
DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 64 pct. 1 din Constituție, , 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Art. unic. — Marea Adunare Națională se convoacă în a patra se
siune a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 20 decembrie 1965, orele 10 dimi
neața, la Palatul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat 
CHIVU STOICA 

București, 3 decembrie 1965
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Peina] cotidian pe Șantierul naval Oltenița — locul de naștere a numeroase motonave, șlepuri, vase de pasageri, stații 
petroliere, drăgi, remorchere maritime salvatoare, spărgătoare de gheață etc.
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Stadiul realizării investițiilor 
pentru industria alimentară 
din regiunea Galați

Pentru dezvoltarea și moder
nizarea întreprinderilor in
dustriei alimentare din re
giunea Galați s-au alocat a- 
nul acesta, din fondurile sta
tului, aproape 125 milioane de 
lei. Scadența punerii în func
țiune a obiectivelor planificate 
a trecut sau se apropie. Care 
es*e însă stadiul lucrărilor? 
Dintr-o situație încheiată 
cent rezultă că multe 
crări sînt întîrziate față 
termenele prevăzute. Valoarea 
lucrărilor restante se ridică la 
aproape 20 milioane de lei. 
Câtor cauze se datorește a- 
ceastă răminere în urmă? De 
unde provine neconcordanța 
dintre grafice și realizarea fi
zică a obiectivelor? Iată ce 
s-a desprins din discuțiile a- 
vute cu beneficiari de investi
ții, cu cadre de conducere de 
pe șantiere și cu economiști 
de la filiala Băncii de Inves
tiții.

Ne-am deplasat mai întîi pe șan
tierul întreprinderii de morărit și 
decorticat din Brăila, a cărei mo
dernizare urmează să se termine 
în trimestrul I al anului viitor. 
Termenul este deci apropiat, dar 
lucrările sînt mult rămase în urmă. 
Resemnat parcă în fata acestei si
tuații, șeful șantierului, ing. ION 
COȘESCU, ne spune : „Lucrările 
restante nu vor putea fi recupe
rate pînă la sfîrșitul anului. Dar 
nu din vina noastră au întîrziat. Do
cumentația tehnică a avut multe 
omisiuni și nu ne-a fost pusă la 
dispoziție în termen. Numai pen
tru schimbarea soluției de acțio
nare mecanică a secției cură
țătorie am așteptat opt luni. Pro
iectul de execuție necesar demon
tării utilajelor vechi a avut multe 
greșeli, iar listele de utilaje tehno
logice, în loc să fie predate în sep
tembrie anul trecut, s-au dat abia 
la sfîrșitul lunii iulie 1965. Din a- 
ceastă cauză a întîrziat contracta
rea utilajelor. Nu mai vorbim de 
faptul că pentru unele mașini și 
instalații ministerul nu a emis nici 
pînă acum repartiții".

Am căutat să aflăm și punctul 
de vedere al beneficiarului, intere
sat în primul rînd de a crea, îm
preună cu proiectantul, condițiile 
necesare realizării la termen a in
vestiției.

Radu APOSTOL 
coresp, „Scînteii“

(Continuare în pag. a V-a)

(Articole și informații din activitatea organizațiilor de partid)
(paq. a if-aț
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Fabrica de sticlă din Azuga Foto : M. Andreeicu
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Primire la Consiliul de Stat

rTrnönr“"

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit vineri la a- 
miază delegația Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, condusă 
de acad. Bazarîn Șirendîb, vice
președinte al Marelui Hural Popu
lar.

La întrevedere
Constanța Crăciun, vicepreședinte 

■al Consiliului de ‘T
Geamănu, secretar al Consiliului de

au participat

Stat, Grigore

Primire la Consiliul de Miniștri
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bod- 
naraș, a primit vineri delegația 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, condusă de acad. Bazarîn 
Sirendîb, vicepreședinte al Mare
lui Hural Popular.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
Cu ocazia unor săpături cu ca
racter edilitar pe strada Mihai 
Viteazu din Baia Mare s-a des
coperit un vas conținînd 986 mo
nede de aur în greutate totală 
de 3,5 kg. Cercetări efectuate de 
un colectiv, condus de academi
cianul Constantin Daicoviciu, rec
torul Universității din Cluj, a 
stabilit valoarea documentar- 
științifică a tezaurului. în majo
ritate, monedele au origine tran
silvăneană, venețiană, olandeză, 
turcă, poloneză, belgiană etc.

Stat, Gh. Stoica, membru al Con
siliului de Stat, deputății în Marea 
Adunare Națională Teodor Mari
nescu, Vasile Mateescu, președinți 
de comisii permanente ale M.A.N., 
Tudor Ionescu, Stanciu Stoian.
Delegația a fost însoțită de Togo- 
ociin Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă caldă și priete
nească, au participat Teodor Ma
rinescu, Vasile Mateescu, preșe
dinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Tudor Ionescu și Stanciu 
Stoian, deputați în Marea Aduna
re Națională, precum și Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. Mon
gole la București (Agerpres)

La sfîrșitul secolului al XV-lea, 
reședința Banilor Olteniei a 
fost mutată de la Strehaia la' 
Craiova. Casa Băniei, cea mai 
veche construcție laică a orașului, 
se mai păstrează și astăzi. în de
cursul vremii, ea a cunoscut mai 
multe transformări și a adăpostit 
și diverse instituții. Aici, de pil
dă, prin 1750 s-a deschis prima 
școală din Craiova.

Anul acesta a început restau
rarea acestui important monu
ment istoric. Aici va fi organizată 
secția de etnografie a Muzeului 
Olteniei.

Mi-a fost greu să botez 
însemnările acestea cu un 
asemenea titlu ciudat și în- 
fr-un fel pretențios. Există o 
emoție a debutului, consa
crată poetului, o emoție a 
premierei, consacrată acto
rului, o emojie a primului 
ceas de căsnicie, consacrată 
tuturor ; de ce n-ar exista 
și o emoție a primelor fruc
te ?... O asemenea emoție 
poate fi rezervată exclusiv 
agricultorului. Omul care 
sădește pomul, așteptînd 
trei ani în șir silaba primei 
petale, iar apoi rima primu
lui fruct, nu poate fi exclus 
din șirul creatorilor de fru
mos ; ba mi se pare că tre
buie să ocupe primul loc în 
chiar capul șirului.

De obicei o asemenea e- 
mofie are un caracter con
sacrat, e înfr-un fel un ri
tual. Sădim pomi și cule
gem fructe de cînd se știe, 
iar ogorul nu e altceva de
cît extinderea grădinii în 
suprafață, o primăvară și o 
toamnă măsurate nu cu 
palma ci în hectare... Lucru
rile stau altfel, însă, atunci 
cînd sădești pomul într-un 
pustiu, cînd fragi vița de

Sărbătorirea centenarelor unor 
școli constituie un prilej de adîn
că emoție și bucurie pentru un 
lung șir de generații. Recentele a- 
niv'ersări ale centenarelor liceelor 
„Matei Basarab" și „Gheorghe 
Lazăr" din București, „I. L. Cara- 
giale" din Ploiești și „Nicolae 
Bălcescu" din Brăila, precum și a 
unor școli de învățămînt general 
vin să confirme o dată în plus 
înalta prețuire pe care parti
dul și guvernul o acordă tradiții
lor progresiste din viața culturală 
și științifică a țării.

Scriu aceste rîndurl ca unul 
din foștii elevi ai liceului „Mihai 
Viteazu" care la 5 decembrie îm
plinește, de asemenea, 100 de 
ani de existență. Evocînd anii de 
școală, încerc un sentiment de a- 
dîncă recunoștință față de profe
sorii care mie și atîtor altora 
ne-au deschis orizontul activității 
de mai tîrziu, modelîndu-ne jude
cata și gîndirea în formare.

Cînd am intrat în prima clasă 
de liceu, în 1901, învățămîntul se
cundar se găsea în plină eferves
cență. Transformările și progre
sele culturale impuseseră spre 
sfîrșitul veacului trecut și o reor
ganizare a învățămîntului, crista
lizată în legea din 1898 a lui 
Spiru Haret, prin care se crea 
liceul de 8 clase. Liceul, înființăt 
în anul 1865, pe lîngă școala de 
la Sf. Sava, sub numele de „Mihai 
Cel Mare", cu o singură clasă, s-a 
dezvoltat treptat.ajungînd în 1868 
să-și creeze cele 4 clase ale gim
naziului, iar din 1893 cursurile 
complete. In același timp vechea 
denumire este schimbată în Liceul 
„Mihai Viteazu".

Liceul nostru se bucura încă 
din acea vreme de o bună șl lar
gă reputație, atrăgînd un mare 
număr de elevi. Prestigiul său de 
atunci și de mai tîrziu se datora 
valorii deosebite a profesorilor 
care au ilustrat această școală, 
dintre care amintim pe: Ștefan 
Hepites, I. Suchianu, N. Coculescu, 
I. Beiu Palade, G. G. Longinescu, 
I. Popovici Băznoșanu, E. Rădules- 
cu Pogoneanu, Ion Otescu, Eugen 
Lovinescu, M. Dragomirescu, I. 
Cartojan, Tudor Vianu, Ion Popa 
Burcă, N. Ghermănescu, Ion Ro
man și alți mulți. Imaginea foști
lor mei profesori se proiectează 
și azi înaintea ochilor mei, cu 
prestanța lor, pe care le-o dădea 
stăpînirea deplină a materiilor 
ce le predau, cu măiestria expu
nerii lecțiilor, cu pasiunea ce o 
puneau în îndeplinirea datoriei 
lor. De la ei am căpătat nu nu
mai cunoștințele necesare unei 
culturi generale, dar am învățat 
și arta de a studia și reflecta. Da
torită activității acestor profesori, 
Liceul „Mihai Viteazu" se poate 
mîndri cu mulți dintre foștii săi 
elevi care în decursul timpului 
s-au afirmat proeminent în viața 
culturală a țării.

Acum, la centenar, liceul are 

vie de-a 
fră, cînd 
podgorie 
dă, pe sute de hectare, cît 
vezi cu ochii. Este ceea ce 
s-a petrecut în multe col
țuri de țară, pe coastele din 
raionul Argeș sau pe rîpile 
din raionul Bujor, la Drăgă- 
șani sau la Odobeșfi, la Și- 
ria sau la Dăbuleni lîngă 
Dunăre. Este ceea ce s-a în- 
tîmplaf pe mii de hectare în 
Dobrogea, iar pentru a re
liefa acest fenomen ne-am 
oprit în cel mai singuratic 
loc, acolo unde odinioară 
nu creșteau decît spinii și 
bolovanii, la Cochirleni, în 
stepa de lîngă monumentul 
lui Traian.

Trebuie să-mi recunosc 
ignoranja, nu știam nimic 
despre Cochirleni. Primele 
cuvinte de laudă, aflate la 
Constanța, anul trecut, la 
comitetul regional de par
tid, m-au uimit și m-au luat 
cu totul pe nepregătite, cu- 
noscînd bine stepa cu pri
cina, dezolarea și uscăciu
nea ei. De cîte ori nu tre
cusem cu camionul sau cu 
căruța printre rîpile bolo
vănoase și goale, care des

part meterezele de 
pămînt 
va de 
iană ? 
nu mă 
zile. de arșiță, cău- 
tînd o baltă sau un 
izvor ?... Semnala-
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nu o singură clasă, ci cîteva zeci 
cuprinzînd peste 1 500 de elevi. 
Evoluția acestei școli, ca și a în
tregului învățămînt românesc, re
levă pregnant dezvoltarea extra
ordinară a în'vățămîntului datori
tă grijii deosebite și condițiilor 
materiale create de puterea popu
lară după eliberarea țării de sub 
jugul fascist. Dreptul la învăță
tură, asigurat prin școala gene
rală și obligatorie de 8 ani, cons
fințit la scara întregului popor, 
dezvoltarea liceelor și a școlii su
perioare, ne situează pe un loc de 
frunte în lume în domeniul învă- 
țămîntului.

Programul de înflorire multila
terală a României socialiste, ela
borat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., a deschis o etapă nouă în 
viața școlii — apreciată ca „prin
cipalul izvor de cultură și factor 
de civilizație' — și a slujitorilor 
ei, cărora li s-a încredințat înalta 
misiune patriotică de a pregăti 
noile generații ce se vor apropia 
și mai mult de piscurile înalte 
ale civilizației.

Sesiunea extraordinară 
situației din Rhodesia

In capitala Etiopiei, Addis Abe
ba, s-au deschis vineri lucrările 
Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, întrunit în 
sesiune extraordinară. Ordinea de 
zi cuprinde un singur punct : „Mă
surile ce trebuie adoptate pentru 
a se pune capăt regimului rasist 
al lui Ian Smith, instaurat în Rho-

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAU.ȘESCU
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste
de Miniștri 
România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și al 'întregului popor sovietic, exprimăm adîncă mul
țumire Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și în
tregului popor român, pentru felicitările călduroase și bunele urări trans
mise cu ocazia celei de-a 48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

împărtășim satisfacția dv. că relațiile de prietenie frățească stabilite 
între P.C.U.S. și P.C.R., colaborarea multilaterală dintre Uniunea So
vietică și Republica Socialistă România se întăresc și se dezvoltă cu 
succes. Recenta vizită în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale 
române va sluji la dezvoltarea acestora în viitor spre binele popoarelor 
sovietic și român, în interesul întăririi unității țărilor socialiste, mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, cauzei socialismului și păcii.

Poporul sovietic prețuiește realizările oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România, care, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, muncesc cu succes pentru desăvîrșirea construcției socialismului în 
țara lor și își aduc contribuția la cauza întăririi comunității socialiste.

Urăm poporului frate român noi succese în toate domeniile con
strucției socialiste, în lupta pentru pace și prietenie. între popoare.

L. BREJNEV 
\. MIKOIAN 

A. KOSÎGHIN
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Bobinatorul Alexandru Năstase, absolvent al șco
lii profesionale, lucrează la uzina „Electropre- 
cizia" din Săcele de doi ani. Pentru îndemînarea 
și priceperea sa este evidențiat lună de lună. 

Iată-1 lucrind la bobinarea unui electromotor

Corespondență dinAlger

ii w

desla o dată cu proclamarea uni
laterală a independenței". Dele
gațiile africane au în fruntea lor 
pe miniștrii afacerilor externe 
și, ca urmare a propunerii re
publicii Ghana, multe din ele 
cuprind miniștri ai apărării și ex- 
perți militari.

în ce privește starea de spirit a 
participanților la sesiune, sînt sem
nificative o serie de luări de pozi
ție ale șefilor delegațiilor. La sosi
rea în capitala Etiopiei, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Tanzaniei, Kawaw, șeful delegației 
tanzaniene, a declarat : „Vom 
rămîne aci chiar și o săptămâ
nă dacă va fi nevoie în scopul 
de a reglementa o problemă 
care ne preocupă". „Considerăm 
că numai intervenția militară ar 
mai putea salva poporul Zimbabwe 
de genocid. A sosit momentul să 
acționăm"— a subliniat,, la rîndul 
său, ministrul afacerilor externe 
al statului Sierra Leone, Kallone.

Pe aceeași linie s-au situat, în 
declarațiile lor, și reprezentanții 
Tunisiei, Keniei, Ghanei, Republi
cii Arabe Unite, republicii Mali, 
Sudanului, Mauritaniei, Nigeriei și 
alții.

Pe de altă parte, reprezentantul 
Uniunii naționale africane Zim
babwe, partid politic interzis în 
Rhodesia, a declarat cu puțin îna
inte de începerea conferinței că 
„toate pregătirile noastre sînt ter
minate pentru a trece la acțiuni 
deschise".

Majoritatea țărilor africane cri
tică vehement politica de „especta- . 
tivă" și „șovăială“ a Marii Britanii 
în problema rhodesiană, iar măsu
rile enunțate de aceasta le consi
deră „insuficiente și ineficiente" în 
condițiile în care Smith poate con
ta pe sprijinul rasiștilor din Africa 
de sud și al colonialiștilor portu
ghezi. De altfel, încă din prima zi 
a lucrărilor sale, Consiliul ministe
rial al O.U.A. a dat publicității o 
declarație în care se arată că dacă 
guvernul Marii Britanii nu va 
zdrobi rebeliunea regimului rasist

C. BENGA

(Continuare în pag. a Vl-a)
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STUDIEREA

Conferințe pe probleme actuale 0 manifestare

la sate
La Comitetul regional de partid 

București a avut loc recent un 
schimb de experiență între se
cretarii comitetelor raionale și o- 
rășenești din regiune, pe probleme 
ale muncii politico-ideolog.ce. Re
feratele prezentate, dezbaterile au 
scos în evidentă unele metode bune 
folosite în studierea și populari
zarea documentelor Congresului 
al IX-lea al partidului ca, de 
pildă, simpozioane despre în
semnătatea industrializării socia
liste și despre creșterea rolului 
statului în procesul desăvîrșirii 
construcției socialiste (orașul ,0-i.ur- 
giu), călătorii pe harta Republicii 
Socialiste România urmărind evi
dențierea marilor obiective indus
triale construite în anii puterii 
populare (raionul Fetești), schim
buri de experiență între propagan
diștii care conduc cercuri de stu
diere a Statutului P.C.R. și a pro
blemelor de bază ale politicii parti
dului (în cooperativele agricole de 
producție din comunele Bfezoaiele. 
Joița, Slobozia — raion)'1 Răcari), 
consultații diferențiate, in raport 
cu cerințele și nivelul de pregătire 
al diferitelor categorii de cursanți, 
(raionul Lehliu) etc.

în mod deosebit a fost relevată 
experiența pozitivă existentă în 
raionul Zimnicea, în organizarea 
de conferințe pentru masele largi 
ale țărănimii, pe problemele Con
gresului al IX-lea și ale re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. 
în dorința de a folosi din plin a- 
ceastă formă deosebit de eficientă 
a propagandei de partid, biroul 
comitetului raional s-a îngrijit de 
alcătuirea unui coléctiv de confe
rențiari bine pregătiți din rîndul 
activiștilor de partid și de stat, ca
drelor didactice, medicilor, ingine
rilor și altor intelectuali din raion 
care au fost repartizați să tină 
conferințe în aceleași comune un 
timp mai îndelungat pentru a cu
noaște mai bine viata și preocu
pările oamenilor muncii din agri
cultură, cărora li se adresează- în 
cadrul colectivului există și o re
partizare pe probleme — econo-parțizare pe probleme

mice (industriale și agrare), so- 
cial-eulturale etc. Colectivul de 
conferențiari își desfășoară acti
vitatea sub conducerea unui se
cretar al comitetului raional de 
partid. Acest colectiv este perma
nent informat asupra problemelor 
noi, asupra sarcinilor actuale. Ast
fel, după ce biroul comitetului ra
ional de partid a dezbătut sar
cinile ce revin raionului pe 
baza hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11—12 noiembrie a.c. 
concluziile au fost aduse la cunoș
tința aceștui colectiv pentru a fi 
popularizate în masa țăranilor 
cooperatori. Eficiența unor expu
neri, a răspunsurilor date la în
trebările puse de auditori, 
teme legate de d_______
plenarei a crescut prin întregi
rea lor cu demonstrații practice 
și calcule privind importanta eco- 
nomică a unor lucrări menite să 
contribuie la folosirea rațională a 
fondului funciar, la extinderea iri
gațiilor etc.

