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RITMICĂ

Constructorii care 
lucrează la extin
derea centralei e- 
lectrice Luduș-Ier- 
nut au obținut noi 
succese în între
cerea socialistă. 
De ctirînd, oi au 
terminat montarea 
rotorului la grupul 
do 200 megawați 
și — cu aproape o 
lună mai devre
me — au început 
montarea cazanu
lui la un grup de 
100 megawați. Al 
doilea turn de ră
cire a lost termi
nat cu zece zile 

mal devreme
Foto : Agerpres

intervenție la timp• Cu precizie de ceasornic • O
• Avantajele liniilor in flux tehnologic ® Operativitate 
in aprovizionarea tehnico-materialăUzina mecanică din Sinaia — producătoare de aparatură de injecție și piese de schimb pentru motoare Diesel — s-a remarcat în ultimii ani ca o unitate industrială bine organizată. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici au dobîndit o valoroasă experiență în realizarea planului de producție decadă cu decadă, lună de lună. Pe ce căi, prin ce mijloace a acționat colectivul întreprinderii pentru a asigura desfășurarea ritmică a producției? Iată tema convorbirii pe care corespondentul nostru regional, Constantin Că- praru, a avut-o cu directorul uzinei, Aurel Boghici.

— Cum a ajuns uzina să îndepli
nească sarcinile de plan în mod 
ritmic, fără salturi de la o deca
dă la alta a lunii?

— Ritmicitatea producției depinde, 
înainte de toate, de organizarea in
ternă a uzinei, a întregului proces de 
fabricație. Plastic vorbind, întreprinderea în ansamblul ei este un mecanism bine reglat, care trebuie să funcționeze cu precizie de ceasornic.Propria noastră experiență arată că două . elemente principale stau la baza realizării ritmice a planului : programarea judicioasă a 
producției în secții — pe trimestre, 
luni, decade ți chiar pe zile — ți or
ganizarea unei conlucrări armonioa
se între toate sectoarele de producție. Șecțiile sînt strîns legate între ele prin piesele ce le realizează și pe care și le livrează reciproc — și în realizarea producției de către secții e nevoie să existe un decalaj corespunzător, adică să se creeze un stoc de piese normal, pentru ca procesul de producție pe ansamblul uzinei să aibă continuitate de-a lungul întregii luni. Esențialul este ca din secțiile pri
mare piesele să ajungă in cantități
le necesare ți în ordinea succesiunii 
producției la celelalte secții. Cu ani în urmă, la noi apărea următorul fenomen : secțiile calde executau unele repere — pistonașul și bucșa elementelor de injecție, corpul pulverizatorului — în cantități mai mari decît nevoile curente, în timp ce alte piese — ven- tilul și scaunul supapelor de refulare, acele pulverizatoarelor — e- rau fabricate în număr insuficient. Conducerea uzinei a examinat a- ceastă problemă, împreună cu un colectiv larg de ingineri și tehnicieni, pornind de la cerințele de piese turnate ale secțiilor de prelucrări mecanice și de montaj. Pe baza concluziilor ce s-au desprins cu acest prilej, s-a trecut la 
programarea fabricației fiecărui re
per pe bază de grafice, avîndu-se 
în vedere atît cantitățile de piese 
necesare montajului, cît ți stocurile 
normate de semifabricate. Același ■vistern de programare a fost aplicat și la liniile de prelucrări mecanice. In unelte treaga indicii tensivi tatea muncii.Colectivul uzinei s-a convins că 
numai în condițiile unei munci 
care are continuitate de-a lungul 
întregii luni poate să folosească din 
plin capacitățile de producție ți 
timpul de lucru, să sporească pro
ductivitatea muncii, să ridice conti
nuu nivelul calitativ al produselor — 
într-un cuvînt, să îndeplinească ți să 
depățească toți indicatorii de plan. Pe 10 luni din acest an, planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 102,23 . la sută, iar cel al producției jțnarfă — de 104,75 la sută. A fost depășită sarcina de creștere a productivității muncii, s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost de 403 000 lei și beneficii peste plan 1420 000 lei. Ceea ce cred că rită relevat este că planul a 
îndeplinit lună de lună la toate 
flmentele.— După cîte am aflat din 
cuțiile cu muncitori și tehnicieni 
din uzină, un decalaj se poate pier
de ușor dacă nu se acționează cu 
perseverență pentru ca graficele să 
fie riguros respectate de toate sec
țiile. Ce măsuri întreprindeți cînd 
apare o asemenea situație ?— îmi stăruie în minte situația care se crease nu de mult în secția a III-a prelucrare. Aici, graficele de producție întocmite nu erau

totdeauna respectate, provocînd stagnări nedorite la banda de montaj. La recomandarea organizației de partid, conducerea uzinei a stabilit măsuri concrete pentru înlăturarea acestui neajuns. Cele două linii de fabricație din secție au fost reorganizate și s-au repartizat aici maiștri și tehnologi bine pregătiți, cu experiență bogată. Rezultatele ? în octombrie și în primele două decade ale lunii noiembrie, această secție și-a respectat întocmai graficele.
— Am văzut că uzina a fost dota

tă în ultimii ani cu numeroase ma
șini moderne, a căror utilizare cu 
înaltă eficiență e de neconceput 
fără o organizare superioară a 
producției. Ce ne puteți spune 
despre modul în care s-a organizat 
procesul de fabricație, amplasarea 
mașinilor-unelte, circuitul rapid al

pieselor de la o mașină la alta, care 
au o importanță deosebită pentru 
desfășurarea ritmică a producției?— Neîndoielnic, introducerea con
tinuă a tehnicii noi trebuie să mear
gă mînă în mînă cu perfecționarea 
organizării producției. Principalul este să se asigure o corelare judicioasă în timp a execuției diferitelor operații pe mașini, pentru ca ele să fie utilizate cu înalt randament. Inginerii și economiștii noștri au fost și sînt preocupați de 
organizarea, pe bază de stu
dii ți calcule fehnico-economice 
aprofundate, a unor linii în flux 
tehnologic, în ața fel ca loturile 
de piese să se deplaseze de la un 
punct de lucru la altul într-un anu
mit tact ți numai înfr-o direcție, cu mjjloace de transport de tipul benzilor sau al conveerelor. Creșterea' ' spațiilor de producție, prin darea îrt funcțiune la începutul a- cestùi an a unei hale moderne, a dat posibilitatea organizării fabricației după mărimea seriei produselor, creîndu-se pentru fiecare sortiment condiții mai bune de e- xecuție. Producția aparaturii de injecție pentru tractoare se reali-
(Continuare în pag. a III-a)

acest fel, mașinile- au putut fi încărcate Ia în- lor capacitate, sporindu-se de utilizare intensivi și ex- și ridicîndu-se productivi-

VINURI

La început de sezon, pe pati
noarul artificial Floreasca

Foto : A, Cartojan

Cea mai bună băutură este apa 
de izvor..." Nici nu încape vorbă! Așa este. Dar îți poți imagina o nuntă fără vin și fără lăutari? Un revelion sau chiar o petrecere între prieteni fără tradiționalele urări cu paharul în mină? Sigur că nu. Așadar, e bun și vinul. Mai ales dacă e gustos sau, cum se spune de obicei, dacă e „băubil“. Și cu aceasta intrăm în fondul problemei, punem punctul pe i : cum e vinul care se produce în regiunile noastre viticole ?Dacă ar fi să ne referim numai la anumite sortimente, însemnările de față s-ar încheia astfel : e bun vinul, gustos, are „buchet“, culoarea lui e îmbietoare, e ușor. Nu degeaba a participat la atîtea concursuri și nu degeaba a fost de atîtea ori medaliat... Dar nu putem încheia astfel pentru că nu tot vinul are calitățile amintite. Pe lingă binecunoscutele specialități se mai produce și altfel de vin.Pentru o sumară edificare, re-, dăm mai jos următorul dialog, desfășurat într-un restaurant din Capitală. Un consumator întreabă: „De ce e „Dealul Mare“ atît de acru?“. Ospătarul ridică din umeri și răspunde : „De unde să știu eu ? Așa ni-1 vînd producătorii“. Cetățeanul gustă din pahar și, probabil bun cunoscător, trage o concluzie neașteptată : „Parcă e plumb. Dacă go
lești o sticlă, ești la pămînt. „Dea
lul Mare“... e aproape țuică".Acru, greu ca plumbul... Așa trebuie să fie vinul ? Ospătarul, vînzătorul de la magazin, după cum s-a văzut, nu ne pot răspunde la întrebare. Ne-am dus la producător. Discutăm cu cîțiva președinți de cooperative agricole din Valea Călugărească. Dar discuția pe care o redăm mai jos ar fi putut avea loc în oricare altă localitate viticolă.— De ce e vinul uneori atît de tare și de acru?

— Nu știm — ne-au răspuns ei. 
Noi nu vindem întreprinderii Vin
alcool Ploiești vin, ci struguri, iar 
strugurii noștri sînt buni. Gustați-i!Și am gustat strugurii din Valea Călugărească. Buni. Ni s-au părut a fi tocmai potriviți pentru vinul acela gustos, cu buchet etc. Atunci,

Dumitru Teodor, reglor la Uzina mecanică din Sinaia, urmărește la 
bancul de probă funcționarea pompelor de injecție

Foto : M. Andreescu I 
l

Cînd săriți?•5*
Abia clnd arde?cazurile mai complicate cum procedați ?Discutăm despre educație cu președintele comitetului sindicatului de la „Tractorul", Toma Plu- garu.— Ne bizuim pe opinia de masă. Rostit la timp, cuvîntul colectivului este cel mai bun educator.Și, argumentîndu-și ideea, interlocutorul descrie pe larg pîrghiile „influențării", începînd cu discuțiile din grupa sindicală și sfîrșind cu dezbaterile publice ale consiliului de judecată. „F ționăm", „folosim"... însă în sfera teoretică lor.— Să ancorăm în propunem președintelui. Cunoașteți cazul lui Ernest K. î— Dacă-1 cunosc ? Cîtă bătaie de cap ne-a dat... Eu, personal, m-am dus pentru el la tribunal.

pa
din 

K.

.Facem’, „ac- . se plutește a principii-concret, îi

UȘOARE SAU GRELE?
Strugurii dulci, dar vinul acru
8+10 + 15
E bun — d

la pâmînt! 
epinde cum îl bei

■ 11

de ce nu iese semenea calități ?din ei un vin cu a-
Soția ideală 
a soțului idealPrimul lucru pe care îl aflăm la întreprinderea de vinificație din Ploiești este acela că vinul nu se face ușor. Ca să obții un produs apreciat trebuie să fii priceput, să-ți organizezi foarte bine activitatea... Dar să revenim la subiect:

— După cum se știe, ne introduce în temă tovarășa inginer MA
RIA BURLUC, specialistă în vinificație, întreprinderile Vinalcool

achiziționează struguri de 
verși, furnizori : gostaturi, 
rative agricole de producție, pro
ducători individuali. A fi specia
list înseamnă a avea priceperea de 
a îmbina vinul provenit din diferi
tele soiuri de struguri. Și această 
specialitate există. De ce atunci nu 
sînt toate vinurile bune ? Pentru 
că la fabricație întreprinderile tre
buie să țină seama și de anumite 
caracteristici precise (fixate în... 1959 — n.n.). Vinul trebuie să aibă 
tărie...Și dacă un vin nu are tărie, ce se face cu el ? Simplu : după ce specialiștii îl gustă, procedează ca la oricare întreprindere

la di- 
coope-

Vinalcool. Se uită în normele și în instrucțiunile elaborate de Ministerul Industriei Alimentare, cercetează... Nicăieri nu scrie că fabrica poate produce vin ușor. Vinul, să zicem de Valea Călugărească, cică trebuie neapărat să fie tare(!) acestui vin cu Valea gășesc vinul cel slab așteaptă întăritura. Și cu aceasta toată lumea e mulțumită. Vinul e de Valea Călugărească (scrie și pe < de tare, e tare... Dar de băut e bun ? Nu, nu e bun : e prea... alb. Și instrucțiunile spun foarte clar : vinul trebuie să fie ori galben-pai, ori galben-verzui, ori... Vrînd-ne- vrînd, și amestecului de „văi Călugărești“ trebuie să i se găsească un soț ideal. Ca să-i dea culoare...
Gh. GRAURE

