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IARNA LA FERMELE
ZOOTEHNICE

Sporirea producției de carne, lapte și alte produse animale este de mare însemnătate pentru aprovizionarea populației. In această privință, iarna constituie un adevărat examen pentru crescătorii de animale. Acum se pot evidenția mai mult hărnicia și priceperea în munca plină de răspundere care o desfășoară.în numeroase gospodării de stat și cooperative agricole de producție, începînd cu intrarea animalelor în grajduri și pînă primăvara, este menținut și chiar depășit nivelul producției realizate în perioada de pășunat. La cooperativele a- gricole de producție din Mădăras, regiunea Crișana, Biled și Șandra, regiunea Banat, Anadalchioi și Poiana, regiunea Dobrogea, acest lucru a contribuit la realizarea a peste 3 000 1 lapte anual de fiecare vacă furajată. în 1964, majoritatea unităților agricole socialiste și-au asigurat cantități mai mari de furaje decît în anul precedent, în sorti- njente mai variate și de calitate mai Lună. Hrănirea corespunzătoare a animalelor impune însă ca furajele să fie gospodărite și întrebuințate cît mai rațional. Folosind experiența anilor trecuți, membrii cooperativei agricole din comuna Iz- voru, regiunea București, administrează furajele numai pe bază de rații, întocmite în funcție de producția și greutatea animalelor. Aici a fost construit un complex furajer, dotat cu încăperi bine amenajate, în care se prepară nutrețurile grosiere, prin tocare și saramurare, pentru alimentația bovinelor, s-au instalat cazane pentru încălzirea hranei necesare porcilor etc. într-o sală prin cultivarea plantelor în soluții tamine pentru păsări. In vederea valorificării rentabile a nutrețurilor grosiere ieftine, acestea se toacă și se amestecă cu o soluție de melasă și uree, după care se folosesc în rația tineretului bovin pus la îngrășat. Datorită acestor măsuri, cooperativa obține producții mari de la toate speciile de animale.Asemehea exemple sînt numeroase. Ele arată cit este de important ca în această perioadă consiliile a- gricole să îndrume și să sprijine cooperativele agricole să organizeze folosirea cu randament maxim a furajelor existente, pe baza experienței unităților și a îngrijitorilor fruntași. Merită subliniate acțiunile întreprinse de Consiliul agricol raional Slatina, care a recomandat cooperativelor agricole de producție să organizeze brigăzi furajere. Aceste brigăzi, care în timpul verii se ocupă de cultura plantelor furajere, de recoltarea și depozitarea lor corespunzătoare, asigură, în această perioadă, transportul și prepararea nutrețurilor. Datorită acestor măsuri, la Curtișoara, Coteana etc se obțin de la animale producții mai mari decît în anii trecuți. Și în alte regiuni, cum sînt Dobrogea, Banat, Suceava, Bacău, Crișana etc., consiliile agricole întreprind numeroase acțiuni de sprijinire a cooperativelor agricole în folosirea rațională a furajelor, hrănirea și îngrijirea cît mai bună a animalelor în scopul măririi producției.Una din problemele care trebuie să stea în atenția consiliilor agricole și a conducerilor unităților agricole socialiste, în toată perioada de lamă, este organizarea creșterii în cele mai bune condiții a animalelor tinere. De felul cum sînt hrănite și îngrijite acestea depind atît realizarea unor sporuri mari de creștere în greutate, cît și obținerea unor producții sporite de lapte, lînă și alte produse. Asigurînd creșterea corespunzătoare a animalelor tinere, membrii cooperativei agricole de producție din Movileni, regiunea Iași, au ajuns să aibă vaci de mare producție, care dau în medie peste 3 000 1 lapte pe an. Această producție este dublă față de aceea care se
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realiza în anii trecuți. Există însă și unități în care animalele tinere stagnează în creștere, îndeosebi din cauza hrănirii necorespunzătoare. Pentru remedierea în timp scurt a acestui neajuns, este de mare însemnătate ca metodele înaintate de creștere a animalelor tinere să fie aplicate în toate fermele. Alăptarea artificială a vițeilor cu cantități diferențiate de lapte integral și smîntînit, după scopul producției, folosirea făinei de fin de lucerna în hrana porcilor și păsărilor ca sursă de vitamine, extinderea în a- celași scop a culturilor de masă verde în soluții nutritive, introducerea în rații a sărurilor minerale și a unor preparate, cum sînt antibioticele, și alte asemenea metode care, printr-o muncă perseverentă a specialiștilor, se pot aplica în toate unitățile, duc la realizarea de sporuri mari de creștere în greutate, la evitarea pierderilor de animale tinere și pui.Obținerea unei producții mari în ramura zootehnică este condiționată in cea mai mare măsură de permanentizarea îngrijitorilor la ferme, de ridicarea calificării lor, în așa fel încît ei să cunoască pînă în cele mai mici amănunte însușirile productive, caracteristicile și cerințele fiecărui în primire, cooperativa din Cîlnic, unde majoritatea îngrijitorilor crează permanent în această muncă, încă de la înființarea sectorului zootehnic. Cunoscutul mulgător Simion Uscat a crescut singur aproape toate vacile pe care le are în primire, ob- ținînd de la unele cîte 4 000—6 000 litri de lapte.în prezent, îngrijitorii participă la cursurile învățămîntului agrozootehnic de masă. Organizarea , aplicării imediate în practică a cunoștințelor însușite de către îngrijitori la cursurile pe care le frecventează va contribui ca încă în această perioadă să se realizeze o creștere importantă a producțiilor animalelor. Pe baza celor învățate în cadrul cercului de creștere a animalelor, îngrijitorii din cooperativa agricolă din Măgirești, regiunea Bacău, prepară cocenii și paiele prin tocare, saramurare și stropire cu melasă diluată, respectă cu strictețe programul de grajd, țin la zi evidența producției de lapte etc. In alte unități din , aceeași regiune, cum este cea din Filioara, raionul Tg. Neamț, nu s-a întreprins însă mai nimic pentru aplicarea în practică a metodelor predate la cursurile zootehnice. S-ar cîștiga foarte mult dacă aici nu s-ar face risipă de furaje și s-ar respecta rațiile întocmite și regulile de preparare a nutrețurilor. De asemenea, ar fi foarte utilă extinderea în toate unitățile raionului a experienței dobîndite de cooperativele agricole de producție din Țibucani, Păstră- veni, Davideni și din alte unde se face o hrănire animalelor, cu rezultate mai bune.Ridicarea calificării și tizarea îngrijitorilor sînt strîns legate de mărirea cointeresării lor materiale, prin aplicarea retribuției după producția obținută de fiecare de la animalele pe care le are în grijă. Pentru aplicarea cu succes a acestei metode pe scară tot mai largă în cooperativele agricole de producție, experiența unităților fruntașe arată că este foarte important ca în ferme să se asigure ținerea unei evidențe precise și la zi a producției de lapte, cîntărirea periodică a animalelor tinere și a lor puse la îngrășat.Folosirea cît mai chibzuită a rajelor, creșterea în bune condiții a animalelor tinere, aplicarea pe scară largă a metodelor zootehnice înaintate vor da putința ca în perioada de iarnă în fiecare unitate agricolă socialistă să se obțină producții cît mai mari de la animale.
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Una din halele Uzinei de preparare a minereurilor de fler de Ia Telluc Foto : Agerprei
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Pregătiri pentru însămînțările
de primăvarăORADEA (coresp. „Scînteii"), — în aceste zile, în regiunea Crișana se fac intense pregătiri în vederea lucrărilor agricole de primăvară. în centrul atenției se află condiționarea și verificarea semințelor. La laboratorul regional pentru controlul semințelor sosesc zilnic probe pentru determinarea puterii de germinație a semințelor care vor fi cultivate în primăvară. întreprinderea Agrosem- Oradea, care aprovizionează cu semințe unitățile agricole socialiste din regiune, a trimis probe pentru verificarea unei cantități de peste 6 000 tone porumb dublu hibrid. Rezultatele analizelor sînt foarte bune. Germinația este în medie de peste

95 la sută. Laboratorul a mai verificat întreaga cantitate de semințe pentru legume a aceleiași întreprinderi, precum și probele pentru 400 tone mazăre, plante furajere, fasole de cîmp și grădină. O mare atenție acordă pregătirii semințelor unitățile agricole socialiste din regiune. G.A.S. Barmod, de exemplu, a trimis probe pentru 200 tone porumb dublu hibrid, G.A.S. Cermei pentru 80 de tone ovăz, G.A.S. Socodor pentru 120 tone porumb și 20 tone mazăre etc. în prezent sînt în curs de verificare numeroase probe de semințe trimise de cooperativele a- gricole de producție din raioanele Șimleu, Marghita și altele.

Nol locuințe la Brașov
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SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

TOT SUB CERUL 
LIBER

In anii trecuți, cocsul de tur
nătorie primit la uzina noastră 
era descărcat la întîmplare, sub cerul liber, de-a lungul liniei de 
cale ferată. Răminea acolo un 
timp, se „mărunțea" ceea ce dău
na calității cocsului. Pentru înlă
turarea acestui neajuns, în vara 
anului trecut s-au construit în 
fața secției turnătorie, conform 
prevederilor planului M.T.O., mai 
multe buncăre în care urma să 
se depoziteze cocsul, calcarul etc. 
A fost instalat și un pod rulant 
cu greifer, pentru mecanizarea 
lucrărilor de desc&rcare-încărca- 
re. De la o vreme, însă, depozitul 
este mereu gol. Macaraua a ră
mas undeva la mijlocul liniei, 
cupa greiferului stă într-un 
buncăr. Și asta pentru că 
tovarășii de la serviciul trans
porturi al uzinei, în loc să 
depoziteze cocsul și alte materiale 
tn buncăre, continuă să le des
carce întîmplător, de preferință 
lingă liniile ferate; nici nu mai 
poți circula pe-acolo din cauza 
dîmburilor de cocs, calcar, nisi
puri speciale etc.

Așteptăm să se ia de urgență 
măsuri pentru depozitarea cocsu
lui și a celorlalte materiale în 
cele mai bune condiții.Un grup de muncitori de la Uzinele „Vulcan“ București

-

Un grajd modem de vaci la stațiunea experimentaid Lovrln, regiunea Banat

După cum am mai anunțat, la 
sfîrșitul anului trecut au început 
probele tehnologice la primele in
stalații ale fabricii de amoniac de 
la Combinatul chimic Craiova. Pri
mul agregat de separare a aerului 
de la această fabrică produce acum 
in mod continuu oxigenul și azotul 
necesar în procesul de fabricare a 
amoniacului. Fiind asigurate cele 
două elemente chimice — oxigenul 
și azotul — și aburul necesar teh
nologiei, zilele acestea la fabrica 
de amoniac au intrat în probe teh
nologice noi instalații: primul a- 
gregat de conversie a metanului și 
primul agregat de spălare a gazu
lui de sinteză cu soluție de mono- 
etanolamină. în zilele următoare 
vor intra în probe tehnologice alte 
instalații din cadrul fabricii. Tot 
la acest combinat vor intra curînd 
în probe tehnologice două fabrici 
— de acid azotic și de azotat de a- 
moniu, care vor prelucra amonia
cul produs în combinat.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
In inima munților Giurgeu se pro
filează silueta celei mai vechi și, 
totodată, una din cele mai tinere în
treprinderi miniere din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. Mina 
Bălan, deschisă cu cîteva secole în 
urmă, a cunoscut în ultimii ani o 
dezvoltare continuă. Privirile vizi
tatorului sînt atrase încă de la in
trare de o hală spațioasă dotată cu 
mașini și agregate noi. Două linii 
tehnologice de preparare a mine
reurilor au mărit capacitatea de 
prelucrare a întreprinderii de 35 de 
ori față de anul 1948. Volumul pro
ducției realizate în ultimii cinci ani 
a crescut de 4,5 ori, iar productivi
tatea muncii a sporit cu 62 la sută. 
Un grafic din incinta întreprinderii 
arată că, anul trecut, minerii și pre
paratorii au dat peste plan mai bine 
de 10 000 tone de minereu.

O MINĂ ÎNTINERITĂ
In ultimii ani s-au executat 

rie de lucrări de deschidere 
pregătire pentru creșterea capacită
ții minei — un puț de extracție, 
rostogoale colectoare de minereu și 
de rambleu, galerii și suitori. Prin
tre cele mai noi instalații se nu
mără stația modernă de compresoa- 
re pentru asigurarea energiei pneu
matice în subteran, o centrală ter
mică și un atelier mecanic.

Este în curs construirea unei linii 
de preparare a minereului; lucrările 
avansează rapid. Brigăzile de zidari, 
dulgheri și fierari betoniști și-au 
organizat astfel munca incit să exe
cute lucrările în termenul prevăzut. 
La cîțiva kilometri se află un alt 
șantier. Aci se construiește un baraj

o se- și de
menit să asigure apa industrială ne
cesară instalațiilor de preparare 
ale minei.

Cătunul de odinioară din apropie
rea minei Bălan, cu numai cîteva 
zeci de familii, s-a dezvoltat și din 
punct de vedere urbanistic. In afara 
cîtorva sute de apartamente pentru 
mineri și a două blocuri pentru a- 
proape 800 de nefamiliști, aici s-au 
construit un staționar medico-sani- 
tar, magazin universal, club, o 
cantină cu 900 de locuri. Printre 
noile obiective se află alte 360 de 
apartamente care vor fi date în fo
losință în 
strucțiile 
culturale 
locuri un

cursul acestui 
noi industriale 
conferă minei 
aspect cu totul

an. Con- 
și social- 

și acestor 
nou.

Combinatul chimic Craiova. Aspect de noapte

Programe, manuale 
și specificul meseriilorCorespunzător cerințelor avîntulul rapid al economiei naționale, în anii puterii populare s-a creat, prin grija partidului și statului, o largă rețea de școli profesionale și tehnice. Astăzi, în aceste instituții de în- vățămînt se pregătesc tineri în peste 500 de meserii și specialități.Rețeaua școlilor profesionale și tehnice subordonate Ministerului Industriei Alimentare, la a căror activitate ne vom referi în articolul de față, asigură pregătirea de muncitori calificați, maiștri și tehnicieni în peste 36 de meserii și specialități, potrivit cerințelor diferitelor sectoare: morărit și panificație, prelucrarea laptelui, cărnii, legumelor și fructelor etc. La acestea s-au adăugat, în ultimii ani, meserii și specialități în domeniul frigotehnicii. Avînd asigurate condiții tot mai bune de studiu, laboratoare și ateliere, biblioteci bine înzestrate, fiind instruite de cadre didactice cu experiență, noile promoții de absolvenți își ocupă locul în producție cu o pregătire tot mai temeinică, pentru a îndeplini cu pricepere sarcinile ce le vor reveni în întreprinderile industriei alimentare înzestrate cu tehnică modernă.

La școală șl în producțiePerfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ din aceste școli, astfel încît să poată ține în permanență pasul cu ritmul rapid de ridicare a nivelului tehnic al producției, este asigurată în bună măsură de planurile de învățămînt și de programele școlare. îmbunătățite simțitor în ultimii ani, acestea reflectă preocuparea ministerului tutelar și a Ministerului învățămîntului pentru realizarea unei legături strîn- se între procesul de învățămînt și cerințele producției. Așa cum rezultă și dintr-un studiu recent, o bună parte din planurile și programele de învățămînt au fost întocmite în mod judicios, asigurîndu-se elevilor, pe lîngă o pregătire profesională corespunzătoare, și cunoștințe temeinice de cultură generală. Dar studiul respectiv a relevat și faptul că unora dintre ele li se mai pot aduce o serie de îmbunătățiri.O primă problemă care se cere a fi analizată este aceea a materiilor prevăzute în planurile de învățămînt, avîndu-se în vedere profilul

actual al meseriilor pentru care sînt pregătiți elevii și ținîndu-se seama de dezvoltarea pe care o cunoaște industria alimentară prin introducerea pe scară tot mai largă în întreprinderi a tehnicii noi, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție. Din cauza Unei analize insuficiente asupra concordanței ce trebuie să existe între planurile și programele de învățămînt și specificul diferitelor meserii pe specialități, în prezent sînt situații cînd, de e- xemplu, elevii-maiștri care vor lucra în abatoare, la prepararea mezelurilor, în sectoarele de morărit, băuturi alcoolice și răcoritoare ș.a., studiază obiectul termotehnica în a- celași număr de ore ca și elevii maiștri furnaliști și oțelari pentru care ea este un obiect de bază. După părerea noastră, nu este justificat nici ca o serie de obiecte, printre care mecanica tehnică, termotehnica, studiul materialelor, utilaje de ridicat și transportat, să fie studiate nediferențiat, în același număr de ore, de toți țeaua școlilor ministerului înainte amintit, fără cerințele concrete ale fiecărei meserii.Prin conținutul lor, alcătuit pe baza respectării criteriilor științifice și a principiilor didactice, majoritatea programelor școlare urmăresc să asigure în ansamblu, printr-un sistem închegat și unitar de cunoștințe, o bună pregătire tuturor elevilor. Totuși la stabilirea conținutului u- nora dintre ele nu s-a ținut seama în suficientă măsură de posibilitățile de asimilare temeinică a cunoștințelor de către elevi, de necesitatea evitării supraîncărcării lor cu cunoștințe de care se vor folosi prea puțin în activitatea de producție. Se pune întrebarea : în ce măsură teme ca „Mașini și turbine cu aburi", „Motoare cu ardere internă", „Compresoare", „încălziri centrale", precum și reprezentările, în diferite diagrame, ale proceselor termice și randamentelor acestor mașini și instalații, însoțite de ample calcule și demonstrații matematice, contribuie la o mai bună pregătire de specialitate a elevilor ? Sînt ele legate de nevoile și cerințele meseriei de maistru morar, panificație, preparare mezeluri și băuturi răcoritoare ? în cadrul obiectului „U- tilaje de ridicat și transportat" elevii-maiștri din meseriile amintite

primesc un volum mare de cunoștințe despre transportul, comprimarea și rarefierea gazelor, calculul hidraulic și de dimensionare a conductelor, care nu au nici o contingență cu specificul acestor meserii. Și în programele de fizică, mecanică tehnică și electrotehnică sînt incluse teme care nu răspund cerințelor concrete ale pregătirii maiștrilor și tehnicienilor pentru industria alimentară.
Manuale sau tratateiSe cuvine să subliniem faptul că, în urma eforturilor susținute din ultimul timp, pentru învățămîntul profesional și tehnic din industria alimentară a fost elaborat un important număr de manuale de specialitate, care acoperă în mere parte o- biectele stabilite în planurile de în-(Continuare în pag. Il-a)

elevii-maiștri din re-a se avea în vedere

Prime 
de vechimeîn semn de prejuire pentru activitate îndelungată și rodnică, un număr de peste 7 600 de docheri, scafandri și marinari ai flotei noastre comerciale maritime și fluviale au primit zilele acestea prime de vechime în valoare de 6 392 000 lei. Printre cei cărora li s-au acordat astfel de prime se află marinarii cu multă experiență de pe noile cargouri romîneșfi „Dobrogea", „București", „Galaji" și de pe tancurile petroliere „Ploiești" și „Prahova”.
La odihnă
și tratament

VATRA DORNEI (coresp. „Scîn
teii"). în pitoreasca stațiune balneo-cli- 
materică de la confluența Dornei cu 
Bistrița, care funcționează și pe timpul 
iernii, au sosit primii oaspeți din acest 
an la odihnă și tratament. Sînt oameni 
ai muncii din regiunile Bacău, Galați, 
Hunedoara, Iași, Suceava, din orașul 
București. Pentru perioada de iarnă aci 
au fost luate din vreme măsuri menite 
să creeze condiții cît mai bune oaspe
ților. S-au revizuit instalațiile, s-a fă
cut aprovizionarea cu combustibil și a- 
limente necesare. în tratarea diferite
lor afecțiuni cardio-vasculare și reuma
tice se aplică în prezent aerosoli, mo
fete, dușuri subacvale etc. în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor profesio
nale a fost organizat un curs pentru 
personalul sanitar mediu, pentru diete- 
ticieni și un ciclu de referate pentru 
medicii stațiunii. Numai în cursul 
anului trecut în această stațiune 
și-au petrecut concediul de odihnă și 
tratament peste 10 000 de cetățeni.