Expunerile și schimburile de ex
periență organizate la cooperative
le agricole de producție din comu
nele Năsțurelu, Suhaia, la cea din 
Zimhicea — care au suprafețe iri
gate mai mari — le-au dat un în- 
demn în plus membrilor altor 12 
cooperative șă înceapă, cu mijloa
ce proprii, lucrări de amenajare 
în vederea irigării un,ei supra
fețe de peste 2 000 de hectare 
de teren arabil. Cpnferintelp pe 
această temă, ca și altele pri
vind căile de întărire econo
mi co-prganizatorică a cpppepati- 
velor agricole de producție, fura
jarea rațională a animalelor etc. 
sînt urțnărite cu inter,eș de țărani 
tocmai pentru că se referă la 
realitățile din comunele lor, la re
zervele și posibilitățile existente în 
unitățile în care lucrează.

Participanții au sugerat tinerea 
periodică, la intervale mai scurte 
de timp, a unor asemenea schim
buri de experiență în domeniul 
prppagandei'de partid.

Gh. ZAMFIR
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Interesul pentru ■ studierea 
mentelor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., pentru însușirea lor în 
strînsă legătură cu problemele 
practicii, caracterizează activitatea 
ce se desfășoară în cele mai multe 
cercuri și cursuri ale învățămîntu- 
lui de partid. La aceasta contri
buie, în cea mai mare măsură, grija 
și atenția cu care organele și or
ganizațiile de partid îndrumă și 
conduc învățămîntul, strădania lor 
de a-i ridica continuu nivelul 
calitativ, de a perfecționa formele, 
cadrul organizatoric în
desfășoară. Sînt însă și corpițețe 
raionale și orășenești de partid 
care dovedesc o slabă exigentă în 
acest domeniu. Ne întrebăm, de 
pildă, căror cauze se datorește fap
tul că în unele cercuri de la Fila
tura de mătase și Țesătoria de 
textile din Lugoj, discuțiile la 
tema : „Industrializarea socialistă
— obiectiv central al politicii eco
nomice a partidului“ au avut un 
caracter superficial ?

O examinare mai atentă a situa
ției arată că defecțiunile în desfă
șurarea învătămîntului în aceste 
organizații de partid își au origi
nea și în modul cum s-a făcut 
pregătirea propagandiștilor la ca
binetul de partid Lugoj. Aci, pro
pagandiștii (țe 
de învătămînt, 
de studiere a 
de economie 
nomie concretă 
tiți laolaltă, nediferențiat. Li s-a 
dat tuturor același plan de seminar
— un plan care înșiră pe cîte 10-12
pagini un număr mare de idei, 
fapte, date, fără a sublinia ceea 
ce este esențial și nou în tema tra
tată. Or, este știut că în formele ß 
de masa ale ......—_
partid, cum sînt, de pildă, cercu
rile de studiere a Statutului P.C.R., 
cursurile de bazele politicii P.C.R. 
discuțiile trebuie de multe ori să 
lămurească conținutul 
țiunj și categorii de 
marxism-leninismului ;

în suficientă măsură de modul 
cum se desfășoară activitatea la 
cabinet. însuși secretarul comite
tului orășenesc care răspunde de 
propaganda de partid nu cunoaște, 
întotdeauna, acțiunile ce au loc 
aci.

Comitetele raional și orășenesc de 
partid, răspunzătoare de neajun
surile semnalate, au datoria să 
analizeze cu toată răspunderea fe
lul în care este organizată și se 
desfășoară activitatea cabinetului 
de partid, să ia măsuri operative 
și eficiente pentru a ridica această 
activitate la un nivel corespunză
tor.

Cabinetul regional de partid 
Ploiești se preocupă de folosirea 
pe scară largă a acelor formç ale 
propagandei de partid care oferă 
largi posibilități de aprofundare a 
problemelor tratate în documen
tele Congresului, fiind în același 
timp atractive, larg accesibile.

O asemenea formă o constituie, 
cum ne-a arătat experiența noas
tră din ultimii ani, simpozioanele. 
Recent, pentru propagandiștii din 
întreprinderile orașului Ploiești, 
noi am organizat un simpozion pe 
tema : „Direcțiile de dezvoltare e- 
conomică a României socialiste în 
viitorii cinci ani“. Cadre de spe
cialiști cu înaltă calificare din 
Ploiești au prezentat referate pri
vind dezvoltarea în următorii ani 
a principalelor ramuri industriale 
din regiunea noastră : industria 
petrolieră, industria constructoare 
de utilaj petrolier și petrochimic 
etc. Pentru completarea și con
cretizarea tezelor din referate s-au 
folosit diafilme, grafice, schițe. 
Succesul de care s-a bucurat acest I 
simpozion ne-a determinat să or
ganizăm un altul asemănător 
și pentru propagandiștii și cursanfii I 
din orașele Buzău și Sinaia, pen
tru cei din Vălenii de Munte și 
Tîrgoviște.

Problemele înfloririi națiunii și 
statului socialist au constituit o- 
'liectul unui simpozion organizat 
rec,ept de cabinetul regional de 
partid pentru lectorii și studenții 
universității serale de marxism
leninism din Ploiești și cei ai filia
lelor acesteia din cinci orașe re- | 
gionșle. La acest simpozion au fost I 
invitați să prezinte referate profe- I 
sori de istorie, directorul muzeului I 
de istorie al orașului Tîrgovjște, I 
șeful catedrei de filozofie de la I 
cabinetul regional, lectori ai co- I 
mitetului regional de partid.

în planul nostru de muncă pen- I 
tru următoarele luni am prevăzut I 
extinderea acestei forme și la alte I 
categorii de cursant). Cu cadre di- I 
dactice, de exemplu, va fi ținut I 
un simpozion pe tema : democra- I 
tismul orînduirn noastre de stat, I 
iar cu cursanți de la Uzina „J Mai“ I 
din Ploiești un simpozion intitulat : I 
„Congresul al IX-lea al P.C.R. I 
despre necesitatea ridicării efi- I 
cientei economice a activității în I 
producție" ș.a.
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N. POPESCU

Gavrilâ ȘOMAI
director al Cabinetului regiqnal 
de partid Ploiești

La căminul cultural
SFATUL POPULAR AL

RAIONULUI PITEȘTI a- I preciază că scrisoarea 
unui grup de tineri din 
comuna Cuca, cu privire 
Ja unele lipsuri în orga- 
nizarca activității cultu
rale, este pe deplin înte
meiată. într-adevăr, se a- 
rată în răspunsul trimis 
redacției, directorul cămi
nului cultural din Cuca 
n-a desfășurat o activi
tate corespunzătoare, fapt 
ce a determinat înlocui
rea sa. Comisia culturală 
a sfatului popular din lo
calitate, ținînd seama de 
posibilitățile existente, a 
întocmit un plan judicios 
de desfășurare a muncii 
culturale pe viitor. Pen
tru a se asigura condiții 
bune de vizionare a fil- 

. melor au fost reparate a- 
paratele de proiecție, iar 
Iocșlul căminului cultu
ral, pînă la construirea 
unuia nou, a fost reame- 
najat.

bun organizator și condu
ce cu multă competentă 
sectorul ce i-a fost în
credințat. Asemenea se
sizări au mai fost făcute 
organelor locale de partid 
și de ștat și s-au dove
dit a ți neîntemeiate“.

Pornind, probabil, de la 
această ultimă 
tare a Trustului 
Brăila, Trustul

corista- 
Gostat 
central 

Gostat nu s-a mai stră
duit să cerceteze. Așa s.e 
face că, coborînd mereu 
treptele ierarhice, scri
soarea și-a schimbat și 
conținutul. Persoanele la 
care se referă sesizarea 
sînt cu totul altele decît 
cele amintite în răspuns.

Metamorfoze
O scrisoare din comuna 

Dudești, raionul Făurei, 
ne informa că la G.A.S. 
din localitate se petrec o 
serie de nereguli : 
nicul Ion Contu 
aibuzuri în dauna 
lui obștesc.

Am încredințat 
soarea pentru 
tare TRUSTULUI 
TRAL GOSTAT, 
pynsul primit nu
tește însă nici un cuvîpt 
4eșppe conținutul sesiză
rii : „Organele Trustului 
Gostat Brăila ne infor
mează că cele semnalate 
nu corespund r.ealițȘții. 
Inginerul mecanic șef este 
bine pregătit profesional,

rn eca- 
cornite 
avutu-

scri-
c.erce- 
CEN-
Răs- 

amin-

e 18,30— Campionatul mondial de gim
nastică artistică — Transmisiune de la 
Praga • 19,00 — Jurnalul televiziunii 
(I) • 19,15 — Emisiune pentru copii : 
Micils gospodine (transmisiune de la 
Palatul pionierilor din București). 
Pentru cel mici : filmul de- desene 
animate : Fugi pîrîiașule e 20,00 — 
Telc-enciclopedie © 21,00 — Micro- 
antologie TV „Nenorocirile unui 
slujnicar sau gentilomii de mahala" 
de Nicolae Fllimon • 21,40 — Filmul 
„Sfîntul" • 22,35 — Jurnalul televi
ziunii (II), Sport, Buletinul meteo
rologic.

la diferite forme 
de pildă, cercuri 
statutului P.C.R., 

politică și eco- 
au fost pregă-

« Sala Palatului : VAGABONZII (o- 
peretă prezentată de Teatrul mu
zical din Brașov) — 20.
• Teatrul de stat de operetă : 
LYSISTRATA — 19.30
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Congédia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 15,30, DOAMNA LUI 1ERE“ 
MIA — 19,30, (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI — 15,30, TEZAURUL 
LUI JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : DRAGĂ MINCINOSULE — 19,30, 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANIOTA — 19,30.
« Teatrul ,,C. 1.
gheru) : OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 19,30, (sala Studio): 
SCAUNELE — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE ș! 
CINTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : FIRUL 
DE AUR — 20.
O Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : ONDINE — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : BĂIATUL ȘI VINTUL 
— 15; 17.
O Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU 
MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
ffl Ansamblul artistic al C.C.S. t 
AȘA SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : parada circu
lui (spectacol prezentat de Circul 
Mare din Budapesta) — 20.

piese necesară. Pentru a- 
nul 1966, unitățile co
merciale regionale cu ri
dicata au contractat un 
sortiment complet de pie
se, în cantități de 2-3 ori 
mai mari decît în 1965, 
ceea ce va satisface soli
citările.

înlăturarea unor 
surse de zgomot

Un grup de locatari ai 
blocurilor situate pe Ma
gistrala Nord-Șud ne-au 
scris că nu se pot odihni 
din cauza zgomotului pro
dus de războaiele de fe

Redacția așteaptă din 
partea Trustului Central 
Gostat un răspuns clar, 
întocmit pe baza urior 
constatări făcute la fața 
locului.

Piese de schimb
pentru motoreta 
„Carpați"

Mai multe șerispri sosi
te la redacție au semna
lat lipsa pieselor de 
schimb pentru motoreta 
„Carpați".

Din răspunsul ÎNTRE
PRINDERII DE DIFUZA
RE A MATERIALELOR 
SP.ORȚIVE, aflăm că Mi
nisterul Comerțului Inte
rior a luat măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizio
nării tpagazinelor de spe
cialitate cu cantitatea de

sut ale Fabricii „Flamura 
Roșie", situată în ime
diata vecinătate.

Âpalizînd posibilitățile 
de înlăturare a unor sur
se de zgomot, MINISTE
RUL INDUSTRIEI U- 
ȘOARE ne răspunde că 
s-au luat următoarele 
măsuri : .oprirea din func
țiune, în schimbul III a 
două războaie, amplasate 
lingă blocul vecin. îm
preună cu specialiștii din 
sectorul de proiectare, 
se va efectua, în luna de
cembrie, o Izolare a zidu
lui clădirii fabricii, de 
lîngă blocul de pe Magis
trala Nord-Șud.

Un ajutor 

dat la vreme
Cu poșta ultimelor săp

tămâni a sosit la redacție 
o scrisoare puțin obișnui-

tă. Gh. M., elev în clasa 
a Vil-a a unei școli bucu- 
reștene ne cerea sfatul : 
„Anul trecut am rămas 
corijent la matematică. 
Părinții mei n-au avut 
timp să se ocupe de mine 
și de fratele mai mic. 
Cînd iese de la serviciu 
tata zăbovește prin oraș 
pînă seara tîrziu. Mama 
umblă mereu pe la tribu
nal, căci tata vrea să se 
despartă de ea. Eu țin 
foarte mult la părinții 
mei și nu vreau să mă 
despart de nici unul. Ce 
se va întîmpla dacă tata 
ne va părăsi ? Cine va a- 
vea grijă de noi ?..."

Am solicitat sprijinul 
autorității tutelare de pe 
lîngă SFATUL POPULAR 
AL RAIONULUI GRIVI- 
ȚA ROȘIE. „în urma in
vestigațiilor efectuate, am 
constatat că cele semna
late de minor au fost jus
te, se arață în răspunsul 
primit. Țatăl, de profesi
une sudor, începuse să-și 
negljj.eze familia, pe mo
tiv’ca soția nu vrea să se 
încadreze în cîmpul mun
cii. Peptru rezolvarea a- 
cestei situații am luat le
gătura cu comitetul sin
dicatului din uzina unde 
lucrează. Sudorul a înțe
les că depinde numai de 
el ca sjtuația în familie 
să sc normalizeze. Soția 
a fost angajată în cîmpul 
muncii.' în prezent, ambii 
soți și-au retras acțiunile 
de divorț și se ocupă de 
educația celor doi copii. 
Fiul mai mare și-a îmbu
nătățit sjtuația la învăță
tură. Considerăm că sesi
zarea elevului Gh. M- a 
fost binevenită, contribu
ind la normalizarea vie
ții într-o familie care 
pornise .pe calea destră
mării“.
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. ele nu se 
pot desfășura, așadar, în același fel 
ca în formele superioare de studiu. 
De aceea, un plan unic de Se
minar. o pregătire unică pentru 
toți propagandiștii poate mai mult 
să încurce decît să ajute. Trebuie 
adăugat și faptul că. în acest an 
școlar, propagandiștilor și cursan- 
țîlor din raion nu li s-a creat po
sibilitatea să audieze consultații.

însemnătatea ce o are studiul 
documentelor Congresului al IX-lea 
al P'C.R. pentru ridicarea nivelu
lui ideologic și politic al comu
niștilor. pentru mobilizarea lor la 
îndeplinirea hptărîrilor partidului 
impune organelor de partid să se 
ocupe cu toată răspunderea de 
buna desfășurare a studiului La 
Comitetul orășenesc Lugoj însă ac
tivitatea de propagandă este lăsată 
mai mult pe seama, cabinetului de 
partid Membrii biroului orășenesc 
DU participă și nu se interesează

Căile de acces spre noile blocuri 
se n.umără printre lucrările denu
mite în limbajul proiecfanfilor și 
constructorilor „amenajări exteri
oare”. In mod normal, drumurile și 
trotuarele, — aceste amenajări care 
înlesnesc accesul locatarilor spre lo
cuințe — irebuie terminate o dată 
cu blocurile. Cum respectă con
structorii și gospodarii orașelor a- 
ceasfă obligafie ? lată ce ne rela
tează corespondenții ziarului din 
regiunile Brașov, Crișana, Dobrogea 
și Bacău.

Se poate și fără 
tergiversări

La Oradea au fost construite în 
ultimii doi ani numeroase felopuri 
cu sute de apartamente conforta
bile. Vizitînd noile cartiere — 
Piața București, Cajea 1 Mai,

, strada Spitalului ' — constați că 
gospodarii orașului au urmărit în
deaproape amenajarea drumurilor 
și a spatiilor verzi din jurul lo
cuințelor. In fața blocurilor din 
C^lea 1 Mai. de pildă, date în fo
losință în anii 1964—1965, s-au 
construit 2 100 mp asfalt carosabil, 
precum și alei și trotuare interioa
re. Condiții bune de acces s-au 
creat și la noile blocuri din Piața 
București, strada Spitalului etc.

în zona de vest a orașului, unde 
s-a ridicat cartierul Rogerius, 
există, la unele lucrări, rărriîneri 
în urmă. Dar, pe ansamblu, 
I.A.T.S. (întreprinderea locală de 
amenajări tehnico-sanitare) și-a 
îndeplinit planul anual mai devre
me. efeçtuînd 
de asfaltări 
străzi.

importante lucrări 
și modernizări de

Pe unde trec locatarii?
Cartierul Primăverii din Brașov 

a fost terminat cu circa 4 ani în 
urmă Dar căile de acces au fost 
neglijate, locatarii fiind nevoiti să

cartiere
• Cauza unor lucrări întîrziațe • Pe drum sau pe lîngâ drum ?
• Străzi cu ^fermoar" la Bacău • Obligația e totuși obligație!

parcurgă distanța dintre șosea și 
blocuri prin noroi și hîrtoape. A- 
bia în acest an s-au prevăzut fon
duri pentru executarea lor. Inițial, 
în împrejurimile blocurilor s-au 
amenajat și spații verzi. Ele au 
fost însă curîpd distruse datorită 
lipsei căilor de acces.

Vizităm cartierul Steagul roșu. 
Din Calea Bucureștiului cotim la 
stînga, spre un grup de blocuri, 
dintre care unele date în folosin
ță recent, iar altele urmează să fie 
predate peste puțină vreme. La un 
moment dat, drumul pietruit se 
întrerupe brusc. începe șantierul : 
teren desfundat, grămezi de ba
last și alte materiale, șanțuri și, 
bineînțeles, mult noroi.

— Pe unde trec locatarii? în
trebăm un grup de constructori.

— Pe unde pot, de obicei pe 
aici. Ni se arată un drum desfun
dat, folosit de autocamioane.

Aceeași sitpație poate fi întîl- 
nită și în cartierul din Piața Gă
rii, unde în ultimele luni s-au dat 
în folosință mai multe blocuri. Și ' 
locatarii de aici se văd nevoiți șă 
treacă peste hîrtoape. prin poroi. 
Se poate spune oare că pe aceste 
șantiere lucrările au fosț definitiv 
terminate, că munca poate fi consi
derată încheiată !