Și atunci încep să-i caute vin slab „soțul“ ideal. Un „corp“, cu tărie, și tot de Călugăreasoă. îl caută, îl și-1 varsă în polobocul unde I
i Călugă- H etichetă), |

(Continuare în pag. a III-a) I
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de cărbuneMinerii Văii Jiului au anunțat îndeplinirea planului șesenal cu 37 de zile înainte de termen. Colectivele exploatărilor din cel mai mare bazin carbonifer al țării au obținut în acești ani succese importante în sporirea producției de cărbune și a productivității muncii,

promovarea progre- sului tehnic și reducerea cheltuielilor de producție. Avînd în vedere complexitatea și importanța problemelor care se impun a fi rezolvate în Valea Jiului în viitorul cincinal, colegiul Ministerului Minelor a organizat vineri la Petroșeni o amplă ședință de analiză. Cu acest prilej s-a relevat experiența do- bîndită de mineri și s-au arătat măsurile ce trebuie luate pentru pregătirea și realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe primul an al cincinalului.
L. VISKi

«

Modernizarea
nodului 
feroviar

Recenf au început 
la Bîrlad lucrările de 
sistematizare și de 
dezvoltare a acestui 
nod feroviar. Se exe
cută centralizarea elec- 
tro-dinamică. - In cu- 
rînd va începe con
strucția clădirilor pen
tru noua gară și ma
gazia de colefărie. 
Viitoarea gară va fi 
dofafă cu tot ce este 
necesar bunei deser
viri a călătorilor. Se 
vor amena]« peroa-

ne largi, acoperi
te, în fața gării și în
tre linii. Magazia de 
colefărie va avea un 
înalt grad de mecani
zare a operațiilor de 
încărcare-descărcare și 
va fi înzestrată cu mij
loace moderne de 
transportare a mărfu
rilor.

Dar, în sfîrșit, l-am salvat băiat 1Salvat î Cum ?într-o seară, pe cînd ieșea schimb, rectificatorul Ernestdin secția sculărie a fost surprins scoțînd pe poarta uzinei un mi- crometru. Caz de însușire din avutul obștesc. Proces. Pe cei din jur faptul nu i-a lăsat indiferenți. Ei îl apreciau pe băiatul de 19 ani drept un muncitor destoinic, cu reale perspective. In consecință, șeful secției și președintele comitetului sindicatului din sculărie au semnat o caracterizare menită să-1 ajute pe Ernest K. In •* același spirit, al încrederii față de evoluția ulterioară a tînărului aflat într-un moment de cumpănă, a vorbit la tribunal și tovarășul Toma Plugaru. Toate acestea, din care se putea desprinde hotărîrea, angajamentul colectivului de a-1 ajuta pe un membru al său să revină pe calea cea bună, au atîr- nat, firește, în balanța deciziei judecătorești : condamnare pe termen scurt cu suspendare.— Ce credeți că l-a determinat să-și însușească micrometrul ?— într-un fel, lucrurile sînt ceva mai complicate, răspunde tovarășul Plugaru. Acasă n-avea ce face cu micrometrul. Să-l vîndă? Puțin probabil... Aici e și o vină a conducerii secției : nu i-a asigurat băiatului un dulap de scule în care . să păstreze micrometrul ce i-a fost încredințat.Și la tribunal s-a discutat despre același lucru. Absența dulapului poate totuși justifica scoaterea instrumentului, fără știrea nimănui, pe poarta uzinei ? Nu. Dar acest „amănunt" aruncă o umbră asupra grabei, promptitudinii în a-1 „salva" pe tînăr. Dacă nu exista acest amănunt, conducerea secției ar fi dat dovadă de aceeași grijă? Să nu anticipăm— Cum se comportă nest K. ?Interlocutorul nostru, Plugaru, nu cunoașteZice că are și așa destule probleme pe cap, a făcut ce era de făcut în acest caz, n-a mai avut
Victor VÎNTU

însă... acum Er-tovarășul amănunte.

(Continuare în pag. a III-a)

s-a făcut o descope
rire arheologică. Exe
cutând lucrări de să
pături pentru extrac
ția nisipului și pie
trișului din albia 

rîuiui, muncitorii care 
deservesc balastiera 
au dat, la aproxima
tiv un 
mătate 
nivelul 
barcă
prora ascuțită, lungă 
de aproape 12 m. Un 
colectiv de muzeo-

metru și ju- 
adîncime sub 

apei, de o 
de lemn cu

grafi de la muzeul 
regional Crișana a 
stabilit că este vorba 
de o barcă monoxilă 
— adică dintr-o sin
gură bucată. La con
strucția ei s-a folosit 
un mare buștean de 
gorun scobit în mod 
corespunzător. Se cre
de — după primele a- 
precieri — că barca ar 
avea o vechime de 
peste un mileniu.

H. GROSU

Vechimea

Orädää

Manole CORCACI

un

In apropiere de 
calitatea Răpsig, 
ionul Gurahonț, 
valea Crișului Alb,

TELEGRAMECu ocazia Zilei naționale a Republicii Liban, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis președintelui Republicii Liban. Charles Helou, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului libanez.Mulțumind pentru felicitările transmise, președintele Republicii Liban a adresat la rîn- dul său cele mai bune urări președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru fericirea sa personală și a poporului României. (Agerpres)
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145 DE ANI DE LA NAȘTEREA

LUI FRIEDRICH ENGELS
Se împlineșc astăzi 145 de ani de la nașterea Iui Friedrich Engels, care, alături de Karl Marx, a adus o contribuție neprețuită la făurirea și dezvoltarea concepției despre lume a clasei muncitoare, la întemeierea comunismului științific, arma atotbiruitoare a proletariatului internațional în lupta pentru triumful socialismului și comunismului.Născut în anul 1820, în orașul Barmen din Prusia, Engels a devenit de tînăr un înflăcărat adversar al absolutismului și al oprimării ce caracterizau întreaga viață social-politică din acest stat german. în anul 1842 el s-a stabilit la Manchester, în inima industriei engleze, unde a avut prilejul să cunoască aprofundat viața proletariatului. Prima sa lucrare de proporții mai mari, „Situația clasei muncitoare din Anglia* — aspru rechizitoriu la adresa capitalismului și a burgheziei în general — reprezintă rezultatul acestor studii asidue.Hotărîtoare pentru întreaga viață a lui Engels 

a fost întîlnirea sa — la sfîrșitul lui noiembrie 1842, cu ocazia unei vizite făcute la redacția „Gazetei renane", și, apoi în septembrie 1844, la Paris — cu Karl Marx, de care s-a legat printr-o prietenie, caracterizată de Lenin ca întrecînd cele mai mișcătoare legende ale anticilor despre prietenia dintre oameni. Rod al strînsei colaborări dintre Marx și Engels au fost operele lor comune : „Sfînta familie', în care au fost puse ;— după cum spunea Lenin — bazele socialismului revoluționar-materialist, „Ideologia germană", și ulterior, în anul 1848, celebrul „Manifest al Partidului Comunist", operă în care au fost formulate ideile fundamentale ale socialismului științific. De-a lungul unei jumătăți de veac, Marx și Engels au dezvoltat neobosit teoria revoluționară despre lume și societate a clasei muncitoare. Mare gînditor și savant multilateral —

filozof, economist, istoric, cunoscător al științelor naturii, literat, lingvist — Engels a elaborat în lucrările sale „Anti-Dühring", „Dialectica naturii", „Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filozofiei clasice germane" și altele, teze fundamentale ale filozofiei marxiste, economiei politice, tacticii proletariatului, precum și ale științelor teoretice ale naturii.împreună cu Marx, Engels a întemeiat prima organizație internațională a muncitorilor înaintați din întreaga lume — Internaționala I. După moartea marelui său prieten și tovarăș de luptă, Engels a fost acela care a pregătit și editat volumele II și III din „Capitalul", pe care Marx nu reușise să Ie termine; el a continuat, totodată, să fie sfătuitorul și conducătorul socialiștilor europeni, iar în anul 1889 a fondat Internaționala a Il-a.Engels a avut legături cu mișcarea muncitorească din România. El a cunoscut personal și a purtat corespondență cu mai mulți socialiști și conducători ai mișcării noastre muncitorești, care i se adresau pentru sfaturi, a apreciat faptul că socialiștii români au adoptat în programul lor principiile de căpetenie ale teoriei marxiste, a urmărit cu satisfacție succesele mișcării socialiste din România. în presa socialistă din România au fost publicate numeroase lucrări ale Iui Marx și Engels.în anii puterii populare, operele lui Engels, împreună cu ale lui Marx și Lenin, au fost editate în milioane de exemplare, fiind studiate de oamenii muncii din țara noastră, în conștiința cărora au pătruns adînc ideile socialismului științific.
Un titan al gîndirii științifice

de prof. univ. EDMOND NICOLAU

fi vorba de a introduce legile dialectice în natu-
ce

In epoca noastră, în care se desfășoară o puternică revoluție mondială tehnico-științifică, știința a acumulat un vast material, atît în ce privește datele și faptele, cît și în ce privește teoriile și ipotezele generale, concluziile diferitelor științe particulare. Metoda care ne permite să ne orientăm just în problemele filozofice complexedecurg din dezvoltarea științei este metoda dialecticii materialiste, e- laborată de Marx și Engels.Astăzi, la mai bine de un secol de la formularea ideilor generale ale concepției materialismului dialectic și istoric, constatăm cum întreaga dezvoltare ulterioară a științei a confirmat ideile fundamentale ale lui Marx și Engels cu privire la știință în general, și uneori chiar în detaliu ideile referitoare la unele științe particulare, în același timp, progresele științei, ca și dezvoltarea socială oferă un bogat material pentru generalizări teoretice, pentru îmbogățirea marxismului cu teze și concluzii noi.Alături de Karl Marx, Engels a adus o contribuție esențială la făurirea concepției materialismului dialectic.Pentru a cuprinde esențialul gîndirii lui Engels, trebuie să înțelegem, așa cum arăta Lenin, că el, ca și Marx, a fost de la început și pînă la sfîrșit partinic în filozofie, situîndu-se cu consecvență pe pozițiile ideologice ale clasei muncitoare, știind să dezvăluie a- baterile de la materialism, să critice orice concesii făcute idealismului și fideismului.Chiar și numai lucrări ca „Anti- Dühring“, „Ludwig Feuerbach sfîrșitul filozofiei clasice germane“, „Originea familiei, a proprietății private și a statului“ — în care Engels a elaborat teze fundamentale ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific și economiei politice — ar face ca numele său să străbată peste veacuri.Dar personalitatea lui Engels este complexă. Preocuparea lui pentru elaborarea concepției despre lume a proletariatului, pentru activitatea practică revoluționară, a mers mînă în mînă cu interesul profund pentru științele naturii. Engels cunoștea mai temeinic fizica și biologia, dar s-a ocupat mult și de matematică, astronomie, chimie, anatomie și fiziologie. Tocmai prelucrarea științifică a unui uriaș material faptic furnizat de științele din timpul său i-a permis să descopere, să deducă din natură legile dialecticii. „...în natură — scria Engels în prefața ediției a doua a lucrării sale „Anti-Düh- ring“ —, prin labirintul nenumăratelor transformări, își croiesc drum aceleași legi dialectice ale mișcării care guvernează și în istorie caracterul aparent întîmplă- tor al evenimentelor; pentru mine