TELEGRAMĂ
Tovarășului LIU ȘAO-ȚI

Președintele Republicii Populare Chineze 
Tovarășului CIU DE 

Președintele Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină 

Tovarășului CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze PekinStimați tovarăși,In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al Consiliului de Miniștri, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem sincere felicitări cu prilejul alegerii tovarășului Liu Șao-ți ca președinte al Republicii Populare Chineze și a tovarășului Ciu De în funcția de președinte al Comitetului permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, precum și a numirii tovarășului Ciu En-lai ca premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Folosim acest prilej pentru a transmite poporului chinez caldele noastre urări să obțină mari și noi realizări în opera de construire a socialismului în patria sa, iar dv. personal vă dorim, dragi tovarăși, multă sănătate și succes în îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate.Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză să se dezvolte continuu, spre binele ambelor popoare, în lume. al cauzei socialismului și păciiGHEORGHE GHEORGHIU DEJ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine ION GHEORGHE MAURER Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine
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Pe urmele articolelor
De la un an la altul, colectivele din întreprinderi și-au îmbogățit experiența în domeniul ridicării nivelului calitativ al produselor, descoperirii și punerii în valoare a noi rezerve interne de reducere a prețului de cost și creștere a beneficiilor. Identificarea căilor de utilizare economicoasă a fondurilor materiale și bănești, concomitent cu îmbunătățirea continuă a calității produselor, a devenit o preocupare din ce în ce mai largă a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din toate verigile activității unei întreprinderi, de la aprovizionarea teh- nico-materială pînă la desfacerea produselor.Se știe că economiile obținute pe baza reducerii prețului de cost au o mare importanță pentru sporirea a- cumulărilor bănești ale statului. Desigur, rezultatele în acest domeniu vor trebui menținute și dezvoltate. Dar preocuparea pentru realizarea de economii nu poate fi ruptă de sarcina îmbunătățirii continue a calității produselor, care constituie un obiectiv esențial al întregii activități economice a întreprinderilor. După cum s-a subliniat și la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, problemele calității și ale economiilor în producție trebuie soluționate într-o justă îmbinare.Este limpede de înțeles că orice economie în dauna calității înseamnă de fapt o pierdere pentru economia națională. Acele întreprinderi care au fabricat anumite produse de calitate necorespunzătoare au întîmpinat greutăți în desfacerea lor, ceea ce a influențat negativ îndeplinirea indicatorilor financiari ; deficiențele de calitate au dus la creșterea consumurilor de materiale, la irosirea de muncă, la ridicarea costurilor de producție.S-a confirmat în practica a numeroase întreprinderi că, totdeauna, cele mai judicioase măsuri pentru realizarea unor produse de înaltă calitate asigură, concomitent, și obținerea de economii și beneficii suplimentare. De ce ? Produsele de calitate sînt desfăcute imediat, întreprinderea intră în posesia contravalorii mărfurilor livrate și deci a beneficiilor — prin îndeplinirea planului la producția marfălkvîndută și încasată.. Numai în acest fel, economiile realizate prin reducerea peste plan a prețului de cost se pot reflecta în întregime sau într-o măsură cît mai mare în volumul beneficiilor.Aceste cîteva aspecte ale legăturii dintre calitate, economii și beneficii sînt cunoscute și de către organele bancare, cu ocazia controlului efectuat in întreprinderi. în prezent, inspectorul băncii, îndeplinind pe lîngă atribuțiile pe linia veniturilor de stat și verificarea amănunțită a decontărilor — inclusiv refuzurile de calitate și amînările de plată, folosirea creditelor, depistarea tuturor imobilizărilor și lichidarea lor — este în posesia unui material bogat care îi permite să facă o analiză multilaterală a activității întreprinderii de care se ocupă, să contribuie substanțial, prin măsurile propuse, la sporirea acumulărilor bănești și la accelerarea mobilizării lor la buget. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, lui îi revine îndatorirea de a sesiza conducerile întreprinderilor, organele tutelare ale unităților și organizațiilor economice controlate atunci cînd constată refuzuri de mărfuri din cauza calității lor necorespunzătoare.Cînd își propun să realizeze economii peste plan, majoritatea întreprinderilor stabilesc și cît anume din acestea se vor transforma în beneficii suplimentare. Uzina „Steaua roșie**  din București, de exemplu, s-a angajat la începutul anului trecut să realizeze o economie totală la prețul de cost de 1 000 000 lei și beneficii peste plan de 850 000 lei. Angajamentele au fost îndeplinite. Alte întreprinderi, deși au realizat econo

Piion de oțel în construcție pe una din magistralele pentru transportul 
energiei electrice

mii la prețul de cost, acestea nu s-au regăsit în întregime sau nici măcar parțial în beneficiile peste plan. Una din cauzele importante care au generat astfel de situații o constituie îndeplinirea neritmică a sarcinilor de producție și a planului producției marfă vîndute și încasate, ceea ce a făcut ca economiile efectiv realizate să fie diminuate de penalizările plătite pentru stocurile supranormative de produse finite, uneori de calitate necorespunzătoare. Tocmai așa se explică de ce la „întreprinderile pentru industria bum- bacului**  din București economiile suplimentare la prețul de cost în sumă de 206 000 lei, realizate pe 9 luni din 1964, nu s-au finalizat în beneficii peste plan.Ar mai fi de adăugat un fapt. Organele bancare constată uneori situații cînd o întreprindere fabrică alte sortimente decît cele planificate, „alergînd**  după cele mai rentabile, dar care nu au întotdeauna desfacerea asigurată. Se înțelege că a- ceasta se face cu prețul încălcării obligațiilor contractuale față de unii beneficiari; în asemenea situații, întreprinderea își creează singură greutăți financiare. Se cuvine ca astfel de practici, dăunătoare inte-
In sprijinul respectării 
disciplinei contractualeModul cum sînt îndeplinite sarcinile contractuale de către întreprinderi reprezintă un domeniu de bază al controlului prin leu exercitat de organele Băncii de Stat. Cum urmăresc acestea respectarea disciplinei contractuale între întreprinderi ? Organele bancare verifică dacă plățile pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii sînt prevăzute în contractele încheiate. Prin controlul preventiv, unitățile băncii au îndatorirea de a preîntîmpina decontarea documentelor care nu conțin, în mod expres, numărul și data contractelor sau comenzilor scrise, iar ulterior trebuie să verifice, prin sondaj, existența reală a contractelor pe baza cărora s-a executat plata facturilor.Organele Băncii de Stat ale sucursalei Brașov se ocupă sistematic de accelerarea decontărilor, urmăresc îndeaproape respectarea de către întreprinderi a disciplinei contractuale. Cea mai mare parte a întreprinderilor nu solicită decontări care ar însemna o încălcare a contractelor sau a comenzilor ferme stabilite anterior. Sînt însă întreprinderi care, uneori, prezintă spre decontare facturi pentru livrarea de produse neprevăzute în contractele încheiate. Este cazul fabricii „Octombrie roșu**  din Ghimbav, care a trimis anul trecut întreprinderii „Postăvăria Romînă**  din București mărfuri peste cantitățile comandate în valoare de aproape 1 000 000 lei. în urma controlului, organele băncii au refuzat plata facturilor, iar mărfurile au fost restituite furnizorului. Este clar că nu folosesc nimănui asemenea manevre cu produse care nu sînt prevăzute în contractele economice.în cadrul controlului efectuat de organele sucursalei noastre se a- cordă o deosebită atenție respectării contractelor economice de către unitățile care cooperează la realizarea produselor în uzinele coordonatoare. Multe din cele 43 de întreprinderi care colaborează cu uzina „Tractorul**  și din cele 45 de fabrici și uzine care concură la realizarea autocamioanelor de către „Steagul roșu'*  sînt în regiunea Brașov. Cu 

reselor economiei naționale, să fie combătute de organele bancare, în- trucît influențează și realizarea acumulărilor bănești ale statului.Controlul financiar bancar are menirea să stabilească și proporția în care economiile și beneficiul peste plan, realizate de către întreprinderi, sînt urmarea efortului propriu al colectivului și nu a „păstrării**  sau „creării" unor rezerve în planul de reducere a prețului de cost, prin prevederea unor cheltuieli exagerate. Desigur, în astfel de situații, fără eforturi din partea întreprinderii pentru a valorifica rezervele interne, apar în mod nejustificat economii peste plan la prețul de cost.Folosind mai judicios pîrghiile care le stau la îndemînă, perfecțio- nîndu-și activitatea de verificare și îndrumare, în acest an organele fi- nanciar-bancare au posibilitatea să sprijine mai eficient întreprinderile în obținerea de rezultate superioare în îmbunătățirea calității produselor și realizarea unor indicatori financiari corespunzători dezvoltării economiei naționale.
Iulian BITULEANUdirectorul Direcției venituri de Stat din Ministerul Finanțelor

ajutorul pîrghiilor de control financiar noi urmărim permanent ca livrările în cadrul planuhii de cooperare — atît în ce privește sortimentul și cantitatea cît și calitatea produselor — să decurgă ritmic, potrivit contractelor încheiate.Din practica de pînă acum se desprinde tot mai mult necesitatea de a se întări în continuare relațiile de cooperare între întreprinderi. După părerea noastră, ar fi bine ca toate întreprinderile să perfecteze între ele contracte planificate, atunci cînd există plan de colaborare. Același regim ar trebui să fie aplicat și a- celor întreprinderi care, pentru realizarea planului de cooperare, intră în legătură cu alte uzine colaboratoare. Dacă o asemenea reglementare nu este posibilă, sîntem de părere să se studieze extinderea sferei de aplicare a contractului de furnizare reglementat obligatoriu.în legătură cu creșterea rolului contractelor economice în livrările reciproce de mărfuri dintre întreprinderi se mai ridică și altă problemă. "După cum se știe, o caracteristică a contractelor constă în a- ceea că, în prezent, ele se încheie pentru perioade care corespund unui trimestru sau unui an. Dar livrările în cadrul contractelor trebuie să se facă ritmic, la termene intermediare, potrivit necesităților producției din unitățile beneficiare. în a- ceastă privință consider util ca organele tutelare să aducă reglementări unitare, deoarece anumite întreprinderi furnizoare stabilesc u- neori în contracte termene neraționale de livrare — o singură dată pe lună sau pe trimestru — ceea ce împiedică aprovizionarea ritmică a întreprinderilor beneficiare și, deci, buna desfășurare a producției lor.Organele bancare din regiunea noastră vor acorda un sprijin mai larg unităților productive, vor întări activitatea de verificare, în scopul îndeplinirii întocmai a sarcinilor asumate de către întreprinderi prin contractele economice încheiate.
Gheorghe GĂLEȘANU directorul sucursalei Băncii de Stat a regiunii Brașov

Programe, manuale 
și specificul meseriilor(Urmare din pag. I-a)vățămînt. Sînt evidente calitățile întrunite de cele mai multe din aceste cărți școlare care, sintetizînd ceea ce este esențial pentru o disciplină sau alta, prin claritatea expunerii și dozarea judicioasă a cunoștințelor în raport cu particularitățile de vîrstă ale elevilor, cu tipul de școală, reprezintă un sprijin prețios în munca individuală a acestora.Unii autori n-au ținut însă seama că la baza elaborării manualelor școlare trebuie să stea principiul legării cît mai strînse a învățămîntu- lui profesional de practică, ordonarea și sistematizarea materialului în așa fel încît, și pe această cale, să se evite supraîncărcarea elevilor. Tocmai de aceea în unele cărți școlare se reiau — sumar sau dezvoltat, dar, fără îndoială, nelalocul lor — o serie de cunoștințe care se predau la alte obiecte. De exemplu, peste un sfert din volumul manualului „Mașini și instalații frigorifice" (a- dică 150 de pagini), destinat elevilor- maiștri mecanici pentru acest sector, cuprinde cunoștințe și noțiuni despre transmisia căldurii, legile gazelor, transformări și cicluri termodinamice ș.a., pe care ei le primesc în a- celași an de studiu la obiectul „Ter- motehnica", iar unele și la fizică. In acest caz este de neînțeles de ce autorul nu și-a respectat propria afirmație de la pagina 5 de a nu reconstitui demonstrațiile a căror expunere este întîlnită în alte cursuri, în special la matematici, fizică și termotehnică. în plus, cunoștințele de matematici (limite, . funcții, calcul diferențial și integral), care nu sînt necesare elevilor școlilor teh

publicate
„Forme și metode 
moderne de organizare 
a producției"în „Scînteia" nr. 6 453 a apărut articolul cu titlul de mai sus, în care se arăta experien|a dobîndită de unele colective și se semnalau unele deficiențe. în legătură cu acest articol, conducerea uzinei „Autobuzul "-București. ne scrie : „Pe linia îmbunătățirii metodelor de organizare a producției, colectivul uzinei noastre a căutat ca, în funcție de specificul producției, să aplice cele mai bune metode de organizare. Proiectele de dezvoltare și modernizare a uzinei prevăd organizarea fabricației pe linii tehnologice, împărțite pe tacfe de lucru, în ordinea fluxului tehnologic. Această organizare a fost realizată parțial prin darea în folosință a unei hale noi de montaj, unde operațiile se succed cronologic, în mod rațional. Pentru anul 1965 esfe prevăzut să se reorganizeze fluxul tehnologic la atelierul de construcții șa- siuri și caroserii și la atelierul de vop- sitorie. Operațiile principale au fost separate pe tacte de lucru și se vor executa în ordinea fluxului, iar deplasarea caroseriilor de-a lungul fluxului tehnologic se va face mecanizat. Cu fonduri de mică mecanizare s-a amenajat o bandă transportoare cu nouă posturi de lucru pentru montarea motorului pe caroserie la autoutilitare. în prezent, un colectiv de ingineri și tehnologi studiază posibilitățile de aplicare a tehnologiei de grup la secția prelucrări mecanice”.Din partea ■ conducerii Uzinei de strunguri din Arad am primit o scrisoare în care se arată că au fost organizate linii tehnologice pentru roți dințate, axe canelate, furci-pîrghii, carcase etc. „Aceasta a permis prelucrarea în grup a roților dințate și axelor canelate. Aplicarea tehnologiei de grup și prelucrarea pieselor în linii- tehnologice au avut importante efecte economice : volumul transportului s-a redus cu peste 30 la sută, ciclul mediu de uzinaj s-a redus cu circa 8 la sută, iar prin gruparea reperelor s-au putut introduce S.D.V.-uri generale etc.'.
„Pregătiri gospodărești - 
edilitare pentru iarnă"

Articolul cu acest titlu, publicat în 
„Scînteia" nr, 6 370, analiza stadiul lu
crărilor gospodărești efectuate sau a- 
flate în curs în perioada respectivă în 
diferite orașe din (ară și sublinia nece
sitatea ca ele să fie terminate înainte 
de venirea iernii.

în legătură cu acest articol, Sfatul 
popular al Capitalei ne comunică : 
„In scopul unei cit mai bune rezolvări a 
problemelor pe care le ridică activita
tea de gospodărire comunală în timpul 
iernii, s-au luat din timp măsuri orga
nizatorice, concretizate în planuri de 
pregătire și acfiune pentru fiecare întreprindere de gospodărie comunală. 
Această problemă a fost analizată de 
Comitetul executiv al Sfatului popular 
al Capitalei intr-una din ședințele sale. 
Măsuri corespunzătoare au fost luate 
in ce privește punerea la punct a vehiculelor și instalațiilor de transport în 

nice de maiștri, fac ca manualul să fie în bună parte inaccesibil.Deși elevii cărora li se adresează manualul vor lucra ca maiștri mecanici la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor frigorifice din cadrul antrepozitelor, întreprinderilor de industrializare a laptelui și a cărnii, aceste probleme sînt tratate foarte sumar. La pagina 559, în capitolul „Exploatarea instalațiilor frigorifice" autorul enumeră condițiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul ce deservește aceste instalații, și anume : să exploateze instalațiile în condiții optime, să știe să execute reparațiile necesare, să prevadă din timp defecțiunile care se pot ivi etc. Aceste probleme sînt, desigur, foarte importante, dar cum pot fi ele însușite cînd în manual exploatarea instalațiilor este redată în numai 6 pagini, reparațiile pe o pagină și jumătate iar despre defecțiunile ce pot surveni și cauzele lor nu se arată aproape nimic ? în schimb, manualul abundă în elemente de calcul de construcție, dimensionare și verificare a mașinilor și organelor de mașini : cartere-ba- tiuri, cilindri, supape, pistoane, capete de cruce, arbori, volanți, precum și în tabele cu tipuri și caracteristici de pompe centrifuge, pompe cu piston, ventilatoare și motoare trifazate asincrone. Toate acestea fac ca manualul să aibă mai mult o configurație de tratat de specialitate decît de carte școlară.
După cerințele profesieiSînt unele programe și mânușile care, deși se elaborează pentru tipuri de școli diferite în scopul aco

comun, apă, etc., pentru intensi
ficarea ritmului de reparare a pavaje
lor, dîndu-se prioritate arterelor folo
site de autobuze și troleibuze'.

„Activitatea in producție 
a studenților-1964"

In legătură cu articolul publicat sub 
titlul de mai sus în „Scînteia" nr. 6439, 
Ministerul lnvățămîntufui ne-a trimis un 
răspuns în care se menționează că propunerile privind îmbunătăfirea condițiilor pentru desfășurarea practicii în 
producție a studenților sînt binevenite. 
Pe baza cererilor primite din partea in
stituțiilor de învățămînt superior, a fost începută acțiunea de stabilire a locuri
lor de practică pentru o perioadă mai îndelungată. In răspuns se arată, de a- 
semenea, că se află înfr-un stadiu avan
sat elaborarea noului regulament de 
practică.

„Dar dispensarul ?"Dispensarul minei Sărmășag, regiunea Crișana, nu este bine gospodărit, se semnala în scrisoarea cu tiflul de mai sus, publicată în „Scînteia" nr. 6 449. Meniurile sînt alcătuite de cele mai multe ori fără a se fine seama de prescripțiile medicului.în răspunsul primit de la Trustul minier „Ardealul” se arafă că s-au luat măsuri privind buna întreținere a dispensarului, iar meniurile pentru bolnavi vor fi alcătuite potrivit prescripțiilor medicale. S-a solicitat secției sanitare a raionului Șimleul Silvaniei suplimentarea schemei cu personal de îngrijire.
„Nu aveți să schimbați 
1 leu ?"

