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Alte colective anunță

ÎNDEPLINIREA
Continuă executarea 
arăturilor de toamnăV»

PLANULUI ANUAL
Siderurgiștii

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Planul producției globale al Combinatu
lui siderurgic Hunedoara a fost îndepli
nit cu 15 zile înainte de termen. De la 
începutul anului și pînă acum s-au pro
dus aici peste plan 67 500 tone de 
fontă, 90 000 tone de oțel și 75 000 tone 
de blumuri, țagle de relaminare și la
minate finite. In cursul acestui an, side
rurgiștii hunedoreni au pus accentul în 
mod deosebit pe reducerea consumului

hunedoreni
de cocs, îmbunătățirea calității oțelurilor 
și sporirea productivității muncii la la
minoare. Prin reducerea duratei de ela
borare și a timpului de reparații la cald 
la cuptoarele Martin, în oțelării s-au pro
dus zilnic cu 260 kg de oțel mai mult 
pe fiecare metru pătrat de vatră și zi 
calendaristică. Indici înalți de utilizare 
s-au obținut și la laminoarele bluming 
750, 650, profile fine și sîrmă.

Folosind zilele prielnice lucrului în oîmp, numeroase unități agricole socialiste din țară continuă să execute arături adînci pe terenurile ce vor fi însămînțate în primăvara a- nului viitor. Pînă la 17 decembrie, după cum rezultă din datele Consiliului Superior al Agriculturii, s-au făcut arături pe o suprafață de peste 3 346 000 ha. în ultima săptămînă au fost efectuate arături pentru însă- mînțările de primăvară pe o suprafață de aproape 200 000 ha. Au terminat sau sînt pe terminate cu e- xecutarea arăturilor pe suprafețele prevăzute gospodăriile colective din regiunile Bacău, Cluj, Galați, Iași și Ploiești iar cele din regiunea București și Oltenia au realizat a- ceastă lucrare pe 85—90 la sută din suprafețele stabilite. Mai sînt încă de arat suprafețe mai mari în regiunile Argeș, Brașov, Crișana șî Hunedoara. (Agerpres)

UN NOU

Brașov—Poiana Brașov

Pe noua șosea turistica
Bîrsei.

Branului. După

Constructorii de vagoane și nave
In ziua de 19 decembrie Direcția 

generală material rulant și construc
ții navale din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a îndeplinit 
planul de producție pe anul în curs. 
In legătură cu aceasta ing. Cornel 
Mihailovici, director general în Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, a declarat unui reporter al 
ziarului nostru :— 1964 este un an cu bune rezultate pentru constructorii de material rulant și nave. Planul de producție pe anul în curs a fost aproape cu o treime mai mare decît realizările a- nului trecut. Și aceste sarcini sporite au fost îndeplinite mai devreme. Datorită promovării unor tehnologii eficiente și noi, cit și mai bunei exploatări a utilajelor și gospodăririi mai chibzuite a materiilor prime, productivitatea muncii a crescut cu 23 la sută, iar cheltuielile de producție au fost reduse în medie cu 5 la sută la producția comparată. Aceasta a permis și realizarea de economii suplimentare.In acest an tonajul total al cargourilor și cabotierelor construite în șantierele noastre navale a fost cu mult mai mare decît în anul precedent, iar producția de vagoane mar-

fă a ci’escut cu 90 la sută. Săptămâna aceasta Uzinele de vagoane din Arad au livrat ultimele vagoane de marfă din cele 1 800 construite anul trecut și în 1964 pentru Indonezia.O atenție deosebită se acordă îmbunătățirii în permanență a calității produselor. Recent, Uzina mecanică din Tr. Severin a primit din partea echipajului de pe „Caransebeș“ de1 600 tdw (care acum navighează departe de patrie) o telegramă prin care marinarii mulțumeau constructorilor pentru calitățile navei.In 1965 colectivele din întreprinderile constructoare de material rulant și nave vor îmbogăți gama sortimentelor. De la Arad urmează să se livreze în serie mare vagonul au- todescărcător pe 4 osii. La Oltenița a început construcția remorcherelor maritime, spărgătoare de gheață de2 200 C.P. Intr-un stadiu avansat de execuție sînt și drăgile maritime de 400 mc/oră. Șantierul naval din Brăila va livra remorchere maritime de radă de 1 200 C.P., iar constructorii de nave din Galați vor începe producția cargourilor mineraliere de 10 000—12 000 tdw și a cargourilor de cherestea de 3 000 tdw.

PENTRU INFORMAREA
MEDICILOR
SI FARMACIȘTILOR
? 7

Pentru cunoașterea produselor farma
ceutice mai noi, a celor introduse re
cent în fabricație, cît și pentru cunoaș
terea cercetărilor efectuate în clinici și 
laboratoare asupra medicamentelor ce 
vor îmbogăți în viitor arsenalul terapeu
tic, Direcția generală farmaceutică a Mi
nisterului Sănătății și Prevederilor Socia
le, prin Oficiul central farmaceutic, a 
pornit o largă acțiune de informare a 
medicilor. Pentru aceasta au fost reali
zate o serie de materiale documentare : 
broșura „Produse farmaceutice", broșuri 
pe grupe de produse, însoțite de obser
vații științifice, monografia „Produse far
maceutice romînești". „Nomenclatorul 
medicamentelor aprobate pentru utilizarea 
terapeutică pe 1965" face cunoscut me
dicilor și farmaciștilor datele principale 
despre medicamentele indigene și din 
import.

Ieri a fost dată în circulație noua 
șosea dintre orașul Brașov și Poiana 
Brașov, important centru turistic și 
sportiv. Noua arteră înlocuiește ve
chiul traseu care, datorită numeroa
selor lui serpentine și diferențelor 
mari de nivel, era accesibil doar unui 
număr restrîns de autovehicule. 
Noua șosea, cu pantele ei dulci și 
curbe avîntate, corespunde cerințe
lor transportului modern, permițînd 
accesul spre Poiana tuturor categorii
lor de autovehicule, atît iarna cît și 
vara. Noua șosea asigură și o valori
ficare turistică a ținutului, oferind 
priveliști de un pitoresc inedit. La 
ieșirea din oraș, în stingă, ți se oferă 
panorama Brașovului, iar la un ki
lometru de mers, în dreapta se des
chide perspectiva masivelor Măgura 
Codlei și Măgura 
alți doi kilometri poți cuprinde cu 
privirea întreaga Țară a 
Drumul șerpuiește mai departe prin
tre piscuri împădurite. La fiecare 
curbă răsar noi priveliști încîntă- 
toare. Traversînd apoi o splendidă 
pădure de brad, un bot de deal ne 
deschide panorama munților Piatra 
Craiului, iar mai departe, cea a vîr- 
furilor Iezer și Păpușa. După cîteva 
minute ajungi în fermecătoarea Po
iana Mică, de unde poți admira ta
bloul impunător al Bucegilor și Cris
tianului Mare în haina iernii. Încă 
puțin și poposim la Poiana. Înapoie
rea pe înserat oferă turiștilor alte 
tablouri ce culminează cu marea 
fantastică de lumini a Brașovului.

Noul drum oferă de asemenea 
largi perspective ridicării unor con
strucții cu caracter turistic. Execuția 
șoselei Brașov-Poiana Brașov a ce-

rut un efort deosebit din partea 
constructorilor Întreprinderii cons
trucții transport-Brașov. Drumul 
traversează un teren accidentat, în 
cea mai mare parte acoperit cu pă
duri. Constructorii au fost nevotți să-și deschidă pîrtii pe pante peri
culoase cu ajutorul excavatoarelor, 
al buldozerelor și al dinamitei.

Execuția celor zece kilometri de 
șosea între Brașov și Poiana a du
rat mai bine de cinci luni. Pentru a 
se putea respecta termenul stabilit, 
de a se preda circulației drumul pînă 
la 31 decembrie, s-a muncit zi și 
noapte, deplasîndu-se aproximativ 
un s.fert de milion metri cubi de 
piatră și pămînt.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

SŒ5SORI CĂTRE „SCÎNTEiÀ"

care așteaptă răspunsîntreprinderea „Argeșul" din Pitești are ca produs finit de bază extractul tanant de stejar utilizat la tăbăcitul pieilor în industria de încălțăminte. Extractul tanant este un produs complex și pentru obținerea lui în condiții mai avantajoase s-au făcut numeroase experimentări.Specialiștii fabricii noastre au constatat că din stejarul Quercus

INSTANTANEE

Librarul nevăzut

ŒW produselor
BENEFICIARII
SÎNT MULȚUMIT!BlRLAD (coresp. „Soînteii"). — Ridicarea continuă a calității rulmenților este înscrisă printre principalele preocupări ale metalurgiști- lor de la fabrica de rulmenți din Bîrlad. în acest scop, în fabrică s-a acordat o atenție sporită perfecționării tehnologiei de fabricație, întreținerii cît mai bune și modernizării utilajului, ridicării continue a calificării muncitorilor. In organizarea cursurilor de ridicare a calificării profesionale s-a ținut seama de cuprinderea muncitorilor după meserii și gradul lor de pregătire. Colectivul fabricii n-a primit în acest an nici un refuz din partea beneficiarilor, ceea ce denotă calitatea superioară a rulmenților.

pedunculata se poate obține o cantitate mult mai mare de tanin decît din celelalte specii de stejar. S-a întreprins un studiu pe teren în scopul depistării pădurilor de stejar din această specie. Studiul întocmit a fost înaintat Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, cu rugămintea de a interveni la Ministerul Economiei Forestiere spre a ne repartiza materia primă din regiunile indicate de noi.Din păcate, cu toate intervențiile și argumentele aduse în sprijinul cererii noastre, Direcția generală a industriei chimici organice și Direcția generală de aprovizionare și desfacere din cadrul ministerului nostru, cît și forul de resort din cadrul Ministerului Economiei Forestiere nu s-au grăbit să rezolve această problemă. în această situație, între-. prinderea noastră folosește stejar cu un conținut mic de tanin, în timp ce lemnul cu un conținut mai mare este livrat pentru foc. Din această cauză economia națională este lipsită de certe avantaje. Mai întîi, fo- losindu-se stejar obișnuit se obține o cantitate mai mică de tanin, la un consum mai mare de materie primă. Utilizarea stejarului Quercus pedunculata ar duce la o economie anuală de mii de tone de stejar.Ținînd seama de celelalte economii care s-ar putea realiza, cît șl de faptul că speciile de stejar nu cresc amestecate, ci separate, iar lobdele pentru tananți se selecționează din lemnele de foc, socotim că trebuie să se dea curs cît mai curînd propunerii noastre.
D. DUMITRU 
coresp. voluntar

începe călătoria iinală a cărții...
Foto : M. Cioc

printr-o 
în acest 
mie de 
nevăzu-

depășește simpla scoatere din 
raft a volumului. Cartea cerută 
este poate epuizată sau încă n-a 
ieșit de sub teascurile tipogra
fiei. Și atunci, dincolo de gestul 
profesional, intervine prezența 
activă, diferențiată, a omului 
care recomandă cartea. Un bule
tin de cărți noi, o listă bibliogra
fică de specialitate, o sugestie 
■utilă îl fac pe cititor să se simtă 
înconjurat de atenție, îl îndeam
nă să apeleze din nou la servi
ciile unui librar care nu profe
sează indiferența mai mult sau 
mai puțin politicoasă. E un co
merț care impune prospețime su
fletească.

Cea mai tînără zonă a librăriei, 
bucurîndu-se de un interes spe
cial, aparține „discului prin poș
tă". Mi se spune că ideea înfiin
țării acestui serviciu s-a crista
lizat din numeroasele propuneri 
primite din partea iubitorilor de 
carte. Solicitările sînt în crește
re, pe măsura expedierii pros
pectelor și a cataloagelor. Se cer 
muzică, piese de teatru, cursuri 
de limbi străine, fixate în cir- 
comvoluțiunile negre. Librarul 
nevăzut și-a mai găsit astfel o 
ocupație. Cînd o să-i găsesc 
clienții de pe un șantier înde
părtat, greu accesibil, petrecîn- 
du-și seara de iarnă în jurul 
picupului și ascultînd discurile 
proaspăt sosite, îi voi scrie. Știu 
că asta o să-l bucure.

Povestea un geolog, unul din
tre aceia care au petrecut o ju
mătate de an în sihăstria munți
lor, că s-a întors acasă nu numai 
cu obișnuita colecție de pietre. 
Rucsacul său mai conținea și 
niște cărți procurate și citite in 
singurătatea acelor locuri. I le 
trimisese prin poștă un librar 
nevăzut. Geologul îi adresa un 
gînd cald necunoscutului care a- 
vusese grijă să-i pună de o par
te și să-i expedieze volumele aș
teptate.

Mîna aceluiași nevăzut librar 
mi-a fost adeseori dat s-o întîl- 
nesc în localități dintre cele mai 
îndepărtate. Recunoșteam ges
tul ei grijuliu în prezența unor 
biblioteci personale, treptat în
chegate în cabanele forestierilor 
din Apuseni sau în răzlețite sate 
moldovenești, unde odinioară 
paginile tipărite se rezumau la 
două-trei ziare și la sărăcăcio
sul dulap cu cărți din cancela
ria școlii. Zeci de mii de oameni 
din toate colțurile țării frecven
tează o librărie căreia nu i-au 
călcat niciodată pragul...

Ușa ei ți se deschide 
simplă scrisoare. Zilnic, 
fel, cam un sfert de 
clienți solicită serviciile
tului librar. Peste o jumătate de 
milion de cărți au plecat de aici 
în 1964 să-l întîlnească pe cititor 
acasă. Ca aspect, librăria „Cartea 
prin poștă" se deosebește de su
rorile ei. E un amestec original 
de bibliotecă și oficiu poștal. Ca 
în orice bibliotecă, n-ai decît să 
tragi sertarele cu fișe pentru a 
face cunoștință cu cititorii ei. 
Pentru cei ce mînuiesc „fișele de 
client“, acesta 
și necunoscut, 
tuai e schițat 
puțin distinct 
lor alese, de sfera de preocupări 
în care se încadrează, de frec
vența comenzilor. Fișa e o ra
dioscopie intelectuală, conturată 
în timp. Modestului dreptunghi 
de carton îi corespunde, undeva 
la sute de kilometri, o bibliotecă 
„în plin mers", o frunte care ve
ghează pînă tîrziu asupra lumi
lor și ideilor cuprinse între 
scoarțe.

O serie de îndeletniciri de bi
rou, dintre cele mai obișnuite, de 
la sortarea și clasarea teancu
rilor de scrisori pînă 
rea pachetelor, sînt 
pregătiri ale cărților 
lătoria lor finală, 
însă, este neîntreruptul dialog, 
mut, dintre cititor și librar, sus
ținut în tot răstimpul acestor 
pregătiri. Cîteodată, operațiunea

INDICI SUPERIORIFĂLTICENI (coresp. „Soînteii"). Colectivul Combinatului de industrializare a lemnului din Fălticeni dă o atenție deosebită obținerii unor produse de calitate superioară. In depozitul de bușteni au fost luate măsuri pentru crearea stocului de materiale. Aceasta va permite sortarea pe dimensiuni în vederea debitării corecte a buștenilor. Muncitorii din depozitul de cherestea au fost instruiți în vederea sortării cît mai judicioase și conservării în bune condiții a cherestelei. Ca rezultat al măsurilor întreprinse, pe 11 luni ale anului, 40,49 la sută din cheresteaua de rășinoase a fost de calitate superioară, față de 39,5 la sută, cît era prevăzut. La fag acest procent a crescut de la 72,5, cît era sarcina de plan, la 75,62 la sută.

e nevăzut, dar nu 
Profilul lui spiri- 

mai mult sau mai 
de titlurile cărți-

la alcătui- 
tot atîtea 
pentru că- 
Interesant,

Victor VÏNTU

suta., <54*- ci-O'

ELOGIU
M ÀI É S T R f E ■

ÎNTRERUPERE 
SAU ÎNCETARE 
DEFINITIVĂ ?