Și

nu putea din afară ră, ci de a le descoperi în natură și de a le deduce din natură“.Totodată, pe Engels l-a preocupat aplicarea în mod conștient a dialecticii materialiste la științele naturii, generalizarea filozofică a principalelor rezultate ale dezvoltării științelor, fundamentarea în acest fel a universalității legilor dialecticii materialiste.Din corespondența dintre Marx și Engels reiese că încă din anul 1873, Engels avea intenția să redacteze o mare lucrare-în care să interpreteze dialectic diferitele cuceriri ale științelor naturii.Această lucrare a fost realizată prin „Dialectica naturii“, în care Engels ajunge la o generalizare filozofică remarcabilă a ultimelor cuceriri ale științei din vremea lui, scoate în evidență o serie de teze fundamentale pentru întreaga știință modernă și reușește să desprindă «—-■științifice care puteau numai de pe pozițiile materialismului dialectic. Dintre văruri vom sublinia mează cîteva.Engels arată că un tot infinit în timp, ale cărui părți se află în conexiune universală, fiind, în fond, procesul istoric al dezvoltării materiei, care este în continuă mișcare și schimbare. Aceste teze generale, formulate acum trei sferturi de veac, au fost mereu confirmate de progresele uriașe realizate de știință în acest răstimp. Iată, de exemplu, astronomia. în ultimele decenii, ea a împins tot mai adînc limitele părții „vizibile“ (cu ajutorul radioastronomiei) a u- niversului, a descoperit noi forme structurale ale materiei cosmice, a dovedit existența procesului de formare continuă a sistemelor solare, infirmînd tezele idealiste, metafizice despre universul finit, créât. Asemenea rezultate ale cercetărilor astronomiei contemporane dau o imagine a universului material în permanentă mișcare, conformă concepției fundamentale a lui Engels cu privire la infinitatea spațiului și mișcarea permanentă a materiei.Engels a sesizat în mod just importanța radiațiilor în procesul e- voluției universului, fapt care a fost confirmat și el de evoluția ulterioară a fizicii și astrofizicii. Tocmai pentru că se situa pe pozițiile materialismului dialectic și era înarmat cu cunoașterea ultimelor cuceriri ale științei din timpul său, Engels a putut surprinde unele realități negate în acel

adevăruri fi obținute
în aceste ade- cele ce ur-natura este spațiu și în

OPERELE LUI ENGELS
V A

LARG RASPINDITE ÎN ȚARA NOASTRĂOperele lui K. Marx și F. Engels se bucură în țara noastră de prețuirea întregului popor. De la eliberarea patriei au fost traduse și tipărite de „Editura politică' 64 de titluri din lucrările lor în- tr-un tiraj total de 2 877 000 exemplare. Au apărut 22 de volume de „Opere* ale lui K. Marx și F. Engels, însumînd circa 325 000 de exemplare, și două ediții de „Opere alese' în

două volume. Au fost editate, de asemenea, 8 culegeri tematice cuprinzînd lucrări și fragmente de lucrări ale lui Marx și Engels. „Manifestul Partidului Comunist" a fost tipărit în 358 000 de exemplare. De asemenea, lucrările lui Marx-En- gels-Lenin despre„Rolul industriei în dezvoltarea societății", „Comunismul științific' și „Internaționalismul proletar' au fost editate în tiraje de masă.

Lucrările lui Engels „Anti-Dühring", „Dezvoltarea socialismului de la utopie la știință", naturii', „l miliei, a proprietății private și a statului' și altele au fost tipărite în țara noastră în 620 000 de exemplare.Au fost editate, de asemenea, numeroase lucrări biografice și memorialistice despre viața și activitatea lui Marx șl Engels. (Agerpres)

„Dialectica.Originea fa-

timp de majoritatea specialiștilor, ca, de pildă, complexitatea structurii atomului. „Dar atomii, scrie el, nu trec nicidecum drept simpli sau în genere drept cele mai mici particule de substanță cunoscute“. Engels a prevăzut în mod genial existența unor particule analoage cu mărimile matematice infinit de mici de diferite ordine. Dezvoltînd concepția despre materie ca unitate a atracției și a respingerii, el a arătat posibilitatea principială a unei asemenea forme a materiei care, ex- primîndu-ne în limbajul fizicii moderne, nu .ar avea masă de repaus.Dezvoltarea fizicii atomice și nucleare a îmbogățit tezele despre unitatea dialectică a continuității și a discontinuității materiei. Toate cercetările fizicii experimentale și teoretice din secolul nostru, legate de numele lui Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis Victor de Broglie arată că într-adevăr în lumea particulelor elementare sintern în prezența unități dialectice, radiația continuă călzite, făcînd să tele, „grăunțe“ discontinue de e- nergie. Einstein arată că și lumina — alt fenomen continuu — trebuie considerată ca fiind formată din cuante. Bohr extinde principiile unității continuității și discontinuității la atoin, iar de Broglie atașează o undă oricărei particule în mișcare.O idee fundamentală pentru știință formulată de Engels o constituie existența unor forme calitativ diferite de mișcare a materiei, de la cea mai simplă — deplasarea — pînă la cea mai complexă — gîndirea, trecerea dialectică de la o formă de mișcare la alta. Interpretînd în lumina acestui adevăr legea conservării energiei, descoperită de Robert Meyer și de alți savanți, Engels subliniază că specific nou în această descoperire este tocmai formularea unei legi absolute a naturii — orice formă de mișcare poate și trebuie să se transforme în orice altă formă de mișcare. El îmbogățește conținutul acestei legi, enunțînd teza că energia este indestructibilă nu numai cantitativ, ci și calitativ, că în universul infinit nici una dintre formele de mișcare, trecînd în alte forme de mișcare, nu poate să dispară complet ca atare.Urmărind alcătuirea unei imagini unitare a întregii lumi, în întreaga sa complexitate, Engels se ocupă și de materia vie, de problemele evoluției animalelor, de originea omului și a societății umane. Lui îi datorăm prima definiție științifică a vieții : „viața este modul de existență a corpurilor albuminoïde“. Această definiție, care astăzi trebuie completată spre a ține seama de rolul acizilor nucleici, are uriașul merit a fi fost punctul de plecare pentru cercetarea originii și a esenței vieții.Ca o anticipare a unor idei dezvoltate de cibernetică, de biome- trie, ne apare ideea lui Engels că prin apariția vertebratelor se realizează un salt biologic esențial, care pregătește apariția omului. Astfel, în timp ce la toate celelalte animale sistemul nervos este ceva auxiliar, la vertebrate el alcătuiește baza oricărei organizări, întregul corp este grupat în jurul lui, ceea ce duce la apariția unei capacități superioare, ce culminează cu conștiința de sine.Pornind de la teoria formelor de mișcare a materiei, Engels ne-a dat clasificarea materialist- dialectică a științelor naturii care analizează fiecare cîte o anumită formă de mișcare. „După cum o formă de mișcare se dezvoltă din alta — scria el — tot așa și ima-

ginile lor, diferitele științe, trebuie să derive în mod necesar una din alta“. O caracteristică a dezvoltării științei în zilele noastre este tocmai întrepătrunderea tot mai mare a diferitelor ei ramuri, apariția noilor științe de legătură, ca cibernetica, chimia-fizică, bio- chimia, geofizica, biologia cosmică și altele.Engels a determinat în mod just raporturile dintre știință și tehnică și aceasta în epoca în care atît știința cît și tehnica erau " faza primei lor revoluții. !..
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unei asemenea Planck explică a corpurilor în- intervină cuan-

scrisoarea către Starkenburg, el ■ sublinia că dacă tehnica depinde în | cea mai mare parte de starea știin- Ë
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ței, apoi și știința depinde de starea și necesitățile tehnicii. în condițiile revoluției științifice-tehnice mondiale contemporane, interdependența dialectică dintre știință și tehnică a devenit și mai intimă, mai complexă. în acest mecanism știința devine tot mai mult o forță nemijlocită de producție, un accelerator al progresului social prin pătrunderea ei tot mai mult în procesul producției bunurilor materiale, prin transformarea ei în forță conducătoare a progresului tehnic, a producției înseși.Desigur că prin scurgerea a a- proape unui veac de furtunoasă dezvoltare a științei, unele idei formulate de Engels în legătură cu științele naturii se dovedesc azi depășite de noile cuceriri științifice. Astfel clasificarea științelor, dată de Engels, trebuie completată ținîndu-se seama de apariția științelor de legătură, definiția vieții trebuie și ea completată ș. a.Dar toate acestea nu ating cu nimic esența materialismului dialectic, ca știința legilor celor mai generale ale dezvoltării naturii, societății și gîndirii. Dialectica materialistă se afirmă, după cum arăta Engels, ca „o necesitate absolută pentru științele naturii' ceea ce își găsește expresie în f _ tul că astăzi tot mai mulți oameni de știință din întreaga lume se situează pe pozițiile materialismului și dialecticii.în răstimpul care a trecut de la elaborarea de către Marx și Engels a dialecticii materialiste, știința și tehnica, cultura s-au dezvoltat impetuos, în viața socială s-au petrecut profunde schimbări înnoitoare. însăși fidelitatea față de învățătura marxist-leninistă ne obligă ca, bazîndu-ne pe adevărurile fundamentale ale acestei învățături, să analizăm profund noile probleme pe care le ridică viața — generalizarea teoretică a noilor cuceriri ale științei, sintetizarea experienței istorice a dezvoltării sociale asigurînd continua îmbogățire a teoriei revoluționare.Ideile nemuritoare ale marxism- leninismului, învățătură veșnic vie, luminează calea progresului continuu, nelimitat al științei, ca și al societății.

CĂLĂTORIE DIFICILĂ
ÎNTR-O LUME
ÎNCĂ NECUNOSCUTĂ
• Elevi curioși și clase „mute" « Lecția — 
forma de baza în organizarea procesului de 
învâțâmînt • Un mijloc eficient de a cu
noaște și a se cunoaște • „A preda" și a 
„explica" înseamnă de fapt „a învăța" și „a 
înțelege" ® Un 
tru pedagogi

domeniu de cercetare pen-

învățătorii, schimbă comentează
O pauză între două ore de curs. în cancelarie, profesorii impresii,comportarea elevilor din clasele respective. Unele cadre didactice sînt mulțumite că la lecțiile lor elevii urmăresc și reproduc cu exactitate explicațiile, sînt disciplinați, în clasă e liniște „de se-aude musca". Alții — dimpotrivă, sînt necăjiți că adeseori clasa e „mută", nu pune întrebări, nu reacționează mai spontan (chiar dacă nu neapărat după toate canoanele disciplinei) la prezentarea cunoștințelor noi din lecțiile predate. Adeseori pe aceste probleme se înfiripă discuții aprinse, în contradictoriu, fiecare se pasionează în a-și susține punctul de vedere. Pînă la urmă se ajunge la concluzia că ceea ce determină, în ultimă instanță, atitudinea elevilor în ora de curs (și nu numai atunci) sînt conținutul și forma de predare a lecției.Asupra lecției — ca formă de bază în organizarea procesului de învățămînt — s-a discutat în ultimii ani mult și adesea cu folos. Pe educatori îi interesează, în primul rînd, cum să antreneze elevii într-o activitate cît mai productivă, cum să procedeze, ce metode și mijloace eficiente să folosească la lecții pentru a-i deprinde pe elevi să învețe, cum să dea unitate predării și învățării. Uneori, însă, dezbaterile au alunecat pe o pantă formalistă, de exemplu în problema tipurilor de lecții.După părerea noastră,'atît în dezbateri- ' lé organizate în cfife-'" rite colective didactice, cît și în presa de specialitate, nufost combătute cu suficientă fermitate rămășițele unei practici pedagogice depășite care cere ca elevii să știe „tot ceea ce nu este permis să fie ignorat", să învețe anumite reguli gata formulate. Concret, asemenea practici se manifestă (din fericire pe scară din ce în ce mai
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în acele lecții profesorul ex- demonstrează, iar în evident, l este
redusă) în care pune, rezumă, ascultă, caz, < cipalul mul cunoștințelor și eficiența imediată (am spune mai exact reproducerea imediată) a celor învățate. Ponderea învățării se găsește în efectuarea temelor pentru acasă, care nu arareori înseamnă memorarea materialului din manual și rezolvarea in scris a unor exerciții și probleme de rutină, cu cîmp limitat.Și mai departe ? Ne putem mulțumi la infinit cu faptul că elevii memorează exact lecțiile ? Este suficient să le umplem capul cu un volum mare de cunoștințe ? Categoric, nu !Nici vorbă că lecțiile de tipul celor a- mintite mai înainte nu sînt activizatoare ale gîndirii și, în general, nu stimulează formarea personalității elevului — principiu către care tinde școala în societatea socialistă. Copilul nu este un mic știutor sau un mic neștiutor, ci — în felul lui — un mic savant. Primii săi pași sînt o călătorie dificilă într-o lume încă necunoscută, pe care o face experi- mentînd, explorînd, acționînd cu obiectele. El învață să lucreze — lucrînd, să observe — observînd, să gindească — gîndind. El ia- parte activ la elaborarea cunoașterii. A observa, a acționa și a gîndi sînt pentru el operații simultane și unitare. După părerea noastră, ' în activitatea profesorului și învățătorului „a preda" și „a explica" sînt indisolubil legate de „a învăța" și „a înțelege".Pe bună dreptate sînt îngrijorați acei dascăli ai căror elevi nu pun întrebări în clasă, nu cer explicații, nu caută să găsească ei înșiși căi de rezolvare a problemelor, diferite de cele din manual. înseamnă că lecția nu a avut ecou, nu a mișcat prea mult resortul gîndirii elevului. Vrem să remarcăm aici că

