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La întreprinderea „Electromagnetica" din Capitală. Se lucrează la asamblarea unul pupitru de comandă
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APARATE ELECTRICE
CU PERFORMANȚE SUPERIOARE

Uzina noastră produce un sorti
ment larg de aparate, instalații elec
trice și pentru telecomunicații, uti
lizate în toate ramurile economiei 
naționale. Parametrii lor tehnici șl 
funcționali au fost îmbunătățiți an 
de an pentru a se asigura utilajelor 
și instalațiilor la care sînt folosite un 
nivel calitativ ridicat.

Calitatea, ca oricare alt proces su
pus unor permanente înnoiri, este o 
noțiune dinamică, legată inseparabil 
de realizările tehnicii moderne. Ridi
carea nivelului calitativ presupune 
o muncă stăruitoare și permanentă 
pentru crearea unui ansamblu de 
condiții — începînd de la munca de 
concepție și pînă la cunoașterea mo
dului de comportare în exploatare a 
produsului, la confruntarea rezulta
telor obținute cu performanțele celor 
mai reușite modele similare cunos
cute în tehnică. Experiența colecti
vului nostru, deși nu constituie un 
caz singular, a dovedit că la baza 
ridicării calității produselor trebuie 
să stea măsuri tehnice și organizato
rice bine gîndite, a căror aplicare în 
practică să fie urmărită cu perseve
rență. Concomitent, activitatea des
fășurată pe acest plan a pus în aten
ția conducerii întreprinderii proble
ma precizării mai clare a criteriilor 
de apreciere a calității produselor. 
Am pornit de la ideea că problema 
calității, avînd un caracter complex, 
poate fi rezolvată concret în între
prindere numai tratînd-o în mod di
ferențiat, de la produs la produs. In
dicația dată de partid privind reali
zarea de produse care să țină pasul 
cu progresul tehnic, să satisfacă exi
gențele beneficiarilor din punctul de 
vedere al duratei de funcționare și 
siguranței în exploatare, parametrilor 
tehnici, dimensiunilor etc. constituie 
pentru colectivul întreprinderii noas
tre, ca și pentru alte colective, un 
program de lucru concret, la înfăp
tuirea căruia s-a și trecut. Ne bi
zuim, între altele, pe experiența 
nună acumulată pînă acum, pe pri
ceperea și inițiativa a numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
care sînt hotărîți să ridice în conti
nuare prestigiul „mărcii fabricii".

Ne-am dat seama că pentru a pu
tea realiza aparate și instalații elec
trice cu performanțe superioare, este 
necesar să cunoaștem în permanență 
mo lul cum ele se comportă în ex
ploatare, precum și cele mai reușite 
produse similare fabricate în tehni
ca modernă. De aceea, măsurile de 
ridicare a nivelului calitativ al pro
duselor au fost dictate de cunoaș
terea comportării acestora în exploa
tare, de rezultatele în urma verifi
cării periodice a performanțelor lor, 
de progresele făcute în industria 
electrotehnică. Controlul periodic al 
caracteristicilor aparatelor și insta
lațiilor ne permite, îndeosebi, să cu
noaștem îmbunătățirile care trebuie 
aduse acestora. Măsura stabilită, de 
a supune periodic toate produsele 
probelor tip la intervale de șase luni 
pînă la doi ani — după modul cum 
sînt solicitate în exploatare — șl de 
a le reomologa intern de consiliul 
tehnic al uzinei pe baza buletinului 
de măsurători, a dat rezultate bune. 
Măsurătorile ne-au arătat că~ anu- 
miți parametri pot fi îmbunătățiți. 
Astfel, la contoarele monofazate s-au 
adus perfecționări constructive sub
stanțiale: suprasarcina a crescut — 
față de curentul nominal — de la 
125 la sută la 400 la sută, mărindu-se 
în același timp și sensibilitatea apa
ratelor. Efectuarea de măsurători 
sistematice a necesitat dezvoltarea și 
înzestrarea tehnică a laboratorului 
central al întreprinderii, care se ocu
pă cu încercarea tuturor produselor.

Pentru ca specialiștii întreprinde
rii să poată fi la curent cu noile rea
lizări din industria electrotehnică, 
conducerea tehnico-administrativă a 
pus un accent sporit pe asigurarea 
documentației tehnice. Pe baza stu
dierii literaturii de specialitate, _ a 
prospectelor și modelelor de referin
ță includem în planul tehnic măsuri 
de reproiectare a acelor produse 
care nu se situează integral la ni
velul atins de aparatele similare cele 
mai moderne. Volumul mare de lu
crări de reproiectare — parțială sau 
totală !— a necesitat întărirea servi
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ciului constructor-șef. Laboratoarele 
de proiectare ale acestui serviciu au 
fost încadrate cu personal tehnic de 
specialitate cu înaltă calificare și în
zestrate totodată cu aparatura nece
sară măsurării caracteristicilor pro
duselor. Pot fi citate o serie de 
exemple privitoare la reproiectări 
care au ridicat parametrii tehnici și 
funcționali ai produselor. La noul 
telefon de mină, concomitent cu îm
bunătățirea performanțelor electro- 
acustice, au fost reduse mult gaba
ritul și greutatea; s-au reproiectat 
releele și unele aparate de măsură 
luîndu-se ca model de referință ti
purile cu care sînt echipate loco
motivele Diesel-electrice; au fost îm
bunătățiți parametrii celulelor re- 
dresoare cu seleniu etc. Ținînd sea
ma că problema calității constituie 
o sarcină cu caracter permanent; 
conducerea întreprinderii a stabilit 
pentru acest an o serie de aparate 
care vor fi reproiectate în vederea 
îmbunătățirii caracteristicilor lor 
tehnice și funcționale.

S-au întărit, mai ales în ultimul 
timp, legăturile întreprinderii cu in
stitutele de cercetări și de proiec
tări. Aceasta ne va ajuta să soluțio
năm în acest an o serie de probleme 
legate de asigurarea documentației 
tehnice, de pregătirea tehnologică a 
fabricației. Cu sprijinul specialiștilor 
din institute, întreprinderea a reali
zat instalații de curenți purtători 
tranzistorizate cu 3 și 24 de căi, in
stalații de reglaj automat tranzisto
rizate „Unidin", echipament pentru 
telemecanica cîmpurilor de sonde și 
alte produse de concepție și construc
ție modernă.

Urmărirea permanentă a perfor
manțelor tehnice, reproiectarea unor 
produse și asimilarea de noi aparate 
și utilaje constituie sarcini care își 
mențin pe deplin actualitatea și în 
acest an. Tot atît de importante pen
tru realizarea produselor la un nivel 
calitativ înalt sînt pregătirea tehno
logică judicioasă a fabricației și or
ganizarea ei rațională. Acordînd mai 
multă atenție pregătirii tehnologice 
a fabricației, creăm condiții mai 
bune pentru sporirea productivității 
muncii, pentru ridicarea calității. O 
atenție deosebită vom acorda, în ca
drul acestor pregătiri, stabilirii fa
zelor la care se execută controlul 
tehnic de calitate. In privința îmbu
nătățirii pregătirii tehnologice,ne-am 
propus să realizăm în acest an o 
serie de scule complexe și dispozi
tive care să permită prelucrarea cu 
precizie mai înaltă a unor piese pen-- 
tru releele de semnalizare, voltmetre 
și ampermetre, aparate magnetoelec- 
trice, aparate de măsură etc.

Extinderea organizării producției 
în flux tehnologic și montajul pe 
bandă constituie o altă preocupare a 
colectivului nostru. în prezent, în
treaga producție de serie a întreprin
derii este fabricată pe bandă. Anul 
trecut au fost organizate benzi pen
tru montarea aparatelor telefonice 
automate, pentru relee necesare în 
automatizări și protecția instalațiilor 
energetice. Pe baza experienței din 
anul trecut, în prezent se montează 
pentru contoare două benzi noi pe 
care se vor executa toate operațiile 
de montaj și reglaj.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1965, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreprinde
rea noastră, dovedind inițiativă și 
spirit gospodăresc, au scos la lumi
nă noi posibilități de creștere a pro
ducției, de îmbunătățire în continua
re a calității și de reducere a pre
țului de cost. In fiecare secție au 
fost făcute zeci de propuneri de mă
suri tehnice și organizatorice, dintre 
care 120 sînt trecute în planul uzi
nei. Cele mai eficiente măsuri vor fi 
aplicate cu prioritate.

Din analiza primelor rezultate do- 
bîndite de colectivul nostru se des
prinde hotărîrea fiecărui muncitor, 
inginer și tehnician de a dezvolta și 
perfecționa experiența acumulată 
pentru realizarea de aparate electri
ce cu performanțe tot mai înalte.

Vaslle STĂNESCU
Inginer-șef 
întreprinderea „Electromagnetica" 
București
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Sesiunea Sfatului popular al Capitalei

Peste 1,1 miliarde lei
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pentru acțiuni social-culturale
Aprobarea bugetului și a planului 

economic și de acțiuni social-cultu
rale pe anul 1965 al Sfatului popular 
al Capitalei a constituit obiectul 
dezbaterii deputaților întruniți ieri 
în cea de-a 14-a sesiune a sfatului 
popular. Raportul prezentat de tov. 
deputat Ion Cosma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, a subliniat realiză
rile obținute. Anul trecut s-au exe
cutat investiții în valoare de 
1 268 521 000 lei pentru diferite lu
crări. Stimulînd inițiativele, sfatul 
popular a realizat, cu ajutorul cetă
țenilor, lucrări în valoare de peste 
63 milioane lei.

Bugetul și planul pe 1965 prevăd 
creșteri importante în toate sectoa
rele de activitate economică și so- 
cial-culturală ale Sfatului popular al 
Capitalei. Producția industriei locale 
crește cu 140,6 milioane lei față de 
planul anului trecut. Vor fi cons
truite, pînă la sfîrșitul anului, peste 
13 000 apartamente, 180 săli de clasă. 
Se vor termina clădirea nouă a sta
ției de salvare, o policlinică pentru 
120 000 de locuitori, un cinematograf. 
Față de anul trecut, se vor distribui

Ca și alte unități similare din re
țeaua Consiliului Superior al Agri
culturii, Școala profesională de me
canici agricoli de pe lîngă S.M.T. 
Smeenl, regiunea Ploiești, pregătește 
mecanizatori pentru agricultura so
cialistă. Timp de 3 ani, cît du
rează perioada de școlarizare, elevii 
îșl însușesc bogate cunoștințe teore
tice și practice de specialitate, au 
asigurate în mod gratuit internat și 
cantină, echipament, rechizite școla
re și manuale. In fotografie : elevi 
din anul III studiază la o oră de curs 
mecanismul de direcție a tractoa
relor.

Pe șantierul instalațiilor de refor
mare catalitică și de extracție a a- 
romatelor de la rafinăria Onești, 
care va intra în funcțiune în cursul 
acestui an, se desfășoară din 
plin lucrările de montaj. într-un 
stadiu avansat se află monta
rea coloanelor de distilare și frac
ționare, a rezervoarelor de depozi
tare, reactoarelor și pompelor. 
Aproape 90 la sută din conductele 
de oțel carbon și 60 Ța sută din cele 
de oțel aliat au fost instalate și 
montate, urmînd ca această lucrare 
să fie încheiată în cursul acestei 
luni. La reactoare și la cuptoarele 
cilindrice, unde procesul tehnologic 
se va desfășura la temperaturi înal
te, se execută izolarea termică prin 
metoda torcretării. Concomitent cu

FESTIVALUL
FILMULUI LA SATE

CONSTANȚA (coresp. „Scînfeii"). — In 
raioanele Medgidia, Hîrșova, Istria și Ne
gru Vodă se desfășoară cea de-a doua 
etapă a festivalului filmului la sate. In 
scopul unei bune popularizări a filme
lor, în satele regiunii au fost difuzate 
5 600 afișe, au fost confecționate panouri 
și vitrine luminoase etc. La noile cinema
tografe de la Sibioara, Ciocîrlia de Sus, 
Tîrgușor și Mihai Kogălniceanu, precum și 
în alte sate ale regiunii au fost prezen
tate, pe lîngă filme artistice, scurt-me- 
traje care vin în sprijinul celor care stu
diază în învățămîntul agrozootehnic de 
masă. In numai cîteva zile filmele pre
zentate în cele 110 cinematografe în cea 
de-a doua etapă a festivalului au fost vi
zionate de aproape 100 000 de specta
tori.

mai mult cu 9,6 milioane mc apă po
tabilă, cu 98 milioane mc gaze, 199 
milioane Giga calorii prin termofi- 
care. Rețeaua comercială va continua 
să se dezvolte și să se modernizeze. 
Bugetul Sfatului popular al Capitalei 
pe 1965 însumează 2 343 028 000 lei 
din care peste 1,1 miliarde lei sînt 
destinați pentru acțiunile social-cul
turale.
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Poporul nostru sărbătorește astăzi, 

ca în fiecare an, aniversarea unui act 
măreț din istoria patriei: unirea ce
lor două principate — Moldova și 
Țara Romînească. Realizată prin 
lupta perseverentă a poporului, con
dus de acei patrioți care acționau, 
după 1848, potrivit propriei lor măr
turisiri, uniți „în numele libertății și 
al Romîniei întregi... liberă, una și 
nedespărțită", unirea Moldovei și a 
Țării Romînești a pus temelia sta
tului național romîn, a reprezentat 
primul pas, hotărîtor, pe calea fău
ririi unității naționale.

★
Pe la mijlocul secolului trecut, 

Europa era frămîntată de lupta în 
plin avînt a popoarelor pentru uni
tate națională și progres social. 
Alături de italieni, germani ș.a., po
porul romîn pășea într-o fază hotă- 
rîtoare a zbuciumatei sale istorii. Si
tuat între trei mari imperii, despărțit 
în trei provincii, din care două (Mol
dova și Țara Romînească) se aflau 
sub suzeranitatea turcească, iar a 
treia (Transilvania) sub stăpînirea 
habsburgică, el a reușit să obțină 
unitatea sa națională treptat, prin- 
tr-o luptă dîrză și îndelungată.

Premisele social-economice ale U- 
nirii au fost dezvoltarea societății 
noastre, progresul forțelor de pro
ducție, ajunse în stadiul cînd evolu
ția lor ascendentă era condiționată 
de înlăturarea relațiilor de producție 
feudale, a barierelor care împiedicau 
circulația nestînjenită a bunurilor 
materiale și spirituale pe întreg cu
prinsul țării. în aceste condiții, era 
firesc ca în înfăptuirea Unirii să se 
ciocnească clase și pături sociale cu 
interese contradictorii sau diferite.