® Producție industrială și creație ® Specta
culosul privit prin microscop ® Mecanica 
adusă ia precizia unitâțiior liliputane ® Ca
litatea de care depind alte... calități !

1
Calitatea presupune în primul rînd răbdare și pricepere. Maistrul Ni

colae Dumitru le stăpînește pe amîndouă
Foto : A. Cartojan

Omul care se oferise „să mă pună în 
temă" cu profilul uzinei declarase din 
capul locului că nu voi găsi aici nimic 
spectaculos.

— Produsele noastre reclamă în schimb 
foarte multă răbdare și migală, proprii 

'.giuvaergiului sau ceasornicarului.
Nu era greu să ghicești în cuvintele 

inginerului Victor Bîzu acea ironie dis
cretă, în stare mai degrabă să-ți ascută 
curiozitatea și să presupui că va trebui 
să te aștepți la cu totul altceva.

Atelierele Uzinei de mecanică fină 
București îți lasă impresia unei atmosfe
re de studiu, de lucru elaborat cu grijă. 
Liniștea proprie creației are aici o vibra
ție aparte, intimă, iar spectaculosul se 
relevă în precizia unor unități liliputane, 
de zecimi sau sutimi de micron. O reac
ție lentă, treptată, în care explozia de
vine adesea neverosimilă în dimensiunile 
sale. Imaginați-vă un teritoriu imens, 
transpus pe o hartă de mărimea unei coli 
obișnuite. Ca să poată fi observat, gran
diosul trebuie privit aici cu lupa și mi
croscopul. Dar atunci capătă alte atribu
te, ale gingășiei și fineții. Devine artă. 
Unde oare să-și îndrepte reporterul aten
ția 7

Trebuie să efectuăm neapărat 
dă. Rememorăm astfel obișnuința 
muncitorul din secțiile prelucrătoare ma
nevrează micrometrul pentru măsurarea 
filetelor. Abilitatea altuia de a folosi fra- . control — aproximativ 250 la număr — 

sînt concepute, proiectate și executate 
în fabrică. însăși organizarea producției, 
oarecum originală, respectă specificul cu 
totul aparte al uzinei. Latura constructoa
re, științifică, include serviciile construc
tor șef și tehnolog șef, o brigadă de 
prototipuri, care experimentează proiec
tele, și așa-zisa echipă a „lotului zero", 
pentru seria de 4—5 aparate, sau „capul 
de fabricație". Cealaltă latură, producția 
în serie, primește comenzile abia după 
ce a fost confirmată tehnologia profile- 
lor respective.

Cererea tot mai mare de aparate și 
instrumente de control a impus o mo
dernizare permanentă a uzinei, utilarea 
ei cu mașini de înaltă productivitate. Tot
odată, au fost îmbunătățite și procedeele 
de producție. Aplicarea unei organizări 
perfecționate, spre exemplu, a făcut ca 
pentru executarea a circa 4 000 tipo- 
dimensiuni de calibre să se folosească 
numai 
pentru 
mea o

o roca- 
cu care

ductoarele pentru automatizarea opera
țiilor de control ce transformă mărimile 
dimensionale în informații electrice. Și 
obligativitatea pentru strungar de a fo
losi dispozitivul de măsurare a pasului la 
roțile dințate. Calitatea unei serii întregi 
de produse ale industriei depinde de re
zultatul acestor operațiuni de control.

Se naște așadar o întrebare firească : 
cine realizează asemenea instrumente 
prețioase, indispensabile oricărei între
prinderi constructoare de mașini ? Reve
lația descoperirii o ai urmărind munca mi
găloasă a muncitorilor cu înaltă califi
care de la Uzina de mecanică fină Bucu
rești, între care se numără și Dumitru 
Nicolae, Crisfache Hampel, Nicolae 
Gheorghe sau Alexandru Albu. Ei sînt 
meșteri înzestrați cu răbdarea ceasorni
carului și cu finețea giuvaiergiului.

să-și atribuie meritele unui insti- 
cercetări științifice, Uzina de me- 
fină întrunește în bună parte cail

tăfile unei astfel de instituții, în sensul 
că își bazează exclusiv producția pe ca
pacitatea de creație a propriilor specia
liști. Toate aparatele și instrumentele de

de calibre ocupă 40 la sută din planul 
anual, pentru toate tipurile s-a introdus 
o singură normă de materiale de bază și 
de manoperă, o listă a S.D.V.-urilor (scu
le, dispozitive, verificatoare), un singur 
plan de operații.

Experiența îndelungată, îmbogățirea 
documentației tehnice, au făcut să creas
că și capacitatea de concepție a ingine
rilor și proiectanților. Aparatele realizate 
recent : pasametrul și ortotestul, pentru 
măsurarea prin comparare, cu precizie de 
un micron, trusa de accesorii prizmatice 
pentru cale plan-paralele, care stabilește 
abateri de zecimi de micron, manome- 
trele de diferite dimensiuni au întrunit 
aprecieri unanime din 
derilor care le folosesc.

partea întreprin-

opt tipuri de tehnologii. înainte, 
fipcare fipodimensiune se întoc- 
tehnologie aparte. Cum producția

Arborele genealogic 
cu munciforii a căror 
ducție este de ordinul zecilor de ani. 
Aici, mai mult ca oriunde, practica înde
lungată la bancul de lucru este factorul 
determinant în calitatea produselor. Cris- 
tache Hampel are 49 de ani. Lucrează

Manole AUNEANU

al uzinei începe 
vechime în pro-

(Continuare în pag. IlI-a) !

Agenția cambodgiană de presă a- nunță că prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a hotă- rît încetarea definitivă a tratativelor americano-cambodgiene de la Delhi în vederea reglementării diferendelor dintre cele două țări. După cum s-a mai anunțat, delegația cambodgiană a prezentat drept bază de discuții o serie de propuneri, printre care încetarea acțiunilor militare la frontiera cambodgiană, plata de compensații pentru pagubele pricinuite Cam- bodgiei în urma atacurilor armate de la frontiera sa și altele. Aceste propuneri au fost transmise în mod oficial părții americane cu mult înainte de începerea tratativelor.Confirmînd știrea de mai sus, purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat a declarat că întreruperea s-a produs din inițiativa S.U.A. și că aceasta este numai o întrerupere și nicidecum încetarea definitivă a negocierilor dintre delegațiile celor două țări.

ție în care se cere Consiliului de Securitate „să condamne recenta intervenție militaro-belgiană în Congo“. Rezoluția cere, de asemenea, încetarea ostilităților și a oricărei intervenții militare în Congo, precum și realizarea reconcilierii naționale. Textul rezoluției a fost prezentat, după cum se știe, de Etiopia și amendat de numeroase delegații participante la reuniune.
Programul Festivalului 
tineretului si studenților

? 7

Comitetul internațional de pregătire 
al celui de-al 9-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților, care se va 
desfășura la Alger, și-a încheiat vineri 
seara lucrările adoptînd programul a- 
cesfui festival, 
festivalul va începe 
și va dura pînă la 7

Potrivit programului, 
miercuri 28 iulie 
august 1965.

A

h favoarea 
relațiilor 
cu țările socialiste

extinderii
R. F. G.

Rezoluția O. U. A.Cu 20 de voturi pentru, nici unul contra și 10 abțineri (Congo-Leo- poldville nu a participat la vot), vineri seara Consiliul Ministerial al Organizației Unității Africane, întrunit în ședință extraordinară la New York, a adoptat o rezolu-

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Neue Rhein Zeitung“, primul 
ministru al landului Renania de 
nord-Westfalia, Franz Meyers, s-a 
pronunțat pentru extinderea rela
țiilor dintre R.F.G. și țările socia
liste. El a salutat crearea de mi
siuni comerciale vest-germane în- 
tr-o serie de țări socialiste și a de
clarat că această acțiune trebuie 
continuată. Meyers s-a pronunțat, 
totodată, pentru consolidarea con
tactelor intergermane.

Hotărîrea S.U.A. 
de a construi un nou 
cana! între Atlantic 
si PacificPreședintele S. U. A., Lyndon Johnson, a anunțat vineri hotărîrea guvernului american de a construi un nou canal într-una din țările Americii Centrale, care să faciliteze navigația între Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic. Această hotărîre este pusă în legătură cu eșecul tratativelor dintre S.U.A. și Panama privind folosirea Canalului Panama. într-o cuvîntare televizată, Johnson a propus guvernului panamez să înceapă negocieri bilaterale pentru încheierea unui tratat complet, nou privind Canalul Panama, fratat care ar urma să devină automat caduc o dată cu intrarea în funcțiune a noului canal proiectat. Pînă în prezent există patru proiecte pentru construirea unui canal între Atlantic și Pacific.
Demisia guvernului 
din Kuweit

Postul de radio Bagdad a fransmis o 
știre a corespondentului agenției de 
presă irakiene din Kuweit potrivit că
reia guvernul acestei țări a demisionat 
ca urmare a conflictului care a opus 
parlamentul miniștrilor. Se știe că ma
joritatea depufaților, nemulțumiți de 
componența noului guvern pe care îl 
consideră nereprezentativ, a boicotat 
guvernul, împiedicîndu-l pe primul mi
nistru să-și prezinte declarația guverna
mentală.



Pag. 2 ________ S C î N T E I A Nr-6413
LUCRĂRILE ȘEDINȚEI PLENARE A CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTURII [Manifestări în cadrul

Gospodăriile de. stat 
sector fruiitasal agricultoriiParticipanții la dezbaterile din cadrul secției gospodăriilor de stat și în ședința plenară a Consiliului Superior al Agriculturii au subliniat în cuvîntul lor că rezultatele obținute anul acesta de gospodăriile de stat — sector fruntaș al agriculturii noastre — în sporirea producției a- gricole, se datoresc dezvoltării continue a bazei tehnice-materiale, concentrării producției agricole, preocupării care a existat pentru o mai bună organizare a muncii și pentru aplicarea largă a metodelor agro-zootehnice înaintate. ..în urma unui studiu întocmit de specialiștii noștri — a spus ing. 

Ilie Luca, directorul trustului Gostat Sînnicolau Mare — s-a căutat să se asigure o mai bună amplasare a cerealelor în zone cît mai favorabile, în felul acesta, suprafața cultivată cu porumb în gospodăriile de stat profilate pe această cultură a crescut simțitor. Un alt grup de unități din zona de lăcoviște s-a specializat în cultura griului. Care au fost rezultatele ? în cursul acestui an s-a obținut o producție medie de 5 000 kg de porumb la hectar pe întregul trust. Deși grîul a fost scos din zona cernoziomului, recoltele nu au scăzut ci, dimpotrivă, au marcat o creștere simțitoare.Referindu-se la rezultatele bune obținute în sporirea producției de cereale, specialiștii care au luat cuvîntul au arătat că aceasta se da- torește faptului că în numeroase unități pămîntul se folosește gospodărește. în ultimii ani, în zona inun- tabilă a Dunării s-au desfășurat împle lucrări pentru punerea în va- iare a unor importante suprafețet teren. Despre rezultatele obținute aceste terenuri a vorbit pe larg ng. Gh. Bucureșteanu, directorul trustului Gostat Călărași. înainte de îndiguirea bălții — a spu3 ing.
Lucrări mecanizate 
făcute la timp și dé calitate

Mecanizatorii, conducerile de S.M.T. și G.A.S. — a arătat tov. ing. Petre Moldovan, vicepreședinte Consiliului Superior al Agriculturii — au acordat în acest an o atenție sporită folosirii, din plin a tractoarelor și mașinilor agricole pentru e- xecutarea în termen optim și de calitate superioară a lucrărilor. In 1964, S.M.T.-urile au executat în întregime, pe terenurile mecanizabile, lucrările de arat, semănat discuit, grăpat și în proporție de circa 50 la sută prășitul mecanic. Creșteri mari în executarea lucrărilor mecanizate s-au înregistrat și la celelalte lucrări agricole cum sînt cositul mecanic, recoltatul furajelor cu combine de siloz, combaterea dăunătorilor etc.în ședința secției de mecanizare, mulți vorbitori au relatat experiența bună obținută în extinderea mecanizării la un număr mare de lucrări. Pera Sabin, inginer șef la S.M.T. Valea Nucarilor, regiunea Dobrogea, a spus că în afara lucrărilor de bază — arat, semănat — în cadrul gospodăriilor colective deservite a fost extins mult prășitul mecanic. Datorită unor adaptări făcute la mașinile existente — pluguri, dislocatoare etc. — S.M.T. Hărman, regiunea Brașov, a obținut rezultate bune în extinderea mecanizării lu
Rezerve mari pentru sporirea 
producției hortlvltlcoleRealizările în sporirea producției de legume, struguri și fructe, măsurile care trebuie luate pentru obținerea de noi succese în acest sector de producție au prilejuit vii dezbateri în cadrul secției de horticultură cît și la ședința plenară a Consiliului Superior al Agriculturii. Din raportul prezentat de tov. Gheorghe 
Stanciu, adjunctul secției, și din cuvîntul participanților a reieșit că, în scopul unei bune aprovizionări a populației cu cantități sporite de legume, consiliile agricole s-au ocupat mai îndeaproape de concentrarea producției în unități specializate, au sprijinit extinderea suprafețelor irigate, a celor ocupate de sere și răsadnițe.Una din problemele principale care se pune în legumicultura este sporirea producției la unitatea de suprafață, prin aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice. în această direcție experiența a numeroase unități agricole socialiste, raioane și chiar regiuni întregi demonstrează însemnătatea dezvoltării irigațiilor în cultura de legume. în regiunea Ploiești, unde se irigă 81 la sută din suprafețele cultivate cu legume, producția medie la hectar a fost în acest an cu aproape 3 500 kg mai mare decît în regiunea Banat, care are condiții mai favorabile pentru aceste culturi dar unde nu se irigă decît aproximativ o treime din suprafață. Tov. S. Sociu, directorul stațiunii experimentale Buzău, a subliniat că această măsură a permis multor gospodării colective din raion să obțină cîte 20 000 kg la hectar. S-a subliniat că producția nesatisfăcătoare de legume care se obține în unele regiuni se datorește îndeosebi faptului că se irigă numai o mică parte din suprafețele cultivate. 

