, crearea unui centru de cultură grec cu filiale în străinătate, o expoziție panelenică de arte frumoase în 1965, o expoziție internațională de sculptură în Grecia în 1966, organizarea de concursuri internaționale de teatru și muzică la Delfi și un festival de teatru mediteranean la Salonic.

FESTIVAL AL FILMELOR 
ARTISTICE PREMIATEIn stațiunea balneară Acapulco a luat sfîrșit cel de-al 7-lea Festival al filmelor artistice premiate la alte festivaluri internaționale. Cu acest prilej filmul „Tovarășii“ al regizorului italian Mario Monicelli a fost distins cu premiul „André Bazin" al Federației internaționale a presei cinematografice.

ZIARUL FRANCEZ „LIBERATION" 
ÎȘI ÎNCETEAZĂ APARIȚIAConducerea ziarului „Liberation" a făcut cunoscut în numărul său de vineri că acest ziar își încetează apariția datorită dificultăților linanciare. Primul număr al ziarului „Liberation“ a apărut în condiții de ilegalitate în 1941 și a fost scos de grupul mișcării de rezistență „Liberation sud".

RESTAURAREA UNUI 
TABLOU

VESTIT
AL

La Galeria de artă din fost terminată restaurarea tablou al lui Tizian „Banul dajdiei“, sub conducerea restauratorului șef al Galeriei, Karl-Heinz Weger. Lucrările de restaurare au fost extrem de complicate, deoarece tabloul a fost grav deteriorat atunci cînd, în 1945, naziștii l-au aruncat într-o groapă de var nestins. Restaurarea tabloului a fost posibilă datorită faptului că culorile originale s-au menținut in cea mai mare parte.

Dresda a vestitului
NOUL SEDIU CENTRAL
INSTITUTULUI INTERNAȚIO

NAL DE EDUCAȚIE30 noiembrie va fi deschis noul central al Institutului interna-La sediu țional de educație. Clădirea cu 14 etaje este situată în piața Națiunilor Unite din New York. La festivitățile de deschidere a noului sediu au fost invitate aproximativ 500 de persoane reprezentînd diferite organizații culturale și de educație, precum și secretarul general al O.N.U., U Thant. Fondat în 1919, institutul se ocupă de problema schimburilor în domeniul educației și culturii între S.U.A. și diferite țări ale lumii.

Zavola (Mozambic), Clara Mutangva, în vîrstâ 
naștere la cinci gemeni



După congresul de la KarlsruheLA STANLEYVILLEÎH URMA INTERVENȚIEI

TRUPELOR FEOERALE multeP.S.D.G. nu are
Guvernatorul

99

statului Goias 
a fost înlăturat DinBRASILIA 27 (Agerpres). — Brasilia se anunță că guvernatorul statului Goias, Mauro Borges, a cedat prerogativele puterii în acest stat comisarului guvernului federal brazilian, colonelul Meira Mattos. Comunicațiile dintre capitala statului Goias, Goiania, și restul țării au fost practic întrerupte, de îndată ce armata a stabilit controlul asupra centralei telefonice și a altor puncte strategice din acest stat. Știrile oficiale furnizate la Brasilia relatează că în statul Goias nu s-au semnalat incidente. Se amintește că Mauro Borges se află sub protecția hotărîrii Tribunalului Suprem din Brazilia, în baza căreia i se garantează libertatea individuală. într-un comunicat al colonelului Meira Mattos se spune că guvernatorul statului Goias a fost înlăturat de la putere deoarece, în'urma acuzațiilor ce i se aduc, el nu și-ar mai putea continua activitatea de guvernator. Potrivit lui Meira Mattos, prezența armatei la Goiania este menită să „apere legile și ordinea amenințate de subversiune“. A- ceasta se referă la acțiunile antiguvernamentale semnalate în ultima vreme în statul Goias ca o reacție la măsurile luate de președintele Castello Branco după. înlăturarea de la putere a fostului președinte al Braziliei, Joao Goulart.Agenția U.P.I. semnalează că la Rio de Janeiro au fost puse în stare de alarmă unități. ale forțelor aeriene și navale. în capitala țării, Brasilia, Congresul s-a întrunit pentru a discuta măsurile luate de Branco în legătură cu evenimentele din Goias.