elevii acest prin- volu-
întrebările pe care ni le pun elevii ne ajută să pătrundem în laboratorul lor tainic de cunoștințe ; ele o- glindesc o anumită stare de spirit, fră- mîntări și preocupări, sînt un apel la îndrumare. Cunoscîn- du-le acest laborator intim, putem interveni mai eficient în direcția dezvoltării gîndirii lor creatoare, e- ducării caracterului și formării trăsăturilor personalității lor de tineri cetățeni ai patriei socialiste. Pe de altă parte, întrebările pe care la rîndul nostru le punem copiilor trebuie să fie naturale, firești, să provoace căutare și raționamente profunde, să aibă o aplicabilitate mai generală. Nici nu mai este cazul să insistăm că întrebările „încuietoare" sînt departe de a-i stimula gîndirea elevului, ci printr-o timorare, sichre, contribuie tocmai la efectul contrar celui dorit.Desigur, cele expuse aici vizează mai mult aspectul teoretic, general al cîtorva din problemele organizării lecțiilor. S-ar putea da numeroase exemple ilustrînd modul cum diferiți învățători și profesori, pedagogi cu o bogată experiență la catedră încearcă și reușesc să stimuleze gîndirea e- levilor, îi învață să studieze fenomenele, urmărind cauzele care le provoacă, să înțeleagă orice lucru ca și cum l-ar fi inventat sau descoperit singuri. Socotim însă că este rolul forurilor de învătămînt, al cercetătorilor în domeniul pedagogiei, al publicațiilor de specialitate să studieze cu mai multă perseverentă și eficacitate experiența pozitivă existentă în această direcție și să o redea tuturor membrilor corpului didactic în scopul perfecționării continue a procesului de învătămînt, de pregătire pentru viată a tinerei generații.

prof.
Emilian DUMITRII» 
prof.
Ion VÎNĂTORU
București
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La centrul de calcul electronic de pe lingă Grupul de uzine de aparataj 
electrotehnic și instalații de automatizare din Capitală

O MĂSURĂ BINEVENITĂ

Comitetul Executiv al UCECOM analizat rezultatele obți- în experimentarea siste-. a nute mului de garantare a reparațiilor făcute de către cooperativele meșteșugărești la obiectele de uz îndelungat după expirarea termenului de garanție acordat la cumpărare de către întreprinderile producătoare.Pe baza rezultatelor bune obținute, în urma experimentării noului sistem de lucru în unități din orașele București, Cluj și Iași, Comitetul executiv al UCECOM a hotărît ca, începînd de la 1 ianuarie 1966, sistemul de garantare a reparațiilor să se generalizeze în

toate unitățile cooperației meșteșugărești.Totodată, s-au hotărît și perioadele de garanție ■ 3 luni pentru reparații la aparatele de radio, magnetofoane, pikupuri, televizoare, instalații de antene de radio și televizoare, frigidere cu compresie, mașini de spălat rufe, aspiratoare de praf, radiatoare, reșouri, fiare de călcat, ventilatoare, reparații capitale la autoturisme — sau pînă la parcurgerea a 3 000 km, ceasuri de masă și ceasornice tip „Stift Ancker“, instrumente muzicale, lucrări de nichelaj și de cromaj, lucrări de tapițerie ; 6 luni pentru dinamuri și electromotoare, pentru frigidere cu absorbție și corpuri de ilumi-

nat, acumulatori, pentru reparații de ceasuri de mînă și de buzunar, mașini de cusut, reparații de mecanică, lăcătușerie, obiecte gospodărești, lucrări la mobilă din lemn și la mobilier metalic ; 1 lună pentru biciclete, reparații curente .la. scutere, motorete și motociclete — sau pînă km ; autoturisme sau pînă parcurgerea a 1 500 km ; 2 pentru reparații capitale la : tere, motorete și motociclete pînă la parcurgerea a 2 000De asemenea, s-a hotărît dierea extinderii sistemului de garanție a reparațiilor și la alte lucrări, cum sînt cele de construcție, instalații sanitare etc-

la parcurgerea a 1000 autoturisme sau pînă la luni scu- sau km. stu-

• Teatrul de Operă și Balet t 
GISELLE — 11; EVGHENI ONE* 
GHIN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ! 
ȚARA SURISULUI — 10,30, CASĂ 
CU TREI FETE — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : VLAICU 
VODĂ — 10, ÎNȘIRATE MĂRGĂ
RITE — 15,30, DOAMNA LUI 
IEREMIA — 20, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 10, 
SPECTACOL VASILE ALECSAN- 
DRI — 15,30, TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZI
CIENII — 10,30, TROILUS ȘI
CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : OPERA DE 
TREI PARALE — 10, COMEDIA 
ERORILOR — 15, JOCUL DE-A 
VACANȚA — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : IN
TRIGA ȘI IUBIRE — 10, FII 
CUMINTE, CRISTOFOR t — 15,30 
șl 20.
O Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : COLOMBe — ' ,0,
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR —
15.30, ANTIGONA și MEDEEA —
19.30, (sala Studio) : OPT FEMEI 
— 10,30 și 20, SONET PENTRU O! 
PĂPUȘĂ — 16.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" 5 
NUNTĂ LA REVISTĂ — 20.
0 Teatrul Mic : SPECTACOL 
JAQUES PREVERT — 11, CINCI 
SCHIȚE și CINTĂREAȚA CHEA
LĂ — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat t
WOYZECK — 20.
O Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L- 
Caragiale" : RĂDĂCINI — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL ȘI 
VINTUL — 11.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „O; 
Tănase" (sala Savoy) : REVISTA! 
DRAGOSTEI — 11; 20, (sala Vic
toria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. 1 
MEREU MAI SUS — 17; 20.
O Circul de stat : PARADA CIR“ 
CULUl (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — ÎS 
șl 20.

• 8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu • 9,00 — Rețeta gos-ț 
podinei © 9,30 — Emisiune pen
tru copii șl tineretul școlar : fil
mul de desene animate Hoața do 
la circ; Telejurnalul pionierilor; 
Sport la microscop a H.00 — 
Emisiunea pentru sate © 13,45 —< 
Duminica sportivă. FOTBAL t 
Rapid București — U.T.A.-Arad. 
O 17,45 — Concurs european de 
dans modern — Transmisiune de 
la Praga © 19,00 — Jurnalul tele
viziunii (I) Q 19,25 — Aventurile 
lui Robin Hood © 20,00 — Memo
ria caselor ® 20,30 — Melodii în... 
premieră o 22,15 — Jurnalul tele-ț 
viziunii (II) • 22,30 — Telesport.

CINEMATOGRAFE
• DE-AȘ FI... HARAP ALB :
Patria — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21, București — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21 (la ambele comple
tare La carnaval), Grivița (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ma
ramureș) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
• ULTIMA VACANȚĂ : Repu
blica — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21;
Flamura (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Maramureș) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
O SAȘA : Capitol — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
o ÎNDRĂZNEȚUL pardaillan 
— cinemascop : Luceafărul — 8; 
10,15; 12,30: 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Festival — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20; 22,15, Feroviar — 8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Excel
sior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Melodia — 8,15; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30, Modern -, 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK •
Victoria — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Bucegi — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45, Miorița — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• BOCCELUȚA : Central (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ma
ramureș) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15, Fioreasca (completare Sport 
nr. 5/1965) — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30.
• PRIMII ANI: Lumina — 9,45ț 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Buzești (completare Calitate 
în cantitate industrială) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Tomis 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Volga (cdmpletare Vizita con- 1 
ducătorilor de partid și de stat ' ' 
in regiunea Maramureș) — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Doina — 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Dacia — 9,30—14 în
continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, VI- 
tan — 11; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la 
toate completare Prima zi).
• ANIMALELE — CAMPIONUL: 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
• PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE-f 
PARTE — cinemascop : Unirea 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® RUNDA 6 : Colentipa (comple
tare Suită bănățeană) — 15,30; 
17,45; 20.
• CARTIERUL VESELIEI : Dru
mul Sării — 11; 15; 17,30; 20,
Cosmos — 15,45; 18; 20.
© CINE EȘTI DUMNEATA; ' 
DOMNULE SORGE? — cinema
scop : Pacea — 15,30; 18; 20,30.

Timpul probabil pentru zilele 
de 29, 30 noiembrie și 1 decem
brie. In țară ; vreme relativ 
umedă, mal ales în nordul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații. 
Vînt potrivit predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura ae
rului ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între 
minus 2 șl plus 8 grade. Local 
ceață. In București : vreme re
lativ umedă, cu cerul mai mult 
noros. Ploaie slabă. Vînt potrivit. 
Temperatura aerului ușor varia
bilă.
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Vizitele delegației Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole

Primire la președintele Marii Adunări Naționale

Plecarea tovarășului
Gheorghe Rădulescu la Moscova

Președintele Marii Adunări Nationale, Ștefan Voitec, a primit sîmbătă delegația Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, condusă de acad. Bazarîn Șirendîb, vicepreședinte al Marelui Hural Popular.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte Gheorghe Necula, Kovacs György și acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinți ai Marii Adu-
*La amiază, Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N., a oferit un dejun în cinstea membrilor delegației Marelui Hural Popular al R. P. Mongole.

PI.ECAREA DEMN SEIMULUI R.P. POM
5Delegația Seimului R. P. Polone, condusă de Jan Karol Wende, vicemareșal al Seimului, care, la invitația Marii Adunări Naționale, ne-a vizitat tara, a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.La plecare, în Gara de Nord, oaspeții au fost conduși de acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Nationale, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului

★înainte de plecare, conducătorul delegației, Jan Karol Wende, vicemareșal al Seimului R. P. Polone, răspunzînd întrebărilor adresate de redactorul Agenției Române de Presă „Agerpres“, Gheorghe Preda, a declarat :Primul lucru care atrage atenția fiecărui om sosit în România este marea dezvoltare a industriei, a construcțiilor industriale, a construcțiilor destinate agriculturii, locuințelor, precum și obiectivelor sociale. Amploarea lor și ritmul în care sînt executate sînt demne de admirație, iar forma arhitectonică merită aplauze.■ Delegația noastră, în ciuda șederii sale scurte, a avut posibilitatea să viziteze, în afară de București, și cîteva regiuni. Peste tot am văzut munca intensă, creatoare, care aduce frumoase rezultate. Din zi în zi se întărește forța economică a Republicii Socialiste România.Referindu-se la întîlnirile pe care membrii delegației le-au a- vut cu lucrători din diferite domenii de activitate, Jan Karol Wende a spus printre altele : Am discutat cu mulți oameni. Am putut remarca, din discuțiile avute cu ei, mîndria pentru rezultatele obținute, voința de a merge mai depar- 

nări Naționale, Vasile Mateescu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a Marii A- dunări Naționale, Fejes Iuliu, secretar al M.A.N., și C. Paraschi- vescu-Bălăceanu, deputat, precum și Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București.în cursul dimineții oaspeții mongoli au vizitat noi cartiere de locuințe, construcții social-culturale ale Capitalei.
★După-amiază, delegația parlamentară din R. P. Mongolă a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei. .. .(Agerpres)

afacerilor externe, președinți ai u- nor comisii permanente ale M.A.N., deputați, funcționari superiori ai Marii Adunări Naționale și Ministerului Afacerilor Externe.Au fost prezenți Wieslaw So- bierajski, ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
★te, mai repede înainte. Ne dăm seama, de asemenea, de greutățile și preocupările dumneavoastră. Sînt fenomene legate de mersul înainte, ele vor fi învinse, sîntem convinși de aceasta. Aveți cadre tinere devotate de lucrători în diferitele domenii ale economiei naționale, fapt care ne permite să afirmăm că marile planuri ale dezvoltării țării vor fi încununate de succes, succes pe care îl dorim din toată inima poporului român prieten.Răspunzînd la o altă întrebare, conducătorul delegației Seimului a spus : Constatăm cu satisfacție că schimburile comerciale polono-ro- mâne se dezvoltă repede și în ultimii ani ele au crescut de cîteva ori. Acesta este un lucru de înțeles și încurajator, deoarece țările noastre favorizează creșterea continuă a colaborării. Cred că acordul economic pe mai mulți ani, care . va fi încheiat nu peste mult timp între țările noastre, va confirma tendințele de creștere pe care le-am a- mintit. întreprinderile vizitate de delegația noastră arată posibilitatea de creștere continuă a schimburilor comerciale în interesul ambelor noastre țări. -•(Agerpres)