Bucureșteanu — numai o mică parte din terenurile aflate, aici se cultivau, iar producțiile erau scăzute și nesigure din cauza inundațiilor. După îndiguire s-au înregistrat recolte la hectar de 4500—5300 kg de porumb- boabe și de 2 200—2 600 kg de floa- rea-soarelui.Numeroși specialiști care au luat cuvîntul, împărtășind experiența cîștigată de unitățile din care fac parte, au arătat că este important ca la stabilirea măsurilor agrotehnice care se aplică în gospodăriile de stat, în vederea obținerii unor producții mari, să se țină seama și de eficiența economică a acestora, în ultimii patru ani — a spus ing. Ion Radu, directorul gospodăriei de stat Agigea, regiunea Dobrogea — în gospodăria noastră s-a obținut o recoltă medie la hectar de peste 3 000 kg de grîu, iar în acest an — 3 600 kg. Ca urmare a producțiilor mari obținute în cursul acestui an la cereale, și în special la grîu, a preocupării care a existat pentru reducerea cheltuielilor, unitatea noastră va înregistra un beneficiu de peste 4 milioane lei.în cadrul discuțiilor care au avut loc a reieșit că în unele gospodării de stat recoltele sporite la hectar sînt uneori, realizate cu cheltuieli mari care nu sînt acoperite de veniturile realizate. Mai avem multe de făcut în unele unități — a spus ing. 
Triță Făniță, secretar general în Trustul Central Gostat — pentru a- plicarea rațională a îngrășămintelor, căci de aceasta depinde mult obținerea unor rezultate economice bune în producția de cereale. Experiența unităților fruntașe demonstrează clar că se pot realiza recolte sporite la hectar, la un preț de cost redus, dacă se stabilesc doze de îngrășăminte chimice echilibrate. La gospodăria de stat Drăgănești-

crărilor la culturile de sfeclă de zahăr și cartofi — a relatat ing. Ale- al xăndru Linteș, directorul stațiunii. Participanții la discuții în ședința secției de mecanizare au scos în e- vidență faptul că în 1964 s-au organizat consfătuiri și schimburi de experiență pentru generalizarea în producție a rezultatelor cercetărilor științifice și a metodelor bune folosite de unități. De un real folos în munca mecanizatorilor au fost schimburile de experiență privind adaptarea mașinilor SU-29 pentru semănatul trifolienelor, adaptarea combinelor C-l pentru treieratul trifolienelor, a florii-soarelui, orezului, ricinului, mazării și fasolei etc, pentru extinderea mecanizării la culturile de sfeclă de zahăr și cartof.Discuțiile au scos, totodată, în evidență că nu peste tot conducerile de S.M.T. și G.A.S. au acordat atenția cuvenită extinderii mecanizării la un număr mai mare de lucrări. Astfel, în timp ce pe hectarul arabil S.M.T.-urile din regiunea Dobrogea au realizat un volum de lucrări mecanizate echivalent cu 5,43 ha arătură normală, iar în regiunea București — 5,21 ha.a.n., în regiunea Hunedoara s-au efectuat doar 3,12 ha.a.n., în Oltenia 3,42 ha.a.n. Aceasta datorită faptului că nu s-au ocu

S-a recomandat să se dea atenție folosirii tuturor surselor de apă.Sporirea recoltelor de legume este strîns legată de folosirea unor răsaduri de cea mai bună calitate obținute din soiuri superioare. Pentru extinderea răsadnițelor, amenajarea de adăposturi din polietilenă și procurarea de mașini pentru confecționarea de ghivece nutritive, gospodăriile colective au primit din partea statului însemnate credite. Ca urmare, în acest an suprafețele de răsadnițe au crescut simțitor. S-a îmbunătățit și producerea semințelor, extinzîndu-se în cultură soiuri și linii noi cu însușiri calitative superioare. Realizările obținute nu sînt însă pe măsura cerințelor. în unele gospodării colective sectorul de răsadnițe nu corespunde suprafeței care se cultivă cu legume timpurii, în loc de 300 mp de răsadnițe la fiecare hectar, cît este necesar, se asigură numai 160—180 mp, iar în regiunile Hunedoara, Iași și Suceava și mai puțin.Mulți vorbitori au subliniat necesitatea folosirii unor semințe de bună calitate din soiurile cele mai productive pentru creșterea producției de legume. în 1964 au fost introduse în producție noi soiuri de legume caracterizate îndeosebi prin- tr-o calitate superioară. în ce privește generalizarea semințelor din soiuri productive, se întîlnesc și unele deficiențe. Tov. Mircea Brăneanu, președintele Consiliului agricol raional Lehliu, a arătat că uneori pe etichetele ambalajelor cu semințe de legume se scrie una, ca în realitate să fie altceva. De exemplu, Agro- sem livrează gospodăriilor colective semințe de ardei gras, ca atunci cînd ardeiul fructifică să se constate că e lung. Desigur că lucrul acesta creează unităților greutăți în valorificarea produselor. Tov. D. An« 

Olt s-au cheltuit, la fiecare hectar cultivat cu grîu, cu 360 lei mai mult față de prevederi — din care 164 lei reprezintă costul îngrășămintelor — și cu toate acestea producția la hectar a fost cu 400 kg mai mică decît cea planificată. Sînt și cazuri cînd unii specialiști consideră în mod greșit că neefectuarea unor lucrări sau aplicarea lor parțială nu ar avea urmări asupra recoltei. O asemenea economie greșit înțeleasă s-a făcut la gospodăria de stat Beba Veche, regiunea Banat. Aici, pe terenuri cu slabă fertilitate s-au folosit -în 1964 doar 60 la sută din în- grășămintele cu azot planificate și 20 la sută din superfosfat.Ca și în sectorul vegetal, și în sectorul zootehnic s-a urmărit concentrarea efectivelor de animale în unități specializate. în planul de măsuri pe 1965 s-a prevăzut ca a- ceastă acțiune să sé desfășoare în- tr-un ritm mai susținut. Astfel, pînă la sfirșitul anului viitor, creșterea vacilor se va face în 357 unități, a taurinelor pentru îngrășat în 250 de unități, a creșterii și îngrășării porcilor în 200 de gospodării.In vederea realizării producției animale la un preț de cost scăzut, o seamă de vorbitori s-au referit la felul în care s-au preocupat pentru reducerea consumului specific de concentrate. Ei au arătat că în gospodăriile de stat există suficiente posibilități pentru ca să se obțină sporuri mai mari de creștere în greutate la animalele tinere și la cele puse la îngrășat. Gospodăria noastră — a spus ing. Ioan Drago- mir, directorul gospodăriei de stat Iernut, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară — îngrașă un număr însemnat de porci. Pînă în luna iunie a acestui an n-am reușit să obținem decît un spor mediu zilnic de creștere în greutate de 0,480—0,500 kg 

pat în aceeași măsură de extinderea sortimentului de lucrări mecanizate. în regiunea Dobrogea s-au recoltat în acest an, cu fiecare combină, cerealele păioase de pe o suprafață de 100 ha, iar în regiunea București de pe 80 ha, Nu același lucru se poate spune despre S.M.T.-urile din regiunea Galați unde s-au realizat doar 62 ha.Pe aceeași linie se situează preocuparea S.M.T.-urilor pentru extinderea mecanizării lucrărilor în producția zootehnică. Și în acest domeniu s-au obținut o serie de rezultate pozitive, în special la lucrările de recoltat, măcinat și însilo- zat furaje, alimentări cu apă etc. Stațiunile de mașini și tractoare Titu, regiunea București, Jugani, regiunea Iași, ș.a. au dat un prețios sprijin gospodăriilor colective deservite pentru efectuarea instalațiilor necesare alimentării cu apă.Obținerea unor recolte mari este hotărită de executarea unor lucrări de calitate și la timp. Vorbitorii au subliniat rolul pe care l-au avut, în acest scop, instructajele organizate cu mecanizatorii pentru aprofundarea cunoștințelor lor atît asupra semănătorilor „2 SPC 2“ cît și asupra agrotehnicii specifice diferitelor zone pedoclimatice la cultura porumbu

droniceseu, cercetător la stațiunea experimentală Țigănești, regiunea București, a subliniat necesitatea ca Agrosemul să editeze un catalog de semințe în care să fie cuprinse, pe lîngă caracteristicile soiurilor, și cîteva indicații agrotehnice specifice șl să facă mai mare publicitate soiurilor noi.O problemă deosebit de importantă este eșalonarea producției de legume și îmbunătățirea sortimentului. Deși în 1964 suprafața ocupată cu răsadnițe în gospodăriile colective a crescut cu 200 ha, acestea nu sînt folosite decît sporadic pentru culturi forțate de toamnă și iarnă. Din cele 500 ha răsadnițe existente în gospodăriile colective, se folosesc pentru culturi forțate doar 70—80 ha. Numeroși vorbitori au arătat că în perioada cînd acestea nu sînt utilizate la producerea răsadurilor, ar putea fi cultivate cu spanac, salată, ridichi de lună, verdețuri, ciuperci etc. — constituind în felul acesta o rezervă importantă pentru aprovizionarea populației cu legume în perioada de toamnă-iarnă.Planul de măsuri adoptat prevede o serie de acțiuni care urmează să fie întreprinse pentru sporirea producției de legume și eșalonarea ei pe tot timpul anului. Dintre acestea a- mintim: extinderea suprafețelor irigate în gospodăriile colective cu 20 000 ha, a răsadnițelor din prefabricate de beton cu 200 ha și adăposturi de material plastic cu cel puțin 230 ha.în viticultură și pomicultură s-au obținut realizări importante în ce privește extinderea plantațiilor. A- ceasta nu a fost însoțită însă și de o creștere corespunzătoare a recoltei medii la hectar. Din raportul prezentat șl din discuțiile purtata 
în secția de horticultură a Consiliu

cu un consum mediu de 6,5—6,8 unități nutritive pe kilogram de spor, în urma studierii experienței do- bîndite de gospodăria de stat Ceala- Arad, a măsurilor luate, cum ar fi de pildă construirea cu mijloace proprii a unor utilaje pentru măcinatul fin și realizarea unui a- mestec de furaje combinate, reducerea la maximum a risipei de furaje la alimentarea animalelor, am obținut rezultate mult mai bune. în lunile august și septembrie, s-a realizat un spor zilnic de creștere în greutate de 0,700 kg cu o reducere simțitoare a consumului specific. Aceste rezultate ne dau garanția că în cursul anului viitor vom reuși să obținem kilogramul de spor cu numai 4—4,5 unități nutritive.în condițiile asigurării bazei tehnico-materiale și a cadrelor de specialiști — s-a subliniat în discuțiile purtate — rezultatele pe care le obțin gospodăriile de stat sînt condiționate într-o măsură hotărîtoare de conducerea unităților, de stilul de muncă folosit în organizarea, îndrumarea și controlul îndeplinirii sarcinilor de producție. Membrii secției au aprobat, prin planul de măsuri pe 1965, ca activitatea de producție și economică în gospodăriile de stat să se desfășoare numai pe baza ordinului de lucru, a bugetului de venituri și cheltuieli, ca periodic consiliile gospodăriilor și consiliile directorilor de gospodării să analizeze rezultatele obținute, luînd măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității. Unele unități din cadrul trustului nostru — a spus ing. 
Valerian Negoiță, directorul trustului Gostat Bacău — cum ar fi Grași, Avicola, Letea și altele, au reușit să dea în acest an însemnate beneficii. Altele însă (Pufești, Girov etc.), deși au condiții asemănătoare, nu obțin rezultate pe măsura posibilităților. Aceasta se datorește, între altele, faptului că directorii și specialiștii din aceste unități nu au suficiente cunoștințe economico-financiare. De aceea, propun ca trustul central să studieze posibilitatea ca în fiecare an să se împrospăteze cunoștințele economice ale cadrelor de conducere din gospodăriile de stat.Dezbaterile participanțllor au su
lui. Ca urmare, în primăvară, semănatul acestei plante s-a executat la un nivel superior anilor precedenți. în toamna acestui an, lucrările de pregătire a terenului și de însămîn- țare a griului și păioaselor au fost de calitate mai bună decît în trecut. Cu toate acestea, mai sînt și cazuri cînd unii mecanizatori execută lucrări de slabă calitate. Această tendință greșită a fost combătută cu tărie, subliniindu-se necesitatea ca specialiștii din agricultură, conducătorii gospodăriilor colective să manifeste o exigență sporită la recep- ționarea lucrărilor efectuate.Una dintre problemele căreia i s-a acordat o atenție deosebită a fost aceea a menținerii în perfectă stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole. Permanentizarea brigăzilor de tractoare în cadrul gospodăriilor colective, pe lîngă faptul că a dus la creșterea cointeresării materiale a mecanizatorilor, în sporirea producției, a contribuit în mare măsură la reducerea deplasărilor inutile a utilajelor și la o mai mare grijă pentru întreținerea lor tehnică. Executarea, pe parcurs, a îngrijirilor șl reparațiilor planificate, în funcție de starea tehnică a tractoarelor și mașinilor, a dus la eliminarea vîrfului de reparații din iarnă.Ing. Teodor Popescu, directorul S.M.T. Castelu, regiunea Dobrogea, a arătat că prin repararea tractoarelor și mașinilor agricole în flux continuu, în atelierele stațiunii s-a asigurat o calitate mai bună a reparațiilor, reducîndu-se, totodată, cheltuielile. S-au dat și alte exemple privind avantajele organizării reparațiilor după metoda în flux conti
lui Superior al Agriculturii a reieșit că cea mai importantă problemă în acest domeniu este amplasarea și executarea corectă a noilor plantații. S-a subliniat, încă o dată, că există zeci de mii de hectare de teren în pantă, care poate fi pus cel mal bine în valoare prin cultivarea cu viță de vie și pomi fructiferi.Tov. St. Teodorescu, șef de secție la Institutul de cercetări horti- viticole, a arătat că în legătură cu microraionarea ar trebui să se contureze nu numai pe teren ci și pe hărți suprafețele și soiurile ce se prevăd a fi cultivate cu viță de vie. în felul acesta s-ar putea controla mai riguros noile plantații și direcțiile de producție prevăzute.Pentru obținerea unor producții sporite de vin și fructe în partizi mari este necesar ca în unitățile a- gricole socialiste să se facă plantații în masiv, pe suprafețe mari. Este greșit procedeul de a se dispersa suprafețele de vii și pomi în cadrul raionului sau în gospodărie. Acțiunea de plantare să fie concentrată, în continuare, în regiunile cu perspective pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculturii, iar în cadrul regiunilor, consiliile agricole să îndrume gospodăriile colective ca să dezvolte aceste ramuri pe măsura condițiilor pe care le au, a bazei tehnico-ma- teriale și a forței de muncă de care dispun.După ce au fost făcute plantațiile de vii și pomi ele trebuie întreținute cu cea mai mare grijă. Unii vorbitori au arătat însă că există lipsuri în ce privește asigurarea materialului de susținere a viței de vie. Ing. M. Baractaru, cercetător la stațiunea experimentală Drăgășani, a arătat că este necesar ca pentru rezolvarea acestei probleme să se dea mai mare atenție producerii de bulumaci din beton și a- sigurării de sîrmă pentru spalier.în pomicultură, ca și în viticultură, acțiunea de înființare a plantațiilor trebuie să meargă mînă în mînă cu acordarea unei îngrijiri corespunzătoare. în raionul Muscel s-au plantat suprafețe mari cu pomi fructiferi, a arătat ing. Vasile 