• Răsculații au reocupat o parte a orașului 
© Numeroase proteste împotriva intervenției 

militare în Congo

TIRANA 27 (Agerpres). — La 27 noiembrie delegația de partid și de stat a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Dumitru Coliu, a depus o coroană de flori la monumentul e- roilor din Tirana.Au fost prezenți : Spiro Koleka, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din prim-vicepreședintede Miniștri al R. P. Albania, Ra-Albania, al Consiliului' STANLEYVILLE Răsculații congolezi seara un viguros contraatac împotriva trupelor belgiene și a unităților guvernamentale congoleze din Stanleyville, reocupînd o parte din oraș, transmite corespondentul din Stanleyville al agenției Reuter. Lupte crîncene se desfășoară în sectorul european al orașului și în unele cartiere africane. Situația este încordată, relevă agenția Reuter, care citează declarațiile unui ofițer belgian, potrivit cărora trupele guvernamentale și cele belgiene „nu mai controlează decît o milă pătrată in centrul orașului“.Referindu-se la situația din Stanleyville agenția France Presse relevă că ea continuă să fie încordată. Parașutiștii belgieni trebuie să facă față atacurilor răsculaților atît . la Stanleyville cît. și în localitatea Paulis. In Stanleyville, răsculații își mențin pozițiile de pe malul stîng al fluviului Congo. La Paulis, trupele guvernamentale n-au reușit să facă joncțiunea cu parașutiștii belgieni. Situația devine critică pentru trupele guvernamentale și în regiunea Boende, aflată la 500 de Stanleyville, reocupată timp în urmă de armata. mentală congoleză., în localitățile Defalc,Mentope au loc frecvente incursiuni ale răsculaților, ale căror puncte întărite sînt situate în pădurile apropiate.

27 (Agerpres). au lansat joi

km vest cu cîtva guverna-Djelu și
I

In semn de protest împotriva discriminării rasiaie practicată în Republi
ca Sud-Africană, mărfurile importate din această țară în Suedia nu gă
sesc cumpărători. In fotografie : se reîncarcă 144 tone de portocale pro

venite din R.S.A. pentru a fi transportate în alfa țară

Mișcarea națională congoleză „Lumumba“ — a lansat vineri, apel către toațe țările africane, ce- rindu-le să întreprindă măsuri imediate și concrete pentru a se pune capăt intervenției străine în Congo și în Africa. Mișcarea națională congoleză „Lumumba“ cere, de asemenea, punerea în libertate a unor conducători ai săi, arestați de către autoritățile centrale congoleze.
★într-un comunicat difuzat la Brazzaville de către Consiliul național de eliberare a Congoului se spune că miercuri a dispărut de la reședința sa din Leopoldville Antoine Gizenga, care se afla sub stare de arest. Consiliul face apel la Organizația Unității Africane să contribuie la salvarea vieții lui Gizenga.
AConducătorii și guvernele statelor africane continuă să condamne intervenția militară străină în Congo. La 26 noiembrie, Ahmed Ben Bella, președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, a adresat un mesaj șefilor de state din Africa în care a caracterizat debarcarea la Stanleyville a parașu.tiștilor belgieni cu ajutorul unor avioane americane drept o „amenințare la adresa securității și independenței întregului continent african“. Ben Bella a propus să se studieze posibilitatea luării unor măsuri eficiente din partea statelor africane pentru a pune capăt agresiunii armate îndreptate împotriva țărilor membre ale Organizației Unității Africane.într-o declarație făcută presei, președintele Republicii Unite Tanzania, Julius Nyerere, a declarat că „această intervenție constituie o insultă la adresa continentului african și va avea repercusiuni inevitabile asupra statelor independente din Africa“.Guvernul Republicii Somalia, se spune în declarația oficială publicată la Mogadiscio, condamnă intervenția militară străină în Congo și consideră că acest act de încălcare premeditată a suveranității Con- go-ului reprezintă un pericol direct pentru stabilitatea întregului continent african.

