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In zilele vacanței, patinoarul 
artiliclal Floreasca este o

în documentarea
gazdă ospitalieră

Ne aflăm în ultimele zile din acest 
an. în întreprinderi se dezbat sar
cinile de plan pe 1966, se stabilesc 
noi măsuri pentru buna pregătire a 
producției anului viitor. în aceste 
condiții, asigurarea unei aprovizio
nări judicioase cu materii prime și 
materiale, în deplină concordanță 
cu necesitățile reale ale producției, 
precum și lichidarea și prevenirea 
formării stocurilor supranormafive 
constituie o sarcină economică de o 
deosebită însemnătate.

Ce s-a întreprins și ce măsuri se 
impun să fie luate în continuare în 
acest scop 1 Ce trebuie făcut pen
tru trecerea în circuitul economic a 
valorilor materiale imobilizate în 
stocuri supranormative I lată ce s-a 
constatat cu prilejul unui raid-an
chetă în cîteva întreprinderi din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară.
— Acum, la sfîrșitul lui 1965

— ne-a spus tov. OVIDIU ENĂ- 
CICÄ, șef de serviciu la sucursala 
regională a Băncii Naționale — 
volumul imobilizărilor de mijloace 
circulante se ridică la zeci de mi
lioane lei, fiind în evidentă creș
tere față de anul trecut. O situa
ție care nu face cinste nici condu
cerilor de întreprinderi și nici fo
rurilor lor tutelare. Din aceste imo
bilizări, aproape 80 la sută sînt 
stocuri supranormative. Neîndo
ielnic, cauzele formării stocurilor 
supranormătive se cunosc. Acolo 
unde conducerile fehnico-adminisfra- 
tive fundamentează realist planul 
de aprovizionare — potrivit unor 
consumuri specifice raționale și 
prevederilor sortimentale planificate
— și încheie contracte ferme cu fur
nizorii și beneficiarii, posibilitatea 
formării stocurilor supranormative se 
reduce la minimum. Este cazul fa
bricii „Textila Ciuc“ din Miercurea 
Ciuc. Practic, această întreprin
dere nu are supranormative. Con
ducerea tehnico-administrativă nu 
face calcule aproximative la ela
borarea necesarului de aprovizio
nat. Ea se îngrijește și de desfa
cerea cît mai rapidă a produselor 
finite.

Nu în toate întreprinderile însă 
se acordă importanță acestor cerin
țe. In unele, se întocmesc planuri 
de aprovizionare insuficient funda
mentate care apoi, în cursul anu
lui, nu sînt corelate cu nevoile 
reale ale producției ; în altele, nu 
se ține o evidență clară a stocu
rilor și a necesarului de materiale.

Iată-ne la fabrica „Metalo-teh- 
nica“ din Tg. Mureș, una din în
treprinderile criticate de organele 
bancare. Ea deține în stocuri supra- 
normative materiale în valoare de 
aproape 400 000 lei. După părerea 
tov. ZAKARIÄS -LADISLAU, șe
ful contabil al fabricii, lucrînd cu 
7 000 — 8 000 sortimente de mate
riale este imposibil a preveni 
stocurile supranormative. Oare așa j 
stau lucrurile ? La o analiză mai i 
atentă se constată că sîrma de car
de, de exemplu, în valoare de 
250 000 lei, nu-i era necesară între
prinderii decît tîrziu, in anul vii
tor. Deci e vorba de calcule 
aproximative și nu de cauze o- 
biective. Amintim că întreprinderea 
mai are și imobilizări în produse fi
nite în valoare de 872 000 lei. ; 
Desigur, contabilul șef nu mai poa
te spune că și acesta e un lucru 
normal. Imobilizările în produse 
finite se datoresc neritmicității 
producției și a livrărilor sau refu
zării mărfurilor. Fie că este vorba 
de materiale sau de produse finite, 
consecințele financiare sînt ace
leași : sute de mii de lei cheltuieli 
neproductive, care încarcă nejus
tificat prețul de cost al producției 
și diminuează beneficiile.

O altă întreprindere din Tg. Mu
reș : Fabrica de confecții. La 30 
septembrie a.c., ea avea stocuri su
pranormative de materiale de a- I 
proape 1 700 000 lei. Dar în pre
zent ? — l-am întrebat pe con- 
tabilul-șef al acestei unități.

— Din fericire, stocurile supra- 
normative au fost lichidate, ne-a 
precizat interlocutorul, deoarece... 
ele au fost acoperite parțial cu 
normative.

Răspunsul este incert. Din dis
cuția cu șeful serviciului de apro
vizionare a reieșit că și acum exis
tă stocuri supranormative însem
nate. Cauza : neprimind repartiții 
pentru întreg planul de producție pe I

primul trimestru din 1966, întreprin
derea a făcut aprovizionări de doc 
„Sibiu“ și relon peste necesar, pe 
bază de comenzi. Ar mai fi 
de adăugat încă un fapt. La 
începutul lunii noiembrie, între
prinderea a trimis Direcției generale 
tricotaje și confecții din Ministerul 
Industriei Ușoare documentația ne
cesară aprobării 
două articole noi. La minister lucru
rile s-au înmormînfat. Din această 
cauză, cele două produse n-au pu
tut fi lansate în fabricație și între
prinderii i-au rămas în stoc mate
rialele aferente articolelor, în va
loare de peste 800 000 lei.

Nu exagerăm cînd spunem că 
și forurile tutelare ale unor în
treprinderi „ajută“ la crearea de 
stocuri supranofmative. Așa s-au 
petrecut faptele cu întreprinderea 
regională extractivă metalo-chimi- 
că din Miercurea Ciuc și cu 
I.R.U.M. — Reghin. Ultima unitate, 
deși avea în stoc supranormativ 10 
vitezometre — și acest lucru l-a 
făcut cunoscut organului de resort, 
totuși Oficiul mecano-energetic 
din Ministerul Economiei Forestiere

(Continuare în pag. a III-a)

In primul an al cincinalului, industria chimică se va dezvolta în conti
nuare într-un ritm înalt. Producția acestei ramuri importante a economiei 
noastre naționale va crește cu aproape 22 la sută față de 1965.

Cu mult timp înainte de sosirea 
iernii, în unitățile agricole socialis
te au fost luate măsuri care să asi
gure o bună hrănire, îngrijire și a- 
dăpostire a animalelor. Ca urmare, 
în multe gospodării de stat și coo
perative agricole produc|ia de lapte 
și sporul în greutate al animalelor 
sînt la același nivel cu cele reali
zate în timpul verii sau chiar mai 
mari. Aceasta depinde de buna gos
podărire a furajelor și îndeosebi 
de prepararea grosierelor înainte de 
a fi date în hrana animalelor, de ad
ministrarea lor în rafii cîf mai echili
brate etc. în legătură cu iernarea 
animalelor, corespondenții 
întreprins un raid-anchetă 
nile Dobrogea, Argeș și 
pe scurt, cele constatate.

noștri au 
în regiu- 
Cluj. lată

or

Cum procedează 
adevărații crescători 
de animale

Anul acesta, în majoritatea coo
perativelor agricole din regiunea 
Dobrogea au fost asigurate în în
tregime furajele necesare pentru 
animale. „In aproape toate coope
rativele agricole de producție din 
raionul nostru — spunea tov. ing. 
PAVEL SPIRACHE, vicepreședin
te al Consiliului agricol raional Ne
gru Vodă, s-au organizat parcuri 
de furaje împrejmuite, prevăzute 
cu bascule. Din calculele noastre 
rezultă că există cantități sufici
ente de nutrețuri. Eficiența lor eco
nomică depinde de felul cum le 
gospodăresc unitățile. Administrarea 
rațională a furajelor, pe bază de ra
ții cîf mai echilibrate, constituie una 
din principalele noastre preocupări. 
In multe cooperative agricole, prin
tre care Cobadin, Chirnogeni, Peci- 
neaga, Movilița, Plopeni și altele 
furajele se folosesc pregătite și în 
amestec. Grosierele sînt tocate și 
saramurate“.

Cît de mare însemnătate are 
prepararea furajelor înainte de a 
fi administrate în hrana animale
lor se poate vedea din experien
ța cooperativei agricole din Pala- 
zu Mare. Aici s-a reușit ca pro
ducția zilnică de lapte la ferma de

vaci să crească cu 400 litri față 
de perioada anterioară, cînd se fo
loseau aceleași cantități de nutre
țuri, dar nepreparate. în multe u- 
nități, pentru a se asigura o hrană 
de calitate cît mai bună, au fost 
construite bucătării de preparare a 
furajelor. La cooperativa agricolă 
Topraisar, furajèle grosiere se toa
că cu 
ce, se 
dospit 
pleacă 
de nutrețuri.

O experiență bună au multe coo
perative agricole din regiunea Cluj. 
Cooperativa agricolă din Dragu 
are 940 de bovine. Pînă acum s-au 
realizat, de la fiecare vacă furaja
tă, 2 200 litri lapte, iar de la ani
malele tinere se obțin sporuri mari 
în greutate. Inginerul zootehnist 
ILARIE BOCA a relatat că toate 
furajele necesare au fost asigura
te. Peste 65 la sută din baza fura
jeră o constituie fînul, iar restul 
îl reprezintă silozul preparat din 
lucernă, trifoi, precum și din co
ceni 
tăiței 
Toate 
pe I 
raport 
Situații asemănătoare se 
și la Hida, Măcău și în alte unități 
din raionul Huedin.

Și în regiunea Argeș există coo
perative agricole care au întreprins 
măsuri eficiente pentru gospodări
rea mai bună a furajelor. „Făcînd 
balanța furajeră am ajuns la con
cluzia că nutrețurile nu ne 
vor ajunge dacă nu vom înlă
tura risipa — spunea ION VA- 
CHIN, președintele cooperativei a- 
gricole 
Costești.
dire în care pregătim furajele. 
Cocenii, de pildă, sînt trecuți mai în- 
tîi prin tocătoare. Pentru a le mări 
gradul de asimilare și de consumabi- 
lifaie, ei sînt apoi măcinați cu ajuto
rul unei mori cu ciocănele și trans
formați în făină. La fel se procedea
ză și cu lucerna, trifoiul și paiele. 
Intr-un compartiment al clădirii se 
află două bazine cu o capacitate de 
două vagoane fiecare, unde fura
jele sînt amestecate cu pleavă, sînt 
stropite cu saramură și lăsate 24 
de ore la dospire. Se obține astfel

un amestec care este consumat 
întregime de animale“.

Pentru a face cunoscută expe
riența celor de la Strîmbeni, Consi
liul agricol raional Costești a or
ganizat aici un schimb de experi
ență la care au participat îngriji
tori de animale din toate coopera
tivele agricole din raion.

ajutorul tocătorilor mecani- 
saramurează și se lasă la 
timp de 24 de ore. Zilnic 
către grajduri cîte 10 tone

de porumb amestecați 
i de sfeolă
: furajele se
bază de rații 

cu cerințele

cu 
și melasă, 
administrează 

întocmite în 
animalelor, 

întîlnesc

din
Am

Strîmbeni, raionul 
amenajat o clă-

Mi se pare 
curios cum se 
mează optica 
cînd se schimbă un
ghiul de vedere în a- 
ceastă sumară înși
ruire de cuvinte : al 
meu, al nostru...

Vedeți, cei în cau
ză sînt foarte dispuși 
să vorbească oricînd 
și oriunde despre 
loarea avutului 
mun, de care se 
grijorează dacă
zi și noapte, măcar 
săptămînal.

Citesc zilnic ziare
le și aflu uneori cum 
sînt abandonate prin 
gări sau' prin maga
zii unelte prețioase 
care ar ușura munca 
a mii de oameni, aflu 
cu uimire cum îngră
șăminte de valoare 
sînt aruncate pe pe
roane periferice și lă
sate sub ploi fără 
nici o remușcare. Co
legii mei de breaslă 
aduc uneori la cunoș
tința opiniei publice 
lucruri și mai revoltă
toare : cetățeni sînt 
lipsiți de lemne în 
anotimpul friguros 
printr-o proastă gos
podărire a mașinilor 
de tăiat „metrii". 
Bacșișul continuă să 
fie inevitabil pentru 
grăbirea unor servicii

retribuite cu salarii 
corespunzătoare. în 
transporturile publice 
se reclamă uneori a- 
glomerări și sugru
mări de circdlație 
pentru că șoferii și 
vatmanii nu mai ter
mină cu discuțiile la 
capetele de linii. Cu
nosc funcționari siliți 
să-și scurteze din a- 
ceastă cauză sub
stanțial dimineața 
timpul de odihnă.