.Vasilescu de la consiliul agricol al 

bliniat că de felul în care lucrează brigada de producție depinde obținerea unor rezultate cît mai bune în gospodăriile de stat.în cuvîntul lor, tovarășii Emeric 
Szabo, Erou al Muncii Socialiste, directorul gospodăriei de stat Valea lui Mihai, regiunea Crișana, Victor 
Pelin, director în Trustul Central Gostat, și alții au arătat că îmbunătățirea organizării muncii prin consolidarea brigăzilor permanente de producție, repartizarea diferențiată a sarcinilor de plan, folosirea mai eficientă a fondurilor fixe, a forței de muncă și a cheltuielilor materiale — sînt doar cîteva din măsurile care trebuie să fie luate pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare a gospodăriilor de stat.O atenție deosebită s-a acordat, în cadrul discuțiilor purtate, problemelor legate de repartizarea judicioasă a sarcinilor ce revin gospodăriilor de stat în 1965 pe trusturi, unități și brigăzi. Numeroși vorbitori au arătat că în unitățile în care așezarea sarcinilor de plan s-a făcut în mod diferențiat, unde culturile au fost amplasate în zonele cu cele mai bune condiții de climă și sol și într-un număr reștrîns de unități, unde s-a mers pe linia concentrării efectivelor în gospodării cu cele mai bune condiții de creștere a animalelor, s-au creat de la bun început condiții pentru realizarea obiectivelor propuse.O dată cu definitivarea planului economic pe 1965 pe fiecare unitate — a spus tov. Tiberiu Mailat, director în Trustul Central Gostat — este necesar să se stabilească, să se discute și să se analizeze în consiliul gospodăriei, măsurile concrete ce trebuie luate în vederea realizării și depășirii cifrelor de plan, obținerii producției la un preț de cost cît mai redus. Zi de zi trebuie să se urmărească îndeplinirea sarcinilor de plan, să se efectueze un control sistematic asupra realizării planului economic al brigăzii, să se analizeze lunar și decadal cheltuielile de producție pe culturi și specii de animale și să se aplice cu hotărîre principiul de gospodărire socialistă pe brigăzi.
nuu, evidențiindu-se eficacitatea schimbului de experiență care a avut loc, pe această temă, la uzina de reparații Năvodari. Participanții au subliniat importanța pregătirii temeinice, în această perioadă, a tuturor tractoarelor și mașinilor destinate lucrărilor de primăvară.O mare atenție a fost acordată problemelor legate de aprovizionarea tehnico-materială a agriculturii. Datorită grijii continue a partidului și statului pentru intensificarea producției agricole, față de anul 1959, numărul tractoarelor s-a dublat, iar al combinelor s-a triplat. Cu toate succesele obținute în acest domeniu, unii vorbitori au arătat însă că aprovizionarea tehnică-materială a unităților s-a făcut, în unele cazuri, ne- ținîndu-se seama de cerințele unităților și de specificul de lucru al a- cestora. Cristian Șușerea, inginer-șef la S.M.T. Vlădeni, regiunea Iași, a criticat faptul că acestei unități i-au fost trimise pluguri cu antetrupiță, deși ele nu au dat rezultate în Moldova. în același timp, în regiunea Brașov, unde au fost solicitate, nu au fost trimise de loc asemenea utilaje. Cei care au luat cuvîntul au făcut propuneri prețioase în legătură cu aprovizionarea mai bună cu utilaje, piese și materiale.Din lucrările ședinței plenare și a secției de mecanizare s-a desprins cerința de a se pune, în continuare, un accent și mai mare pe calitatea lucrărilor. Vorbitorii au subliniat că, în acest scop, conducătorii de unități, mecanizatorii, trebuie să ia măsurile tehnico-organlzaLorice menite să ducă la folosirea depună a timpului de lucru, a capacității tractoarelor și mașinilor agrico.e.
acestui raion. Nu a existat aceeași grijă pentru întreținerea lor. îndeosebi, lucrările antierozionale n-au fost continuate cu aceeași intensitate.Problema cea mai importantă în viticultură și pomicultură este sporirea recoltelor la hectar. Ca urmare a aplicării întregului complex de măsuri agrotehnice, numeroase gospodării de stat și colective au realizat producții mari de struguri. în regiunea Galați, de exemplu, recolta medie la hectar a fost în acest an de 5 660 kg la hectar, iar în regiunea Dobrogea de 5 360 kg la hectar. In alte locuri, recoltele sînt sub posibilități. Cauzele sînt multiple. Viile tinere nu au fost bine îngrijite, au numeroase goluri, butucii se dezvoltă slab și intră cu întîrziere pe rod. Asemenea situații se întîlnesc mai ales în regiunile Hunedoara, Maramureș, Cluj, Iași etc. în cadrul dezbaterilor s-a subliniat că, îndeosebi în viile tinere, trebuie să se acorde atenția cuvenită completării golurilor, aplicării numărului necesar de prașile, efectuării arăturilor de toamnă și tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor.în ședințele secției ca și în plenară, s-au discutat pe larg problemele legate de înființarea livezilor în sistem agropomicol și a celor intensive de pomi fructiferi, a plantațiilor de viță de vie cu portul înalt, pentru struguri de masă.în planul de măsuri adoptat de plenară se arată că în continuare plantațiile de vii și pomi trebuie să fie amplasate numai pe terenurile în pantă, improprii altor culturi, asi- gurîndu-se material săditor valoros, prin înmulțirea soiurilor noi și a selecțiilor realizate de stațiunile experimentale. In vederea generalizării noilor metode de tăiere la pomi, se vor organiza schimburi de experiență, instructaje interregionale cu cadrele tehnice. O serie de măsuri se referă la acțiunile ce se vor întreprinde în domeniul protecției plantelor.Dezbaterile rodnice care au avut \ loc și măsurile stabilite cu acest prilej vor contribui la sporirea în continuare a producției hortiviticole.

„Zilelor ion Creangă“
IAȘI (coresp. „Scînteli*). — în cadrul 

manifestărilor consacrata comemorării a 
75 de ani de la moartea marelui nostru 
scriitor Ion Creangă, Filiala lași a Aca
demiei R. P. Romîne, în colaborare cu 
Universitatea ieșeană, a organizat un 
simpozion literar cu studenții și cadrele 
didactice universitare. Simpozionul a avut 
loc ieri seară în aula festivă a universi
tății. Despre viața și opera lui Ion Crean
gă au vorbit prof. univ. Alexandru Dima, 
membru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, prof. univ. N. I. Popa, prof. univ. 
Constantin Ciopraga și Dan Mănucă, cer
cetător la Filiala lași a Academiei R. P. 
Romîne.

★
La Muzeul Arhivelor Statului din Capi

tală s-a deschis o expoziție „Ion Crean
gă". Sînt expuse numeroase documente 
originale și fotocopii referitoare la fa
milia scriitorului și la anii de școală, la 
activitatea de institutor și de autor de 
manuale școlare, precum și documente 
privind opera sa literară.

în mai multe localități din țară s-au 
desfășurat sesiuni științifice comemorative 
închinate vieții și operei scriitorului. La 
Oradea, Comisia regională pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științifice, în 
colaborare cu filiala Societății de științe 
istorice și filologice, a organizat o sesiune 
științifică în cadrul căreia s-au prezentat 
comunicările : „Creangă, mare povestitor

Festivalul filmului la sate
in plină desfășurareIn toate regiunile țării continuă să se desfășoare prima etapă a Festivalului filmului la sate. Veștile primite de la corespondenți oglindesc participarea plină de interes a țăranilor colectiviști. Astfel, în regiunea Argeș, la cele 136 de unități cinematografice, unde se desfășoară festivalul, au avut loc numeroase reprezentații cu filme artistice de lung metraj — „Comoara din Vadul Vechi", „Poveste de pe Don" ș.a. — sau cu documentare pe teme agrozootehnice, de știință și învățămînt însoțite de felurite alte manifestări cu caracter cultural-educativ. De pildă, în comuna Vișina s-a ținut concursul „Cine vizionează documentare agrozootehnice învață", iar la Priboeni s-a organizat un simpozion pe marginea filmului romînesc „Un surîs în plină vară".Corespondentul ziarului nostru pentru regiunea Iași ne informează despre aceeași participare numeroasă la cele 146 de cinematografe din raioanele Hîrlău, Huși, Negrești, Pașcani, unde se desfășoară prima etapă a festivalului. Aici au loc zilnic concursuri, conferințe și seri literare organizate cu prilejul proiecțiilor de filme artistice și documentare. S-a desfășurat un concurs „Cine știe cîștigă" pe tema răscoalelor țărănești din istoria patriei
PremierăTeatrul Național „I. L. Caragiale" a prezentat ieri seară, în sala „Studio", premiera spectacolului „Să nu te joci cu dragostea" de Alfred de Musset (traducere de Emil Serghie și Scarlat Calimachi). In distribuție : Valeria Seciu, Ilinca Tomoroveanu, Cristina Săvescu, Matei Alexandru, N. Gr. Bălănescu, Alexandru Hasnaș, Marian Hudac, Ion Caramitru, George Sîrbu. Regia spectacolului aparține lui Moni Ghelerter, maestru e- merit al artei, iar scenografia lui Dan Nemțeanu. Comentariul muzical este semnat de Ștefan Mangoianu. 
TEATRE • CINEMA •TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci (o- 
rele 11), Boema (orele 19,30). Sala Pala
tului R. P. Romîne : Spectacol de varie
tăți (prezentat de Teatrul de stat de o- 
peretă — orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Prințesa circului (orele 10,30), 
Mam-zelle Nitouche (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale* (sala Come
dia) : Maria Stuart (orele 10), Eminescu 
(orele 15,30), Inșir-te mărgărite (orele
19.30) , (sala Studio) : O femele cu bani 
(orele 10), Patima de sub ulmi (orele
15.30) , Nora (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Opera de trei parale (orele 
10), Comedia erorilor (orele 15), Sfînta 
Ioana (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Al. Sahia nr. 75 A) : Dragă mincinosule 
(orele 10), Jocul de-a vacanța (orele 15). 
Fii cuminte, Cristofor ! (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Somnoroasa aventură 
(orele 10,30), Umbra (orele 20). Teatrul 
,,C I. Nottara" (sala Magheru) : Peer 
Gynt (orele 10), Carieră pe Broadway (o- 
rele 15,30), Hipnoza (orele 19.30), (sala Stu
dio) : Casa cu două intrări (orele 10,30), 
Zizi și... formula ei de viață (orele 16), 
Unchiul Vania (orele 20). Teatrul Munci
toresc C.F.R. Giulești : Gaițele (orele
19.30) Teatrul evreiesc de stat : Matineu 
literar „Pagini și figuri din istoria tea
trului evreiesc din Romînia“ (orele 11), 
Pofta vine... rîzînd (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale* (str. 30 Decem
brie nr. 9) : Năzdrăvanul Occidentului (o- 
rele 20), Don Juan (act. I, II), Idiotul 
(fragmente) — orele 20. Teatrul „Țăndă
rică" : Năzbîtiile lui Țăndărică (specta
col pentru copii — orele 11), Eu și ma
teria moartă (spectacol pentru adulți — 
orele 20,30). Teatrul satiric-muzical ,.C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista de altă
dată (orele 20), (sala Victoria) : Aventu
rile unei umbrele (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
O carte despre frumusețe (orele 20). Cir
cul de stat : Spectacol prezentat de an
samblul circului italian Medrano (orele 
10,30 ; 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-can - film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Climate - cine
mascop ; Republica (9,30; 12,30; 16; 18,45;
21.30) , Festival (9; 12; 15; 18; 21). Diavolul 
deșertului : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30 
18,45; 21), Modern (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Jucătorul : Carpațl (10; 12; 14; 
16). Cocoșatul : Flamura (9,30; 11,45; 14). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop : Fe
roviar (9- 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Melo
dia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21), Tomls 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45). Doi în 
stepă : Capitol .T0; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) , Giulești (10; 12; 14; 16; 18; 20). Ma
rla : Flamura (16; 18,15; 20,30). 40 de mi
nute pînă în zori — cinemascop : Victo
ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (11; 
16: 18; 20), Adesgo (10,30; 15,30; 18; 20,30). 
Veselie la Acapulco : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21), Bucegi (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21). Musafiri eludați pe 
muntele de gheață : Lumina (9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Pacea (11; 16; 18; 20). 
Comisarul Maigret se înfurie : Union (11; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Program pentru co
pii : Doina (10 ; 11,15 ; 12,30). Hatarl (am
bele serii) : Doina (16; 19,30), Arta (10; 13).

al poporului romîn’, „Prietenia dintre» 
Eminescu și Creangă", „Umorul luf 
Creangă" și altele. De asemenea, în nu
meroase comune din regiunea Crișana, ca 
Sintana, Chișineu-Criș, Marghita și altele, 
au avut loc șezători și seri literare, con
ferințe, expoziții de cărți, concursuri 
„Cine știe, răspunde” privind viața și 
opera lui Ion Creangă. Pentru micii spec
tatori Teatrul de păpuși din Oradea pre
zintă în aceste zile un ciclu de specta
cole cu dramatizări după poveștile lui 
Ion Creangă : „Harap Alb", „Capra cu 
trei iezi", „Punguța cu 2 bani", iar acto
rii Teatrului de Sfat prezintă la cluburile 
muncitorești programe de lecturi artistice 
din opera scriitorului,

în cadrul manifestărilor organizate la 
Suceava, prof. univ. Constantin Ciopraga 
rectorul Institutului pedagogic de 3 ani 
din localitate, a vorbit despre „Creangă 
scriitor realist". La Casa de cultură a 
tineretului din lași au vorbit scriitorul Ion 
Isfrati și criticul literar Lucian Dumbravă, 
în sala de festivități a Sfatului popular 
regional lași a avut loc un simpozion li
terar la care și-au dat concursul și actori 
ai Teatrului Național „Vasile Aiecsandri”.

Și la Hunedoara, în sala Clubului mun
citoresc „Siderurgistul" a avut loc vineri 
un simpozion dedicat comemorării lui 
Ion Creangă. Un alt simpozion a fost or
ganizat și la Biblioteca regională din 
Deva.

noastre, urmat de filmul „Tudor*, un simpozion pe marginea unor documentare agrozootehnice în legătură cu furajarea animalelor etc.Numărul mare de spectatori înregistrat pînă acum (60 000 în regiunea Argeș, 112 000 în regiunea Iași etc.) dovedește succesul de care se bucură tradiționalul Festival .al iilmului la sate.
Un album Luchian

Continuînd să prezinte publicului, sub forma unor albume, creațiile maeștrilor artei plastice din țara noastră, Editura Meridiane a scos recent de sub tipar volumul „Luchian“. Sînt reunite 62 de reproduceri în culori după cele mai valoroase lucrări ale marelui nostru pictor. Albumul — care apare în edițiile ro- mînă, engleză, franceză, germană și rusă — este însoțit de o prefață semnată de Mircea Popescu și cuprinde un tabel cronologic al vieții și activității artistului.
Prin Albania — Dansul vulturilor — Fiți 
gata, start ! — Neva-Nipru — Știință și 
tehnică nr. 17 — Pionierla nr. 6/1964 : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Haine 
aproape noi — cinemascop ; Înfrățirea 
între popoare (11.30; 13,15; 15,30; 17.45; 20). 
Dragoste la zero grade : Cultural (15: 17; 
19; 21). Cosmos (16; 18,15: 20,30). 1944 — 
XX — 1964 — Raid prin cinematografie
— Un surîs în plină vară : Dacia (10,30;
13.30; 16,45; 20). Casa neterminată : Bu- 
zești (15,45; 18; 20,15), Rahova (10,30; 16; 
18,15 ; 20,30). Vil și morți — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngași (15,30; 19,30).
Ziua fericirii — cinemascop : Grivița (10; 
12,15; 16; 18,15; 20 30). Arta (16; 18,15;
20.30) . Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 
20,45). Străinul — cinemascop (ambele 
serii) : Unirea (11; 16; 19,30), Progresul 
(11,30; 15,30; 19). Ghinionistul : Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,30; 20,45). Drumul Sării 
(11; 15,30; 17,45; 20), Vltan (11; 16; 18,15:
20.30) încurcătura blestemată : Munca 
(13,30; 16; 18,30; 21,30), Viitorul (11,30; 15; 
17,45; 20.30), Cotroceni (15; 17,45; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — E- 
misiune pentru copii șl tineretul școlar : 
A.B.C.-ul patinajului — Cele 12 luni — 
Telejurnalul pionierilor — In pas de 
dans. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In Jurul orei 13,30
— Transmisie de la Stadionul 23 August: 
Intîlnirea de fotbal dintre echipele Ra
pid—Steaua. La ora 15,55 — Transmisie 
de la Sofia : Intîlnirea de hochei dintre 
reprezentativele orașelor Sofia șl Bucu
rești. 19,00 — Transmisie din Sala Sportu
rilor Floreasca a întîlnirll de handbal 
dintre echipele R. P. Romîne și R. S. 
Cehoslovace. 19,30 — Jurnalul televiziu
nii. 19,45 — Repriza a Il-a a întîlnirll de 
handbal. 20,15 — Aventurile lui Robin 
Hood (XIII). întrecerea cu arcul. 20,40 — 
Pagini satirice din literatura noastră.' 
21,00 — Filmul artistic „Trei plus două“. 
22,25 — Muzică ușoară. In încheiere: Bu
letin de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea

1er) în țară: Vremea a fost în gene
ral umedă, dar călduroasă în Banat, Ar
deal și Dobrogea. Cerul a fost schimbă
tor, mai mult acoperit în sudul șl estul 
țării, unde ceața a persistat. Vintul a 
suflat slab din sud-est. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între minus 
1 grad la Craiova, Giurgiu, Tg. Ocna, 
Roman și Bacău și 14 grade la Oravița. 
In București ; Vremea s-a menținut în
chisă și cețoasă. Vîntul a suflat slab șl 
a predominat din sectorul sud:est. Tem
peratura maximă a atins zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 
și 23 decembrie. In țară : Vreme umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații, mal frecvente în jumătatea 
de sud a țării. Vînt potrivit din est. 
Temperatura în scădere în jumătatea de 
nord a țării și staționară în rest. Mini
mele vor oscila între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele între minus 4 și 
plus 6 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme umedă, cu cerul mal mult acope
rit. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit 
din nord-est. Temperatura în scădere 
ușoară. Ceață.