Biroului Po- al P.M.A., și în după a- delegația a participat la inaugurarea expoziției „Albania socialistă la a 20-a aniversare“. Inaugurarea a avut loc în prezența conducătorilor de partid și de stat ai R. P. Albania. A fost vizitat apoi Muzeul luptei de eliberare națională.

miz Alia, membru al litic, secretar al C.C. alte persoane oficiale, miaza aceleiași zile, de oferit“

un
Semnarea programului de schimburi

■cultural - științifice romino - italieneROMA 27 Corespondentul Agerpres, Octavian Paler, transmite : între 24 și 27 noiembrie s-au desfășurat la Roma lucrările Comisiei mixte romîno-italiene pentru elaborarea programului de schimburi cultural- științifice . pe anii 1965—1966 între R. P. Romînă și Italia.Comisia a constatat cu satisfacție că schimburile realizate pe baza programului anterior au contribuit la dezvoltarea relațiilor romîno-italiene și au creat noi posibilități pentru continua lor lărgire.Programul elaborat pentru următorii doi ani prevede, printre altele, vizite reciproce ale unor oameni de știință și cercetători științifici, schimburi între universități și institute de învățămînt superior, acordare reciprocă de burse de studii și de specializare, schimburi de soliști și formații artistice, organizarea de

expoziții, schimburi de cărți și publicații.Din partea romînă programul a fost semnat de Mihai Marin, ambasadorul R. P. Romine la Roma, iar din partea italiană de Agostino Benazzo, directorul general adjunct al Direcției relații culturale din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei.
★Cu prilejul semnării programului de schimburi cultural-științifice, ambasadorul R. P. Romîne la Roma, Mihai Marin, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil.Au participat Agostino Benazzo, director general adjunct al Direcției relații culturale din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, consilieri din acest minister, deputați, senatori și alte personalități.

„Ajutorul acordat Băncii Angliei 
o soluție pe termen scurt"Ajutorul financiar acordat Băncii Angliei de către băncile centrale europene și americane formează o- biectul a numeroase comentarii în presa occidentală. „Lira sterlină a pierdut vineri teren pe un front larg la bursa din Londra și a încheiat o săptămînă de tranzacții cu pierderi deosebit de însemnate“ — a transmis agenția Associated Press într-o telegramă în care subliniază că, în ciuda măsurilor de urgență luate în scopul întăririi poziției monedei britanice, aceasta continuă să dea semne de slăbiciune.Cercurile financiare și de afaceri

dupăoccidentale sînt de părere, cum scrie ziarul „New York Times“, că „ajutorul acordat Băncii Angliei nu poate soluționa problemele de bază ale economiei britanice“. Un reprezentant al cercurilor de afaceri americane a subliniat, la rîndul său, că ajutorul financiar nu constituie decît o soluție pe termen scurt în menținerea valorii lirei sterline .

Vineri a luat sfîrșif la Karlsruhe Con-; 
greșul Partidului social-democrat din 
Germania occidentală. La încheierea lu
crărilor Willi Brandt, președintele parti
dului, a amintit obiectivele acestuia și a 
prezentat echipa formată din 10 persoa
ne care, în cazul unei victorii social-de- 
mocrate, in alegerile ce vor avea loc în 
toamna lui 1965, ar constitui guvernul 
viitor. în cuvîntarea sa, el a reafirmat fi
delitatea partidului său față de alianța 
atlantică.

Intre altele, Congresul s-a pronunțat 
pentru participarea R. F. Germane la 
forjele nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
Discuțiile pe această temă au fost vii. 
Fostul primar al orașului Hamburg, 
Max Brauer, s-a pronunjat împotriva pla
nului F.N.M., poziție sprijinită, de altfel, 
și de alți delegați. Referindu-se la aceas
tă problemă, liderul social-democrat, Er- 
ler, a declarat că „social-democrații nu 
se pronunță oen(ru un anume proiect ci 
pentru ideea principală a planului 
F.N.M.". Este demn de remarcai faptul 
că Erler s-a arătat fot atît de dezamăgit 
ca și cercurile guvernamentale de la 
Bonn de discursul primului ministru bri
tanic, Wilson, ținut în Camera Comune
lor, prin care s-a opus planului F.N.M. în 
forma sa acluaiă.

La Congresul Partidului social-demo
crat s-a adoptat, de asemenea, o rezo
luție prin care se exprimă satisfacție în 
legătura cu crearea de misiuni comer
ciale ale R. F. Germane în țările Europei 
răsăritene, menționîndu-se că dezvoltarea 
relațiilor economice și culturale va per
mite o îmbunătățire a climatului politic.