O cercetare atentă 
ar duce la rezultate

surprinzătoare : unii 
dintre acești uituci, 
ca să nu le spunem 
altfel, sînt foarte 
buni gospodari acasă 
la ei. Unii întrec în- 
tr-atît spiritul de con
servare personal, în- 
cît confundă avutul 
obștesc cu acela al 
buzunarului propriu. 
Parcă nu mai există 
lucrători pe șantiere 
care dintr-o regreta
bilă slăbiciune mai 
lasă și pe-acasă cîte 
un sac-doi de ciment 
și scîndurele pentru 
zile negre ? Mentali
tatea, foarte pericu-

loasă a acestora, 
sună cam așa : Și ce, 
luăm de la cineva ? 
Luăm de la Stat; sta
tul fiind un fel de fiin
ță abstractă care are 
de unde și în ale că
rei magazii, saci fără 
fund, lipsurile pot fi 
scăzute din infinite
le venituri. Pentru a 
demonstra eroarea nu 
e nevoie să recurgi 
la economia politică. 
Aici există în primul 
rînd lipsuri în con
știință, în educație.

Necinstitul are reli
gia lui populată cu 
sfinți care au o mînă 
adusă totdeauna spre 
buzunarul propriu. 
Mi se pare necesară 
nașterea unei opinii 
generale despre va
loarea avutului co
mun. In acest dome
niu s-au făcut pro
grese destule și sta
tisticile dovedesc că 
neglijențele nu mai 
sînt atît de frecven
te, dar ne întrebăm : 
nu putem într-adevăr 
să-i convingem și pe 
ultimii distrați că a- 
tunci cînd li se încre
dințează niște valori, 
ale noastre, ale tu
turor, ei au datoria e- 
lementară de a le 
păzi ca pe bunurile 
proprii ?

Lucrez de mai bine de 11 
ani în domeniul propagandei 
tehnice. Progresele realizate 
în acest domeniu sînt bine cu
noscute : a crescut sfera ei de 
cuprindere, forța de înrîurire, 
eficacitatea practică. Cred însă 
că. în condițiile actuale, cînd 
pe baza obiectivelor stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. se va intensifica mult 
ritmul progresului tehnic în 
toate ramurile economiei, apa
re deosebit de acută necesita
tea ridicării la un nivel mai 
înalt a propagandei tehnice.

Mă voi referi la un singur 
aspect al problemei, care mi se 
pare însă de însemnătate pri
mordială. Este vorba propriu- 
zis de informarea tehnică, de 
felul în care ea ajută pe in
gineri, tehnicieni, ca și masa 
muncitorilor să fie permanent 
la curent cu tot ce apare nou 
și avansat în domeniul res
pectiv al tehnicii.

Oricine cunoaște cît de cît 
realitățile, știe că dacă un in
giner ar vrea să detecteze, să 
descopere singur noutățile din 
specialitatea sa, ce apar ne
contenit în țară și peste ho
tare, nu i-ar mai rămîne timp 
pentru nimic altceva.

Cum poate fi cercetată imen
sa literatură tehnică de spe
cialitate ? Cum se pot selec
ționa din mulțimea cărților și 
publicațiilor românești și 
străine tocmai elementele 
care interesează în mod deose
bit o anumită uzină, care-i pot 
fi de ajutor în soluționarea 
sarcinilor ce decurg din pla
nul de producție ?

Gheorghe DAESCU 
responsabilul cabinetului 
tehnic „Electromotor" 
Timișoara

Risipă și nepricepere
Cu prilejul anchetei, corespon

denții noștri au constatat că în 
unele unități nu se acordă atenția 
cuvenită gospodăririi furajelor. La 
cooperativele agricole Conacu, 
Curcani, Fîntîna Mare, Indepen
dența și altele din regiunea Dobro
gea furajele nu se cîntăresc, deși 
fiecare din aceste unități are bas
culă. Ing. AUREL LUPU, de la co
operativa 
spunea că 
tui coceni, 
măvară și

agricolă Fîntîna Mare, 
în cooperativă sînt des- 
care ajung pînă în pri- 
că din această cauză nu

(Continuare în pag. a III-a)

ÎNSEMNĂRI 
M CĂLĂTORIE

Acum cîteva zile, zia
rele anunțau o nouă întîl- 
nire de șefi de guverne : 
venind de la New York, 
în drum spre Londra, pri
mul ministru britanic, Ha
rold Wilson, a avut un 
amplu schimb de vederi 
cu colegul său canadian, 
Lester Pearson. Comen- 
tînd expunerea acestuia, 

internațională a 
„tablou cana-

o sinteză a ulti
melor luni atît de pline, 
în această țară, de eve
nimente, probleme, dis
cuții. Cei care, vizitînd

presa 
trasat un 
dian".

(Continuare în pag. a III-a)

Foto : Gh. Vințilă

1965
P. A. GEORGESCU

Sècvenfe canadiene

Nocturna bucureșteana

Canada, au trăit elemen
tele tabloului, se vor simți 
îndreptățiți să le evoce, 
la rîndul lor, poate mai 
puțin prestigios, dar mai 
viu, pe baza carnetului 
cu note de călătorie. E 
ceea ce mă face să des
prind, din însemnările 
mele, paginile despre 
tawa.

Cu 
mandat prin 
toelectrică, urc 
gotic al clădirii 
mentului federal, 
că impozantă și 
pletă — cu ogive,

ot-

co- 
io-

un ascensor, 
celulă 

turnul 
parla- 
repli- 
com- 

crene-

luii și orologiu — a cele
brului Westminster-Palace 
din Londra. Mirarea pri
cinuită de neobișnuitul a- 
mestec — stil arhitectonic 
medieval și tehnică elec
tronică — dispare în fața 
priveliștii ce se oferă de 
pe ultima platformă a tur
nului. De aci, de la 97 de 
metri înălțime, privirea 
îmbrățișează rotitor im-

placabila geometrie rec
tangulară a străzilor, 
meandrele rîului Ottawa, 
împrejurimile. Poate di
mensiunile mai reduse 
— 280 000 de locuitori — 
poate așezarea într-un ți
nut împădurit, la con
fluență de rîuri, fac ca 
Ottawa să 
mod viu 
rașelor canadiene cu na
tura. Rideau River curge, 
așa-zicînd, prin mijlocul 
universității, de vreme ce 
facultățile și institutele se 
înșiră, față în față, pe ma
lurile lui, școala de mari-

ilustreze în 
intimitatea o-

e străjuită, firește, de 
lac, iar cascadele se 

află la capătul străzilor 
lungi, ca ultimul lor nu
măr. Cit despre pădure, 
ea este prezentă pretutin
deni, în pîlc sau șiruri, în 
parcuri sau de-a lungul 
avenidelor. Nici o mirare 
că duminicile, cînd cir
culația e mult rărită, ve
verițele traversează cu 
dezinvoltură Elgin Street, 
în plin centiu al capitalei.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FIZICA
DIN ANUL I!

Prof. dr. Alex. CIȘMAN 
membru corespondent 

a! Academiei Republicii Socialiste 
România

S-a dezbătut mult 
în ultimul timp, atît 
în lumea universita
ră, în consfătuiri la 
nivelul institutelor 
sau Ministerului In- 
vățămîntului, cît și 
în presă, problema 
stabilirii unui sistem 
de formare a ingine
rilor bazat pe o soli
dă pregătire științi
fică Această o- 
rientare mi se pare 
foarte potrivită pen
tru profilul specialis
tului de mîine. Pro
blema care se pune 
este : în ce constă 
această pregătire 
fundamentală, care 
dintre discipline tre
buie să ccncure Ia 
formarea ei ? Fără 
îndoială că una din
tre ele este fizica.

După o carieră u- 
niversitară de aproa
pe cinci decenii, pe- 
trecuți în 
tehnice, pot afirma 
că în ultimii trei ani 
in învățămîntul nos
tru tehnic superior s-a 
făcut o experiență cu 
totul originală. Ea 
constă în aceea că fi
zica este programată 
în funcție de specifi
cul fiecărei facultăți, 
în anul II, 
IV, după 
ții și-au 
cursurile 
matici si 
nele tehnice 
rale (mecanică, ter- 
motehnică, hidroteh
nică, electrotehnică 
ș.a.m.d.) cunoștințele 
prealabile pentru au
dierea unui curs nu 
de fizică generală, ci 
a unor capitole spe
ciale de nivel supe
rior (fizică statistică, 
mecanică și electro- 
dinamică relativistă, 
mecanică cuantică, 
fizica diferitelor stări 
de agregare, 
atomică și 
ră). Deși 
țină vreme 
cit, noului 
predare a fizicii i se 
aduc de 
critici. Unele 
apărute în 
spre uimirea 
a fizicienilor, 
nu atît conținutul, cît 
în special 
ore ce îi 
täte ; or, 
rea mea, 
trebui 
spre 
conținutului 
fizicii șî nu spre re
ducerea orelor afec
tate acestei disci
pline.

Stabilirea măsurii 
de a preda fizica în 
anii superiori s-a 
bazat, între altele.

pe considerentul că 
studenții vin din li
ceu 
tire 
re 
ficientă pentru a per
mite audierea cu 
succes a discipline
lor tehnice generale.

Fizica prezintă stu
denților un tablou u- 
nitar asupra lumii 
care ne înconjoară. 
Ea deschide ingine
rului de o anumită 
specialitate perspec
tiva utilizării unor 
metode împrumutate 
de la specialități în
rudite. Inginerul con
structor ar putea să 
învețe aici, de pildă.

institute

III sau chiar 
ce studen- 
însușit la 
de mate- 

la discipli- 
gene-

fizică 
nuclea- 

de pu- 
statorni- 
mod de

pe acum 
articole 

presă, 
noastră, 
vizează

numărul de 
sînt afec- 

după păre- 
atenția ar 
îndreptată 

îmbunătățirea 
predării

noțiunile de bază ale 
acusticii clădirilor, 
inginerul mecanic — 
bazele metodelor ne- 
destructive de încer
care a materialelor, 
inginerul chimist — 
metodele fizice de in
vestigație, iar ingine
rul electrician — mi
nunatele proprietăți 
ale corpurilor solide. 
Cred că toți inginerii, 
de orice specialitate 
ar fi ei. trebuie să 
posede o imagine 
clară despre legătu
ra dintre variația u- 
nei mărimi macro
scopic© și modifică
rile structurale ce le 
reflectă la scara ato
mică, pentru că altfel 
rezultatele obținute în 
laborator sau pe șan
tier nu pot avea decît 
valoare statistică.

Concursurile de ad
mitere în Institutul 
politehnic din Timi
șoara (lucrările scri
se păstrate în arhivă 
sînt o mărturie grăi
toare) au arătat însă 
că pregătirea la fizi
că a multor absol
venți de liceu 
nesatisfăcătoare, 
cînd peste unele 
fuzii, cărora le
buim un caracter in
dividual, de simplu 
accident, menționăm 
aici doar faptul că 
multora dintre candi
dați Ie lipsește înde
osebi o viziune uni
tară asupra obiectu
lui fizicii, care rămî- 
ne în conștiința lor, 
compartimentată pe 
cele cîteva manuale, 
însușite fără conexiu
nea dorită în patru 
ani de școală Prea 
puțini candidați reu
șesc să descrie în- 
tr-un limba) cores
punzător principalele

cu o pregă- 
corespunzătoa- 

de fizică, su-
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Confesiunea
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este 
Tre- 
con- 
atri-

acestea ne 
la propune- 
în institutele

»■

apoi 
tehnice

LUI A.

fenomene fizice, să 
facă un raționament 
fizic fundamentat sau 
să rezolve probleme 
de fizică chiar și din 
domeniul cel mai ac
cesibil, mecanica. Nu 
mai vorbim de pro
blemele care presu
pun cunoștințe con
jugate 
diferite.

Toate 
conduc 
rea ca 
de învâțămînt supe
rior tehnic, predarea 
fizicii să înceapă 
în anul I, cu un 
curs de fizică ge
nerală, cu caracter 
de sinteză și de lăr
gire a cunoștințelor, 
expus în laboratoare 
astfel amenajate și 
înzestrate, încît stu
dentul să poată ur
mări paralel cu pre
legerea, experiențe 
care fundamentează 
cunoștințele, trezesc 
spiritul de investiga
ție și amplifică gus
tul creației originale. 
Numai pe un aseme
nea curs unitar de fi
zică generală pot să 
construiască 
disciplinele
un edificiu cu adevă
rat stabil. Acest curs 
de fizică generală ar 
avea menirea să reia 
la un nivel mai ridi
cat și cu necesară le
gătură dialectică, ne
apărat sub formă ex
perimentală, cunoș
tințele date în liceu. 
Pentru a satisface și 
celelalte cerințe enu
merate mai sus, opi- 
niem pentru introdu
cerea unui al doilea 
curs de fizică, în anii 
următori, în care să 
se trateze numai ca
pitole speciale, alese 
după specificul facul
tăților. Cît privește 
conținutul acestora, 
consider că el poate 
fi stabilit cu eficiență 
teoretică și practică 
maximă numai piin- 
tr-o strînsă colabo
rare a profesorilor de 
fizică și a specialiș
tilor care predau dis
ciplinele tehnice spe
cifice ramurii respec
tive de specializare.