In urma publicării, în „Scînteia" nr. 6442, a unei scrisori cu titlul de mai 
sus, care semnala unele greutăți ivite 
în procurarea biletelor de călătorie la 
tramvaiele și autobuzele cu autoservire, 
I.T.B, ne răspunde: „Pentru înlăturarea deficiențelor semnalate în scrisoare — care sînt reale — în viitorul apropiat 
I.T.B. va pune în vînzare, la toate uni
tățile „Tutunul" aflate în apropie
rea stațiilor, bilete de carton pentru 
liniile de autotaxare. Pînă atunci, s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea siste
mului de aprovizionare și vînzare a li
chelelor de bilete pe aceste linii**.

„Închise in plin sezon"La scrisoarea publicată, sub titlul de 
mai sus, în „Scînteia” nr. 6447, Direcția Comercială a Capitalei ne răspunde: 
„La toate unitățile de desfacere cu a- 
mănuntul se fac, potrivii reglementă
rilor în vigoare, inventare periodice, pe baza graficelor întocmite de fiecare or
ganizație comercială. In unele cazuri, 
aceste inventare pot coincide cu închi
derea magazinelor pentru renovare, modernizare etc., atunci cînd lucrările 
respective se execută într-o perioadă 
de limp care depășește intervalul între 
două inventare obligatorii. în cazul ar
ticolului menționat, sesizarea a fost justă și s-a atras atenfia organizațiilor comerciale respective să ia măsuri pen
tru a preîntîmpina pe viitor eventuale 
deficiențe similare**.

peririi acelorași obiecte de învățămînt, totuși nu se deosebesc esențial în privința structurii, conținutului și modului de prezentare. Această stare de fapt se oglindește și în paginile cîtorva manuale. Deși s-au editat separat cărți de chimie alimentară și microbiologie adresate elevilor din diferite școli, ele au un conținut aproape identic, iar tratarea problemelor se face la același nivel atît în școlile profesionale, cît și în cele tehnice de maiștri. Din a- ceastă cauză, elevii de la școlile tehnice de maiștri, în 20 la sută din totalul orelor afectate învățămîntului teoretic pe întreaga perioadă de școlarizare, repetă cunoștințe studiate în anii școlii profesionale. In privința legăturii dintre cunoștințele cuprinse în manualul de microbiologie și specificul concret al meseriei sînt edificatoare cîteva aspecte desprinse din conținutul său. Elevii-maiștri, indiferent de specialitățile în care se pregătesc, au de parcurs 275 de pagini despre microbiologia tuturor produselor alimentare, în timp ce noțiunile referitoare la microbiologia specifică fiecărei meserii sînt redate pe numai 3—5 pagini. în același manual se reiau probleme care constituie obiectul altor discipline. Capitolul „Microbiologia panificației" conține în principal cunoștințe despre procese tehnologice privind prepararea și dospirea aluatului, coacerea și randamentul pîinii etc., iar microbiologia propriu-zisă a produselor de panificație este schițată doar pe o pagină. Pe de altă parte, în manualele de tehnologia meseriei, o dată cu

Mecanizarea In exploatările forestiere : transportul buștenilor cu ajuto
rul funicularului în sectorul Voivodeasa al I. F. Rădăuți

CĂLĂTOR
PRIN CONSTELAȚII»

Lui Romulus Irimeș, electrician la 
uzina „Carbochim" din Cluj, îi plac 
stelele. De cînd era copil stătea cu 
ochii pe ele, nopți întregi, minunîn- 
du-se. Acum, la treizeci și patru de 
ani, Irimeș este un veritabil astronom, 
amator bineînțeles, totuși astronom.

Prin 1948, pe cînd era elev la o 
școală profesională, lui Irimeș i-a căzut 
în mină un volum despre astronomie. 
L-a citit pe nerăsuflate și, dintr-odată, 
stelele parcă i-au devenit mai apro
piate. Apoi, la Biblioteca Universitară, 
a urmărit cu perseverență tot ce apă
ruse în materie de cunoaștere a stelelor. 
Astăzi, în biblioteca sa personală, din 
cele o mie de volume, vreo trei sute 
sînt închinate astronomiei. Și fiindcă 
întîlnea diferiți termeni de specialitate, 
s-a gîndit să-și alcătuiască, pentru uz 
propriu, un dicționar care, în prezent, 
cuprinde cîteva caiete groase și cîteva 
mii de termeni. Așa i-a venit ideea să 
scrie un A.B.C. astronomic.

Cu timpul, Irimeș a simțit nevoia 
să pătrundă și mai adînc în Univers. 
Dar cu ce ? Ii stătea la dispoziție apa
ratura observatorului astronomic din 
Cluj, dar ar fi vrut să aibă el apara
tele sale. Așa se face că acum opt ani 
și-a construit singur o lunetă de tip 
Galilei cu o putere de mărire de 64 
de ori. Cîțiva ani mai tîrziu era gata 
și un telescop, la a cărui construcție a 
muncit cinci luni. Noul aparat mărește 
de circa 300 de ori.

Se ridica o problemă: unde să-și in
staleze aparatele ? La el acasă nici 
vorbă, întrucît locuiește pe o stradă 
cu clădiri înalte. A apelat la un co
leg de-al său, Ion Răcășan, tot elec
trician, care locuiește în comuna Baciu 
(lîngă Cluj) și care i-a pus la îndemînă 
grădina casei. Era, bineînțeles, o so
luție de moment. Atunci i-a venit o 
idee și mai îndrăzneață. Să-și con
struiască un mic observator. Acum con
strucția este aproape gata, pe Dealul 
Aluniș din comuna Baciu.

Descoperirea unor stele este legată 
de numele unor astronomi amatori. 
Poate că și Irimeș își va găsi steaua 
lui...

Gheorghe VLAD

descrierea proceselor tehnice de prelucrare și fabricare a produselor și derivatelor acestora, așa cum e firesc, se prezintă și microbiologia lor caracteristică. în manualul de „Tehnologia laptelui și produselor lactate", cunoștințele de microbiologia laptelui, a conservelor de lapte, smîntînă, unt, brînzeturi și alte preparate sînt desfășurate pe un număr dublu de pagini față de manualul de microbiologie. O situație asemănătoare există și în manualele de tehnologia cărnii, tehnologia preparatelor și conservelor din carne ș.a.Pentru elevii-maiștri mecanici de mașini și instalații frigorifice s-a editat manualul „Conserva, 'a alimentelor prin frig", care cuprinde, în bună parte, o serie de cunoștințe necesare în activitatea lor practică : tehnologia frigorifică a produselor alimentare, procesele fizice, chimice și biologice ale produselor în timpul conservării prin frig. Dar în același timp se acordă un loc considerabil și -altor noțiuni legale de tehnologia unor produse, precum și de alte sisteme de conservare a produselor alimentare, care nu privesc această specialitate.După părerea noastră, ar fi necesară reexaminarea planurilor de învățămînt, a programelor și a manualelor folosite în școlile profesionale, tehnice și de maiștri din industria alimentară, pentru a li se a- duce îmbunătățirile corespunzătoare cerințelor actuale și de perspectivă ale pregătirii cadrelor. în acest scop credem că ar fi deosebit de utilă organizarea unei discuții de către Ministerul învățămîntului, Editura didactică și pedagogică și Ministerul Industriei Alimentare, cu participarea unor cadre didactice cu experiență, a autorilor de manuale, precum și a unor specialiști din producție.
Ing. Vasile MATEI
Ing. Mihai SĂNDULESCU

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro- 

mine : Motanul Încălțat — (orele 11),. 
Traviata - (orele 19,30). Teatrul de sta 
de operetă : Tîrgul de tete — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Eminescu — (orele 15), 
Inșir-te mărgărite — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Patima de sub ulmi — (orele
15.30) . Avarul — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Rinocerii — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de via
ță — (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Fu cuminte, Crlstofor 
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Oedip — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Zizl și... formula ei de 
viață — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Glulețti : Mușcata din fereastră — 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Vulpile — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb — (orele 10.30), Soldatul 
fanfaron — (orele 16). Teatrul regional 
București (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Stăpinul apelor — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Pofta vine... rlzind — 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală ți cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Anna 
Christie — (orele 20). Teatrul „Țăndări
că" : Băiatul ți vîntul — (orele 10,30), Eu 
șl materia moartă — (orele 20,30). Tea
trul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) : Carnaval la Tănase — (orele 
20), (sala Victoria) : Aventurile unei um
brele — (orele 20). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : O carte 
despre frumusețe — (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de ansamblul 
circului italian Medrano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Cîntind în ploaie : Sala Palatului 

R. P. Romîne (seria de bilete 1 263 — 
orele 20). Șeful : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Calabuch : Luceafărul 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Festi
val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Gri- 
vița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Can- 
Can — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). La 
patru pași de infinit : Republica (9,15; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Melodia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). O zînă ca-n po
vești : Carpați (10; 12; 14; 16). Intilnire 
cu spionul : București (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Feroviar (9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Climate — cinemascop: 
Victoria (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20.45), Bu- 
cegi (9,45; 12,30; 15,15; 18; 21). Hamlet — 
cinemascop : Central (10; 13,15; 16,30;
19.30) , Rahova (16; 19). Sălbaticii de pe
riul morții — cinemascop : Lumina (9,30; 
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45), Ferentari (14; 
16; 18; 20). Sedusă și abandonată : Union 
(11; 15,30; 18; 20,30), Buzești (10,30; 15;
17,45; 20,30). Două povestiri — Grangure- 
lul cel sfios — Omul de zăpadă — Că- 
ciulița cu ciuc roșu — Supărare : Doina 
(orele 10 dimineața). Umbrelele din 
Cherbourg : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Povești de primăvară — Chitara
și claxonul — O strîngere de mînă peste 
Baltica — Goblenurile din Bratislava — 
Sport nr. 6 — Monumentele Romei an
tice în Bulgaria : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Diavolul deșertului : Ciu
lești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), Flamura 
(9; 11.45; 14,30; 17,15; 19,45). Șapte ani de 
căsnicie — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (10; 15,30; 17,45; 20). Teama: Cul
tural (16; 18,15; 20,30), Adesgo (15,30; 18:
20,30).  Cartouche — cinemascop : Dacia 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Ghinionistul: 
Unirea (16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; .19; 
21) Judecătorul de minori : Tomis 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Floreasca
(15,45; 18,15; 20,45). Doi în stepă : Flacăra 
(16; 18; 20). Casa neterminată : Vitan (16; 
18.15; 20,30), Popular (16; 13,15; 20,30). Ve
selie la Acapulco : Miorița (9,15; 11.30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21). Maria : Munca (16; 
18,15; 20,30). Pacea (16; 18; 20). încurcă
tură blestemată : Arta (15; 17,45; 20,30), 
Progresul (15; 17,45; 20,30). Comoara din 
Vadul Vechi : Moșilor (15,30; 18: 20,30). 
Ziua fericirii — cinemascop : Viitorul 
(16; 18,15; 20,30). 30 de ani de veselie :
Crîngași (16; 18; 20), Cotroceni (15; 17; 19; 
21). Roșu și negru (ambele serii) : Volga 
(9,30; 13; 16,30: 20). Ivailo : Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Musafiri ciudați pe
muntele de gheață : Cosmos (16; 18,15;
20,30).  Străinul — cinemascop (ambele 
serii) : Colentina (15,30; 19).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru pionieri și școlari : Al
bum de vacanță. 19,35 — Aventurile lui 
Robin Hood (XIV) : Alchimista. 20,00 — 
Directorul de scenă — de W. A. Mozart. 
21,00 — In fața hărții. 21,10 — Itinerar... 
prin galeria universală a Muzeului de 
artă al Republicii Populare Romîne. 
21,35 — Serile Sofiei — Transmisie de la 
Sofia. în încheiere : Buletin de ștlrfe. 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri in țară : vremea a fost în gene

ral rece, cu cerul variabil în jumătatea 
de sud a țării șl mai mult noros în nord. 
Au căzut precipitații locale sub formă 
de ninsoare în Banat șl Ardeal. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între minus 12 grade la Cîm- 
genl și plus 2 grade la București. In 

ucurești : Vremea a fost In general 
frumoasă, cu cer variabil, mai mult se
nin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins plus 2 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
și 12 ianuarie a.c. In țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
temporare. Vînt potrivit, predominînd 
din vest. Temperatura în creștere 
ușoară; minimele vor fi cuprinse intre 
zero șl minus 10 grade, iar maximele în
tre minus 4 ți plus 6 grade. Ceață locală. 
In București : vreme în genera! în
chisă. Vor cădea precipitații temporare. 
Vînt potrivit, predominînd din vest. 
Temperatura în creștere ușoară. Ceață 
dimineața.
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CEEA CE
NU E SPECTACULOSDacă s-ar face o statistică să se afle care dintre categoriile profesionale se bucură de mai multă stimă din partea opiniei publice din țara noastră, cred că n-am fi surprinși dacă am afla că în general minerii și siderurgiștii ar ocupa locul întîi, fiindcă într-adevăr se pare că aceste două profesiuni nu sînt numai spectaculoase și importante, ci și, în ciuda mecanizării continue, dintre cele mai grele. De aceea li s-au și închinat minerilor și ofelarilor atîtea cîntece și versuri și au fost și continuă să fie și acum obiectul atenției filmelor de actualități și al informațiilor de presă și reportericești. Pentru omul obișnuit faptul n-ar putea fi atît de natural dacă avem în vedere că noi nu mai consumăm cărbuni decît rar în locuințele noastre ca să ne gîndim direct și cu recunoștință la cei care îi scot din adîncul pămînfului, iar în ceea ce îi privește pe ofelari, niciodată nu ne ducem la magazin să cerem: „Dați-mi, vă rog, două kilograme de metal". De importanța muncii lor ne dăm seama numai dacă facem un mic efort deductiv, fiindcă deocamdată marea noastră industrie metalurgică nu produce încă obiecte spectaculoase de larg consum care să sară în ochi, cum ar ii automobilele pe care le produc industriile mai vechi ale unor țări, sau ascensoare de mare perfecție în blocurile noastre care să nu necesite atîtea reparații, sau poduri uimitoare suspendate peste marile ape sau marile depresiuni. Dar dacă ne gîndim puțin, tractoarele noastre, care au invadai definitiv nu mai mediul nostru r cerute și la export și mioanele „Carpați", vasta rețea de transporturi . mai puțin spectaculoase.amintim autobuzul, sau care îl luăm zilnic și ne duce la locul de muncă, avînd adică înaintea ochilor numai realizările „vizibile" ale industriei metalurgice, nu și cele care ne-ar cere cunoștințe speciale ca să le subliniem importanța. In schimb însă, cel puțin de cîteva ori pe an, ne ducem la magazin și cerem să ni se .vîndă lucruri făcute de oameni direct pentru noi, menite nu numai să ne apere de vreme rea, dar să ne facă și plăcere. Fiindcă s-a observat că un lucru util, frumos executat, produce aceeași încîntare la țoale vîrstele și că acest sentiment, împreună cu contrariul său, depășește uneori mica satisfacție sau micul necaz și ne împinge în zone mai adînci și mai sensibile unde are un ecou adesea neașteptat, care a surprins totdeauna nu numai pe- cei care au studiat moda de-a lungul veacurilor, dar și pe filozofi. Și aici trebuie observat că dacă un filozof celebru, oprit fiind de un prieten să vadă ce de obiecte frumoase sosiseră spre vînzare într-un magazin, a putut să exclame: „Ce de lucruri se găsesc de care eu n-am trebuință", nu aceeași exclamație a putut-o avea vreodată o avea nimeni cînd și să se încalțe: nu fie și frumos? ieftin cu putință? am venit de astă____ _______ ___ __________și nu într-o oțelărie, deși o fabrică de încălțăminte nu are nimic spectaculos înăuntru și îmi dau seama că va trebui procedat altfel ca să-i interesăm pe cititori cu impresiile pe care mi le-ar lăsa o vizită în întreprinderea dumneavoastră.Toată această introducere pe larg a fost ascultată de tovarășul Niculae Marinescu, directorul Fabricii de încălțăminte „Dîmbovița", cu acea tăcere calmă pe care am întîlnit-o la toți conducătorii de întreprinderi care sînt și specialiști (dîn- sul fiind inginer chimist în specialitatea tăbăcărie) și mai ales foarte tineri (în preajma a treizeci de ani) și care și-au făcut din necesitatea de a fi mereu la curent cu problemele pe care le ridică atît profesiunea lor cît și munca de conducere a întreprinderii, o disciplină intimă. Această impresie s-a confirmat apoi îndată ce l-am auzit vorbind. L-am întrerupt să aflu mai întîi de unde e (îmi spune că e bucureștean), unde a studiat, ce profesiune au părinții (au fost cizmari) și dacă e căsătorit (soția e inginer proiectant și au o fetiță de patru ani). După care l-am ascultat și eu foi în tăcere, dar fără să iau însemnări, și nu pentru că lucrurile pe care le auzeam nu erau de cel mai mare interes, ci pentru că tot acest istoric al acestei fabrici de pe malul Dîmboviței (comasarea unor mici făbricuțe, reprofilarea și reutilarea lor cu mașini moderne, meca- ritzarea unor munci altădată infernale — vezi descrierea făcută de Geo Bogza tăbăcăriilor de altădată) semăna în mod uimitor cu altele, al altor uzine sau întreprinderi de pe cuprinsul țării și care au trecut prin același proces; de mult cititorul s-a familiarizat cu acest proces, a auzit multe asemenea povestiri și le-a trăit el însuși suficient de adînc ca să nu-l mai surprindă cînd le înfîlnește povestite în ziare...— ...In orice caz, încheie tovarășul Marinescu scurta trecere în revistă a istoricului fabricii și a problemelor specifice pe care le au de rezolvat, la caracterizarea dumneavoastră, că dacă un lucru e util, de ce să nu fie și frumos, noi j am adăuga o a treia trăsătură, care tre- ' buie să vă spun că nu e deloc neglijată de imensa majoritate a oamenilor și a- nume să fie și durabil. O să vă convingeți de existența tuturor trăsăturilor care vă interesează vizitîndu-ne totuși fabrica și, dacă găsiți subiectul pe care îl cău- tați, să scrieți despre el fie la ziar, fie într-o lucrare de-a dumneavoastră.Am pornit bineînțeles să vizitez fabrica. Mă simțeam susținut de o curiozitate vie: să văd nu atît cum se tăbăcește o piele crudă de vită și devine apoi pantof delicat de femeie, ci să văd cum muncesc cei care odinioară apăreau în reportajele sus-amintite ale lui Geo Bogza într-o atmosferă de coșmar. Tovarășul Boldișor care ne însoțește e membru în comitetul de partid al fabricii și a fost la origine tot cizmar, știe că Topîrceanu a scris o poezie cu un cizmar care șade pe trepiedul lui și... Și, relatîndu-mi aceasta, el completă restul printr-un rîs complice care vroia parcă să spună că eu, fiind scriitor, știu da