Discuțiile și rezoluțiile adoptate pri
vind politica internă s-au referit în mare 
măsură la detalii, fără să prezinte deose
biri vizibile față de politica promovată 
de actualul guvern. Este semnificativ că 
organul partidului U.C.D., „Deutschland 
Union-Dienst", arăta că Congresul 
P.S.D.G. se străduiește „să copieze cu- 
vînt cu cuvin* politica guvernului".

In urma unei puternice presiuni exerci
tate de membrii partidului în organiza
țiile sale inferioare, congresul a adoptat 
o rezoluție care cere prelungirea datei 
de 9 mai 1965, cînd urmează să fie 
prescrisă legea privind urmărirea crimi
nalilor de război naziști.

Cea mai mare parte a observatorilor 
politici occidentali apreciază că perspec

tiva unei victorii 
legerile generale 
fr-o mare măsură, de disputele din ca
drul coaliției guvernamentale. Ziarul el
vețian „Die Tat“, scrie : „Partidul social- 
democrat german profită, înainte de toa
te,. de pe urma evidentei sciziuni din 
coaliția guvernamentală și, îndeosebi, din 
partidul creșfin-democrat, sciziune care 
nu poate fi ascunsă nici prin compromi
surile realizate cu afita greutate”. Tre- 
cînd în revistă divergențele din partidul 
U.C.D.-U.C.S., ziarul arată că „toate a- 
cestea au contribuit la faptul că un nu
măr din ce în ce mai mare de alegători 
se află în căutarea unei alternative".

Unii comentatori se așteptau că acest 
congres va oferi opiniei publice vest- 
germane un program ceva mai diferit 
decit cel al actualului guvern. De altfel, 
ziarul „Frankfurter Rundschau" scria 
înainte de congres că „Partidul social
democrat va trebui să arate că poate 
oferi mai mult decit simpla denunțare a 
unui adversar care se găsește în dificul
tate și că programul adoptat la acesf con
gres nu ar fi o simplă reflectare a pro
gramului guvernamental al cancelarului 
Ludwig Erhard. Numai astfel se poate a- 
junge, la Bonn, la o schimbare de 
echipă”. Congresul Partidului social-de
mocrat din Germania occidentală a ară
tat însă că programul său nu urmărește 
obiective mult diferite față de cele ale 
actualului guvern, sau cum spun unii co
mentatori, că „P.S.D.G. nu are multe 
de oferit". .4

social-democrafe în a- 
va fi determinată, în-

C. VARVARA

Protocolul ședinței
Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru comerțul
exterior

Acțiuni care încalcă acordurile

Declarația guvernului R. P. Chineze cu privire la Vietnam

PEKIN 27 (Agerpres). — Agenția China Nouă a transmis o declarație a guvernului R. P. Chineze în care se arată că intervenția armată a Belgiei și S.U.A. în Congo, reprezintă o provocare serioasă la adresa poporului congolez, a popoarelor a- fricane ,și a tuturor țărilor și popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume.In declarație se subliniază că poporul congolez nu este izolat în lupta sa. Toate popoarele africane, popoarele întregii lumi sînt alături de

poporul congolez. Guvernele și popoarele multor țări africane condamnă cu mînie intervenția imperialiștilor americani și belgieni.în încheiere se arată că guvernul și poporul chinez au sprijinit din totdeauna lupta antiimperialistă justă și patriotică a poporului congolez, că nu vor rămîne indiferente la agresiunea comisă de imperialiștii americani și belgieni și că, împreună cu popoarele Africii și ale restului lumii, vor lua toate măsurile posibile pentru a acorda sprijin ferm poporului din Congo (Leopoldville) în lupta sa de eliberare națională.

— ȘefulArmatei Van Lau,Comisiei

Iii palatele din iRwd Comunicat comun

HANOI 27 (Agerpres). misiunii de legătură a Populare Vietnameze. Ha a transmis președintelui internaționale de supraveghere șicontrol din Vietnam un mesaj în care se arată că în noaptea de 25 noiembrie, nave de război americane și sud-vietnameze au trecut paralela 17 și au bombardat, timp de o oră, insula nord-vietnameză, Con Co, situată în apele teritoriale ale părții de nord a zonei demilitarizate. în mesaj se protestează împotriva acestei acțiuni, considerată ca un act de provocare la adresa R. D. Vietnam, și o încălcare a acordurilor din 1954 cu privire la Vietnam. Misiunea de legătură cere Comisiei să ia măsuri pentru a se pune de îndată capăt unor asemenea acțiuni și