Desigur, perfecțio
narea predării 
în învătămîntul 
rioT tehnic e 
lizabilă și pe 
căi. Tn acest 
poate ar fi momentul 
ca Ministerul învăță- 
mîntului să organize
ze o consfătuire cu 
cadre didactice de 
specialitate pentru a 
dezbate mai pe larg 
aceste probleme.

IO

gffĂț
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Pînzele lui Marius Bunescu ne-au 
relevat în anii adolescenței farme
cul Bucureștiului, . ne-au făcut 
să fim cuprinși de nostalgia mării. 
Mai tîrziu, cînd de-a lungul celor 
patru anotimpuri am rătăcit la 
ceasurile zilei și ale nopții pe stră
zile Capitalei, am simțit nu numai 
odată că privim și trăim cutare 
colț al orașului așa cum l-a văzut 
Bunescu în tablourile lui. Am înțe
les atunci sensul cuvintelor spuse 
de Tonitza — în 1928 — despre Ma
rius Bunescu : „Prin arta lui, sufle
tul nostru se îmbogățește cu noi, 
nebănuite, și adînci rezonanțe". Re
zonanțe ce nu se sting pentru că 
o pînză a sa de un echilibru sever 
și de o construcție atît de densă 
nu cheamă pe cei dispuși să caute 
efectele spectaculoase și de mo
ment, stridențele ce se prezintă 
drept înnoiri. Ceea ce te atrage în 
pînzele lui Bunescu este în primul 
rînd impresia de consistență ce 
te face să nu treci indiferent și 
îți reține gîndurile multă vreme. Cu 
același sentiment am citit volumul 
autobiografic intitulat „însemnări
le unui pictor", recent tipărit de E- 
ditura Meridiane. E cartea unui 
om despre care Tudor Arghezi spu
nea că „impune tuturor prin solidi
tatea unui caracter admirabil".

E o carie al cărei interes trece 
dincolo de cercul oamenilor de 
specialitate și cheamă, ca și opera 
lui Marius Bunescu, la meditații a- 
dînci. Mai întîi prin sensurile ce le 
degajă viața mărturisită în aceste 
pagini. Cu modestia care îi este 
caracteristică, Marius Bunescu îm
părtășește etapele unei existențe 
dedicate artei, așezată necontenit 
sub zodia muncii, a activității ce 
n-a cunoscut nici răgaz, nici o- 
boseală. E în această viață trăită 
din perspectiva slujirii artei, din 
dorința de a-i cuceri tainele chiar 
atunci cînd obstacolele păreau de 
netrecut și iluziile definitiv spulbe
rate, o lecție de etică asupra căre
ia sîntem tentați să revenim nu 
numai o dată. E drept, pe măsură 
ce parcurgem paginile cărții și îl 
însoțim pe copilul aplecat în bi
rourile unei administrații de pro
vincie deasupra cifrelor, pe tînărul 
desenator la Constanța, sau pe 
studentul pasionat la München, în
țelegem mai bine sensul operei 
sale. Omul acesta nu și-a realizat 
ușor visul de a se dedica artei. 
La vîrstă cînd alții mai grăbiți și 
mai favorizați de întîmplare cule
geau laurii gloriei, Bunescu trudea 
ca funcționar prin cine știe ce colț

de țară pentru a putea încropi o 
sumă de bani necesari studiului. 
Drumul său nu a fost nici neted, 
nici încărcat de la început de pova
ra elogiului zgomotos. Dar Bunescu 
nici nu a căutat să impresioneze 
prin asemenea mijloace. A mers 
înainte cu discreția sufletelor mari 
și a artistului adevărat. A studiat 
intens, la o vîrstă cînd alții cred 
că nu mai au ce învăța. A fost 
cunoscut și recunoscut mai tîrziu ca 
una din personalitățile autentice 
ale artei românești contemporane.

Citindu-i „însemnările" nu re
constitui numai itinerariul unei 
vieți, ci îți întărești necontenit în
crederea în faptul că arta se cu
cerește cu trudă, că extravaganțele 
strălucitoare, că modele trecătoare 
se pierd mai devreme sau mai tîr
ziu în neantul indiferenței și al ui
tării, pe cînd numai marea și ade
vărata artă este cea ~~
rămînă.

Dar Marius Bunescu 
numai pictorul, artistul 
trecut viața în fața 
Inima lui generoasă a 
departe decît propria-i operă, 
fost și este chiar și acum, la

© Teatrul ds Operă și Balet 1 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI — 11, RE
CITAL DE CANTO ȘI BALET —
19.30.
© Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măqureanu nr.
1) : OPERA DE TREI PARALE —
19.30, (sala Studio, str. Al. Sahia nr.
76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I 
— 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala Stu
dio) : SCAUNELE — 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea" J 
RĂDĂCINI — 20.
0 Teatru) Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30.
e Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" : (saia Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20, (în sala spor
turilor Floreasca) : CU FOTBAL ȘI 
FĂRĂ FOTBAL — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Acade
miei) : băiatul și vintul - 9t 
11, (sala din Calea Victoriei) : DOC
TORUL AUMÄDOARE - 9, MINA 
CU CINCI DEGETE — 20,30.

TELEVIZIUNE
1 ' - -Ț_ •' '■ v;.-. '1

menita sä

nu a fost 
ce și-a pe- 
șevaletului. 
năzuit mai 

A 
o 

vîrstă înaintată, un om de acțiune, 
ce a înțeles în trecut ca și astăzi 
că datoriile artistului nu se răs- 
frîng numai asupra propriei sale 
creații. La muzeul Simu, pe care 
l-a condus mai multe decenii, la 
Galeria națională a Muzeului de 
artă, unde îl aflăm de la înființare, 
pasiunea, priceperea, gustul său 
și-au pus pecetea. Iată de ce nu
mele lui Marius Bunescu se leagă 
nu numai de o operă cu o stator
nică prezență în conștiința noastră, 
dar și de fapte de artă cu o rezo
nanță socială deosebită, cu urmări 
atît de favorabile în viața plasticii 
românești. Ai sentimentul, ci
tind cartea sa, că Marius Bunescu 
vorbește cu sfială despre sine, des
pre cei cu care de-a lungul vieții 
drumurile sale s-au încrucișat. Și 
mă gîndesc aici la paginile dedi
cate lui Aurel Vlaicu, Caragiale, 
Tonitza, Ressu, în care regăsim am
prenta artistului ce știe să citească 
adînc în sufletul omenesc și să-l 
definească cu trăsătiiri ce nu se 
șterg din amintire.

„însemnările unul pictor* repre
zintă una din cărțile a cărei apari
ție a stîrnit prin valorile ei umane 
și literare un legitim interes în rîn- 
durile cititorilor. Pe cînd albumul 
reprezentativ pe care opera maes
trului îl merită cu prisosință ?

Valeriu RÎPEANU

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
© 19,15 — Pentru copii și tineret : 
Sport la... microscop. Filmul : Aven
turile Prichinduței o 20,00 — între
bări la care s-a răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns încă ® 20,45 — 
Trei tablouri pe săptămînă • 21.00 
— Filmul • „Goupi — Mînă roșie" ® 
22.55 — Jurnalul televiziunii (II), 
Buletinul meteorologic.

• OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria.
• COLINA : Republica, Capitol, Gri- 
vița.
O FILE DIN ISTORIA CINEMATO
GRAFULUI : Cinemateca — 10i 12i 
14.
® MUNCILE LUI HERCULE: Bucu
rești, Luceafărul, Feroviar, Excelsior, 
Tomis Modern, Flamura.
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Festival.
» FATA LUI BUBE : Victoria, Arta, 
Melodia (la ultimele două cinemato
grafe, completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN —
cinemascop : Central (completare
Universuri picturale), Drumul Sării 
(completare Tot mai sus).
O AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina, Ploreasca (la ambele comple
tare Plante acvatice), înfrățirea între 
popoare (completare Pionierla nr. 
6/1965).
© VESELIE LA ACAPULCO : Union.
O LA CARNAVAL — CROITORAȘUL 
CEL VITEAZ — COCOȘELUL DE 
HÎRTIE — DOUĂ CREIOANE — IE
DUL BUNICUȚEI : Doina — rulează 
numai dimineața.
© CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Doina.
• RENUL ALB : Timpuri Noi.
• CREDEȚI-MĂ OAMENI : Giuleștf 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia!.
• DINCOLO DE BARIERĂ : Cultu
ral (completare Mărturiile trecutului), 
Cotroceni (completare Orașe vechi 
bulgărești).
© JOE LIMONADA — cinemascop : 
Dacia (completare Surorile Press), 
Volga.

fizicii 
supe- 
rea- 
alte 

scop,

în acest an s-a executat în Capi
tală un mate volum de lucrări edili
tare. Lungimea rețelelor de apă și 
canal, a cablurilor telefonice și elec
trice. a magistralelor de termoticare 
etc terminate ptnă acum depășește 
120 de kilometri. Numai pentru de
servirea noilor ansambluri de locu
ințe. tn special de pe Bulevardul Pă- 
cii-Militari. s-au realizat peste 20 de recte Intre Magistrala Nord-Sud și
kilometri lucrări de canalizare. 1er- Bulevardul 1848 — prin Piața Unirii
moficare. alimentare cu apă potabilă, 
tn această zonă se apropie de știr- 
șit refacerea pavajelor. De aseme
nea. 44 de slrăz.l au fost moderni
zate I se lucrează și la

treia bandă de circulație de pe Șo
seaua Kiselefl.

tn aceste zile se desfășoară lu
crări pentru îmbunătățirea alimen
tării cu energie electrtcû a traseelor 
de troleibuze din zona centrală a 
orașului.

Anul viitor vor continua alte lu
crări de acest gen. De asemenea, 
pentru asigurarea unei circulații di-

— urmează să se extindă și planșeul 
de peste Dîmbovița, cu încă circa 60 
metri In ava/ de actualul pod Șerban 
Vodă Este prevăzut ca lucrările să 
înceapă In prima jumătate a anu
lui care vine.

A. D. Xeno- 
un istoric și 

activitate.

Tn istoria culturii, 
pol se înfățișează ca 
gînditor cu o bogată 
concretizată în opere de mare va
loare pentru știința româneas
că și cu larg răsunet internațio
nal. Personalitate multilaterală, 
cu preocupări împărțite între is
torie, filozofie, sociologie, econo
mie politică, el a adus contribuții 
remarcabile în fiecare din aceste 
discipline științifice. Gîndirea sa 
socială și filozofică prezintă as
pecte extrem de variate, de foar
te multe ori contradictorii.

Printre lucrările menite să va
lorifice critic moștenirea culturală 
din țara noastră se înscrie și lu
crarea A. D. Xenopol. Concepția 
socială șl filozofică de N. Gogo- 
neață și Z. Ornea, apărută în E- 
ditura științifică.

In tabloul biografia ce deschi
de lucrarea sînt dezvăluite apli
cările foarte timpurii ale istori
cului 
cele 
apar 
lui
vastei problematici filozofice

autorii au 
nuanțat une- 
vederi dintre

spre filozofie ; studenția și 
dintîi manifestări spirituale 
străbătute de efortul viitoru- 
tstoric pentru pătrunderea 

a
timpului său. Fără a proceda sim-

In munții Bucegl Foto : M. Andreescu

plificator, prin a nega sau a în- 
groșa influențele ideologiei juni
mii — al cărei membru a fost — 
asupra gînditorului, 
reușit să evidențieze 
le deosebiri nete de
junimismul ortodox — patronat 
spiritual de Titu Maiorescu și Pe
tre Carp — și concepția social- 
politică a marelui istoric. De alt
fel, pe parcursul întregii lucrări, 
autorii s-au menținut, după păre
rea noastră, pe o poziție justă, 
obiectivă în ce privește valorifica
rea critică a gîndirii lui Xenopol. 
Străduindu-se — și izbutind — să 
releve aspecte valoroase ale aces
tei gîndiri, ei nu au ezitat să-i 
arate și limitele. Ei au evitat că
derea în cele două extreme — 
deopotrivă de dăunătoare, mani
festate în multe din scrierile pri
vind pe A. D. Xenopol, apărute
pînă acum — atitudinea negati
vistă și poziția apologetică.