Purtătoarele cele mai hotărîte ale 
ideii Unirii au fost masele populare, 
care vedeau în făurirea statului uni
tar calea spre eliberarea socială și 
politică, spre o țară nouă democra
tică. Țărănimea, exprimîndu-și do
leanțele în Divanul ad-hoc de la 
Iași, prin glasul lui Ion Roată, a ce
rut „căderea boierescului", înlătu
rarea servituților ce o apăsau : „Să 
fim numai ai țării și să avem și noi 
o țară". Tîrgoveții, meseriașii, lu
crătorii din ateliere legau de Unire 
speranța înfăptuirii unor reforme 
economice și sociale. Oricît de 
înzestrați au fost patrioții care 
au condus lupta pentru Unire și 
oricît de mari străduințele lor, ei nu 
și-ar fi putut împlini opera fără 
sprijinul masiv și constant al catego
riilor sociale menționate mal sus. 
Mal mult încă, adeseori masele 

efectuarea lucrărilor de montaj 
și de instalare a utilajelor au 
fost pregătiți, la cursurile de 
specializare de la rafinăria Brazi, 
70 la sută din distilatorii, meca
nicii și operatorii care vor de
servi noile instalații. Prin construi
rea și darea în funcțiune a instala
țiilor de reformare catalitică și de 
extracție a aromatelor de la rafină
ria Onești se va realiza o importan
tă creștere a producției de benzine 
cu cifră octanică ridicată, de ben
zen, toluen, xileni etc. (Agerpres)

Un tren cu turiști — de la între
prinderea textilă „Dacia", Fabrica 
de confecții și tricotaje București, 
I.O.R., IPROCHIM, Institutul de fi
zică atomică și din alte colective — 
a plecat ieri spre stațiunile din Va
lea Prahovei. Șapte autocare cu ti
neri sportivi de la asociația „Spar
tak" s-au îndreptat spre Sinaia și 
Bușteni. Alte 4 autocare au plecat 
ieri spre Brașov și Poiana Brașov 
unde turiștii.vor asista la întrecerile 
celor mai buni schiori ai țării și vor 
schia ei înșiși. Azi, încă 3 autocare 
cu bucureșteni au pornit într-o ex
cursie de o zi la Predeal. Aproape 
2 000 de oameni ai muncii din Capi
tală au plecat ieri prin O.N.T. în 
excursiile de sfîrșit de săptămînă.

Aparatul „Magnetodiaflux" aflat în funcțiune la Institutul de cercetări 
hortiviticole

ANUAR I E
populare au fost acelea care, prin a- 
vîntul lor, au împins pe purtătorii 
lor de cuvînt pe poziții mai înain
tate. Acțiunile păturilor largi socia
le, participarea lor activă la eveni
mente au impus dezbaterea proble
melor sociale în Divanul ad-hoc de 
la Iași, anularea alegerilor falsifica
te din vara anului 1857 în Moldova, 
alegerea, în ciuda împotrivirii reac- 
țiunii, a lui Al. I. Cuza ca domn al 
Țării Romînești, după ce fusese ales 
domn al Moldovei.

Burghezia, interesată în crearea 
unei piețe unice și urmărind 
o participare mai activă la con
ducerea țării, pe măsura rolului 
pe care ea îl juca în viața eco

Deputați pontași din Adunarea Moldovei
nomică și socială, dorea Unirea și a 
acționat pentru realizarea ei. îm
prejurările în care această clasă so
cială s-a format și s-a dezvoltat, 
slăbiciunea ei, o anumită comunitate 
de interese economice cu o parte a 
boierimii, teama de lupta revoluțio
nară a maselor explică, toate la un 
loc, intenția ei mărturisită și pusă în 
practică de a înfăptui Unirea în în
țelegere cu boierimea. Această par
ticularitate a structurii social-econo- 
mice a burgheziei și-a lăsat ampren
ta asupra caracterului incomplet al 
reformelor înfăptuite în acea epocă. 
Burgheziei i s-a alăturat în lupta 
pentru Unire și o parte a boierimii, 
numită liberală, interesată activ în 
schimbul de mărfuri, instruită în 
centrele universitare apusene, con
știentă de mersul evenimentelor. Din 
aceste clase sociale s-au recrutat 
„înnoitorii", elemente mai avansate, 
care militau nu numai pentru actul 
politic al Unirii, ci și pentru reforme 
democratice, între care, în primul 
rînd, reforma agrară : M. Kogălni- 
eeanu, Vasils Mălinescu, C. Negri,

MAGNETODIAFLUX
@ Din medicină in agricultură Efectul undelor 
electromagnetice ES1 Iradierea grăbește preîncolțirea 
cartofilor O măsură care sporește recolta

Un aparat de construcție deosebită 
a atras atenția participanților la se
siunea de referate a Institutului de 
cercetări hortiviticole care a avut loc 
în iarna anului trecut. Intr-adevăr, 
era ceva nou. Nu semăna nici pe de
parte cu vreo unealtă sau mașină a- 
gricolă. Aducea mai degrabă cu par
tea de comandă a binecunoscutelor 
aparate Roentgen. Creatorii lui l-au 
denumit „Magnetodiaflux" pentru că 
produce unde electromagnetice. Pre
zența lui la un institut de cercetări 
agricole nu era de loc întîmplătoare.

„Magnetodiafluxul" a fost între
buințat pentru prima dată în medici
nă la tratarea diferitelor afecțiuni. 
Văzîndu-se efectele pe care, le au 
timpurile electromagnetice produse 
de acest aparat asupra omului, spe
cialiștii și-au pus întrebarea dacă ele 
nu au vreo influență și asupra plan
telor- La început, cercetările au fost 
făcute cu cartoful. S-a constatat că 
iradierea tuberculilor produce schim
bări însemnate în metabolismul a- 
cestei plante. După unele experi
mentări la G.A.S. Popești-sere de 
lîngă Capitală, problema a intrat în 
tematica Institutului de cercetări 
hortiviticole.

O vizită la secția de legumicultură 
a institutului îți dă multe noutăți cu 
privire la rezultatele folosirii acestui 
aparat și perspectiva extinderii lui 
la cultura cartofilor și legumelor. 
Principiile de funcționare a aparatu
lui „Magnetodiaflux" nu sînt prea 
complicate. In interiorul unui seif 
electrod de formă dreptunghiulară se 
produc timpuri electromagnetice. 
Aparatul produce, după dorință, 
timp electromagnetic continuu sau 
sedativ, ritmic, ori aritmie, tind în
treruperea este întîmplătoare. Inten
sitatea undelor variază de la 50 la 
100 Hz, acest lucru putîndu-se ur
mări direct pe cadranul aparatului 
de măsurat așezat pe pupitrul de co
mandă al magnetodiafluxului. Ele
mentele de lucru pot fi comandate 
automat.

Și acum cîteva foloase ale undelor 
electromagnetice în agricultură. Ele 
grăbesc foarte mult procesul de pre- 
încolțire a cartofilor. După cum 
se știe, obținerea unor recolte cît mai 
timpurii de cartofi este hotărîtă de 
aplicarea unor măsuri agrotehnice 
care să accelereze ritmul de dezvol
tare a plantelor. Tocmai de aceea se 
practică metoda preîncolțirii cartofi
lor. Ea constă în ținerea tuberculilor 
la lumină și la o anumită tempera
tură, timp de 35—40 de zile. Este o 
operație de durată care necesită în
căperi amenajate în mod special și 
un consum destul de mare de forță 
de muncă. Magnetodiafluxul înlătură 
asemenea dificultăți. Cîmpurile elec

Al. I. Cuza, D. Bolintineanu, C. A. 
Rosetti, Cezar Boliac ș.a. Unii dintre 
ei, conducători ai luptei pentru Uni
re, ca de pildă, M. Kogălniceanu în 
Moldova și C. A. Rosetti în Munte
nia, au meritul de a fi apelat la 
mase.

împotriva Unirii au acționat, pe 
față sau în ascuns, elemente aflate 
în solda puterilor vrăjmașe, precum 
și o parte a marii boierimi, poziția 
acesteia explicîndu-se prin dorința 
de a-și păstra neștirbite privilegiile 
feudale, prin frica de „radicalismul" 
patrioților care propagau principiul 
votului universal și „chiar împărți
rea proprietăților funciare", cum a- 
răta un mare boier într-un memoriu 

secret adresat ministrului de externe 
austriac, Buol, în aprilie 1855.

Dacă problema Unirii ar fi rămas 
o chestiune strict internă, ea ar fi 
fost soluționată cu relativă ușurin
ță, deoarece forțele sociale ostile 
alcătuiau o minoritate neînsemnată. 
Protectoratul țarist, înlăturat în 
timpul războiului Crimeii, suzerani
tatea turcească, interesele economice 
și politice ale marilor puteri la gu
rile Dunării, legătura între rezolva
rea chestiunii orientale și soarta 
Țărilor Romîne au făcut însă din 
Unire o problemă internațională de 
mare însemnătate. Marile puteri au 
trebuit să o ia în discuție, cu atît 
mai mult cu cît frămîntările din 
Principate nu îngăduiau nici o amî- 
nare.

Leonid BOICU
cercetător științific,
Institutul de istorie și arheologie 
al Academiei R.P.R.-filiala Iași

(Continuare in pag. Il-a) 

tromagnetice acționînd asupra tuber
culilor de cartofi produc anumite 
schimbări. Un prim efect este că 
apariția colților are loc în numai 10 
zile față de 35—40 cît dura prin pro
cedeul obișnuit. Spre a se obține cele 
mai bune rezultate au fost făcute 
experiențe numeroase prin care s-a 
urmărit stabilirea timpului cel mai 
potrivit de iradiere pentru fiecare soi 
de cartof. In general, tuberculii au 
fost iradiați cu unde electromagneti
ce de două ori pe zi cite 7—10 mi
nute. La terminarea tratamentului, 
adică după 10 zile, ei aveau toți 
ochii porniți, cu colții viguroși în
tocmai ca cei de la tuberculii care 
fuseseră preîncolțiți după procedeul * 
vechi.

Iradierea cartofilor cu unde elec
tromagnetice are și alte avantaje- 
S-au făcut numeroase analize pentru 
a se constata ce modificări s-au pro
dus. In primul rînd, s-a văzut că re
colta crește simțitor. La una din ex
periențe, în care tuberculii fuseseră 
iradiați timp de 10 zile, o dată pe zi 
cite 7 minute, recolta a fost mai 
mare cu 76 la sută decît la cartofii 
preîncolțiți în mod obișnuit. A cres
cut și conținutul tuberculilor în a- 
midon, mărindu-le valoarea nutriti
vă. Cu sporurile de producție care 
se obțin și cu economiile realizate la 
lucrările de preîncolțire a cartofilor, 
valoarea aparatului poate fi recupe
rată chiar din primul an, cu condi
ția ca unitatea respectivă să cultive 
cel puțin 5 ha cu această plantă.

Cînd se face tratarea cartofilor cu 
timp sedativ de diferite intensități, 
rezultatul este tocmai contrar : încol- 
țirea este împiedicată. De aceea, a- 
cest fel de iradieri se folosesc toam
na, la tratarea cartofilor de sămîn- 
ță puși la păstrat, înlăturîndu-se 
astfel formarea colților. Și cartofii 
de consum însilozați pentru iarnă 
vor putea fi tratați astfel, evitîn- 
du-se apariția colților.

Undele electromagnetice se aplică 
la iradierea semințelor de roșii, ar
dei, castraveți etc. înainte de a fi 
semănate. Rezultatul este același — 
grăbirea încolțirii.

în urma măsurilor luate de Con
siliul Superior al Agriculturii, la 
Uzinele „Electronica" au fost con
struite 150 de aparate „Magnetodia
flux". Ele sînt folosite cu bune re
zultate la grăbirea preîncolțirii car
tofilor și la tratarea semințelor de 
legume.

La Institutul de cercetări hortivi
ticole continuă experimentarea aces
tui aparat pentru a se stabili mai 
precis efectele undelor electromag
netice asupra plantelor.

Ion HERȚEG

Răsculații congolezi 
la 320 km 
de Leopoldville

Unități ale răsculaților congolezi 
au trecut fluviul Congo și au ocu
pat o localitate situată la numai 
320 km nord de Leopoldville, 
între timp, în capitala congoleză 
continuă să sosească mercenari 
recrutați de agenții lui Chombe 
din străinătate. Ieri s-a anunțat 
că „alegerile legislative* organi
zate de regimul chombist se vor 
desfășura între 18 și 31 martie. 
(Amănunte cu privire la situația 
din Congo în pag. a IV-a).

O propunere 
a președintelui 
Pakistanului

Președintele Pakistanului, A- 
yub Khan, a declarat reprezen
tanților presei că țara sa este 
dispusă să organizeze o întîlnire 
în Pakistan între reprezentanți 
ai Indoneziei și Malayeziei în ve
derea rezolvării diferendelor e- 
xistente între aceste două state.

Prima declarație a noului 
ministru de externe 
al Angliei

Noul ministru britanic al afa
cerilor externe, Michael Stewart, 
și-a luat în primire, sîmbătă 
după-amiază, noua sa funcție. Cu 
acest prilej, el a declarat că este 
conștient de răspunderea care-i 
revine și că guvernul deplînge 
circumstanțele care au provocat 
plecarea predecesorului său, Pa
trick Gordon Walker. (In pag. 
TV-a o corespondență din Londra 
despre împrejurările care au 
marcat împlinirea primelor 100 
de zile ale guvernului laburist).

Columbia în preajma 
unei greve generale

Cu 48 de ore înaintea începerii 
grevei generale a oamenilor mun
cii din Columbia, programată 
pentru ziua de 25 ianuarie, trupe 
columbiene au ocupat principa
lele puncte strategice din capita
lă și celelalte orașe importante 
ale țării. Mișcarea grevistă este 
organizată în sprijinul cererilor 
de mărire a salariilor și de scăde
re a costului vieții. în diferite 
puncte ale orașului Bogota, poli
ția i-a împrăștiat sîmbătă pe par- 
tlcipanțli la mitinguri organizate 
în sprijinul apropiatei greve.
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IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE 1965

ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE AUREL BARANGA

Fii cuminte, Cristofor...!“MASURI eficiente
la Teatrul LuciaCRAIOVA Reparațiigalați Hotărîrea laminatorilor

Ia producțialei

tablă laminată ;

prilejul dezbaterii sarcinilor de 
pe 1965, colectivul întreprin-

Mai:
la producția

Din care pînă la 1 
lei

Pe baza propunerilor făcute cu 
prilejul dezbaterii sarcinilor de plan 
pe 1965 muncitorii, inginerii și teh
nicienii Uzinei „Laminorul“-Galați 
și-au luat următoarele angajamente 
în întrecerea socialistă pe acest an :

— să obțină 91 Ia sută din can
titatea de tablă cositorită și 98 
la sută din cea de tablă zincată 
de calitatea I ;

— să realizeze peste plan :
— 3 000 000 lei la 

globală ;
— 5 000 000 lei la 

marfă ;
— 1 500 tone tablă
— sporirea cu 1,2 la sută a pro

ductivității muncii ;
— 1 500 000 Iei economii la pre

țul de cost;
— 1 500 000 lei la beneficii.

producția

producția

laminată ;

— 800 000 
globală ;

— 1 000 000 
marfă ;

— 400 tone
— 500 000 lei economii la prețul 

de cost;
— 500 000 lei la beneficii.

Angajamentele luate au la bază 
un plan cuprinzător de măsuri teh
nico-organizatorice care prevede 
printre altele : mecanizarea montă
rii cilindrilor degresori de la lami
norul nr. 4 ; extinderea foarfecilor 
cu discuri și a laminării la toleranțe 
restrînse ; lărgirea stației de com- 
presoare cu aer ; reducerea consu
mului de cilindri; utilizarea cilin
drilor din fontă nodulară la cajele 
trio.

Colectivul Fabricii de pielărie și 
încălțăminte „Clujana“-Cluj, dez- 
bătînd sarcinile din planul acestui 
an, a propus măsuri concrete care 
să ducă la o calitate superioară pe 
fiecare fază și operație de fabrica
ție, la mai buna utilizare a mașini
lor, la creșterea productivității 
muncii.

Colectivul fabricii și-a luat urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an:

Să obțină peste plan următoarele 
produse de calitatea I :

— 1 500 mp piei fețe box ;
— 1 500 mp piei fețe bizon ;
— 2 000 mp piei fețe porcine. 