Marin PREDĂ

nu-rural ci sînti apoi și ca-familiare îni rutiere, nu sînt. Fără să maitroleibuzul pe

femeie și n-o poate trebuie să se îmbrace dacă e util, de ce să Și, bineînțeles, cît mai Așa că iată pentru ce dată la dumneavoastră

acel personaj caraghios al poetului care avea gîndurile acelea amărîte chiar și pentru acele vremuri cînd existau asemenea scaune numite trepiede.| Am luat-o întîi pe urmele reporterului pomenit, avînd în minte și imaginile ilustratorului celebrului reportaj, Perahim, deși mi s-a atras atenția că tăbăcăria de tic vorbind, trată în acea carte.nat deodată unul din punctele de reper unde eram sigur că o să găsesc ceva deosebit. Am văzut o hală imensă care deodată mi-a amintit de copilărie, de mirosul pe care-l avea cojocul unui vecin cînd îl apuca ploaia și venea pe la noi, miros de argăseală. Imense grămezi de piei crude erau trase de băieți voinici, sortate, întinse pentru a fi transportate. Muncă asemănătoare cu a oricărei secții a oricărei fabrici care primește materie pi-imă. N-am mai urmărit să văd în mod minuțios ce se mai în- fîmplă cu pieile. Pentru că . n-am mai văzut nicăieri hîrdaiele din reportajul sus-numit duse pe umeri de oameni cu înfățișări de stafii călcînd prin băltoace pline de singe putred de vită sau de reziduuri chimice care le ardeau picioarele desculțe și late ca labele oamenilor preistorici. Am observat doar în treacăf că toți cei -care lucrau acolo erau tineri, că aveau cizme și halate de cauciuc și că întreaga hală era bine luminată și aerisită.Am continuat apoi oprindu-ne într-o secție de prelucrare a deșeurilor de talpă (unica din țară, după cum mi se spune) care seamănă în obiectivele ei cu cele care fabrică plăci aglomerate în industria lemnului sau celuloză în industria de prelucrare a stufului. Aici, din resturi de talpă, prin procese chimice de desfibrare și apoi de recompunere a a- cestor deșeuri, se face iar la loc talpă, de o anume calitate perfect asemănătoare cu cea naturală dar, bineînțeles, nu de aceeași valoare, și care aduce mari economii întregii industrii de încălțăminte din țara noastră. Dacă te gîn- deșfi că lanțul de reacții chimice pe care-l presupune o asemenea producție, descompunerea și apoi recompunerea unei materii prime de origine nu vegetală și nici minerală, ci animală, e lesne de închipuit că asta reprezintă în mod evident un progres important in tehnica și chimia industriilor tăbăcărești. Ne în- tîlnim aci cu inginerul-șef, un tînăr cam de aceeași vîrstă cu directorul său ; avea ceva de rezolvat, se întîmplase ceva chiar aici la aceste mașini de prelucrare a deșeurilor, se opriseră și era o problemă cu repararea defecțiunii. Am pipăit acea masă ca o mămăligă neagră și moale care trebuia să redevină talpă și am mers apoi mai departe.Am intrat într-o hală în care erau uscate pieile. Erau lipite pe geamuri montate și puse să alunece pe inele metalice care le duceau spre o etuvă enormă unde erau vîrîte și ținute sub o temperatură fierbinte și care vîjîia tot timpul. Ieșeau pe dincolo uscate în cîteva minute (sau în cîteva ore) și mi s-a spus că această operațiune dura altădată cîteva zile. Șeful de echipă, tovarășul Arcuș, e oltean, a învățat tăbăcăria la nouăsprezece ani și-l ascult povestind. E un om voinic, în preajma a patruzeci și cinci de ani și povestește fără culoare deosebită, dar foarte exact în relatarea amănuntelor, care nu sînt pitorești în limbajul său, dar sînt în ele înșile. A încercat întîi, ca orice oltean, să facă comerț, întîi cu fructe exotice, dar nu i le cumpăra nimeni, pe urmă cu gaz, umbla cu dubele pe umeri strigînd: gaz, gâzi Dar n-a mers prea bine nici cu gazul și nici cu lucrul la o fermă din Otopeni a unui avocat unde s-a dus nemaiavînd ce să facă, înainte de a se hotărî să se facă tăbăcar. „Lasă că te învăț eu pe tine tăbăcăria!", i-a promis șeful de echipă de la secția cea mai grea unde fusese trimis, acolo unde pe vremea aceea trebuiau cărate cu umerii pieile ude și puturoase incomplet jupuite de pe capefele de vită, care — așa le lua patronul, să-i iasă mai ieftină mîna de lucru — mai aveau încă coarne (și nu numai viermi) viguros, ducea pe umeri hîrdăul, șeful dicat de una pe lat să se învețe minte cum e cu tăbăcăria. Dar el nu s-a speriat, a lucrat mai departe și a ajuns tăbăcar. Prin 1948 tovarășul Arcuș s-a căsătorit și, pe la treizeci și șase sau treizeci și șapte de ani, cînd nu mai credea că vine, i-a venit un copil. De la secția unde a lucrat inițial a fost mutat în ultimii ani la

celebruluimi s-a atras atenția aici nu este, topogra- cea descrisă și ilus- Asta mi-a elimi-

coarne, ci și „orez", și cînd tînărului oltean, i-a alunecat parul cujos parul și i-a
adică deși care a ri- altoit

s-o
in
to

uscătorie, cîștigă bine, copilul este adus dimineața la căminul fabricii unde i se servește un mic. dejun și un prînz și se întoarce acasă cu tata și cu mama, cînd pe tată nu-l rețin la uzină treburi în munca obștească. Locuiește într-un bloc nou construit, unde tovarășul Arcuș are un apartament cu două camere, depen- dinfe și încălzire centrală.Părăsim pe tovarășul Arcuș cu echipa sa și, traversînd curtea, urcăm apoi în- tr-o secție de ștanfare. Aici, diferite tipuri de mașini ștanțează conform tiparelor pielea prelucrată. Sînt diferitele forme necesare produsului care se fabrică. Se aude mereu în contra-timp, venind din direcții care nu pot produce nici o armonie de sunete, zgomotul caracteristic al acestor mașini care corespunde cu clipa cînd ștanța se înfige în piele și îi smulge forma: zdup, și apoi în altă parte zdrop, hocl Utilajul, ne explică maistrul secției, tovarășul Șoimu, e fabricat în țară, la Sibiu, din 1956. înainte se lucra cu ștanțe D.S.G. cu randament scăzut. Azi secția e utilată complet pentru producție mare.Acum vine rîndul celor mai moderne secții ale fabricii, pe care tovarășul Bol- dișor le-a lăsat anume la urmă ca să-mi dau seama de gradul de automatizare al anumitor operații foarte fine care înainte se făceau cu mîna fără să se atingă, bineînțeles, nici randamentul și nici calitatea produsului de azi.După unele semne înțeleg că s-a cam terminat de văzut ceea ce era mai important și că dacă vreau să mai insist, să repet vizita prin aceleași locuri în altă zi. Aveam însă în minte descripția unei mașini monstruoase din mereu sus- numitul reportaj, un fel de gură de metal care trebuia să fie alimentată de un lucrător cu cantități de piele pe care gura le hăpăia clănțănind implacabil. Cu amîndouă mîinile muncitorul trebuia să țină pielea și să tragă de ea obținînd în felul acesta o înmuiere a ei și o elasticitate mai mare. L-am întrebat pe tovarășul Boldișor dacă o asemenea mașină mai există.— Cum să nu, mi-a răspuns, vreți vedeți?— Neapărat, am spus eu, și am trat traversînd iar curtea interioarăsecția în care exista și această mașină.Pe drum i-am povestit însoțitorului meu cum reporterul, descriind această mașină, redă apoi toată drama unui muncitor care, istovit de o muncă de peste douăsprezece ore, rău hrănit cum era și lipsit de vlagă și amețit în același timp de această mișcare mecanică a mașinii, a avut o clipă de slăbiciune, mașina i-a prins mîna, i-a sfișiat-o și mi se pare că după aceea omul a și murit. Cînd am intrat în secție și am văzut-o și eu, ori nu mai era aceeași mașină de atunci, ori într-adevăr victima accidentului de muncă trebuie să fi fost într-un hal de istovire fizică totală ca să i se întîmple ceea ce reporterul descrie. Mașina seamănă într-adevăr cu o gură care înaintează și se retrage apucînd, dar mișcarea ei nu are nimic monstruos, iar muncitoarea care lucrează la ea îi întinde pielea ca la o simplă mașină de cusut și munca i se pare și ei și mie ușoară și chiar plăcută.Pornesc spre ieșire dar am totuși senzația că mi-a mai scăpat ceva și îmi a- mintesc la timp; îl întreb pe tovarășul Boldișor: cine face aceste modele, acești pantofi eleganți care poartă denumirea „Mondial", cui îi aparține concepția lor. AI exclamă el și ne întoarcem înapoi. Desigur, există o secție de creație condusă de tovarășul Iosif Solomon, care lucrează în această specialitate de peste treizeci de ani. A avut timp, după cum ne declară el, să cunoască pe toată lumea, pe toți muncitorii din fabrică. E un om de statură înaltă, se apropie de șaizeci de ani și din discuție îmi dau seama că e un om experimentat în profesiunea lui și că neîncetat creează noi modele potrivit cu posibilitățile fabricii și cu exigențele publicului. Dar înțeleg de ce însoțitorul meu aproape că omi- sese să vizităm și această secție. Nu e nimic de văzut, sau mai bine zis nu e nimic spectaculos de văzut sau nu e nimic de văzut dinfr-o aruncătură de ochi; sînt oameni care lucrează, ca peste tot, în toate întreprinderile noastre socialiste de industrie ușoară. Se croiesc modele, se execută, se trimit spre aprobare, se includ în plan... Ca peste tofl Și, ca peste tot, ceea ce e de preț nu e vizibil în mod spectaculos în munca lor. Afară poate de expresia chipurilor lor, expresie relaxată, atentă și liniștită a unor oameni care știu că prin munca lor zilnică — pe care o fac folosindu-se fot mai mult de mașini — nu îndeplinesc numai planul și nu-și cîștigă numai existența lor și a copiilor lor, ci contribuie în același timp și la construirea unei noi societăți.

r u.
Copii din Bixad (Țara Oașului) Foto : Ionifă Andron.

LA TEATRUL NATIONAL0 întrecere a formațiilor
artistice de amatori „INȘIR-TE MARGARITEdin Capitală

și brigăzile 
din București și din co- 

aparțin Capitalei iau 
întrecere artistică cu 

partidului". Ea se va 
două etape de-a lun- 

Intrecerea 
dezvol-

O dată cu primele zile ale noului 
an, formațiile artistice de amatori 
muzicale, coregrafice 
artistice
munele ce 
parte la o 
tema „Slavă 
desfășura în
gul întregului an 1965. 
urmărește intensificarea și 
tarea continuă a activității formați
ilor artistice de amatori prin îmbo
gățirea repertoriului cu noi lucrări 
inspirate din actualitate, prin spori
rea numărului de spectacole de ca
litate prezentate în fața unui public 
cît mai numeros.

Cine ar crede astăzi, asistînd la „în- șir-te mărgărite", că piesa aceasta atît de matur și temeinic construită, pe care, pe bună dreptate G. Călinescu o numea „o încîntătoare și fericită producție a teatrului nostru”, a fost scrisă cînd autorul ei, Victor Eftimiu, abia trecuse pragul vîrstei de douăzeci de ani ?Și, totuși, „Inșir-te mărgărite", care l-a consacrat rei versuri au fost piesa pe autorul ei, ale că- recitate de multe ge-

Expoziții
Cele peste 200 de fotografii în alb- 

negru și color, de la cea de-a 7-a 
expoziție bienală de fotografii artis
tice a cercurilor de fotografi amatori 
ale medicilor și personalului sanitar 
din întreaga țară, prezintă diverse 
aspecte de viață într-o largă diversi
tate de teme. In cei doi ani care au 
trecut de Ia bienala precedentă — 
perioadă căreia îi aparțin și fotogra
fiile expuse — medicii fotografi ama
tori au fost prezenți cu lucrări la 
peste 20 de expoziții din (ară și de 
peste hotare, precum și în paginile 
unor reviste. Fotografii realizate de 
ei au fost admise la o serie de saloa
ne internaționale, printre care cele 
din Australia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, fiind remarcate în articole de 
critică artistică sau reproduse în 
cataloage. Multe din lucrări au fost 
distinse cu premii.

Adela Mârculescu (Sorina)

★

SUCEAVA (coresp. „Scînteii'). — 
Ieri s-a deschis la Suceava o expozi
ție de artă plastică. Sînt prezentate 
lucrări create în ultima vreme de către 
artiști plastici și de membri ai cercu
rilor de artă plastică de pe lingă ca
sele raionale de cultură din regiune. 
Picturile în ulei, acuarelele, desenele 
în tuș și în creion, sculpturile și gravu
rile în lemn, ceramica și mozaicurile 
înfățișează imagini din viața nouă a 
orașelor și satelor regiunii.

nerații, nu încheia o carieră, ci o deschidea sub cele mai frumoase auspicii. „Inșir-te mărgărite", Nastasia", piesa au reprezentat mai cunoscuți noastre. Dacă aducea în 1927 maturgia noastră, cartierului industrial șir-te mărgărite" deschidea, în 1911 —• anul premierei — o nouă cale în înțelegerea folclorului romînesc.Era evident că autorul acestei piese de largă respirație învățase la școala lui Emi- nescu și Alecsandri, unde se află sursa unora din procedeele de prelucrare a folclorului. Dar tînărul dramaturg a încercat atunci să aducă, pe un tărîm ce părea istovit și mai ales banalizat, datorită nefericitelor. producții semănătoriste ce-au copleșit primul deceniu al secolului, o perspectivă inedită. Fondul piesei cel tradițional, personajele descind din lumea basmelor romînești, evoluția este, identică pînă la un anume punct cu aceea a prototipurilor populare, proiecția în fantastic, urmează — în genere — legile folclorice. Sensurile etice ale piesei

ca și „Domnișoara lui G. M. Zamfirescu, afirmarea unora dintre cei dramaturgi ai literaturii „Domnișoara Nastasia" o lume nouă în dra- lumea periferiei, a bucureștean, „In-

sînt aceleași cu ale literaturii populare : în lupta dintre cei doi poli opuși ai. basmului — „binele" și „răul" — binele iese ca de obicei învingător. Ca și în creația orală, felul de a se purta al eroilor, obiceiurile lor sînt acelea ale oamenilor din popor. „Inșir-te mărgărite" s-a impus încă de acum cincizeci și patru de ani. Unii au pus aceasta pe seama tiradelor somptuoase ce recomandau publicului un virtuos al rimei. Dar explicația nu-i Pentru că, mai înainte ____ ,în „Inșir-te mărgărite" materialul tradițional era prelucrat dintr-o optică modernă, de un om al secolului douăzeci, care privea cu suspiciune nota convențională a unor noțiuni prestabilite. Eroii săi — cum ar fi Zmeul Zmeilor ■— se revoltă împotriva imaginii stereofipe care s-a format despre ei. Mitul este adus la dimensiunile lui adevărate, la datele reale de la care a pornit. Oamenii din popor se sperie numai aparent de vrăji și unii dintre ei, cum ar fi Păcală — întruchiparea ironiei țărănești — știu că toate fabulațiile fantastice nu-s decît rodul închipuirii.Pornind, așa cum am spus, de la prototip, de la schema tradițională, Victor Eftimiu o părăsește de-a lungul acțiunii dînd personajelor sale o semnificație modernă. Spectatorii au simțit în trecut că drama Sorinei, eroina principală a piesei, reprezintă în esență drama femeii de atunci, care-și căuta fericirea vrînd să destrame convențiile, să nu se supună unor legi rigide și absurde.In această viziune asupra folclorului, în acest dialog raționalist și ironic uneori, cu legenda și mitul, în această permanentă și meșteșugită întrepătrundere a realului cu fantasticul, în ecoul pe care zbuciumul eroinei principale îl are în inima spectatorului aflăm secretul succesului de atunci și de astăzi al piesei lui Victor Eftimiu. Dacă mai adăugăm și ceea ce aducea ea nou în arta versificației prin folosirea unui grai popular autentic, vom vedea de ce această piesă s-a înscris temeinic în istoria dramaturgiei romînești.

ritmului și suficientă, de toafe,

Regizorul Miron cificul piesei și

estelor

★Niculescu a intuit spe- a evidențiat elementele ce i-au asigurat trăinicia de-alungul deceniilor. Ar fi fost desigur eronat să se răpească piesei caracterul ei feeric, dar ceea ce mi se pare potrivit este faptul că feeria nu a copleșit sensurile ei umane, că „Inșir-te mărgărite" nu s-a transformat într-o „piesă cu mare spectacol". Regizorul și scenograful Jules Perahim au evitat decorul fastuos, creînd un cadru larg, prielnic marilor elanuri ce caracterizează pe eroii principali ai piesei. N-am înțeles necesitatea introducerii unora din momentele coregrafice care, după părerea mea, au

încărcat inutil scena fără să aducă elemente noi în sublinierea ideilor.Din numeroasa distribuție, bine condusă, s-au desprins cîteva profiluri pregnante. Interpreta Sorinei, Adela Măr- culescu, a avut grația și suplețea cerută de rol, intuind în același timp intensele frămînfări ale unui suflet pur care aspiră către dragostea adevărată. Rolul Sorinei cred că rămîne una dintre creațiile cele mai izbutite ale spectacolului. I se alătură o remarcabilă creație a lui Emil Liptac în Zmeul Zmeilor, o interpretare ce a mers spre esența partiturii dramatice, punînd în lumină în cîteva scena ideile majore ale piesei. In rolul Vrăjitoarei, Const. Raufchi a subliniat datele cunoscute ale personajului cu o notă sarcastică, fără însă a șarja. O apariție ce a cîștigat pe drept aplauzele săiii a Jost Cosma Brașoveanu, un Păcală autentic — iscusit povestitor popular, „hîtru bun de glumă", isteț și vorbăreți cu iscusit povestitor popular,

uptac (Zmeul Zmeilor)
Văzuți de Silvan

mintea mereu iscoditoare.

fost dată spiritual de Catițaplica i-a fost dată spiritual de Catița Ispas. Alături de ei amintim numele lui Nicu Dumitriu (Alb împărat), care a dat potrivită al al al
rolului o populară, Soarelui), zeana) și mos).Muzica a însoțit cu comentariul spectacol izbutit, pe măsura piesei, căruia nu i-ar strica însă, spre final, o anumită surdină deoarece în viitoarea entuziasmului vocile actorilor se dezlănțuie nediferențiat. Cu „Inșir-te mărgărite” Teatrul Național din București a înscris încă o realizare de prestigiu în direcția valorificării dramaturgiei romînești din trecut.

notă de bonomie Mitzurei Arghezi (Floarea Ioanei Bulcă (Ileana Cosîn- lui Florin Piersic (Făt-Fru-de scenă a lui Ion Dumitrescu ei adecvat un

Valerlu RlPEANU

Fabrica „Dîmbovița" t la capătul uneia dintre benzile de pregătit și cusut încălțămintea
Foto : R. Costin

Luna car fii
la sate

Largă acțiune de masă devenită tra
dițională, „Luna cărții la sate" se va 
desfășura între 1 februarie și 1 martie, 
urmărind ca ji la edițiile precedente 
o mai bună popularizare a cărții la sate.

Pe agenda „Lunii cărții la sate" sînt 
înscrise numeroase manifestări: întîlniri 
ale cititorilor cu scriitori, cu redactori de 
edituri; ingineri agronomi vor purta dis
cuții cu membrii cooperativelor agricole 
de producție pe marginea cărților agro
zootehnice. In cămine culturale, școli, 
unități agricole socialiste, întreprinderi 
forestiere se vor organiza seri literare, 
simpozioane, prezentări de cărți, recenzii, 
concursuri. Se vor înființa noi librării, 
se vor amenaja bazare și standuri per
manente, precum și expoziții de cărți cu 
vînzare. Pentru popularizarea cărților 
se tipăresc numeroase materiale de in
formare a cititorilor — afișe, cataloage, 
buletine, foi volante, prospecte, semne 
de carte etc.