Pregătirea enciclopedică temei
nică a lui Xenopol i-a dat posibi
litatea să-și formeze o viziune ori
ginală asupra lumii și asupra so
cietății. Autorii relevă cu discer- 
nămînt elementele materialiste din 
gîndirea lui Xenopol, printre care : 
neacceptarea ideii absolute ca te
melie a lumii (dimpotrivă, el pri
vește existența și evoluția naturii 
ca un adevărat naturalist : pen
tru el universul, natura sînt ante
rioare apariției omului) ; recunoaș
terea — în opoziție cu apriorismul 
kantian — a naturii obiective a 
formelor fundamentale ale existen
ței : spațiul, timpul, mișcarea ; pro
movarea ideii, abia cucerite pe a- 
tunci de știință, că gîndirea este 
un produs al materiei superior or
ganizate ; încrederea în realiză
rile noi ale științei ; situarea pe 
pozițiile evoluționismului funda
mentat pe teoria darvinistă ; sus
ținerea unei gnoseologii bazate 
pe teoria întipăriturilor etc. Toate 
acestea reprezintă cîteva coordo
nate care îndreptățesc aprecierea 
că, în ansamblu, gîndirea lui Xe
nopol asupra naturii este mate
rialistă, ea înscriindu-se pe linia 
curentului materialist al oamenilor 
de știință din țara noastră din a 
doua jumătate a secolului trecut 
— Gr. Cobălcescu, Gr. Ștefănescu, 
Șt. Michăilescu — și a filozofiei 
materialiste a lui Vasile Conta.

Ca gînditor — se arată în car
te — Xenopol s-a impus pe plan 
european prin teoria sa asupra 
istoriei.

Deosebind în procesul dezvol
tării fapte de repetiție și fapte de 
succesiune, Xenopol a pus aceas
tă teză la baza unei noi clasifi
cări a științelor, în științe ale na
turii și științe istorice. Este un 
merit al lui Xenopol faptul că în
tre aceste două categorii de știin-

țe a știut să vadă o anumită in- 
terpătrundere și nu o opoziție ri
gidă, ca în alte clasificări ale 
științelor, contemporane lui. în 
științele istorice, de pildă, el a in
clus și științe ale naturii, cum sînt: 
cosmogonia, geologia, teoria evo
luției etc. Deși originală și meri
torie pentru tirppul său, această 
clasificare, arată autorii, a consti
tuit și izvorul unei confuzii : 
prin „istorie" Xenopol nu înțele
gea o știință specială a vieții u- 
mane, ci un aspect general al uni
versului, prezent pretutindeni unde 
se întîlnește succesiunea.

In lucrare se subliniază că, 
deși în concepția sa generală asu
pra procesului Istoric Xenopol se 
situa pe poziții idealiste, tezele 
sale după care obiectul istoriei 
ÎI constituie cercetarea înlănțuirii 
cauzale a fenomenelor istorice, 
liniile generale ale dezvoltării o- 
biective a istoriei — teze îndrep
tate împotriva factografiei brute 
și stlmulînd tendințele de genera
lizare a faptelor istorice — l-au a- 
jutat pe acest mare gînditor să 
pună în lumină numeroase aspec
te ale istoriei poporului nostru. 
Tratatul său de istorie a Româ
niei — prima sinteză de istorie a 
patriei noastre — a marcat o e- 
tapă nouă, superioară, în dezvol
tarea istoriografiei românești.

Autorii consideră că recunoaș
terea de către Xenopol a princi
piului cauzalității în istorie cons
tituie un aspect pozitiv al gîndi
rii sale ; încercarea sa de a opu
ne cauzalitatea legității și de a 
întemeia științele istorice numai 
pe principiul cauzalității a rămas 
însă infructuoasă. Poziția contra
dictorie pe care s-a situat în pri
vința modului de manifestare a 
generalului în istorie au făcut ca, 
în ciuda multor afirmații juste, în 
concordanță cu știința și filozo
fia materialistă, Xenopol să nu 
poată crea o teorie științifică a 
istoriei, a dezvoltării. Autorii con
chid că, în ansamblu, concepția 
lui Xenopol asupra vieții sociale 
are un caracter idealist, meta
fizic.

Există în concepția lui Xenopol 
asupra istoriei un element impor
tant pe care l-am fi dorit cerce
tat cu mai multă profunzime în 
carte. Este vorba de faptul că el 
recunoștea existența în istorie a 
unei „logici a înlănțuirii lucruri
lor care se urmează" — pe care o 
considera superioară Organon
ului aristotelic și Noului Organon 
baconian. După părerea noastră, 
examinarea vederilor sale asupra 
acestei probleme ar fi condus în 
mod necesar la soluționarea a 
cel puțin două mari probleme : 
felul în care însăși evoluția știin-

țelor impunea savanțllor să trea
că de la logica aristotelică-baco- 
niană la logica dezvoltării ; și ex
plicarea mai clară a raporturilor 
dintre gîndirea lui Xenopol și 
concepția materialismului dialec
tic marxist. Se știe că el a cunos
cut marxismul, căruia i-a negat 
însă caracterul științific.

Se cuvenea, de asemenea, ca 
în lucrare să se releve raporturi
le dintre filozofia istoriei a lui Xe
nopol și concepția materialistă a 
istoriei care se impunea tot mai 
mult la sfîrșitul secolului trecut în 
gîndirea românească, constituind 
punctul ei cel mai avansat. De 
altfel, observăm că autorii 
privit, în general, prea puțin 
Xenopol în realitatea țării noas
tre, s-au ocupat în mică măsură 
de raporturile dtntre filozofia lui 
și curentele de idei din filozofia 
românească (ce a adus el nou, 
prin ce a împins-o înainte, ce s-a 
impus din gîndirea sa în istorio
grafia din România în deceniile 
următoare etc.).

în carte se subliniază că Xe
nopol a marcat și un moment im
portant în evoluția gîndirii econo
mice românești. Deși n-a fost un 
teoretician al științei economice, 
el s-a dovedit unul din cugetăto
rii vremii care, aplecîndu-se cu 
atenție asupra fenomenului nostru 
economic, a propus căi de propă
șire. Manifestîndu-se drept un 
interpret al păturilor interesa
te în dezvoltarea capitalistă a tă
rii, Xenopol a militat pentru crea
rea unei industrii autohtone. ri- 
dicîndu-se împotriva teoriilor 
reacționare după care România 
trebuia să rămînă un veșnic hin
terland agrar.

Referindu-se la necesitatea con
tinuării cercetărilor în domeniul 
istoriei patriei noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în Ra
portul la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. că aprofundarea fenomene
lor istorice trebuie să se facă „o- 
glindindu-se faptele în mod obiec
tiv, în deplină conformitate cu rea
litatea". în lumina acestei indica
ții, cercetătorilor le revine obliga
ția să privească în mod critic 
ideile și concepțiile nu pentru a 
respinge aprioric, ci pentru a valo
rifica cu adevărat științific tot ceea 
ce a fost progresist și 
gîndirea din trecut.

Lucrarea de față 
după părerea noastră, 
rea, în acest spirit, a 
și la valorificarea operei filozofice 
a lui Xenopol. Desigur, cercetarea 
marxistă contemporană va des
prinde, în continuare, și alte date, 
sugestii, direcții ce pot fi valorifi
cate din vasta operă pe care ne-a 
lăsat-o Xenopol.

• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Buzești 
(completare Păpușarii), Popular (com
pletare De Ia pescari adunate), Fe
rentari (completare Poveste cu car
tonașe).
0 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : Crîngași (completare 
Soclul).
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Bu- 
cegi, Lira.
© NU VREAU SĂ MĂ ÎNSOR» 
Unirea.
9 EXPRESUL PARIS-MUNCHEN t 
Flacăra (completare Tot mai sus).
» FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : Vi- 
tan (completare Cel mal puternici 
din Europa).
0 ÎN COMPANIA LUI MAX TIN. 
DER : Miorița (completare întîlnlro 
cu frumosul). Pacea (completare YR 
cere decolarea).

l-au
pe

luminos în

contribuie, 
la adînci- 

cunoașterii

P. LUCACI

© ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop Munca
• BOCCELUȚA : Moșilor (comple
tare Poveste despre ceasuri).
« NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Cosmos 
(completare Vezi, rînduneiele se duc), 
e ÎNVIEREA (ambele serii) : Viito
rul.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Colentina (completare Anul nașterii : 
1805)
« DUMINICĂ LA NEW YORK: 
Rahova
® ȘOARECELE DIN AMERICA : 
Progresul (completare Diavolii).

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Au căzut precipitații 
intermitente, sub formă de lapovită 
și ninsoare în Transilvania și Mol
dova și local, sub foimă de ploaie 
și lapovită, în sudul tării, tn munți 
a nins. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul nord-vest. cu 
intensificări în Dobrogea. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între minus 1 qrad la înlorsura Bu
zăului și 4 grade la Rm. Vîlcea, Sîn- 
nicolau Mare, Turnir Severin, Cala
fat, Turnu Măgurele și Constanta. în 
București : Vremea a fost umedă cu 
cerul mai mult acoperit. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 decembrie. în tară : Vre
me în curs de răcire ușoară, începînd 
din nord-vestul tării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub for
mă de ninsoare. Vînt în general slab 
din sectorul nord-vest. Temperatura 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 9 șl plus 1 grad, local 
mai coborîte. Iar maximele între mi
nus 6 și 4 grade. Ceată locală. în 
București : Vreme în curs de răcire 
ușoară și treptată. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ninsori slabe. Vînt 
slab, pînă la potrivit din nord-vest. 
Temperatura ușor variabilă. Diminea
ța și seara ceață.
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DE PESTE
HOTARE

Lichidarea urgentă 
a stocurilor 
supranormative 
din întreprinderi

(Urmare din pag. I)

HOCHEI în „Cupa Dunării
BUCUREȘTI-SOFIA 5-2

Fruntașii hocheiului românesc, 
atît cei mai experimentați cit și 
cei mai tineri, s-au aflat ieri din 
nou pe patinoare avînd de susținut 
importante confruntări internațio
nale. La Budapesta, pe gheața ar
tificială de la „Kisstadion“, prima 
noastră reprezentativă a luat par
te la programul inaugural al celei 
de-a IV-a ediții a „Cupei Dună
rii“. Jucînd sub denumirea de echi
pa Bucureștiului, hocheiștii noștri 
au primit replica selecționatei So
fiei, de fapt selecționata Bulgariei. 
Partida a prilejûit o luptă strînsă 
și s-a încheiat cu 5—2 în favoarea 
echipei bucureștepe.

In deschidêré’"^âüîn£fë’cuOïo^

cheiștii maghiari și iugoslavi (Bu- 
dapesta-Belgrad). Victoria a reve
nit budapestanilor cu scorul de 
11—1.

Turneul dotat cu „Cupa Dunării“ 
continuă azi și mîine.

Sala Floreasca ieri, cu ocazia 
meciului de volei Rapid—Di

namo

Dispută pentru puc, pe pati
noarul „23 August", în timpul 
partidei de hochei România 

(tineret)—Ungaria (tineret) 
Foto : Gh. Vlnțllă

cam
de toamnă

Pe patinoarul bucureștean „23 
August“, selecționata de tineret a 
României a întîlnit aseară echipa 
corespunzătoare a Ungariei. Mai 
omogenă și cu un dezvoltat simț 
al porții, formația oaspeților a cîș
tigat cu 5—2 (4—1 ; 1—0 ; 0—1). 
Cele două echipe se vor întîlni din 
nou asță-șeară, pe același patinoar, 
cu începere de la oră 19.

După gala finală 
a sezonului pugilistic

Anul pugilistic 1965 s-a încheiat 
sîmbătă seara, o dată cu desfășu
rarea finalei campionatului repu
blican pe echipe. Din nou, trofeul 
oferit de federația de specialitate 
a fost disputat de echipele bucu- 
reștene Dinamo și Steaua. După 
cum se știe, boxerii dinamoviști 
au repurtat o dificilă victorie cu 
scorul de 21—19, cucerind pentru 
a șaptea oară alternativ și a treia 
oară consecutiv trofeul pus în joc. 
In legătură cu această gală și, în 
general, cu activitatea pugilistică 
din 1965, comentatorul de box 
PAUL, OCHI ALBI ne-a declarat :

Spre deosebire de alte ediții, 
campionii au trebuit să lupte cu 
toată energia pentru a depăși o 
formație tînără. alcătuită în bună 
parte din elemente dotate, cu fru
moase înclinații către boxul teh
nic Ca o caracteristică generală 
se poate afirma totuși că întrece
rile campionatului din acest an ca 
și finala n-au corespuns pe plan 
tehnic spectacular. majoritatea 
partidelor desfășurîndu-se la un 
nivel scăzut, punîndu-se accentul 
mai mult pe boxul în „forță" în 
dauna tehnicii.