Din care pînă la 1 Mai:
— 400 mp piei fețe box ;
— 400 mp piei fețe bizon ;

Să realizeze peste prevederile pla
nului anual:

— 4 000 000 lei la producția 
globală ;

— 2 000 000 lei la producția 
marfă ;

— 1 500 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 1500 000
Din care pînă la

— 1200 000 
globală;

— 800 000 
marfă ;

— 350 000 lei economii la prețul 
de cost;

— 350 000 lei beneficii.

Pentru îndeplinirea angajamente
lor a fost întocmit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice care pre
vede printre altele i aplicarea tălpii 
prin sprițare ; proiectarea pieselor 
etalon pentru întregul flux tehno
logic ; ridicarea gradului de tehni
citate a producției; reorganizarea 
atelierului de finisat de la secția 
minerală etc.

Cu 
plan 
derii de reparații auto nr. 8 din Cra
iova și-a luat următoarele angaja
mente :

— să realizeze reparații de auto
vehicule la un nivel calitativ supe
rior și să reducă în acest fel cu 10 
la sută frecvența defectărilor în ter
menul de garanție față de 1964.

In acest scop s-a prevăzut : ame
najarea unei stații de spălare a 
blocurilor motor după prelucrarea 
mecanică ; instalarea unei băi spe
ciale pentru dezincrustarea radia
toarelor ; crearea unui laborator de 
măsurători și control calitativ ; con
fecționarea unui dispozitiv pentru 
controlul fisurilor la piesele autove
hiculelor etc.

— să depășească prevederile a- 
nuale de plan cu :

— 1566 000 lei la producția 
globală ;

— 944 000 Iei la producția 
marfă ;

— 0,5 la sută la productivitatea 
muncii;

— 200 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 200 000 lei la beneficii.
1 Mai: 
lei

lei beneficii.
1 Mai:

Iei la producția

lei la producția

la producția

Iei la producția

tehnico-organi- 
vederea înde- 

mai

La una din benzile automate de la 
Fabrica de pielărie, și încălțăminte 

din Cluj

TELIUC Furnaliștilor: minereu mai mult
Analizînd sarcinile de plan pe 

1965, colectivul Exploatării miniere 
Teliuc este ferm hotărît ca prin pu
nerea în valoare a noi rezerve in
terne să realizeze și să depășească 
planul la toți indicatorii. Colectivul 
exploatării s-a angajat să realizeze 
peste prevederile anuale de plan ur
mătoarele :

— să îmbunătățească cu 0,5 Ia 
sută conținutul mediu de fier în 
minereul livrat;

— să realizeze planul fizic de 
investiții cu 15 zile înainte de 
termen ;

— să sporească cu 0,5 la sută 
productivitatea muncii;

— să extragă în plus și să li
vreze furnaliștilor 10 000 tone mi
nereu de fier ;

lei la producția

Iei la producția

Iei economii la pre

— 500 000 
globală ;

— 450 000 
marfă ;

— 300 000 
țul de cost.

Din care pînă la 1 Mai:
— 3 000 tone minereu de fier ;
— 145 000 lei la producția

globală ;
— 130 000 lei la producția
marfă.

Pe baza propunerilor valoroase fă
cute cu prilejul dezbaterii sarcinilor 
de plan, a fost elaborat un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice me
nite să sprijine eforturile minerilor 
în realizarea angajamentelor.

Din care pînă la
— 500 000 

globală ;
— 300 000 

marfă ;
Planul de măsuri 

zatorice întocmit în 
plinirii angajamentelor luate 
prevede mecanizarea transportului 
cabinelor și a șasiurilor în atelierul 
de montaj, organizarea montajului 
în flux la atelierul pentru 
viteză, organizarea unor 
pentru ridicarea calificării

SUCEAVA

cutii de 
cursuri 

etc.

A

La întreprinderea 
regională pentru 
industrializarea cărnii

deCu prilejul dezbaterii cifrelor 
plan pe 1965, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii regionale 
pentru industrializarea cărnii Sucea
va și-au luat următoarele angaja
mente peste sarcinile anuale de 
plan :

— să sporească cu 0,5 la sută 
indicele de calitatea I la topirea 
grăsimilor comestibile ;

— să sporească cu 2 Ia sută in
dicele de calitatea I la pieile de 
bovine și porcine ;

— 3 500 000 lei ’ 
globală ;

— 4 500 000 lei 
marfă ;

— 381 500 lei la
— 740 000 lei beneficii;
— 237 tone de carne ;
— să depășească cu 1,8 la sută 

productivitatea muncii.
care pînă la 1 Mai :

— 96 000 lei economii la prețul 
de cost;
— 180 000 lei beneficii;
— 60 tone carne.

ia producția

la producția

prețul de cost;

Din

Noua comedie a lui Aurel Baran- 
ga, în ciuda titlului cu rezonanță a- 
parent didactică, nu e o piesă în 
care ideile autorului să capete re
lief printr-o lecție moralizatoare, us
cată și rigidă. Ne aflăm, dimpotrivă, 
în fața unei comedii bine scrisă, con
struită cu nerv, ce se desfășoară în- 
tr-un ritm trepidant, folosind și îm- 
binînd modalități comice noi sau 
mai vechi, care cuceresc Imediat 
sala și o fac să reacționeze spon
tan. Autorul abordează o problemă 
etică importantă, supunînd oprobriu
lui public anumite metehne, al că
ror anacronism îl demonstrează cu 
procedee specifice comediei. Rîsul 
nostru nu-i gratuit, poantele nu cad 
în genere în gol, ci lovesc cu pre
cizie. Țelul propus de autor se rea
lizează astfel în cadrul unei confrun
tări morale elocvente. Cristofor 
Bellea, compozitor al cărui nume și 
a cărui operă se bucură de noto
rietate, își va da seama la sfîrșitul 
piesei, ca și predecesorul său Per- 
dican, din piesa lui Musset, că nu-i 
bine să te joci cu dragostea.

Dar Cristofor Bellea nu se țoacă 
numai cu dragostea. O prețuire e- 
xagerată a propriei valori, un 
mod ușuratic de a concepe viața, o 
tendință de a trece de la o extremă 
la alta cu jovialitate, de a trata cu 
indiferență pe cei din jur afectînd 
un fals interes pentru ceea ce îi fră- 
mîntă — toate 
Cristofor să 
damentale. 
prietenului 
Stambuliu, 
joc efemer și că soția sa, profesoara 
Ema, va accepta sinuozitățile sufle
tești ale unui om deprins să arunce 
fără răspundere vorbele. Confrun
tarea este pînă la urmă dureroasă 
pentru compozitorul Cristofor: el (și 
nu numai el) își va da seama că o 
asemenea atitudine în viață, prove
nită și din suficiență, și din răsfăț, 
și din credința că totul ți se cuvine, 
poate avea consecințe grave. Și fi
nalul piesei, bine realizat artistic, 
subliniază și mai pregnant prin 
schimbarea tonalității această idee.

Ideea piesei este demonstrată cu 
mijloacele comediei și ale farsei. E- 
roul este supus unui foc concentric, 
cade fără să-și dea seama în cap
canele pe care singur și le întinde. 
Canonada comică este bine susți
nută, replicile de haz se succed în- 
tr-un ritm viu. Atent nu numai ,1a ar
hitectonica generală, dar și la amă
nunte, autorul nu a lăsat fapte neex- 
plicate, a înfățișat reacțiile persona
jelor conform caracterului lor. Mi 
se pare de asemenea izbutită mî- 
nuirea factorului surpriză: desigur 
procedeele nu sînt toate noi, dar au
torul le folosește cu îndemînarea cu
noscută, și cu talent, creează „sus
pensii", ne duce cu gîndul în altă 
parte, ne face să credem că faptele 
se vor desfășura altfel, pînă cînd, 
brusc, ele iau o altă întorsătură. 
Cele două planuri însă sînt bine în
chegate, eroii își joacă rolurile fără 
să se descopere, așa încît nu le 
bănuim întotdeauna intențiile.

Sînt calități care fac din piesa lui 
A. Baranga o comedie tonică. Trebuie 
să observăm însă că și aici, ca și în 
alte lucrări ale sale din ultimii ani, 
autorul recurge cîteodată la calea 
mai facilă a unor clișee comice co
mode. Aflarea și mînuirea lor cu 
dexteritațe poate într-adevăr dis
pune spectatorul, dar păstrează con
flictul și caracterele într-o zonă de 
suprafață a realității. Analiza psl-

hologică a unor personaje pe care 
să le simțim din vremea noastră, sa
tirizarea vechiului în numele a ceea 
ce este nou, fac uneori loc tentației 
de a provoca hazul doar pe seama 
unor ticuri și manii. Astfel, un om al 
cărui unic țel în viață este să devină 
profesor universitar de limba mal- 
gașă și este fericit cînd 1 se promite 
că o asemenea catedră se va înființa 
la... Craiova, stîrnește fără îndoială 
rîsul. Pe seama lui glumele pot curge 
la infinit. Totuși, procedeul nu numai 
că este cam vechi, dar riscă în ca
zul de față să ridice un semn de în
trebare : se mai pot justifica senti
mentele profunde și trainice ale so
ției sale față de el ? Dar asemenea 
tentații nu copleșesc fondul prețios 
al comediei.

In sala de marmură a „Casei Scînteii", casa de discuri „Electrecord", 
în colaborare cu firma „Philips" din Paris, înregistrează Concertul pen
tru vioară și orchestră de Haciaturian, în interpretarea Orchestrei, sim
fonice a Cinematografiei avînd la pupitru pe compozitor care, după cum 
s-a mai anunțat, se află în țara noastră. Solista concertului este tînăra 
violonistă franceză Claire Bernard, deținătoarea premiului I la cel de-al 
III-lea Concurs internațional „George Enescu" — 1964.

24 IANUARIE
(Urmare din pag. I-a)

Franța, Rusia, Sardinia și Prusia 
au sprijinit doleanțele romînilor. Cea 
dintîi pentru că dorea să-și consoli
deze pozițiile economice și politice 
în sud-estul Europei; cea de-a doua 
pentru că formarea statului național 
romîn ar fi slăbit Imperiul otoman. 
Sardinia și Prusia au sprijinit Uni
rea pentru că soluționarea „chestiu
nii romîne" crea un precedent favo
rabil într-o vreme cînd ele însele 
pregăteau acțiuni decisive menite să 
se încheie cu unificarea statelor ita
liene sub egida Sardiniei și a celor 
germane sub egida Prusiei.

Pe de altă parte, Turcia se opu
nea cu înverșunare Unirii, în care 
vedea începutul dezagregării impe
riului otoman. De asemenea, Aus
tria pentru care constituirea statu
lui național romîn însemna o piedi
că în calea expansiunii sale econo
mice și politice la Dunărea de jos și 
un „nucleu de atracție" irezistibil 
pentru transilvăneni. Șovăitoare la 
început. Anglia n-a întîrziat să se 
declare ostilă Unirii, spre a nu slăbi 
Imperiul otoman subjugat de către 
ea economicește și devenit un instru
ment politic prețios în Orient.

Tocmai datorită acestor contradic
ții de interese, hotărîrile luate de 
către marile puteri în privința' soar- 
tei Țărilor Romîne purtau pecetea 
compromisului și erau departe de a 
satisface dorințele romînilor. Luată 
pentru prima dată în dezbatere la 
conferința de la Viena din primăvara 
și vara anului 1855, „chestiunea ro- 
rnînă" a făcut obiectul unui aran
jament la Congresul de pace de la 
Paris (ținut în urma războiului Cri- 
meii, în martie 1856), care a inclus 
în tratatul adoptat, printre altele, 
hotărîrea de a se alcătui o comisie 
europeană, menită să cerceteze si
tuația Țărilor Romîne și să facă pro
puneri privitoare la reorganizarea 
lor. Cîte un Divan ad-hoc pentru 
Moldova și Țara Romînească urmau 
să se pronunțe asupra viitorului ce
lor două țări. Dejucînd în Moldova

mașinațiunile reacțiunil și rezultate
le imixtiunii turco-austriece, Diva- 
nurile ad-hoc au exprimat dorința 
nestrămutată către Unire a poporu
lui. Dar marile puteri, întrunite în 
Conferința de la Paris din august 
1858, au refuzat populației din Prin
cipate dreptul la Unire, impunîndu-i 
un regim constituțional hibrid.

Prin acțiunea perseverentă a par
tidei naționale este ales ca domn al 
Moldovei, în ianuarie 1859, Al. I. 
Cuza, luptător pașoptist, cunos
cut pentru activitatea sa progresistă 
și prounionistă. Nu după multă vre
me, partida națională din Țara Ro
mînească a reușit să impună, sub 
presiunea zecilor de mii de oameni 
din popor, care înconjuraseră sediul 
Adunării din Dealul Mitropoliei, ale
gerea ca domn al țării tot a lui Al. I. 
Cuza. Entuziasmul popular a fost 
imens. în Moldova, după cum remar
ca consulul englez Churchill, mani
festațiile au fost însoțite, fapt sem
nificativ, de lozinci ca : „Jos boieri
mea", „Trăiască Unirea", „Jos con
servatorii", „Trăiască egalitatea".

Dubla alegere a lui Al. I. Cuza a 
avut un mare ecou în Transilvania. 
„Cînd s-a ales Cuza Domn — scria 
Alexandru Papiu-Ilarian — entuzias
mul la romînii Transilvaniei era, 
poate, mai mare decît în Principate". 
Numeroșii prieteni și sprijinitori ai 
cauzei romîne din Franța (Edgar 
Quinet, Jules Michelet, Ubicini, Paul 
Bataillard ș.a.), din Rusia (Cernîșev- 
ski, Dobroliubov), din țările italiene 
au salutat acest eveniment care des
chidea noi perspective Principatelor 
Romîne.

Dubla alegere a fost urmată de o 
campanie politică îndîrjită și inteli
gentă dusă în scopul recunoașterii ei 
și apoi în scopul definitivării Unirii, 
care s-a realizat în ianuarie 1862, 
cînd Moldova și Țara Romînească au 
format un stat unitar cu numele de 
Romînia, cu o singură adunare și un 
singur guvern. După o scurtă peri
oadă de prefaceri limitate, cu ca
racter burghez, „monstruoasa coali-

acestea îl fac pe 
comită două erori fun- 
Să creadă că soția 
său, actrița Anca 

va fl părtașa unui

★

Spectacolul excelent de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra' (regizor 
Valeriu Moisescu) a pus în evidență 
calitățile piesei. Ritmul vioi, susținut 
în toate cele trei acte, faptul că toți 
actorii au practicat un joc nuanțat, 
că n-au șarjat nici un moment, ne-a 
făcut să asistăm la o demonstrație 
de înaltă calitate artistică. Octavian 
Cotescu a realizat un portret viu, di
namic al lui Cristofor, într-un joc sa
tiric de o mare subtilitate. Aplombul 
personajului, inconsecvența și infa
tuarea lui au ieșit din plin în evi
dență. Dublul rol feminin a fost In
terpretat de Marcela Rusu cu ade
vărată virtuozitate : spectatorul a 
avut în față realmente două 
prezențe individualizate, două ca
ractere care, deși au aceleași con
cepții de viață, sînt firi deosebite. Și 
tocmai aceste nuanțe sufletești sînt 
evidențiate cu finețe de interpretă. O 
creație plină de spirit a realizat 
Beate Fredanov. Rolul secretarei, ju
cat cu o paletă comică inspirată, a 
avut în interpretarea sa un farmec 
aparte și aplauzele spectatorilor au 
fost întru totul meritate. George Mă
ruță și Victor Rebengiuc — care in
terpretează alternativ rolul profeso
rului — au ferit personajul de o 
notă pronunțat ridicată, l-au contu
rat mai de grabă ca pe un naiv.