Trebuie să fie limpede : 
lucrările amintite nu pot fi conside
rate ,,amănunte'' ; ele stau pe ace
lași plan cu înseși condițiile de lo
cuit. Oricît 
apartament, 
sînt lezate

I

ar fi de confortabil un 
interesele noului locatar 

atîfa timp cîf va fi ne-

voit st Înoate prin zloată (I bălți 
spre a ajunge acasă sau a feți In 
șosea. Șl, deși a fost nu o dată stipu
lată obligația constructorilor, a sfatu
rilor populare beneficiare ale noilor 
cartiere, de a da în folosinfă locuin
țele concomitent cu căile de acces 
aferente, această îndatorire continuă 
să fie încălcată.

„Nonținalizările"
și pperațiyitatea

Alături de asigurarea căilor de 
acces din noile cartiere, importan
tă este și repararea celorlalte 
străzi de pe cuprinsul orașelor.

în 1965. sfatpl popular al ora
șului Brașov a alocat, pentru re
pararea și întreținerea străzilor și 
trotuarelor, sume importante, cape 
au și fost cheltuite pentru un 
mare număr de'lucrări, executate 
de I.R.C. (întreprinderea de repa- 
rații-construcții). Cu toate acestea, 
realizările obținute în această di
recție hu pot fi socotite mulțumi- 
toâre. O analiză, chiar sumară, a- 
rată că I.R.C. ar fi putut execu
tă un volum și mai mare dé re
parații de străzi și trotuare dacă 
ar fi avut asigurată mai devreme 
documentațiă și, mai ales, nomina
lizarea lucrărilor.

Documentația trebuie asigurată 
de către beneficiar — sfatul popu
lar orășenesc — prin secția de gos
podărie comunală. Pe cît se pare,

din comoditate, sfătui popular a 
recurs îpsă în unele cazuri la în
locuirea documentației prin sim
ple comenzi. Acest fapt produce, 
evident, greutăți I.R.C.-ului, de
oarece nu șe poate aproviziona din 
timp cu sortimentele și cantită
țile respective de materiale. 
Cîf privește nominalizarea lucrărilor, 
aceasta ar trebui realizată încă în tri
mestrul iy al anului precedent, pen
tru a da posibilitate consiructofilor 
ș8-și organizeze temeinic mupca, să-și 
întocmească din timp grafice de exe
cuție și să încheie contracte pentru 
materialele necesare.

Jocul de-a
//■inchide-deschide"

Nu o dată a fost semnalată prac
tica unor întreprinderi de a des
chide, de mai multe ori la rînd, a- 
ceeași stradă, pențrp executarea 
diferitelor lucrări cu caracter e- 
dilitar, care nu reușesc să tie sin
cronizate.

Așa se întâmplă și la Bacău. în 
centru și în cartiere, numeroase 
artere de circulație poartă am
prenta acelora cărora le place să 
le desfunde de 2—3 ori pe an, de 
parcă ar avea fermoare. în legă
tură cu aceasta, ing. Traian Va
sile, șeful secției de gospodărire 
comunală a sfatului popular oră
șenesc, ne-a spus : „Ne fac mari

greutăți în special Grupul 1-Con- 
strucții și întreprinderea „Tele- 
construcția". Ori de cîte ori des
fundă străzile pentru introducerea 
diferitelor conducte, nu respectă 
termenele stabiliți în grafice și 
străzile stau desfundate luni de 
zile".

Străzile devin uneori impracticabile 
și din cauza lucrărilor de repa/afil 
făcute de mînfuiâiă, care trebuie me
reu refăcute.

Cum se înfățișează orașul Con
stanța din acest punct de vedere ? 
Pe unele străzi stau de luni de zile 
binecunoscutele plăcuțe „Șantier 
în lucru“, fără ca cei' în drept să 
se întrebe : e într-adevăr nevoie 
să fie așa sau s-ar putea și alt
fel ? Pe strada Maramureș, de 
exemplu, a fost adus din luna a- 
prilie material pentru moderniza
rea străzii. Dar cînd s-a început 
lucrarea, cineva și-a amintit că 
aici trebuie introdus și un cablu 
țel.efoni.c. Tot e bjpe că și-a a- 
mintit ațîta vrerpe pît strada e 
desfăcută ! Numai că ne aflam în 
lupa decembrie și ritmul în care 
se lucțează nu este de natură să 
asigure terminarea lucrării nici 
măcar pînă la sfîrșitul anului.

★
In concluzia celqr semnalate ma' 

suș, revepim cu cîfgya îpffebări, pe 
care ziarul le-a mai pus cu cîtva 
timp în urmă și pe care le adre
săm Comitetelor executive ale 
Sfaturilor populare regionale Bra
șov, Crișana, Dobrogea, Bacău, ca 
și celor din alle regiuni, unde se 
semnalează situafii similare :

— CE MĂSURI SE VOR LUA CA 
AMENAJĂRILE EXTERIOARE ALE 
NOILOR CLĂDIRI SĂ SE TERMINE 
O DATĂ CU LOCUINȚELE I

— CE SE VA ÎNTREPRINDE 
PENTRU SINCRONIZAREA LUCRĂ
RILOR EDILITARE CARE PRESUPUN 
DESCHIDEREA ACELORAȘI STRĂZI 
Șl PENTRU TERMINAREA NEÎNTÎR- 
ZIATĂ A CELOR ÎNCEPUTE!

Raid realizat de Nicolae MO- 
CANU, H. GROSU, Vasile MI
HAI, Gheorghe BALTĂ

• OLD SATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
o DINCOLO DE BARIERĂ : Repu
blica — 9,30; 11,30; 14; 16,30; 18,45;?21. 
e PAT ȘI PATACHON : Cinema
teca — 10; 12; 14.
0 ÎNDRĂZNEȚUL pardaillan — 
cinemascop : Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Festival — 
9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21, Feroviar
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Ex
celsior — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15, Tomis — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, Melodia — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, Flamura — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
« DE-AȘ FI... HARAP ALB : Bucu
rești — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Flo- 
reasca — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completare La carnaval), 
Modern (completare Sport nr. 5/1905)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• SAȘA : Capitol (completare Unl-ț
versuri picturale) — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21.
• A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABA : Victoria — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
• CAMERA IN FORMĂ DE „L" : 
Central — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• PRIMII ANI : Lumina (comple
tare Calitate în cantitate industrială)
— 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 RUNDA 6 : Union (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 15,30; 18;
20.30, Cosmos (completare Suită 
bănățeană) — 16 ; 18; 20.
0 PROGRAM PENTRU COPII 5 
Doina — io.
e VESELIE LA ACAPULCO : Doina 
(completare Sport nr. 5/1965) — 
11,30;' 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O CĂLĂTORIE EXPERIMENTALĂ 
IN MAREA ROȘIE — cinemascop : 
CINTECUL YMEI SUMAK — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT nr. 40; UN CROS 
NEOBIȘNUIT : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
0 CARTIERUL VESELIEI : Giuleștl
— 15,30; 18; 20,30, Dacia — 9—13,30 în 
continuare ; 15,45; 18,15; 20,45.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Cul
tural (completare Călătorie în para
disul păsărilor) — 10,30; 15; 17,45;
20.30.
0 FURTUNA DEASUPRA asiei : 
înfrățirea între popoare (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea CJuj) — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30.
« ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30.
o jULTIMA VACANȚĂ : Grlvița — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15.
0 LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Bucegi (completare Vezi rîn- 
dunelele se duc) — 10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30.
O MISTERELE PARISULUI — cine
mascop : Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30. 
0 BOCCELUȚA : Flacăra (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 10; 
15,30; 17,45; 20.
0 LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : VI- 
tan — 16; 18,15; 20,30.
0 MARILYN — cinemascop : Mio
rița (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Maramureș) — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45: 21, Volga (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) - 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
0 PINÄ LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop : Munca (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
sta.t în regipnea pi.uj) — 16; 18; 20. 
0 800 DE EEGpE PE AMAZOANE : 
Popular (c.oțnpletare Anul nașterii : 
1805) — 10,30; 16;" 18,30; 21, Ferentari 
(completare Pionieria nr. 5/1065) — 
10; 16; 1.8,15; 2.9,30.
0 WINNETOU' — cinemascop, CO
MOARA DIN LACUL DE ARGINT — 
cinemascop : Arta — 9,15; 12,45; 16,30;
20.15.
© UNÇHIUL MEU : Moșilor (com
pletare Pionlerja nr. 5/19(j5) — 15,30; 
18; 20,15,
0 CAgTOU.CHE — cinemascop : 
Crîngași — 10; 16; 18,15; 20,30.
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE — ci
nemascop : Viitorul (completare Vi
zita conducătorilor do partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 16; 18,15; 
20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOM- 
NUȚp SORGE ? — cinemascop : Co- 
ientlna — 15,30; 18; 20,30.
0 JUDEX : Rahova (completare Că
lătorie în paradisul păsărilor) — 
10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 JOE LIMONADA — cinemascop : 
Progresul (completare Măsuțlio 
timpului) — 15,30; 18; 20,15.
0 CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Lira (completare Sport nr. 
5/1965) - 15,39; 18; 20,30.
0 DUMINICA LA NEW YORK : 
Drumul Sării — 15,30; 17,45; 20.
0 ONORABILUL STANISLAS, Ai 
GENT SECRET : Cotroceni (comple
tare Prima zi) — 14; 16.15; 18,30; 20,45. 
© CEI MAI FRUMOȘI ANI - cine
mascop : Pacea .(completare So.clul)
— 16; 18,15; 20,30.

Ieri în țară : Vremea a devenit 
schimbătoare în toate regiunile 
țării. Cerul a fost variabil, prezen- 
tînd înnourărl mal accentuate în 
sud-estul țării, unde azi dimineață 
mal ploua local. Temperatura aeru
lui a înregistrat o ușoară scăderi“, 
mal accentuată în Transilvania, 
unde la ora 14 măsura valori cu
prinse între 3 grade la Gurahonț șl 
7 grade la Toplița și Joseni. In cele
lalte regiuni, la aceeași oră. tempe
ratura oscila între 0 grade la Tg. 
Jiu, Bacău, Rădăuți, Tg. Neamț șl 
6 grade la Tr. Măgurele, Urziceni șl 
Mangalia. In jumătatea de vest a 
țării s-a semnalat ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 decembrie. In țara : vreme 
umedă, cu cer mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații mai mult sub 
fprmă de ploaie în toate regiunile 
țării, vînt slaß pînă la potrivit din 
vest. Temperatura în ușoară creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 șl ? grade, iar maximele în
tre 3 și 13 grade. Local mai ridicate 
la sfîrșitul intervalului. Ceață. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult noros. 
Ploaie slabă. Temperatura ușor va-, 
rlabilă. Ceață.
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Mi se pare că evocînd lu
mea în care am trăit, în mul
tele, poate prea multele pagini 
înnegrite de-a lungul vieții și 
al, hai să zicem, carierei mele 
de scriitor, nu am pus în 
de-ajuns în lumină o anume 
trăsătură a ei. Că existența îi 
era necăjită — am depus de 
multe ori mărturie patetică, 
zugrăvind tablouri care nu pu
teau fi decît sumbre, ceea ce 
mi-a atras dojana, împotriva 
căreia nu am protestat nici
odată, că literatura pe care o 
fac ar fi tendențioasă.

Dar descriind trista condiție 
de viață a făpturilor mahala
lei bucureștene, alcătuită în 
cea mai mare parte din lu
crători, meșteșugari și condi- 
cari mărunți pentru care ago
nisirea pîinii de fiecare zi și 
de asemenea a căldurii cămi
nului în lunile cîinoase ale 
iernii constituiau totdeauna 
(folosesc un termen al limba
jului nostru curent) probleme 
care le înnegurau privirile și 
le încleștau pumnii, nu am 
zăbovit asupra unor laturi pri
vind întocmirea lor sufleteas
că, modul de a-și tălmăci sen
timentele și gîndirea.

Toate aceste caracteristici 
s-ar putea denumi afecțiune 
și respect în relațiile dintre 
membrii familiei, simț al mă
surii, bunăcuviință, repudie
rea violenței și a vulgarității.

O vorbă, un gest puțind să 
atingă obscenitatea (la un pa
har, la mai multe, i se întîm- 
pla unuia ori altuia s-o ia 
razna) erau condamnate cu 
vehemență :

— Te-ai luat după chirigiii 
din Groapă, neică, vere, fîrta- 
te ? S-ar putea să te-audă, să 
te vadă copiii !

O ieșire din cumpeni, un 
început de încăierare pentru 
rezolvarea unor socoteli drep
te sau strîmbe își primeau re
pede partea de dojenire :

— Să vă fie rușine, măi ! 
Parcă ați fi ca oamenii, neoa
menii din Ouatu !

Le creșteau unora mustăți 
lungi, aveau odrasle mari. în 
raporturile cu băttînii care îi 
aduseseră pe lume arătau mai 
departe respect, obediență, pri- 
mindu-le mustrările, cînd li se 
cuveneau, cu fruntea aplecată.

Dacă femeia era mai tînără 
decît bărbatul ei, nu-l tutuia. 
„Dumneata" își spuneau între 
ei cînd se adunau anii și le 
încovoiau umerii.

Aceasta era lumea în care 
am trăit.

Se afla însă, în apropiere 
de ea, o altp. omenire la care, 
cu silă și rriilă, se făcea dese
ori referire : omenirea care 
trăia în zdrențe, în continuă 
flămînzire, tristă, înrăită, pe 
marginea gropilor cu stârvuri 
și gunoaie care au figurat 
cîndva în ghidul Bucureștilor. 
Se numeau : Groapa lui Ou
atu, a lui Tonola, a lui Ghe- 
rase. Era și aceea de la Flo- 
reasca.

Copilăria mi s-a învecinat 
cu două dintre ele. în urmă cu 
vreo patruzeci de ani am mai 
stat lîngă una. Cuibare de 
crîncenă mizerie materială și 
de dezolantă coborîre morală.

Am imaginea figurilor livi
de. Neastâmpărul inconștient 
al vîrstei ne îndrepta pașii în
spre ele, dar privirile crunte, 
săgetate asupra noastră și 
vorbele urîte pe care ni le a- 
runcau ne îndepărtau repede.

Un subiect asupra căruia am 
revenit deseori mai târziu în 
articolele pe care le scriam, 
veștejind nepăsarea edililor, a 
organelor sanitare și a stăpî- 
nitorilor, a fost lumea aceasta 
nefericită. Se opreau asupra 
ei și unii reporteri, dar 
mai mult în căutare de 
senzațional și pitoresc. I-am 
făcut loc și în unele pagini de 
literatură, punînd în ele com
pasiune, dar ferindu-mă de is
pita poetizării și a împrumu
tării limbajului pe care îl fo
losea ea.

De atunci este mult. Gropile 
au fost acoperite, bătătorite, 
pe locurile lor ridieîndu-se 
blocuri cu o omenire nouă și 
creîndu-se scuaruri perma
nent înflorite. Au rămas în 
adîncul acelor gropi suferințe 
grele și porniri reprobabile, 
cu justificări în vitregia unor 
vremuri pentru totdeauna 
schimbate.

A VIITORILOR ISTORICI DE ARTĂ
Festivalul

filmului
la sate

Marele poet sărbătorit pe scena „Scalei"
Documentele celui de al IX-lea 

Congres al P.C.R. au stimulat efor
turile colective, menite să găseas
că soluții cit mai bune, pentru 
atingerea obiectivelor econo
mice, sociale și culturale pro
gramate pentru viitorul cincinal. 
De aci decurg, după cum se știe, 
sarcini complexe și importante și 
pentru dezvoltarea învățămîntului 
superior, între altele cu privire la 
îmbunătățirea nivelului științific și 
la întrebuințarea cît mai rațională 
și cît mai economică a viitorilor 
specialiști. Relev aceste două as
pecte particulare, fiindcă asupra 
lor intenționez să insist în le
gătură cu organizarea învăță- 
mîntului de istoria artei și cu folo
sirea tinerelor cadre specializate 
în această disciplină.

în țara noastră se formează în 
prezent două categorii de specia
liști în istoria artei și muzeografi: 
unii cu pregătire specific universi
tară, alții cu pregătirea dobîn- 
dită în secțiile teoretice ale in
stitutelor superioare de artă 
plastică Se pune întrebarea dacă 
această formare a cadrelor de is
torici de artă în institute cu profil 
specific și deosebit corespunde u- 
nor necesități reale, sau e mai de 
grabă rezultatul unor tatonări pen
tru a găsi soluția cea mai potrivită. 
După părerea mea, o asemenea di
viziune nu răspunde unor necesi
tăți bine determinate, fiindcă ab
solvenții ambelor tipuri de învăță- 
mînt își găsesc în practică aceeași 
întrebuințare; din rîndurile acestor 
absolvenți se selecționează cadre 
pentru învățămîntul superior și me
diu, cercetătorii Institutului de is
toria artei al Academiei și ai sec
țiilor sale, personalul muzeelor de 
artă, și tot ei sînt purtătorii de 
cuvînt în presa de specialitate, 
unde semnează cu precădere în 
calitate de critici.

Dar mai importantă decît proble
ma titulaturii, e aceea a ambianței 
în care trebuie formați istoricii de 
artă: la Universitate, în cadrul fa
cultăților de istorie, sau la institu
tele superioare de artă, în secțiile 
teoretice ? Răspunsul angajează 
considerente complexe privitoare 
la programul de învățămînt și la 
mediul în care se desfășoară in
struirea. în ce privește programul 
de învățămînt, pare indiscutabil că 
istoricul de artă trebuie să pri
mească o instruire în parte comună 
cu aceea a istoricului. El trebuie 
să fie în măsură să folosească sur
sele de informație pe care le știe 
mînui istoricul, între altele docu
mentele vremii, inscripțiile etc. 
Important e și caracterul am
bianței psihologice oferit de 
cele două tipuri de școli superioa
re. Institutele de artă sînt menite 
să crească înainte de toate inter
pret ai realității, înzestrați cu o 
imaginație creatoare. Cercetarea 
științifică cere, în schimb, o imagi
nație analitică, capabilă să recon
stituie, din vestigii concrete, ima
gini corecte ale trecutului, fără 
nici o deformare, fără preferințe 
personale, cu alte cuvinte o ima
ginație sever disciplinată. Imagi
nația creatoare a artistului trebuie 
să fie impregnată de sensibilitate 
individuală, de emoție, în timp ce 
imaginația omului de știință tre
buie să fie subordonată metodic 
raționamentului, altfel istoricul ris
că să ajungă la concluzii arbitra
re, să reconstituie un trecut cu o 
evoluție conformă preferințelor sale 
personale. Iată de ce cred că is
toria artei e o disciplină care tre
buie încadrată învățămîntului uni
versitar, luîndu-se însă măsuri ca 
studenții de Ia istoria artei să aibă 
ocazia să cunoască și aspectele 
tehnicii profesionale prin care se 
înfăptuiește o operă de artă. A- 
ceastă completare ar putea-o rea
liza prin anumite seminarii pe 
care studentul în istoria artei le-ar 
urma la institutele de artă plastică 
din centrul universitar respectiv.