Dintre tinerii boxeri am remar
cat în special pe pugiliștii Vanea, 
Murg. Tudose, Stumpf (toți de la 
Steaua), care în continuu progres 
și bine îndrumați pot deveni cadre 
de nădejde ale boxului nostru. In 
schimb, am fost decepționați de 
evoluția sub așteptări, ca pregătire 
tehnică, a tinerilor boxeri dina
moviști Vasiliu și Covaci, elemen
te departe de a corespunde unei 
formații redutabile. Considerăm 
greșit faptul că antrenorii dinamo
viști au recurs la o improvizație, 
prezentînd la categoria „cocoș" un 
boxer (C. Crudu) care în ultima 
vreme a evoluat la categoria pană.

Privind în ansamblu sezonul pu
gilistic 1965, e de remarcat preo
cuparea pentru întinerirea efecti-

velor secțiilor de box. Din păcate 
însă tinerii boxeri nu sînt îndru
mați cu perseverentă spre însuși
rea tehnicii Spre deosebire de ul
timii ani a scăzut considerabil nu
mărul galelor amicale, excelent 
prilej de afirmare și verificare a 
boxerilor tineri.

Este de asemenea de neînțeles 
atitudinea federației care n-a 
scris echipa reprezentativă 
„Cupa Europei“. Anul trecut, 
lectionata noastră calificată în
mifinale s-a bucurat de frumoase 
aprecieri, reușind chiar la Bucu
rești să învingă au 7—3 echipa 
Poloniei După turneul preolimpic 
de la București. în care cîteva spe
ranțe ale echipei noastre pentru 
Ciudad de Mexico au repurtat vic
torii merituoase, era de datoria fe
derației ca evidentiatilor să li se 
ofere un nou prilej de verificare 
în „Cupa Europei".

in
ia 
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PRONOSPORT
Concursul din 26 decembrie

Atalanta-Catania (3—2) 1
Brescia-Juventus (4-0) 1
Cagiiarl-Lanerossi (3-0) 1
Fiorentjna-Roma (0—1) 2
Foggia-Varese (0-0) X
tnter-Bologna (0-0) X
Lazio-Napoli (2-1) 1
Spal-Sampdoria (1-1) X
Livorno-Potenza (Û—-0) X
Padova-Venezia (1-2) 2
Palermo-Pro Patria (2-0) 1
Trani-Mantova (1—0) 1
Torino-Milan (0-1) 2

Prima parte a campionatului 
masculin de volei s-a încheiat ieri 
dimineață în Capitală, cu disputa
rea partidei masculine Rapid-Di- 
namo. Scor final 3—1 (15—9 ;
10—15 ; 15—13 ; 15—13) în favoa
rea rapidiștilor, care rămîn astfel 
singurii neînvinși din competiție. 
Numerosul public prezent în sala 
Floreasca a încurajat și aplaudai 
călduros jocul ambelor echipe 
(fără îndoială cele mai în formă 
la această dată) care i-a oferit un 
excelent spectacol sportiv, un ade
vărat festival voleibalistic, din 
păcate încă singurul din acest 
campionat.

Victoria obținută ieri netezește 
drumul rapidiștilor spre obiectivul 
dorit: al zecelea titlu de campioni; 
dar eliminarea semnelor de obo
seală din jocul echipei — dove- 

I dite chiar pe parcursul acestei în- 
tîlniri — trebuie să fie obiectiv de 
prim ordin în pregătirea pentru re
tur și mai ales pentru viitoarele 
confruntări internaționale. Maes
trul emerit al sportului Horațiu Ni
colau, căpitanul echipei, sublinia 
de altfel că vîrsta înaintată a 
echipei — în medie 29 ani — in
fluențează în mare parte potenția
lul formației, găsirea unor înlocui
tori la nivelul titularilor trebuind 
să stea deci, încă de pe acum, în 
atenția antrenorilor.

Dinamoviștii (handicapați evident 
de lipsa celui mai bun trăgător, 
Derzei, bolnav) au abordat meciul 
cu mult curaj, însă lipsa lor de 

. concentrare din finalurile seturilor 
a înclinat balanța de partea glu- 
leștenilor.

In deschiderea reuniunii, într-un 
meci pe care l-am denumi „al gre
șelilor", voleibaliștii de la Steaua 
i-au întrecut, destul de ușor, pe 
cei de la Farul. Rezultat 3—0.

Alte rezultate înregistrate în ulti
ma etapă: Minerul Baia Mare-Trac- 
torul Brașov 2—3 ; Știința Timi- 
șoara-Constructoiul Brăila 3—1 ; 

^Știința Brașov-Știința Cluj 3—1 ; 
Știința Galați-Petrolul' Ploiești 3—0.

Un lot de atleti sovietici (suro
rile Irina și Tamara Press. Leo
nid Ivanov, Viktor Kudinski și 
Oleg Raiko) a părăsit Moscova, 
plecînd în Noua Zeelandă. Lotul 
este însoțit de antrenorii Gavril 
Korobkov și Vladimir Kut. tn 
Noua Zeelandă sportivii sovietici 
se vor antrena împreună cu atleti 
din această tară și vor participa 
la mai multe concursuri interna
tionale. La plecare, Irina Press a 
declarat că speră să se întîlnească 
în aceste întreceri cu australiana 
Pamela Kilborn, fosta recordmană 
mondială la 80 m garduri. După 
cum se știe, anul acesta Irina 
Press a corectat recordul lui Kil
born, realizînd timpul de IO”3/1O.

Comitetul olimpic spaniol a a- 
nuntat oficial că la viitoarea se
siune a C.I.O. se va propune can
didatura orașelor Madrid și Bar
celona pentru organizarea Jocu
rilor Olimpice din 1972. Madridul 
ar urma să găzduiască întrecerile 
de atletism și alte discipline, 
iar Barcelona pe cele de natatie, 
canotaj și iahting.

Concursul de patinaj viteză, 
„Memorialul Iakov Melnikov" a 
continuat la Perm (U.R.S.S.), pe 
o temperatură de minus 11 gra
de, cu întrecerile rezervate băr
baților. In proba de 500 m cel 
mai bun timp l-a înregistrat Vla
dimir GvozdetW (41 "2/10).. La 
3 000 m pe primul loc s-a clasat 
Eduard Matușevici — 4'36”8/10).

Echipa maghiară de fotbal Va- 
sas Gyor a jucat la Cairo cu o 
combinată locală. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 2—1 
(1-1).

Miercuri la Florența, deci pe 
teren neutru, se dispută cea de-a 
treia partidă dintre reprezentati
vele de fotbal ale Belgiei și Bul
gariei, de al cărei rezultat de
pinde calificarea uneia sau alteia 
dintre formații la turneul final al 
campionatului mondial din An
glia. Pregătirile ambelor tabere 
sînt ca și terminate. De remarcat 
că antrenorul cehoslovac Rudolf 
Vytlacil, care pregătește formația 
bulgară, a chemat în Iot pe unul 
din veteranii fotbalului bulgar, 
portarul Naidenov.

a obligat-o să mai preia de la o 
bază de aprovizionare din Capitală 
încă 20 de vitezometre. Se pare că 
întreprinderea din Reghin a de
venit, prin „grija“ acestui oficiu, 
o adevărată bază de aprovizionare. 
Cum se justifică acest „transfer“ 
de materiale ? Nu se știe că se 
cheltuiesc bani cu transportul, cu 
depozitarea, că uneori materialele 
sau subansamblele trambalate din
tr-un loc în altul se degradează?

Cu prilejul anchetei au ieșit la 
iveală și alte cauze care determi
nă crearea de stocuri supranorma- 
tive : achiziționarea de materiale 
pentru producția nenominalizată 
prin plan, primirea în avans a 
unor materiale ce nu sînt nece
sare producției în perioada respec
tivă de plan. L-am solicitat pe 
tov. IOAN OȚELEA, directorul 
sucursalei regionale a Băncii Na
ționale, să tragă cîteva concluzii. 
Iată ce ne-a spus :

— Ce înseamnă să nu se elabo
reze planuri realiste de aprovizio
nare rezultă și din următorul 
exemplu. în ianuarie — februarie, 
organele bancare au verificat can
titățile de materiale prevăzute a fi 
achiziționate. S-au identificat a- 
tunci exagerări de aproape 
49 000 000 lei. Bineînțeles, banca a 
obligat întreprinderile să ‘•enunțe 
la asemenea aprovizionări care du
ceau sigur la creșterea supranor- 
mativelor. Mă întreb : conducerile 
de întreprinderi nu cunosc că stocu
rile supranormative provoacă neajun
suri economiei, că ele imobilizează 
importante valori materiale ! Orga
nele tutelare au un rol hotărîtor în 
prevenirea acestor imobilizări, de
oarece ele aprobă planurile de a- 
provizionare, producție și desface
re, ca și restructurările pe parcurs. 
Iată de ce și eu propun să fie îmbu
nătățite metodele de emitere a repar
tițiilor, de renunțare la unele co
menzi la începutul unui nou an. 
Dacă nu se iau măsuri eficiente, 
este posibil ca în primul trimestru 
al anului viitor volumul supranor- 
mativelor să crească cu 36—43 la 
sută față de sfîrșitul anului 1965. 
Cred că ar fi bine ca organele eco
nomice centrale să studieze posibi
litatea de a se considera lichi
darea stocurilor supranormative drept 
unul dintre criteriile de premiere a 
conducerilor de întreprinderi și chiar 
a lucrătorilor din direcțiile generale 
care se ocupă de aprovizionarea 
tehnico-materială.

★

Actualitatea la fotbal
• In primul meci al turneului ce-1 

întreprinde în aceste zile peste 
hotare, reprezentativa de tineret a 
țării noastre a jucat ieri în R. F. 
Germană, la Neunkirchen. Fotba
liștii români au întîlnit formația 
locală Borussia, care activează în 
campionatul primei ligi de fotbal 
a R. F. Germane. După 90 de mi
nute de joc, tinerii noștri sportivi 
au învins cu scorul de 2—1 (la 
pauză 2—0). Golurile echipei ro
mâne au fost înscrise de Dobrin 
(min. 13) și Cuperman (min. 23). Se
lecționata noastră de tineret — 
neînvinsă în acest an — a aliniat 
ieri următoarea formație : Constan- 
tinescu — Sătmăreanu, Boc, Grăj- 
deanu, Mocanu — Ștefănescu, Do
brin — Matei, Frățilă, Cuperman, 
Moldoveanu.

în continuarea turneului, forma
ția română va juca mîine în Olan
da cu o echipă din orașul En
schede.

Acest meci internațional este cel 
de-al 200-lea susținut în 1965 de 
echipele române (A, B, tineret, ju-

niori și de club). Din cele 200 de 
partide internaționale, fotbaliștii 
noștri au cîștigat 112, au terminat 
la egalitate 40 și au pierdut 48. 
Golaveraj general : 390—248.

• După cum se știe, echipa Stea
gul roșu-Brașov urmează să susți
nă două meciuri, în cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri", cu formația spa
niolă Espanol Barcelona. Primul 
joc are loc la Barcelona (la 26 ia
nuarie), iar cel de-al doilea la 
Brașov (16 februarie). Ieri, în meci 
de campionat, viitorii adversari ai 
brașovenilor au pierdut cu 2—5 în 
fața echipei Atletico Madrid.

o Federația română de specia
litate a răspuns favorabil invitației 
făcute de forul fotbalistic italian 
ca echipa reprezentativă de tineret 
a României să ia parte la un tur
neu internațional în Italia, alături 
de formațiile de tineret ale Italiei 
și Austriei. Tinerii fotbaliști români 
urmează să joace la 22 ianuarie 

•la Verona cu Italia și patru zile 
mai tîrziu, la Padova, cu Austria.

Din cele constatate cu prilejul an
chetei se desprinde necesitatea ca 
în întreprinderi să se desfășoare o 
acțiune hotărîtă pentru lichidarea 
stocurilor supranormafive de mate
rii prime și materiale, de produse 
finite. Acum este momentul cel mai 
potrivit pentru conducerile tehmco- 
adminisfrafive să fructifice neînfîrziat 
toate posibilitățile de readucere în 
circuitul economic a valorilor mate
riale „înghețate" în supranormative 
și să se facă fotul pentru prevenirea 
formării lor. O reacție mult mai 
promptă în acest domeniu se cere 
din partea organelor și organizații
lor de partid, combătîndu-se practi
cile greșite, dăunătoare economiei 
naționale, de a se aproviziona între
prinderile cu cantități exagerate de 
materiale, peste necesitățile reale ale 
producției. Mult mai eficace în a- 
ceastă privință trebuie să fie inter
venția direcțiilor generale din minis
tere și a celorlalte organe econo
mice centrale.

Organizarea 
iernării animalelor

(Urmare din pag. I)

„ANTRENAMENTUL INVIZIBIL“
„Performanța — lucru In

tens + regim de viață co
rect", „Antrenamentul in
vizibil", „Stanley Mathews 
— fotbalistul fără penali
zări pe teren și în viața de 
toate zilele" etc. Sub titluri 
de felul celor de mai sus, 
presa de specialitate pu
blică frecvent articole care 
demonstrează importanța 
regimului de viață zilnică 
a sportivului pentru obți
nerea marilor performanțe.