Sîmbătă seara a plecat spre Moscova tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., care va participa la cea de-a 20-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, în Gara de nord, au fost de față tovarășii Ilie Verdeț, vicepreședinte al Consiliului de
Ședința comemorativă a Academiei 
consacrată împlinirii a 25 de ani 
de la asasinarea lui Nicolae lorgaLa 27 noiembrie a avut loc în aula Academiei Republicii Socialiste România ședința comemorativă consacrată împlinirii a 25 de ani de la asasinarea de către legionari a lui Nicolae lorga, personalitate de frunte a științei și culturii românești, savant de renume mondial.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România. în legătură cu opera și activitatea lui Nicolae lorga au fost prezentate următoarele comunicări : „Nicolae lorga — istoric al românilor“, de acad. Andrei Oțetea, directorul Institutului de istorie „Nicolae lorga“ al Academiei ; „Nicolae lorga și istoria veche a României“, de acad. Constantin Daicoviciu, director al Institutului de istorie și arheologie din Cluj al Academiei ; „Nicolae lorga — scriitorul și istoricul literar“, de prof. Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei ; „Viziunea de istorie universală a lui Nicolae lorga“, de prof. Alexandru
Sesiunea științifica festiva a Institutului 
de medicină și farmacie din Tg. MureșCu prilejul manifestărilor consacrate sărbătoririi a două decenii de la înființarea Institutului de medicină și farmacié din Tg. Mureș, sîmbătă a avut loc o sesiune științifică festivă la care au participat oameni de știință, cercetători și cadre universitare din localitate și din celelalte centre universitare ale țării.înfățișînd activitatea de cercetare științifică desfășurată în institut în cei 20 de ani, prof. dr. Gheorghe Puskas, prorector științific, a arătat că au fost elaborate 

Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Roman Moldovan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale.Au fost prezenți I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Elian, șef de secție la Institutul de istorie „Nicolae lorga“ al Academiei.La ședința comemorativă au luat parte tovarășii Manea Mănescu, secretar al C.C. al P.C.R., acad. A- thanase Joja, membru al Consiliului de Stat, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîn- tului, academicieni, membri corespondenți ai Academiei, cercetători științifici, cadre didactice din învățământul superior, membri ai familiei lui Nicolae lorga.
★în Editura pentru literatură au apărut „Pagini alese“ de Nicolae lorga, volume omagiale consacrate împlinirii a 25 de ani de la asasinarea marelui savant și scriitor. Ele înmănunchează fragmente autobiografice, portrete ale unor personalități ale culturii românești și universale, evocări istorice, însemnări cotidiene și pagini peisagistice. Cele două volume apar sub îngrijirea lui M. Berza. (Agerpres) 

pînă în prezent de către cadrele universitare, în colaborare cu alți specialiști din țară, peste 4 000 de lucrări științifice, manuale didactice și monografii. La sesiune au fost prezentate numeroase comunicări științifice. Au reținut atenția în mod deosebit comunicările referitoare la transplantarea totală de cord, rezolvarea chirurgicală a tumorilor vertebrale, prezentarea unei instalații semiautomate de laborator pentru cultivarea algelor unicelulare dulcicole și altele.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. P. ALBANIA
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Petroliștii din MarinzaZona petrolieră Marinza, în a- propiere de orașul Fier... Stîlpii de înaltă tensiune, ca niște străji tă cute, aruncă umbre lungi asupra șoselei. Se aude zgomotul moto- pompelor care scot din adîncul pămîntului „aurul negru". în locul unde se sfîrșește șirul de schele date în exploatare, se zărește o instalație puternică de ioraj. Munca e în toi. Printre muncitori se află un bărbat între două vîrste. Aleargă dintr-un loc în altul, dă îndrumări, controlează executarea lucrărilor. Este maistrul sondor Kalpan Haidari, binecunoscut petroliștilor albanezi. El a participat la forarea a peste 40 de puțuri; deține titlul de „erou al muncii socialiste" și este deputat în A- dunarea Națională....E ora 14. Lîngă instalația de foraj oprește un autobuz. Din el coboară muncitorii din schimbul al doilea. Cei ce și-au terminat munca în ziua respectivă urcă în autobuz și se îndreaptă spre case. Pe parcurs, discuțiile se poartă în jurul ultimelor cărți citite sau a temelor predate la școala serală. în curînd, mulți dintre muncitorii de astăzi vor deveni tehnicieni și ingineri, cadre ale tinerei industrii petroliere albaneze.în aceste zile, cînd se împlinesc 21 de ani de la eliberarea Albaniei, petroliștii, ca și toți oamenii muncii albanezi, marchează sărbătoarea națională prin noi succese în muncă, în construcția socialistă.
Alături de vechile 
turnuri...La poalele pleșuvului munte Skanderbeg, acolo unde nu de mult se afla satul Leaçi, cu pitoreștile sale turnuri sclipind în soare, se ridică azi un oraș nou. Temelia lui a fost pusă doar cu cîțiva ani în urmă. De atunci au fost înălțate, rînd pe rînd, zeci de construcții care conturează noua așezare industrială apărută pe harta Albaniei. Fabrica de superfosfați, combinatul de prelucrare a lemnului, numeroase ateliere, un mare parc de automobile — iată cîteva din detaliile ce alcătuiesc peisajul industrial al orașului.Cu puțini ani în urmă, în Leaçi exista doar un șir de clădiri vechi, cu turnuri albe, cu uși și ferestre specifice stilului local. Acum pot fi văzute sute de locuințe noi, care dau orașului un aspect modern ; în curînd el va fi populat de 20 000 —25 000 de locuitori, Fabricile, a- telierele și celelalte construcții de 

astăzi, ca și farmecul vechii așezări înconjurate de munți, cîmpii și mare, se îmbină la Leaçi într-un tot armonios
între Drin și MatiDe pe dealul înalt pe care se află străvechea cetate Lezhë, cîm- pia de pe malurile rîului Mati se vede ca în palmă. Străjuită de Marea Adriatică la vest și de rîurile Drin și Mati la nord și sud, ea era pînă mai ieri o vastă întindere mlăștinoasă, inundată de apele celor două rîuri și ale mării. în urmă cu patru ani, aici au început lucrări de desecare. Au fost construite diguri de pămînt cu o înălțime de 3 metri, care se întind pe aproape 27 km lungime. O rețea deasă de canale brăzdează cîmpia în lung și în lat, servind la scurgerea apei în canalul principal care duce la stația electrică de pompare cu o capacitate de 12,3 metri cubi pe secundă. Alături de construcțiile terminate se văd noi săpături. Ele sînt menite să asigure mărirea rețelei de scurgere a apei. Se prevede totodată, construirea în viitor a unor canale de irigație cu o lungime totală de 350 km.Prin desecarea mlaștinilor din partea locului vor fi redate agriculturii 2000 hectare de pămînt și vor fi irigate aproape 5000 de hectare. Pe cîmpia renăscută a rîului Mati a început să se audă duduitul tractoarelor...într-o perioadă relativ scurtă au fost șterse de pe harta Albaniei și alte mlaștini întinse, ca acelea dintre localitățile Malik și Korcë, Ter- buf și Lushnjë, Roskovec și Fier etc. Desecarea lor a permis recu

O parte a combinatului alimentar Ali Keimend! din Tirana

perarea a aproape 150 000 hectard de teren. în același timp, pe cuprinsul țării au fost construite un șir de canale de irigație. Printre ele se numără canalele „Naum Pan- shi" din raionul Elbasan, Peqin- Kavajë din raionul Dürres, canalul din cîmpia Korcë și altele.
Institutul pedagogic 
din ShkoderClădirea Institutului pedagogia de doi ani, ale cărui cursuri sînt urmate de peste 600 de studenți, e una dintre cele mai frumoase construcții din orașul Shkodër. Realizată de curînd, ea dispune de un șir de laboratoare, cabinele și săli de studiu. Se apropie de sfîrșit construirea principalului amfiteatru al institutului, care va avea 350 de locuri. Aproape 90 la sută din numărul studenților primesc burse de stat și locuiesc în cămin. Aci, ei au la dispoziție numeroase încăperi bine amenajate — săli de lectură, dormitoare, cantină etc.In afara orelor de învățămînt, cadrele didactice de la cele trei facultăți (de limbă și istorie, fizică- matematică și chimie-biologie-geo- grafie) desfășoară o susținută activitate științifică. Prin intermediul catedrelor și sectoarelor create în institut, alți 255 de lucrători cu studii superioare se ocupă la Shkodër de munca de cercetare științifică. Lumina culturii pătrunde tot maia- dînc în rîndul maselor largi de oameni ai muncii în anii de după eliberarea Albaniei.

E. IONESCU(După materiale din revista „AN bania Nouă").

ȘTIRI CULTURALEIn sala „Arta“ din Brașov, în prezența vicepreședintelui sfatului popular regional, a unor reprezentanți ai Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, s-a deschis expoziția „Images des Français“. La vernisaj a participat și ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons. Expoziția va rămîne deschisă pînă la 5 decembrie.

„C. C. E." la baschet

DINAMO-ZADAR (Iugoslavia) 92-78Echipele masculine Dinamo București și Zadar (Iugoslavia) au susținut aseară, în sala Floreasca din Capitală, prima partidă contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet. Victoria a revenit sportivilor bucureșteni cu sco
Rezultate în campionatul de șahIeri, în runda a 4-a a turneului 
final al campionatului republican 
masculin de șah, au fost înregis
trate următoarele rezultate : Ghi- 
țescu — Rădulescu 1—0; Nacu — 
Ungureanu 1—0 ; Gheorghiu — 
Reicher 1—0 ; Drozd — Voiculescu 
0—1. Partidele Pavlov—Veisman ; 
Moisini—Georgescu ; Soos—Ciocîl- 
tea: Partoș—Botez și Neamțu—Mititel« s-au încheiat la egalitate, 
iar celelalte au fost întrerupte. în

Azi în Capitală
FOTBAL: Rapid — U.T. Arad (Stadionul „Republicii", de la ora 14). Meciul va fi transmis 

în întregime de posturile noas
tre de televiziune. în cadrul 
emisiunii „Sport și muzică", sta
țiile de radio vor transmite pe 
programul I, începînd de Ia ora 
13,45, aspecte de la toate întîl- 
nirile de categoria A din țară.

BASCHET: România — Grecia (în sala Floreasca, de la ora 18) — meci masculin amical.
SCRIMA: România — Polonia (sala Dinamo, de la ora 8) — întîlnire amicală între echipele de tineret.
ȘAH: campionatul republican 

masculin, runda a V-a (în sala I.P.G., de la ora 16,30).
HOCHEI: Tîrnava — Știința 

Cluj (ora 8), Dinamo — Știința 
București (ora 17), Steaua — 
Voința (ora 19) — pe patinoarul „23 August".

Corul filarmonicii de stat „Banatul“ din Timișoara, prima formație corală profesionistă din această parte a țării, a împlinit 10 ani de activitate. Aniversarea a prilejuit un concert coral festiv care a avut loc sîmbătă seară, în aula mare a universității din Timișoara, sub conducerea dirijorilor Ion Rotnânu și Mircea Hoinic. (Agerpres)

rul de 92—78, după ce la pauză oaspeții conduceau cu 36—35.Meciul amical România (tineret) —Grecia, disputat în aceeași sală, a luat sfîrșit cu scorul de 73:—66 (33—34) în favoarea reprezentanților noștri.
clasament conduce Florin Gheor
ghiu cu 3,5 puncte, urmat de Cio- 
cîltea și Nacu cu cîte 3 puncte.