X.
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Activitatea cultural-educativă
CU OAMENU MUNCH

Cu prilejul celei de a 4-a aniversări a creării Frontului de eliberare națională din Vietnamul de sud, Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Romînă a adresat o telegramă de salut Asociației muncitorilor pentru eliberarea Vietnamului de sud. Sindicatele, oamenii muncii din țara noastră, se spune în telegramă, își reafirmă solidaritatea cu lupta oamenilor muncii din Vietnamul de sud pentru libertate și independență și condamnă cu hotărîre represiunile și teroarea la care sînt supuși patrioții din Vietnamul de sud.Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Romînă urează oamenilor muncii și poporului din Vietnamul de sud succes deplin în lupta lor e- roică pentru realizarea aspirațiilor de independență națională, unificare a patriei, libertăți democratice și drepturi sindicale, pentru pace și o viață mai bună. (Agerpres)
Sesiune de comunicăriLa Uzina Laminorul de tablă din Galați a avut loc în zilele de 18 și 19 decembrie o sesiune de comunicări tehnico-științifice cu tema „Cercetări și realizări privind fabricația tablelor subțiri laminate la cald“. La lucrările sesiunii au participat specialiști din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, Institutului de Proiectări Laminoare, Institutului de Fizică Atomică, Institutului Politeh-

în discuția deputaților
GALATI (coresp. „Scînteii”). — Activi

tatea culturală de masă din orașele și 
satele regiunii Galați a constituit obiec
tul dezbaterii deputafilor întrunifi în cea 
de-a 15-a sesiune a Sfatului popular re
gional. Informarea prezentată a subli
niat că munca cultural-educativă a fost 
orientată spre ridicarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii de la o- 
rașe și safe, sporirea producției agri
cole, întărirea gospodăriilor agricole 
colective. De la începutul anului au a- 
vut loc în cuprinsul regiunii nume
roase conferințe, spectacole ale artiștilor 
amatori, serbări cîmpenești, simpozioane, 
consultații științifice, concursuri etc. tota- 
lizînd circa 4 milioane de participanți. 
Alături de realizări, informarea și inter
vențiile unor deputați au cuprins, de ase
menea, critici privind activitatea sporadică 
și de slabă calitate a unor formații artis
tice, lipsa unei suficiente preocupări pen
tru valorificarea creației artistice popu
lare, unele neajunsuri în munca de răs- 
pîndire a cărții în raioanele Bujoru, Ga-

lăți și Tecuci. în planul de măsuri s-a 
prevăzut printre altele îmbunătățirea în
drumării metodice a instituțiilor culturale, 
întărirea muncii brigăzilor științifice în 
perioada de iarnă, organizarea de expo
ziții la safe, a unor concursuri regionale 
pe teme agricole, crearea de noi forma- 

artistice și altele.Iii

Cu ajutorul stației „Sonda -2" au fost experimentate

Motoare electroreactive cu plasmă(Agerpres). — Cocu privire la zbo- „Sonda 2“

DIN VIAȚA CULTURALĂ

internați on aîà

f ehnico-șf iinjificenie din Galați, uzinelor Oțelul Roșu, Emailul Roșu, Progresul Brăila, Combinatului siderurgic Galați și altor întreprinderi din țară. Au fost prezentate referate și comunicări privind placarea tablelor cu oțel inoxidabil, calitatea tablei subțiri de oțel destinate ambutisării adînci și emailării și altele. Sesiunea a prilejuit un bogat schimb de experiență.

Pentru descongestionarea unor artere și centre aglomerate, cu începere de duminică 20 decembrie a.c. se fac următoarele modificări în traseele I.T.B. : tramvaiele traseului 4 vor circula numai între Piața Scînteii și Piața 1848. între strada Sfînta Vineri și cartierul Dudești Cioplea se înființează traseul tramvaiului 18 prin calea Văcărești, strada Avram Goldfaden, calea Dudești, bd. Ion Șulea. Traseul tramvaiului 5 se modifică între Piața Unirii și stația Ștefan cel Mare astfel : Bd. G. Coșbuc, străzile Sf. Vineri, Moșilor, bd. Hristo Botev, strada Galați, șoseaua Ștefan cel Mare, de unde continuă prin calea Dorobanți și traseul normal pînă la șos. Pipera. Traseul de autobuze 35 se modifică între stațiile Anton Pann și Glinka prin strada A. Goldfaden, Văcărești, Căuzași, 30 Decembrie, bd. 1848, N. Bălcescu, Magheru, str. Cos- monauților, Dorobanți, aviator Beller, bd. Kalinin, strada Ceaikovski apoi pe traseul actual pînă la strada Verdi. Traseul tramvaiului 20 se modifică de pe strada Uranus prin calea 13 Septembrie și bd. T. Vladimirescu, păs- trîndu-și actualul capăt terminus în Piața Pieptănari (cimitirul Șerban Vodă). Traseul de tramvaie nr. 7 se desființează.

MOSCOVA 19 municatul TASS rul stației automate „Sonda 2“ a adus la cunoștință publică faptul că pentru prima oară au fost experimentate cu succes în condițiile zborului cosmic, la bordul stației, motoare electroreactive cu plasmă, folosite ca aparate de comandă pentru sistemele de orientare.Se știe că majoritatea instalațiilor . lansate în Cosmos au nevoie să fie orientate și stabilizate. Satelitul sau . sonda trebuie să „vadă“ soarele pentru ca razele acestuia să cadă perpendicular pe bateriile solare. Pentru aceasta sînt dotate cu sisteme speciale de orientare, care cuprind cîteva perechi de motoare cu reacție.„Sonda-2“ se orientează atît cu a- jutorul unor motoare cu reacție o- bișnuite cît și cu motoare cu plasmă. în motoarele electroreactive, plasma se încălzește cu ajutorul e- nergiei electrice și se accelerează datorită forțelor electromagnetice. Substanța aflată în stare de plasmă are o temperatură foarte înaltă. Cea. mai „rece“ plasmă atinge 8—10 mii grade Celsius iar viteza de mișcare a particulelor sale este de ordinul

a zeci de kilometri pe secundă. Plasma poate fi determinată să se miște într-o anumită direcție și să creeze astfel forța de tracțiune.Dacă asupra plasmei alcătuite din particule încărcate pozitiv, negativ și neùtru acționează un cîmp electromagnetic, devine posibilă accelerarea particulelor sale pînă la o viteză de zeci și chiar sute de kilometri pe secundă, viteză imposibil de atins cu ajutorul motoarelor cu combustibil chimic. Energia electrică necesară alimentării acestor motoare poate fi obținută în Cosmos direct de la bateriile solare sau de la o sursă electrică specială. Forța de tracțiune a motorului cu plasmă poate fi reglată cu ușurință. Aceste caracteristici ale motoarelor cu plasmă fac ca ele să aibă perspective largi de aplicare la obiectele cosmice cu timp de zbor îndelungat.■Cele șase motoare electroreactive cu plasmă aflate la bordul stației automate sovietice „Sonda-2“ au fost puse în funcțiune la comanda primită de pe sol, în timp ce stația se afla la o mare distanță de pă- mînt. Ele au menținut vreme îndelungată stația în poziția necesară față de soare.

a MW

Scala din Milano și-a deschis stagiunea ou opera „Turandot“ de Puccini într-o interpretare multinațională. In rolul titular a apărut suedeza Birgit Nilsson. Rolul lui Liu a fost susținut de Galina Vișnevskaia, de la Teatrul Mare din Moscova, care a mai apărut în fața publicului milanez luna trecută în rolul Natașei din „Război și pace" și în rolul Lizei din „Dama de Pică“, cu prilejul turneului Teatrului Mare în Italia. Terțetul a fost completat de italianul Franco Corelli.
Artiști romini peste hotare

pentru metalurgia
BOX

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R.
neferoasă

Azi m Capitală

de 
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pe 

6-a

Tn finala campionatului republican 
box pe echipe, Dinamo București a 
vins aseară, cu scorul de 25—14, 
Steaua București, cucerind pentru a 
oară trofeul pus în joc. Surpriza reuniu
nii a furnizat-o dinamovistul M. Dumi
trescu (cat. ușoară), care a dispus la 
puncte de campionul țării. Ion Dinu. La 
cat. grea, V. Mariuțan l-a învins la puncte 
pe M. Ghiorghioni. I. Olteanu a terminat 
la egalitate cu M. Nicolau, decizia deza- 
vanfajîndu-l pe dinamovisf. lată celelalte

rezultate : C. Ciucă b. ko pe D. Davidescu, 
N. Gîju cîștigă la C. Dincă, C. Crudu 
b. prin descalificare pe P. Vanea, V. An
tonio b. ko pe I. Vișinescu, I. Mihalik 
b. ko pe Șt. Popoacă, V. Mîrza b.p. M. 
Angliei și I. Monea b. ab. V. Trandafir.

ȘAH

Partide echilibrate 
in runda de ieriIn turneul final al Campionatului republican masculin de șah, ieri s-au jucat partidele din runda a 14-a. Din totalul de zece partide, numai în patru au fost consemnate victorii, cinci s-au încheiat cu remiză, iar una a fost întreruptă. Iată rezultatele înregistrate : Scos-Ale- xandrescu 1—0, Giinsberger-Ciocîl- tea 1—0, Pavlov-Neamțu 0—1, Voi- culescu-Partos 1—0. Partidele Nacu- Șuteu, Stanciu-Mititelu, Radovici- Gheorghiu, Reicher-Gavrilă și Bozdoghină-Szabo s-au încheiat la egalitate, iar partida Șuteu-Puș- caș s-a întrerupt. în clasament continuă să conducă Florin Gheorghiu cu 10 puncte, urmat de Soos, cu 9,5 p. Szabo și Neamțu cu cîte 9 p. fiecare. Astăzi, în sala de festivități a hotelului Victoria, vor avea loc partidele din runda a 15-a.

A 

h 
h hochei pe gheațăPe .în cadrul „Cupei Dunării“ selecționata orașului București a învins ieri cu 5—0 echipa reprezentativă a Belgradului prin punctele realizate de Ștefanov (2), Bașa, Biro și Pană. Astăzi, în ultima zi a competiției, echipa Bucureștiului întîlneș- te formația Sofiei.

patinoarul
Sunării"

artificial din Sofia,

Concursul atletic 
de la HavanaLa Havana se desfășoară un mare concurs atletic internațional cu prilejul sărbătoririi celei de a 6-a aniversări a revoluției cubane. In cursa de 20 km, desfășurată pe străzile Havanei, victoria a revenit lui Iuri Popov, (U.R.S.S.) cu timpul de lh06’08”, urmat de englezul Heatley. Alte rezultate : 110 m garduri : Lazaro Betancpurt (Cuba) 14”2/10 ; 5 000 m : John Cook (Anglia) 14’08” 7/10 ; 100 m plat femei : Miguelina Cobian (Cuba) ll”7/10 ; lungime bărbați : Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,70 m.

Elogiul măiestriei
(Urmare din pag. I-a)

din 1939. Dumitru Nicolae a venit în 
uzină acum 12 ani, cînd nu împlinise 
încă 14 ani. Inginerul Gheorghe Mărgă
rit, astăzi constructor șef, a descifrat abe
cedarul măiestriei, ca ucenic, laolaltă cu 
Hampel și Alexandru Albu.

Dumitru Nicolae, șeful echipei „lotu
lui zero", îmi spunea că pasiunea pen
tru lucrările de mare finețe a dobîndit-o 
treptat, atras de „sensibilitatea” unor pie
se anevoie de prins în obiectivul apa
ratului fotografic. Urmărindu-i îndemîna
rea cu care „îmbină" aparatele, am fost 
tentat să cred că efortul său, atenfia în
cordată în permanență, îl obosește.

— E adevărat că trebuie să lucrez a- 
fent, dar tocmai aici se află și frumu
sețea meseriei I După ce ani de zile te 
obișnuiești să umbli cu lucruri gingașe, 
Jne, atenția se transformă în pasiune, te 
reconfortează.

Să luăm, de pildă, ortotestul, care mă
soară, prin comparație, abateri de un mi
cron. Acest aparat nu depășește cu mult 
mărimea unui pachet de țigări. La mon
tarea mecanismelor se folosește lupa, iar 
piesele sînt așezate în lăcașul lor cu aju
torul unei pensete, fiindcă degetele mîi- 
nii sînt prea groase pentru asemenea 
operație. Orice greșeală, finisarea unei 
rotițe cu abateri minime (de ordinul ze
cimilor și chiar sutimilor de micron I), 
ar rebuta aparatul, sau, și mai grav, ar 
provoca erori de calcul. Acul indicator 
trebuie să arate exact distanțe... invizi
bile. Și mai complicată este îmbinarea 
pieselor, legătura lor în cadrul mecanis
mului. Muncitorul are nevoie de o 
pregătire deosebită. Descifrarea pînă la 
amănunt a schiței de concepție este o 
cerință elementară ; aici sînt necesșre 
cunoștințe temeinice de fizică și mate
matică.

Dumitru Nicolae m-a făcut să mă gîn- 
desc la decoratorii obiectelor de cristal, 
la țesătorii de covoare, la meșterii obiec
telor de artizanat.