(Agerpres)
Amurg

Foto : Gh. Vințilă
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O gamă cit mai largă de servicii 
pentru populație

GĂRILE
In numere anterioare ale ziarului am înfățișat aspecte din citeva 

sectoare ale deservirii populației — forme moderne de comerț, organi
zarea activității hotelurilor, posibilitățile de extindere a gamei de ser
vicii oferite de cooperația meșteșugărească. In cele ce urmează, ne pro
punem să punem în discuție unele probleme dintr-un domeniu de de
servire în care se înregistrează de asemenea multe solicitări. Este 
vorba de numeroasele prestări pe care publicul dorește să le obțină în 
gări. In legătură cu aceasta am cerut păreri, sugestii de la cetățeni, pe 
care le redăm mai jos.

Cînd pleci 
la drum

O călătorie începe cu procurarea biletului. Este întîiul contact al cetățeanului cu complexul de servicii oferite în gară. De obicei, călătorul este grăbit — și în primul rind de acest lucru ar trebui să țină seama cei de la ghișeele unde se eliberează biletele. Ca operație în sine, vizarea biletului este dintre cele mai simple și mai rapide. Și, totuși, în fața acestor ghișee așteaptă multă lume, îndeosebi cînd mersul trenurilor prevede plecarea în cursă a mai multor garnituri la intervale scurte. Astfel se întîmplă în Gara de Nord în jurul orei 8 dimineața. Ca număr, ghișeele ar putea face față. Dar... „Cîteodată, poți citi un anunț la un ghișeu că acolo se vînd bilete pentru toate direcțiile, ne-a relatat tovarășul Gheorghe Modoran. Aștepți cit aștepți să-ți vină rîndul, dar cînd ajungi în fața ghișeului cu pricina, casiera te informează că nu distribuie bilete decît pentru anumite trasee și că pentru acela care te interesează, biletele se obțin la alt ghișeu. Atunci, firește, o iei de la capăt, numai pentru că nu a avut nimeni grija să mute tăblița la ghișeul unde era nevoie de ea pentru buna informare a călătorilor". Tovarășul Ion Țone ne-a semnalat un aspect asemănător: „Uneori, după ce ți-ai pierdut vremea la un ghișeu, afli că acolo se vînd bilete doar pentru o clasă sau alta".Și la agențiile de voiaj se produce aglomerație. Dar nu la toate ghișeele, ci numai la unele — și anume la cele deasupra cărora stă scris : Craiova-Timișoara-Arad. Alături, sub tăblița indicatoare : Con- stanța-Galați sînt zile de destindere. Solicitanții sînt mai puțin numeroși în acest sezon. Ca să-și omoare timpul, una dintre casierele Agenției de voiaj nr. 1 croșetează. L-am întrebat pe șeful unității dacă n-ar fi chibzuit ca funcționarele de la ghișeele cu „sezon mort" să dea ajutor colegelor lor, spre a economisi cit mai mult timp cetățenilor. Ne-a asigurat că așa se și obișnuiește la această agenție, deși era evident că lucrurile stăteau cu totul altfel. Nu destul de bine este organizată munca și la Agenția de voiaj nr. 2, unde aceeași repartizare rigidă a traseelor pe ghișee îngreunează uneori procurarea biletelor. O vizită în sălile de așteptare ale Gării de Nord a- rată că ele sînt amenajate pe măsura acestei importante porți de intrare în Capitală. Curățenie exemplară, sute de fotolii tapisate cu material plastic, portbagaje, o bună iluminație, aparat de radio, televizor, iar pe mese — ziare,

A pierde sau 
a nu pierde 

trenul

A fi punctualMă feresc de judecățile sumare și 
pripite, dar instinctul merge înaintea 
rațiunii și i se întîmplă — uneori — 
să nu greșească. Sună o alarmă în 
mine în fața primei manifestări de ne- 
punctualitate a unui proaspăt cunos
cut i chiar dacă rațiunea e dispusă să 
acorde înțelegere, încrederea mea se 
simte așezată pe un loc alunecos — 
se clatină din acel prim moment. De 
prea puține ori mi s-a întîmplat să 
rectific schița sumară, dar esențială 
— de portret, sugerată de această 
primă nepunctualitate. De aceea am 
ajuns să consider punctualitatea o 
carte de vizită dintre cele mai defi
nitorii. Am Învățat să știu că un cu
sur aparent mărunt maschează aproa
pe întotdeauna unul, sau mai multe, 
mai mari. Fiindcă un cusur nu se 
dezvoltă singur, își trage rădăcinile 
dintr-altele, din care se hrănește, cu 
care se completează, se asortează și 
se acoperă. Iată de ce judec aspru, cu 
sentință imediată, lipsa de punctua
litate, fără discriminări : în cutare sau 
cutare împrejurare I Aceleași trăsă
turi morale se lasă descoperite, mai 
tîrziu sau mai devreme. Cel care își 
permite micile derogări, acordlndu-și 
singur dispense de la rigorile punc
tualității, și le permite cu aceeași 
elasticitate și pe cele mari. N-am 
întîlnit încă un om nepunctual în 
micile angajamente, dar sever cu sine 
In cele mari. Un om punctual este 
implicit un om de cuvînt. Se respectă 
și te respectă.

Deci se amestecă în lipsa de punc
tualitate o comodă împăcare cu sine; 
hai să fim mai blînzi: în cel mal bun 
caz, o ușurință. O îngăduință față de 
sine, o nepăsare față de celălalt. Un 
mic sau un mare egoism. O mică sau 
o mare incorectitudine — dar mic sau 
mare, e adaus sau scăzămînt de la 
unul și același lucru. E ciudat — chiar 
așa-zișii „distrați', „uituci", simpa
ticii zăpăciți care încurcă orele și zi
lele, au un calendar și un ornic foar
te exact cînd au de apărat interesele 
lor. încurcă socotelile altora, dar rare
ori și pe ale lor. li suspectez la fel 
ca și pe nepunctualii cu memorie 
bună și declarată.

Cred că nu exagerez: punctualita
tea este și ea, în cele din urmă, o ex
presie a conștiinței.

Sidonia DRAGUȘANU 

reviste, mersul trenurilor. Călătorii găsesc aici un loc de popas care le oferă o ambianță plăcută.In incinta gării o serie întreagă de unități de deservire stau la dispoziția cetățenilor. Restaurantul cît și bufetul expres oferă un meniu satisfăcător. Se constată însă că gospodarii lor s-au limitat la atît. Localul restaurantului nu este încălzit cum se cuvine, servirea mesei este prost organizată. Comportarea personalului lasă uneori de dorit. Din cauza unei cafele negre, de pildă, poți pierde trenul : durează mult pînă apare ospătarul, pînă ce servește la masă și, apoi, din nou pînă vine să încaseze banii. S-a încetățenit, la unii dintre .ospătarii de aici, un stil de muncă pe care îl caracterizează răspunsul dat zilele acestea unui client grăbit : „Și ce mare nenorocire dacă pierdeți trenul ?“.Alături, la bufetul expres, localul — neîngrijit — face în același timp și oficiul de depozit al ambalajelor.Pe peroane îți atrag atenția chioșcurile noi pentru desfacerea gustărilor și băuturilor. Ele au o linie modernă de construcție și sînt frumos colorate. în vitrinele lor zărești adesea și pachețele cu gustări. Față de circulația intensă din a- ceastă gară, este binevenită măsura ca unitățile amintite să fie deschise în permanență. Dar programul nu este respectat. Sub pretextul aprovizionării, uneori chioșcurile stau închise ore de-a rîndul.
Restaurant 

pe roți

Multe trenuri pornesc la drum cu un a- devărat restaurant pe roți. E drept că de la vagonul-restaurant, din pricina spațiului restrîns, nu poți avea pretențiile pe care le-ai avea în mod obișnuit de la o unitate de alimentație publică. Se impune, totuși, ca și aici să existe un minimum de condiții pentru buna deservire.— Ce-ați dori să găsiți la vagonul-restaurant ? întrebarea aceasta am adresat-o cîtorva călători. „Meniul e cam sărăcăcios — este de părere tovarășul Radu Nițulescu. Lipsă de varietate am constatat și în ce privește meniurile dietetice, care, după părerea mea, s-ar putea asigura și aici fără prea mari eforturi. Defecțiunea cea mai serioasă îmi pare însă aceea că aprovizionarea este insuficientă : uneori mîncărurile nu ajung pentru tot traseul". „Ar trebui să ai posibilitatea de a comanda nu numai un meniu întreg, ci și parțial" — ne-a spus tovarășul Constantin Negoiu.Tovarășul Florian Popa ne-a semnalat un alt aspect: dacă vrei să bei un pahar de apă minerală, nu poți obține decît sticle de un litru. „Propun — ne-a spus el — să existe și sticle de apă minerală mai mici, iar în trenurile care n-au va- gon-restaurant, să se amenajeze un mic bufet într-unul din compartimente".
★Mai mulți călători întîlniți pe peroane ne-au declarat că sînt sa-

Pe platou

Moderna clădire a gârii Brașovtisfăcuți de serviciile prestate pentru public în Gara de Nord. în- tr-adevăr, aici ai la dispoziție o frizerie, unități de desfacere a dulciurilor, florilor etc. „Sînt însă unele cerințe ale călătorilor — ne-a spus tovarășul Marcu Tudor — la care gospodarii acestei unități nu s-au gîndit încă. . Vii de la drum. Hainele se prăfuiesc, se șifonează. Cum să-ți împrospătezi ținuta și mai ales unde ? Aș sugera amenajarea unei încăperi în care să-ți poți curăța hainele, să-ți speli mîinile". Tovarășul Paul Drăgoiescu, ca și alți călători, s-au arătat nedumeriți de faptul că în gară nu există nici o lustragerie. Nu se găsește în apropiere o curățătorie chimică rapidă.
„Ghidul 

Capitalei"

etc., precum mijloacele Și deînfi necesar caarîn afară de actualul numai informații ce trenurilor, să se în- „Ghid al Capitalei".

De cîtva timp, din Gara de Nord, tăblițele indicatoare au dispărut cu totul. Tovarășul Mircea 
Chiper, șeful gării, ne-a asigurat că în viitor informarea călătorilor va fi mult îmbunătățită. La locuri vizibile, la intrările și ieșirile din gară, vor fi puse indicatoare bine iluminate, care vor oferi cetățenilor informații dintre cele mai necesare : adresele hotelurilor, ale celor mai importante întreprinderi și instituții din oraș, ale cinematografelor, teatrelor indicații privind transport.„Consider că Gara de Nord, birou care dă privesc mersul ființeze și un la ghișeul căruia să se poată obține informații dintre cele mai felurite, legate de străzi, trasee ale mijloacelor de transport în comun instituții publice, magazine" — este de părere tovarășul Ion Dragomir.în incinta Gării de Nord, a luat ființă de curînd un oficiu de informare al O.N.T., înarmat cu o serie de hărți și pliante turistice, care oferă însă o gamă redusă de informații. Oare nu ar putea prelua sarcinile, mult mai complexe, sugerate de călători în legătură cu un ghid al Capitalei ? Iată o problemă asupra căreia merită să reflecteze atît S.P.C., cît și O.N.T. „Carpați".

★Am vizitat șl gări mai mici ale Capitalei. Prin Gara Titan se perindă zilnic mii de călători. Ce condiții le oferă gazdele ? O sală de așteptare cu totul neîncăpătoare și neîncălzită. Călătorii cu care am stat de vorbă ne-au relatat că aci este frig în permanență. în ce privește gustările, deservirea este „a- sigurată" de un singur chioșc, slab aprovizionat Cu toate că șeful stației a arătat, în repetate rînduri, Direcției regionale C.F.R. necesitatea unor măsuri menite să îmbunătățească deservirea călătorilor — aceste probleme continuă să rămînă în „studiu" de luni de zile.
Emanoll MIHĂILESCU 
Gheorghe GRAURE

SFATUL MEDICULUI

Bolile reumatismale
Prof. dr. C. Gh. DIMITRIU

reu- Tra- dinde

Mulți oameni care se consideră bolnavi de reumatism nici nu știu că acest cuvînt indică de fapt nu o singură boală, ci mai multe.Unele boli reumatismale au un caracter inflamator : articulațiile a- par mărite în volum, sînt foarte dureroase, temperatura locală a articulațiilor și cea generală fiind crescute. Cauzele, manifestările, ca și tratamentul bolilor din această categorie sînt, de asemenea, diferite. Reumatismul poliarticular acut 
este urmarea unei infecții cu un microb — streptococul hemolitic — și apare ca o boală acută, mai ales la copii, adolescenți și tineri, putînd provoca leziuni ale inimii. Cele mai multe stenoze mitrale — adică îngustarea orificiului între auriculul sting și ventriculul stî-ng al inimii — sînt consecința matismului poliarticular acut, tamentul acestei boli constă repaus absolut, administrare după indicația medicului — salicilat de sodiu sau cortizon.Cînd boala reumatismală manifestă un caracter progresiv, cu tendința spre deformații simetrice,, mai ales la articulațiile degetelor, pumnilor, gleznelor, genunchilor și coa- telor, avem de a face cu poliartrita 
cronică evolutivă. Boala apare mai ales la femei. Tratamentul ei este complex, implicînd o răspundere deosebită, datorită formelor grave pe care le poate lua. Ceea ce am vrea să subliniem este că, în această boală, tratamentul cu cortizon a- plicat în mod abuziv poate avea urmări din cele mai nedorite. O boală asemănătoare cu cea descrisă mai sus, din punctul de vedere al mecanismelor care îi dau naștere, este 
spondilita anchilozantă. Ea apare cu precădere la bărbați, localizîndu-se la coloana vertebrală.Prezența unor focare active de infecții, situate mai ales în amig- dale, dinți și sinusuri, poate pro-

Confortul

că tocmai aceas- dăuna confortului. Să de pildă, un caz frecvent echiparea bucătăriei, de aproape 3 metri a a-

Confortul pe care îl oferă o locuință este determinat in bună măsură de modul în tul este amenajat catar.De multe ori, și așezarea ei cuinței se fac întîmplător, ori după vechi obișnuințe, ori din tendința de a îngrămădi cît mai multe piese de mobilier, fără a se ține seama ta poate analizăm, disputat: Lungimea cestei încăperi permite așezarea înșiruita a celor trei piese principale, caracteristice: mașina de gătit, masa de lucru și spălătorul de vase, sub cu două elemente de dulap suspendat, așezate deasupra mesei și spălătorului, au capacitatea necesară pentru a cuprinde în întregime vesela de gătit și de servit. Stînd în fața mesei de lucru astfel dispusă, gospodina nu are de făcut decît un pas-doi în stânga sau în dreapta pentru a se afla la punctul dorit în timpul în care este ocupată cu prepararea mîncării. De regulă, pe peretele opus își găsește locul o masă ; ea permite ca doi sau trei membri ai familiei să ia micul dejun ori mesele principale în bucătărie. Toate acestea- sînt însă posibile numai în cazul în care bucătăria este mobilată corespunzător ipotezei avute în vedere la proiectarea locuinței și anume utilizarea unei mese-dulap cu lungimea de 0,90 m.Se întîmplă însă uneori ca, ne- acordînd atenție acestui detaliu sau, poate, din dorința de a face „mai bine", locatarul își cumpără, o bucătărie cu un dulap mai lat. Trebuie să recunoaștem că de multe ori această alegere este determinată de lipsa din magazine a mobilei de bucătărie cu dimensiunile și componența garniturii adecvate noilor locuințe (credem că organele de resort ale Ministerului Comerțului Interior au în această privință un cuvînt de spus). Atunci, desigur, dulapul nu mai încape pe locul ce i-a fost destinat și, de nevoie, trebuie așezat în lungul peretelui opus. De aci o dispunere dezordonată a mobilei, deplasarea inutilă a gospodinei între trei puncte situate fiecare în cîte un colț al bucătăriei.Exemplul dat se referă la reducerea confortului prin neînțelegerea principiilor funcționale avute în vedere de proiectant. Ne vom ocupa acum de un caz în care obiceiul determină utilizarea în mod nesatisfă- cător a spațiului. Camera principală a locuinței cumulează, printre alte funcțiuni, și pe aceea a servitului meselor principale și, ca atare, 

care apartamen- și utilizat de lo-alegerea mobilei în încăperile lo- une- alte-

Spațiul de depozitare de masa de lucru, completul

voca alte boli reumatismale : artri
tele secundare in- 
fecțioase. Ele au, inflamator număr mai numai una înlăturarea

de obicei, un caracter mai atenuat, atacînd un redus de articulații sau singură, dispărînd după focarului infecțios.în a doua jumătate a vieții pot să apară bolile din categoria artroze
lor. Aici este vorba de un proces de uzură a articulațiilor, favorizat de cauze multiple: tulburări endocrine, tulburări statice, eforturi, traumatisme etc. Artrozele localizate la coloana vertebrală reprezintă așa- numitele spondiloze. Tratamentul artrozelor în general urmărește combaterea cauzelor care le-au produs. în acest scop se administrează medicamente care combat durerile și contractările musculare, se recurge la fizioterapie, tratament balnear etc.Uneori, leziunile cuprind țesuturile din jurul articulațiilor (ligamente, tendoane, tecile sinoviale), dînd naștere periartritelor. Alteori, discurile vertebrale suferă un proces de degenerescență și alunecare, dînd naștere discopatiilor și hernii
lor de disc, care se manifestă prin dureri de-a lungul trunchiurilor nervoase ale membrelor inferioare.în rîndurile de mai sus n-am epuizat toate bolile reumatismale posibile. Trebuie subliniat, în același timp, că există suferințe articulare, dureroase și inflamatorii, care nu sînt de natură reumatică. O serie de boli ale sîngelui, ale sistemului nervos, afecțiuni grave ale aparatului respirator, tuberculoza, supurațiile etc. pot determina suferințe articulare. Din această cauză diagnosticul nu este simplu, mai ales în stadiile timpurii ale acestor boli din urmă, cînd singurele manifestări pot fi ale articulațiilor. Se impune deci ca diagnosticul bolii reumatismale să fie rezultatul unui examen medical amănunțit și competent.

locuințeicuprinde în dotarea sa o masă cu 4 sau mai multe scaune. Cei mai mulți dintre locatarii noilor apartamente își așează masa în mijlocul încăperii principale. Dispoziția a- ceasta nu ține seama de faptul că atît masa, cit și încăperea îndeplinesc și alte funcțiuni decît aceea de loc pentru dejun. Prin dispunerea mesei în mijloc, este îmbucătățit, căpere este rea mesei pe
spațiul încăperii deplasarea în în- îngreunată. Așeza- o latură a încăperii evită aceste neplăceri și creează un contort sporit.Dar nu numai dispunerea întâmplătoare a mobilei în încăperi, ci și alegerea nu îndeajuns de chibzuită a pieselor de mobilier diminuează confortul locuinței. Piese lipsite de utilitate practică și randament în exploatare, ca toalete, „studio“-uri voluminoase, vitrine etc, ocupă fără folos spațiul și creează impresia de înghesuială. Folosirea, în locul lor a mobilei multifuncționale, compuse prin alăturare și suprapunere de elemente cu funcțiuni diferite permite valorificarea spornică a spațiului, potrivit unor necesități reale și, în același timp, conferă încăperii un aspect corespunzător. Multe tipuri de astfel de piese de mobilier au apărut în ultimii ani la expozițiile de mobile și, începînd din acest an, vor putea fi întîlnite în cantități mai mari și în magazine.Recomandîndu-le, considerăm, totodată, că ar fi bine să se afișeze în locuințele noi planurile de mobilare avute în vedere de proiectanții apartamentelor. Fără îndoială că, de multe ori, acestea ar putea oferi sugestii utile sau măcar ar constitui un prilej de meditație pentru loca-

Cont arh. Dorian HARDT

Reîntîlnire 
după 34 de ani„Numele meu este Ana Emandi, născută Păiș, și locuiesc în prezent în București. împreună cu fratele meu, Dezideriu, și cu o soră Maria, am fost internați, prin anul 1930, intr-un cămin din localitatea Șumuleu. Niște bogătași m-au luat apoi să lucrez la ei Nemaiputînd îndura tratamentul inuman la care eram supusă, m-am înapoiat după cîteva luni la Șumuleu, la casa de copii. Dezideriu și Maria plecaseră de aici și de atunci nu i-am mai văzut. Nici pe părinți nu-i cunosc. Vă rog să mă ajutați să-mi regăsesc familia"

Scrisoarea a ajuns pe masa ofițe-

NOSTRU

NOUTĂTI
ÎN MAGAZINE

încă din primele zile ale anu
lui, magazinele cu articole de uz 
casnic pun la dispoziția cumpă
rătorilor o serie de articole noi.