Decorul ingenios al lui Trică Cio- 
cîrdel a ținut seama de trăsăturile 
personajului principal, compozitorul 
Cristofor, creînd un cadru adecvat 
facturii acestei piese.

Valeriu RlPEĂNU

Filme noi pe ecrane
te

Săptămîna viitoare sînt programa- 
următoarele j'“filme în premieră:

Producție a stu
dioului „Bucu
rești' după co
media cu ace

lași titlu de Tudor Mușatescu (scena
riul — Tudor Mușatescu, Paul Că- 
linescu ; regia — Paul Călinescu; 
imaginea — Ștefan Horvath; de
coruri — Ștefan Norris; muzica — 
Paul Urmuzescu). în distribuție : 
Gr. Vasiliu-Birlic, Silvia Fulda, Kitty 
Gheorghiu-Mușatescu, Mitzura Ar- 
ghezi. Lucian Dinu, Coca Andro- 
nescu, Ion Finteșteanu, Mihai Fotino, 
Ion Lucian, Ion Dichiseanu, Florin 
Scărlătescu, Liviu Bădescu.

„Moscova — 
Genova"

„Titanic 
Vals"

Premiat la Festi
valul unional 
cinematografic 
de la Leningrad 

— 1964, filmul (regia: A. Speșnev) 
evocă primii ani ai puterii sovietice ; 
acțiunea este construită în jurul unei 
întîmplări dramatice petrecute în pe
rioada conferinței internaționale de 
la Genova, din anul 1922.

Film realizat de 
studiourile din 
R, P. Chineză 
(regia : Ien Ci- 

ciou, Hao Kuan); subiectul este inspi
rat din lupta Armatei populare de 
eliberare împotriva contrarevoluțio
narilor.

„Eroi curajoși 
ca tigrii"

Marcela Rusu, Octavian Cotescu și Beate Fredanov într-o scenă din 
spectacolul cu piesa „Fii cuminte, Cristofor...!"

Comedie satiri
că pe o temă 
de actualitate, 
creată de regi

zorul sovietic V. Dorman. în « 
tribuție : Iuri Iakovlev, Vera Mai />■ 
kaia, R. Pliatt, Nadejda Rumianțet

Actorii Janna 
Prohorenko (cu
noscută diu 
„Balada solda- 
dragoste ?') șl

„Viață 
ușoară"

„O poveste 
neinventată'*
tulul* șl „O fl asta
Leonid Kuravliov (interpretul princi
pal din „Există un asemenea n'ă- 
cău*) slnt protagoniști ai unei po- 
vestiri despre o căsătorie ajunsă Id 
impas (regia : VI. Gherasimov).

Șl

ție“ a înlăturat în 1866 pe Al. I. 
Cuza și a întronat dinastia Hohen- 
zollern-ilor, care s-a dovedit reazi- 
mul intereselor claselor exploata
toare și al capitalului prusac.

*

Unirea Moldovei cu Țara Romî
nească a reprezentat un act de mare 
însemnătate în istoria patriei noastre. 
Mihail Kogălniceanu socotise Unirea 
ca o „cheie de boltă" a „edificiului 
național", ceea ce istoria a confirmat 
din plin ; unirea Moldovei cu Țara 
Romînească a pus temelia „edificiu
lui național", desăvîrșit în 1918 prin 
unirea Transilvaniei. în felul acesta 
avea să se îndeplinească previziunea 
marelui nostru democrat-revoluțio- 
nar N. Bălcescu care, referindu-se la 
romînii transilvăneni, spunea că „ga
ranția cea mal temeinică a naționa
lității lor este libertatea Valahiei 
mari (Muntenia — n.n.), Valahiei 
mici (Oltenia — n.n.) și Moldovei...".

Prin înfăptuirea Unirii s-au creat 
premisele necesare dobîndirii inde
pendenței de stat în 1877—1878, iar 
prin reformele care i-au urmat s-a 
accelerat procesul de dezvoltare și 
consolidare a relațiilor de producție 
capitaliste. Treptat, și într-o măsură 
mereu sporită, pe scena vieții social- 
politice s-au afirmat cele două clase 
de bază ale orînduirii capitaliste: 
burghezia și proletariatul.

Preluînd tradițiile progresiste ale 
înaintașilor și ridicîndu-le pe o 
treaptă superioară, proletariatul, în 
alianță cu țărănimea muncitoare, 
sub conducerea partidului marxist- 
leninist, a transformat, prin lupta 
sa revoluționară, Romînia într-o 
țară fără exploatarea omului de că
tre om, aflată într-o impetuoasă 
dezvoltare multilaterală, în care oa
menii muncii își pot valorifica în cel 
mai înalt grad aptitudinile și capa
citatea de creație.

Strîns unit în jurul partidului, po
porul nostru cinstește tradițiile sale 
de luptă prin strălucite succese în 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

Concertele săptămînii viitoare
ATENEUL R. P. ROMINE. Sîm- 

bătă 30, ora 20 — Orchestra simfo
nică a Filarmonicii „George Enes
cu" condusă de Nicolae Boboc. în 
program: Simfonia nr. 102 de
Haydn, Concertul pentru pian și or
chestră nr. 17 K. V. 453 de Mozart, 
(solist Dmitri Bașkirov din U.R.S.S.), 
Poemul simfonic „Marea Neagră" de 
Alexandru Pașcanu și Suita a Il-a 
de balet „Bachus și Ariadna" de 
Roussel. Concertul se va repeta du
minică, 31, la ora 11.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIU- 
NII. Joi 28, ora 19,50. Concert al 
Orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor : Ludovic Baci. Pro
gramul cuprinde : Concertul în Re 
major pentru orchestră de coarde 
de Igor Stravinski, Concertul pen
tru flaut și orchestră de Anatol 
Vieru (solist Dumitru Pop), Rapsodia 
pentru pian și orchestră pe o temă 
de Paganini de Rachmaninov (solist 
Dan Grigore) și Preludiu și moartea 
Isoldei din opera „Tristan și Isolda" 
de Wagner.

In afara obligațiilor sale legate da 
creația de film, Orchestra simfonică a 
Cinematografiei, condusă de dirijorul 
Constantin Bugeanu, desfășoară o inte
resantă activitate concertistică, urmărită 
cu interes de amatorii de muzică în
deosebi pentru ținuta aleasă a progra
melor în care un loc de seamă îl dețin 
lucrările rar cîntate și primele audiții. 
Concertul de săptămîna aceasta a evi
dențiat o dată 
care 
pus atenției 
fost alcătuit de această dată din două 
părți distincte. In prima parte, consacra
tă creației clasicilor, am ascultat Serena
da nr. 10 în Si bemol major K. V. 361, 
„Gran Partita" pentru suflători și „Marea 
fugă" pentru orchestră de Beethoven. 
„Serenada", în tălmăcirea unui grup de 
13 suflători soliști, a fost cîntată cu 
grija evidențierii neostentative a spumo
sului stil mozartian, nu lipsit de gravi
tate, de tensiune. Dacă la început in
terpretarea ne-a părut întrucîtva greoaie, 
în Menuet I și II, dar mai ales în Ro- 
manza și Tema cu variațiuni, formația a 
învins numeroasele dificultăți ale parti
turii sunînd compact, cu momente de 
avînt și transparență. Capodopera care 
se numește Cvartetul 133, „Marea fugă", 
capătă în orchestrația lui Weingartner 
proporțiile la care Titanul de la Bonn 
gîndea muzica în ultimii ani ai activită
ții sale. Poți prefera sau nu orchestra 
cvartetului, fapt este că frumusețile lu
crării, în aparatul amplu al formației 
mari, se dezvăluie ascultătorului mai re
liefate, mai profunde, ca o piesă de 
teatru pe care, după ce ai citit-o, o vezi 
pe scenă, în toată adîncimea ei. In re
darea lucrării, preocuparea dirijorului 
Constantin Bugeanu și a orchestrei a 
fost construcția, realizarea riguroasă a 
planurilor în vederea conturării dimensiu
nilor ei monumentale.

Partea a doua a programului, cuprin- 
zînd două prime audiții din muzica con
temporană — „In memoriam Dylan 
Thomas" de Igor Stravinski și Simfonia 
de cameră op. 9 de Schonberg — a re
liefat încă o dată posibilitățile ansamblu
lui, capacitatea lui de a da viață unor 
lucrări în care coloritul viu orchestral, 
contrastele, finețea nuanțelor cer o înțe
legere deosebită, o mare precizie. Lie
dul orchestrat al lui Stravinski, dedicat 
prieteniei compozitorului cu poetul Dy
lan Thomas, a găsit în tenorul Ion Stoian 
un interpret sensibil, convingător. Sim
fonia de cameră de Schonberg, scrisă 
înainte ca autorul să fi elaborat atona- 
lismul serial, este o lucrare plină de pa
tetism și originalitate.

mai mult calitățile cu 
orchestra ți dirijorul s-au im- 

publicului. Programul a

Mircea SIMIONESCU

TEATRE «CINE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro

mîne : Zizi șl— formula ei de viață — 
(spectacol prezentat de Teatrul ,,C. I. 
Nottara" — orele 19,30). Teatrul de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne : Motanul 
Încălțat — (orele 11), Boema — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — (orele 10,30), Plutașul de 
pe Bistrița — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Cuza Vodă — (orele 10), Eminescu — (o- 
rele 15,30), Domnișoara Nastasla — (orele
19.30) , (sala Studio): Patima de sub ulmi
— (orele 10). Mașina de scris — (orele 
15), Moartea unui artist — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Somnoroasa aven
tură — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Clipe de viață — (orele 10 
șl orele 19,30), Opera de trei parale — 
(orele 15), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A): Tache, Ianke șl Cadîr — (orele 
10), FU cuminte, Cristofor — (orele 15 șl 
orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Hipnoza — (orele 10). Este vi
novată Corina 7 — (orele 15,30). Oedtp — 
(orele 19,30), (sala Studio): Sonet pentru 
o păpușă — (orele 10,30), Scandaloasa le
gătură — (orele 16), Unchiul Vania — (o- 
rele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Pădurea împietrită — (orele 19,30) 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): Doi 
pe un balansoar — (orele 10), Ruy Bias
— (orele 15,30), Vulpile — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (Str. Eremia Gri- 
gorescu nr. 24) : Soldatul fanfaron — fo
tele 10,30), Harap Alb — (orele 16). Tea
trul regional București (Sos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Sera melodiilor — (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Cintărețul 
trlstețel sale — (orele 11 și orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" ; Punguța cu doi 
bani — (orele 11), Eu șl materia moartă

A • TELEVIZIUNE
— (orele 20,30). Teatrul satlrlc-muzlcal 
„C. Tănase" (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele — (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): 
Tinerețe — (orele 20). Circul de stat : 
Circus București — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : 
Georges Mâlibs : 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic: Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
Cîntînd în ploaie : Republica (9.45; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21,15), București (9; " " 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Tomls (9; 10,15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Melodia (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Cu mîinile Pe oraș : 
Luceafărul (9; 11; 13; 15; 17; 21), Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Mexicul cîn- 
tă : Carpațl (10; 12; 14; 16). Un nou Ghil- 
gameș : Capitol (10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21). Soție pentru un australian — cine
mascop : Aurora (10; 12; 14: 16; 18,15;
20.30) . Drum periculos — cinemascop :
Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Bucegi (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Diavolul deșertului : Central (9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Cultural (10,30; 15; 
17; 19; 21). Intîlnire cu spionul: Lumina 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Giuleștl 
(12,15; 15,45; 18; 20,15), Arta (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). Umbrelele din Cherbourg : 
Union (10,30; 14,30;..............*“ — “
gram *
12.30) .
20.30) ,
15,30; 
goste 
purl Noi (10—15 în continuare ; 17; 19; 
21). Ah, Eva ! : Excelsior (9,45; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21), Festival (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21,15), Modern (10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). La patru pași de Infi

Retrospectiva
Luceafărul (orele 19).

11,15

_____ ____  16,30; 18,45: 21). Pro- 
pentru copii : Doina (10: 11.15; 
Calabuch : Doina (13.45; 16; 18,15; 
înfrățirea între popoare (11,30; 

17,45; 20), Cosmos (16; 18; 20). Ilra- 
la zero grade — Cotidiene : Tim-

nit : Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Cel șapte magnifici — cinemascop : Da
cia (9; 12; 15; 18; 21). Doi în stepă : Bu- 
zești (11; 15,30; 17,45; 20). Sălbaticii de pe 
riu) morții — cinemascop : Crîngașl (16; 
18,15; 20,30). Rebelul magnific : Unirea 
(11; 16; 18,15; 20,30). Vii și morți (ambele 
serii) : Flacăra (15.30; 19). Ivailo : Vitan 
(11; 16; 18,15; 20,30), Popular (11,15; 15; 17; 
19; 21). Roșu și negru (ambele serii) : 
Miorița (9,30; 13; 16.30; 20).

TELEVIZIUNE: Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 —
Rețeta gospodinei. 9,30 — Emisiunea
pentru copil și tineretul școlar. 11.00 — 
Emisiunea pentru sate. 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Muzeul de artă al 
R. P. Romîne : Galeria națională. 19 30 
— Maeștrii genului scurt: N. Gogol, 
20,15 — Cluj — Reportaj filmat. 20,35 — 
Comici vestiți ai ecranului: Luplno 
Lane. 21,35 — Muzică ușoară. In înche
iere: Buletin de știri, sport, buletin mc 
teorologic.

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25. 26 

și 27 ianuarie. In țară : Vreme in general 
umedă, cu cerul variabil, mal mult aco
perit. Vor cădea precipitații locale. Vînt 
potrivit din sectorul estic. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor fl cu
prinse între zero șl minus 10 grade, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 grade. 
Izolat ceață. In București: Vreme umedă, 
cu cerul variabil, temporar acoperit. Vor 
cădea precipitații, mai întîl sub formă 
de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. ’
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Continuă propunerile de candidați Plecarea delegației economice a R. D. Germane
in Marea Adunare Națională

In întreaga țară, în adunări ale 
oamenilor muncii se fac noi propu
neri de candidați pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală, de la 7 martie.

în regiunea ARGEȘ au fost pro
puși : Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.M.R., redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", în circumscripția 
electorală nr. 17 Orlești; Constan
tin Drăgan, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
în circumscripția electorală nr. 10 
Tigveni.

în regiunea BACĂU au fost pro
puși : Gheorghe Maftei, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coo
perativei agricole de producție Ți- 
bucani, în circumscripția electorală 
nr. 23 Păstrăveni ; Ștefan Boboș, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional, în 
circumscripția electorală nr. 26 
Sagna.

In regiunea BANAT au fost pro
puși : Maria Ștef, muncitoare la în
treprinderea „Teba“, în circum
scripția electorală nr. 6 Arad-sud ; 
Ștefan Bîrlea, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R. P. Romînă, 
în circumscripția electorală nr. 2 
Timișoara sud-est; ing. Emil Vlaicu, 
directorul Stațiunii experimentale 
agricole Lovrin, în circumscripția 
electorală nr. 28 Sînnicolau Mare.

în regiunea BRAȘOV au fost pro
puși : Silvestru Fatița, șef de ca
tedră la Institutul pedagogic din 
Brașov, în circumscripția electorală 
nr. 12 Codlea ; Iohan Schuster, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Aței, în circumscripția 
electorală nr. 24 Dumbrăveni.