în schimb, Cristache Hampel s-a simții 
atras, acum douăzeci și patru de ani, de 
aparatele electrice. A început cu ajus- 
tajul. Dar acesta n-a fost decît un 
punct de plecare. De aici și pînă la exe
cutarea prototipurilor (traductoare cu 
două și Țnai multe contacte, micrometre.

ortofesfe) există un drum lung, drumul 
măiestriei, pe parcursul căruia miile de 
ore petrecute la bancul de lucru, sau 
acasă, deasupra manualelor și tratatelor 
de specialitate, au adăugat priceperii si- 
guranfa dusă pînă la desăvîrșire.

Neașteptat mi se pare și faptul că un 
om expansiv ca Nicolae Gheorghe, pre
dispus la mișcare, a cărui pasiune pen
tru sport a devenit cunoscută în întreaga 
uzină, meșterește cu răbdare piese de 
dimensiuni cenfizimale.

— Nu vă miraji I îmi atrage atenfia 
Nicolae Gheorghe. Perseverența, exerci
țiul îndelung și, dacă vreji, sensibilitatea 
le-am învățat tocmai din sport.

Cineva mi-a sugerat ideea să urmă
resc profilele în faza lor imaginativă, 
cînd schițele n-au ajuns încă în ateliere. 
Istoria oricărui aparat începe fie acasă, 
în orele dedicate studiului, fie la biblio
tecă ori la cabinetul tehnic. Mintea pro
iectantului — sînt sigur de acest lucru I 
— nu cunoaște un repaus prea îndelun
gat. inginerul Victor Bîzu este unul din 
vlăstarele cele mai tinere care au răsărit 
pe trunchiul arborelui genealogic al Uzi
nei de mecanică fină. Repartizat aici în 
urmă cu șapte ani, proaspătul absolvent 
al facultății de metalurgie a trebuit să 
muncească intens pențru ca teoria să nu 
rămînă literă moartă. „închipuiește-ți ce 
ar fi însemnat sfaturile mele pentru Du
mitru Nicolae sau Cristache Hampel, oa
meni cărora experiența îndelungată |e-a 
dezvăluit toate tainele meseriei !" Întîi 
ca maistru, apoi ca șef de secție sau 
conducător al serviciului C.T.C., Victor 
Bîzu și-a însușit treptat îndemînarea și 
meșteșugul, lucrînd „pe viu”, laolaltă cu 
muncitorii de înaltă calificare, fiecare a- 
parat aflat în producție. Cinci ani (adică 
incă o facultate I) i-au trebuit ca să poată 
lega, în adevăratul înțeles al cuvîntului, 
leoria de practică.

— Totuși, greul continuă I — mă aver
tizează el. Intenționez să mă prezint la 
examenul de candidat în științe teh
nice...

Dacă presupunem că liniile paralele se 
întîlnesc la infinit (de unde se vede că 
și matematica apelează nu o dată la 
inspirație I), putem fi siguri că linia vie
ții oamenilor amintiți mai sus a avut un 
punct de contact precis : uzina,

HANDBAL : Romînia—Cehoslovacia (m), sala Floreasca de la ora 19. In deschidere, de la ora 17,30, meciul Știința—Dinamo, în cadrul „Cupei F.R.H.".
BASCHET : Progresul—Voința Oradea, Voința-București—Știința Cluj, Rapid—Știința București, Constructorul—Voința Brașov (f) — în sala FJoreasca de la ora 8.
FOTBAL : Rapid—Steaua, pe stadionul „23 August" de la ora 13,30.
VOLEI : Progresul—Farul, Știința București—Știința Cluj (f). Progresul—Știința Galați și Dinamo— Minerul Bihor (m), în sala Dinamo, de la ora 8,30.

LA TELEVIZIUNE ȘI RADIO
Prin intermediul micului ecran, a- 

maforii de sport pot viziona astăzi 
meciul de fotbal Rapid-Steaua (în 
jurul orei 13,30), întîlnirea de hochei 
dintre reprezentativele orașelor Sofia 
și București din cadrul „Cupei Dună
rii" (transmisie de la Sofia, la ora 
15,55), precum și partida amicală de 
handbal masculin Romînia-Cehoslova- 
cia (la ora 19). Posturile noastre de 
radio vor transmite în întregime des
fășurarea întîlnirii internaționale de 
handbal Romînia-Cehoslovacia și re
priza a doua a meciului de fotbal 
Rapid-Steaua.

Note de

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — Intre 8 și 12 decembrie s-a desfășurat la Budapesta ședința a XlX-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru metalurgia neferoasă. La lucrări au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Romînia, Ungaria și U.R.SiS.

rono -BRUXELLES 19 (Agerpres). — Cu ocazia încheierii programului de schimburi culturale, științifice și tehnice pe anul 1965 pentru aplicarea Acordului cultural între. Republica Populară Romînă și Regatul Belgiei, ambasadorul R. P. Romîne la Bruxelles a oferit o masă la çare au participat Henri Janne, ministrul educației și culturii din Belgia, J. Grauls, ministru plenipotențiar, însărcinat cu schimburile culturale internaționale, precum și alte personalități oficiale belgiene. La masă au participat, de asemenea, acad. St. Milcu, vicepreședintele Academiei R. P. Romîne, și Nicolae Ghenea, directorul Direcției relații culturale din Ministerul Afacerilor Externe, membri ai delegației romîne.'

In conformitate iat între Consiliul mic Reciproc și slăviei, la ședință prezentanți ai R.S.F. Iugoslavia. în calitate de observatori au fost pre- zenți reprezentanți ai R. P. Chineze și R. D. Vietnam.Comisia a examinat diferite probleme privind colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul metalurgiei neferoase și a aprobat planul său de lucru pe anul 1965. Ședința comisiei s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de înțelegere reciprocă, prietenie și colaborare frățească.

cu acordul înche- de Ajutor Econo- guvernul Iugo- au participat re-

Viața muzicală din Uniunea So
vietică a înscris la mijlocul lui de
cembrie două prezențe romînești : 
turneul Artei Florescu, artistă a 
poporului, și concertele trioului in
strumental „București" alcătuit 
din.: pianistul Valentin Gheorghiu, 
violonistul Ștefan Gheorghiu și 
violoncelistul Radu Aldulescu.

Turneul Artei Florescu a început 
la Moscova cu un concert dat în 
sala Ceaikovski. In sală se aflau 
mulți melomani care avuseseră 
prilejul s-o asculte pe artistă încă 
in anul 1960, cînd a participat la 
turneul în Uniunea Sovietică a 
Teatrului de Operă și Balet. Publi
cul a aplaudat îndelung programul 
concertului, care a cuprins lieduri 
de George Enéscu și arii din opere 
de Mozart, Verdi, Ceaikovski, Puc
cini. La solicitarea stăruitoare a 
sălii, artista a bisat în repetate rîn- 
duri. Cu același succes s-a desfă
șurat și concertul pe care Arta 
Florescu l-a susținut la Leningrad 
în sala Filarmonicii.

O primire deosebit de caldă a 
făcut publicul moscovit și trioului 
instrumental „București“, care a 
dat în capitala Uniunii Sovietice 
două concerte în marea sală a con-

servatorului. Nivelul înalt de inter
pretare al celor trei instrumentiști 
a fost răsplătit cu îndelungi apla
uze.

In cadrul celui de-al doilea con
cert, trioul „București“ împreună 
cu orchestra Filarmonicii din Mos
cova, sub bagheta dirijorului K. 
Kondrașin, a prezentat, în primă 
audiție, la Moscova, triplul concert, 
pentru vioară, violoncel, pian și \ 
orchestră de Paul Constantinescu. 
Și acest spectacol s-a bucurat de 
aplauzele călduroase ale iubitori
lor de muzică din capitala U.R.S.S.

Silviu PODINĂ

POEM MUZICAL
REPORTAJ CU ȘTREANGUL 
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Filme despre oameni celebri
® Studioul Tallin-Film a terminat de 

curînd turnarea filmului „Acolo unde a 
trăit Hemingway”. O echipă specială 
condusă de operatorul filmului, Semion 
Cikolnikov, s-a deplasat în Cuba pentru 
a cunoaște personal locurile în care 
Hemingway și-a desfășurat o mare parte 
din activitatea sa literară.

© Regizorul De Laurentis are inten
ția să realizeze în cursul anului filmul 
„Viafa Grefei Garbo”, dedicat renumi
tei artiste de cinematograf. Rolul titular 
ar urma să fie interpretat de Silvana 
Mangano, De Laurentis intenfionează să 
ceară concursul Grefei Garbo pentru 
turnarea acestui film.

o Regizorul austriac Hans-Konrad Fi
scher lucrează la filmul artistic „Scriso-

rile lui Mozart”, Fondul internațional 
„Mozart” a permis ca filmul să fie tur
nat în casa-muzeu Mozart din Salzburg. 
Rolul lui Mozart va fi interpretat de 
Maximilian Schell.

La studioul Academiei de artă 
„Janacek“ din Brno a fost inter
pretat recent, pentru prima dată, 
poemul muzical al compozitorului 
Ivo Vihnalek „Reportaj cu ștrean
gul de gît“ realizat după cunoscuta 
carte a lui Julius Fucik.

Un nou volum de scrisori

drumdlnRAU.- Din gara Ramses
la liziera din deșert

Cairo aziaeroport international alNoul capitalei Republicii Arabe Unite primește zilnic mii de călători sosiți din toate colțurile lumii. Cei mai mulți sînt turiști, veniți să admire monumentele istorice ridicate aici în valea Nilului, cu milenii în urmă de vechii egipteni. Chiar în drumul de la aeroport spre oraș faci cunoștință cu un astfel de monument : în piața gării Ramses străjuiește o statuie a faraonului, descoperită nu de mult ; este intactă, ca în anii dăltuirii ei în piatră cu multe secole în urmă.Capitala R.A.U. își întîmpină oaspeții cu blocuri moderne, cinematografe și nenumărate magazine, ale căror vitrine sînt puternic luminate. Chiar dacă pe străzi, inclusiv pe cele din centru, zărești, printre mașini de ultimul tip, cămile și măgăruși încărcați cu tot felul de mărfuri, chiar dacă sutele de minarete ale moscheelor îți amintesc că te afli într-un oraș din Orient, Cairo prezintă aspectul unui oraș modern, în plină dezvoltare.„Vreți să cunoașteți Cairo ? (în a- rabă Al Kohira = victoriosul) — este întrebarea uzuală care se pune oricărui străin sosit în R.A.U. Și punsul aproape invariabil este : tunci priviți-1 de pe piramida Keops, de pe turnul înalt situat pe insula Zamalek sau de pe colina Mokattam".Am urmat sfatul, oprindu-ne îndelung la Gizeh, în fața Sfinxului, colosul de piatră ce străjuiește de milenii intrarea spre piramide. Gigan- ții de piatră te impresionează prin grandoarea lor și totodată îți atrag reflecția : ce uriaș volum de muncă înmagazinată pentru slava unor faraoni 1 De la înălțimea piramidei lui Keops orașul ți se dezvăluie în toată măreția lui. Vezi apele Nilului desprinzîndu-se în două pentru a îmbrățișa insula Zamalek, vezi clădirea televiziunii și blocurile înalte care înconjoară piața Al Tahrir.Ne-am urcat și pe turnul de pe insula Zamalek. De aici panorama orașului ți se dezvăluie în toate detaliile, cu circulația intensă de pe străzi și oamenii grăbindu-se la treburile cotidiene. Nu departe zărim

coșurile înalte ale uzinei de fier și oțel și ale fabricilor de ciment de la Helluan, important centru industrial al țării. întreprinderile din Cairo dau 25 la sută din producția industrială a țării ; în oraș se folosește 36 la sută din forța de muncă salariată și se consumă 48 la sută din producția de energie electrică a țării.Produsele întreprinderilor din Cairo, precum și din celelalte centre ale R.A.U. le-am văzut la expoziția națională deschisă în imediata apropiere a turnului de unde am admirat orașul. înainte Egiptul era nevoit să importe majoritatea mașinilor și utilajelor de care avea nevoie. In perioada de după dobîndirea independenței și mai ales după ce s-au înfăptuit o serie de măsuri ca naționalizarea marilor întreprinderi și a băncilor, s-au obținut realizări de seamă în dezvoltarea economiei — și acest lucru se vede în exponatele prezentate la expoziție.De o apreciere unanimă se bucură produsele fabricilor textile. înainte Egiptul exporta în cea mai mare parte bumbac brut. Guvernul R.A.U. a înțeles că este mult mai avantajos să extindă

confecții. în ultimii ani s-au construit ■ și modernizat cîteva fabrici textile ca cele de la Kafr Dawar, Mehalla el Kobra și Helluan. Cu prilejul u- nei vizite anterioare în R.A.U. am vizitat fabrica textilă de la Helluan, întreprindere de stat, unde lucrează 13 000 de muncitori. Grija pentru o producție de calitate preocupă întregul colectiv. >Planul cincinal în curs de înfăptuire, precum și cel ce se proiectează prevăd construirea în următorii ani a mai multor mari întreprinderi și extinderea celor existente. Desigur înfăptuirea acestor obiective necesită eforturi, dar poporul egiptean este conștient că numai în a- cest fel își poate consolida independența și își poate îmbunătăți pe baze sigure viața. Totodată, văzînd în comerțul internațional un mijloc important de dezvoltare continuă a economiei sale naționale, R.A.U. își extinde relațiile economice cu tot mai multe țări, între care și cu țara noastră. Am povestit muncitorilor de la fabricile textile amintite că în magazinele din Romînia pot fi întîl- nite țesături produse de ei, care se bucură de aprecierea cumpărătorilor.râsului
exportul de țesături

Cairo : Podul Țahrir

m3

© Cunoscutul scriitor grec Manos 
Skuludis scrie în prezent scenariul unui 
film de lung metraj, în culori, despre 
viafa și activitatea omului de stat al 
Greciei, Elefferios Venizelos. Turnarea 
filmului va începe anul viitor, regizor 
fiind însuși Skuludis.

© Societatea cinematografică arabă 
Saout el Fari va începe în curînd turna
rea unui filrg consacrat celui mai mare 
compozitor de muzică arabă modernă, 
Mohamed Abdelwahab.

al lui Romain RollandSocietatea prietenilor lui Romain Rolland pregătește pentru tipar o nouă culegere de scrisori ale scriitorului intitulată „Freulein Elsa". Aceasta cuprinde scrisorile lui Romain Rolland către tînăra scriitoare Elsa Wolf din perioada 1906— 1916. Ele reprezintă o valoroasă completare la corespondența scriitorului, publicată mai înainte.
Am privit Cairo și de pe stînca Mokattam. De aici ni se înfățișează un alt aspect al orașului șl anume amploarea construcțiilor de locuințe. Chiar la poalele stîncii, s-au înălțat în ultimii ani zeci de blocuri de locuit. Capitala R.A.U. are în prezent 3 500 000 locuitori, (cam 13 la sută din populația întregii țări) și crește an de an. In aceste condiții, deși ritmul construcțiilor este în continuă creștere problema locuințelor este dificilă la Cairo.