Cît privește formarea istoricului 
de artă în universități, în cadrul 
facultăților de istorie, trebuie să 
spunem că programul actual ni se 
pare nesatisfăcător. în prezent (în 
anii școlari trecuți numărul de ore
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afectat disciplinei fusese ceva mai 
mare și mai corespunzător) stu
dentul în istoria artei urmează un 
curs general în semestrul V, cu 
cîte 4 ore pe săptămînă, iar în se
mestrele VII—IX cîte un curs și 
seminar special de cîte 2 ore, după 
normele aplicate studenților de la 
istoria economică și social-politică 
ce se specializează în istoria veche, 
medie sau modernă și contempo

rană. întocmirea programei anali
tice a pierdut din vedere faptul că 
studenții de la secțiile de istorie 
vin la universitate cu oarecare pre
gătire, fiindcă în licee ei au dobîn- 
dit cunoștințe numeroase și temei
nice din istoria României și din is
toria universală, iar în primii trei 
ani universitari ei aprofundează 
acele cunoștințe.

Situația studentului care urmea
ză specialitatea istoria artei e 
însă cu totul diferită. în li
ceu el nu și-a 
noștință din 
rei specialități

însușit nici o cu- 
domeniul viitoa- 
și nici la univer

sitate nu are nici un contact cu a-
ceastă disciplină timp de 5 se
mestre, cu toate că tematica dis
ciplinei e neobișnuit de felurită: ea 
cuprinde istoria arhitecturii, sculp
turii, picturii, a miniaturii, a arte
lor aplicate, domenii diferite, cu o 
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terminologie complexă și nouă 
pentru student, și cu faze și forme 
de evoluție foarte variate la dife
ritele popoare. Deocamdată nici 
nu putem concepe o programă a- 
nalitică care să cuprindă toate a- 
ceste aspecte, și încă pe plan mon
dial. Dar cunoștințele de istorie a 
artei universale, pe care totuși tre
buie să și le însușească cel puțin 
în linii mari orice student în is
toria artei, apoi aprofunda
rea problemelor de artă româ
nească, cunoașterea și apli
carea metodelor de cercetare im
plică un număr de ore incompa
rabil mai mare decît cel rezervat 
de actuala programă analitică. 
Iată de ce propun să fie create 
secții de specializare în istoria ar
fei încă din primul an de universi
tate, secții în care aproximativ 
două treimi din cursuri să fie au
diate de studenții de la istoria ar
tei împreună cu colegii de la isto
rie, iar o treime să fie rezervate 
cursurilor de specialitate. în felul 
acesta socot că am crește cadre 
bine pregătite, în conformitate și 
cu experiențele făcute în țările cu 
o tradiție mai veche în predarea 
acestei discipline. O astfel de pre
gătire ar permite absolvenților să 
facă oricînd față și îndatoririlor 
din învățămîntul mediu, ca profe
sori de istorie. Amintim și faptul 
că în ultima vreme s-a pus în dis
cuție eventuala introducere în în
vățămîntul mediu a unor cursuri 
menite să ofere cunoștințe culturale 
mai generale, care vor include și 
aspecte din evoluția artistică.

Iată cîteva probleme pe care ne 
permitem să le supunem atenției 
forurilor de resort, cu convingerea 
că ele au o mare însemnătate 
pentru pregătirea cadrelor de is
torici ai artei, necesari în multe 
verigi ale vieții noastre culturale.

Duminică seara începe in întreaga 
țară Festivalul Ulmului pentru sate. 
Tradiționala manifestare a celei de-a 
șaptea arte va cuprinde toate cele 
5 648 de cinematografe sătești al 
căror număr a crescut cu aproape 
500 în acest an. Festivalul se va 
desfășura în două etape : prima in
tre 5 decembrie și 9 ianuarie, iar 
cea de-a doua între 16 ianuarie și 
20 februarie.

Pe agenda manifestărilor, un loc 
de frunte il ocupă creațiile artistice 
cele mai reprezentative ale cineaști
lor noștri și filme realizate in ulti
mul timp de cunoscute studiouri din 
străinătate. Acestora li se adaugă 
numeroase documentare și jurnale 
agricole, scurt-metraje didactice și 
de știință popularizată, cele mai 
recente jurnale de actualități etc.

• în aula Liceului nr. 1 „Geor
ge Coșbuc" din Năsăud a avut loc 
vineri după-amiază o adunare 
închinată împlinirii a 80 de ani 
de la nașterea lui Liviu Rebreanu. 
Cu acest prilej, conf. univ. Al. Piru 
de la Universitatea București, 
Dumitru Mircea, redactor șef al 
revistei „Tribuna", scriitorul Du
mitru Radu Popescu și 
Rebreanu, fratele mai mic 
torului, au vorbit despre 
activitatea prozatorului.

Tiberiu 
al scrii- 
viața și

• După succesele repurtate de 
baritonul David Ohanesian și pia
nistul Valentin Gheorghiu, care 
și-au dat concursul la manifestă
rile prilejuite de deschiderea noii 
stagiuni muzicale în capitala Gre
ciei, un alt artist român, barito
nul Dan lordăchescu, a plecat la 
Atena. Cîntărețul român va debu
ta pe scena operei din acest oraș 
în patru spectacole cu „Evgheni 
Oneghin".

(Agerpres)

„A-
De atunci, pe întreg

început în malul înflorit, salutat 
de explozia floiicolă a magnoliilor 
și a trandafirilor, menită parcă să 
încununeze ca niște lauri aniver
sarea a șapte secole de la naște
rea nemuritorului poet, „Anul Dan
te" este bogat în manifestări care 
dau strălucire amintirii veșnic vii 
a creatorului limbii literare moder
ne italiene, autorului acelei capo
dopere care este „Divina Come
die".

Au trecut șase luni de cînd la 
Campidoglio însuși președintele re
publicii italiene, Saragat, a inaugu
rat cu cele mai mari onoruri 
nul Dante".
cuprinsul țării se desfășoară fes
tivități și conferințe, văd lumina 
tiparului nenumărate volume. La 
Florența, acolo unde s-a născut, la 
Verona unde a trăit zilele triste ale 
exilului, ori la Ravenna unde s-a 
stins din viață și ai cărei locuitori 
îți amintesc și astăzi cu mîndrie 
că străvechea lor cetate l-a găzduit 
pe Alighieri, au loc adevărate pe
lerinaje. Prin aceste locuri celebre 
se perindă și acum, în zilele lui 
decembrie, mii și mii de oameni nu 
numai din Italia dar și din multe 
țări ale lumii.

în urmă cu puțin timp, în palatul 
Campidoglio a avut loc Congre
sul extraordinar internațional de 
studii dantești. Oameni de litere 
din multe țări ale lumii au evocat 
figura marelui poet, după care au 
vizitat localitățile cuprinse în 
„triunghiul existenței lui Alighieri".

Poetul a fost comemorat și pe 
scena vestitei „Scala" din Milano. 
Nici în zilele marilor sale premie
re, „Scala" nu a cunoscut o ase
menea afluență, căci în afara ce
lor trei mii de persoane care au 
umplut pînă la refuz teatrul, alte 
cîteva mii au urmărit festivitățile 
dincolo de zidurile sale, prin in
termediul megafoanelor. Festivi
tatea a culminat prin executarea în 

premieră de către orchestra diri
jată de maestrul Nino Sanzogno, a 
Simfoniei „Dante" de Liszt.

Dintre nenumăratele apariții edi
toriale, care au invadat literalmen
te librăriile italiene, cîteva se im
pun fără îndoială atenției. Este 
vorba înainte de toate de cele trei 
volume ale „Divinei Comedii", în- 
tr-o ediție apărută sub îngrijirea 
lui Nicolo Tomaseo și cuprinzînd 
550 de ilustrații realizate de cei 
mai cunoscuți pictori ai Italiei. Este 
o lucrare de vaste proporții, edi
tată în condiții excepționale, care 
s-a bucurat de un strălucit succes. 
Acum cîteva zile, editorul Alberto 
Tallone a scos o carte cuprinzînd 
25 de rime dantești, ilustrate de că
tre pictorul Alberto Burri.

în cadrul „Anului Dante’ și-a 
spus cuvîntul și știința. Unul din 
cele mai moderne calculatoare e- 
lectronice din lume, așa-numitul 
70—00 aflat la Centrul național de 
calcule electronice de la Pisa, și-a 
început activitatea cu... Dante. Noul 
calculator a executat în numai 18 
ore o muncă științifică ce ar fi ne
cesitat ani și ani de investigații 
din partea cercetătorilor. El a sta
bilit printre altele că poemul „Di
vina Comedie" cuprinde în total 
101 499 cuvinte și că substantivul 
cel mai frecvent folosit este ochi.

în inima Romei, în celebrul Pa
lazzo Venezia, construit în secolul 
al XV-lea, s-a deschis în aceste zile 
expoziția națională Dante. în să
lile sale, prin care se perindă zil
nic mii de vizitatori, sînt expuse 
nenumărate documente și reprodu
ceri fotografice, opere originale de 
artă și texte dantești de mare va
loare. Sînt expuse portrete ale poe
tului executate de-a lungul anilor 
de către diferiți pictori, printre 
care cele mai cunoscute sînt cele 
ale lui Andrea del Caslagno și 
Luca Signorelli. Vizitatorul poate să 
vadă printre altele autograful ori
ginal al papei Leon al X-lea, care 
prin vestita sa scrisoare intervenea 
pentru mutarea osemintelor lui Ali
ghieri de la Ravenna la Florența. 
Cea mai mare parte a expoziției 
este ocupată de diferite opere ale 
lui Dante apărute în străinătate-. 
Printre ele se află și mari foto
copii ale unor traduceri apărute în 
românește. Recunoaștem printre ele 
pe cea a lui Coșbuc, din care este 
expusă la vedere prima strofă din 
cîntul 7 al Infernului. Alături se 
află alte două traduceri românești 
mai vechi, cu ortografia vremii și 
cu frumoase ilustrații. Sub crista
lul unei vitrine se află alte cărți e- 
ditate în țara noastră, printre care 
și o lucrare a lui Nicolae Iorga des
pre viața și opera lui Dante. Pe u- 
nul dintre pereții centrali, printre 
multele picturi semnate de artiști 
din diferite țări ale lumii care ilus
trează momente din „Divina Co
medie", sînt și reproduceri ale ar
tiștilor plastici români Constanti- 
nescu și Gy Szabo Bela, lucrări e- 
xecutate în tempera și acuarelă, 
precum și gravuri.

Am asistat recent la o repetiție 
în studioul televiziunii din Roma. 
Sub lumina reflectoarelor, printre 
numeroasele camere de luat ve
deri, un grup de actori se pregă
teau pentru spectacolul ce va fi 
prezentat pe micul ecran la mijlo
cul lunii decembrie. Interpretul lui 
Dante, actorul Giorgio Albertazzi, 
îl înfățișează pe poet sub as
pect realist, uman. Printre altele, 
vor fi prezentate scene care îl e- 
vocă pe Dante ca participant la 
bătălia de la Campaldino, printre 
tovarășii săi de arme, ca diplomat 
în calitate de ambasador la Floren
ța, în exilul plin de tristețe ca și în 
clipele sale de fericire alături de 
Beatrice, inspiratoarea „Divinei 
Comedii" și a poeziilor sale cele 
mai vestite. In rolul Beatricei va 
apare o tînără artistă de 16 ani, 
Lauretta Goggi.

„Anul Dante" este în plină des
fășurare și, după cîte ne spune pro
fesorul Silvio Pasquazi, secretarul 
general al Comitetului național 
pentru celebrarea lui 
continua cu noi 
sînt în pregătire 
luni ale lui 1966.

Dante, va 
manifestări care 
pentru primele

Ion MÄRGINEANU
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ÎN LUMEA ■ „Lemnul plastic” ? Impreg
nate cu o substan{ă specia
lă și supuse iradierii, macro-

I moleculele lemnului se
schimbă căpătînd o rezis
tență cu totul neobișnuită. iln fotografie : un aspect al 
cercetărilor dintr-un labo
rator universitar american

Lord ALEXANDER

TODD, profesor

la Universitatea 

din Cambridge

— Anglia

GIGANTICE
Viața nouă a unor 
compuși naturali
acad. CR1STOFOR I. SIMIONESCU

xl
;

Cuceririle uneia din cele 
mai tinere ramuri ale chi
miei — cea a polimerilor 
— se adaugă altor în
semnate realizări ale ști
inței din ultimele decenii. 
Chimia macromoleculară mo
dernă a reușit să sintetizeze 
produși cu proprietăți uneori 
superioare celor obținuți din 
lumea vegetală sau animală.

Asistăm astăzi, pe plan 
mondial, la o serioasă con
curentă între produsele 
macromoleculare obținute 
prin sinteză chimică și cele 
naturale sau artificiale, cu 
tendința ca polimerii sinte
tici să înlocuiască în cît mai 
multe domenii și cu cît mai 
variate sortimente ceea ce 
se produce în „fabrica na
turii“. Se va termina aceas
tă competiție cu abando
narea preocupărilor de spo
rire și valorificare a resur
selor naturale ? Desigur că 
nu !

Să ne oprim la un singur 
exemplu. Celuloza este cea 
mai răspîndită substanță 
organică din natură, repre- 
zentînd componenta prin
cipală din membrana celu
lară a majorității plantelor 
inferioare, a totalității ce
lor superioare și din unele 
microorganisme. Consumul 
mondial de celuloză a fost 
în 1962 de circa 500 mili
oane tone (sub formă de 
lemn, combustibil, hîrtie, 
țesături, fire etc.), iar ce
luloza pură obținută de cir
ca 30 milioane tone.

Rezervele de celuloză în 
natură sînt enorme, de or
dinul miliardelor de tone ; 
importanța deosebită a a- 
cestui compus macromole
cular rezidă în caracterul 
practic nelimitat al utiliză
rilor sale, în anuala reîn
noire a resurselor. Aceasta 
se referă la macromolecu- 
lele din regnul vegetal, ca 
lignina și poliozele (sub
stanțe din compoziția lem
nului), cauciucul natural, 
proteinele, alginații (sub
stanțe din alge), cît și la 
cele din lumea animală — 
lîna, mătasea naturală, pie
lea etc. Aceste însemnate 
resurse de materiale, alcă
tuite din molecule-gigant, 
se cer transformate în cît 
mai variate produse, cu 
proprietăți mereu îmbună
tățite. Creșterea populației 
globului, dezvoltarea eco
nomiei țărilor subdezvol
tate, ridicarea nivelului 
de viață al oamenilor, 
Impun găsirea de noi soluții, 
pentru ca, alături de produ
sele de sinteză chimică, să 
răspundă și cele naturale, tot 
mai mult exigențelor civili
zației umane.

Una din căi, pe care chl- 
miștll încep să o fructifice 
și care ar putea reprezenta o 
„nouă viață" pentru compușii 
macromolecular! naturali, este 
cea a îmbinării acestora cu 
polimeri sintetici, într-un 
așa-numit „copolimer grefat", 
avînd proprietățile specifice 
ale celor doi componențl.

îmbinarea însușirilor pro- 
dușllor macromolecularl na
turali cu cele ale polimerilor 
flnteticl oferă posibilități în
semnate pentru obținerea 
unor materiale cu proprietăți 
neîntîlnite în natură. Iată te
meiuri pentru adîncirea 
studiilor de modificare di
rijată a însușirilor celulo
zei, a fibrelor artificiale re
zultate din celuloză și a 
altor polioze, pentru extin
derea cercetărilor de la nivel 
molecular (copolimerizare 
grefată, tratarea mătăsii 
sau celofibrei vîscoze cu 
anhidridă acetică, crearea 

de legături chimice nesatu
rate în vederea creșterii 
adeziunii fibrelor celulozice 
față de substanțe sintetice
cu proprietăți cauciucoase, 
etc.), la nivel supramolecular 
(modificarea texturii fibre
lor prin diferite procese).

Sub aspect teoretic deo
camdată și, desigur, practic 
în scurt timp, apare pen
tru exemplul luat — com-
pusul macromolecular na
tural, celuloza — posibilita
tea obținerii prin reacții 
chimice a unor structuri 
conformaționale noi, deo
sebite de cea naturală. Este 
deci vorba de o nouă chimie 
a celulozei, izvorîtă din 
competiția pe care am 
menționat-o, din cerin
țele practicii. Deose
bit de interesante sînt 
transformările chimice ale ce
lulozei, reflectate în obține
rea de lacuri rezistente la in
temperii și umezeală, de fibre 
șl țesături neșifonabile, de 
materiale înrudite cu lemnul, 
dar cu mare rezistență la foc, 
etc.

Ne găsim abia la în
ceputul unui nou domeniu 
al chimiei macromolecu
lare, cel al copolimerilor 
grefați, domeniu în care 
sînt în curs cercetări și în 
țara noastră. Strădaniile 
depuse pentru dezvoltarea 
și adîncirea lui vor fi cu 
siguranță răsplătite prin 
larga rezonanță în știință 
și tehnologie.

Materialele plastice cuceresc un nou domeniu : constvucția de avioane. Ce-i drept, 
acest avion pe care-1 realizează un cercetător francez este încâ destul de mic

RADIAȚIILE Șl CALITATEA
Dr. L WUCKEL

Institutul de metale foarte pure 
si fizica metalelor—Dresda

Numeroase ramuri ale teh
nicii moderne solicită în mă
sură crescîndă materialele 
plastice. Cresc și pretențiile 
în ce privește calitatea aces
tor materiale.

O dată cu punerea in func
țiune a primelor reactoare 
nucleare s-a constatat că a- 
supra unor tipuri de materia
le radiațiile au un efect dău
nător, în timp ce la altele — 
îndeosebi la materialele plas
tice — pot determina îmbu
nătățirea unor proprietăți. 
Se știa și înainte că radia
țiile emise de substanțe ra
dioactive pot provoca trans
formări chimice, la fel ca și ce

® Masele plastice astăzi și în 

perspectivă ® Concurent redu

tabil • Proprietăți nebănuite

— întrebuințări multiple

® Unul din domeniile cele

mai fascinante ale stiintei

m Materialele plastice 
au găsit încă o utili

zare : protejarea țărmu
rilor. In Anglia se folo
sesc în prezent, pentru a- 
părarea coastelor sudice 
ale insulei, un fel de alge 
artificiale din plastic. Ele 
s-au dovedit foarte utile 
în amortizarea valurilor și 
frînarea proceselor de e- 
roziune.