în regiunea BUCUREȘTI au fost 
propuși: Ion Constantin, prim-secre- 
tar al Comitetului regional București 
al U.T.M., în circumscripția electora
lă nr. 20 Hotarele ; Ion Spătărelu, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Gheorghe Doja, în cir
cumscripția electorală nr. 29 Gheor
ghe Doja ; Marin Vlad, vicepreșe
dinte al cooperativei agricole de 
producție Crovu, în circumscripția 
electorală nr. 31 Vînătorii Mari; 
Dina Cocea, artistă emerită, mem
bră în Consiliul Național al Femei
lor, în circumscripția electorală nr. 
14 Vidra ; Ion Nedelcu, șef de echipă 
la cooperativa agricolă de produc
ție Ciolănești, în circumscripția elec
torală nr. 27 Vîrtoapele; Dumitru 
Tîrcolea, președintele cooperativei 
agricole de producție Buzescu, în 
circumscripția electorală nr. 5 Bu
zescu.

în regiunea CLUJ au fost propuși: 
Vasile Vaida, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetului de 
Stat pentru Valorificarea Produse
lor Agricole, în circumscripția elec

NOTE DE DRUM

„Cupa de iarnă" la tenis de cîmp
De citeva zile, pe terenul acoperit al 

clubului Steaua din Capitală tenismenii 
fruntași se întrec în cadrul „Cupei de 
iarnă”, prima competiție de sală a noului 
sezon. In meciurile disputate ieri, C. 
Năstase (Steaua) l-a învins cu 6-2 ; 6-2 
pe S. Dron (Dinamo), iar I. Năstase 
(Steaua) a dispus la același scor de co-

Ieri după-amiazâ, in sala stadionului Republicii a început concursul de 
tenis de masâ al centrelor de copil bucureștene. întrecerile continuă 
astăzi de la ora 8,30. In fotografie : doi dintre micii protagoniști in timpul 

disputei Foto : Gh. Vințilă

Azi în Capitală
BASCHET : Dinamo București — 

Farul Constanța și Rapid — Stea
gul roșu Brașov (masculin) — de 
la ora 8,30 în sala Floreasca.

VOLEI : Știința București — 
C.S.M. Sibiu, C. P. București — 
Rapid și Metalul — Farul Con
stanța (feminin) — în sala Dinamo 
de la ora 9 ; Steaua — Dinamo 
Bihor (masculin) — în sala Flo
reasca, de la ora 11,30.

HANDBAL : Electromagnetica — 
Știința (f), Rafinăria Teleajen — 
Rapid (m), Confecția — Progresul 
(f), Dinamo — Știința (m), Ș.S.E. 2 
— Rapid (f) și Voința — Steaua 
(m) — meciuri în „Cupa F.R.H.' 
(sala Floreasca, de la ora 15).

PATINAJ: concurs pentru copii 
și juniori — pe patinoarul „23 Au
gust', de la ora 7,30.

ATLETISM : „Cupa 16 Februa
rie’ pentru juniori și junioare (în 
sala Floreasca, de la ora 9), iar 
pe stadionul Tineretului, de la ora 
9,30 — concurs de cros dotat cu 
aceeași cupă. 

torală nr. 15 Ileanda; Gheorghe 
Lăpădeanu, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al ora
șului Cluj, în circumscripția elec
torală nr. 5 Apahida ; Rudolf Paloc- 
say, directorul stațiunii experimen
tale hortiviticole-Cluj, în circum
scripția electorală nr. 21 Gilău.

în regiunea CRIȘANA au fost pro
puși : Alexandru Buthi, episcop re
format, Oradea, în circumscripția 
electorală nr. 11 Tileagd ; Ion Bar, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al raionului Criș, 
în circumscripția electorală nr. 20 
Chișineu Criș.

în regiunea DOBROGEA a fost 
propus : Nicolae Hudițeanu, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coo
perativei agricole de producție Co- 
mana, în circumscripția electorală 
nr. 3 Comana.

în regiunea GALAȚI au fost pro
puși : Constantin Dumitrache, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional, în circum
scripția electorală nr. 16 Mărășești ; 
Aurel Botezatu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Galați al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 18 Vidra.

în regiunea IAȘI au fost propuși: 
Constantin Buta, tractorist, șef de 
brigadă la S.M.T, Bogdănești, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Mur- 
geni ; Gheorghe Fiiip, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Iași, în circum
scripția electorală nr. 4 Iași-vest.

în regiunea MARAMUREȘ au fost 
propuși: Ion Trufan, lăcătuș la 
Uzina „1 Mai“-Baia Mare, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Șom- 
cuța Mare ; Iosif Varga, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Pir, în circumscripția electorală nr. 
6 Tășnad ; Alexandru Bereczi, strun
gar la Uzina „Unio“-Satu Mare, în 
circumscripția electorală nr. 9 Satu 
Mare-nord.

în regiunea PLOIEȘTI au fost pro
puși : Constantin Harpalete, preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție Brădeanu, în circumscrip
ția electorală nr. 13 Pogoanele ; Ma
nea Mănescu, membru al C.C. al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 34 orașul Tîrgoviște ; Alexandru 
Boabă, adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei, în circum
scripția electorală nr. 9 Ceptura.

în regiunea SUCEAVA au fost 
propuși: Dumitru Țambric, prim-se
cretar al Comitetului raional Fălti
ceni al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 11 Liteni; Cela Boga 
Ioana, membră în Consiliul Național 
al Femeilor, în circumscripția elec
torală nr. 19 Coțușca.

In orașul CONSTANȚA a fost 
propus ing. Nicolae Zeicu, directorul 
Direcției regionale a navigației ci
vile, în circumscripția electorală nr. 
1 Constanța-nord.

legul său de club C. Popovici. în urma 
rezultatelor de pînă acum, pentru gru
pele finale masculine s-au calificat P. 
Mărmureanu, C. Năstase, G. Bosch și I. 
Năstase (grupa A), S. Dron, C. Popovici, 
I. Kerekeș și R. Niculescu (grupa B). 
Competi(ia continuă astăzi de la ora 14 
în aceeași sală.

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
• La Saint Moritz au început ieri 

campionatele mondiale de bob. După 
prima manșă, în proba echipajelor de 
două persoane conduce Anglia (Nash, 
Dixon) cu timpul de l’18”49/100, ur
mată de Canada — 1T8”9O/1OO și Ita
lia — 1T9”11/1OO.

• La Dublin, într-un meci interna
țional de rugbi XV con tind pentru „Tur
neul celor 5 națiuni", echipele Irlandei 
și Franței au terminat la egalitate: 
3—3 (0—0). în clasament conduce 
Franța cu 3 puncte, urmată de Țara 
Galilor — 2 p., Irlanda — 1 p., Scoția 
și Anglia — zero puncte.

• în turneul internațional de fotbal 
de la Santiago de Chile echipa argenti- 
neană River Plata a dispus cu 3—2 
(0—0) de cunoscuta formație braziliană 
Santos.

• în Palatul Sporturilor din Roma, 
oampionul european de box la cat. 
pană, Howard Winstone (Țara Galilor), 
și-a apărat titlul în fața francezului 
Yves Desmarets, pe care l-a învins la 
puncte după 15 reprize. Winstone ur
mează să-l întîlnească pe Vicente Sal
divar (Mexic), campionul lumii la a- 
ceastă categorie.

Sîmbătă dimineață a plecat spre 
patrie delegația R. D. Germane, con
dusă de dr. Erich Apel, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării, care a participat la discuțiile 
și semnarea protocolului privind co
laborarea economică și livrările re
ciproce la principalele produse pe 
perioada 1966—1970, între R. P. Ro
mînă și R. D. Germană.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

Plenara Consiliului Național al femeilor 
din R. P. Romînă

In ziua de 23 ianuarie a avut loc 
plenara Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Populară Ro
mînă. La lucrări au participat mem
brele Consiliului Național al Fe
meilor, reprezentanți ai C.C.S. și 
U.T.M. Plenara a dezbătut, în lu
mina hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 noiembrie — 1 de
cembrie 1964, sarcinile ce revin co
mitetelor și comisiilor femeilor pen
tru sporirea contribuției femeilor de 
la orașe și sate la îndeplinirea pla
nului de stat pe anul 1965. De ase
menea, plenara a analizat contribu
ția comitetelor și comisiilor femeilor 
la munca politică și cultural-educa- 
tivă desfășurată în rîndul femeilor 
de la sate.

Ședința Consiliului I. R. R. C. S.
La 23 ianuarie a avut loc ședința 

Consiliului Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. în cadrul ședinței, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., a 
evocat personalitatea academicia
nului Mihai Ralea, fost președinte 
al institutului. El a informat apoi 
pe membrii consiliului asupra mo
dului cum s-a îndeplinit planul de 
activitate pe anul 1964 și a expus

Sărbătorirea academicianului
Stefan Procopiu

>
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Vineri 

a avut loc la filiala Iași a Academiei 
R. P. Romîne o festivitate consa
crată sărbătoririi a 75 de ani de 
viață ai academicianului Ștefan Pro
copiu, om de știință emerit, laureat 
al Premiului de stat. Au luat parte 
academicieni, membrii corespondenți 
ai Academiei R. P. Romîne, colabo
ratori și elevi ai savantului, cadre 
didactice din învățămîntul superior 
din localitate. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul acad. Cristofor Simio- 
nescu, președintele filialei din Iași 
a Academiei R. P. Romîne, prof, 
univ. dr. Constantin Mihul, decanul 
Facultății de fizică a universității 
din Iași, prof. univ. dr. Gheorghe 
Vasiliu și prof. univ. dr. Vasile Pe
trescu, care au scos în relief activi
tatea sărbătoritului ca pedagog și

IN TRIUNGHIUL
INDUSTRIAL ITALIAN
Centrul vital al marii industrii șl 

finanțe italiene, orașul creației în
drăznețe și al eficienței — iată cum 
cu mîndrie își apreciază milanezii 
orașul lor.

Faima Milano-ului provine nu nu
mai din faptul că aci se concentrea
ză nenumărate ramuri industriale — 
de la uzine metalurgice, pînă la re
numitele fabrici de mătase milaneză, 
de dantele sau pălării — dar mai 
ales din aceea că el este deosebit 
de receptiv la nou, se adaptează cu 
vioiciune cerințelor progresului eco
nomic. O mărturie pregnantă : aci 
s-a născut, acum 11 ani, marele com
plex economic industrial de stat 
E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburl) 
activ în sectoare vitale pentru eco
nomia modernă: gaze, petrol, atom.

Metanopoli — un nume nou înscris 
pe harta suburbiilor milaneze. La 8 
km de piața celebrului Dom, unde 
cu puțini ani înainte nu era decît un 
cîmp gol, se întinde acum, pe o su
prafață de circa 370 hectare, un 
adevărat orășel ultramodern, cu 
clădiri din sticlă, beton și aluminiu. 
Aci se concentrează firele conduce
rii zecilor de stabilimente industria
le controlate de E.N.I. Și tot aici se 
află centrul de cercetări științifice 
al complexului.

O vizită în laboratoare ne dă po
sibilitatea să ne facem o idee des
pre amploarea activității de cerce
tare ce se desfășoară aci. Străbatem 
sute de săli despărțite prin pereți 
de sticlă, în care aparate perfecțio
nate, mașini electronice de calcul 
lucrează sub conducerea a peste 
1 000 de specialiști de înaltă califi
care. Anual se realizează, grație a- 
cestui creier industrial, sute de a- 
nalize geotehnice ; laborioase cer
cetări sînt consacrate îmbunătățirii 
metodelor de exploatare a zăcămin
telor de țiței și gaze, rezolvării com
plicatelor probleme din sectorul ra
finării și al petrochimiei.

Rezultatele muncii de cercetare de 
la Metanopoli se proiectează depar
te, pe teren, în lucrări de descope
rire și valorificare a resurselor na
turale: în ultimii ani, în Valea Po
dului, în Italia centrală, ca și 
în Sicilia au fost descoperite mari 
zăcăminte de gaze naturale; prin 
punerea lor în exploatare, pro
ducția de gaze a Italiei a cres
cut la peste 7 miliarde mc a- 
nual, față de 17 milioane mo în 

membrii delegației au fost salutați 
de Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Mauriciu Novac, vicepreședinte 
al C.S.P., de funcționari superiori, 
precum și de Siegfried Bock, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei.

Plenara Consiliului Național al 
Femeilor a adoptat măsurile ce re
vin mișcării de femei în cadrul 
Frontului Democrației Populare și în 
desfășurarea campaniei electorale 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și sfatu
rile populare. Tov. Cornelia Dinescu 
a fost aleasă în Comitetul Executiv 
și în funcția de secretar al Consi
liului Național al Femeilor. Intr-o 
atmosferă de entuziasm a fost a- 
probată telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn — tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — în care 
se exprimă angajamentul mișcării 
de femei de a-și spori contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor ce decurg din 
planul de stat pe 1965.

principalele acțiuni și prevederi pri
vind activitatea Institutului pe anul 
1965.

în continuarea ședinței s-a proce
dat la alegerea președintelui 
I.R.R.C.S. La propunerea acad. Ște
fan S. Nicolau, în funcția de preșe
dinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
fost ales scriitorul Ion Pas.

(Agerpres)

om de știință. S-au citit apoi tele
grame de felicitare din partea unor 
institute de cercetări științifice și in
stitute de învățămînt superior din 
țară.

în Editura politică 
a apărut:

K. MARX — F. ENGELS
Opere, voi, 20

Volumul cuprinde două dintre 
lucrările principale ale lui F. En
gels, scrise în perioada 1873-1883 : 
„Anti-Duhring" șl „Dialectica na

turii"

1938. Un important zăcămtnt petro
lifer a fost descoperit la Gela in Si
cilia. Noile resurse au permis lărgi
rea bazei proprii energetice, dez
voltarea mai accentuată a industriei 
chimice. Rafinăria de la Gela, cu o 
capacitate de prelucrare de 3 mi
lioane tone de țiței anual, și cea de 
la San Nazzaro de Burgondi (Pavia), 
cu o capacitate de prelucrare de 4 
milioane tone anual, combinatele 
petrochimice de la Gela, Ravenna, 
Pisticci — iată cîteva din obiectivele 
industriale construite de E.N.I. în ul
timii ani ; ele au determinat o creș
tere simțitoare a producției de în
grășăminte minerale, mase plastice, 
aducînd totodată profunde schimbări 
în viața unor regiuni care stagnau 
de secole.

Hărți ale lumii cu bogate legende, 
suspendate în incinta palatului ad
ministrativ, ne arată că grupul 
E.N.I. activează și în numeroase țări 
din Africa și din Orientul Mijlociu. 
Ni se spune că contractele încheiate 
de E.N.I. cu aceste state, le dau po
sibilitatea să participe direct cu pro
priile lor capitaluri și tehnică la ac
tivitatea de producție și să benefi
cieze în măsură corespunzătoare de 
profiturile realizate. Această tactică 
economică constituie unul din facto
rii care au dat posibilitate societății 
să cîștige importante poziții în lupta 
înverșunată de concurență cu marile 
companii străine.