Servicii de masă într-o formă 
modernă, cu o decorație de bun 
gust, oferă fabrica „Portelanul"- 
Cluj. Ea pune pentru prima oară 
la îndemîna comerțului servicii 
din porțelan de culoare ivoar. 
Aceeași fabrică prezintă citeva 
bibelouri și vaze de flori.

Cu 34 de articole este prezen
tă la capitolul noutăților și „Fa- 
ianța"-Sighișoara : servicii de 
masă, de ceai, de cafea, platouri 
etc., ornamentate cu luster (pete 
de culori diferite, care se între
pătrund, dind impresia de sidef).

Fabricile de sticlă au creat, la 
rîndul lor. citeva modele noi. 
Una din garniturile produse de 
fabrica din Tomești cuprinde 5 
mărimi de pahare, pentru utili
zări variate.

0 Cîteva cuvinte și despre unele 
obiecte din mase plastice. Fabri
ca „București" a produs, printre 
altele, un suport pentru uscat 
farfurii, un coș pentru spălatul 
legumelor și fructelor etc. In 
magazinele de specialitate se mai 
pot găsi și umerașe pliante, care 
se pot îngusta sau lăți, după ne
cesități, avînd sub cîrlig o cu
tiuță cu capacul perforat in care 
se poate pune naftalina. Produ
sul aparține fabricii „Muntenia".

rului Ion Culic, adjunctul comandan
tului miliției raionale din Ciuc. Era 
un caz greu de rezolvat.

Cercetările au început curînd 
la ofițerul stării civile din Miercurea 
Ciuc, apoi în localitățile înve
cinate. Zadarnic. în nici unul din 
registrele de nou născuți din perioada 
1920—1930 nu figurau numele de Ana, 
Maria și Dezideriu Păiș. Cercetările 
au fost extinse în toate cele 24 de 
comune ale raionului Ciuc, în multe 
localități din raioanele învecinate. 
Uneori, ghemul părea să se descurcje. 
Apăreau unul, doi sau chiar trei Păiși. 
Dar nu erau cei căutați. Ofițerul Cu
lic a făcut apel la organele centrale. S-a . - - .sub prenumele de Păiș între an

a- 
spi- 
Ofi- 

in-îi
sura

Dezi-

cerut numele celor născuți iW 
1920—1930 în această parte a tării. 
Lista Păișilor s-a ridicat asttel în 
scurt timp la citeva sute. Care să fie 
cei căutați ? Și iată-1 pe ofițer 
bătînd la poarta unei case din comu
na Hărman, în apropierea Brașovului. 
Dăduse peste un nume : Păiș Dezide
riu. Un bărbat de aproximativ 40 de 
ani îl întîmpină pe ofițerul de miliție.

— Nu-mi amintesc de surorile mele 
Ana și Maria și nici de casa de copii 
din Șumuleu nu-mi mai aduc bine 
aminte. Poate sora mea mai mare 
Elisabeta din Sf. Gheorghe să vâ poa
tă da mai multe amănunte despre 
familia noastră...

Așadar, pe lista „Păișilor’ s-a 
dăugat numele Elisabetei, soră la 
talul unificat din Sf. Gheorghe. 
terul Culic n-a întîrziat să facă 
vestigațiile necesare.

— Da — a spus Elisabeta — 
amintesc bine de Ana și Maria, 
rile mele mai mici. Sînt ani de cînd 
nu ne-am văzut. împreună ca 
deriu — după moartea mamei — ele 
au fost trimise la casa de copii din 
Șumuleu. Eu am rămas acasă, 
la Brașov, ca împreună cu tata sâ 
îngrijim de mezinul familiei, Szerencți 
Ea locuiește acum la Tărlișoara și, îm; 
preună cu Dezideriu, ne mai întîlniri 
cîteodată. Tare mult am dori să aflăm 
vești și despre Ana și Maria, cărora 
le-am pierdut urma.

Unde să fie Maria ? Iată noua în
trebare care se înscria în dosarul 
cercetărilor După indicii vagi, Ofi
țerul Culic aflase că cea în cauză ur
mase cu ani în urmă un curs de pre
gătire sanitară la Arad. Din nou aler
gătură, din nou investigații. Și într-o 
zi veni confirmarea : Maria Păiș, lu
crătoare la Spitalul militar central 
din București, este sora Anei, a lui 
Dezideriu, Elisabetei și Szerenei. Și 
astfel, după cinci luni, acțiunea se în
cheia. Ana Emandi putea 
punsul cerut.

...La miliția raională din 
ghe, agitație neobișnuită, 
frați regăsiți se îmbrățișau după 34 
de ani.

Gheorghe MĂNĂILESCU

primi răs-

Sf. Gheor- 
Cei cinci
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Delimitarea circumscripțiilor electorale 
pentru alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională

Vizita unei delegații
guvernamentale romîne in Canada

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine, pe baza art. 25 din Constituție, a emis un decret prin care se delimitează cele 465 de circumscripții electorale pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, care vor avea loc la 7 martie 1965.potrivit acestei delimitări, numă- ru. circumscripțiilor electorale pe regiuni și în orașele București și Constanța este următorul:— Regiunea Argeș 29 circumscripții electorale ; — Regiunea Bacău 27 circumscripții electorale; — Regiunea Banat 31 circumscripții e- lectorale; — Regiunea Brașov 26 circumscripții electorale; — Regiunea București 42 circumscripții electorale; — Regiunea Cluj 30 circum
Inițiativă și spirit gospodărescîn întreaga țară hărnicia gospodarilor locali — sfaturile populare — este oglindită în numeroase domenii. Orașele și satele patriei devin tot mai frumoase și mai bine gospodărite. La această activitate, o contribuție deosebită aduc masele de oameni ai muncii, în frunte cu deputății, care participă cu însuflețire la întrecerea patriotică dintre sate și orașe.în raioanele Capitalei, cu sprijinul Cetățenilor au fost amenajate anul ♦tecut peste 600 000 mp de spații .urzi. Multe din acestea și-au găsit locul în jurul blocurilor din cartierele Balta Albă, Drumul Taberei, Jiului-Scînteia și altele. De asemenea, au apărut noi parcuri cultural- sportive în cartierele Giulești, Pante- limon, Barbu Văcărescu și cel de lîngă uzinele I.O.R. La acestea se a- daugă cele 165 terenuri de joacă a- menajate pentru copii și cele 187 baze sportive din școli.Și în orașele și satele regiunii Bacău s-a desfășurat în cursul anului care s-a încheiat o însuflețită întrecere patriotică. Astfel s-au reparat, cu ajutorul cetățenilor, aproape 700 000 mp de străzi și trotuare, s-au construit aproape 100 km drumuri și 

scripții electorale; — Regiunea Cri- șana 22 circumscripții electorale; — Regiunea Dobrogea 12 circumscripții electorale; — Regiunea Galați 27 circumscripții electorale; — Regiunea Hunedoara 16 circumscripții e- lectorale; — Regiunea Iași 26 circumscripții electorale; — Regiunea Maramureș 19 circumscripții electorale; — Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 20 circumscripții electorale; — Regiunea Oltenia 39 circumscripții electorale; — Regiunea Ploiești 36 circumscripții electorale; — Regiunea Suceava 25 circumscripții electorale; — Orașul București 34 circumscripții electorale; — Orașul Constanța 4 circumscripții electorale.

au fost reparate și întreținute cele existente pe o lungime de mai bine de 1 200 km. De asemenea, s-au construit peste 3 740 ml de poduri, 5 km conducte de apă și de canalizare, iar la sate s-au executat îndiguiri pe o lungime de 44 km și taluzări și consolidări de maluri pe o suprafață de peste 30 400 mp.în regiunea Banat, de-a lungul noilor cartiere de blocuri, în parcuri și grădini publice, pe marginea unor drumuri din orașe și sate, au fost plantați mai mult de 475 000 pomi și arbori, iar suprafața zonelor verzi nou amenajate se ridică la peste 970 000 mp. La Anina, Timișoara, Arad, Reșița, Lugoj, Caransebeș, Li- pova, Oțelul Roșu și altele au fost întreținute străzi care cuprind în total peste 8 400 000 mp, precum și drumuri regionale și locale pe o lungime de aproape 900 km.Valoarea lucrărilor realizate cu sprijinul maselor de sfaturile populare din orașul București și regiunile Bacău și Banat se ridică la peste 200 milioane lei, sume care au fost folosite în alte domenii gospodărești și de înfrumusețare a orașelor și satelor. (Agerpres)

în urma invitației guvernului canadian, o delegație guvernamentală romînă va vizita Canada pentru a
Contribuție fructuoasă a delegației romîne 

la Congresul internațional de geologie 
Declarațiile acad. Alexandru CodarceaRecentul Congres internațional de geologie, care a avut loc la New Delhi, a reunit circa 2 000 de geologi din 75 de țări ale lumii. La a- ceastă reuniune științifică țara noastră a fost reprezentată de o delegație condusă de acad. Alexandru Codarcea, președintele Comitetului geologic, delegație din care au mai făcut parte academicieni, cadre didactice universitare și specialiști din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei.La înapoierea în țară, conducătorul delegației romîne a declarat redactorului Agenției romîne de presă „Agerpres", Ștefan Bratu :Congresul la care am participat ființează de 88 de ani, fiind acum la cea de-a 22-a sesiune. Concomitent cu această sesiune s-au desfășurat și lucrările Uniunii internaționale a științelor geologice (U.I.S.G.) —printre ai cărei membri fondatori se numără și țara noastră, ale Asociației mineralogice internaționale la care, cu acest prilej, a fost acceptată și afilierea la această asociație a R. P. Romîne.în continuare, acad. Al. Codarcea

InformațiiVineri seara s-a înapoiat în Capitală, după un turneu de trei luni întreprins în S.U.A., artistul poporului Nicolae Herlea. Baritonul romîn a susținut, cu un deosebit succes, rolurile principale în mai multe spectacole pe scena Operei Metropolitan din New York.
LOTOCENTRALLa tragerea Loto-central din 8 ianuarie 1965, au fost extrase din urnă următoarele numere :38 71 78 20 32 61 47 80 51 39Premii suplimentare : 81 10 25Fond de premii : 813 066 lei.

avea convorbiri privind relațiile e- conomice și diplomatice între cele două țări. (Agerpres) 

a arătat că în cadrul colaborării cu specialiști de peste hotare, oameni de știință romîni participă la întocmirea Lexiconului internațional de stratigrafie a Hărții geologice a Europei, Hărții metalogenetice internaționale etc. La congres membrii delegației noastre au prezentat cinci comunicări privind probleme tectonice, de micropaleontologie. sedi- mentologie, stratigrafia șisturilor cristaline, geochimia elementelor rare. Comunicările noastre și intervențiile în comisiile și comitetele de lucru ale congresului au stîrnit interes atît prin actualitatea lor, cît și prin unele idei noi. S-a bucurat, de asemenea, de aprecieri favorabile Harta geologică a R. P. Romîne prezentată în cadrul expoziției de hărți organizate cu acest prilej. Au fost purtate totodată discuții cu geologii din diverse țări pe marginea problemelor de prospectare, explorare și exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi. Numeroși geologi specialiști în acest domeniu s-au declarat interesați să cunoască țara noastră, care are o mare vechime în industria de petrol.
Noi materiale didactice 
în școli

în actualul an de învățămînt un mare 
număr de școli de cultură generală au 
fost dotate cu aparate de proiecție ci
nematografică pe bandă de 16 mm., dia- 
proiectoare și aparate pentru proiecția 
automată a diafilmelor. Pe lîngă fil
mele didactice care se realizează în stu
diourile noastre cinematografice, un a- 
port deosebit la difuzarea în școli a fil
melor legate de procesul de învățămînt 
îl are Arhiva națională de filme, care 
posedă mai mult de 700 filme didactice 
în peste 2 000 copii, pe care le împru
mută gratuit școlilor din întreaga țară.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
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Produse sintetice 
pentru construcții

In R. P. Polonă se duce o cam
panie susținută pentru folosirea 
pe scară largă a produselor sinte
tice la construcțiile de locuințe și 
obiective industriale. Se prevede 
ca în 1965 să fie folosite circa 
100 000 tone de asemenea produse, 
față de 10 000 tone în 1960. Se 
construiesc întreprinderi pentru 
fabricarea din rășini sintetice și 
alte materiale sintetice de izolanți 
termici și acustici. La sfîrși- 
tul anului 1965 vor fi folosite de 
2,5 ori mai multe materiale sinte
tice decît în prezent. După cum 
rezultă din datele Institutului pen
tru tehnica construcțiilor, datorită 
folosirii materialelor sintetice se 
vor realiza importante economii la 
cheltuielile de construcție.

Meteorologia și agriculturaR. P. D. Coreeană dispune de 
numeroase stații meteorologice 
care deservesc agricultura. In 
principalele regiuni agricole ale 
țării funcționează stații de meteo
rologie, iar fiecare cooperativă a- 
gricolă dispune de propria sa apa
ratură meteorologică. Pe lîngă

Noua clădire a Facultății de agronomie din Novliad 
(R. S. F. Iugoslavia)

Pe șantierul de construcții al uzinei de la Vresova (R. S. Cehoslovacă) 
pentru valorificarea cărbunelui inferior

Institutul de cercetări meteorolo
gice și hidrologice funcționează 
secții specializate în cercetarea 
problemelor de meteorologie în 
slujba agriculturii. In ultimii ani, 
meteorologii coreeni au rezolvat o 
serie de probleme practice legate 
de agricultură.

ECRANE
PENTRU TELEVIZOARE

La Friedrichshain, în regiunea 
Cottbus (R. D. Germană), se con
struiește o fabrică pentru produc
ția de ecrane de televizoare. In 
afara ecranelor cu diametrul de 
59 cm și peste această dimensiune, 
noua fabrică va produce și ecrane 
pentru televiziunea in culori.

In vederea dezvoltării producției 
de televizoare, în cadrul planului 
de perspectivă un loc important va 
reveni fabricii „Stassfurt" din re
giunea Halle.

Două unități 
industriale noi

In cadrul combinatului siderur
gic Thai Nguen (R. D. Vietnam) 
au intrat în funcțiune două noi 
unități industriale — o uzină coc- 
so-chimică și o fabrică de aglo
merare. Uzina cocso-chimică are 
o capacitate anuală de 150 000 
tone de cocs, cantitate suficientă 
pentru trei furnale și pentru pro
ducția a 11 produse derivate dife
rite, iar fabrica de aglomerare va 
produce 130 000 tone de minereuri 
aglomerate anual.

Schi și hochei Din sportul internațional
*

• După cum am mai anunțat, du
minică, 10 ianuarie, la Poiana Bra
șov se va desiășura prima competi
ție oficială de schi a anului — „Con
cursul de deschidere' — cu partici
parea celor mai buni schiori și 
schioare din Sinaia, Bușteni, Predeal 
și Brașov. Programul cuprinde probe 
de slalom special (băieți și fete), 
fond 15 km (băieți) și 5 km (fete). în 
aceeași zi, în funcție de starea zăpe
zii, se vor organiza concursuri inau
gurale și în alte regiuni ale țării.

Handbalistele de la Rapid 
în R. D. Germană

Echipa feminină de handbal în 7 
Rapid București participă astăzi și 
duminică la un turneu internațional 
organizat la Prankfurt pe Oder (R. D. 
Germană) de către formația Lokomotiv 
Rangsdorf. Vor mai fi prezente echi
pele Hălsingăr (Danemarca), I.F.K. 
Hălsingborg (Suedia), Dinamo Praga 
(Cehoslovacia), Forschritt Weiseniels, 
D.H.f.K. Leipzig și Motor Frankfurt pe 
Oder (R. D. Germană). Formația noas
tră cuprinde următoarele jucătoare : 
Irina Hector și Lucreția Anca (por
tari), Maria Constantinescu, Ana 
Boțan, Constanța Dumitrescu, ludith 
Naco, Rodica Floroianu, Lidia Dumi
tru, Maria Nicolae, Angela Moșu, Ana 
Nemetz și Maria Bota.

Hocheiștil de la Constructorul respingind un atac al dlnamovlștilor
Foto : Gh. Vințili

• Pentru a asigura schiorilor o 
bună pregătire în vederea celor mai 
importante concursuri ale anului (din 
luna martie) în continuare vor avea 
loc în fiecare săptămînă diferite 
competiții cu participarea schiorilor 
fruntași.

• Anul acesta, programul federa
ției de specialitate prevede, pe lîngă 
concursul inaugural, următoarele 
competiții : „Cupa R. P. Romîne' (se
niori și juniori) la probe alpine, fond 
și sărituri, „Cupa tineretului' la să
rituri, campionatele republicane pen
tru seniori și juniori (la probe alpi
ne, fond, sărituri și biatlon), „Cupa 
regiunilor' pe echipe la probe alpi
ne și fond, „Cupa F.R.S.B.' la fond, 
probe alpine și biatlon etc.

• Echipa selecționată de hochei 
pe gheață a orașului București își 
continuă pregătirile în vederea nou
lui sezon internațional. între 18 și 
25 februarie urmează să evolueze 
pe patinoarul „23 August*  din Capi
tală o echipă cehoslovacă (Slovan 
Bratislava sau V.Z.H. Brno) și o for
mație din U.R.S.S., nedesemnată încă.

• Campionatul echipelor de ho
chei (seniori) al orașului București 
a fost reluat ieri seară pe patinoa
rul „23 August' cu meciurile din 
turul II. Formația Dinamo a învins 
cu 7—1 pe Constructorul I, iar Știin
ța a surclasat pe Olimpia învin- 
gînd-o cu scorul de 21—0. întrece
rile continuă astăzi de la ora 19,30, 
pe același patinoar, cu întîlnirile 
Steaua—Știința șl Dinamo—Olimpia. 