EH Meteorologia recurge 
““ și ea la masele plas
tice. Sondele meteorolo
gice, duse de rachete la 
înălțimi de pînă la 60 de 
km, se întorc încet spre 
Pămînt cu ajutorul unor 
baloane de nailon care, 
la un diametru de 4 
metri, cîntăresc doar 500 
de grame.

In vederea cercetă- 
rilor submarine se 

realizează astăzi în 
S.U.A. nacele foarte re
zistente din fibre de sti

lelalte forme de energie (de 
exemplu : căldura, lumina). 
Acest fenomen nu avea im
portanță practică, atîta timp 
cît nu existau surse de ira
diere corespunzătoare. Con
struirea de reactoare nuclea
re, de surse radioactive cu 
cobalf-60 și de acceleratori 
de electroni a creat, în ul
timii ani, condițiile pentru a- 
piicarea în tehnică a proce
selor radiochimice. în pre
zent se studiază în multe țări 
aplicarea radiațiilor de mare 
energie atîf pentru prepara
rea de mase plastice (polime- 
rizare radiativă), cît și pen
tru modificarea proprietăților 

clă, impregnate cu cau
ciucuri sintetice întărite. 
Spre deosebire de obiș
nuitele batiscafuri, în 
greutate de cîteva zeci 
de tone, o asemenea na- 
ceiă cîntăreijte numai 
546 kg, rezistind la pre
siuni de aproape 900 at
mosfere. Programul de 
cercetări prevede reali
zarea unor asemenea ve
hicule submarine, de 
mare manevrabilitate, în 
stare să reziste la 1 150 
atmosfere, ceea ce co
respunde unei adîncimi 
de 11 500 de metri.

F® „Hîrtia permanentă“ 
““ reprezintă o realiza
re a Institutului de e- 
lectrotehnică „Lenin“ din 
U.R.S.S. în compoziția ei 
intră azbest, fibre de sti
clă și un material plas
tic care servește ca liant. 
Se consideră că noul 
produs va fi utilizat în

lor (ramificarea lanțurilor 
polimere, copolimerizare prin 
grefare).

Operația prin care se pre
pară marea majoritate a a- 
cestor materiale se bazează 
pe adăugirea la materia 
primă (așa-numitul mono
mer), care constituie punctul 
de plecare, de inițiatori chi
mici, de substanțe care, o 
dată cu încălzirea, pornesc 
polimerizarea, adică unirea 
mai multor monomeri într-o 
singură moleculă foarte mare, 
în cazul polimerizării ra
diative, rolul de iniția
tor revine radiațiilor. Nu 
mai este nevoie nici să 
adăugăm substanțe străine, 
nici să recurgem la încălzire. 
Polimerizarea poate deci fl 
realizată la orice temperaturi, 
oricît de joase, și chiar cînd 
corpurile se află în stare so
lidă. Această metodă permite 

special ca material izo- 
lant.

Effl La recentul Congres 
853 anual al Asociației 
chimiștilor americani una 
din temele de cercetare 
comunicate se referă la 
posibilitatea schimbării 
structurii părului ome
nesc, prin metode utili
zate în chimia fibrelor 
sintetice, pentru a se e- 
vita efectul dăunător al 
unor procedee cosmetice 
actuale (permanent, co
lorare etc.).

Specialiști maghiari 
au brevetat proce

deul de fabricare a unui 
material plastic — meta- 
midul — un înlocuitor al 
bronzului. Cuzineții con
fecționați din acest ma
terial rezistă de trei ori 
mai mult, avînd totuși o 
greutate mult mai mică.

ra în portul Hamburg 
™ se experimentează o 
nouă metodă de fixare a 
încărcăturilor în calele 
vapoarelor. între lăzi se 
așează saci de cauciuc 
sau nailon care sînt um- 
flați apoi, cu ajutorul unor 
baloane, cu aer compri
mat. Lăzile nu mai ba
lansează din cauza tan
gajului și nu mai trebuie 
legate, evitîndu-se dete
riorările.

■S Materialele plastice 
““ permit realizarea u- 
nor case „gonflabile“, a- 
vînd pereți dubii din țe
sături sintetice, umflate 
cu aer în genul baloane- 
lor. în R. D. Germană a 
fost realizată în acest fel 
o hală de expoziție, iar 
în Franța un cinemato
graf transportabil, avînd 
înălțimea unui bloc de 6 
etaje și o capacitate de 
3 000 de locuri.

n Consumul de textije 
“™ reprezintă astăzi în 
lume 5 kg pe cap de lo- 

prepararea unor polimeri de 
o puritate extraordinară, ne
cesari în diferite utilizări teh
nice.

în S.U.A. se și aplică pe 
scară industrială procesul de 
ramificare prin iradiere a 
lanțurilor polimere, în fabri
carea de folii și cabluri de 
polietilenă. Ramificarea lanțu
rilor polimere înseamnă for
marea unor legături chimice 
între macromolecule.

După iradiere, polietilena, 
care în mod normal se în
moaie la 10—130°C, rezistă la 
temperaturi de pînă la 300° C. 
O astfel de polietilenă cu 
lanțuri ramificate poate înlo
cui, de pildă, feflonul, un 
material mult mai scump și cu 
o greutate specifică mai mare. 
Ea poate fi folosită și în ra- 
dioelecfronică, la fabricarea 
de circuite imprimate (re
zistente la temperatura de to
pire a aliajelor de lipit) sau 
în electronică și energetică, 
ca material izolant pentru 
cabluri de curent puternic 
sau cabluri de aparataj, utili
zate la temperaturi ridicate. 
Poate fi modificată, prin 
iradiere în sensul dorit, fie

CELUIAR

STICLOPLAST,
un concurent

Macromoleculele 
nucleici repre- 

a vie- 
dintre acizii mi

cuitor. Se prevede că 
pînă în 1980, cifra se va 
ridica la circa 8 kg. A- 
vînd în vedere și crește
rea populației, fibrele 
textile naturale nu ar pu
tea face față necesități
lor, chiar dacă producția 
lor s-ar dubla. Perspec
tivele fibrelor sintetice 
sînt deci evidente.

Din materialele poli- 
amidice se realizează 

rezervoare pentru tran
sportul petrolului. Un re
morcher poate trage o a- 
semenea cisternă pînă la 
destinație unde este go
lită, împăturită și trans
portată înapoi la portul 
de plecare.

R® Omul ar avea nevoie 
de 10 kg de îmbră

căminte pentru a rezista 
la o temperatură de mi
nus 10 grade Celsius. Da
torită țesăturilor din fibre 
sintetice cu proprietăți 
termoizolante sînt 
ciente numai 6 kg. 
nele țesături <_
gen, metrul pătrat 
rește 250 grame.

sufi- 
kg. La u- 
de acest 

cîntă-

mică

H3 Prin sinteză chimică 
pot fi obținute mate

riale plastice foarte fine 
și sterilizate, care nu de
termină coagularea sîn- 
gelui sau denaturarea 
albuminelor. Cu ajuto
rul unor astfel de ma
teriale s-ar putea con
strui în viitor o 
„pompă“. Bătînd în rit
mul necesar, datorită 
unui stimulator cardiac 
electric (care a și fost in
ventat), ea ar putea să 
înlocuiască inima „defec
tă“ a omului. Se proiec
tează și realizarea unui 
rinichi artificial. Organis
mul nu elimină astfel de 
materiale; dimpotrivă ele 
sînt înconjurate și între
pătrunse de fibrele țesu
tului viu, ceea ce face 
posibilă realizarea aces
tor proiecte.

Se știe de multă 
că proprietățile me- 

sînt determina- 
numai de compc-

întreaga masă, fie numai su
prafața unui obiect de mate
rial plastic. Se recurge la a- 
ceastă metodă pentru îmbu
nătățirea comportării plasti
celor la colorare sau lipire, 
precum și pentru împiedica
rea fenomenelor neplăcute 
de electrizare.

Procedeul poate servi și la 
îmbunătățirea caracteristicilor 
polimerilor naturali bruți, 
cum sînt cauciucul natural, 
celuloza sau lemnul. Prin 
grefarea pe lemn de mono
meri, ca sfirenul sau acriloni- 
frilul, se îmbunătățește con
siderabil duritatea, elasticita
tea și stabilitatea dimensio
nală a acestuia.

Utilizarea radiațiilor boga
te în energie pentru prepa
rarea și îmbunătățirea pro
prietăților materialelor plasti
ce se află abia la începu
tul ei. Rezultatele cercetări
lor din ultimii ani ne îngă
duie să apreciem insă opti
mist perspectivele. Tendința 
de scădere care se observă 
la costul instalațiilor de ira
diere va avea, fără îndoială, 
o puternică influență,

a-

V. M. CEREDNICENKO 
director adjunct al Institutului de 
chimie fizică „L. I. Karpov"— Moscova
In trecut, erau vestite 

spadele din Damasc ; se 
spunea că ele despică pînă 
și un fulg- care ar cădea pe 
tăișul lor. Pentru a obține 
același oțel, s-ar părea că 
este suficient să analizăm 
compoziția lui în laborator, 
să luăm apoi, în aceeași 
cantitate, elementele din 
care este alcătuit și să le 
topim. Vom fi foarte sur
prinși cînd vom constata că 
ceea ce obținem nu este 
nici pe departe oțelul de 
Damasc. Aceleași elemen
te, luate în aceeași propor
ție, nu mai dau aceeași ca
litate.
vreme 
talelor 
te nu 
nența lor chimică, ci și de 
structura obținută prin că- 
lire.

In producția materialelor 
plastice, se pune astăzi a- 
ceeași problemă. Prin mo
dificări de structură, se în
cearcă să se imprime ma
terialelor plastice proprie
tăți fizice și mecanice di
ferite. La institutul nostru, 
acad. V. A. Karghin lucrea
ză la teoria maselor plas
tice, așa cum a fost elabo
rată în decursul veacurilor 
teoria metalelor.

Proprietatea unor poli
meri de a cristaliza era cu
noscută și înainte ; s-a 
descoperit însă că și po
limerii amorfi, conside
rați cu desăvîrșire lipsiți de 
structură, dispun de o 
structură foarte variată, 
precum și că în polimeri de 
aceeași natură chimică, în 
funcție de condițiile de 
cristalizare și de polimeri- 
zare, se pot obține structuri 
diferite. S-a elucidat astfel 
și o problem^ importantă 
pentru practică și anume, 
că diferitele structuri au 
proprietăți mecanice dife
rite.

Prof. Slominski, elev și 
colaborator al academicia
nului Karghin, a reușit să 
sintetizeze poliacrilați, 
dică polimeri termorezis- 
tenți. Aceștia pot fi obți
nuți, în funcție de condițiile 
de sinteză, fie în formă fi- 
brilară, fie globulară. Ma
terialul globular este fragil, 
cel fibrilar însă are pro
prietăți mecanice superioa
re, fiind foarte tare și re
zistent la lovituri.

Structura polimerilor poa
te fi dirijată prin diferite 
metode. Dacă i se adaugă 
polimerului topit, în canti
tăți mici, un praf foarte fin 
din anumite substanțe care 
au un punct de topire mai

înalt decît acesta, dar fără 
a intra în reacții chimice cu 
el, se pot obține polimeri cu 
structuri cristaline foarte 
diferite. S-au realizat ast
fel materiale cu o mare re
zistență mecanică și foarte 
stabile chiar și la o exploa
tare îndelungată. Aceste 
materiale noi prezintă pers
pective economice impor
tante.

în prezent, există poli
meri care prin rezistența lor 
pot fi comparați cu oțelul. 
Sticloplastul, de pildă, are 
o rezistență mare la întin
dere și compresiune. Corn- 
parînd sticloplastul cu oțe
lul obișnuit, primul se va 
dovedi mai rezistent. Dacă 
luăm însă oțelul cel mai 
bun, pe unitatea de volum, 
oțelul se va dovedi supe
rior concurentului său. 
Dacă facem această probă 
pe unitatea de greutate, a- 
tunci întîietatea va reveni 
sticloplastului, de patru ori 
mai ușor decît oțelul.

Ce este sticloplastul ? Un 
material care poate fi ase
mănat cu betonul armat. în 
sticloplast, rolul barelor de 
oțel îl joacă fibrele de 
sticlă, iar rolul betonului, 
materialul plastic. Acest gen 
de materiale armate prezin
tă o rezistență mare, la o 
greutate relativ mică. Este 
de prevăzut că importanța 
acestor materiale va crește; 
în special cele de tipul sti
cloplastului au și cunos
cut numeroase aplicații : 
fabricarea de ambarcațiuni, 
caroserii de automobile, 
case, aparate de zbor, con
ducte etc. Prin 
de preparare, 
care folosesc 
fibre de sticle 
ori multe defecte — micro- 
fisuri, goluri. Acestea fac să 
scadă rezistența lor.

In laboratoare s-au și ob
ținut, sub formă de mono- 
cristale, în condiții specia
le, materiale care prezintă 
o rezistență enormă, de 1 009 
—1 500 kg Ia mm pătrat. în 
ultima vreme, a putut ii im
primată o asemenea rezis
tență și fibrelor de sticlă, 
prin lichidarea defectelor 
arătate. Există deci mari re
zerve pentru sporirea rezis
tenței materialelor de acest 
gen Una din principalele 
preocupări ale oamenilor 
de știință este de a mări 
gama acestor materiale de 
mare perspectivă.

condițiile loi 
materialele 

ca armătură 
cuprind une-

Pagină realizată de Gh. BARBU, A. MUNTEANU, 
Șt. DEJU, M. CORCACI

Una dintre caracteristici
le cele mai pregnante ale 
ființelor vil este folosirea - 
substanțelor cu molecule u- 
riașe, într-o măsură mult 
mai mare decît în lumea 
anorganică. Plantele, de 
pildă, folosesc celulo
za șl lignina ca mate
rii constitutive ale corpului 
lor, animalele utilizează în 
acest scop, în special, pro
teinele, 
acizilor 
zintă baza însăși 
ții. Unii 
cleici, formînd așa-numite- 
le gene, intră în alcătuirea 
cromozomilor celulei. Ei 
poartă în moleculele lor, ca 
un fel de cod, tiparul ere
ditar prin care caracteristi
cile celulelor-mamă sînt 
trecute celulelor fiice. Alți 
acizi nucleici determină, 
sub controlul genelor, cît și 
direct, sinteza tuturor pro
teinelor — structurale și en- 
zimatice — necesare func
ționării organismului viu. 
Există și acizi nucleici care 
formează virusurile, agen
ții unor boli.

Nu este de mirare deci 
că aceste macromolecule 
naturale sau biopolimerii, 
cum au fost denumiți, se 
află astăzi în focarul inte
resului științific al fizicieni
lor, chimiștilor, biochimiști- 
lor și biologilor care, prin 
cercetările lor, au conturat 
domeniul nou al biologiei 
moleculare. în ultimii ani, 
această ramură a științei 
a înregistrat progrese im
presionante. A fost desci
frată structura amănunțită 
a unor proteine mai mici. 
Mai mult, au fost chiar sin
tetizate în laborator un nu
măr de proteine mici sau 
hormoni. Cele mai impre
sionante realizări s-au obți
nut însă în domeniul acizi
lor nucleici, care au mole
cula constituită din multe 
mii de unități, toate asam
blate între ele într-un mod 
regulat.

Sinteza chimică a acestor 
unități mici este astăzi po
sibilă, iar prin utilizarea de 
enzime, pot fi preparate și in 
unități întrucîtva mai «nari 
de compoziție diferită. 
Foarte recent, s-a reușit 
cu ajutorul unei enzime izo
late din celule infectate de 
virus să se sintetizeze în 
eprubetă acidul nucleic al 
virusului infectant. In alte 
experiențe s-au realizat 
mutații dirijate ale virusu
rilor, prin tratamente chimi
ce specifice, modificîndu-se 
comportarea lor biologică.

Acesta este, desigur, ți
nui din domeniile cele mai 
fascinante ale științei con
temporane. Mi 
că în 
cetător 
martor 
ficiale 
minării bolilor virotice, poa
te și al cancerului, ca ur
mare a modificării chimice 
a acizilor nucleici, a înlo
cuirii vaccinurilor și anti
corpilor, deocamdată pro
duse încă pe cale natura
lă, prin substanțe prepara
te în laborator. Se poate 
prevedea, pentru mai tîrziu, 
și posibilitatea modificării, 
deliberate a organismelor 
vii, prin tratarea chimică 
selectivă 
formează genele.

Aceste realizări ale știin
ței au pus în mîna omului 
puteri colosale, utilizarea 
lor poate avea și consecin
țe mărețe, și nefaste. Pen
tru om, cunoașterea nu
cleului celular este cel pu
țin la fel de importantă ca 
și cunoașterea nucleului a- 
tomic. Să sperăm că, de 
data aceasta, omul va fo
losi cunoștințele sale cu în
țelepciune.

se pare 
viitor tînărul cer- 

de azi va fi 
al producerii arti- 
de virusuri, al do-

a materiei care



RECEPȚIE CU PRILEJUL 
VIZITEI DELEGAȚIEI 

MARELUI HURAL POPULAR 
AL R. P. MONGOLE

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a oferit vi
neri seara o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
Marelui Hural Popular al 
Mongole, condusă de acad, 
rîn Șirendîb. Au participat 
Bodnaraș, Ianoș Fazekaș, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai Consiliului de 
Stat, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai guver
nului, președinți ai Comisiilor 
permanente ale M.A.N., deputați, 
oameni de știință și cultură, gene
rali, ziariști. Au luat parte To- 

t goociin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, și 
membrii ambasadei. In timpul re
cepției, Ștefan Voitec și acad. Ba- 
zarîn Șirendîb au rostit toasturi.

TELEGRAMĂ
Corneliu Mănescu, ministrul a- 

facerilor externe, a primit o tele
gramă de răspuns din partea mi
nistrului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, A. Gromîko, în 
care îi mulțumește pentru caldele 
felicitări și bunele urări transmise

cu prilejul celei de-a 48-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.
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R. P. 
Baza- 

Emil 
acad.

ÏNTOARCEREA
DIN R. D. GERMANĂ

A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
AI P.C.R.