pentru aplicarea întocmai a acordurilor de la Geneva.
★MOSCOVA 27 (Agerpres). — In legătură cu violarea recentă a teritoriului R. D. Vietnam de către avioane militare ale S.U.A., agenția TASS a fost împuternicită să dea publicității o declarație în care se arată că în Uniunea Sovietică este condamnată cu hotărîre această acțiune agresivă și se cere să se pună capăt oricăror provocări de acest gen împotriva R. D. Vietnam. Aceste provocări reprezintă o încălcare grosolană a acordurilor de la Geneva și se află într-o contradicție flagrantă cu normele dreptului internațional. Uniunea Sovietică, se spune în declarația TASS, nu poate ră- mîne indiferentă față de soarta unei țări socialiste frățești și este gata să-i acorde ajutorul necesar.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La Moscova a fost semnat protocolul celei de-a 15-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerțul exterior, care s-a desfășurat între 17 și 20 noiembrie. Comisia a a- doptat recomandări care contribuie la lărgirea continuă a schimbului de mărfuri între țările membre ale C.A.E.R. La ședință au fost aprobate propunerile de perfecționare a condițiilor generale de livrare a mărfurilor, adoptate în anul 1957, ținîndu-se seama de experiența a- cumulată în aplicarea lor între organizațiile de comerț exterior ale țărilor membre ale C.A.E.R. Comisia a aprobat planul de activitate pe anul 1965 care, printre altele, prevede examinarea problemelor legate de apropiatele tratative și încheierea de acorduri comerciale pe termen lung între țările membre ale C.A.E.R. pe anii 1966—1970.In conformitate cu acordul dintre C.A.E.R. și guvernul Iugoslaviei cu privire la participarea R.S.F. Iugoslavia la lucrările organelor C.A.E.R., la ședința Comisiei au participat reprezentanți ai Iugoslaviei. In calitate de observatori, la ședința Comisiei au participat reprezentanți din partea R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, Cubei și R. D. Vietnam.In somptuoasele palate de la Riad și Djeddah sînt pe cale să se stingă ecourile festivităților prilejuite de înscăunarea pe tronul Ara- biei Saudite a prințului Feisal. Rind pe rînd, la curtea noului rege s-au perindat membrii familiei regale, șefii religioși și șefii triburilor pentru a-1 felicita și a-i jura credință. Nimeni nu se mai gîndește la fostul rege Saud, sechestrat într-un palat. Astfel s-a încheiat încă un capitol al luptei pentru putere în Arabia Saudită.Țara aceasta cuprinde aproape întreaga Peninsulă Arabică. Printre nisipurile mișcătoare ale deșertului, care acoperă cea mai mare parte a teritoriului, triburile de beduini își mînă turmele, singura lor bogăție. Pămîntul pe care, la anumite ore, beduinii îngenunchează cu fața spre Mecca pentru a înălța rugi lui Alah, nu le aparține. Nisipurile ascund în adîncuri o bogăție imensă, petrolul. Anul trecut s-au extras 40 de milioane tone. Din cei 1 600 000 de kilometri pătrați — întreaga suprafață a țării — 1 580 000 sînt concesionați pînă în 1999 monopolurilor străine. Principalul trust concesionar, faimosul ARAMCO (Arabian American Oil Company) a realizat profituri imense. Fără să fie prea darnică, ARAMCO o- ferea o cotă-parte lui Saud dînd posibilitate acestuia să-și petreacă timpul în huzur în cele 24 de palate din țară sau în străinătate, înconjurat de o întreagă armată de concubine și sclave. Un singur palat, cel de la Riad, a costat 28 de milioane de dolari. Nici curtea nu era uitată ; sute de prinți și prinți- șori se înfruptau din fărîmiturile deloc de disprețuit ale ospățuluiregal.în același timp, populația, în mare majoritate în stare nomadă, se zbate în mizerie. Pînă în urmă cu trei ani, în Arabia Saudită sclavajul