Rodește pustiulDe peste o oră mașina aleargă șoseaua din deșert care merge la Cairo ochii, în dreapta și în stînga numai nisip — o pulbere fină de culoare galbenă, mohorîtă, iar deasupra, cerul albastru cu discul roșietic al soarelui .care aruncă văpăi. Șoferul oprește mașina. Dar ce se vede în depărtare? O oază? De unde și pînă unde o oază aici ? E doar o halucinație 1 Și totuși...— Vedeți liziera aceea de pomi ? — te trezește la realitate șoferul. De acolo intrăm pe teritoriul provinciei Al Tahrir.Să ne oprim cîteva clipe lîngă liziera de pomi pentru a prezenta cititorului cîteva amănunte. Teritoriul Republicii Arabe Unite cuprinde a- proape un milion km p. Din această suprafață abia 4 la sută este cultivată și anume cea aflată în imediata apropiere a Nilului și cîteva oaze, în rest — nisip și stînci. In aceste împrejurări Egiptul, . cu populația sa de circa 30 de milioane, care crește cu aproape 700 000 pe an, este nevoit să importe mari cantități de grîu, carne, uleiuri, grăsimi etc. Iată de ce s-a pus problema lărgirii suprafețelor cultivate. Unul din proiectele în curs de înfăptuire este și cel pe care îl vizităm — provincia Al Tahrir (Eliberarea).Să-l ascultăm acum pe directorul Samy Abdel Maboud care răspunde de problemele agriculturii în cadrul provinciei. — Suprafața care urmează să fie cîștigată pentru agricultură în această provincie va fi de 600 000 feddani (un feddan = 0,42 ha). Lucrările de bonificare a terenurilor au început în 1954. Mai întîi s-a construit un canal lung de 40 km prin care vine apa din Nil. Dar avem nevoie de mult mai multă apă decît oferă debitul canalului. Pentru o singură recoltă noi dăm pînă la 1 000 metri cubi de apă la fiecare feddan. Pentru a economisi apa folosim metoda udării prin aspersiune.

la Alexandria. Cit vezi pe decu

Pe teritoriul provinciei se găsesc mari resurse de ape subterane, la o adîncime care variază între 18 și 120 m. Apa subterană vine să completeze cantitatea necesară.Ne urcăm în mașini și intrăm pe teritoriul cultivat. Cîtă muncă s-a depus aici pentru a face să rodească pustiul 1 Inginerul agronom Mohamed Salah nu-i prea vorbăreț. Despre acești ani de eforturi, care i-au brăzdat fața tînără cu cîteva cute adînci, el spune doar atît : „N-a fost ușor". Să împărți întreaga suprafață ■ în parcele de cîte 5—10 feddani și fiecare parcelă s-o împrejmuiești cu un zid de arbori, ca să oprească vîntul și nisipul, să distribui pe fiecare palmă de pămînt îngrășăminte naturale și minerale, dozate judicios, să urmărești zi de zi fiecare cultură pentru a-ți da seama cînd și cîtă apă îi trebuie, cere într-adevăr o muncă tenace, îndîrjită.Pe toată suprafața bonificată s-au construit 11 sate, cu case noi, frumoase, unde s-au mutat 45 000 locuitori, veniți în special din regiunile suprapopulate ale Deltei, după ce au făcut un curs pregătitor de un an. în fiecare sat s-a construit un dispensar, un cinematograf, magazine, chiar și terenuri de sport.In satul „Ahmed Orabi" ne oprim la cîteva parcele pe care erau plantați portocali. Fructele mari atîrnau, greu, făcînd să se îndoaie crăcile. Nu de mult a început culesul. Se obțin două recolte : una în decembrie și alta în mai. Pe întinsul provinciei se mai cultivă lămîi, curmali și bananieri.Ne îndreptăm apoi spre satul Omar Shain, unde se cultivă mai mult zarzavaturi : ceapă, usturoi, castraveți, varză, salată, roșii, vinete. Ne continuăm drumul spre satul Om Saber. De o parte și de alta a șoselei se văd culturi de trifoi și lucernă pentru hrana animalelor. Vizităm ferma de vaci (în total provincia dispune de 3 000 de vaci, cea mai mare parte importate din Olanda) și cîteva ferme de găini și rațe.Cam 35 la sută din terenurile redate agriculturii au fost distribuite țăranilor. Restul sînt cultivate de stat.Vizita s-a încheiat cînd soarele cobora către asfinții. Și în timp ce priveam joaca unor copii, ne trezim pe întuneric. Noaptea africană coboară brusc și pe cupola uriașă a cerului au început să se aprindă stelele.
Nicolae PLOPEANU
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Azi se deschide sesiunea AdunamROMA Al Vll-lea scrutin Solemnitatea transferării la Pantheonul
reprezentanților populari din întreaga Chinădin Paris a cenușii lui Jean MoulinNICI UN REZULTAT
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Ratificarea 
de către R. R. S. S. 
a propunerii de lărgire 
a Consiliului de Securitate 
și C. [. S.MOSCOVA 19 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a ratificat amendamentele la articolele 23, 27 și 61 ale Cartei O.N.U. A- ceste amendamente, adoptate la 17 decembrie 1963 de cea de-a 18-a sesiune a Adunării Generale O.N.U., prevăd mărirea numărului membrilor Consiliul-ui de Securitate de la 11 la 15, iar ai Consiliului Economic și Social de la 18 la 27.Lărgirea Consiliului de Securitate și a Consiliului Economic și Social va asigura o reprezentare mai largă în organele principale ale O.N.U., corespunzătoare numărului crescut de țări membre ale O.N.U.

★CAIRO 19 (Agerpres). — Republica Arabă Unită a depus la Națiunile Unite documentele de ratificare a propunerii de lărgire a numărului membrilor Consiliului de Securitate de la 11 la 15 și ai Consiliului Economic și Social de la 18 la 27.

In urma, acordului semnat în luna 
septembrie între guvernul Republicii 
Democrate Germane și Senatul Ber
linului occidental, cu începere de la 
19 decembrie cetățenii vest-berlinezi își pot vizita rudele apropiate din 
capitala R. D. G. și petrece îm
preună cu ele sărbătorile. In pri
ma jumătate a zilei de ieri au 
trecut aproximativ 20 000 de cetă
țeni vest-berlinezi. Acordul va ex
pira la data de 3 ianuarie. în fotografie : Ieri, la unul din punctele de 
trecere. Telefoto U.P.I.-Agerpres

ROMA 19. — Corespondentul A- gerpres șaptelea scrutin, desfășurat sîmbătă seara în ședința comună a celor două camere ale parlamentului italian, s-a zultat. Cacedente, nici un candidat nu a întrunit majoritatea necesară de 482 de voturi pentru a fi desemnat președinte al republicii.Discuțiile purtate între partidele coaliției guvernamentale desemnarea unui candidatn-au dus la nici un rezultat. Singurul lucru demn de remarcat stituie faptul că grupul liberal a renunțat la candidatul său în favoarea lui Giovanni Leone.în cel de-al șaptelea tur de scru- • tin s-au înregistrat următoarele rezultate : Giovanni Leone — 313 voturi, Umberto Terracini — 251 de voturi ; Giuseppe Saragat — 138 de voturi ; Amintore Fanfani — 132 de voturi. Ceilalți candidați au obținut sub 100 de voturi. Următorul tur de scrutin, al optulea, va avea loc duminică la orele 19,00, ora italiană.

PARIS 19 (Agerpres). — Sîmbătă dimineața a avut loc la Paris, sub președinția generalului de Gaulle și în prezența membrilor guvernului, solemnitatea transferării la Pantheon a cenușii lui Jean Moulin, primul președinte al Consiliului național al Rezistenței. Arestat de germani, în iulie 1943, Jean Moulin a fost torturat pînă la moarte de Gestapo, dar nu a divulgat nici unul din secretele importante pe care le deținea ca delegat general în Franța al guvernului provizoriu în exil și responsabil al organizațiilor unite ale Rezistenței din rior.Vineri, în cursul dimineții, ralul de Gaulle s-a înclinat latirul Père Lachaise în fața urnei cu cenușa lui Jean Moulin. La căderea nopții, la lumina făcliilor purtate de mii de foști luptători ai Rezistenței, pe străzile Parisului, clădirile

voalate de ceață, un impresionant cortegiu a pornit de la Cripta memorial a martirilor din deportare, ridicată pe insula Cité din inima Parisului, traversînd Cartierul Latin, Bulevardul Saint Michel, între cordoane formate de mii de parizieni. Urna funerară a fost așezată pe catafalcul acoperit cu drapelul tricolor ridicat în fața Pantheonului, unde toată noaptea, din oră în oră, a fost schimbată garda de onoare.Sîmbătă la prînz, după defilarea unui grup de foști luptători din Rezistență, André Malraux, ministru de stat, a adus un ultim omagiu lui Jean Moulin. Apoi, sicriul conținînd urna funerară, însoțit de generalul de Gaulle, Georges Pompidou, André Malraux și Sainteny, ministrul foștilor combatanți, a fost purtat de 8 soldați și depus la Pantheon, unde sînt înmormîntați marii oameni Franței.

PEKIN 19 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, Consiliul de Stat al R. P. Chineze a discutat și a aprobat raportul cu privire la activitatea guvernului. A- cest raport urmează să fie prezentat de premierul Ciu En-lai la sesiunea Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, care își începe lucrările la 20 decembrie.In cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Stat a hotărît să demită pe Dalai Lama Dantzen-Jaltso din funcțiile de președinte și membru al Comitetului pregătitor pentru regiunea autonomă Tibet.Liu Șao-ți, președintele R. P. Chineze, a convocat la 18 decembrie o

conferință supremă de stat. La conferință, premierul Ciu En-lai a prezentat principalele aspecte ale raportului cu privire la activitatea guvernului. Pîn Cijen, vicepreședintele Comitetului permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, a prezentat o informare cu privire la ordinea de zi atît a primei sesiuni a Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină a celei de-a 3-a legislaturi, cit și a primei sesiuni a celui de-al 4-lea Comitet pe întreaga Chină al Consiliului Politic Popular, precum și cu privire la alte probleme importante în legătură cu cele două sesiuni.

LA O. N. U.NEW YORK 19 (Agerpres). — A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a oferit vineri o recepție în cinstea delegațiilor statelor participante la lucrările celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. La recepție au participat miniștrii afacerilor externe ai Bulgariei — I. Bașev, Mongoliei — M. Dughersuren, Poloniei — A. Ra- packi, Romîniei — C. Mănescu, Ungariei — J. Peter, secretarul de stat al S.U.A., D. Rusk, șefii delegațiilor Cehoslovaciei — J. Hajek, Cubei — F. Alvarez-Tabio, Iugoslaviei — D. Lekici, șefi ai altor delegații și miniștrii afacerilor externe ai altor state membre ale O.N.U., funcționari superiori din secretariatul O.N.U., precum și reprezentanți ai vieții publice și ai cercurilor de afaceri din S.U.A., ziariști străini.

Deruta din armataSAIGON 19 (Agerpres). — Guvernul sud-vietnamez a anunțat crearea unui consiliu al forțelor armate în vederea „menținerii unității și solidarității forțelor armate sud-viet- nameze în actuala situație critică prin care trece țara“. Consiliul, format din comandanți ai corpurilor de armată și diviziilor, precum și ai diferitelor arme, urmează să rezolve divergențele apărute între ofițerii superiori ai armatei sud-vietna- meze. El va avea un rol consultativ. Potrivit agenției Associated Press,
4 ani de la înfiinfarea 
Frontului national 
de eliberare 
a Vietnamului de sudSAIGON 19 (Agerpres). — Frontul național de eliberare a Vietnamului de sud a dat publicității o declarație cu prilejul împlinirii a patru ani de la înființarea sa — la 20 decembrie. Declarația face bilanțul succeselor obținute de poporul sud-vietnamez în lupta de eliberare a patriei sale. Frontul național de eliberare exprimă mulțumiri popoarelor, guvernelor și organizațiilor democratice internaționale care sprijină lupta dreaptă a poporului sud-vietnamez.

Corespondență din New York

sud-vietnamezăcrearea sa constituie „un indiciu al presiunilor exercitate de tinerii ofițeri asupra lui Nguyen Khanh, comandantul armatei, și va limita definitiv autoritatea acestuia“.Referindu-se la surse militare sud- vietnameze, agenția U.P.I. anunță că nouă generali și aproximativ 30 de ofițeri superiori urmează să fie scoși din rîndul forțelor armate, sub a- cuzația de a fi sprijinit acțiunile antiguvernamentale ale budiștilor.
Știri

Cortegiul funebru se îndreaptă spre PantheonTelefoto U.P.I.-Agerpres

Noi atacuri ale răsculaților 
împotriva trupelor guvernamentaleLEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că în Congo răsculații continuă atacurile împotriva trupelor guvernamentale în diferite părți ale regiunilor răsăritene și de nord ale țării. în împrejurimea orașului Paulis, relatează agenția Reuter, forțele răscula- ților și-au intensificat atacul asupra trupelor guvernamentale și mercenarilor, reușind în cursul zilei de vineri să pătrundă în anumite cartiere din oraș.într-un comunicat militar al pelor guvernamentale se arată„răsculații se pregătesc să atace localitatea Bukavu, capitala provinciei Kivu, și amenință, totodată, localitățile Univra și Albertville“. Agenția U.P.I. adaugă că între timp un număr de peste 9 000 de răsculați continuă să forțeze pozițiile trupelor guvernamentale din împrejurimea orașului Kindu, vinciei Maniema.

★19 pe

truca

Chombe trebuia s-o facă la Bruxelles s-a transformat, în mod neașteptat, într-o vizită, relatează agenția France Presse.în după-amiaza zilei de 19 decembrie, ministrul de externe belgian Paul Henri Spaak a avut o întrevedere cu Chombe. Agențiile da presă subliniază că aceste întrevederi nu au contramandat vizita pe care premierul congolez urmează s-o facă la cererea guvernului belrțian — la 10 ianuarie, în vederea t'#ior „tratative oficiale“ privind relațiile dintre cele două țări.
Corespondenfă din Londra

capitala pro-
nBRUXELLES „Simpla escală (Agerpres). — care Moise TRADIȚIONALĂ"
SAU „CONTINENTALA"?

economiceOSLO 19 (Agerpres). — în Stor- tingul norvegian au avut loc dezbateri vii în legătură cu poziția guvernului norvegian în chestiunea suprataxei vamale britanice. Membrii parlamentului au sprijinit în unanimitate protestele Norvegiei împotriva măsurilor britanice. Vorbitorii tuturor partidelor au declarat că Norvegia trebuie să facă tot posibilul pentru a determina Anglia să renunțe la măsurile adoptate.Roiseland, purtătorul de cuvînt al partidului liberal „Venstre“, a declarat că acțiunea britanică contravine nu numai literei dar și spiritului acordului A.E.L.S. Atît Roiseland cît și ministrul afacerilor externe, Halvard Lange, au preconizat elaborarea unui „plan de pregătire“ pentru cazul cînd, contrar asigurărilor date, britanicii nu vor suprima suprataxa.