Rezultatele cercetărilor 
științifice recente confirmă 
pe deplin intercondiționa- 
rea orelor petrecute pe te
renul de sport cu acelea 
petrecute în afara lui. Ast
fel. numeroase studii au 
arătat că fenomenele pe
trecute în timpul efortului 
și după terminarea lui al
cătuiesc două faze succesi
ve, inseparabile, ale unui 
proces unic. în mod deo
sebit, este de reținut faptul 
că refacerea organismului 
nu se oprește cînd capaci
tatea lui de lucru a atins 
nivelul anterior solicitări
lor, ci continuă și după a- 
ceea, asigurînd astfel do- 
bîndirea unei capacități 
funcționale superioare ni
velului inițial. Procesele ce 
se desfășoară în orele de 
după antrenament pot fi

numite, fără exagerare, a- 
devărate „perioade de re
construcție". Rezultă, prin 
urmare, că pentru ridicarea 
continuă a gradului de an
trenament trebuie să se a- 
corde o grijă specială nu 
numai comportării sportivi
lor în timpul pregătirii teh
nice, ci și felului cum este 
folosit restul zilei. Subliniind 
importanța modului în care 
sportivii de performanță își 
petrec timpul liber, unii spe
cialiști în materie îl numesc 
sugestiv „antrenamentul in
vizibil", înțelegînd prin a- 
ceasta programul activității 
lor zilnice, alimentația, o- 
dihna etc.

După efort, măsurile a- 
decvafe de odihnă, recrea
ție, alimentație și hidro-fi- 
zioterapie favorizează pro
cesele de refacere, scurtea
ză timpul în care se produc 
și ajută organismul să atin
gă un nivel funcțional ridi
cat. Dintre acestea, deose
bit de importantă este asi
gurarea odihnei necesare 
printr-un somn de bună ca
litate. Astfel stînd lucrurile, 
se înțelege de la sine gra
va greșeală a sportivilor 
care pierd nopțile „sărbăto
rind" victoriile, sau „com
pătimind" în compania unor

„prieteni generoși" amără
ciunea înfrîngerii de peste 
zi. Pierderea nopților, aso
ciată cu excesele de tutun 
și alcool etc., înrăutățesc 
starea generală a organis
mului, întrucît suplimentul 
de toxice și oboseală sur
prinde diferitele organe în 
momentul cînd rezistența 
lor este simțitor scăzută. 
Mai mult decît atît, după 
asemenea „derogări” de la 
programul zilnic, capacita
tea de efort la următorul 
antrenament sau meci este 
considerabil diminuată.

Cît de important este 
„antrenamentul invizibil" o 
dovedește elocvent viața 
cu adevărat sportivă pe 
care o duc marii perfor
meri. Celebrul fotbalist 
brazilian Pele este su
pranumit și „băutorul de 
lapte", halterofilii sovietici 
Vlasov și Jabotinski, record
mani mondiali și olimpici, 
sînt adversari declarați ai 
alcoolului și tutunului ; a- 
lergăforul australian Ron 
Clarke, multiplu recordman 
mondial, îndeplinește cu 
cea mai mare strictețe pla
nul său de activitate zilni
că (deși nu este asistat de 
un antrenor) etc.

Un alt punct important în 
regimul de viață al sportivu
lui îl constituie organizarea 
unui program constant al ac
tivităților din timpul zilei. 
Respectarea acelorași ore 
de culcare, de masă, de lu
cru în producție și la antre
nament favorizează forma
rea reflexelor condiționate, 
constituirea așa-numifului 
stereotip dinamic — stadiu 
superior al economiei func
ționale a organismului. Exis
tența stereotipului dinamic 
permite angrenarea în lucru 
a tuturor organelor la timpul 
optim, cu consum minim de 
energie și cu eficiență ma
ximă. Regimul de viață or
donat este nu numai unul 
dintre „secretele* marilor 
performanțe, ci și un mijloc 
deosebit de util de educa
ție, de dominare de sine în 
situațiile care cer eforturi 
de voință și stăpînire. Fot
balistul Pîrcălab, de exem
plu, și-ar putea învinge 
emoția la unele meciuri 
dacă și-ar antrena voința, 
învingînd tentația de a 
încălca programul zilnic.

Este foarte adevărat că, 
prin specificul ei, activita
tea sportivă de performanță 
coincide în bună parte cu 
vîrsta la care unele atracții 
cotidiene sînt inerente. La 
fel de adevărat este însă și 
faptul că un sportiv, oricît 
talent ar avea și oricît de

conștiincios ar fi la lecțiile 
de pregătire fehnică, nu se 
poate realiza pe deplin du- 
cînd o viață dezordonată în 
afara orelor de antrenament. 
Aceasta înseamnă îmbina
rea rațională a diferitelor 
activități, încît excesele de 
orice natură să fie evitate 
în mod conștient. Altmin
teri, performanțele fie că în- 
tîrzie, fie că se plafonează, 
iar practicarea sportului se 
poate transforma uneori, 
dintr-un mijloc de întărire 
a sănătății, într-o activitate 
dăunătoare organismului. 
(O scurtă anchetă, efectua
tă recent în cîteva echipe 
divizionare de fotbal, hand
bal, volei, rugbi și baschet, 
arată că numărul „sportivi
lor" fumători este surprin
zător de mare : între 50 și 
75 la sută).

Regimul de viață al spor
tivilor nu trebuie conside
rat un lucru secundar, cum 
se întîmplă adeseori. în 
acest sens, consider că pro
blema regimului zilnic de 
viață trebuie să ocupe un 
loc mai important în pre
ocupările permanente ale 
antrenorilor, medicilor și 
activiștilor sportivi. Aceasta 
presupune nu numai dez
baterea temei în discuție, 
ci și un control exigent, 
sistematic asupra regimului 
de viată al sportivilor.

Dr. Miron GEORGESCU

mal este nevoie să fie tocați și sa
ramurați.

în unele unități risipa îmbracă și 
alte forme. Cooperativa agricolă 
de producție „2 Mai“ are puține fu
raje în acest an. A cumpărat 350 
tone de coceni, dar aceștia stau ri
sipiți în bătaia ploii. In regiunea 
Cluj, cooperativa agricolă de pro
ducție din Sînpaul are asigurat în
tregul necesar de furaje, dar acesta 
se risipește. Șirele nu sînt bine 
vîrfuite, iar de la ele pînă la grajd 
și în jurul lor se poate vedea un a- 
devărat pat de fîn ce se amestecă 
cu noroiul. O situație asemănătoa
re este și la cooperativa agricolă 
de producție din Mihăiești. Aici 
nu există o cameră de prepa
rare a furajelor. Tovarășa ing. 
KESZI ELISABETA este totuși 
mulțumită. „Vom obține în acest 
an o producție sporită față de anul 
trecut". Cooperativa avea însă po
sibilități să realizeze producții mai 
mari — vacile sînt destul de bune, 
furajele din belșug. Dacă vacile ar 
fi fost lotizate după producție, 
dacă s-ar asigura rațiile de hrană 
corespunzătoare, dacă s-ar aplica 
sistemul retribuției suplimentare, 
producția ar fi mult mai mare.

Adăposturile
In majoritatea cooperativelor a- 

gricole de producție din regiunea 
Dobrogea au fost asigurate adă
posturi corespunzătoare pentru a- 
nimale. Cu mult înainte de venirea 
iernii. Consiliul agricol raional Ne
gru Vodă a alcătuit comisii cuprin- 
zînd ingineri zootehniști, medici 
veterinari, șefii echipelor de con

strucție din cooperativele agricole 
de producție, care au mers din uni
tate în unitate și au stabilit ce re
parații trebuie să se facă la fie
care construcție, termenele de exe
cuție etc. La începutul lunii noiem
brie, tehnicianul constructor al 
consiliului agricol, împreună cu 
specialiștii, au analizat în fiecare 
unitate cum sau realizat pro
punerile comisiilor. Așa s-a reușit ca 
în toate cooperativele agricole de 
producție din raion să se asigure con
diții bune de adăpostire pentru ani
male.

Și în regiunea Argeș au fost ob
ținute o seamă de realizări în 
această privință. In cooperative
le agricole din Ionești, Slobozia, 
Răscăeți și altele există adăposturi 
bune pentru animale. O situație cu 
totul nesatisfăcătoare este însă în 
cooperativele agricole Crîngurile și 
Negrești. Aici pregătirile necesare 
iernării animalelor n-au fost fă
cute cu chibzuială. La Crîngurile, 
bunăoară, în unele grajduri este 
frig pentru că nu s-au amenajat 
tavane. După ce a căzut prima ză
padă, conducerea cooperativei a 
recurs la cea mai simplă măsură : 
o parte din vitei au fost cazați în 
puiernițe. Dar aici nu au aerisirea 
corespunzătoare. în unele coopera
tive din raionul Drăgășani, prin
tre care cele din Fumureni, Leleaș- 
ca, Cucuieți și altele, o parte din a- 
dăposturi nu sînt nici acum ter
minate. Pentru remedierea acestor si
tuații. consiliile agricole trebuie să a- 
corde mai mult sprijin cooperativelor 
agricole, astfel ca întregul efectiv de 
animale să fie adăpostit în condiții 
bune.

în această perioadă este ne
cesar ca, peste tot, organele de 
partid, consiliile agricole, condu
cerile unităților agricole să spri
jine cooperativele agricole în a- 
plicarea celor mai eficiente me
tode de utilizare a furajelor, pen
tru înlăturarea risipei, îmbună
tățirea condițiilor de adăposti
re, creșterea diferențiată a ani
malelor tinere. Generalizarea ex
perienței înaintate, aplicarea în 
practică a cunoștințelor dobîndi- 
te la învățămîntul agrozootehnic, 
înlăturarea cu promptitudine a o- 
ricăror defecțiuni în organizarea 
iernării animalelor vor asigura 
realizarea unor producții mari de 
carne și lapte.

V. MIHAI. Gh. CÎRSTEA 
și Al. MUREȘAN, 
coresp. „Scînteii"

„Oul lui Columb“ 
in documentarea 
tehnică

(Urmare din pag. I)

După părerea mea, soluția — 
asemănătoare oului lui Columb — 
este la îndemîna oricărei între
prinderi mari. Este vorba ca 
la munca de informare fehnică să fie 
antrenat întregul colectiv tehnic-ingi- 
neresc. Cu minimum de efort s-ar 
putea obține maximum de randa
ment. în ce fel 9 Fiecare inginer și 
tehnician să prir 'îască ' sarcina de a 
citi o anumită crie sau revistă de 
specialitate, iar apoi, în cadrul unei 
informări de cel mult un sfert de oră 
să semnaleze avantajele unui anumit 
procedeu tehnologic expus în lucra
rea respectivă ; eficacitatea sa econo
mică ; în ce măsură poate fi aplicat 
sau adaptat la condițiile colectivului 
respectiv.

La „Electromotor“ vom începe 
aplicarea acestui sistem de infor
mare. Avem garanția că cele mai 
importante noutăți în domeniul elec
trotehnicii vor ajunge operativ la cu
noștința specialiștilor. Stabilind o ro
tație a prezentării acestor infor
mări, recenzii, expuneri, nu supra- 
încărcăm pe unii și-i lăsăm de o 
parte pe alții. însăși atragerea ma
sei largi a cadrelor tehnico-inginerești 
Ia informarea tehnică este o contri
buție la ridicarea nivelului acesteia.

La noi, o zi pe săptămînă va fi 
.„ziua propagandei tehnice“. în 
decurs de o oră după lă
sarea lucrului vor fi prezentate în 
fața specialiștilor întreprinderii 
două cărți și două reviste — res
pectiv articolele de interes deose
bit. Paralel, vor fi expuse, pe ca
tegorii ținînd seama de profesie și 
nivel de calificare, conferințe teh
nice pentru muncitori.

Și acum cîteva cuvinte despre 
unele aspecte care slăbesc efica
citatea propagandei tehnice.

După părerea mea, este neapărat 
necesar ca în marile întreprinderi 
munca de documentare fehnică să 
fie coordonată de un inginer docu
mentarist. Altfel se ajunge la o 
muncă cu randament insuficient.

Cred că ar trebui acționat cu mai 
multă perseverență spre a asigura o 
colaborare strînsă în domeniul pro
pagandei tehnice între inginerii din 
producție si specialiștii din institutele 
de cercetări, ca și ds la Baza Aca
demiei din Timișoara.