exista în mod oficial, ceea ce determina pe unii observatori să considere că această țară se află, ca stadiu de dezvoltare, cu multe veacuri în urmă. Dar desființarea oficială a sclavajului nu a schimbat prea mult situația existentă înainte.Pe fundalul acestei stări de lucruri, ani în șir s-a dus o luptă neîmpăcată pentru putere între cei doi frați, Saud și Feisal. Aflat pe patul de moarte, tatăl lor a hotărît ca Saud să fie rege, iar Feisal prinț moștenitor. Feisal a fost pus să jure că va respecta această decizie. Curînd însă, el și-a uitat jurămîntul. Mulți observatori sînt înclinați să creadă că, în lupta dintre cei doi frați, ar fi fost amestecată și ARAMCO. Se pare că afirmația nu este lipsită de temei. Saud era prea compromis și, într-o epocă cînd în toată lumea arabă se simte un suflu înnoitor, trebuia mizat pe o altă carte. Alegerea a căzut pe Feisal, unul dintre cei 39 de frați ai lui Saud, căruia, prin- tr-o propagandă bine dirijată, i s-a făurit din vreme renumele de „prinț reformator". In 1958, Saud l-a numit pe fratele său, Feisal, prim-mi- nistru, dar, după doi ani, simțind probabil încotro se îndreaptă ambițiile acestuia, l-a îndepărtat. In 1962, cînd Saud, din motive de sănătate, a trebuit să plece pentru un timp mai îndelungat în străinătate, l-a numit din nou prim-mi- nistru pe Feisal. Acesta a căutat și a găsit sprijinul celor peste 300 de membri ai familiei regale, în special pe cel al fraților săi nemulțumiți că fiii lui Saud aspirau la moștenirea tronului. Pentru a-și atinge ținta, în martie anul trecut, pe cînd Saud lipsea din țară, printr-o ho- tărîre a prinților și a șefilor religioși, l-a lipsit pe fratele său de toate prerogativele, lăsîndu-1 rege doar cu numele. Cînd Saud s-a întors, cărțile erau jucate. Au urmat evenimentele relatate de agențiile de presă. Cu tot refuzul pe care a încercat să-1 opună, Saud a fost to

tuși detronat, fixîndu-i-se un venit anual de 17 milioane lire sterline.Devenit rege, „prințul reformator" a declarat că „își va dubla eforturile pentru realizarea obiectivelor în toate domeniile — politic, economic și administrativ". Corespondentul ziarului „Le Monde" l-a întrebat : „Majestatea voastră exercită de mult timp puterea. Ce s-a schimbat în regat ?" Feisal însă n-a putut cită nici o schimbare.La ce se poate aștepta acum poporul saudit ? Zilele trecute, agențiile de presă relatau că importante cantități de arme britanice sînt livrate Arabiei Saudite pentru dotarea jandarmeriei compuse din beduini. Ș-a semnalat, de asemenea, că o firmă franceză va construi o fabrică de muniții. Toate acestea nu prea lasă să se prevadă reforme pentru popor. Se spune că, după detronarea lui Saud, Feisal ar fi declarat: „aș fi preferat să se recurgă la alt procedeu". Probabil că Feisal s-a temut să nu creeze un precedent. Cunoscînd năravurile de la curte, el știe că nu se poate aștepta la nimic bun din partea fraților săi și cu atît mai puțin din partea fiilor lui Saud.Feisal este rege, prim-ministru și, după cum anunță postul de radio Mecca, și-a atribuit și titlul de imam. El nu a numit încă un vice-rege. La această demnitate candidează prințul Khaled ibn Abdelaziz. Corespondenții străini îl descriu pe acesta ca fiind ambițios și mult mai tî- năr decît Feisal, care are acum 58 de ani. întrebarea care se pune este următoarea : va izbuti oare Feisal să-i mulțumească pe toți frații săi ? Și dacă da, ce vor face moștenitorii lui Saud ? Aflăm în ultimul moment că unul dintre aceștia, emirul Abel Rahman ben Saud, fiul cel mai mare al lui Saud, a depus jurămînt de credință regelui Feisal. Dar ceilalți ? Nu vor încerca să-și ia revanșa ?
Nicolae PLOPEANU