SĂPTĂMÎNA LA O.N.U.La aproape trei săptămîni de la deschiderea actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., una din întrebările care se pun aici cu insistență este : cu ce înțelegeri sau acorduri se va intra în pauza de sărbători? Cu alte cuvinte, se va putea reintra în făgașul normal de desfășurare a lucrărilor ? Se va găsi o soluție pentru problemele financiare care au blocat activitatea Adunării Generale ?în numeroase cazuri, cei care încearcă să răspundă la aceste întrebări se dovedesc la fel de neavizați ca și cei care le pun. Aci se fac speculații multiple (terenul pentru cultivarea lor pare unora foarte prielnic), dar „informațiile din sursele cele mai sigure" sînt de cele mai multe ori descurajate fie de e- voluția lucrurilor, fie de dezmințiri oficiale. „New York Times" afirmase, de exemplu, acum cîteva zile că delegația sovietică a acceptat să verse o anumită sumă de dolari în contul cheltuielilor pretinse de S.U.A. pentru operațiunile forței O.N.U. în Congo. A doua zi, misiunea sovietică la O.N.U. a dat acestei informații o dezmințire categorică.Există însă și informații miste. Grupul afro-asiatic, relatează ziarul „New York Times", să acționeze pentru „deschiderea u- nor căi spre rezolvarea crizei financiare a O.N.U.". Comitetul celor 12, creat de grupul țărilor afro-asiatice membre ale O.N.U., a dat publicității propunerile sale. Ele prevăd, între altele, ca toți membrii, indiferent de poziția pe care s-au situat pînă în prezent în problema finanțării operațiunilor O.N.U., să facă abstracție de divergențele lor pentru a ajuta să se găsească o ieșire din actuala situație. în scopul evitării unei ciocniri directe, la actuala sesiune a Adunării Generale să nu fie ridicată problema aplicării articolului 19 din Carta O.N.U. Va trebui, de asemenea, se spune în comunicatul dat publicității de către

mai opti-continuâ

președintele Comitetului celor. 12, Tewfik Bouattoura (Algeria), să se examineze cît mai grabnic însăși problema operațiunilor pentru menținerea păcii. Se recomandă ca toți membrii O.N.U. să cadă de acord ca situația financiară a O.N.U. să fie reglementată pe calea cotizațiilor benevole ale tuturor membrilor organizației. Această înțelegere nu ar trebui considerată ca o schimbare în pozițiile de bază ale fiecărui membru în parte al O.N.U., ci ca un efort comun îndreptat spre consolidarea O.N.U. decurgînd din dorința tuturor părților de a crea o atmosferă de înțelegere și de lucru. Rămî- ne de văzut rezultatul acestui demers.în Consiliul de Securitate, după ce problema congoleză a alternat cu conflictul siriano-izraelian, a fost abordată vineri problema cipriotă.în problema conflictului siriano- izraelian, un proiect de rezoluție marocan, în care se condamnă actele de agresiune ale Izraelului, a întrunit voturile Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei și Marocului. Ceilalți opt membri ai consiliului abținîn- du-se, rezoluția nu a putut fi adoptată. Joi, Statele Unite și Marea Bri- tanie au prezentat un alt proiect de rezoluție care prevede luarea de măsuri la frontieră și evitarea reluării luptelor. Marocul a propus însă rezoluției modificări radicale, ceea ce a determinat amînarea votului pentru o ședință ulterioară, al cărei termen nu a fost încă fixat.Problema congoleză a ocupat un număr de ședințe, în cursul cărora numeroși reprezentanți ai statelor africane au rostit rechizitorii la adresa „operației de la Stanleyville" și a inițiatorilor ei, în timp ce un număr mai redus de vorbitori, îndeosebi americani, belgieni englezi, au încercat să le apărarea.în problema cipriotă. Consiliul de Securitate a . luat mai întîi în considerare raportul secretarului gene-
Și ia
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ral pentru operațiunile O.N.U. în Cipru în perioada 10 septembrie — 12 decembrie. In raport se constată că în decursul acestei perioade situația din Cipru s-a îmbunătățit simțitor. Luptele au încetat în mare măsură și în general încetarea focului a fost respectată. Cu toate acestea, „conflictul politic acut și lipsa de încredere între liderii celor două comunități ca și pasiunile dintre membrii celor două grupuri creează o stare de război civil potențial, în ciuda prezentei situații de încetare a luptelor".In concluzie, în raport se spune : „Pentru momentul de față și pentru viitorul imediat se pare că nu există o alternativă rezonabilă la continuarea menținerii forțelor O.N.U. în Cipru pentru a ajuta la menținerea păcii, la supravegherea încetării focului și la revenirea la condiții pașnice". Secretarul general a recomandat prelungirea prezenței în insulă a acestor forțe pentru o perioadă de încă trei luni, adică pînă în martie 1965.După ce a ascultat cuvîntările ministrului de externe al Ciprului, Spiros Kiprianu, care a spus că „singura soluție pașnică posibilă este ca poporul din Cipru să-și poată exprima în mod liber voința în conformitate cu principiile democrației și justiției și cu prevederile Cartei O.N.U.", precum și ale reprezentanților Turciei, Greciei, Marii Britanii și Uniunii Sovietice, Consiliul de Securitate a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție elaborat de Bolivia, Brazilia, Coasta de Fildeș, Maroc și Norvegia. In acest consiliul își reafirmă rezoluțiile anterioare cu privire la Cipru, statelor membre ale O.N.U. să pecte aceste rezoluții, ia notăraportul secretarului general și extinde staționarea forțelor O.N.U. în Cipru pînă la 26 martie 1965.
George SERAFIN

LONDRA 19 (Agerpres). ,— Co- mentînd hotărîrea guvernului britanic de a amîna restituirea cotei pe acest an din împrumuturile făcute în S.U.A. și Canada după război, ziarele londoneze consideră că acest răgaz este în mod logic necesar, ca urmare a diverselor împrumuturi făcute de Anglia în străinătate, pentru a sprijini lira sterlină. în acest sens, „Financial Times“ scrie că „A- cesta constituie, în fapt, un nou împrumut în miniatură... Lira nu este încă, în afară de pericol. Guvernul dispune pentru viitor de resursele necesare în devize pentru a interveni masiv pe piața schimburilor, dar regimul normal de plăți comerciale n-a fost încă restabilit“.
★WASHINGTON. 19 (Agerpres). — La Ministerul Finanțelor al S.U.A. s-a anunțat că hotărîrea guvernului englez de a amîna restituirea cotei pe acest an din împrumuturile făcute în S.U.A. și Canada după război va avea ca efect un deficit al balanței de plăți a S.U.A. pe acest an ce va depăși două miliarde de dolari.
★TOKIO 19 (Agerpres). — Potrivit datelor publicate de Camera de comerț și industrie din Tokio, în primele 11 luni ale anului acesta 3 616 societăți din Japonia au dat faliment, suma totală a datoriilor lor atingînd 366 600 milioane ieni (peste un miliard de dolari). Acest de falimente a cuprins mai ales treprinderile mici și mijlocii, mai mare număr de falimente înregistrat în industria de prelucrare a metalelor, constructoare de mașini, textilă și chimică.
★ALGER 19 (Agerpres). — Agenția M.E.N. anunță că la Alger au început tratative economice între reprezentanți ai Franței și Algeriei în vederea semnării unui acord comercial între cele două țări.
★BRUXELLES 19 (Agerpres). — La Bruxelles s-a încheiat prima e- tapă a tratativeloi’ exploratorii dintre Algeria și Direcția generală pentru probleme externe ale Comisiei Pieței comune, privind încheierea unui acord economic între C.E.E. și Algeria. Algeria și cele șase țări membre ale Pieței comune vor suprima în mod treptat taxele vamale la mărfurile de import.

val în- Cel s-a

Trinidad-Tobago și O.S.Ä.„Nu ne simțim izolați de America Latină", spunea recent Patrick Solomon, ministru de externe în guvernul tînărului stat independent Trinidad-Tobago. Intr-adevăr, insulele „trinitare" (cum li se mai spune) sînt legate prin multe fire de lumea lati- no-americană. Numeroase localități ale statului Trinidad-Tobago și străzi din capitala sa, Port of Spain, etalează o toponimie hispanică.Regimul colonial, cu toate atributele lui nefaste, a adinei. La începutul celui de-al doilea război mondial, britanicii au cedat aici o bază navală Statelor Unite, în schimbul unui număr de distrugătoare uzate. Prezența bazei militare străine a dus la intensificarea care a să. în derația prinzînd Barbados și alte cîteva insule. De la bun început s-a văzut că federația înjghebată nu va fi viabilă. Cinci ani mai tîrziu, datorită creșterii luptei de eliberare, insulele Trinidad-Tobago au devenit un stat independent, cu statut de dominion în cadrul Commonwealthului. Populația lor de circa 830 000 de oameni este eterogenă. Predomină negrii, strănepoți ai sclavilor aduși din Africa, alături de care se găsesc hinduși și chinezi. Există, totodată, un număr considerabil de cetățeni de origine ibero-americană, mai ales venezuelezi, dar și din alte părți ale continentului. Cetățenii de proveniență nord-americană sau europeană (englezi, francezi, olandezi) formează pătura privilegiată a populației. Principala bogăție a țării este extracția petrolului (peste șapte milioane de tone anual), aflată aproape în totalitate sub controlul companiilor nord-americane. Un loc important în economie ocupă turismul. Vizitatorii pot să admire peisaje îneîntătoare, să se delecteze cu spectacolul unui calipso autentic, însă ei au totodată prilejul să vadă cartiere ale mizeriei în care locuiesc oameni lipsiți de vieții.Acum guvernul din Tobago, condus de Eric solicită primirea în Organizația Statelor Americane (O.S.A.). Același lu-
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cru l-a făcut și guvernul din Jamaica. Poate că aceste guverne scontează pe vreun avantaj în urma proiectatei revizuiri a structurii a- cestui organism în care, după cum a scris nu de mult ziarul brazilian „Correio da Manha", „egalitatea țărilor este la fel de iluzorie ca și neintervenția și este ceea ce, cu alte cuvinte, se numește farsa pan- americanismului". Venezuela a fost cea care a propus admiterea statului Trinidad-Tobago dar propunerea creează diverse dificultăți. Marea Britanie nu poate privi cu mult entuziasm intrarea unui membru al Commonwealthului într-un organism controlat de S.U.A. Apoi, Carta O.S.A. nu fixează procedura de primire a noi membri. Ea a fost stabilită abia la sesiunea miniștrilor de externe ai O.S.A. care s-a ținut între 16 și 19 decembrie la Washington. Cu toate că vineri a fost semnat „Actul de la Washington" care definește modalitățile primirii de noi membri, în privința primirii în O.S.A. a statului Trinidad-Tobago nu s-a ajuns la o concluzie.

S3 presupunem că, prinfr-o întîmplare, 
te trezești într-o dimineață luminoasă de 
duminică într-un oraș din Anglia și îți 
dai seama că Ji-ai adus aparatul de ras, 
dar fără lamă. Te grăbești să cauți un 
frizer, dar degeaba. Ți se va spune că 
în această țară există o lege care prevede 
că este interzis ca cineva să fie bărbie
rit duminica. Apoi descoperi că lamele 
de ras și alte obiecte de toalefă se vînd 
la același magazin cu medicamentele, și 
unul din acestea este deschis, li ceri, fe
ricit, asistentei să-ți dea un pachet cu 
lame de ras și i le arăți în raft. Asistenta 
se întristează. „Este duminică, spune ea, 
nu vă pot vinde decît medicamenîë“'. îi 
arăți disperat barba nerasă de cîteva 
zile. „îmi pare rău, spune ea, dar dacă 
aveți o bătătură la picior și vreți să o 
făiați, vă pot vinde o lamă de ras, de
oarece în cazul acesta lama ar fi un in
strument chirurgical".

îți amintești că un alt magazin care 
vinde ziare este deschis și are și lame 
de ras în vitrină. Dar și aci întîmpini a- 
celași refuz : poți cumpăra țigări sau 
ciocolată, însă nu lame de ras.

Te gîndeșfi că un pahar cu bere sau 
chiar o înghițitură de whisky îți vor înfări 
nervii. Dar în Anglia nu poți cumpăra 
nici un fel de alcool decît în anumite 
localuri beneficiind de o licență spe
cială și în anumite ore fixate prin lege, 
iar duminica perioada permisă pentru 
cumpărarea băuturilor este mult mai 
scurtă. In sfîrșit, te hotărăști, vei lua acasă 
una din acele mîncăruri tradiționale, pește 
și cartofi prăjiți. Dar nu. Există o lege 
care spune că duminica nu ai voie să 
cumperi pește și cartofi prăjiți și să-i iei 
acasă, deși îi poți cumpăra ca 
nînci într-un restaurant.

După-amiaza, te gîndeșfi că 
lucru pe care îl poți face esfe
cunzi barba nerasă într-un cinematograf. 
Dar așa ceva este de neînchipuit. Du
minica cinematografele nu au voie să 
se deschidă decît seara. Cît despre tea
tre, ele nu au voie să fie deschise de loc. 
Sub nici un motiv nu poți vedea dumi
nica un meci de fotbal profesionist.

O comisie guvernamentală constituită 
cu trei ani în urmă a studiat toate aceste 
obiceiuri și opreliști duminicale și și-a 
depus de curînd raportul în care reco
mandă modificarea lor. Dar lucrurile nu 
sînt simple. O organizație numită „The 
Lord's Day Observance Society" (Sçfjs- 
tafea pentru respectarea zilei Domnului) 
organizează o campanie de protest. A- 
ceastă organizație, care consideră că 
duminica nu trebuie să existe o altă 
activitate în afară de mersul la biserică, 
s-a ocupat ani de-a rîndul cu informarea 
poliției asupra cazurilor de încălcare a 
legilor de comportare în cursul dumini
cii. A oprit, de exemplu, o clasă de balet 
pentru copii să dea o reprezentație în 
scopuri caritabile. Deși societatea repre
zintă o mică minoritate, ea strînge fon
duri considerabile și poate organiza un 
grup puternic de presiune. Ea pretinde 
că „va fi sfîrșitul Angliei dacă se va a- 
dopta ceea ce ei numesc „duminica 
continentală". Ziarul „TimesȚ releva pe 
drept cuvînt că „prăpastia dintre lege și 
practica modernă crește mereu". „Pă
rerea modernă — scrie „Times" — pare 
să fie că dacă o distracție este improprie 
duminica, ea este la fel de nedorită și 
în cursul săpfămînii". Ziarul se pronunță 
pentru elaborarea unei noi legi care să 
fie „acceptabilă pentru majoritatea pu
blicului".
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WASHINGTON. Președintele John
son a acceptat demisia lui Burke 
Marshall din funcția de ministru ad
junct al justiției. Marshall a deținut 
această funcție de la începutul Admi
nistrației fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, și a fost unul din prin
cipalii inițiatori ai legii cu privire la 
drepturile civile.

PARIS. In sala „Galerie du Passeur“ 
din Paris a avut loc vernisajul expozi
ției pictorului romîn Dan Hatmanu.

BUENOS AIRES. Vineri, la mie
zul nopții, a luat sfîrșit greva genera
lă de 48 de ore organizată la chemarea 
Confederației generale a muncii din 
Argentina în sprijinul revendicărilor 
cu caracter social și politic.

DELIII. între 14—22 decembrie au 
loc la Delhi lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres geologic internațio
nal. La congres participă circa două 
mii de delegați din peste o sută de 
țări. R. P. Romînă este reprezentată 
de o delegație condusă de acad. Al. 
Codarcea.

NAIROBI. La Nairobi a fost sem
nat un acord comercial între o dele
gație economică a R. P. Chineze și 
Kenya.

ALGER. Vineri seara a sosit la Al
ger Ernesto Guevara, ministrul indus
triei din Cuba.

în prealabil de Camera Deputaților, 
privitor la amnistierea persoanelor 
care au participat la evenimentele din 
Algeria.

TOKIO. La centrul atomic Tokai- 
Mura a început experimentarea pri
mei instalații japoneze pentru regene
rarea combustibilului nuclear. Instala
ția va fi folosită pentru extragerea plu- 
toniului din uraniu. Plutoniul obținut 
astfel va fi folosit în scopuri științifice.

BRAZZAVILLE. Adunarea Națio
nală a Republicii Congo (Brazzaville) 
a adoptat o lege cu privire la crearea 
unei organizații sindicale unice în țară

PARIS. Senatul francez a aprobat — „confederația sindicatelor congo- 
proiectul de lege al guvernului, votat leze“.
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