1EBSS
IERI IA CONSTANTA 1-1 ?Campionatul categoriei A de fotbal, etapa a 13-a, a programat sîmbătă la Constanța meciul dintre formațiile Farul și Dinamo București. Intîlnirea, disputată pe un teren desfundat, s-a încheiat la egalitate : 1—1 (0—0). Rezultatul a fost influențat însă de arbitraj: N. Cursaru (Ploiești), a anulat — pe motiv de ofsaid imaginar, semnalizat de arbitrul de margine Den- ghel — un gol perfect valabil înscris de dinamovistul Haidu în minutul 50.
Știința București 
învingătoare in R.F.G.Turneul internațional masculin de handbal, desfășurat la Essen (R.F. Germană), s-a încheiat, cu victoria echipei Știința București., în finala competiției, handbaliștii români au dispus cu scorul de 10—4 (6—3) de formația S. C.Phoenix Essen.

Organizare bună- 
producție ritmică

(Urmare din pag. I) zează în hala nouă pe 18 linii de fabricație, unele prevăzute numai pentru cîte un reper, iar altele pentru grupuri de repere cu specific tehnologic similar.
— Știm că ponderea cea mai mare 

în uzină o are producția de serie 
mare. Dar la seriile mici și unicate, 
cum procedați ?— La producția de serie mică și de unicate, mașinile sînt așezate pe grupe, executîndu-se mai multe repere și operații pe aceeași mașină. Acest sistem impune o programare operativă a producției, ce-i drept, mai complicată. Rezultatele sînt și aici bune, ca urmare a măsurilor luate pentru planificarea judicioasă a execuției fiecărui reper, în funcție de necesitățile montajului.

— Conducerile unor întreprinderi 
se plîng adesea că nu pot să or
ganizeze în condiții optime produc
ția, deoarece nu pot asigura o a- 
provizionare ritmică a locurilor de 
muncă cu materii prime și mate
riale. Cum procedați pentru a avea 
întotdeauna la timp și în cantități 
suficiente materiile prime și ma
terialele necesare fabricației ?— Greutățile ce apar în unele perioade pot fi înlăturate pentru că avem un serviciu de a- provizionare bine organizat, încadrat cu oameni pregătiți, care acționează cu operativitate. Aici se ține o evidență strictă a necesităților fiecărei secții și atelier, se urmăresc stocurile și mișcarea materialelor. Aș putea spune că 
ritmicitatea începe de la aproviziona
re. în organizarea aprovizionării tehnico-materiale, spiritul de prevedere are un rol esențial. în uzina 
noastră s-a încetățenit obiceiul de a 
analiza, cu cel puțin o lună înainte 
de a introduce în fabricație o nouă co
mandă sau un produs, cum sînt asi
gurate materialele ți piesele nece
sare, preîntîmpinîndu-se astfel orice 
surpriză.Legătura bună pe care am cimentat-o an de an cu principalii noștri furnizori de materiale, piese, semifabricate, ne-a scutit de multe greutăți. Cu Uzina de tractoare din Brașov, de pildă, s-au statornicit relații strînse. atît la nivelul serviciilor de aprovizionare, cît și al sectoarelor tehnice. Reperele comandate la această u- zină ne vin la timpul prevăzut și chiar mai devreme, ceea ce influențează pozitiv procesul de fabricație. Relații asemănătoare avem cu uzina „Steagul roșu“ din Brașov și cu alte unități din țară. Din păcate, unii furnizori, îndeosebi Combinatul de cauciuc Jilava, ne livrează încă cu întîrziere anumite garnituri din cauciuc ; uneori nici calitatea acestor produse nu este satisfăcătoare. Pentru a ajuta combinatul, noi am luat mă

sura de a fabrica în uzină matrițele pentru presarea garniturilor. Aș propune conducerii Combinatului de la Jilava să preia matrițele în proprietatea întreprinderii; ar exista astfel mai multă grijă pentru întreținerea corespunzătoare a acestor dispozitive.în încheiere aș vrea să spun că, anul viitor, uzinei noastre îi revin sarcini cantitative și calitative superioare, pe care le vom realiza în general cu actualele capacități de producție. Aceasta presupune ca experiența acumulată în organizarea internă a întreprinderii, în desfășurarea ritmică a producției să o dezvoltăm mai departe, în vederea ridicării activității e- conomice și financiare la un nivel și mai înalt, potrivit sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.
Vinuri ușoare 
sau grele?

(Urmare din pag. I)Bine, bine, dar acest amestec are totuși... personalitate : e format din vinuri cam de același fel, care nu se deosebeau decît prin tărie, buchet, gust și culoare. încolo... Tocmai de aceea scrie pe etichetă : Vin de Valea Călugărească. Dar vinul fără nume (vin de masă, vin de masă superior) din ce amestecuri e format ? Ne răspund aceiași interlocutori de la întreprinderea Vinalcool Ploiești.
— Vinul de masă n-are nume 

pentru că e făcut din diferite soiuri 
de struguri. Adică, nu s-a ținut 
seama cine și de unde e producă
torul. Țin totuși să precizez un lu
cru, a încheiat tov. Burluc : față 
de alte regiuni, vinurile noastre 
sînt mai bune. La București...

După degustare — 
șablonizareCum se prepară vinul la București ? Iată-ne la întreprinderea de industrializare a vinului și a băuturilor alcoolice.Discutăm cu tovarășii ENACHE 
OTROCOL, director adjunct, MA
RIN ȘTEFAN, inginer șef, și ing. 
COSTACHE CIOB ANU, șeful ser
viciului de producție. Vorbește inginerul șef :

—■ După cum ați văzut, între
prinderile regionale de vinificație 
au contracte cu producătorii. Cum 
fac ei vinul, știți. Noi, fiind o în
treprindere centrală, nu avem con
tract cu producătorii, ci cu între
prinderile de vinificație. Avem 7, 
8, 10 furnizori. Ori de cîte ori e 
cazul, oamenii noștri pleacă la a- 
cești furnizori după vin. Ce fac ei 
acolo ? Degustă. Degustarea este 
principalul criteriu după care ne 
aprovizionăm. Vinului nu i se fac 
decît analize organoleptice. Rare
ori se fac și analize fizico-chimice...Carevasăzică, la vin, o regiune întreagă depinde de degustători ! 

Este, nu este suficient (după părerea noastră nu este suficient) nu contează. Dar să ascultăm în continuare explicațiile tov. inginer :
— Se pune întrebarea : dacă 

vinificația o fac furnizorii, noi ce 
mai facem ? Industrializăm. Adică: 
cumpărăm vinul-materie primă, 
îl tratăm, îl filtrăm, îl îmbuteliem 
și îl vindem.în ce constă „filtrarea“ și „tratarea“ ?întreprinderii bucureștene îi sosește vinul, să zicem, de Odobești în loturi. Se întî-mplă următorul lucru : un lot are 8 grade tărie, altul 10 grade, iar al treilea 15 grade ; fiecare dintre loturi are buchetul, gustul lui. Pot fi introduse în comerț vinuri de Odobești de tării și gusturi diferite ? Nici pomeneală ! (Deși, între noi vorbind, consumatorii nu s-ar supăra dacă ar avea de unde să a- leagă). Așa că se aplică „șablonul“ prevăzut în instrucțiuni : fiecare sort de vin — precizăm din nou : e vorba de așa-zisele vinuri de consum curent — este adus la a- celași numitor în ce privește tăria, culoarea, buchetul. Cu alte cuvinte din tăriile 8 -j- 10 + 15 iese vinul care te pune la pămînt.

— Instrucțiunile după care lu
crăm sînt foarte bune — caută să ne convingă tovarășul inginer 
C1OBANU. Că vinul nu e întot
deauna la înălțime, e adevărat. 
Dar știți de ce ? în foarte multe ca
zuri, strugurii se culeg de-a valma, 
fără a fi bine selecționați ; la trans- 
port mulți se zdrobesc și în boa
bele strivite procesul de fermen
tare începe înainte de a începe în 
cele nestrivite : se creează astfel 
un decalaj, care dăunează ca
lității ; nu întotdeauna întreprin
derile de vinificație îmbină vinu
rile cum se cuvine. Avem și noi, la 
rîndul nostru, lipsuri. Dar să știți (tovarășul inginer ne-a atras atenția că vorbește serios !), o cauză 
principală care-i face pe unii să 
aibă dureri de cap după ce beau 
sau să simtă nevoia de apă după 
vin nu constă atît în faptul că vi
nul provine din amestecuri sau că 
e prea tare. Motivele sînt cu totul 
altele : depinde cît bei, cînd bei și 
mai ales cum bei.Și tovarășul inginer ne dă un supliment de explicații : dacă bei puțin, oricît ar fi vinul de prost nu te doare capul ; dacă bei pe nemîncate, vinul ți se pare fad ; dacă-1 bei cu sifon, te poți îmbăta — se urcă la cap și bioxidul de carbon.

Totuți : de ce vinul obișnuit nu e 
întotdeauna uțor ți plăcut la gust 
ața cum îl cer consumatorii ! Evident, 
producerea unor asemenea vinuri e 
o problemă de viitor (apropiat], iar 
rezolvarea ei nu (ine numai de do
rința de a oferi consumatorilor vinuri 
uțoare, ci ți de spirit întreprinzător, 
de căutări, de noi încercări ți expe
riențe. Și, firețte, ar putea să fie ne
voie de o îmbunătățire a însuți sis
temului de fabricație.

Se înțelege, însemnările de față 
nu epuizează nici pe departe pro
blema. Sînt mai curînd — pentru 
spccialițfii din întreprinderile Vinal- 
eool, din podgorii ți din M.I.À — o 
invitație la discuție. Tema : ce se va 

întreprinde pentru ca în rețeaua co
mercială să fie introduse mai multe 
sortimente de vinuri uțoare IIdeile, propunerile, sugestiile interesante care vor sosi pe adresa redacției vor fi publicate în coloanele ziarului.

Cînd săriți?
Abia cînd arde ?

(Urmare din pag. I) vreme să se ocupe. Dar, ne sfătuiește el, să discutăm cu tovarășii din secție, ei trebuie să știe... Evident, președintele sindicatului pe uzină nu are numai această grijă. Te întrebi totuși : după timpul și drumurile cheltuite la tribunal, după preocuparea manifestată în acest caz, nu era firesc să se mai intereseze, măcar în treacăt, de soarta tînărului pentru care a pledat cu atîta convingere ? Să fi stat de vorbă cu el, să-l fi ajutat să înțeleagă împrejurarea prin care a trecut. Faptul că a fost „salvat" nu reprezintă automat o „rezolvare", o clasare a cazului ; dimpotrivă, ar fi trebuit să constituie începutul unei stăruitoare acțiuni educative.Dar să vedem, poate că tovarășii din secție...— Sigur, îl cunosc bine pe băiat, mai ales că locurile noastre de muncă erau apropiate, răspunde Mihai Belecciu, președintele comitetului sindicatului din scu- lărie. Cum se comportă acum ? Bine, își face norma, e în vădit progres. De altfel e capabil, inteligent. I-a folosit ajutorul nostru.— Cum l-ați ajutat ?Ni se povestește iarăși și iarăși intervenția la tribunal.— Dar înainte de întîmplare ? Cum s-a ajuns la ea ?Tovarășul Belecciu nu-și aduce bine aminte, în acea perioadă a fost în concediu. „înainte" ? Cel mai în măsură să știe e șeful secției, inginerul Necșoiu. El s-a ocupat de caz.— De ce vă interesează ? Cazul s-a lămurit doar. Din nou povestea aceea nenorocită cu dulapul ? Am auzit că și la tribunal... Am atîția oameni în secție... Pot să răspund de faptele fiecăruia ?Enervat că se „dezgroapă mor- ții", tovarășul Necșoiu nutrește chiar bănuiala că ne ocupăm de tînăr din motive personale, familiare (?1). Surprinde acest fel de a judeca tocmai din partea unuia care l-a ajutat pe Ernest K. (dovadă : caracterizarea de la tribunal)... Iar argumentul de om obosit, dezarmat — „am atîția oameni în secție" — nu vine și el în contradicție cu energia, dovedită la timpul potrivit, de a „rezolva" cazul ? Cum se explică, în general, supărarea sa de a analiza din nou faptele ?Aici intervine un element reve