Ar fi de mare folos ca Institutul 
de Documentare Tehnică să treacă 
treptat la o clasificare mai detaliată a 
cărților ; înțeleg prin aceasta ca ea 
să^ includă nu numai titlurile lu
crărilor, dar și capitolele acestora, 
articole mai importante din revis
te. Deși activitatea Editurii Teh
nice s-a îmbunătățit, în domeniul 
industriei electrotehnice simțim 
lipsa unor lucrări în problema e- 
chilibrărilor moderne, a colectoa
relor, a maselor plastice.

Sînt convins că ar da un puter
nic impuls propagandei tehnice 
organizarea de către C.C.S. a unor 
consfătuiri pe țară a reprezentanților 
întreprinderilor din aceeași ramură de 
producție (pe plan regional exis- 
tînd puține întreprinderi din a- 
ceeași ramură, asemenea consfă
tuiri ar fi mai puțin utile).

în sfîrșit, cred că ar fi primită cu 
mult interes o publicație de informare 
fehnică redactată accesibil, adre
sată cercurilor largi de cititori, sti- 
mulînd inițiativa creatoare, pasiu
nea pentru tehnică.
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• Lupte violente în mai 
multe provincii • Explo
zia unei mine la clubul 
nautic din Saigon

SAIGON 26 (Agerpres). — Co
mandamentul militar american și 
cel al trupelor guvernamentale 
sud-vietnameze au ordonat relua
rea tuturor operațiunilor militare 
atît terestre, cît și aeriene împotri
va patrioților, după cele 30 de ore 
în care focul încetase cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă. Agențiile de 
presă au anunțat că în tot cursul 
zilei de duminică au avut loc ope
rațiuni militare în numeroase re
giuni sud-vietnameze. Ele au fost 
deosebit de puternice la Nha Trang 
și la Chu Lai. După cum relatează 
corespondentul agenției Reuter, 
lupte violente au avut loc și în pro
vincia Long An, situată la sud de 
Saigon, precum și în provincia 
Bien Hoa, la est de Saigon. Comu
nicatele militare au anunțat că for
țele guvernamentale și americane 
au suferit pierderi importante. 
Lupte violente s-au desfășurat, de 
asemenea, în jurul Saigonului. Pos
turile guvernamentale situate la 
numai 20 mile de oraș, respectiv la 
My Binh, au fost distruse de pa- 
trioți, iar trupele guvernamentale 
au suferit pierderi grele.

Duminică după-amiază, la clubul 
nautic din Saigon, rezervat ofițeri
lor americani, în urma exploziei 
unei mine au fost grav răniți pa
tru americani.

IN PREAJMA APROPIATELOR

CONVORBIRI INDO PAKISTANEZE
DELHI 26 (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri, a declarat sîmbătă că a- 
propiatele convorbiri pe care le va 
avea cu președintele Pakistanului, 
Mohamed Ayub Khan, vor consti
tui „un bun prilej pentru a încer
ca o soluționare a diferendului 
dintre cele două țări“. El a adău
gat că în cursul convorbirilor va 
căuta să găsească o soluție pașni
că, care „să nu prejudicieze suve
ranitatea sau integritatea Indiei“.

KARACI 26 (Agerpres). — „Nu 
există diferend între India și Pa
kistan care să nu poată fi regle
mentat pe calea unor negocieri 
pașnice“, a declarat președintele 
Pakistanului, Mohamed Ayub 
Khan. Luînd cuvîntul cu prilejul 
unei adunări în localitatea Bogra, 
Khan s-a referit la apropiatele 
convorbiri pe care le va avea cu 
primul ministru al Indiei, Shastri, 
în U.R.S.S.

Africanii sînt capabili 
să-și rezolve 
singuri problemele
O declarație a împăratului Etiopiei

ABIDJAN 26 (Agerpres). — „In 
rezolvarea tuturor problemelor a- 
fricane, Africa trebuie să acționeze 
într-un front unit, folosindu-și in
fluența și prestigiul în slujba ade
vărului“, a declarat împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, în Aduna
rea Națională a Coastei de Fildeș, 
în cadrul vizitei oficiale ce o între
prinde în Coasta de Fildeș. Auzim 
adesea, a spus vorbitorul în Con
tinuare, declarații ale colonialiști
lor și imperialiștilor cum că Africa 
n-ar fi pregătită să devină liberă 
și independentă. în prezent ni se 
prezintă aceeași minciună și în le-

gătură cu Rhodesia. Nimeni nu 
trebuie însă să manifeste îndoială 
în legătură cu posibilitățile afri
canilor de a-și rezolva singuri pro
blemele și de a-și construi singuri 
viitorul. Africanii s-au dovedit pu
ternici și capabili să-și dobîndeas- 
că independența, a spus în înche
iere împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie.

SEMNAREA
NOULUI ACORD COMERCIAL 
DE LUNGĂ DURATĂ 
ÎNTRE ROMÂNIA SI ALBANIA
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TIRANA 26 (Agerpres). — La 25 
decembrie au fost semnate la Ti
rana noul Acord comercial de lun
gă durată pe perioada 1966—1970 
și Protocolul privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anul 1966 
între Republica Socialistă România- 
și Republica Populară Albania. 
Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri convenit pentru perioada 
1966—1970 este considerabil mai 
mare decît volumul schimbului de 
mărfuri din Acordul comercial pe 
anii 1961—1965. Republica Socia
listă România va livra în Repu
blica Populară Albania utilaj pe
trolier, produse petroliere, mate
riale de construcție; produse chi-' 
mice, hîrtie și alte mărfuri. Repu-’ 
blica’Populară Albania va livra în 
Republica Socialistă România mi
nereu de crom, cupru, tutun, bum
bac, măsline, conserve de pește și 
alte mărfuri.

Acordul comercial și Protocolul : 
au fost semnate din partea română 
de Nicolae Anghel, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
din- partea albaneză dé Gogo Kos-’ 
ma. prim-locțiitor al ministrului 
comerțului.

Lege antigrevă
LONDRA 26 (Agerpres). — Pen

tru prima dată în istoria sindica
telor britanice, la Londra se ela
borează o lege care prevede măsuri 
împotriva muncitoriloi’ greviști. A- 
ceastă lege afectează dreptul la 
grevă, legiferat încă în anul 1906. 
Potrivit proiectului de lege, patro
natul și sindicatele sînt obligate să 
facă cunoscut dinainte guvernului 
ridicarea prețurilor la produse și a 
revendicărilor muncitorilor. Mun
citorii care vor amenința cu greva, 
vor declara grevă sau vor între
prinde alte acțiuni revendicative 
pentru a încerca să intimideze pa
tronatul înainte ca serviciul prețu
rilor și veniturilor să examineze 
cererile lor, ar urma să fie amen
dați.

Grecia

Mărirea 
impozitelor

ATENA. — După cum relatează 
agenția „Reuter“, guvernul grec, 
pentru a face față actualei situații 
economice și breșei provocate în 
buget, a supus parlamentului un 
proiect de lege prin care se stabi
lesc noi impozite în valoare de 2 
miliarde drahme. Impozitul asupra 
venitului va fi mărit cu 10 la sută, 
cel asupra circulației automobile
lor va crește de la 30 la sută la 
40 la sută, cel asupra cifrei de afa
ceri de la 16 la sută la 20 la sută. 
Taxele de timbru vor fi sporite cu 
1 la sută.

I

SCANDALUL „STARFIGHTER“ IA PROPORȚII
în decurs de 25 de ore, în 

R. F. .Germană au căzut două avi
oane militare de tipul „Starfight
er“. în total, anul acesta — scrie 
ziarul vest-german „Die Welt“ — 
au căzut cel puțin 25 de avioane de 
acest tip, de producție americană. 
Costul fiecăruia din aceste avioane 
se ridică la circa 7 milioane mărci.

într-un comentariu publicat de

același ziar, se arată că cele „25 de 
accidente nu mai constituie o ches
tiune a aviației militare sau a Mi
nisterului federal al Apărării. Seria 
de accidente a devenit o chestiune 
publică. Ea trebuie să apară în fața 
parlamentului“. „Die Welt“ consta
tă că „Starfighter“ a devenit o- 
biectul unei critici înverșunate. Ce
rerea de a lămuri temeinic «trage
dia Starfighter» nu va mai înceta“.

I
I
I
I
I
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Măcar prinț consorr
„Segregafie azi, se

gregație mîine, segre
gație pe veci“ — a- 
ceasta pare deviza gu
vernatorului statului 
american Alabama, 
George Wallace. în 
numele ei, el s-a stră
duit în fel și chip să 
bareze accesul negri
lor în școli, împotri- 
vindu-se legilor fede
rale care susțin dese- 
gregarea ; in numele 
ei, guvernatorul a re
primat marșul pentru 
drepturile civile de la 
Selma, cind a căzut 
victimă Viola Gregg 
Liuzzo. Acestea și alte 
măsuri represive i-au 
adus lui 'Wallace trista 
faimă de „campion a! 
segregaționismului" în 
statele din sudul

S.U.A. Cu toate aces
tea, Wallace conside
ră că, întrucît man
datul său expiră in 
1966, nu-și va putea 
desăvirși „opera" și 
va avea nevoie în 
continuare de prero
gativele sale de gu
vernator.

Întrucît legile statu
lui Alabama interzic 
reînnoirea imediată a 
unui mandat de gu
vernator, el a hotărît 
să le modifice, adu- 
cind un „mic amen
dament" in acest sens. 
Camera Reprezentan
ților din statul Alaba
ma a aprobat amenda
mentul propus, care 
insă a fost respins de 
Senat. Wallace nu s-a

descurajat. La un mi
ting ținut recent în o- 
rașul Huntsville, a- 
deptii lui Wallace au 
prezentat-o celor pre- 
zenți pe soția acestuia 
drept „urmașul actua
lului guvernator al 
Alabamei". Wallace 
afirmă că dacă ale
gătorii vor vota pen
tru soția lui, e ca 
și cum l-ar vota 
pe el însuși. După 
cum se vede, el este 
hotărît să conducă 
statul Alabama chiar 
și în calitate de... 
print consort, numai 
să-și poată pune in a- 
plicarc mai departe 
politica rasistă ce-i stă 
la inimă.

G. B.

O metamorfoza 
semnificativă

LA 92 DE ANI
ÎN CĂUTARE DE LUCRU

in ajun de Anul Nou, cind stră
zile sint împodobite îeeric și vi
trinele strălucesc sub argintul be- 
telei iar oamenii se pregătesc să 
ofere daruri celor dragi, bâtrînul 
Salvattore Vestuto din Napoli a 
primit și el un dar... neobișnuit, 
într-o dimineață, factorul poștal i-a 
adus o citație prin care este so
mat să plătească statului suma de 
745.000 lire, în caz contrar urmind 
să fie dat în judecată.

Despre ce este vorba ? Bâtrînul, 
care a lucrat in calitate de curier 
la diierite bănci, a fost pensionat 
cu ani în urmă. Dar acum s-a des
coperit că. datorită unor greșeli de

calcul îăcute de funcționarii de la 
serviciul de pensii, i s-a acordat o 
sumă mai mare cu cîteva mii de 
lire, lăsînd la o parte faptul că și 
așa, cu 15.000 lire pe lună, se des
curca destul de greu. Și iată că 
acum, la 92 ani, Salvattore Vestuto 
este silit să caute de lucru — orice, 
numai să poată acoperi datoria și 
să nu ajungă in fața tribunalului.

Ziarele scriu că, pentru a reuși 
să plătească suma pe care o dato
rează, el va trebui să muncească 
pină la...119 ani.

Ion MÄRGINEANU

Roma, 26 decembrie.
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Itiro Saito era pînă 
nu demult un modest 
inginer al unei com
panii japoneze de 
construcții rutiere. 
Iată însă că fotogra
fia sa a apărut în pa
ginile ziarelor din 
Tokio, scoțîndu-l din 
anonimat. Prin ce a- 
nume a atras atenția 
asupra sa? A fugit 
din Vietnamul de 
sud.

Dar s-o luăm de la 
început. A plecat a- 
colo ca specialist 
pentru a colabora la 
construirea unui pod 
peste Mekong, luat în 
antrepriză de compa
nia respectivă. Deși 
aflat departe în spa
tele frontului, Saito și 
prietenii săi nu se 
simțeau în apele lor.

In tot timpul celor 
trei luni cît au lucrat 
acolo au stat cu fri- 
ca-n sin. Chiar și în 
zonele întărite se sim
țeau ca pe niște mici 
insule, ce puteau fi 
atrase dintr-un mo
ment în altul în vii
toarea luptei popu
lare. Așteptau cu 
nerăbdare plecarea 
la Saigon. Saito spera 
să se odihnească, 
să-și mai vină-n 
fire. Așteptările i-au 
fost însă zadarnice. 
Și la Saigon pe străzi, 
în hoteluri și res
taurante, explodau 
bombe. N-a mai re
zistat și și-a părăsit 
postul.