Tineri handbaliști bucureșfeni 
învingători la Halle

Continuîndu-și turneul în R. D. Ger
mană, selecționata de handbal (tineret) 
a orașului București a întîlnit la Halle 
formația Dynamo. Handbaliștii romîni 
au repurtat victoria cu scorul de 20—14 
(9-10).

Astăzi și mîine jucătorii romîni par
ticipă la un turneu internațional care are 
loc la Rostock.

„Cupa campionilor europeni"
în sferturile de finală ale „Cupei 

campionilor europeni" la tenis de masă 
feminin, la Berlin s-au întîlnit echipele 
Spartak Sokolovo Praga (R. S. Ceho
slovacă) și T.S.C. Berlin (R.D. Germa
nă). Jucătoarele cehoslovace au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 și vor întîlni 
în semifinalele competiției pe Voința 
București.

într-un meci contînd pentru sfertu
rile de finală ale C.C.E. la baschet 
(feminin) echipa franceză Montceau 
Mines a învins cu 51—50 (34—19) e- 
chipa Wisla Cracovia.

La baschet masculin s-au disputat 
noi întîlniri care s-au încheiat astfel : 
Honved Budapesta-Ignis Varese (Italia) 
84—74 (32—37), A.E.K. Atena-Ant- 
werpse (Anvers) 72—71 (33—40).

Crosul „Traversarea 
plajelor"

La Montevideo s-a disputat concursul 
internațional de cros denumit „Traver

In sala de sport a Facultății de științe juridice se desfășoară campio
natul de scrimă al juniorilor bucureșteni. Probele de pină acum — flo
retă băieți (14—16 ani) și spadă (17—18 ani) — au revenit lui Ștefan 
Neagu (Progresul) și, respectiv, Ion Popa (Universitatea). Astăzi de la 
ora 17, în aceeași sală, are loc proba de floretă fete, iar mîine de la 
ora 9,30 — proba de sabie. în fotografie : spadasinii Popa (dreapta) și 

Sepeși în timpul unul asalt Foto : M. Cioc

sarea plajelor", care a reunit 306 
atleți reprezentînd 11 țări. Victoria a 
revenit belgianului Gaston Roelants, 
care a parcurs 10 km în 30’26"6/10. El 
a fost urmat la 6 sec. de Mariano Cis
neros (Spania), la 9 sec. de Kokiti Tsu- 
vuraya (Japonia), și la peste 1 min. de 
Thor Helland (Norvegia), Antonio Am- 
bu (Italia), Hamoud Ameur (Algeria) 
etc.

Pe echipe întrecerea a fost cîștigată 
de formația Argentinei, urmată de Uru
guay, Mexic și Chile.

în 8 partide, 6 remize
Campionatul de șah al U.R.S.S. a 

continuat cu partidele întrerupte. Fără 
a relua jocul, liderul clasamentului Kor- 
cinoi a convenit asupra remizei cu Bo
risenko. Tot remiză s-au încheiat și par
tidele Holmov-Bakolin, Bannik-Osnos, 
Bannik-Goldenov, Bakulin-Averbach și 
Krogius-Vasiukov. Tal l-a învins pe Sue- 
tin și Samkovici pe Lein. în clasament 
conduce Korcinoi cu 7 puncte, urmat 
de Samkovici cu 5,5 puncte etc.

Din fotbalul italian
în cadrul optimilor de finală ale 

„Cupei Italiei" au fost înregistrate trei 
surprize : echipele din prima ligă 
Sampdoria, Foggia și Catania au fost 
eliminate de formații care activează în 
categoria B. Iată cîteva din cele mai 
importante rezultate : Juventus Torino 
— Brescia 1—|, Lecco — Sampdoria 
3—0, Atalanta Bergamo — Modena 
5—4 (după prelungiri), Cagliari — Spăl 
Ferrara 1—0, Neapole — Foggia 2—1, 
Palermo — Catania 1—0.

BRAZILIA

„Reacțiile sini diferite"RIO DE JANEIRO 8 Corespondentul Agerpres, V. Oros, transmite: Două importante proiecte de lege au fost înaintate președintelui Braziliei, Castello Branco. Unul dintre ele se numește Codul electoral, iar celălalt Statutul național al partidelor. Deși încă nici unul dintre ele nu a fost publicat, întrucît nu sînt considerate ca definitive, din relatările presei reiese că principalele prevederi ale codului se referă la a- legerea deputaților federali și statali pe districte și subdistricte, modalitatea de înregistrare a voturilor și de sancționare a infracțiunilor electorale, stabilirea termenului de 3 luni pentru propaganda electorală, reglementarea votului în afara granițelor țării.în ce privește statutul partidelor, proiectul stabilește că vor fi anulate actele de înregistrare ale partidelor care nu aleg cel puțin 5 deputați federali și nu obțin minimum 5 la sută din voturile corpului electoral al țării. Se prevede, de asemenea, că noi partide vor putea fi constituite numai dacă dispun de cel puțin 3 la sută din ansamblul alegătorilor înscriși. Partidele vor fi obligate să înainteze în fiecare an tribunalului electoral o copie a operațiilor lor financiare, care să fie publicată într-un organ oficial. Se instituie, totodată, un fond (care va figura în bugetul țării) destinat să acorde asistență financiară partidelor politice.Președintele Castello Branco a a- nunțat că încredințează ambele proiecte spre dezbatere partidelor politice și altor interesați, pentru ca a- ceștia să prezinte sugestii în vederea remiterii proiectelor, în forma definitivă, spre aprobarea Congresului Național.Reacțiile față de cele două proiecte sînt diferite. Unele personalități legate de politica guvernului și-au exprimat asentimentul socotindu-le
Centura de radiații „Van Alien" 
se datorează erupțiilor solareWASHINGTON 8 (Agerpres). — După cum a declarat dr. John Wolfe, de la Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), prin intermediul a doi sateliți artificiali a- mericani, lansați în septembrie și octombrie, anul trecut, s-a stabilit că centura de radiații „Van Allen", periculoasă pentru cosmonauți, s-ar datora erupțiilor solare sub formă de 

ca inițiative salutare. Liderii partidului social democrat au dovedit și de astă-dată precauție, preferind să se abțină de la comentarii imediate pe motiv că studiază problema și nu au încă elemente suficiente pentru a se pronunța. în schimb, reprezentanți ai cîtorva partide și-au manifestat, într-o formă sau alta, dezacordul cu statutul pus în discuție, afirmînd, în esență, că aprobarea lui ar însemna practic eliminarea sumară a partidelor mici și că astfel nu ar fi democratic. Senatorul Bayard Boiteux (Partidul socialist brazilian) a afirmat că mișcarea de la 1 aprilie 1964 „dorește să excludă din procesul politic toate grupările care i se opun". Unii liberali socotesc de pe acum dispariția partidului lor ca un fapt consumat, din moment ce, afirmă ei, „în Congres partidele mari vor fi acelea care vor decide aprobarea proiectului". Unii republicani obiectează dintr-un alt punct de vedere, susținînd că în loc de a merge pe căi indirecte „ar fi mai bine ca guvernul să decidă dizolvarea tuturor partidelor, pentru ca țara să poată iniția o nouă perioadă în viața sa politică". Deputatul Cid Carvalho (Partidul muncii din Brazilia P.T.B), a declarat că P.T.B. „nu pretinde să-și ofere voturile pentru aprobarea unor norme care tind să sufoce drepturile partidelor de opoziție". Nu s-au înregistrat încă reacții din partea Uniunii democratice naționale. Din cele publicate în presă reiese că liderii acestui partid sînt în cunoștință de cauză, întrucît au fost consultați pe parcursul elaborării proiectului.încă înainte de a se trece la e- laborarea celor două proiecte a- mintite, s-a considerat că ele fac parte din ansamblul măsurilor de consolidare a actualului regim și, în particular, vizează viitoarele alegeri prezidențiale.

hidrogen și de nuclee de heliu. Aceste particule se ciocnesc de magnetosfe- ra care înconjoară Pămîntul și asupra căreia acționează cîmpul magnetic terestru, ele rămînînd la periferia ei pe o rază de 38 000 km. Centura „Van Allen" a fost descoperită în 1958 de către oameni de știință a- mericani cu ajutorul satelitului „Ex- plorer-l“.

Pregătiri pentru o conferință 
a primilor miniștri 
ai Commonwealth-uluiLONDRA 8 (Agerpres). — într-un discurs pronunțat în fața Asociației corespondenților din țările Commonwealth-ului, primul ministru britanic, Harold Wilson, a reafirmat dorința guvernului său de a întări relațiile Angliei cu restul statelor membre ale Commonwealth-ului. Wilson a anunțat că, în acest scop, va fi convocată, în cel mai scurt timp posibil, o conferință a primilor miniștri ai Commonwealth-ului. Primul ministru a afirmat că a prezentat deja colegilor săi din țările membre ale Commonwealth-ului o propunere în acest sens. Marea Bri- tanie, a subliniat el, este hotărîtă să-și sporească schimburile comerciale cu țările Commonwealth-ului.ReferindU-se la problemele de politică externă, Wilson a reafirmat din nou hotărîrea Marii Britanii de a „juca un rol mondial" în domeniul apărării, in ciuda dificultăților economice cărora trebuie să le facă față. El a subliniat că acest rol va face obiectul discuțiilor între Anglia și aliații săi din N.A.T.O. și că problemele apărării vor fi dezbătute în Camera Comunelor o dată cu publicarea bugetului de apărare.
De ce este neliniștit 
lan SmithSALISBURY 8 (Agerpres). — Potrivit agențiilor de presă, primul ministru sud-rhodesian, Ian Smith dă semne de neliniște în legătură cu o viitoare conferință a primilor miniștri ai țărilor Commonwealth- ului, proiectată să aibă loc la Londra în cel mai scurt timp posibil. Referindu-se la declarația lui Harold Wilson, care a menționat că se consultă cu primii miniștri ai țărilor Commonwealth-ului pentru a le afla părerea în legătură cu oportunitatea unei asemenea conferințe, Ian Smith și-a exprimat nemulțumirea că el nu a fost consultat în această privință. „Nu am primit nici un fel de comunicare din partea guvernului britanic în această problemă", a spus el, adăugînd că a- cest lucru este „fără precedent".Agenția France Presse apreciază că indispoziția primului ministru rasist în legătură cu perspectiva de a nu fi invitat la proiectata conferință este mai accentuată decît în luna iunie 1964, cînd majoritatea primilor miniștri ai țărilor Commonwealth-ului au refuzat să-l primească la conferința similară.
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Semnarea Protocolului privind Implicațiile remanierii I Declarația purtătorului de cuvînt
livrările de mărfuri 

si U.R.S.S.Ca rezultat al încheierii cu succes a tratativelor între delegațiile Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice, desfășurate într-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă, la 8 ianuarie 1965 a fost semnat la Moscova Protocolul privind schimbul de mărfuri și plăți între Republica Populară Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anul 1965.Potrivit Protocolului, volumul de livrări reciproce dintre cele două țări, pe anul curent, reprezintă circa 790 milioane ruble, depășind volumul schimburilor de mărfuri pe anul 1964 și fiind cu mult mai ridicat decît volumul schimburilor prevăzute inițial pe anul 1965 prin a- cordul de lungă durată.In conformitate cu Protocolul semnat, Republica Populară Romînă va livra Uniunii Sovietice instalații de foraj petroliere, diverse alte utilaje petroliere pentru foraj, utilaj tehnologic pentru industria chimică și rafinării, motoare electrice, transformatori, pompe petroliere, rulmenți, nave maritime și fluviale, produse petroliere, laminate feroase, țevi, produse sodice, cauciuc sintetic, insectofungicide și alte produse chimice, cherestea de foioase, complete lăzi de fag, placaj, mobilă, confecții, tricotaje, fructe, legume proaspete și conservate, vin și alte mărfuri.Uniunea Sovietică va livra Republicii Populare Romîne mașini-unel- te, utilaj electrotehnic, utilaj minier, utilaj de ridicat și transportat, pompe, compresoare, excavatoare, utilaj pentru construcția de drumuri, utilaj naval, mijloace de transport aerian, instalații de telecomunicații, cocs, cărbune cocsifi- cabil, minereu de fier, feroaliaje, laminate feroase, table, țevi, metale și laminate neferoase, produse chimice, bumbac și alte mărfuri.Protocolul a fost semnat din partea romînă de Mihail Petri, ministrul comerțului exterior al Republicii Populare Romîne, iar din partea sovietică de N. Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S.La semnare au asistat Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne

Activitatea portului belgian Anvers este paralizată de greva declarata 
In urmă cu nouă zile

Corespondența din Roma

După instalarea președintelui
Comentarii ale presei italiene

în complexitatea situației politice 
care s-a conturat după alegerea lui 
Saragat în funcția de președinte al 
republicii, esențial este, dupâ păre
rea revistei „Rinascita", „pe de-o 
parte înfrîngerea neîndoielnică a 
dreptei și a doroteilor *),  înfrîngere 
nu numai tactică, dar și de princi
pii (înlăturarea discriminării antico
muniste) ; pe de altă parte, contu
rarea, în cursul acestei alegeri, a noi 
raporturi In interiorul stîngii (votul 
comun al tuturor grupurilor socialis
te, contactele repetate care au avut 
loc în cursul scrutinelor etc.)'. Au 
fost schițate chiar noi raporturi 
între stînga în general și opozițiile 
interne din democrația creștină. Nu
meroase sînt polemicile, comenta
riile și pronosticurile oamenilor poli
tici și ale presei de diverse tendințe 
privind evoluția acestei situații. Un 
punct de orientare îl constituie, fără 
îndoială, Consiliul național al parti
dului democrat-creștin (P.D.C.), con
vocat pentru zilele de 15, 16 și 17 
luna aceasta. Răspunzînd ziarului 
„II Popolo', care a susținut că pro
blemele interne ale democrației creș
tine nu trebuie să intereseze alte 
partide, ziarul „Avânți" menționează: 
„necesitatea clarificării interne în 
P.D.C. este privită, în comentariile 
presei și în cercurile politice, ca un 
fapt de o serioasă importanță pentru 
desfășurarea situației politice în vii
toarele săptămîni". între timp, în le-*) Curent din P.D.C. care a insistat și el pentru alegerea unui candidat al partidului democrat-creștin cu sprijinul oricărui partid de extremă dreaptă și care își trage numele de la o clădire unde și-a ținut pentru prima oară o reuniune separată.

între II. P. Romînă 
pe anul 1965la Moscova, Nicolae Picioruș, șeful agenției economice de la Moscova, membri ai ambasadei R. P. Romîne, precum și membrii celor două delegații.Cu ocazia semnării Protocolului, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., N. Patolicev, a oferit în cinstea delegației romîne o masă care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială.în perioada 1961—1965 volumul schimburilor romîno-sovietice s-a mărit an de an și se prevede că va înregistra o creștere de circa 65 la sută față de schimburile comerciale din perioada 1956—1960 ; aceasta în timp ce Acordul de lungă durată prevedea inițial doar o creștere de 40 la sută.Este de menționat că, potrivit Protocolului semnat, volumul schimburilor comerciale în anul 1965 — ultimul an al Acordului de iungă durată — prevede o creștere cu circa 40 la sută față de 1961 — primul an al Acordului de lungă durată. Această creștere a volumului schimburilor comerciale este a- proape dublă, în comparație cu sporul înregistrat în anul 1960 față de anul 1956.Se remarcă și faptul că între 1961—1965 se înregistrează, de o parte și de cealaltă, pe lîngă lărgirea nomenclatorului de mărfuri ce formează obiectul schimbului, și o creștere a livrărilor în cadrul fiecărui grup de produse. Astfel, în 1965. în comparație cu 1961, se prevăd creșteri importante la mărfuri romînești ca, de exemplu, la instalații de foraj cu 52 la sută, la utilaj chimic și de rafinării cu 90 la sută, la placaj cu 45 la sută, la mobilă cu 200 la sută etc., iar la mărfuri sovietice ca, de exemplu, la minereu de fier cu 55 la sută, la cocs cu 120 Ia sută, la cărbune cocsificabil cu 60 la sută, la laminate de oțel cu 30 la sută, precum și la unele mașini și utilaje.Dezvoltarea necontenită a schimburilor comerciale dintre R. P. Romînă și Uniunea Sovietică este o consecință firească a relațiilor de colaborare tovărășească și prietenie' dintre cele două țări. (Agerpres)

gătură cu pregătirea reuniunii Con
siliului național au loc intîiniri între 
exponenții diverselor curente ale de
mocrației creștine. Invitația pe care 
premierul Moro a adresat-o lui 
Danat Cattin pentru a-și retrage de
misia din guvern este interpretată, 
așa cum arată ziarul „Paese Sera", 
„ca un acord între Moro, Fanfani și 
Pastore cu scopul unei reveniri a lui 
Fanfani în secretariatul partidului". 
Intense sînt și contactele între diver
sele curente de stînga din P.D.C. 
Miercuri, săptămînalul „Politica", or
ganul unuia din aceste curente, a 
publicat un amplu articol semnat de 
Giovanni Galloni, unul din expo
nenții așa-numitului „curent de 
bază". După ce notează că atitudi
nea curentelor de stînga a fost de
terminată de intenția de a împiedi
ca o alegere prezidențială de dreap
ta, acesta spune că „o stingă demo- 
crat-creștină, capabilă să depășeas
că vechile neînțelegeri și să se pre
zinte unită cu o forță de peste 43 la 
sută din partid, este menită să joace 
un rol hotărîtor în democrația creș
tină".