Cairo, prin telefon

R. P. D. Coreeană - 
R. A. U.CAIRO 27 (Agerpres). — La invitația președintelui Nasser, între 21 și 26 noiembrie a făcut o vizită în R.A.U. Țoi En Ghen, președintele prezidiului Adunării Populare a R.P.D. Coreene. în comunicatul publicat la încheierea vizitei se arată că în cursul vizitei au avut loc convorbiri în problema unificării pașnice a Coreei, a situației din Africa și Asia de sud-est, în problema luptei împotriva colonialismului și .neocolonialismului, în cursul con- votbirilor, ambele părți s-au declarat de âcord asupra necesității restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. Cele două părți au hotărît să ridice reprezentanțele lor diplomatice la rang de ambasadă și să strîngă relațiile e- conomice, culturale și în alte domenii. în numele premierului Kim Ir Sen, Țoi En Ghen a invitat pe președintele Nasser să facă o vizită în R.P.D. Coreeană. Președintele Nasser a acceptat invitația.
SITUAȚIA SE MENȚINE
ÎNCORDATĂ LA SAIGONSAIGON 27 (Agerpres). — în capitala Vietnamului de Sud situația continuă să fie încordată. Punctele strategice importante ale orașului, îndeosebi sediul președintelui statului și alte clădiri ale oficialităților, au fost puse sub paza unor gărzi bine înarmate. Străzile sînt patrulate de detașamente ale armatei și poliției, în stare de luptă. în conformitate cu legea marțială, primul ministru al guvernului „civil” sud- viëtnamez a încredințat din nou armatei menținerea ordinii „pentru a evita reizbùcnirea demonstrațiilor".

SCURTE ȘTIRI
VARȘOVIA. La 27 noiembrie au plecat din Varșovia spre patrie Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și membrii delegației culturale romîne care au participat la semnarea noului acord de colaborare culturală și științifică dintre R.P. Romînă și R. P. Polonă. Oaspeții au fost conduși de Tadeusz Galinski, ministrul culturii din R. P. Polonă, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și alte persoane:oficiale. Au fost de față Alexandru Tujon, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P.

DJAKARTA. Mareșalul Cen I, vice- premier al Consiliului de Stat și ministru al afacerilor externe al R. P. Chineze, a' sosit vineri la Djakarta într-o vizită de prietenie, la invitația guvernului indonezian.
NEW YORK. Consiliul de Securitate s-a întrunit vineri pentru a continua examinarea plîngerilor reciproce ale Siriei și Izraelului privind incidentele de la frontiera dintre cele două țări.
NEW YORK. Zenon Rossides, reprezentantul permanent la O.N.U. al Ciprului, a înmînat secretarului ge- Romîne în R.P. Polonă, și colaboratori neral aț O.N.U., U Thant, o sériai ambasadei. soare în care se arată că „situația

Recent a fost inaugurată o parte a autostrăzii Anvers-Llège-Aix la 
Chapelle. In fotografie : o porțiune a noii autostrăzi

din insulă este calmă și se îmbunătățește, ceea ce dă speranțe de normalizare“. In același timp, arată agenția citată, în scrisoare sînt acuzați conducătorii extremiști ai ciprioților turci, care „creează piedici pe calea acțiunilor de pacificare“.
LONDRA. Vineri secretarul general al N.A.T.O., Manlio Brosio, a avut la Londra întrevederi cu primul ministru britanic Harold Wilson, și cu ministrul afacerilor externe, Patrick Gordon Walker. Potrivit agenției Reuter, în timpul vizitei sale oficiale în Marea Britanic, Manlio Brosio a examinat cu oficialitățile britanice problemele referitoare la crearea forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. și la situația din Cipru.
TRIPOLI. Săptămînalul libian „Cy- renaica Weekly News“ anunță că la negocierile dintre Libia și Anglia referitoare la lichidarea bazelor milA re engleze de pe teritoriul Libiei tf* fost înregistrate rezultate importante. Ziarul subliniază că s-a ajuns la stabilirea datei retragerii trupelor engleze din diferite regiuni ale țării.
PARIS. După 20 de ore de discuții, joi noaptea Adunarea Națională Franceză a aprobat cu 353 de voturi, contra 120 și 9 abțineri, proiectul de lege privind cel de-al cincilea plan economic al Franței. De asemenea, cu 145 de voturi pentru și 113 împotrivă, Senatul francez s-a pronunțat, cu unele amendamente, în favoarea proiectului legii financiare pe anul 1965.
MOSCOVA. La Moscova a sosit vineri o delegație a Partidului democrat și a guvernului Republicii Guineea condusă de Leon Maka, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat din Guineea, președintele biroului Adunării Naționale.
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