Vineri seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R. condusă de tovarășul loan 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secrețar al Comitetului re
gional Banat al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.S.U.G., a făcut o 
vizită în R. D. Germană. Pe aero
portul Băneasa, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Aldea 
Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, Miu Dobrescu 
și Ion Savu, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști ai C.C. al P.C.R. 
Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

C.A.ER.: Ședința Comisiei1 » 
permanente pentru industria 
de petrol și gaze COSTA RICA Corespondența din Moscova

★
Delegația Academiei Republicii 

Socialiste România, condusă de 
acad. Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei, s-a înapoiat vineri di
mineața din Uniunea Sovietică, 
unde a făcut o vizită la invitația 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

(Agerpres)

Încheierea unor acorduri economice
Intre românia și danemarca

între 19 noiembrie 
brie a. c., o delegație 
dusă de ambasadorul Anker Svart, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe al Danemarcei, a purtat 
discuții la București cu privire la 
schimburile comerciale și plățile 
între România și Danemarca.

în urma tratativelor care au a- 
vut loc, s-au semnat la Ministe
rul Comerțului Exterior Protoco
lul privind listele de mărfuri pe 
anul 1966 din cadrul Acordului co
mercial pe perioada 1966—1970, 
precum și Protocolul referitor la 
trecerea la sistemul de plăți pe

și 3 decem- 
daneză, con-

bază de valute convertibile între 
cele două țări.

De asemenea, s-a parafat noul 
Acord comercial pe termen lung, 
valabil în perioada 1966—1970.

La semnare și parafare au luat 
parte : V. Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, func
ționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior, din Ministe
rul Afacerilor Externe și de la 
Banca Națională. De asemenea, a 
asistat V. Christensen, însărcinat 
cu afaceri al Danemarcei la Bucu
rești.

între 25 noiembrie și 1 decem
brie a.c. a avut loc la Budapesta 

. cea de-a XXI-a ședință a Comi
siei permanente pentru industria 
de petrol și gaze a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței au partici
pat delegațiile : Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Populare 
Ungare, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Socialiste România, 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste și Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

în calitate de observatori au 
participat reprezentanții Republi
cii Democrate Vietnam, Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Comisia a ascultat comunicarea 
cu privire la sarcinile Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze ce decurg 
din hotărîrile ședințelor a XVIII-a 
și a XlX-a ale Comitetului Exe
cutiv.

Comisia a aprobat planul de 
coordonare a celor mai importante 
cercetări științifice și tehnice în 
domeniul industriei de petrol și 
gaze, care prezintă interes reci
proc și se efectuează de țările 
membre ale C.A.E.R. în anii 1966— 
1970 și 1966—1967, precum și pla
nul de lucru al Comisiei pe anul 
1966.

Comisia a examinat problemele 
legate de perfecționarea tehnicii 
și tehnologiei de foraj a sondelor 
în orizonturile petro-gazeifere a- 
dînci, a tehnicii și tehnologiei ex
tracției țițeiului și alte materiale 
ale grupelor de lucru ale Comisiei 
și ale sectorului pentru industria 
de petrol și gaze al Secretariatului 
Consiliului, în conformitate cu 
planul de lucru al Comisiei.

Lucrările ședinței s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Plenara C. C. al Partidului
Avangarda Populară

SAN JOSE 3 (Agerpres). — La 
San Jose a avut loc cea de-a 6-a 
plenară a C.C. al Partidului A- 
vangarda Populară din Costa Rica. 
In cadrul plenarei a fost anali
zată situația politică internă, ca 
urmare a interzicerii participării 
la alegeri a partidului Uniunea 
populară-socialistă, sprijinită de 
Partidul Avangarda Populară din 
Costa Rica.

După cum s-a arătat la plenară, 
pericolul unei lovituri de stat con
tinuă să existe. Imperialiștii a- 
mericani sînt direct interesați în 
rezultatul alegerilor și caută să 
instaureze în Costa Rica un re
gim militar despotic. Ei vor să 
exercite un control mai larg a- 
supra vieții economice și politice 
a țărilor din America Centrală și 
de aceea încurajează planurile de 
integrare politică, economică, mi
litară și polițienească în țările A- 
mericii Centrale. Plenara a însăr
cinat Comisia politică a Comitetu
lui Central al partidului să tra
seze în cel mai scurt timp tactica 
care trebuie urmată pentru a o- 
rienta masele. în ce privește pri
mejdia unei lovituri de stat, la 
plenară s-a arătat că partidul tre
buie să se pronunțe împotriva în
călcării orînduirii constituționale 
și trebuie să lupte pentru respec
tarea rezultatelor alegerilor, indi
ferent cine va ieși învingător.

La plenară s-a hotărît, de ase
menea, să se condamne poziția de-

legației din Costa Rica la confe
rința de la Rio de Janeiro. Dele
gația din Costa Rica a acționat în 
pofida voinței poporului și a hotă- 
rîrii adoptată de Adunarea Legis
lativă care a condamnat această 
conferință.

PORTUGALIA:

Starea gravă a sănătății

unor deținuți politici
PARIS 3 (Agerpres). — Comitetul 

francez pentru amnistierea deținu- 
ților politici din Portugalia a co
municat că în ultimele zile la Li
sabona au fost operate numeroase 
arestări în rîndul opoziției și al 
fruntașilor sindicali. Printre ares
tați se află și liderul sindical Ilidio 
Esteves, care în 1961 a reușit să e- 
vadeze din fortăreața Caxias. Co
mitetul informează, de asemenea, 
și despre starea gravă a sănătății 
multor democrați portughezi aflați 
în detenție. Aceasta este consecin
ța torturilor la care au fost supuși. 
Medicul Pulido Valente, ziaristul 
Ruben de Carvaljo și studentul 
Joao Bernar se află într-o stare 
deosebit de gravă.

0 VECHE CITADELA A Ș1H|EI
noi ramuri științifice cum sînf agrochi
mie, pedologia biologică, agroteh
nica, s-au pus bazele științifice ale 
ameliorării solului. Profesorul V. I. 
Edelstein a fondat, pe baze științifice, 
legumicultura, iar profesorul P. G. Sitf 

,— bazele biologice ale pomiculturii. 
In colaborare cu alți savanți, oameni 
de știință de la Academia 
Timiriazev" au realizat 
vite, cai, porci, păsări.
rile agricole sovietice folosesc în 
permanență experiența și cercetările 
efectuate în cadrul catedrelor, la
boratoarelor, fermelor și terenurilor 
experimentale ale academiei. Situată 
la marginea orașului, academia dis
pune de zece stațiuni experimentale 
și șase gospodării pentru studenți, cu 
o suprafață de șapte sute de hectare, 
dispune de clădiri spațioase 
dăposfesc sălile de cursuri, 
toare, cămine studențești, 
clubul, stadionul.

Academia se mîndreșfe cu 
și biblioteca sa. Muzeul de 
gie „V. R. Wiliams”, de pildă, este 
unul din cele mai mari, cunoscut și 
peste hotare. Biblioteca numără a- 
proape un milion și jumătate de cărți, 
tn expoziția de cărți, organizată cu 
prilejul centenarului, se află nume 
cunoscute ale cercetătorilor acade
miei. Prin intermediul cărților scrise 
de Timiriazev, Prianișnikov, Goriaci- 
kin, Vavilov, generații întregi de stu
denți au cunoscut fainele științei a- 
gricole.

Continuînd tradiția academiei, ca
drele ei didactice studiază noi meto
de ale științei și practicii agricole ; 
colaboratorii catedrei de agricul
tură elaborează metode noi agroteh
nice în scopul sporirii producției a- 
gricole.

La 3 decembrie, la Palatul Congre
selor din Kremlin, a fost sărbătorit, 
înfr-un cadru festiv, centenarul Aca
demiei agricole „Timiriazev" din Mos
cova. Luînd cuvînful, A. I. Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a arătat că știința 
capătă rolul hotărîtor în accelerarea 
dezvoltării agriculturii. Creșterea nu
mărului oamenilor de știință care lu
crează în agricultură și faptul că mi
lioane de muncitori și țărani capătă 
posibilitatea de a beneficia de rezul
tatele științei creează condițiile cele 
mai prielnice pentru trecerea deplină 
a agriculturii sovietice pe o bază știin
țifică. Recentele măsuri ale P.C.U.S. 
și guvernului sovietic pe linia stimu
lării economice a agriculturii au des
chis cîmp liber inițiativei futuror lu
crătorilor din agricultură.

★
înființată la 3 decembrie 1865 sub 

numele de Academia agricolă și șil- 
vică, Academia „Timiriazev" a ocupat 
de-a lungul unui secol un loc de 
frunte în învățămînlul superior rus și 
sovietic. în primul an de activitate, 
numărul studenților se ridica la 182. 
Astăzi aici studiază peste 3 000 de 
tineri, îndrumați de 300 profesori, în 
cadrul a șase facultăți și 57 de ca
tedre. în 48 de ani de putere sovie
tică aici au fost pregătiți 22 000 spe
cialiști — agronomi și zootehnicieni, 
economiști agricoli, horticultori, selec
ționeri, specialiști în protecția plan
telor etc.

Încă în primii ani de la înființare, 
academia a devenit un adevărat focar 
al științei progresiste. Aici a elaborat 
K. A. Timiriazev problemele fotosin- 
tezei, iar D. N. Prianișnikov teoria sa 
despre asimilarea azotului de către 
plante.

După revoluție, aici au luat naștere

> „K. A. 
rase noi de 
Toate ramu-

care a- 
labora- 

cantina,

muzeele 
pedolo-

A. MUNTEANU

(Agerpres)

obiective.

între grafic se întîl-

lucrărilor
(Urmare din pag. I)

„E drept, contractarea unor 
utilaje tehnologice în neconcordan- 
ță cu graficele de execuție, precum 
și documentația incompletă — ne 
spune MARIN NENCIULESCU, 
inginerul șef al întreprinderii de 
morărit Brăila — au creat greu-, 
tăți în desfășurarea normală a lu
crărilor. Vina aparține evident 
proiectantului și direcției noastre 
generale. Am trimis delegați la u- 
zinele „Vulcan“-București, „Elec- 
troputere"-Craiova, Uzinele de 
construcții de mașini Reșița și la 
alte întreprinderi, pentru a con
tracta și a urgenta livrarea utila
jelor tehnologice ppcesare. O par
te din ele au și sosit, dar monto- 
rii nu au suficient front de lucru. 
Aceasta, deoarece pe șantier lucră
rile continuă să se desfășoare 
tr-un ritm nesatisfăcător“.

Am întrebat : Ce urmări 
avea întîrzierea terminării 
crărilor ? Atît constructorul 
și beneficiarul au evitat să 
un răspuns precis ca și cum 
nu și-au pus o asemenea 
trebare. E foarte simplu să 
state acum o rămînere în urmă, 
cînd data terminării investiției se 
apropie. Dar în loc să analizeze 
împreună, cu toată răspunderea, a- 
devăratele cauze ale întîrzierilor și, 
cu sprijinul ministerului, să asigure 
condițiile necesare accelerării ritmu
lui de execuție a lucrărilor, ei caută 
cu orice preț să-și găsească

k altuia „nod în papură".
/ Am vizitat și șantierul care 
cută lucrările de extindere a 
torului din Brăila. Nici aici situa
ția nu se prezintă mai bine. Pu
nerea în funcțiune a două secții a 
întîrziat. Directorul abatorului, 
OCTAVIAN JIPA, ne-a spus : 
„Multă vreme îmi pierd căutîndpe 
șeful șantierului sau trimițînd a- 
drese la diferite foruri din minis
ter pentru urgentarea lucrărilor. 
Părerea mea este că, în cazul 
nostru, vinovat e constructorul. Se
riozitatea cu care este privită sar
cina dării în funcțiune a celor două 
secții reiese din modul cum de
curg lucrările. Ca să ne astupe 
gura, cum s-ar spune, se .trimite 
pentru o zi-două cîte o echipă de 
constructori de la șantierul în
treprinderii de morărit și decor- 
ticat pentru ca apoi, cînd se 
aglomerează lucrările acolo, să fie 
rechemată".

Este explicabil, dacă avem în ve
dere acest stil pompieristic al con
ducerii șantierului care execută 
investițiile în ambele întreprinderi 
amintite, de ce lucrările avansea
ză în ritm de melc. O asemenea 
organizare defectuoasă pune sub 
semnul întrebării cornpețența șe
fului de șantier, răspunderea cu 
care el privește terminarea în
tr-un timp cît mai scurt a lucră
rilor de investiții.

Grupul de șantiere „Moldova“ al 
întreprinderii de construcții și a- 
menajări piscicole, cu sediul în 
Tecuci, construiește două centre de 
vinificație și depozitare de vinuri 
în apropiere de Panciu — la Ți
fești și Clipicești.

Este de-a dreptul de neînțeles 
lipsa de răspundere cu care sînf res-

în-

. va 
lu
cit 

dea 
nici 
în- 

con-

unul

exe- 
aba-

pectate termenele de punere în 
funcțiune a acestor
De fiecare dată, cînd reprezen
tanți ai ministei'ului 
nesc cu constructorul și proiectan
tul, stabilesc cu o ușurință de 
neîngăduit alte grafice de intrare 
în producție, care pînă la urmă ră- 
mîn simple formalități. Cele două 
centre de vinificație și depozitare 
a vinurilor au avut nu mai puțin 
de trei termene de predare. Oare, 
în cazul acestor obiective, data 
fixată prin plan nu este literă de 
lege, care trebuie respectată în
tocmai?

Despre stadiul realizării investi
țiilor destinate industriei alimenta
re din regiune, am solicitat și pă
rerea inginerului IANCU MARAN, 
director adjunct al filialei Băncii 
de investiții Galați.

„Cauza principală — ne-a spus 
dînsul — constă in slaba coor
donare a activității lucrărilor 
pe șantiere. Cu greu poți dis
cuta la Galați cu cineva com
petent 
care să 
fac și, 
măsuri 
crărilor. Institutul de proiectări pen
tru industria alimentară nu a lichidat 
încă practica de a elabora proiecte 
și documentații de execuție incom
plete, cu soluții insuficient aprofun
date. După părerea noastră și a 
altor specialiști de pe șantierul 
întreprinderii de morărit din 
Brăila, soluția pentru acționarea 
mecanică a curățătoriei, pentru 
care s-a așteptat opt luni, putea fi 
precizată de la început. Este greu 
de înțeles, totodată, de ce Ministe
rul Industriei 
rează cu atîfa
țiile de utilaje tehnologice. Anul 
acesta, de exemplu, au fost con
tractate cu întîrziere utilaje în va
loare de 6,2 milioane lei. Oare între 
termenele de începere a montaju
lui și cele de dare în funcțiune a 
noilor obiective nu trebuie să 
existe o sincronizare judicioasă în 
timp ? La rîndul său, constructo
rul principal — unitate a aceluiași

din partea ministerului, 
colecteze propunerile ce se 
pe această bază,, să se ia 
pentru bunul mers al lu-

minister ..excelează prlnfr-o
organizare nesafisfăcătoare a mun
cii pe șantiere. Nici calitatea lucră
rilor nu e privită cu îptreaga răs
pundere. La Țifești — din 18 cis
terne la care s-au efectuat probe 
— 15 au fost necorespunzățoare. 
Economiștii filialei noastre au cal
culat că pentru remedierea unor 
asemenea lucrări s-au irosit peste 
170 000 lei“.

Din cele relatate se desprinde că 
este vorba de un adevărat „lanț al 
slăbiciunilor“. Șefii de șantiere și 
beneficiarii se arată cu degetul re
ciproc șl, împreună, fac răspunzător 
pe proiectant. Se cuvine însă o pre
cizare : atîț beneficiarul (diferite 
întreprinderi de produse alimenta
re), constructorul (întreprinderea 
de construcții și amenajări pisci
cole), cît și proiectantul (Institutul 
de proiectări pentru industria ali
mentară) aparțin și sînț în subor- 
dinea aceluiași for de resort — Mi
nisterul Industriei Alimentare. Cum 
s-ar spune, sînt membrii unei sin
gure familii. Dar ei nu-și conjugă 
eforiurile, manifestă o atitudine de 
îngăduință față de propriile lip
suri, în loc să colaboreze strîns 
pentru accelerarea ritmului lucră
rilor și punerea în funcțiune la ter- 

a obiectivelor

TORENTUL
Revista americană „U. S. 

News and World Report’ 
publică un articol despre 
scurgerea aurului din S.U.À.

„Este oare dolarul ame
rican la fel de bun ca au
rul, așa cum a asigurat lu
mea președintele Johnson ?" 
— se spune în articol.

Oficial, țările vesf-euro- 
pene — cu excepția Fran
ței — elogiază dolarul a- 
merican ca fiind o monedă 
puternică. în fapt, totuși, 
din ce în ce mai multe țări 
din Europa occidentală în
torc spatele dolarului pen
tru a se preocupa de aur.

Rezultatul : scurgerea au
rului american devine în 
prezent un torent. Pierderea 
de aur în 1965 este acum

la fel de mare cît scurgerea 
fofală în ultimii trei ani.

Statisticile oficiale dezvă
luie o modificare dramati
că a atitudinii Europei față 
de dolar. Cele șase țări ale 
Pieței comune europene 
și-au redus pînă acum, în 
aceșt an, rezervele totale 
de monedă străină — în 
special dolari — cu apro
ximativ 1,9 miliarde dolari.

Rezervele de aur ale a- 
cestor țări ale Pieței comu
ne au crescut în aceeași 
perioadă cu aproape 1,4 
miliarde dolari.

în prezent, țările Pieței 
comune au 
sferturi din 
nanciare în 
parație cu două treimi în 
aur la începutul anului,

mai mulf de trei 
rezervele lor fi- 
aur — în corn-

menele prevăzute 
planificate.

în urmă, comi- 
Comitetulul re- 
Galați a făcut

Alimentare elabo- 
înfîrziere reparti-

Cu cîteva luni 
sla economică a 
gional de partid 
o analiză aprofundată a mer
sului lucrărilor de investiții din 
această ramură, la care au 
participat și specialiști din minis
ter. S-au preconizat atunci o se
rie de măsuri menite să ducă la 
înlăturarea neajunsurilor. Dar lu
crările au continuat să se desfă
șoare într-un ritm nesatisfăcător. 
Se impune ca Ministerul Indus
triei Alimentare să intervină în 
mod hotărît, cu măsuri precise 
și imediate, pentru recuperarea 
rapidă a întîrzierilor și grăbi
rea ritmului lucrărilor de con- 
strucții-montaj, în vederea dării 
în funcțiune într-un termen cît 
mai scurt a tuturor obiectivelor.