lator, neglijat sau pur și simplu „uitat" în toate discuțiile despre Ernest K. : existența unor antecedente. Cu două luni înainte de întîmplarea cu micrometrul, tînărul s-a mai făcut vinovat de o faptă. Avînd nevoie de un diamant pentru polizare, el a găsit de cuviință să-l „împrumute" de la un alt muncitor din sculărie. Timp de vreo săptămînă, diamantul a fost dat dispărut, în vreme ce Ernest îl folosea la locul său de muncă. Firește, tot pentru nevoile producției — dar... în cele din urmă, păgubașul și-a descoperit obiectul „pierdut", i-a aruncat tînărului cîteva vorbe de năduf, iar lucrurile au reintrat în normal. De ce n-a fost pusă în discuția colectivului fapta ? De ce nu s-a luat atunci nici o măsură educativă ?— N-am considerat că e un caz. Nu i-am dat importanță. Cine și-ar fi imaginat că o să urmeze apoi istoria cu micrometrul?, justifică șeful secției, invitat să-și amintească de antecedente.Nu e vorba de a „dezgropa morții", ci de a pune în lumină o mentalitate foarte păgubitoare în astfel de împrejurări. Tocmai de aceea, dincolo de amănuntele legate nemijlocit de cazul lui Ernest K., fenomenul merită, cu îngăduința cititorului, deplină atenție.Să pornim de la întrebarea t i s-a dat acestui tînăr ajutorul cuvenit ? După aparențe, da. într-un moment atît de dificil al vieții, cum a fost procesul, el a simțit sprijinul unui colectiv care i-a arătat încredere, „negru pe alb", garan- tînd astfel în fața legii pentru viitoarea sa comportare socială. Se a- jungea însă pînă aici dacă i s-ar fi sărit în ajutor din timp, dacă nu s-ar fi trecut senin peste întîia lui greșeală ? Conducerea secției afla poate despre condițiile sale de muncă, reușind astfel să prevină episodul cu micrometrul. Și nu numai atît. Oamenii l-ar fi făcut să înțeleagă, într-o discuție colectivă, vindecîndu-1 atunci, în mijlocul lor, de apucături necinstite. Uteciștii, din rîndul cărora face parte Ernest, l-au „ajutat" și ei : prin tăcere. De necrezut, dar secretarul organizației U.T.C., Gheorghe Drăgan, mărturisește că de la „caz" încoace n-a mai discutat cu acest tînăr.Ce e păgubitor ? Felul pompieristic de a aborda aspectele, cîte- odată mai delicate și nu lipsite de complicații, ale educației. Cînd s-au sesizat de cazul Ernest factorii de răspundere din secție ? I-au sărit în ajutor și s-au pus în mișcare abia cînd au văzut că „arde". Reprezintă asta o grijă reală față de soarta unui om ? Procedeul de a acționa numai pentru a stinge focul, precipitarea în a „rezolva" cazul, după ce la primele manifestări nu i s-a dat importanță, vădește în fond o răceală străină de metodele educației comuniste. Căci o adevărată mînă de ajutor înseamnă o mînă întinsă la timpiIar cită valoare poate căpăta acest gest în viața unui om — ne-o vor arăta episoade din următorul articol.



O.N.U. - în Comitetul economic și financiar

»

ZAREA

Rezoluție inițiată de delegația romană 
adoptată în unanimitateNEW YORK 27. cial Agerpres, transmite :

Comitetului economic și financiar 
al Adunării Generale — consacrate 
examinării activității Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. — a 
fost luat în discuție proiectul de 
rezoluție privind „Punerea în va
loare și utilizarea resurselor uma
ne“, elaborat și prezentat din ini
țiativa delegației române. La a- cest proiect s-au asociat în calitate de coautori delegațiile Algeriei. Australiei, Austriei, Chile, Franței, Iranului, Japoniei, Libanului, Marocului, R.A.U., Somaliei, Sudanului, Ucrainei și Iugoslaviei.Proiectul a fost prezentat de delegatul român Costin Murgescu. După ce a vorbit despre importanța factorului uman în procesul dezvoltării economice și sociale, reprezentantul țării noastre a subliniat rezultatele importante obținute de România, ca urmare a faptului că pune în centrul întregii sale construcții utilizarea rațională 
a resurselor umane și dezvoltarea multilaterală a personalității omului; Examinînd diversificarea activităților O.N.U. în domeniul resurselor umane, vorbitorul s-a referit la necesitatea de a se coordona numeroase initiative și acțiuni pe care diferitele instituții și organisme ale Națiunilor Unite le-au întreprins pînă acum în mod disparat. în acest scop, el a propus să se adopte măsurile necesare în așa. fel încît Consiliul Economic și Social să poată ajunge la a 43-a sesiune a sa — în anul 1967 — la o evaluare aprofundată a acestor activități și la elaborarea unui program^ de ansamblu, care să mărească eficacitatea eforturilor ce se depun în cadrul O.N.U.După expunerea făcută de delegatul român, au început dezbaterile pe marginea proiectului prezentat. în intervențiile lor, delegații Australiei, Iranului, Algeriei, Iugoslaviei și ai altor țări s-au pronunțat în favoarea adoptării proiectului, subliniind în unanimitate importanta lui.

în cursul aceleiași ședințe, pro
iectul de rezoluție intitulat „Pune
rea în valoare și utilizarea resur
selor umane" a fost pus la vot și 
adoptat în unanimitate.*NEW YORK 27 (Agerpres). — Comitetul politic al Adunării Generale a O.N-U. a adoptat o rezoluție prin care se cere extinderea încetării experiențelor nucleare și Ia mediul subteran. Acest proiect

— Trimisul spe- Nicolae Ionescu, 
în cadrul lucrărilor

de rezoluție a fost prezentat în calitate de coautori de următoarele 35 de țări : Afganistan, Argentina, Birmania, Bolivia, Brazilia, Camerun, Ceylon, Chile, Cipru, Columbia, Costa-Rica, Ecuador, Etiopia, Finlanda, Ghana, India, Iordania, Irak, Iugoslavia, Jamaica, Japonia. Kenya, Liban, Liberia, Libia, Maroc, Mexic, Nepal, Nigeria, Peru, R.A.U., Senegal, Sudan, Suedia, Zambia. Pus la vot, proiectul de rezoluție a fost adoptat cu 86 de voturi pentru și 13 abțineri. Reprezentantul Republicii Socialiste România a votat pentru.Apoi, Comitetul a trecut la examinarea unui proiect de rezoluție prezentat de 21 de țări africane care cere tuturor țărilor să respecte continentul Africii ca zonă denuclearizată.
★La 26 noiembrie, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, însoțit de ambasadorul Mihail Hașeganu, reprezentant permanent al României la O.N.U., a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant. Discuțiile, care au avut loc cu acest prilej, s-au referit la unele probleme aflate pe ordinea de zi a actualei sesiuni Adunării Generale a O.N.U.

Lucrările RHODESIA

din Marea BritanieLONDRA 27 — Corespondentul A- gerpres, Liviu Rodescu, transmite : în fața a 500 de delegați din toate regiunile Angliei, la Londra s-a deschis sîmbătă cel de-al 29-lea Congres național al Partidului Comunist din Marea Britanie. în cursul ședinței de dimineață, John Gollan, secretar general al partidului, a prezentat raportul politic, în problemele de politică internă, raportul critică concesiile făcute de laburiști liberalilor cu scopul de a-și asigura o majoritate parlamentară mai stabilă, cît și planul economic pe cinci ani și politica veniturilor.Abordînd problemele internaționale, raportul s-a referit, în primul rînd, la agresiunea americană împotriva poporului vietnamez, criticînd sprijinul dat de guvernul laburist acțiunilor S.U.A. în Vietnam.Anunțînd că în fața Congresului va fi prezentată o rezoluție extraordinară în problema Rhodesiei, John Gollan a arătat că măsurile adoptate pînă acum împotriva rasiștilor din Rhodesia sînt insuficiente, că Marea Britanie ar trebui să întreprindă, împreună cu statele africane, acțiuni ferme — inclusiv forța — pentru a răsturna regimul lui Ian Smith și a instaura o guvernare bazată pe respectarea principiului majorității.în continuare, raportul s-a ocupat de problemele actuale ale mișcării comuniste internaționale.In a doua parte a raportului sînt expuse și examinate problemele dezvoltării mișcării muncitorești din Marea Britanie, principalul accent fiind pus pe găsirea căilor de a realiza unirea și consolidarea forțelor de stînga, cît și a rîndurilor partidului comunist.în cursul după-amiezii de sîmbătă au continuat discuțiile marginea raportului.

BONN 27 (Agerpres). — Șeful guvernului rasist al Rhodesiei, Ian Smith, viu ziarului vest-german deuts.che Zeitung“ în care a curs la amenințări la adresa celor care ar încerca să aplice sancțiuni împotriva regimului său. „Sfătuiesc pe toată lumea, a declarat Smith, să nu dea dovadă de
a acordat un inter- „Süd- re-

desiei de către Ian Smith și sprijină lupta poporului pentru eliberarea sa de minorității rasiste. în pofida protestelor opiniei publice mondiale

Zimbabwe sub jugul

naivitate încercînd să întreprindă acțiuni armate. Este cunoscut că, alături de Republica Sud-Africană, noi dispunem de cea mai bine dotată mașină de război pe continent“. Smith a lăsat să se înțeleagă că el se poate bizui pe pactul militar cu Republica Sud-Afri- cană și cu Portugalia.
...protestele împotriva
regimului rasist se întețesc

Guvernul Cambodgiei a dat! publicității o declarație în care condamnă actul declarării unilaterale a independenței Rho
SANTO DOMINGO 27 (Ager

pres). — în capitala dominicană 
continuă să circule zvonuri privind 
o posibilă nouă lovitură de stat, ca 
urmare a diferendelor existente în
tre guvernul provizoriu și cercuri
le militare de dreapta. în același timp militari ai trupelor interame- ricane patrulează pe străzi, încercînd să împrăștie manifestațiile populației.Se anunță, pe de altă parte, că 
Consiliul O.S.A. a trimis Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. o infor
mare în care se afirmă că forțele 
interamericane „vor interveni pen
tru a apăra guvernul lui Garcia 
Godoy“. Agențiile de presă men
ționează că, sub acest pretext, 
trupele interamericane intenționea
ză să-și sporească controlul direct 
asupra situației din Republica Do
minicană.

BM Membrii Adunării Naționale a Ghanei, reuniți în ședință extraordinară, au aprobat, Ia cea de-a treia citire, un proiect de lege, privind apărarea țării. Prin textul proiectului de lege, guvernul Ghanei este împuternicit să adopte măsurile pe care le crede de cuviință în cazul unui conflict ce ar rezulta din actuala criză rhodesiană.U Primul ministru al Canadei, Lester Pearson, a anunțat în cursul unei conferințe de presă că guvernul canadian a hotărît să impună noi sancțiuni economice Rhodesiei. El a precizat că se interzice importul de zahăr și tutun din Rhodesia.
«Agenția „Taniug“ transmite că, în urma proclamării unilaterale a independenței Rhodesiei de către minoritatea rasistă a- flată la putere, guvernul R.S.F. Iugoslavia a hotărît ruperea relațiilor economice cu Rhodesia.