★
Genova — patria lui Cristofor Co- 

lumb (casa ridicată pe locul unde a 
copilărit marele navigator, gata să 
se dărîme, ar merita mai multă 
atenție din partea edililor orașului) 
își păstrează și astăzi renumele ma
ritim, prin portul său, cel mai 
important dintre porturile Italiei, 
și impunătoarele sale șantiere 
navale. De departe aceste șantiere 
ne prezintă, ca o adevărată carte de 
vizită, eleganta siluetă a transatlan
ticului „Michelangelo”, aflat în con
strucție — considerat de creatorii lui 
ca „ultimul strigăt" în construc
ția de vapoare. Este un adevă
rat oraș plutitor, care va putea 
trgnsporta 1 850 de călători în cele 
mai confortabile condiții. Pentru a 
sugera mărimea vasului și perfecți
unea lui tehnică, e suficient să ară
tăm că centrala lui electrică ar pu
tea ilumina un oraș cu 200 000 de lo
cuitori, că el nu va mai trebui

DE PESTE HOTARE
Convorbiri 
sovieto-poloneze

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite : L. I. Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și A. N. Kosighin, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au avut convorbiri în zi
lele de 21 și 22 ianuarie cu Wladys- 
lav Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

în timpul convorbirilor a avut loc 
un schimb de păreri în problemele 
relațiilor dintre cele două partide și 
țări frățești.

Algeria

Minele abandonate 
de concesionari străini 
vor fi trecute 
in administrarea statului

ALGER 23 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Auto
ritățile algeriene au publicat un co
municat potrivit căruia minele a- 
bandonate de concesionari străini 
vor fi trecute în administrația sta
tului, dacă aceștia nu le vor pune 
în funcțiune.

Un control al posesiunilor miniere 
de pe teritoriul național, precizează 
comunicatul, a permis să se consta
te că numeroase societăți miniere 
străine, încâlcind codul minier aflat 
în vigoare în Algeria, și-au încetat 
de foarte mult timp activitatea. în 
această situație, se spune în conti
nuare în comunicat, și conform de
cretelor în vigoare, autoritățile al
geriene avertizează societățile străi
ne care au concesionat terenuri mi
niere în Algeria că, în cazul că nu 
își vor relua activitatea în următoa
rele două luni, drepturile lor vor fi 
preluate de stat.

FRANȚA

Pentru unitatea 
republicanilor in alegeri

PARIS 23 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez a adresat tuturor republicanilor 
chemarea de a propune în alegerile 
municipale candidați unici ai forțe
lor de stînga. Partidul Comunist 
Francez salută acordurile realizate 
în acest scop între comuniști și so
cialiști în departamentele Seine, 
Seine-et-Oise și într-o serie de ora
șe, relevînd totodată că în alte părți 
asemenea acorduri au devenit cu 
neputință din cauza alianței dintre 
socialiști și membrii unor partide 
burgheze.

să-și ia rezerve de apă la plecarea 
în cursă, fiind înzestrat cu instalații 
care transformă apa mării în apă 
dulce.

Din explicațiile inginerului Goffre
do Secci, aflăm că platforma larg 
betonată ce se întinde în fața noas
tră, ca și pista învecinată a noului 
aerodrom, au fost smulse mării, în 
care a trebuit să fie mutat în acest 
scop un munte întreg. Soluția aceas
ta, deloc simplă, a fost impusă de 
lipsa cu desăvîrșire a terenului de 
construcție în străvechea cetate ge- 
noveză, strînsă ca într-o menghină 
între munte și mare.

Mărirea suprafeței șantierului a 
îngăduit amenajarea unor docuri us
cate pentru construirea vaselor — 
unul de 285 m pe 42 m, altul de 255 
m pe 36 m, iar al treilea de 215 m pe 
36 m. Avantajele sînt mari : în pri
mul rînd coca vaselor se realizează 
acum pe o suprafață plană, și nu 
pe cale înclinate, ca în trecut, ceea 
ce înlesnește mult construirea și asi
gură vaselor condiții incomparabile 
de siguranță; în al doilea rînd, sînt 
complet eliminate primejdiile care de
curgeau din vechiul sistem de lansa
re a vaselor: operația, în trecut atît 
de dramatică a lansării care încorda 
la maximum forțele constructorilor 
navali și de multe ori se solda cu 
grele avarii și pierderi materiale, a 
fost redusă la simpla deschidere a 
unor baraje și umplerea docurilor cu 
apa mării. Gazdele noastre regre
tau că n-au putut să ne arate prac
tic acest nou sistem de lansare : nu
mai cu o zi înainte de sosirea noas
tră avusese loc lansarea la apă și 
botezul celui de al șaselea petrolier 
de 48 000 tone construit de șantierele 
Ansaldo pentru Uniunea Sovietică.

Eforturile de înnoire a tehnicii s-au 
dovedit rodnice în profituri: a fost 
obținută o considerabilă reducere a 
timpului de lucru, a cheltuielilor de 
producție pentru fiecare vas cons
truit, concomitent cu creșterea ca
pacității productive. Economiile rea
lizate — ni se spune — vor permite 
să se recupereze, numai de la cîte
va vase, cele 8 miliarde de lire care 
s-au investit în lucrările de moder
nizare. Cît despre capacitatea șan
tierului, ea se exprimă în faptul că 
anual se pot introduce în construc
ție pentru coca vaselor pînă la 70 000 
tone oțel, cifră care-și vădește sem
nificația dacă ținem seama de faptul

17 ani de la semnarea
Tratatului romîno-ungar

Astăzi se împlinesc 17 ani de la 
semnarea unul important document 
al relațiilor frățești romîno-ungare 
— Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară.

Acest tratat este o expresie a le
găturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare, legături înte
meiate pe colaborare și întrajutorare 
tovărășească în spiritul internațio
nalismului socialist. în anii care au 
trecut de la semnarea lui, relațiile de 
colaborare între țările noastre socia
liste au cunoscut o continuă dezvol
tare. O manifestare a acestor relații 
o constituie schimburile economice, 
livrările reciproce de produse, efec
tuate pe baza acordurilor existente, 
în cadrul lucrărilor Comisiei de co
laborare tehnico-științifică romîno- 
ungară, care au avut loc în toamna 
anului trecut, s-au adoptat hotărîri 
noi privind acordarea de asistență 
reciprocă în aceste domenii. Planul 
de colaborare culturală și științifică

Fabrica de îngrășăminte chimice din Varpalota

TELEGRAMĂ
Cu ocazia celei de-a 17-a aniver

sări a semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Ungară, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a trimis 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Jănos Peter, o telegra
mă prin care îl felicită cordial și îi 
transmite cele mai bune urări, ex- 

Genova : plaja și bulevardul Italia

că cele mai mari șantiere din lume 
nu depășesc capacitatea de 100 000 
tone oțel anual.

★
Unii dintre specialiștii cu care am 

stat de vorbă se declarau îngrijo
rați de perspectivele economiei ita
liene. în ultimul timp, după cum 
remarcă presa italiană, s-au ma
nifestat accentuate fenomene de 
instabilitate, consecință a con
tradicțiilor și disproporțiilor ine
rente unei economii capitaliste. Cen
taurul, cu care e adesea asemănată 
economia italiană, datorită discre
panței între Nordul evoluat și Sudul 
subdezvoltat, după ce a alergat în 
arenă mai repede decît alți con- 
curenți occidentali, pare obosit. 
Potrivit datelor furnizate de Institu
tul italian de statistică, ritmul de 
creștere a producției industriale, 
care în 1962 a fost de 9,3 la sută, a 
scăzut în 1963 la 7,7 la sută, iar în 
1964 s-a încetinit și mai mult, repre- 
zentînd în perioada ianuarie-aprilie 
6,8 la sută față de perioada cores
punzătoare a anului 1963, și în 
mai-septembrie, 2,3 la sută.

Diferite materiale din presă arată 
că marile campanii reacționează, la 
dificultățile din economie, prin mă
suri de raționalizare a producției, de 
intensificare a muncii, de reducere a 
salariilor în scopul de a rentabiliza 
și mai mult producția, a-și menține 
nivelul proiiturilor. La o ședință a 
consiliului de miniștri, ministru] 
muncii, Delle Fave, arăta că în 
octombrie 1964 numărul șomeri
lor ajunsese la 1 100 000, cu 94 000 
mai mulți decît în octombrie 1963. 
în perioada martie-decembrie 1964 
— a adăugat el — au fost conce
diate 100 000 de persoane.

Aceste măsuri întîmpină riposta 
maselor muncitoare, care s-au ridi
cat la luptă pentru a-și apăra drep
tul la muncă, a obține o îmbunătă
țire a condițiilor de muncă și 
de trai. Greva feroviarilor, care timp 
de o săptămînă — între 8 și 14 no
iembrie — a cvasiparalizat trans
porturile pe căile ierate, greva celor 
70 000 de constructori din Roma, 
a celor 300 000 de muncitori din 
industria de prelucrare a lemnu
lui, a celor 40 000 de muncitori din 
industria cauciucului — sînt doar 

dintre cele două țări pe 1965—1966 
prevede dezvoltarea în continuare a 
legăturilor reciproce în domeniul 
cercetărilor științifice, în pregătirea 
cadrelor didactice, schimb de expe
riență între instituții științifice, or
ganizarea de expoziții, schimb de an
sambluri artistice etc.

Pe plan extern, R. P. Romînă și 
R. P. Ungară, alături de celelalte 
țări socialiste, promovează o politică 
de pace și coexistență pașnică cu 
toate statele indiferent de orîndui- 
rea lor socială, militează pentru 
destinderea încordării internaționa
le, pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie între po
poare.

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între 
R. P. Romînă și R. P. Ungară, po
porul nostru urează poporului frate 
ungar noi succese în opera de de
săvîrșire a construcției socialiste, în 
lupta pentru pace.

prlmîndu-și totodată convingerea că 
rezultatele fructuoase ale colaboră
rii multilaterale romîno-ungare, ob
ținute în cei 17 ani care au trecut de 
la semnarea acestui important do
cument, constituie o bază trainică a 
dezvoltării continue a relațiilor din
tre R. P. Romînă și R. P. Ungară, 
spre binele popoarelor noastre, al în
tăririi continue a comunității țări
lor socialiste și a păcii în lume.

cîteva verigi ale acestei adevărate 
reacții în lanț, care s-a extins în pă
turile cele mai largi și mai diferite ale 
populației. Pînă și imperiul armonii
lor lui Verdi — celebra Scala din 
Milano — a lost cuprins în vîrte- 
jul acestor frămîntări : greva lu
crătorilor de la operă, organizată în 
semn de protest împotriva insuficien
tului sprijin acordat de stat, a silit 
direcțiunea să amîne deschiderea 
stagiunii de iarnă. A trebuit să ne 
resemnăm la contemplarea unei săli 
reci, încremenite în tăcere. Și la me
troul din Milano, abia inaugurat, 
lucrătorii se aflau în grevă din cau
za căreia am fost nevoiți să amînăm 
vizitarea metroului pe a doua zi. 
Ziarele abia anunțaseră greve ale 
studenților, profesorilor, cînd a iz
bucnit și o grevă generală a ziariș
tilor — 11 000 de ziariști de la apro
ximativ 80 de ziare. Timp de 7 zile 
ziarele respective n-au apărut.

Este de remarcat faptul că feno
menele negative din economie afec
tează mai puțin întreprinderile 
producătoare pentru export. In 
aceste condiții, este de înțeles intere
sul foarte viu pe care l-am întîlnit 
în toate întreprinderile vizitate pen
tru extinderea legăturilor comerciale 
Est-Vest. Reprezentanții firmelor 
Fiat, E.N.I., al uzinelor produ
cătoare de mașini electrice Ansaldo 
San Giorgio sau ai fabricii de ma
șini poligrafice Nebiolo și-au expri
mat deopotrivă satisfacția pentru co
menzile primite din partea Rominiei, 
dorința de a vinde țării noastre și 
alte produse. Ei au arătat că dez
voltarea multilaterală și procesul 
de continuă modernizare a econo
miei romînești, cît și realizările in
dustriei și tehnicii italiene creează 
noi posibilități pentru a amplifica 
relațiile economice romîno-italiene, 
reciproc avantajoase.

Am părăsit Italia cu bogate im
presii despre oameni și înfăptuirile 
lor, despre peisajul și comorile ei de 
cultură, cu convingerea că există 
premize pentru lărgirea și îmbo
gățirea continuă a legăturilor prie
tenești, multilaterale dintre Romînia 
și Italia, în interesul ambelor țări, ca 
și al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Ada GREGORIAN
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PESTE
SITUAȚIA DIN CONGO

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). — Sîmbătă seara agențiile de presă 
au anunțat că răsculații congolezi au trecut în cursul zilei fluviul 
Congo și au ocupat localitatea Nkolo, situată la numai 320 km nord de 
Leopoldville.

Aflux de mercenari 
europeni

NEW YORK 23 (Agerpres). — Zia
rul „New York Times" publică o co
respondență din Leopoldville, sem
nată de Anthony Lukas, în care se 
spune : „La Leopoldville sosesc eu
ropeni în număr tot mai mare pen
tru a spori forțele de mercenari ale 
lui Chombe. Sursele informate 
declară că mai mult de o sută de 
oameni din Belgia, Italia și alte țări 
europene au sosit în ultimul timp 
pentru a se alătura unităților albe 
care luptă împotriva răsculaților 
congolezi. Aproape fiecare avion 
care sosește aci din Europa are mai 
mulți recruți pe bord. Ei rămîn deo- 
bicei cîteva zile la Leopoldville și 
apoi sînt trimiși în sud la marea 
bază Kamina din Katanga, unde sînt 
supuși unei instrucții militare.

Armata congoleză nu este virtual 
de nici un folos lui Chombe. Merce
narii albi sînt unica forță eficientă 
de care el dispune. Singura „conce
sie" pe care o face Chombe este de 
a-i înlocui treptat pe sud-africani 
cu europeni. Datorită recentului a- 
flux, mercenarii europeni îi și de
pășesc ca număr pe sud-africani".

Comisia pentru Congo 
se va reuni la 29 ianuarie

NAIROBI 23 (Agerpres). — Comi
sia ad-hoc pentru Congo a Orga
nizației Unității Africane se va reuni 
la 29 ianuarie la Nairobi sub pre
ședinția lui Jbmo Kenyatta, pre
ședintele Republicii Kenya. Pe de 
altă parte, se anunță din Nairobi 
că între 25 februarie și 3 martie, în 
același oraș, se va întruni și Consi
liul miniștrilor al O.U.A. Nu se știe 
încă pînă acum numele celor care 
vor participa în afară de cei nouă 
membri care compun comisia ad-hoc 
pentru Congo. Observatorii politici 
de la Nairobi socotesc că nu este 
imposibil ca la lucrările acestei co
misii să participe, alături de repre

zentanții guvernului de la Leopold
ville, și trimișii guvernului revolu
ționar condus de Gbenye. Ultima în
tâlnire în vederea viitoarei reuniuni 
a comisiei ad-hoc pentru Congo a 
avut loc în Uganda, unde au partici
pat președintele Kenyatta, președin
tele Tanzaniei, Nyerere, și primul 
ministru al Ugandei, Obote.

Cînd vor avea loc 
alegerile legislative

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). — 
Potrivit unui comunicat oficial din 
capitala Congoului, alegerile legisla
tive în această țară se vor desfășura 
de la 18 la 31 martie.

Controverse 
politice la Bonn

BONN 23 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția D.P.A., la Bonn s-a 
produs o controversă puternică între 
partidele guvernamentale și Partidul 
social-democrat în legătură cu „me
morandumul" lui Willy Brandt pri
vitor la relațiile cu țările Europei 
răsăritene, din care un exemplar a 
fost trimis și secretarului de stat a- 
merican, Dean Rusk. Guvernul fede
ral a cerut Partidului social-demo
crat relații asupra datei exacte cînd 
memorandumul a fost trimis lui 
Dean Rusk și în ce calitate Brandt a 
făcut acest lucru. Vicecancelarul 
Mende l-a criticat pe Brandt afir- 
mînd că numai guvernul federal 
poartă răspunderea politicii externe. 
Brandt a respins aceste critici califi- 
cîndu-le drept „atacuri nejustifica
te". Potrivit agenției D.P.A., el inten
ționează să dea publicității memo
randumul său.