Acest apel la unitatea stîngii de- 
mocrat-creșiine, împreună cu cererea 
de „clarificare" din organul partidu
lui socialist „Avânți" și „La Voce re- 
pubblicana" sînt interpretate de zia
rul „II Tempo" drept „marea mane
vră pentru a-i infringe pe dorotei, 
chiar dacă atît „Avânți" cît și „La 
Voce repubblicana" s-au exprimat 
împotriva unei crize de guvern, ce
rînd însă, așa cum s-a exprimat ex
ponentul social-democrat Preti, 
„să-și suflece mînecile" pentru a 
merge înainte în înfăptuirea progra
mului său. în ultimele două zile s-a

Conferința primilor miniștri 
ai țărilor arabeSîmbătă se deschide la Cairo Conferința primilor miniștri ai țărilor arabe. Președintele Conferinței este șeful delegației Siriei, Nureddin El Attassy. vicepremierul guvernului sirian. întrunirea are loc în conformitate cu hotărîrea celei de-a doua conferințe arabe la nivel înalt de la Alexandria din septembrie 1964, care prevede organizarea de reuniuni ale primilor miniștri la fiecare patru luni. întrucît nu toate țările arabe au anunțat inițial participarea șefilor guvernelor, a fost necesar un apel al secretarului general al Ligii în urma căruia, după cum subliniază ziarul „Al Akhbar", guvernele Libiei, Tunisiei și Marocului au efectuat modificări în componența delegațiilor lor care vor fi conduse de primii miniștri. în afară de șefii guvernelor vor lua parte miniștrii de externe, ai apărării și șefii statelor majore.Acestei noi conferințe Ia nivel înalt a reprezentanților celor 13 țări din Orientul mijlociu și Africa de nord i se acordă aici o mare însemnătate Presa relevă că în ultima perioadă este mai evidentă tendința spre îmbunătățirea relațiilor interarabe. Au apărut elemente pozitive în colaborarea economică și relațiile comerciale dintre aceste țări. După cum a comunicat Biroul de import-export din Cairo comerțul R.A.U. cu Irakul, Yemenul, Algeria, Maroc, Libia și Tunisia a crescut în 1964 de peste 3 ori în comparație cu nivelul mediu din cei cinci ani precedenți.După cum relatează presa, în prima ședință secretarul general al Ligii Arabe va prezenta o dare de seamă asupra evoluției situației po-

saigon Comitetul de legătură 
se lasă așteptat
• Noi demonstrații antiguverna
mentale © 2000 de militari sud- 
coreeni vor fi trimiși in sprijinul 
regimului de la Saigon

SAIGON 8 (Agerpres). — Tensiunea din capitala Vietnamului de sud a crescut și mai mult datorită faptului că publicarea comunicatului oficial care trebuia să consfințească crearea așa-numitului „Comitet de legătură" a fost amînată. „în oraș există o atmosferă de încordare, oficialitățile civile și militare așteaptă nerăbdătoare publicarea acestui document", transmite agenția Associated Press, care adaugă că o serie de militari „nu sînt mulțumiți nici de noua formulă de compromis". Surse demne de încredere din Saigon au declarat că acest comunicat trebuie să fie semnat înainte de publicarea lui de către generalul Khanh care, însă, se află în localitatea Dalat la o consfătuire cu un grup de generali. Aceeași agenție menționează că un grup de militari cer generalului Khanh „să înființeze

observat o oarecare atenuare a po
lemicii dintre „Avânți" și soclal-de- 
mocrați, pe de-o parte, și „II Po
polo' (organul principal al P.D.C.), 
pe de alta. Chiar și socialiștii, așa 
cum recunoaște „Avânți", au proble
mele lor de rezolvat. După cum scrie 
„II Messaggero", „lui Nenni 1 se atri
buie intenția de a părăsi guvernul 
pentru a-și dedica munca perspecti
vei unei verificări socialiste : unifi
care, care ar trebui să intereseze nu 
numai partidul social-democrat, dar 
și Partidul socialist italian al unității 
proletare. Tot în legătură ou aceasta 
se spune că Nenni va fi substituit în 
guvern de către Lombardi' (lider re- 
prezentînd orientarea de stînga în 
P.S.I. — n.r.).

Reține în acest context atenția co
municatul dat publicității la sfîrșitul 
întrunirii Consiliului Stîngii Socialis
te (grupînd pe liderii aripii de stîn
ga din P.S.I.), care subliniază nece
sitatea eliminării „principiului dis
criminatoriu al delimitării de stînga 
a majorității" și „garantarea unui 
program al cărui conținut să coinci
dă cu cerințele maselor populare".

Comentînd, diferitele păreri și ati
tudini exprimate în ziarul „Avânți", 
ziarul „La Stampa" opinează că 
„pentru socialiști existența formulei 
guvernamentale de centru-stînga 
este legată de formarea în interio
rul P.D.C. a unei majorități orienta
te spre stînga. Nu se exclude ipote 
za — menționează ziarul — unei cri
ze cu reînsărcinarea lui Moro de a 
constitui un nou guvern de centru- 
stînga, format pe baze mai largi și 
întărit de un spirit unitar mai sigur".

Georgia PASTORB 

litice, economice și militare. Pe ordinea de zi a conferinței figurează un mare număr de probleme. Printre acestea pe primul plan se situează analizarea îndeplinirii rezoluției Conferinței arabe la nivel înalt cu privire la lucrările de deviere a afluenților Iordanului. A- ceste lucrări au început de la 5 octombrie 1964 în Iordania și Siria; Libanul, însă, le-a amînat pînă în prezent, cerînd ca înainte de a întreprinde asemenea lucrări să fie pusă la punct o protecție militară (după cum se știe, Izraelul a amenințat că în cazul deturnării afluenților Iordanului va acționa prin măsuri represive) Această chestiune va fi ridicată din nou Ia Conferință.Alte probleme care figurează pe ordinea de zi sînt: înființarea Pieței comune arabe, evoluția relațiilor interarabe, un raport asupra situației din sudul Arabiei, incidentele de la frontiera Siriei și Iordaniei cu Izraelul, pregătirea viitoarei conferințe arabe la nivel înalt prevăzută pentru luna septembrie și altele Este cunoscut că conferințele internaționale prilejuiesc multe contacte bi și multilaterale cu caracter neoficial. Și de data aceasta, după cum speră cercuri din a- propierea conferinței, în cadrul unor asemenea întîlniri, oamenii de stat ai țărilor arabe vor dezbate multiple probleme neînscrise pe ordinea de zi, și în primul rînd situația de la granița cu Yemenul unde s-au reactivizat forțele monarhiste.Cu excepția primei părți a ședinței inaugurale, conferința se va desfășura cu ușile închisej
Nicolae PLOPEANU

(Prin telefon).

un comitet „de pază" țâre să supravegheze activitatea guvernului civil".Tot Associated Press relatează că tensiunea este atît de puternică la Saigon, încît „circulă zvonuri că o lovitură de stat ar fi iminentă".într-un alt oraș spd-vietnamez, Nha Trang, la 200 mile de Saigon au avut loc vineri demonstrații antiguvernamentale la care au participat mii de studenți. Acțiuni similare au avut loc și în alte orașe, inclusiv la Saigon. Poliția din capitală a fost pusă în stare de alarmă.Așteptările comandamentului armatei guvernamentale ca bombardarea unei porțiuni de junglă (situată la 40 de mile de Saigon) să ducă la nimicirea unor importante detașamente ale forțelor partizanilor, nu s-au înfăptuit. După ce avioanele guvernamentale au aruncat mii de kilograme de bombe asupra acestui punct din junglă au constatat că detașamentele de partizani părăsiseră de. mult teritoriul respectiv.
★Guvernul sud-coreean a hotărît trimiterea de noi trupe în Vietnamul de sud la cererea autorităților din această țară. Ministrul informațiilor, Hong Chong Chul, a declarat că cel de-al doilea contingent sud-coreean va fi format din 2 000 de militari, incluzînd trupe de geniu, tehnice, comunicații și autoapărare.

BUENOS AIRES. Tribunalul elec
toral din Argentina a declarat Parti
dul Justițialist (partidul peronist) drept 
persoană juridică. Astfel, partidul va 
putea participa la alegerile legislative 
Î(revăzute pentru Ihna martie cu ace
eași drepturi ți garanții ca ți alt» 

partide.
OTTAWA. Majoritatea canadienilor 

se pronunță pentru coexistența pașnică 
— este concluzia unui sondaj efeotuat 
de Institutul canadian al opiniei publi
ce. Dintre cei întrebați, 61 la sută cred 
în evitabilitatea războiului ți în coexis
tența pașnică.

ROMA. Editura italiană Paoline a 
publicat în colecția „Filo d'Erba" ro
manul lui Mihail Sadoveanu, „Neamul 
Șoimăreștilor". Apărută într-un tiraj 
de 10 000 de exemplare, cartea este 
precedată de o notă introductivă a 
autorului și de o prefață a editurii.

ANKARA. într-un interviu acordat 
ziarului „Milliyet", primul ministru 
Ismet Inonii a declarat că „judecind 
după ultimele acțiuni, relațiile turco- 
sovietîce evoluează într-o direcție 
bună". Statele noastre cu orînduiri 
diferite caută căi pentru stabilirea 
unor relații bune între ele, a spus el.

ROMA. Angelo Carossino, membru 
al P. C. Italian, a fost reales în func
ția de primar al orașului Savona, din 
regiunea Liguria. în favoarea lui au 
votat 23 din cei 39 de membri ai 
Consiliului municipal. Un alt membru 
al P.C.I., Romolo Palombelli, a fost 
reales în funcția de primar al orașului 
Cori din regiunea Lazio.

ALGER. Consiliul de Miniștri al 
Algeriei s-a întrunit într-o ședință

in dezbaterea 
cabinetului grecATENA 8. — CorespondentulAgerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Joi a avut loc o ședință extraordinară a cabinetului grec, care a discutat implicațiile politice ale remanierii. Premierul Papandreu a definit poziția guvernului, în urma situației create de acțiunea dizidentă a unui grup de deputați ai centrului, sub conducerea lui Papapo- litis. După cum s-a anunțat, acest grup s-a declarat nemulțumit de remaniere. Membrii grupului, compus inițial din 16 deputați, au trimis o declarație de „independență" președintelui parlamentului. întrucît însă nu a fost depusă formal la prezidiul parlamentului, declarația nu are încă un caracter oficial. Papandreu a atras atenția că dacă gruparea Uniunea de centru nu va rămîne unitară, atunci noi alegeri vor deveni inevitabile.Expunerea lui Papandreu a fost aprobată în unanimitate de membrii cabinetului. într-o declarație ulterioară către presă, premierul grec a dat un ultimatum grupului dizident al cărui număr a scăzut ajun- gînd la zece, arătînd că aceștia vor fi excluși din partid dacă nu-și vor retrage pînă sîmbătă seara semnătura de pe „declarația de independență" trimisă președintelui parlamentului.
CZh raport 
al lui U ThantNEW YORK 8 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat un raport Adunării Generale în care a sugerat ca O.N.U. să joace un rol mai activ în acordarea de ajutor țărilor lovite de dezastre naturale. El a propus să fie autorizat de către Adunarea Generală să pună la o parte 100 000 de dolari din fondul de lucrări capitale al O.N.U. destinați acestui scop. Secretarul general a chemat, de a- semenea, toate guvernele să elaboreze din timp planuri destinate să facă față unor calamități naturale, întrucît în numeroase țări asemenea măsuri nu există. El a propus, totodată, crearea unor organisme naționale care să se preocupe de acțiunile de ajutorare în cazul unor calamități naturale.
în perspectiva consultărilor 
franco-vest-germane

BONN 8 (Agerpres). — După a- nunțarea oficială la Bonn a vizitei cancelarului Ludwig Erhard la Paris, cercurile oficiale din capitala vest-germană au apreciat că această vizită se încadrează în contextul consultărilor politice prevăzute în tratatul de colaborare franco-vest- german. Ultima întrevedere între generalul de Gaulle și cancelarul Erhard din iulie 1964, se menționează la Bonn, a scos la iveală existența unor divergențe în problemele Uniunii politice a Europei occidentale, ale colaborării economice în cadrul Pieței comune și în alte probleme.Observatorii politici din capitala vest-germană subliniază că în ultima jumătate de an relațiile dintre Bonn și Paris nu au cunoscut o îmbunătățire. Oficialitățile de la Bonn,
SCURTE ȘTIRI

• --- ----------- ------------------------ U---------

prezidată de președintele Ben Bella. 
A fost dezbătută, printre altele, pro
blema măsurilor de ajutorare a popu
lației din regiunile M'Sila și Aures, 
cît și din alte regiuni, care a avut 
de suferit de pe urma calamităților 
naturale din ultimele zile.

NICOSIA. Pentru prima dată de la 
izbucnirea incidentelor din Cipru (de
cembrie 1963) între cele două comu
nități — greacă și turcă — vineri doi 
deputați aparținînd minorității turce 
au avut o întrevedere cu președintele 
Camerei Reprezentanților, Glafkos 
Cleridis. Cei doi deputați și-au ex
primat dorința de a participa la șe
dința specială a Camerei în cursul că
reia va fi desemnată delegația parla
mentară a Ciprului la Adunarea con
sultativă a Consiliului european.

In urma prăbușirii acoperișului unei biserici din Rijo (Mexic) 56 de 
persoane și-au găsit moartea, iar alte 60 au fost grav rănite

al Departamentului de Stat
WASHINGTON 8 (Agerpres). — Buletinul de știri al Casei Albe transmite :Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Marshall Wright, a făcut o declarație despre parafarea unor contracte preliminare între două societăți americane și o întreprindere romînă de comerț exterior cu privire la livrarea de utilaj tehnologic îr. vederea construirii în Ro- mînia a două instalații industriale. El a precizat că în baza acordurilor societatea de anvelope și cauciucuri „Firestone Tire and Rubber Company" din Ohio va livra utilaj tehnologic pentru o uzină de cauciuc sintetic, iar firma „Universal Oi] Products Corporation" din Illinois

Intilnire la Casa Albă intre L. Johnson
și un grup de oameni de afaceriWASHINGTON. — Buletinul de știri al Casei Albe transmite :Adresîndu-se joi la Casa Albă unui grup de 44 de lideri ai cercurilor americane de afaceri care au participat în noiembrie la o întîlni- re cu oficialități ale guvernului și industriei sovietice la Moscova, președintele Johnson a declarat între altele: „Guvernul și-a asumat angajamentul de a explora căile pentru intensificarea comerțului pașnic cu Uniunea Sovietică și țările din Europa răsăriteană". El a citat apoi din mesajul său despre «Starea Uniunii» : „Dacă trebuie să trăim laolaltă în pace, trebuie să ne cunoaștem unii pe alții mai bine" și a spus : „Nu există mijloc mai bun de a ne cunoaște mai bine decît de a ne angaja laolaltă într-un comerț pașnic și profitabil".L. Johnson a mai declarat că intenționează să recruteze cele mai competente personalități — din cercuri de afaceri ca și din organizații particulare și guvernamentale — care să examineze recomandări și să-l ajute la elaborarea unei astfel de politici.Cei 44 de oameni de afaceri, se a- rată în Buletinul de știri al Casei Albe, se aflau printre cei 93 de reprezentanți ai unui număr de 73 de firme americane care au participat 

care doreau ca în schimbul concesiilor făcute la tratativele privind stabilirea unor prețuri unice la cereale în cadrul Pieței comune, să obțină din partea Parisului concesii politice și, în primul rînd, asentimentul Franței în problemele creării forțelor nucleare multilaterale, nu au obținut rezultatul scontat. Dimpotrivă, așa după cum subliniază organul cercurilor de afaceri din R. F. Germană, „Industriekurrier", între Bonn și Paris există serioase divergențe într-o serie de probleme politice, economice și militare. Parisul, scrie ziarul, apreciază participarea R. F. Germane la forțele nucleare multilaterale ale N.A.T.O. ca fiind „absolut incompatibilă" cu poziția Franței în legătură cu Uniunea politică a Europei occidentale.

MANILA. Ministrul de externe al 
Filipinelor a declarat că guvernul 
filipinez „a epuizat toate mijloacele 
de reglementare" a problemei în sus
pensie între el și guvernul Malaye- 
ziei în legătură cu teritoriul Sabah, 
astfel încît nu i-a mai rămas decît 
să se adreseze Curții internaționale de 
justiție.

TOKIO. în localitatea japoneză Ku- 
matori a fost pus în funcțiune un reac
tor atomic experimental aparținînd u- 
niversității din acest oraș.

KHARTUM. Comisia electorală gu
vernamentală din Sudan a anunțat că 
la alegerile pentru Adunarea constitu
antă a țării, prevăzute pentru luna 
martie, voi participa aproximativ șase 
milioane de locuitori — jumătate din 

pentru o instalație de cracare :'ata- litică.„Perfectarea sau semnarea contractelor este in funcție de elaborarea unor angajamente financiare reciproc satisfăcătoare", a explicat Wright. El a arătat că „este rezonabil să se presupună" că Banca S.U.A. de export-import va participa la tranzacția cu Romînia prin acordarea de garanții de credit pînă la cinci ani.Purtătorul de cuvînt a ținut să amintească convorbirile americano- romîne care au avut loc la Washington în luna mai și iunie în legătură cu măsurile pentru sporirea comerțului dintre cele două țări, precum și comunicatul comun americano-ro- mîn dat publicității la 1 iunie.

ia conferința mesei rotunde de la Moscova. în cursul acestei conferințe, oamenii de afaceri americani s-au întîlnit cu oficialități sovietice de frunte ca premierul Kos'- ghin, președintele Mikoian și mințș- trul de externe Gromîko, preci/ și cu conducători din industrie^ >1 organizațiile sovietice de comerț exterior.Cei 44 de oameni de afaceri au venit la Washington pentru a-și face cunoscut punctele lor de vedere atît președintelui cît și altor oficialități guvernamentale.William Biackie, purtător de cuvînt al grupului, a declarat că oamenii de afaceri au constatat că Uniunea Sovietică dorește intensificarea comerțului cu Statele Unite, adăugind că liderii sovietici au dovedit bunăvoință de a discuta despre rezolvarea actualelor piedici din calea intensificării comerțului. EI a mai afirmat că acest grup este de părere că schimburi comerciale reciproc avantajoase ar putea duce Ia o mai bună înțelegere și ar putea îmbunătăți climatul pentru reglementări cu caracter politic. Biackie a mai menționat că oamenii de afaceri ai acestui grup nutresc speranța că vor putea fi lărgite contactele între S.U.A. și U.R.S.S.
CURSUL LIREI STERLINE 
DIN NOU ÎN SCĂDERELONDRA 8 (Agerpres). — Joi după-amiază, cursul lirei sterline a scăzut din nou, ca urmare a reînnoirii presiunilor pe piața internațională de schimb. După cum transmite agenția Reuter, un val brusc de vînzări de lire sterline a determinat scăderea cursului de schimb al acestora pentru prima oară de cinci săptămîni, sub 2,79 dolari. Ultima scădere a cursului lirei sub 2,79 dolari s-a înregistrat la 25 noiembrie anul trecut, după care băncile centrale din 11 țări au venit în ajutorul monedei britanice acordînd Băncii Angliei un împrumut de 3 miliarde dolari. Cercurile financiare au afirmat că cursul lirei a scăzut și în comparație cu alte monede vest-europene (guilder, franc, marcă). Potrivit agenției menționate, Banca Angliei a fost o- bligată să acorde din nou un sprijin serios lirei pentru a opri scăderea cursului.

întreaga populație a țării. Pentru pri
ma oară în istoria Sudanului vor par
ticipa la vot femeile și tinerii care au 
împlinit 18 ani.

DAMASC. într-o declarație radio
difuzată, președintele Consiliului pre
zidențial din Siria, generalul Amin El 
Hafez, a cerut populației să fie vigi
lentă față de acțiunile elementelor 
marii burghezii, care se opun înfăp
tuirii recentelor măsuri de naționali
zare a unui important număr de 
întreprinderi particulare. Postul de 
radio Damasc a anunțat introducerea 
legii marțiale și constituirea unui tri
bunal militar special pentru judeca
rea tuturor celor vinovați de sabota
rea măsurilor de naționalizare.

ACCRA. La 8 ianuarie în Ghana 
s-a sărbătorit împlinirea a 15 ani de 
la începerea campaniei „Acțiunea po
zitivă". In 1950, Kwame Nkrumah, 
conducătorul mișcării de eliberare na
țională din Ghana — denumită pe 
atunci „Coasta de Aur" — a procla
mat începutul acestei campanii ca 
prim pas în lupta poporului ghanez 
pentru eliberarea de sub jugul colo
nialismului. Președintele republicii, 
Kwame Nkrumah, a adresat poporului, 
cu acest prilej, un mesaj în care chea
mă pe toți cetățenii să contribuie la 
dezvoltarea economică a țării.

HELSINKI. în orașul finlandez 
Lahti s-au încheiat lucrările Conferin
ței sindicale de luptă pentru pace la 
care au participat aproximativ 300 de 
delegați. Participanții au discutat pro
blemele referitoare la apropiatul Con
gres Mondial al Păcii care se va des
chide în iulie la Helsinki.
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