Inginerul a fost 
concediat pentru „ne- 
respectarea contrac

tului“. Aflînd despre 
moartea în Vietna
mul de sud a unui 
coleg al său, salariat 
al aceleiași companii 
japoneze, Itiro Saito 
a dat compania în 
judecată. în felul a- 
cesta el vrea, să atra
gă atenția concetățe
nilor asupra perico
lului pe care-l impli
că orice ajutor japo
nez acordat guvernu
lui antipopular de la 
Saigon.

Este una din varia
tele forme ale mișcă
rii de protest împo
triva agresiunii ame
ricane în Vietnamul 
de sud, mișcare care 
cuprinde mase tot 
mai largi din Japo
nia.

R. A.

Un mare număr de studenți din 
Tokio au organizat un marș de 
protest pe șoseaua ce duce spre 
aeroport, în momentul plecării 
ministrului de externe japonez, 
Shiîna, la Seul, în vederea ratili- 
căriî tratatului japono—sud-co- 
reean. Peste 2 000 de polițiști au 
intervenit cu brutalitate, efectuînd 

arestări

Secvențe canadiene 1965
(Urmare din pag. I)

Ottawa dă, mai mult 
decît oricare alt oraș 
canadian, senzația de 
început recent, de așe
zare nouă. întemeiată 
abia de un secol și ridi
cată la rangul de capitală 
printr-o decizie adminis
trativă a reginei Victoria, 
Ottawa vădește o nostal
gie după lucrurile vechi 
și prestigioase, egalată 
doar de ferma hotărîre de 
a le împrumuta. Astfel, nu 
numai parlamentul și edi
ficii publice ca sediul gu
vernului sau Curtea Fe
derală de Justiție, dar și 
alte clădiri, de pildă 
marele hotel Chateau 
Laurier, deși recent con
struite, înfățișează privi
torului un stil gotic con
vins și exuberant, realizat 
în piatră cioplită, înadins 
înnegrită, pentru a imita 
patina secolelor. Garda 
care se schimbă zilnic în 
fața parlamentului a îm
prumutat și ea tunicile 
roșii și căciulile de urs 
ale trupelor engleze din 
secolul al XIX-lea. Rămî- 
nea totuși lipsa ruinelor 
istorice. Cum în împreju
rimile Ottawei nu puteau 
exista rămășițe de caste
le medievale, locuitorii 
capitalei au hotărît să le 
construiască, așa cum 
s-a și întîmplat pe dome
niul fostului prim-ministru

Mackenzie King, unde se 
pot admira ruinele nou- 
nouțe ale unui castel care 
n-a existat, întreg, nici
odată.

Dar în toamna aceasta 
istoria s-a făcut simțită 
la Ottawa și altfel, mai 
grav ți mai semnificativ 
decît prin jocul de-a tre
cutul. Două evenimente, 
unul de ordin internațio
nal și altul cu caracter 
intern, au adus în această 
capitală, nu lipsită de oa
recare liniște provincială, 
frămîntările de azi ale 
lumii și unele întrebări 
privitoare la structura de 
viitor a Canadei. Cel 
dintîi eveniment, confe
rința Uniunii interparla
mentare, a reunit la Otta
wa peste 400 de parla
mentari din 63 de țări. 
Deși a rămas, adesea, în 
rezoluții, la aspectul ge
neral și deci inevitabil 
vag al problemelor, con
ferința a prilejuit totuși, 
în cadrul discuțiilor, in
tervenții hotărîte și bine
venite. Parlamentari din 
multe țări au condamnat 
cu energie agresiunea a- 
mericană în Vietnam și 
au cerut respectarea 
strictă a acordurilor de la 
Geneva din 1954. Rezolu
ția de înfierare a politicii 
de apartheid a fost a- 
doptată în unanimitate. 
La toate aceste luări de 
poziție, delegații români 
au participat activ, ex- 
primînd politica externă

constructivă a țării noas
tre.

Al doilea eveniment al 
toamnei — dizolvarea 
parlamentului înainte de 
termen și efectuarea de 
noi alegeri la 8 noiem
brie — a avut epicentrul 
la Ottawa, dar a cuprins 
întreaga, țară, în fața că
reia s-au dezbătut proble
me esențiale ale Canadei: 
unitatea națională și „răz
boiul împotriva sărăciei".

In acest cadru s-au 
confruntat poziții și pro
misiuni : imobilismul par
tidului conservator al lui 
Diefenbaker, federalismul 
cooperativ — incluzînd 
autonomia pentru Québec 
— preconizat de partidul 
liberal al premierului 
Pearson, propunerile — 
foarte ponderate — de re
forme economice ale Nou
lui Partid Democratic con
dus de liderul sindical 
C. T. Douglas. Rezultate
le alegerilor nu au adus 
nici o schimbare impor
tantă în configurația par
lamentului, cu excepția 
sporului de voturi și man
date înregistrat de N.P.D.

Campania electorală a 
costat, se pare, destul de 
mult. După „The Ga
zette", partidele politi
ce au „investit" în ale
geri 27 de milioane de do
lari, la care trebuie adău
gate alte 13 milioane chel
tuite de stat. Deși la Otta
wa metodele de propa
gandă electorală nu au 
nici pe departe zgomotoa
sa extravaganță a celor 
din Statele Unite, candi- 
dații canadieni au făcut 
dovada că nu le lipsește 
nici lor inventivitatea. 
Poseda desigur această 
calitate candidatul care,

la întrunirile electorale, nu 
pronunța nici un discurs, 
ci proiecta numai filme 
cu Brigitte Bardot. Alt 
candidat, în costum bă
tător la ochi, se plimba 
pe stradă cu baloane pe 
care erau scrise numele 
lui și cîteva promisiuni e- 
lectorale. Spun „baloane", 
la plural, pentru că ale
gătorii aveau obiceiul să-i 
înțepe „programul" și a- 
tunci trebuia să dispună 
de noi mijloace de con
vingere, la fel de colora
te și fragile.

Dincolo de toate aces
tea, problemele majore, 
externe și interne s-au 
profilat cu toată se
riozitatea și e de ajuns 
să menționez, în această 
privință, declarațiile pri
mului ministru asupra ne
cesității de a „canadiza" 
capitalul investit în in
dustrie, întrucît actual
mente 60 la sută din el 
aparține Statelor Unite.

Desigur, problemele ță
rii nu sînt rezolvate. Echi
librul dintre grupul ca
nadian de limbă fran
ceză și cel de limbă en
gleză nu este încă ,asigu
rat prin texte legale și prin 
instituții; stăruie dezechi
librul structurii federale, 
autoritatea centrală avînd 
mijloace financiare dar 
puține atribuții esențiale, 
iar autoritățile provinciale 
avînd atribuții considera
bile, dar nedispunînd . de 
fonduri corespunzătoare. 
Pe de altă parte, nu 
mai puțin semnificative mi 
se par luciditatea cu care 
sînt recunoscute greutățile 
și maturizarea opiniei pu
blice, evidentă în aborda
rea realistă a problemelor.

La Casa prieteniei cu popoarele țârilor străine 
din Moscova a avut loc o seară consacrată celei 
de-a 85-a aniversări a nașterii lui Mihail 

Sadoveanu

Numărul vest-berlinezilor, care își vizitează ru
dele din capitala R. D.. Germane pe timpul săr
bătorilor de iarnă, a ajuns ieri la 350 000. în foto
grafie : La un punct de trecere din Berlinul 

occidental

JOHANNESBURG. Sute de africani, indieni, malayezieni au fost 
înștiințați că trebuie să părăsească cartierul central din Johannes
burg (Republica Sud-Africană) pe baza legii cu privire la domi
ciliul separat pentru diferitele grupuri de rase. Potrivit acestei legi 
rasiste, cartierul central din Johannesburg este destinat albi
lor. Populației de culoare i s-a ordonat să se mute în următoarele 
trei luni în cartierele speciale. Presa relatează că există persoane 
de culoare care trăiesc în Johannesburg de 40 de ani, iar acum ur
mează să se mute în ghetouri.

VIENA. Numeroase personalități 
ale vieții publice, printre care 
sculptorul Fritz Wotruba, compo
zitorul Gottfried von Einem, direc
torul teatrului „Volkstheater", 
Leon Epp, profesorii Merkl și Bro
da au semnat o rezoluție de pro
test împotriva achitării nazistului 
belgian Verbelen, judecat de un 
tribunal din Viena. Reprezentanți 
ai mișcării de rezistență au orga
nizat o demonstrație de protest 
pe străzile principale ale Vienei.

WASHINGTON. Incepînd de 
luni, vicepreședintele Statelor fi
nite, Hubert Humphrey, întreprin
de un turneu în Orientul îndepăr
tat. Prima vizită a vicepreședinte
lui american va fi la Tokio, după 
care se va opri succesiv în Fili- 
pine, Formoza și Coreea de sud.

BONN. Ziarul cercurilor finan
ciare din R. F. Germană „Handels
blatt" publică programul cercetări
lor nucleare și cosmice vest-germa- 
ne pe anul 1966.- Potrivit acestui 
program, R.F.G, intenționează „să 
lărgească considerabil cercetările , 
științifice în diferite ramuri și să 
mărească alocațiile în acest scop". 
Dar în anul 1966, afirmă ziarul, în 
centrul atenției vor fi problemele 
cercetării și tehnicii nucleare. Ger
mania federală își concentrează a- 
tenția asupra, construirii de diferi
te tipuri de rachete și sateliți.

DELHI. S-a deschis cel de-al 
5-lea Congres al Federației Națio
nale a Femeilor din India. Pe ordi
nea de zi figurează, între altele, 
probleme ale luptei pentru egalita
tea în drepturi a femeilor în fami
lie și societate. Congresul a fost 
deschis de Indira Gandhi, ministrul 
informațiilor.

MONTEVIDEO. Asociația 
presei uruguayene (A.P.U.) a a- 
dresat președintelui Republicii 
Peru, Fernando Belaunde Terry, 
un mesaj cerînd punerea în li
bertate a ziaristului și scriito
rului peruvian Genaro Carnero 
Checa. Acesta a fost arestat cu 
cîteva luni în urmă de autori
tățile peruviene pentru concep
țiile sale democratice. Mesaju
lui trimis în scopul eliberării lui 
Carnero Checa i s-a alăturat și 
Federația Ziariștilor din Peru.

TEL AVIV. Primul ministru al 
Izraelului, Levi Eshkol, însărcinat 
cu .formarea guvernului în urma a- 
legerilor legislative din 2 noiem
brie 1965, a făcut cunoscut pre
ședintelui Shazar că nu poate pre
zenta lista noilor miniștri în ter
menul de 28 de zile, prevăzut de 
constituție. întrucît acest termen 
expira duminică, președintele Sha
zar l-a prelungit cu încă 15 zile 
pentru a da posibilitate primului 
ministru să formeze noul guvern.

ANKARA. . Premierul turc, Su
leyman Demirel, a primit o dele
gație economică japoneză condu
să de Shigeo Horie, membru al di
recției băncii din Tokio.

ZANZIBAR. Guvernul Zanzi- 
barului a anunțat sîmbătă națio
nalizarea a opt plantații și a unor 
clădiri. Din ianuarie 1964 pină în 
prezent guvernul Zanzibarului a 
naționalizat aproximativ 650 de 
plantații, numeroase clădiri, ga
raje, depozite și terenuri de con
strucții. în aceeași perioadă au 
fost trecute sub controlul statului 
toate principalele întreprinderi in
dustriale, precum și o parte în
semnată a întreprinderilor din re
țeaua de comerț exterior și inte
rior.

LONDRA. Un puternic incendiu 
a izbucnit în noaptea de sîmbătă 
spre duminică la spitalul St. 
Mathew din Londra. Flăcările care 
au cuprins clădirea și fumul gros 
ce o înconjura au împiedicat mult 
timp echipele de salvare să inter
vină pentru evacuarea celor 310 
bolnavi aflați în spital. In jurul 
spitalului au fost create posturi de 
ajutor și au fost aduse aparate de 
reanimare. Abia după ora două 
noaptea, unitățile de pompieri au 
reușit să stingă incendiul. Pînă în 
prezent nu s-au semnalat victime.

TUNIS. Delegate ale femeilor 
din Tunisia, Libia, Algeria și Ma-, 
roc participă în prezent la lucrări
le unui seminar la Tunis consacrat 
problemei „emancipării femeii în 
Maghrebul arab".

STOCKHOLM. In spitalul aca
demic din Uppsala a fost obținut 
un promițător succes în tratarea 
nanismului (piticism). Din 1962 au 
fost tratați șapte-pacienți cu hor
moni de creștere proveniți din hi- 
pofiză. Cel mai bun rezultat pînă 
acum a fost obținut în tratarea u- 
nei fete de 19 ani. Pacienta, la 
începutul tratamentului, măsura 
129 cm înălțime, iar după patru 
ani de tratament a atins 154 cm.
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