Negocierile G.A.T.T. Corespondenta din Cairo
—■■«JR— ................. ... ............................... .................................■■■!■

VIETNAMUL DE SUD

Noi incidente
între budiști și poliție

SAIGON 23 (Agerpres). — De
monstrațiile și acțiunile de protest, 
îndreptate împotriva guvernului 
condus de Tran Van Huong, au con
tinuat în cursul zilei de sîmbătă în 
capitală și în alte orașe sud-viet- 
nameze. Astfel, potrivit agenției 
Associated Press, în localitatea Hue, 
fosta capitală imperială, situată Ia 
aproximativ 400 mile nord de Sai
gon, a avut loc o puternică demon
strație, la care au participat peste 
5 000 de persoane. Manifestanții au 
atacat biblioteca serviciului de in
formații al S.U.A. din orașul- Hue 
și au ars 8 000 de cărți. Participan- 
ții la demonstrație s-au îndreptat 
spre consulatul S.U.A. și, deși clădi
rea era puternic păzită, un grup de 
demonstranți a reușit să pătrundă 
în consulat pentru a înmîna o scri
soare adresată președintelui John
son. Agenția adaugă că în scrisoare 
„se cerea încetarea ajutorului ame
rican acordat guvernului lui 
Huong".

Budiștii și studenții, care alcătu
iau marea majoritate a manifestan- 
ților, au anunțat o grevă de 48 de

In Anglia primejdia șomajului se accentueazâ. Tn clișeu : o delegație a 
muncitorilor de la întreprinderea „Fairview Caravan Co." din Dover în 

drum spre Ministerul Muncii, unde vor câuta sâ-și apere drepturile

ore de „necolaborare cu americanii" 
și au cerut ca „în această perioadă 
magazinele să nu-i deservească pe 
americani".

Sîmbătă budiștii au dat publici
tății o declarație în care protes
tează împotriva sprijinului pe care 
generalul Taylor îl acordă lui Tran 
Van Huong în „politica sa crimi
nală de exterminare a budiștilor și 
a budismului". Documentul afirmă 
că „această represiune sălbatică și 
teroare cruntă, care n-a fost nicio
dată întîlnită în țară, este îndrep
tată împotriva întregului popor și 
a budiștilor".

în diferite școli din Saigon au a- 
vut loc, de asemenea, adunări, ac
țiuni de protest îndreptate împo
triva guvernului Huong.

Primul ministru a ținut sîmbătă 
un discurs radiodifuzat, în care a 
amenințat că „orice acțiune de vio
lență va fi aspru pedepsită".

★
SAIGON 23 (Agerpres). — „Bu

dismul și budiștii din Vietna
mul de sud sînt supuși represaliilor 
și exterminării de către guvernul 
Tran Van Huong, care folosește a- 
celeași metode brutale ca și fostul 
regim al lui Ngo Dinh Diem", se 
arată într-o telegramă transmisă la 
22 ianuarie de unul din șefii mișcă
rii budiste sud-vietnameze tuturor 
liderilor budiști din lume. Potrivit 
agenției U.P.I., o telegramă identică 
a fost adresată primului ministru al 
Ceylonului și șefilor bisericii budiste 
din Japonia și Tailanda. Aceeași a- 
genție transmite că în timpul de
monstrației desfășurate vineri, cu 
toată paza din fața ambasadei ame
ricane din Saigon, budiștii au reușit 
să trimită ambasadorului Taylor o 
scrisoare care denunță guvernul 
nepopular al lui Tran Van Huong, 
în urma puternicelor demonstrații 
desfășurate în fața ambasadei ame
ricane și pe străzile Saigonului în 
ultimele zile, ambasadorul ameri
can, adjunctul său și comandantul 
forțelor armate americane în Viet
namul de sud s-au reunit în noaptea 
de 22 ianuarie la sediul ambasadei 
americane unde au discutat situația 
creată.

După o întrerupere de cîteva săptă- 
mîni, la Geneva eu fost reluate tratati
vele dintre țările membre ale Acordului 
general pentru tarife și corner) (G.A.T.T.), 
cunoscute sub numele de „runda Ken
nedy”, prin care se, urmărește reducerea 
reciprocă cu 50 la sută a tarifelor va
male.

Reprezentanții statelor interesate s-au 
întîlnit de data aceasta pentru a justifica 
motivele în baza cărora doresc să sus
tragă negocierilor produsele incluse pe 
listele de „excepții" ce le-au depus la 
sediul G.A.T.T., în noiembrie anul trecut. 
Noua etapă a „rundei Kennedy" are, 
deci, mai mult un caracter informativ, 
în cursul ei se vor căuta — potrivit a- 
gențiilor de presă occidentale — acele 
considerente, invocate de unul sau de 
altul, care nu trebuie Să formeze obiec
tul unor controverse capabile să împie
dice desfășurarea tratativelor.

Jn scopul ajungerii la un astfel de 
compromis, apreciază unii comentatori, la 
Geneva va fi prezent între 24 și 27 
ianuarie, reprezentantul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
comerciale, Christian Herter. Acesta va 
avea întrevederi cu șefii unor delegații 
la tratative și în mod deosebit cu con
ducătorul delegației Comunității econo
mice europene (Piața comună).

într-o declarație făcută recent, Ch. 
Herter sublinia importanta deosebită pe 
care S.U.A. o acordă înlăturării oricăror 
restricții din calea comerțului interocci- 
dental. Cercurile de afaceri din S.U.A., 
scrie ziarul francez 
deră totuși că 
50 la sută nu

la Geneva
CONFRUNTĂRI DE POZIȚII

S. U. A.

„Les Echos", consi- 
o reducere reciprocă de 
este de domeniul posibi-

tutui și că rezultatele la care s-ar putea 
ajunge în cadrul „rundei Kennedy" vor 
fi „foarte pozitive" dacă vor angaja o 
scădere medie a protecției tarifare de 
ordinul a 40 la sută în sectoarele indus
triale. Aceste aprecieri au în vedere pă
rerile divergente care au început să se 
manifeste încă de la reluarea negocieri
lor G.A.T.T. cu privire la conținutul lis
telor de „excepții", la restricțiile cantita
tive și sistemul preferințelor practicat de 
țările industrializate din Occident. De 
pildă, vest-europenii cer Statelor Unite 
să renunțe la sistemul în baza căruia 
produsele chimice importate sînt taxate 
în S.U.A. nu la prețul lor de vînzare real, 
ci la prețul articolelor similare de pe 
piața americană. Jn ce le privește, S.U.A. 
relevă dificultățile pe care le vor întîm- 
pina în urma acordului intre „cei șase" 
asupra piefului comun al cerealelor. 
Faptul că pe viitor o țară membră a 
C.E.E. dacă dorește să cumpere grîu din 
S.U.A. sau din altă țară terță trebuie să 
verse înfr-un fond al Comunității dife
rența de preț, pînă la nivelul prețului 
comun, constituie, după părerea ameri
canilor, o protecție eficientă în domeniul 
agriculturii pentru „cei șase".

Agenția France Presse este de părere 
că, în săptămînile care urmează, negocia
torii vor trebui să ajungă la un compro
mis în aceste probleme dacă doresc ca 
tratativele G.A.T.T. să nu intre în impas.

Gh. C.

SCHIMBĂRI ÎN CONDUCEREA
PARTIDULUI REPUBLICAN
CHICAGO 23 (Agerpres). — La Chi

cago au început vineri lucrările Con
ferinței Comitetului național al Par
tidului republican. Liderii partidului 
vor examina timp de două zile dife
rite probleme care au căpătat o im
portanță deosebită în lumina înfrîn- 
gerii suferite de senatorul Barry 
Goldwater la alegerile prezidențiale 
de la 3 noiembrie anul trecut și a 
pierderilor înregistrate de Partidul 
republican în Camera Reprezentan
ților și Senat.

La o jumătate de oră după ce au

început dezbaterile, un purtător de 
cuvînt al conducerii partidului a 
anunțat că președintele Comitetului 
național, Dean Burch, și-a prezentat 
demisia, iar aceasta a fost acceptată 
în unanimitate. în locul lui a fost 
numit Ray Bliss. înainte de a demi
siona, Burch a ținut o cuvîntare în 
cursul căreia a spus că în ultimele 
două luni partidul trece printr-o 
„stare de agonie" și principala sar
cină în momentul de față este să se 
obțină o unificare a diferitelor 
rente.

Penfru parficipanți i la cea de-a doua 
sesiune a Comisiei economice și sociale 
a Organizației Unității Africane ultima 
zi a sesiunii, vineri, a fost mai aglome
rată decît celelalte. La ora 9 dimineața, 
cînd cele două subcomitete — economic 
și social — s-au întîlnit penfru a defini
tiva rezoluțiile pe care comisia trebuia 
să le adopte în ședinfa plenară de în
chidere anun(ată pentru ora 11, nici unul 
din cele 16 proiecte nu căpătase o for
mă finală. Presafi de acele ceasornicului 
(unele delegații își anunțaseră plecarea 
pentru vineri după-amiază), membrii sub
comitetelor au încropit în grabă cite un 
raport, cuprinzînd punctele asupra cărora 
căzuseră de acord, pentru a le prezenta 
comisiei întrunite cu întîrziere de o 
oră.

Cît privește punctele rămase în sus
pensie, s-a stabilit ca ele să fie discutate 
mai departe în subcomitete paralel cu 
desfășurarea lucrărilor comisiei. In acest 
fel, dezbaterile au durat mai bine de trei 
ore, fiind apoi reluate seara, cînd au fost 
aprobate printre primele acele rezoluții 
care nu ridicau probleme (rezoluțiile pri
vind crearea unei organizații sindicale 
africane, coordonarea activității în dome
niul formațiunii tehnice și profesionale, 
crearea unei organizații panafricane a 
tineretului etc). Cînd însă s-a trecut la 
adoptarea rezoluțiilor referitoare la „in
tegrarea economică africană", crearea 
unui „guvern unic african", boicotul asu
pra comerțului cu Republica Sud-Afri- 
cană și relafiile dintre O.U.A. și organele 
specializate ale O.N.U. pentru Africa, lu
crările păreau să se împotmolească. Un 
singur paragraf al rezoluției, privind inte
grarea economică africană, a prilejuit dis
cuții de aproape o oră și jumătate. Di
versele redactări, care au modificat esen
țial confinutul altor rezoluții, au stîrnit 
discuții și mai prelungite.

Cum se explică diversificarea atît de 
accentuată a pozițiilor țărilor africane ? 
După cum se știe, la Conferința penfru 
comerf și dezvoltare de la Geneva, ță
rile africane au acționat unite, alături de

Europa, Asia și America 
promovarea unei politici

alfa state din 
Latină, pentru 
economice comune în vederea apărării 
intereselor lor. Observatori relatează 
că de atunci au intervenit deosebiri de 
păreri între țările africane privind înseși 
principiile după care trebuie să se ghi
deze activitatea lor viitoare în proble
mele colaborării economice și politice. 
De această schimbare nu sînt străine —• 
după cum scriu numeroase ziare — 
unele țări vest-europene, și în primul 
rînd acelea care joacă primele roluri în 
Piața comună. înfr-adevăr, nouă țări 
membre ale O.U.A., în prezent „asocia
te" la Piafa comună europeană, au pre
ferat să nu participe la lucrări. Altele, 
participante la sesiune, au ales întîlnirea 
de la Cairo ca teren de confruntare a 
părerilor lor ce se deosebesc de acelea 
ale majorității țărilor africane. Este vorba 
de acele state dependente, înfr-o formă 
sau alta, de monopolurile străine, care 
și-au rezervat — după cum se spune aici 
— rolul de cal troian. Datorită faptului 
că lucrările s-au ținut cu ușile închise o 
încă greu de precizat detaliile discuțiilor 
purtate. Un lucru este sigur : rezoluțiile 
adoptate cuprind doar constatările făcute 
de comisie pe marginea problemelor 
aflate pe ordinea de zi și unele reco
mandări care abia urmează să fie a- 
probate de forurile superioare — Consi
liul de Miniștri și Conferința șefilor do 
state și guverne ai țărilor africane.

La orele 2 noaptea cînd, în sfîrșif, 
lucrările s-au terminat, l-am întrebat pa 
dl. Pognon, secretarul general al Comi
siei, ce părere are despre rezultatele se
siunii. Dînsul și-a exprimat părerea că, 
în ciuda piedicilor pe care le-au pus di
ferite delegații, „unitatea africană a ieșif 
întărită".

Rămîne însă de văzut în ce măsură ță
rile membre, și în special cele 9 care nu 
au fost prezente, își vor însuși recoman
dările făcute de Comisia economică șl 
socială a O.U.A.

Nlcolae PLOPEANU

cu-

SCURTE ȘTIRI

A.

încordare în rîndurile muncitorilor 
și studenților spanioli

Corespondentul din Madrid al 
ziarului parizian „Le Monde" rela
tează că autoritățile franchiste au 
închis pentru trei zile fabrica de au
tocamioane Pegaso din capitala Spa
niei, unde lucrează peste patru mii 
de muncitori. în semn de protest se 
așteaptă ca diferite întreprinderi me
talurgice să declare grevă. în rîn- 
durile metalurgiștilor madrileni s-a 
creat de luni de zile o situație în
cordată. N-a trecut decît o lună de 
cînd ei au manifestat în fața casei 
sindicatelor oficiale, cerînd reluarea 
discuțiilor asupra contractului co
lectiv.

In cercurile studențești se semna
lează, de asemenea, o anumită în-

cordare. Adunarea rectorilor 
universitățile spaniole (rectorii 
numiți de guvern) a hotărît să nu 
recunoască drept reprezentant va
labil al studenților decît pe delega
tul trimis de districtul universitar 
S.E.U. — sindicat unic și oficial (de 
asemenea numit de guvern). Mai 
multe facultăți din Madrid ca și 
cele din Bilbao, Valencia, Sevilla și 
din Barcelona au hotărît, drept răs
puns, să nu recunoască decît pe de
legații aleși în mod democratic și 
să se despartă de S.E.U.

din 
sînt

CORESPONDENȚA DIN LONDRA

DUPĂ PRIMELE 100 RE ZILE
în presa londoneză de astăzi, neaștep

tata înfrîngere la limită a lui Patrick 
Gordon Walker în alegerile parjiale des
fășurate joi în circumscripția Leyton din 
estul Londrei, este denumită „un dezastru 
pentru partidul laburist". Acest „dezas
tru" și urmarea lui imediată — înlocui
rea lui P. G. Walker la ministerul de 
externe cu Michael Stewart — întune
că, bineînțeles, jubileul „primelor 100 
de zile" ale guvernului laburist, pe care 
cercurile politice și de presă din Anglia 
se pregăteau să-l marcheze fiecare in 
felul său.

Acum aceste cercuri se întreabă dacă 
rezultatul de la Leyton este un simplu 
„accident electoral". Unii comentatori 
susțin, dimpotrivă, că el exprimă nemul
țumirea unor pături ale opiniei publice 
fafă de anumite aspecte ale politicii la
buriste în cele „100 de zile". în spriji
nul acestei din urmă interpretări este in
vocată și reducerea simfitoare a majo
rității laburiste în cea de-a doua alegere 
parjială de joi, cîștigată de ministrul 
tehnologiei, Frank Cousins.