) 
mplinesc astăzi cinci ani de la proclamarea independenței Republicii 

islamice Mauritania. In perioada care a trecut de atunci, poporul acestei 
țări a depus și depune eforturi susținute pentru progresul economic și 
cultural al patriei sale. în fotografie : vedere din localitatea mauritană 
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HANOI 27 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care subliniază că, în ultimele zile, războiul aerian dus de S.U.A. împotriva R. D. Vietnam s-a intensificat. „Avioanele americane, se spune în declarație, au bombardat și mitraliat în repetate rînduri regiuni populate din provinciile Hai Duong, Thai Binh, Nam Ha și Quang Binh. Avioanele au pătruns, de asemenea, în spațiul aerian al suburbiilor orașului Hanoi. La 22 noiembrie, aviația a- mericană a atacat spitalul și numeroase cartiere ale orașului Phu Tho, provocînd mari pierderi“. De-

clarația protestează energic împotriva acestor noi și extrem de periculoase acte de agresiune și război comise de S.U.A.
★WASHINGTON 27 (Agerpres). —• William Minshall, membru al Camerei Reprezentanților din partea partidului republican, a declarat că, după toate probabilitățile, guvernul S.U.A. va cere Congresului în luna ianuarie alocări suplimentare în sumă de 14 miliarde dolari pentru a acoperi cheltuielile necesitate de războiul dus de S.U.A. în Vietnam. El a spus că acest război costă în prezent S.U.A. 750 milioane dolari pe lună.
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MARȘUL

Racheta cu satelitul „A-l" în mo
mentul lansării

?»Cerințele Bonn ului

țări ale N.A.T.0
PARIS 27 (Agerpres). — Sîmbătă s-a desfășurat la Paris reuniunea miniștrilor apărării din 10 țări membre ale N.A.T.O., consacrată examinării problemei înarmării nucleare a Alianței atlantice. De la întrunire au lipsit reprezentanții Franței și ai altor patru state membre ale N.A.T.O.întrunirea trebuia să se pronunțe asupra propunerii ministrului apărării al S.U.A., McNamara, privitoare la crearea unui „Comitet selectiv" al N.A.T.O., însărcinat cu elaborarea și definirea strategiei nucleare din cadrul A- lianței atlantice.La sfîrșitul întrunirii a fost dat publicității un comunicat în care se arată că cei 10 miniștri ai apărării au hotărît crearea a trei grupuri de lucru care să se ocupe, respectiv, cu problema mijloacelor de comunicație, schimburilor de informații și planificări nucleare (acesta din urmă fiind însărcinat să discute problema forțelor nucleare multilaterale și forțelor nucleare atlantice, precum și alte propuneri similare).După cum se subliniază la Paris, întrunirea nu a reușit să a- dopte „hotărîri majore“ privind a- cordarea unui acces Germaniei occidentale la arma nucleară. Ziarul „Combat“ scrie de exemplu că „cerințele Bonnului în domeniul nuclear îngrijorează și irită numeroase țări ale N.A.T.O., oricare ar fi dorința lor de a nu nemulțumi guvernul federal“.
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Știrea lansării cu succes de către 
Franța a satelitului „A-l" a fost 
primită cu viu interes și însufle
țire atît la Paris cît și în celelalte 
localități din țară. Presa de sîmbătă 
acordă o mare atenție acestui eve
niment tehnico-științific, aducînd 
la cunoștința publicului noi de
talii asupra caracteristicilor și 
utilității satelitului. Astfel, a- 
genția „France Presse“ infor
mează că satelitul nu are un 
caracter pur științific destinat stu
diului spațiului extraterestru, ci 
este „o capsulă tehnologică", un 
satelit experimental avînd misiu
nea de a verifica puterea de lan
sare a rachetei „Diamant", capa
citatea sa de a plasa pe o traiec
torie orbitală un corp în greutate 
mai mare de 40 kg. Racheta „Dia
mant", a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă inginerul-ge- 
neral, Pierre Nardin, va fi folosită și pentru lansarea celui de-al 
doilea satelit — „D-1“, proiectată 
în luna ianuarie 1966. Totuși, 
„A-l" este echipat — potrivit a- 
celeiași agenții — cu diferite in-

strumente de măsură și de tele- 
măsură meteorologică, un radar, 
precum și un emițător radio de 
semnale, pentru a putea fi reperat 
cu ușurință.

„Plasînd primul său satelit pe 
orbită, scrie ziarul „Figaro“, Fran
ța devine cea de-a treia putere 
spațială din lume". Cotidianul a- 
mintește că evenimentul survine 
la 8 ani după lansarea la 4 octom
brie 1957 a primului „sputnik“ so
vietic de 80 kg, după care a ur
mat, cu două luni mai tîrziu, lan
sarea celui dintîi satelit american 
de 1,5 kg.
Intr-un comentariu consacrat lan

sării satelitului „A-l", ziarul 
.„Combat“ menționează între al
tele : „Succesul dovedește că Fran
ța posedă acum în dezvoltarea 
mijloacelor de propulsie și elec
tronice asociate programelor spa
țiale un avans foarte important în 
raport cu alte țări vest-europene“. 
Se pare că ziarul face aluzie în 
special la Marea Britanie, unde 
știrea a fost primită — potrivit 
agenției „France Presse“ — cu „a- 
numită nostalgie". „Savanților bri
tanici — apreciază agenția — în 
actualul stadiu al cercetărilor cos
mice le-ar trebui încă trei ani de 
muncă pentru a izbuti o realizare 
comparabilă cu cea a Franței".

Jacques MARTIN

Străzlle și piețele ca
pitalei Statelor Unite, în 
special acelea din 
cartierul în care este 
situată Casa Aibă, au 
fost străbătute sîmbâ- 
tâ 
mari 
monstranți care protes
tau împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. Ore 
în șir noi și noi coloane 
și grupuri de manifes
tant! se îndreptau către 
reședința președintelui 
Statelor Unite. La marș 
au participat circa 25 000 
de persoane, sosite din 
peste 40 de state.

Peste 600 de polițiști 
au intervenit împotriva 
demonstranților, „pentru 
a menține ordinea" șl 
au operat arestări. Ma- 
nifestanții și-au făcut 
cunoscut protestul lor 
față de continuarea răz
boiului din Vietnam și 
față de bombardarea 
R. D. Vietnam, cerînd 
respectarea acordurilor 
de la Geneva ș! înce
tarea oricăror acțiuni 
războinice.

după-amiază de 
coloane de de-

Leopoldville Militarii

au noi

//

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — Noul premier congolez, colonelul Leonard Mulamba, a prezentat sîmbătă președintelui Mobutu lista noului guvern, anunță postul de radio Leopoldville. Timp de două zile el a -avut consultări cu reprezentanții grupărilor politice din 21 de provincii congoleze, precum și cu fostul premier Chombe și cu Antoine Gizenga.între timp, fostul președinte Kasavubu „a depus armele“, recu- noscîndu-1 pe generalul Mobutu ca șef al statului. Se anunță că reprezentanții armatei preiau tot mai multe funcții în conducerea statului.

TOKIO. Zeci de mii de persoane au participat la un miting de protest la Tokio, împotriva ratificării tratatului privind așa-zisa normalizare a relațiilor japono—sud-coreene, împotriva agresiunii americane din Vietnam și împotriva staționării în portul Sasebo a submarinului nuclear american „Dragonul mării". După miting, a avut loc o demonstrație pe străzile capitalei. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe demonstranți. Mai multe persoane au fost arestate. Mitinguri și demonstrații asemănătoare de protest, la care au participat aproximativ 300 000 de persoane, au avut loc și în alte localități din Japonia.
NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., U Thant, a anunțat vineri că guvernele Indiei și Pakistanului sînt de acord să coopereze cu generalul Tulio Marambio (Chile) în vederea unui program de retragere a personalului lor militar la linia stabilită prin de încetare a focului din tembrie.

PEKIN. Ea 26 noiembrie, Maa Tze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, a primit delegația militară a regatului Cambodgien condusă de Lon Noi, prim ministru adjunct al Regatului Cambodgiei, ministrul apărării naționale.

FRAGA. Zilele acestea la ga s-au desfășurat lucrările celei de-a 21-a adunări generale a Academiei Cehoslovace de Științe. Frantisek Sorm, președintele academiei,. a prezentat raportul cu privire la activitatea Academiei Cehoslovace de Științe și sarcinile acesteia pe perioada următorului plan cincinal. După discuțiile pe marginea raportului, Adunarea a ales noi membri și membri corespondenți ai academiei. De asemenea, au fost alese ca membri ai academiei 12 personalități de frunte ale vieții științifice internaționale, printre care și acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România.

1:15 și un proces
„discret"

acordul22 sep-
româneROMA. Șeful delegațieila cea de-a XlII-a Conferință generală a F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru alimentație și a- gricultură), Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al A- griculturii, a oferit un cocteil în cinstea delegațiilor prezente la lucrările conferinței. Au luat parte directorul general al F.A.O., dr. B. R. Sen, directorii generali adjuncts ai organizației, președintele actualei sesiuni, Maurice Sauve, precum și numeroși miniștri ai a- gricullurii și alimentației din diferite țări.

La 27 noiembrie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos
mos—98“.

Pe bordul satelitului se află 
aparataj științific pentru con
tinuarea explorării spațiului 
cosmic în conformitate cu pro
gramul anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962.

STRASBOURG. La 27 noiembrie s-au încheiat la Strasbourg lucrările colocviului internațional cu tema „Metodele de pregătire profesională a ziariștilor". La colocviu au luat parte reprezentanți ăi presei din 23 de țări. Din partea presei române au participat Valeriu Pop, redactor șef adjunct al ziarului „Scînteia", și Ion Cîrje, redactor șef adjunct al ziarului „România liberă".

HANOI. La invitația Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, la Hanoi a sosit o delegație a P.C. din Canada, condusă de Tim Buck, președintele partidului. Delegația a fost salutată pe aeroport de Le Duan, prim- secretar al C.G. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, și de alte personalități. In aceeași zi, președintele Ho Și Min a primit pe oaspeții canadieni, cu care a avut o convorbire cordială.
SOFIA. In comunicatul dat publicității după încheierea vizitei în Etiopia a lui Todor Jivkov, primul ministru al R. P. Bulgaria, se arată că acesta a discutat cu împăratul Haile Selassie I despre dezvoltarea relațiilor între cele două state și unele probleme internaționale. A fost subliniat cu satisfacție că colaborarea dintre Bulgaria și Etiopia în domeniul economiei, științei, tehnicii și culturii se dezvoltă cu succes.

Cîteva ziare din Australia au publicat cifra pierderilor suferite pînă acum de u- nitățile militare din această țară, angrenate în agresiunea americană din Vietnamul de sud. Cifra e rotundă : 1001Cît de reală este ea, nu se știe; în schimb, unele ziare au denumit-o „fatală". De ce? Pentru că publicarea ei a suscitat mari nemulțumiri în rîndu- rile oficialităților care vor să ascundă opiniei publice tot ce e legat de participarea la agresiunea împotriva poporului vietnamez. Totodată, cifra amintită a suscitat o ciudată dispută în presă. Comentatorii au ridicat întrebarea : sau puțin ? ziare, cum„Daily Mirror Sidney, au că, raportată la efectivul puțin numeros al trupelor australiene aflate în Vietna-

e mult Unele ar fi din calculat

mul de sud, cifra 100 înseamnă un om pierdut la fiecare 15 soldați și ofițeri australieni, ceea ce e mult Cu atît mai mult — scrie ziarul — cu cît „pe viitor se așteaptă pierderi și mai mari". Alte ziare sînt de părere că raportul de 1:15 nu-i mare ;

vonției în Vietnam, care au avut loc în octombrie, cînd autoritățile au arestat zeci de oameni. Zilele trecute, la tribunalul din Sidney, a avut loc „procesul" acestora. Se relatează că în instanță s-a evitat pe cît posibil rostirea cuvintelor „Vietnam", „demonstrație" neplăcute autorităților, iar „acuzații" au fost sancționați în cele din urmă cu amendă pentru... „dezorganizarea circulației orășenești*. Evident, stra- nal : trupele interven- tagema folosită pen- ționiste ale S.U.A. au aproape același coeficient de morți răniți.Opinia publică din Australia își pune însă întrebarea: pentru ce mor soldați! australieni în junglele vietnameze? Sute de mame și soții au creat organizația „Salvați pe fiii noștri". în țară mai este via ecoul demonstrațiilor împotriva inter-

N O BE
și aduc în acest sens un „argument" origi-

Și tru a liniști opinia publică n-a fost dintre cele mai dibace. Dar oricîtă discreție s-a asigurat procesului, tot nu a putut determina pe mulți australieni să găsească răspuns la întrebarea — de ce trebuie ca fiii lor să moară, indiferent de proporție, pentru o cauză nedreaptă.
Z. M.
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