(Urmare din pag. I)

sem bolovani și capre, numărasem 
ici-co|o pe zare cîțiva salcîmi. Vor fi 
fost cîndva și dropii. Dar altceva ?... 
„Mergeți și vedeți Cochirlenii I", mi 
s-a spus de către un vechi strateg al 
noilor succese dobrogene, iar sub
semnatul, care cunoștea aceste suc
cese, a dat din umeri ca față de o 
ultimă apariție în librărie de care nu 
se auzise nimic.

Ne-am îmbarcat înfr-o mașină de 
campanie și am pornit, pe o ploaie 
torențială, spre această iluzorie gră
dină de la Cochirleni. Iluzorie ? Părea 
să fi fost un miraj al stepei... Intr-ade
văr, la Cochirleni am găsit doar ur
mele unei grădini devastate...

Nu se poate mărturisi mîhnirea a- 
cestor oameni, lucrătorii și specialiștii 
Gostatului de aici, puși în situația să 
primească pentru întîia oară gazetari 
înfr-un moment — de ce n-am șpu- 
ne-o ? — de cumpănă. Lucraseră aici, 
în singurătate, aproape patru ani. 
Tăiaseră cu hîrlețul și tîrnăcopul, în 
coastele aride, sute de hectare de te
rase pe care plantaseră pomi și vii. 
Desfundaseră văile, neteziseră maluri-

Graficul de mai sus arată situația rezervelor de aur in 
Statele Unite, în comparație cu Europa occidentală, în 
ultimii 10 ani. (Sînt incluse Franța, R.F. Germană, Italia, 
Belgia, Olanda, Luxemburg, Anglia, Elveția, Austria, 

Norvegia, Suedia și Danemarca)
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o arhitectură originală cu

le, sculptaseră 
transformînd un 
sistem armonios 
spre soare, 
care oamenii — autorii — se mîn-> 
dreau. în plus, ei așteptau și primul 
rod... în aceste condiții e mai mult 
decît explicabilă emoția fructelor, fri
sonul primului cules.

...Am căzut însă la puțină vreme 
după o grindină năprasnică, un ade
vărat bombardament cu piatră cît oul, 
după care s-au desfundat, peste a- 
ceeași stepă, puhoaiele, Ce ne pu
teau arăta oamenii decît mîhnirea lor ? 
Nu se vedea la doi pași, Am aban
donat mașina și am mers desculți 
pînă în biroul directorului, printr-un 
noroi pînă la genunchi. „Am vrea șă 
vedem măcar oile”, a schițat o pro? 
punere cineva, „Știm că aveți 18 000 
de oi de la care ați obținut,,," La pi, 
adăpostite undeva în adîncyl stepei, 
la 15 km de sediu, nu se putea răzbi 
decît călare, Dar din păcate nu se 
putea răzbi nici pînă la grajduri, la 
cai, care se aflau peste drum, „Ce 
facem" ? Cortina ploii căzuse defini-, 
tiv, printr-un accident de regie fu
nest. Specțacolul, așteptatul specta
col, al culegerii primelor fructe, s-a 
amînat, „Poftiți la anul l„."

A fost o splendidă vară dobrogea
nă de la care am lipsit. N-o pot evo
ca decît din mărturia oamenilor, dar 
cît pune în cîntar mărturia față de 
filmul adevărat al zilelor de seceriș ? 
Recolta a fost deosebit de bună, cele

aproape 2 000 ha de grîu ale gospo
dăriei au dat cu sută la suta mai 
mu|f decît se planificase inițial (3 138 
kg la ha pe un teren agricol impro
priu pentru cultura mare), realizîn- 
du-se un beneficiu net de 3 100 000 
lei. Camioanele au fost într-un 
du-tervino de vijelie. Șoferii de la 
autobaza Bîrlad, care au asigurat 
transportul împreună cu șoferii gospo
dăriei, își amintesc, de zilele recoltei 
la Cochirleni ca de niște zile de ma
ximă tensiune, cînd adormeau și se 
trezeau la volan, S-a făcut iute loc re
coltei viitoare, după care oamenii 
și-au îndreptat ochii spre terasele cu 
fructe,

Practic, agricultorul după dafini 
știe că după o grindină șau un în= 
ghef are puține de așteptat în anul 
ce vine, atît în vie cît și în livadă, 
Çunoscînd datina, nu ne-am grăbit 
spre Cochirleni, N-am bănuit că în 
toată toamna și iarna anului ce a tre
cut, oamenii de aici vor transforma 
dealurile cu terase înfr-un șantier, 
iar livada și viile înfr-un original sa
natoriu, Toate stricăciunile prqvocafe 
de puhoaie au fost lichidate, după 
care toate rănile de pe vițe și crengi 
au fpșf tămăduite cu grijă. Tehnicia
nul Gheorghe Filipoiu, șeful sectoru
lui horticol, împreună cu brigadierii 
Marin Tîrpan, Nicolae Dumitrescu și 
alții au stat zile și săptămîni întregi 
pe terase, supraveghind operațiile 
de tratare, îndrumînd și controljnd 
lucrătorii. Tot ce trebuia să se facă

a fost făcut, după

De ce această bruscă pre
ferință pentru aur ? Răs
punsul auzit în cercurile fi
nanciare europene : în le
gătură cu viitorul dolarului 
persistă îndoielile.

Europenii citează trei 
motive principale de îngri
jorare cu privire la viitorul 
dolarului :

1) Există încă îndoieli 
răspîndite în sensul că «res
tricțiile voluntare» cu scopul 
de a se împiedica împru
muturile băncilor americane 
și investițiile corporațiilor 
S.U.A. în străinătate vor e- 
limina deficitul balanței de 
plăți a S.U.A. pe 1966.

2) S.U.A. și Anglia nu se 
pot baza pe colaborarea 
franceză pentru a întări ac
tualul sistem monetar inter
național. Se consideră că de 
Gaulle își continuă efortu
rile de a detrona dolarul și 
lira sterlină ca principale 
monede ale lumii occiden
tale.

3) In Anglia perspectiva 
rămîne nesigură, în pofida 
optimismului oficial de la 
Londra. Observatorii elve
țieni nu exclud noi tulbu
rări pentru lira sterlină — 
chiar dacă ar avea loc o 
devalorizare forțată — în 
anul următor sau în 1967.

După cum a rezumat un 
bancher european : «Orice 
s-ar putea întîmpla cu lira 
sterlină și dolarul, nu poți 
pierde definind aur».

Toate acestea contribuie 
la o tendință nouă și neli
niștitoare pentru S.U.A. Do
larul este la fel de bun ca 
aurul, continuă să spună 
oficialitățile americane — 
dar europenii 
dau ascultare*.

nu le mai

Studiul G.A.T.T
si comerțul Est-Vest•} J7

Studiul publicat recent 
de G.A.T.T. (Acordul gene
ral asupra tarifelor vamale 
și comerțului) interesează 
în mod deosebit pe aceia 
care urmăresc tendințele 
schimburilor comerciale in
ternaționale. Din analiza 
intitulată simplu „Comer
țul internațional în 1964“ 
se deșprind cîteva caracte
ristici semnificative.

Dacă în 1961 și 1962, rit
mul de creștere a comerțu
lui a fost staționar — 5 la 
sută — următorii doi ani, și 
mai cu seamă anul trecut, 
au înregistrat sporuri rapi
de, astfel încît în 1964 va
loarea schimburilor a atins 
aproape 169 miliarde do
lari. Volumul comerțului 
mondial a crescut chiar mai 
repede decît producția — 
în 1964 valoarea schimbu
rilor a sporit într-un ritm 
de două ori mai accelerat 
decît acela al producției 
mondiale. Se apreciază că 
unul dintre principalii fac
tori care au influențat a- 
ceastă evoluție este intensi-

ficarea schimburilor econo
mice Est—Vest.

Anul trecut — consem
nează studiul G.A.T.T. — 
exportul țărilor occidentale 
și al Japoniei spre țările 
socialiste a atins cifra de 
4 255 000 000 dolari, cres- 
cînd cu un sfert în raport 
cu anul precedent. Fapt cu 
atît mai remarcabil cu cît 
în 1963 ș-a realizat un spor 
de numai 6 la sută în ra
port cu 1962. Cît despre li
vrările țărilor socialiste 
spre ac.eleași țări, ele au 
marcat o creștere de 11 la 
sută. In ce privește Japo
nia, singură, ea a realizat 
un salt de peste 50 la sută 
în exportul spre țările so
cialiste, importurile din 
ceste țări sporind cu 
la sută.

După cum reiese din 
cest studiu documentat,
vrările țărilor care fac par
te din Asociația europeană 
a liberului schimb către ță
rile socialiste au sporit cu 
3 la sută, fiind caracteri
zate printr-un excedent în 
balanța de schimburi.
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a fost făcut, după carte, și fot după 
carte oamenii au așteptat rezultatele, 
cu răbdare și luciditate, Ele n-au în- 
tîrziat să se arate, în acest an, după 
carte — și subliniez expresia fiindcă 
ea e rostită cu mîndrie de lucrătorii 
de la Cochirleni,

De pe polițele suspendate pe dea
luri, de pe terase adică, S-au cules 
numai fructe una și una, comercial 
vorbind, numai fructe destinate ex
portului, demne deci sări reprezinte 
pe lucrătorii de aici. S-au realizat be
neficii nu mai puțin semnificative, în- 
sumînd circa 5 milioane lei,

Via e fînără, abia în anii studen
ției, cum ar putea spune viticultorii, 
çea mai mare suprafață fiind în anul 
III sau IV, Dar producția, de pe cele 
numai 132 ha intrate pe rod, a cîn- 
fărif 2 700 000 kg struguri, çeea ce a 
adus gospodăriei un important venit.

Am pierdut culesul, dar am sur
prins la timp clipele bilanțului, nu 
mai puțin semnificative pentru aqeșfi 
oameni care au urmărit tabloul de 
azi al gospodăriei cu o perseverență 
și cu o pasiune demnă de toată 
lauda,

Poate că e mai bine să uităm ci
frele —r cu cită mîndrie ni le-au scos 
înainte I și să ne întoarcem
la ei 1

Contrapunerea cu romanul lui Sa- 
doveanu nu mi-a venit în minte în- 
fîmplător, mi-a sugerat-o coincidența 
de stepe, de orizonturi vaste, de 
destine. Cine sînt oamenii de la Co
chirleni ?... In stepa din preajma mo-

vilei fraiane a luat ființă acum cî- 
țiva ani o gospodărie de stat. S-a 
semnat un act, s-a desemnai un di
rector — un tîn.ăr absolvent de a- 
gronomie —, s-au alocat fonduri, 
s-au trimis ca zeșfre tractoare și ma
șini. La fel ca pe orice șantier, iar 
aici s-a deschis un adevărat șantier- 
Oamenii, viitorii lucrători, s-au adu
nat din toate zările. Au venit pomi- 
culțori d|n Argeș sau din Vî|cea, au 
venit ciobani din părțile 
sosit și vecini — de la 
chirleni sau Abrud, — 
aici în stepă o nouă 
familie de constructori, 
tr-adevăr, pămînturile goale de aici 
au devenit un șantier, Construcția 
celor aproape 500 ha de terase cîte 
s-au amenajat pînă în prezent a 
prelins un mare volum de muncă, 
deplasarea a sute de mii de tone de 
pămînt, nu numai cu tractoarele, dar 
și cu sapa și hîrlețul, Au pretins o 
muncă îndîrjită organizarea pămîn- 
tului agricol, iar paralel, 
rea fermelor de 
care se cuvine să vorbim cu un alt 
prilej,

M-a impresionat în chip deosebit 
felul cum s-au legat acești oameni 
de gospodărie, în însuși procesul de 
transformare a pustietății înfr-o gră
dină. Grupul de tineri ingineri, în 
frunte cu directorul Marin Tudoran, 
grupul de tehnicieni, în frunte cu 
zootehnistul Ștefan Bejan și horticul
torul Gheorghe Filipoiu. Brigadieri 
ca Stere Apostol, Toma Mîlea, Ion

Sycevei, au 
Rasova, Co- 

întemeind 
și originala 
Fiindcă, în-

organiza-
animale, despre

Mocanu și alții sînt 
aici, în această oază a 
au creat-o. Specialiști 
îți vorbesc cu emoție 
bătălii grele, despre succesele care 
au însemnat o muncă înverșunată la 
care toți au luat parte. Și toți, laolal
tă, au luat parte și la bucurii.

Mi S-a povestit de cîteva 
serbate în gospodărie cu 
cu participarea tuturora, 
tehnicieni, specialiști, în 
au fost practic toți cei 
nuf un pahar în mînă. 
vean de la Rotopăneșfi 
rit cu o fată djn Argeș, 
cu

împămîntenifi 
viilor pe care 
șau muncitori 
despre zile și

nunți 
tot fastul, 
muncitori, 

care nași 
care au ți- 
Un moldo- 
s-a căsăto- 
un argeșan 

o dobrogeancă, ier nunta și că
sătoria i-a transformat în cetățeni ai 
Cochirlenilor, legîndu-i și mai strîns 
de gospodăria care a devenit casa 
lor.

Contrapunerea la romanul lui Sa- 
doveanu, cu toată coincidența atmo
sferei de stepă și de destine încru
cișate, începe de aici. Acești oa
meni au învins stepa și au făcut-o 
rodnică, Bucuria realizărilor se mă
soară azi în atașamentul lor față de 
gospodărie, un atașament nobil, 
fierbinte, care depășește mentalita
tea de salariat, înscriindu-se ca o 
valoare nouă.

O vom nota la cifra bilanțului a- 
cesfei tinere gospodării, 
să ne reîntoarcem aici și 
du-le ciobanilor — pe 
omis acum — un popas la saiele, în 
ceas de iarnă.

promifînd 
promițîn- 

care i-am



CU CE MISIUNE? La conferința F.A.O.

O rezoluție inițiată 
de România 
adoptată
în unanimitate

Vietnamul de sud

Posturi guvernamentale
sub tirul forțelor patriotice

Fàrà mânuși
și cu amprente digitale

Tn Zambia au aterizat ieri, în urma acordului dintre această țară și Marea 
Britanie, primele avioane militare engleze. Vor apăra ele Zambia împotriva 
unei eventuale agresiuni din partea Rhodesiei, așa cum se susfine la Lon
dra ? Sau vor crea ele un „ecran protector“ pentru regimul rasist din Rho
desia împotriva unei acțiuni militare a statelor africane, așa cum se bă
nuiește în cercurile conferinței O.U.A. de la Addis Abeba ?

ROMA 3 (Agerpres). — în co
misia I a conferinței F.A.O:, car_ 
discută situația și perspecțivele 
producției agricole și alimentare în 
lume, delegația română .à inițiat o 
rezoluție intitulată „20 de ani de 
activitate F.A.O.“.

Rezoluția _ României, subliniară', 
necesitatea âe a se continua și in-' 
tensifica eforturile pentru dezvöl- 
tarea economică pe plan mondial/ 
arătînd'că F.A.O. a adus o contri
buție utilă la întărirea cooperării 
internaționale în domeniul econo
miei agrare, . și exprimă spe
ranța că organizația va continua 
să susțină eforturile pe care le fac 
țările angajate intr-un proces de | 
dezvoltare economică și socială. 
Rezoluția cere directorului gene
ral al F.A.O. să întreprindă un 
studiu de sinteză asupra contri
buției F.A.O. în cele două decenii 
de activitate.

Pusă la vot, rezoluția a fost a- 
doptată în unanimitate.

SAIGON 3 (Agerpres). — Bom
bardierele strategice americane de 
tipul B—52, decolînd de la baza 
din .Guam, au efectuat joi seara 
mai multe bombardamente în re
giunea din jurul capitalei sud- 
vietnameze. în regiunea . muntoasă 
Chu. Prong, de .lingă Piei Me, unde 
se presupune că există puncte deo
sebit de întărite ale forțelor de 
eliberare, precum și asupra unui 
sector din apropierea plantației

Michelin, în provincia Bingh 
Doung (la 75 km de Saigon).

După cum anunță coresponden
tul agenției. France Presse, deta
șamentele de patrioți continuă să 
acționeze împotriva posturilor gu
vernamentale și căilor de trans
port, îndeosebi între Hue și Da 
Nang. In noaptea de joi spre vi
neri, un întreg tren de mărfuri a 
sărit în aer din cauza minelor 
puse de partizani.

Cinci ani de la crearea 
Frontului național 
din Vietnamul de

de eliberare 
sud

Cereri de fermitate 
și răspunsuri 
„simbolice"
(Urmare din pag. I)

sud-rhodesian pînă la 15 decem
brie și nu va restabili ordinea des- 
chizînd astfel calea spre un guvern 
al majorității poporului sud-rho
desian, toate statele membre ale 
O.U.A. vor rupe relațiile diploma
tice cu guvernul britanic.

Chiar de pe acum, crearea statu
lui rasist al Rhodesiei a dus la a- 
pariția unui focar de încordare. 
Intre altele, Zambia, a cărei 
industrie de prelucrare a cuprului 
depinde în însemnată măsură de 
alimentarea cu energie electrică 
furnizată de barajul Kariba (situat 
pe fluviul Zambezi, la frontiera 
între Rhodesia și Zambia) în urma 
unui sabotaj care s-a produs la ba
raj a cerut Angliei să trimită tru
pe pentru a asigura protecția a- 
cestui baraj. In fața acestei situa
ții, Anglia a anunțat că va trimite 
un „număr simbolic“ de avioane 
militare urmate de un număr limi
tat de soldați dintr-un regiment de 
aviație. Președintele Zambiei, Ka
unda, a considerat drept nesatisfă
cător acest „prea simbolic“ ajutor 
militar londonez, promis după 
multe ezitări și menit să „nu jig
nească susceptibilitatea rasiștilor“.

Totuși, la 2 decembrie s-a înche
iat, în urma tratativelor duse cu 
Arthur Bottomley, secretarul de 
stat britanic pentru problemele 
Commonwealthului, care a sosit 
miercuri la Lusaka, un acord în
tre Anglia și Zambia cu privire la 
staționarea în Zambia a unui con
tingent al aviației britanice. Acor
dul nu se referă la cererea preșe
dintelui Kaunda, cu privire la tri
miterea de trupe britanice pentru 
a proteja barajul de la Kariba. In 
această privință, tratativele nu au 
dat rezultate. Bottomley a refuzat 
cererea Zambiei ca trupele brita
nice să staționeze pe ambele ma
luri ale fluviului Zambezi (unul 
aparținînd Rhodesiei, celălalt 
Zambiei), pentru a apăra barajul 
Kariba. „Dacă Marea Britanie va 
trimite trupe în Zambia, a decla
rat el, acestea nu vor părăsi teri
toriul ei, indiferent ce s-ar întîm- 
pla în Rhodesia".