în ce măsură și-a respectat guvernul 
angajamentul cu care a pornit la acfiune, 
acela de a iniția, încă din primele sale 
100 de zile, „acțiuni dinamice care să 
pună bazele unui progres tehnologic pe 
plan intern, iar pe plan extern să deschi
dă căi spre pace ?”

Cabinetul laburist condus de primul 
ministru Harold Wilson a moștenit 
o situație economică asupra căreia 
planau grave amenințări. Acestea rezul
tau din faptul că Anglia cheltuia mai 
mult cu importul de alimente și materii 
prime, precum și cu alocațiile militare 
pentru bazele și trupele din străinătate 
decîf realiza prin exporturi. Dificultăfile 
manifestate pe parcursul celor 100 de 
zile și reflectarea lor asupra poziției li
rei sterline s-ar fi ivit chiar dacă la pu
tere ar fi rămas conservatorii. De altfel, 
măsurile imediate luate de guvernul la
burist cum ar fi suprataxa de 15 la sută 
asupra unor mărfuri de import, taxele su
plimentare și majorarea taxei scontului 
constituie remedii uzuale în ortnduirea

capitalistă. Aceste măsuri au stimulat 
creșterea prejurilor, ceea ce, după pă
rerea multor comentatori, a contribuit la 
o scădere a popularității laburiste. Este 
evident că pericolul pentru liră a fost 
intensificat de presiunile exercitate în 
mod deliberat de anumite cercuri finan
ciare din fără și străinătate.

In situafia financiară proastă căreia a 
trebuit să-i facă fată, guvernul a fost 
nevoit să amine mărirea pensiilor pe 
care o promisese. în cercurile parla
mentare laburiste se spune însă că guver
nul a rezistat cererilor de a se face eco
nomii mai drastice. Restul țărilor occiden
tale au trebuit să admită că devaloriza
rea lirei le-ar afecta pe toate într-o mă
sură mai mare sau mai mică. Astfel se 
explică faptul că institutele de emisiune 
din 11 fări au colabbrat pentru a oferi 
Băncii nafionale engleze un masiv împru
mut (de 3 miliarde dolari), care să ajute 
la restabilirea pozijiei zdruncinate a li
rei sterline.

încă de la începutul celor 100 de 
zile, guvernul a lansat un apel la spo
rirea producjiei, arătînd că în aceasta 
constă cheia pentru restabilirea situafiei 
economice și înlăturarea dificultăților fi
nanciare. George Brown, ministrul eco
nomiei, și-a asigurat colaborarea lideri
lor sindicali și a organizațiilor patronale 
în acest scop, precum și în acela al ra
portării salariilor, profiturilor și preturi
lor la ritmul creșterii producției. Dar 
multi patroni interpretează acordul în 
sensul înghețării salariilor, chiar dacă 
costul vieții va crește.

Guvernul a recunoscut că economia 
engleză nu poate pur și simplu suporta 
actualul nivel al cheltuielilor militare, în 
special costul menținerii trupelor și ba
zelor de peste mări. Primul ministru 
Harold Wilson a arătat aceasta clar atît 
la conferința partidului laburist cît și în 
dezbaterea din Camera Comunelor asu
pra problemelor externe. Dar, după da
tele actuale, anul acesta alocațiile mili
tare mai degrabă vor crește decîf vor 
scădea. în legătură cu aceasta, deputa
tul laburist Koni Zilliacus a spus în

Camera Comunelor că a sosit timpul re
ducerii cheltuielilor militare, care ame
nință să ducă {ara la faliment.

Problema irosirii banului public pe 
cheltuieli militare, dintre care unele pe 
modele de arme sau vehicule militare 
învechite încă înainte de a fi puse în 
serviciu, a fost evocată și în cursul „bă
tăliei" pentru întreruperea construirii 
bombardierului supersonic „TSR-2". în 
mod paradoxal, muncitorii amenințafi de 
șomaj au manifestat pentru menținerea 
fabricării acestui tip de avion militar. 
Situația ar fi putut fi evitată dacă s-ar 
fi întocmit un plan pentru a muta oa
menii și materialele de la producția de 
război la cea de pace.

Opinia publică democratică din An
glia înscrie la activul guvernului faptul 
că nu s-a lăsat intimidat de conducăto
rii rasiști ai minorităților albe din Rho
desia de sud și Africa de sud. în pri
mul caz, guvernul a luat atitudine împo
triva infenfiei primului ministru sud-rho- 
desian de a proclama în mod unilateral 
o independență bazată pe discrimina
rea negrilor, care constituie marea ma
joritate a populației. în cel de-al doilea 
caz guvernul a hotărît să oprească noi 
exporturi de arme către R.S.A., cîtă vre
me aci se va aplica în continuare poli
tica de apartheid. în schimb, în relațiile 
cu Federația Malaieză și în alte chesti
uni litigioase derivate din destrămarea 
sistemului colonial, acfiunile guvernului 
laburist nu s-au prea deosebit de cele 
ale guvernului conservator.

Discufii aprinse a stîrnit în opinia pu
blică și în partidul laburist însuși propu
nerea cu privire la crearea forjelor nu
cleare atlantice, pe care guvernul a pre
zentat-o ca o alternativă fată de propu
nerea S.U.A. de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. Repre
zintă sau nu propunerea britanică înde
plinirea angajamentului laburist din cam
pania electorală de a împiedica „așeza
rea unui deget vesf-german pe trăga
ciul nuclear" ? O parte din membrii par
tidului laburist susțin că între propune
rile americană și engleză nu este mare

diferență, întrucît ambele oferă, deși tn- 
tr-o măsură diferită, accesul R.F.G. la 
controlul armei nucleare. Nu este însă 
mai puțin adevărat că inițiativa engleză 
a impus cel pujin o amînare a creării 
forțelor nucleare. In ce-l privește, Wil
son a repetat recent că orice aseme
nea plan trebuie să evite așezarea de
getului vest-german pe trăgaciul nu
clear. El nu a spus însă pentru ce ar fi 
nevoie, în general, de noi planuri nucle
are. De asemenea, el nu a arătat cum se 
împacă astfel de planuri cu propunerile 
laburiste pentru negocieri în legătură cu 
o zonă denuclearizată în Germania și 
Europa centrală. In discursul său, ținut 
în cursul dezbaterii problemelor exter
ne, Wilson l-a acuzat pe fostul prim- 
ministru Macmillan că a cedat veto-uri- 
lor lui Adenauer. Va avea el o poziție 
mai fermă în cursul vizitei sale la 
Bonn ? Va lua el atitudine, cu acest pri
lej, ca și cu cele ce i se vor oferi după 
aceea, penfru neangajare, coexistență 
pașnică și dezarmare, obiective în favoa
rea cărora laburiștii au pledat în tre
cut? Va fi el de acord să se pună ca
păt conflictelor din Vietnamul de sud și 
Malaezia, respectîndu-se termenii acor
dului de la Geneva și Carta Națiunilor 
Unite din care partidul laburist a pro
mis să facă principiul de bază al poli
ticii sale?

La aceste întrebări, precum și la altele 
în legătură cu politica sa internă și ex
ternă, guvernul Wilson va trebui să dea 
neîntîrziat un răspuns de natură să ducă 
la recîștigarea terenului pierdut în fața 
corpului electoral. Următoarea confrun
tare cu alegătorii bate la ușă. La în
ceputul lunii februarie vor avea loc noi 
alegeri parțiale. Or, în actuala situație 
din Camera Comunelor, unde majorita
tea laburista s-a redus la numai două vo
turi, aceste alegeri pot pune în discujie 
însăși supraviețuirea guvernului.

Deocamdată, cercurile apropiate con
ducerii partidului laburist, fără a căuta 
să ascundă decepția pe care le-au prici
nuit-o rezultatele alegerilor parțiale ds 
joi, declară că guvernul rămîne hotărît 
să-și aplice programul și îndeosebi să 
prezinte nu peste multă vreme în parla
ment proiectul de lege cu privire la na
ționalizarea industriei siderurgice. Ace
leași cercuri dezmint zvonul după care 
guvernul ar intenționa să dizolve parla
mentul și să convoace în curînd noi ale
geri generale.

Gordon SCHAFFER

Seminar italo-romîn 
de studii chimice

BOLOGNA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Una dintre cele mai vechi 
universități din lume, Universitatea 
din Bologna, găzduiește începînd de 
sîmbătă dimineață „seminarul inter- 
universitar italo-romîn de studii 
chimice", organizat de Comitetul 
interuniversitar italo-romîn.

La ședința de deschidere a semi
narului, prof. Giovanni Semerano, 
director al Institutului de chimie, a 
adresat un salut călduros partici- 
panților. Prof. Carlo Tagliavini, de 
la Universitatea din Padova, a sub
liniat necesitatea de a se continua 
și pe viitor colaborarea între oame
nii de știință romîni și italieni.

Prof. George Lăzărescu, atașat 
cultural al ambasadei R. P. Romîne 
la Roma, i-a salutat pe participanții 
la seminar în numele ambasadoru
lui R. P. Romîne la Roma. In nu
mele oamenilor de știință romîni, 
acad. Coriolan Drăgulescu a mulțu
mit pentru ospitalitate.

Sîmbătă după-amiază au prezen
tat referate prof. Giovanni Seme
rano și acad. Coriolan Drăgulescu 
în legătură cu stadiul cercetărilor 
științifice în domeniul chimiei în 
țările respective.

Participarea R.P. Romîne 
la Salonul internațional 
de mobilă de la Paris

PARIS 25 (Agerpres). — Vineri s-a 
deschis în Parcul Expozițiilor de la 
Porte de Versailles din Paris cel 
de-al treilea Salon internațional de 
mobilă. Inaugurarea a avut loc în 
prezența ministrului industriei, Mau
rice Bokanowski. Romînia este pre
zentă cu un stand al întreprinderii 
de comerț exterior „Exportlemn". 
Sîmbătă la prînz, în prezența amba
sadorului R. P. Romîne la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, directorul standului 
romînesc, Nicolae Enescu, a oferit în 
incinta expoziției un cocteil.

MOSCOVA. La 23 ianuarie au luat 
sfîrșit la Moscova lucrările celei de-a 
47-a sesiuni a Biroului executiv al 
Federației Sindicale Mondiale. Au fost 
elaborate principiile fundamentale ale 
pregătirii celui de-al 6-lea Congres 
sindical mondial care va avea loc la 
8 octombrie 1965 la Varșovia, precum 
și proiectul ordinei de zi a Congresu
lui.

PEKIN. La invitația guvernului 
R. P. Chineze, la 23 ianuarie a sosit 
la Pekin o delegație a guvernului In
doneziei, condusă de dr. Subandrio, 
prim locțiitor al primului ministru și 
ministru al afacerilor externe. La ae
roport, delegația a fost primită de Ciu 
En-lai, premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Cen I, vicepremier 
al Consiliului de Stat și ministru al 
afacerilor externe, și de alte persoane 
oficiale. Delegația va face o vizită 
prietenească în R. P. Chineză.

NEW YORK. Agenția Associated 
Press transmite că secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat sîmbă
tă că l-a numit pe generalul maior 
Syseno Sarmento (Brazilia) comandant 
al forțelor militare ale O.N.U. în 
Orientul Mijlociu.

VARȘOVIA. La 23 ianuarie, Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone, a plecat într-o vizită 
oficială în Iran. După cum anunță 
agenția P.A.P., în drum spre Teheran, 
Adam Rapacki se va opri la Roma.

SAN JOSE. Guvernul Republicii 
Costa Rica a anunțat că nu va par
ticipa la așa-zisul Consiliu de apărare 
al Americii Centrale, întrucît „con
stituția sa nu-i permite". Este vorba 
de o integrare a forțelor armate din 
țările regiunii respective pentru „apă
rarea istmului Americii Centrale".

BONN. Guvernul vest-german a 
examinat în ședința sa de vineri re
zultatele convorbirilor pe care cance
larul Erhard le-a avut la Rambouillet 
cu președintele Franței, de Gaulle. 
Intr-un comunicat se afirmă că gu
vernul și-a exprimat „satisfacția" pen
tru modul cum s-au desfășurat con
vorbirile.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, guvernul R.S.F. Iugo
slavia a adus la cunoștința secretaru
lui executiv al G.A.T.T. că Iugoslavia 
intenționează să participe la tratati
vele ce se desfășoară în prezent în ca
drul G.A.T.T. sub denumirea de 
„Runda Kennedy" și să examineze cu 
acest prilej și posibilitatea de a deveni

depline al

per-

pre- 
pre- 
sîm-

membru cu drepturi 
G.A.T.T.

TEHERAN. Agențiile de presă 
au transmis la 23 ianuarie că starea 
sănătății primului ministru al Iranu
lui, Hassan Aii Mansur, victima a- 
tentatului de joi, continuă să se ame
lioreze.

BONN. La Bonn s-a anunțat că la 
25 ianuarie la Tribunalul din Friburg 
va începe un nou proces intentat foș
tilor ofițeri S.S., Robert Weissman și 
Arno Senmisch, învinuiți de a fi par
ticipat la asasinarea, în timpul ocupa
ției fasciste a Poloniei, a 200 de 
soane în localitatea Zakopane.

WASHINGTON. Secretarul de 
să al Casei Albe a anunțat că 
ședințele Johnson a fost internat
bată dimineața în spitalul din Bethes
da al forțelor navale ale S.U.A. La 
două ore după internare s-a anunțat 
că președintele suferă de o infecție a 
căilor respiratorii.

NEW YORK. Luînd cuvîntul la un 
dejun oferit de Camera de comerț o- 
landeză din S.U.A., ministrul de ex
terne al Olandei, Josef Luns, a decla
rat că în prezent este o iluzie să se 
spere în realizarea unei unități poli
tice vest-europene „atîta timp cît 
există divergențe fundamentale între 
țările Europei occidentale în proble
me de politică externă".

RIO DE JANEIRO. In cercurile 
industriale braziliene s-a anunțat că 
50 000 de muncitori textiliști au fost 
concediați ca urmare a crizei din a- 
ceastă industrie.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Agenției americane pentru 
problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
că satelitul meteorologic „Tiros 9“, 
lansat vineri dimineață de la o bază 
din Florida, va lua fotografii ale 
scoarței terestre de la o distanță „în 
mod considerabil mai mare" decît se 
prevăzuse. Astfel, clișeele vor fi luate 
de satelit de la o altitudine de 2 560 
km în loc de 736 km cum se aștepta
seră oficialitățile N.A.S.A. Al zecelea 
dintr-o serie de sateliți meteorologici, 
„Tiros-9“ a fost plasat pe orbită cu 
ajutorul unei rachete a cărei ultimă 
treaptă n-a funcționat normal. Pentru 
un motiv pe care N.A.S.A. se strădu
iește să-l elucideze, sistemul de ghidaj 
al celei de-a doua trepte a lăsat să 
funcționeze motorul cu 15 secunde mai 
mult decît se prevăzuse. Ca urmare 
a acestui lucru, orbita satelitului a de
venit eliptică în loc să fie circulară.

■ *. ■ ■

După cum s-a mal anunțat. In apele lacului Maggiore, lîngâ locali
tatea Locarno (Elveția), a dispărut submarinul de dimensiuni mici, 
„Squalo-Tlgre", avînd la bord două persoane. In fotografie : subma

rinul înainte de scufundare

? ■■
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