„Zambia, a declarat președinte
le Kenneth Kaunda în cadrul unei 
conferințe de presă, a respins pro
punerea britanică în legătură cu 
trimiterea de trupe care să nu 
poată interveni în Rhodesia. Noi 
nu avem nevoie de protecție străi
nă pe teritoriul nostru. Avioanele 
trimise de Londra pentru a patru
la de-a lungul granițelor dintre 
Zambia și Rhodesia nu reprezintă 
un răspuns la cererea noastră“.

In legătură cu oferta britanică, 
în diferite capitale a circulat ști
rea că autoritățile de la Salisbury, 
ar fi anunțat că vor întrerupe fur
nizarea de electricitate de la bara
jul Kariba în cazul cînd trupe en
gleze vor trece rîul Zambezi și vor 
intra pe teritoriul rhodesian. Con
ducerea centralei electrice n-a 
confirmat însă acest zvon. După 
cum relatează agenția France 
Presse, unii observatori se întreabă 
dacă această știre nu a fost difu
zată din sursă rhodesi.ană spre a 
servi ca „avertisment" și sfidare 
față de o eventuală atitudine mai 
fermă din partea Angliei.

De subliniat că problema rhode- 
siană s-a aflat miercuri în dezba
terea conferinței Asociației parla
mentare a Comm.omoealthului în
trunite la Wellington, în Noua 
Zeelandă, unde delegații africani, 
secondați de cei ai Indiei, Pakis
tanului și Ceylonului, au afirmat 
că „numai recurgerea la forță mai 
poate impune o soluție în Rhode
sia". Comentatorii consideră drept 
semnificativă atitudinea șefului 
delegației zambiene, care a prefe
rat să părăsească sala, „pentru a 
nu mai asculta încă o dată princi
piile despre libertate și pace“, dez
voltate de delegatul britanic, care 
după părerea sa, „sînt aplicate atît 
de diferit, de pildă, în Aden“.

„Africa, scrie ziarul algerian „El 
Moudjahid" într-un comentariu 
consacrat deschiderii sesiunii' Con
siliului ministerial al O.U.A.,. va ști 
să spună nu lui Smith, Verwoerd, 
Salazar și altora".

°-N'u- Rechizitoriu
împotriva apartheidului

• Cuvîntarea reprezentantului român
• O rezoluție de condamnare prezen
tată de 40 de țări

NEW YORK (de la trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu). în 
Comitetul politic special au con
tinuat dezbaterile privind politica 
de apartheid promovată de gu
vernul Republicii Sud-Africane. 
în intervențiile lor, numeroși de
legați, printre care reprezentanții 
Camerunului, Pakistanului, Ce
hoslovaciei, Kenyei, au subliniat 
caracterul intolerabil al politicii 
rasiștilor sud-africani și au cerut 
să fie adoptate noi sancțiuni îm
potriva acestora. Delegatul român 
Mihail Hașeganu, reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., apreciind 
activitatea desfășurată de comite
tul special însărcinat cu exami
narea acestei probleme, a ară
tat ■ că, după cum reiese din 
rapoartele acestuia, principalele 
țări occidentale au colaborat sub

diferite aspecte cu guvernul Re
publicii Sud-Africane pentru în
tărirea potențialului militar al a- 
cestui stat polițist. Ele au făcut 
investiții foarte mari de capital în 
Republica Sud-Africană, încu- 
rajînd politica de apartheid și ig- 
norînd prevederile rezoluțiilor și 
speranțele opiniei publice. Un rol 
important, în constrîngerea gu
vernului Africii de Sud de a-și 
schimba poziția față de politica 
de apartheid, a declarat Mihail 
Hașeganu, îl are reconsiderarea 
atitudinii țărilor occidentale față 
de această problemă.

Un grup de 40 de țări, în marea 
lor majoritate africane, a prezen
tat vineri un proiect de rezoluție 
în care este condamnat guvernul 
sud-african pentru continuarea 
politicii sale de apartheid.

HANOI 3 (Agerpres). — Prezi
diul C.C. al Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud a 
dat publicității, prin intermediul a- 
genției de presă Eliberarea, un 
comunicat cu prilejul împlinirii, la 
20 decembrie, a 5 ani de la crea
rea sa.

Cea de-a 5-a aniversare a fron
tului, se spune în comunicat, are 
loc anul acesta în condițiile cînd 
întregul popor sud-vietnamez și 
forțele de eliberare națională au 
înregistrat succese deosebite în do
meniile politic, militar și diploma
tic. Armata de eliberare a dobîn- 
dit victorii împotriva trupelor gu
vernamentale și americane. Pentru 
a-și salva situația, anul acesta Sta
tele Unite au început să introducă 
masiv trupe americane în Vietnam 
și să recurgă la cele mai sălbatice 
metode de luptă și de masacrare a 
populației. S-a crezut, relevă co
municatul, că cei aproape 200 000 
soldați americani, plus 600 000 de

. soldați guvernamentali vor putea 
schimba cursul războiului și vor 
clinti hotărîrea armatei și poporu
lui sud-vietnamez de a-și dobîndi 
independența. Armata de eliberare 
a înregistrat victorii răsunătoare, 
cum ar fi cele de la Piei Me, Da 
Nan, Soc Trang și alte localități, 
dușmanul suferind în repetate rîn- 
duri înfrîngeri după înfrîngeri. 
Realitatea din Vietnamul de sud, 
se subliniază în comunicat, a ară
tat că trimiterea de către Statele 
Unite a unor efective militare din 
ce în ce mai mari nu poate in
fluența cursul războiului, pentru 
cîștigarea căruia poporul sud-viet
namez este hotărît să-și dea chiar 
și viața.

Cu prilejul împlinirii a 5 ani de 
la crearea Frontului național, de 
eliberare, .Comitetul Central și t.oa- , 
te organizațiile vor analiza situația 
și sarcinile ce stau în fața poporu
lui, intensificînd lupta 
frîngerea dușmanului.

O recentă ispravă a Agenției 
americane de spionaj — C.I.A. — 
în Arabia de sud a provocat un 
scandal „cu zurgălăi" care sună 
pînă la Washington.

Intenția agenților C.I.A. era să-l 
răstoarne pe regele Feisal și să-l 
înlocuiască, cu fratele său, fostul 
rege Saud, în vîrstă de 62 de ani, 
detronat cu 18 luni.în.urmă. Zia
rul londonez „Sun“ face o strin- 
să legătură între această tentati
vă și faptul că Feisal ar fi făcut 
unele aluzii din care s-a desprins 
intenția sa de a naționaliza son
dele de petrol din țară. Reacția 
C.I.A. nu s-a lăsat așteptată : sub 
oblăduirea acesteia, cinci piloți au 
transportat cu avioanele mari 
cantități de puști și muniții des
tinate răsturnării lui Feisal.

Operația a fost însă descope
rită. S-au găsit și vinovății.; la 
sugestia Departamentului de 
Stat cei cinci piloți carç transpor
taseră munițiile au fost arestați. 
Se pare că pînă in prezent au fost 
efectuate 23 de transporturi ae
riene. După cum a reieșit din 
actul de acuzare a piloților, ruta

lor nu era directă ; avioanele a- 
veau „drumuri ocolite, pentru a 
șe evita depistarea", una din es
cale fiind Portugalia.

Intre timp, piloții au fost elibe
rați pe cauțiune. „Un lucru nu 
este clar, scrie corespondentul la 
Neio York al ziarului citat : 
dacă, atunci cînd a. ordonat ares
tarea piloților, Departamentul de 
Stat știa de amestecul C.I.A in ■ • 
această afacere. In. tot ca
zul ea provoacă în prezent o 
mare încurcătură la Washington". 
Totodată, se observă o intenție de 
mușamalizare a lucrurilor. Pro
cesului piloților încă nu i s-a sta
bilit vreun termen — și se pare 
că nici nu se prevede pentru 
viitorul apropiat.

Conflictele dintre Departamentul 
de Stat și C.I.A. nu sînt o nouta
te. Regula este că departamentul 
se supără pe C.I.A. ori de cîte ori 
aceasta lucrează fără mănuși, tși 
lasă amprentele digitale și este 
prinsă asupra faptului.

Gabriela MANTU

Afaceri mici și mari
cu aur

Congo, demni- 
vin și pleacă ; 
mercenarii ră- 
De ce-ar pleca, 
meseria lor este 

de
pentru în-

bănoasă ? 
la agenții 
recrutează, 
solda pe

și diamante

FRANTA încheierea campaniei
electorale Hamburg : Demonstrație împotriva războiului purtat de S.U.Ä. în Vietnam

In 
tarii 
dar 
mîn. 
cînd 
atît
Bani de 
ca.re-i 
bani din 
care o primesc pen
tru slujba de asasini 
ai patrioților, bani 
din jefuirea popu
lației etc.

Iată o ispravă. In 
partea de nord a ță
rii, declarată „regiu
ne militară", merce
narii controlează a- 
provizionarea cu ali
mente a 4-5 milioane 
de oameni. Cîțiva eu
ropeni, posesori a 
vreo zece autoca
mioane, sînt stăpînii 
pieței de alimente, 
obținînd din speculă 
profituri de 500 la 
sută. Cu o condiție : 
să plătească vamă la 
fiecare barieră insti
tuită de mercenari. 
In acest fel operează 
faimosul Mike Hoare, 
comandantul grupu-

lui de mercenari pro
venit din Africa de 
Sud.

E totuși o afacere 
minbră. Derek An
derson, de origine 
britanică, și subordo
nații săi, doi italieni 
crescuți la școala 
Mafiei, fac afaceri 
într-un stil mai mare. 
Congo, se știe, este 
una din marile pro
ducătoare de aur și 
diamante. Mercenarii 
fac rost de diamante 
din Kasai, de aur — 
din nordul Katangăi. 
Uneori și le procură 
pe o bucată de pîine; 
alteori —cu japca. 
Organizare perfectă : 
mercenarii de rind 
„string" obiectele 
prețioase și „le cen
tralizează" la Derek 
Anderson. De aci, 
marfa parcurge iti
nerarul stabilit : 
Congo, Uganda, Ke
nya, de la Mombasa 
este îmbarcată pe 
vas și de aci spre 
anumite porturi, unde 
este achiziționată de

intermediari. Aface
rea nu e fără riscùri. 
Ca și pe vremea 
„goanei după aur" 
din Far-West, merce
narii se încaieră în
tre ei, se bat, se o- 
moară. „Pentru cîte- 
va lingouri de aur
— relatează revista 
franceză „L’Express" 
care relatează știrea
— patru dintre ei s-au 
omorît între ei la 
împărțeala, prăzii..."

După cum se vede, 
mercenarii lucrează 
cum pot, pe picior 
mai mare sau ma.i 
mic. La urma urmei 
ei nu sînt decît mer
cenari. Reduse la 
scara lor, afacerile 
făcute de ei sînt o 
bagatelă pe lîngă ma
rile afaceri ale ade- 
văraților lor patroni
— monopolurile, care 
însîngerează de atiția 
ani pămîntul 
ului pentru a 
din bogățiile 
praprofituri 
loase.

Eva SZABO

Congo- 
stoarce 
lui su- 

fabu-

PARIS 3. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Vineri, la miezul nopții, s-a încheiat 
în mod oficial campania electorală 
pentru alegerile prezidențiale de 
duminică din Franța. într-o ultimă 
apariție la radio și televiziune, cei 
șase candidați au chemat pe alegă
torii francezi în cuvîntări succesive 
de cîte opt minute să le acorde vo-

Comunicat
sovieto-englez

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în 
comunicatul sovieto-englez în le
gătură cu vizita oficială în U.R.S.S. 
a ministrului afacerilor externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, 
transmis de agenția TASS, se ara
tă că părțile sovietică și engleză 
sînt de acord că convorbirile lor de 
la Moscova au fost utile și au con
firmat intenția dë a continua ac
tivitatea pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor dintre cele două 
țări, pentru normalizarea situației 
internaționale, și pentru consolida
rea păcii.

Acordînd o atenție deosebită pro
blemei dezarmării, părțile declară 
că „vor continua să acționeze pen
tru realizarea unor acorduri cores
punzătoare“. Ele au accentuat im
portanța deosebită pe care o are 
organizarea cu succes a unei con
ferințe mondiale pentru dezarmare.

Uniunea Sovietică și , 
căzut de acord să continue efortu
rile pentru „rezolvarea 
lor imediate ale securității 
pene“, pentru „normalizarea con
tinuă a relațiilor dintre țările 
pene din est și vest". 1 
du-și pozițiile, părțile „au subli
niat primejdia ce o reprezintă 
venimentele din Vietnam ; 
cauza păcii“. Ele au arătat, de a- 
semenea, că „acordă o importanță ! 
deosebită“ consolidării O.N.U. în | 
strictă concordantă cu Carta ei. .

Referindu-se la relațiile dintre 
U.R.S.S. și Marea Britanie, părțile | 
au subliniat că sînt ferm hotărî te 
să contribuie la dezvoltarea pe mai 
departe a legăturilor economice, au | 
confirmat importanța ce o acordă . 
guvernele celor două 1 
unui nivel ridicat în 
ciproc. Cei doi miniștri ai afaceri- . 
lor externe au constatât că este u- 
til să se dezvolte'mai departe reia- | 
țiile în domeniul științei, tehnicii, 
învățămîntului și culturii.

turile. Numai o zi le mai rămîne 
francezilor pentru a se hotărî asu
pra opțiunii pe care o vor face în 
fața urnelor. Cel de-al 18-lea pre
ședinte al Franței va fi ales de as
tă dată prin vot universal. Pe listele 
electorale au fost înscrise 28 850 000 
de persoane, dintre care aproape 
15 000 000 sînt femei. Alegerea 
președintelui urmează să se desfă
șoare în baza scrutinului majori
tar în două tururi. Dacă duminică, 
cînd are loc primul tur de scrutin, 
unul dintre candidați va obține 50 
la sută plus unul din voturi, va fi 
declarat ales, în cazul în care nici 
unul dintre cei șase candidați nu 
va realiza 
voturi, se 
lea tur de 
cînd va fi
care va obține numărul cel mai

. mare de voturi.

majoritatea absolută de 
va desfășura un al doi- 
scrutin la 19 decembrie, 
declarat ales candidatul

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA «

Prezențe nedorite

OTTAWA. Agenția D.P.A. a- 
nunță că un grup de militari ai 
Bundeswehrului vest-german ex
perimentează în prezent în pro
vincia Manitoba din Canada cî- 
teva tipuri noi de arme. Prezen
ța militarilor vest-germani în Ca
nada a creat în rîndul populației 
o puternică nemulțumire. Consi
liul păcii din Manitoba a publicat 
o declarație în care protestează 
împotriva prezenței militarilor 
vest-germani în Canada.

ȘANHAI. Muncitorii și tehni
cienii uzinei constructoare 
turbine cu abur din Șanhai 
realizat o turbină de gaze 
6 000 kW — prima de acest 
fabricată în R. P. Chineză.

de 
au 
de 
tip 

îm-

preună cu un generator și insta
lațiile auxiliare, noua turbină for
mează o sursă completă de ener
gie electrică.

ATENA Un purtător de cuvînt’ al 
guvernului grec a declarat vineri'că 
Grecia nu este în măsură în pre-

zent să reia convorbirile bilaterale 
cu Turcia în problema cipriotă. El 
a precizat că atîfa vreme cît această 
problemă se află în 
dunării Generale a 
în întregime acestui 
nunfe asupra căilor 
a conflictului.

dezbaterea A- 
O.N.U. revine 
for să se pro- 
de solufionara

France Presse, guvernul Laosulul aVIENTIANE. Potrivit agenției
cerut regelui Savang Vattana să proclame starea excepționala în 
provinciile din centrul și sudul țării. Guvernul a luat această hotă- 
rîre, menționează agenția citată, în urma victoriilor obținute de for
țele patriotice Patet-Lao în regiunile respective.
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MOSCOVA. La 3 decembrie, 
în Uniunea Sovietică a fost lan
sată stafia automată 
Agenfia TASS transmite că prin
cipala ei desfinafie o constituie 
punerea la punct a unui sistem 
de aselenizare lină și efectua
rea cercetărilor știinfifice. Stafia 
cînlăreșfe 1 552 kg.

Stafia automată precedentă — 
„Luna-7” — a fost lansată la 4 
octombrie a.c. în timp ce ea se 
apropia de 
majoritatea 
aselenizării 
operafii nu 
necesită o 
tară. în cursul 
„Luna-7* s-au obfinut vaste ma
teriale concrete pentru continua
rea lucrărilor.

La bordul stafiei „Luna-8* a 
fost instalată aparatura șfiinfif'-.ă, 
telemetrică și altă aparatură de 
măsurători care se conectează în 
mod automat, în conformitate 
cu programul zborului, precum 
și pe baza comenzilor recepțio
nate de pe Pămînt. Rezultatele 
preliminare ale prelucrării mă
surătorilor arată că stafia se de
plasează pe o traiectorie apro
piată de cea stabilită prin calcul..

„Luna-8*.

Lună, s-au efectuat 
operațiilor necesare 
line. Totuși, unele 
au fost îndeplinite și 
precizare suplimen- 

zborului stafiei

Așa se succed, pe stră
zile capitalei Japoniei și 
ale altor orașe din a- 
ceastă țară, manifesta
țiile de dezaprobare și 
protest împotriva trata
tului japono—sud-co-
reean, pe care majorita
tea guvernamentală din 
Camera inferioară a par
lamentului japonez l-a 
ratificat de curînd în 
ciuda protestelor vehe
mente ale opoziției. O 
mare parte a opiniei pu
blice din Japonia consi
deră că acest tratat con
stituie baza unei noi a- 
lianțe agresive mai largi 
reprezentind o primejdie 
pentru pacea și secu
ritatea popoarelor din 

răsăritul Asiei.

VARȘOVIA. în orașul polonez 
Zabrze — Silezia superioară — a 
avut loc la 3 decembrie o adu
nare festivă consacrată Zilei, mi
nerului. Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a rostit o cuvintare în. care s-a 
referit la problemele importante 
ale industriei extractive și la alte 
problème economice ale R. P. Po
lone.

PEKIN. Au avut loc convorbiri 
între premierul Ciu En-lai și Le 
Thanh Nghi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, conducătorul delegației eco
nomice guvernamentale nord-viet- 
nameze, care face o vizită în R. P. 
Chineză.

WASHINGTON. Statele Unite 
au efectuat vineri la poPjonul 
din Nevada o nouă explozie nu
cleară subterană, considerată cea 
mai puternică explozie efectuată 
de S.U.A. în acest an.
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