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La Institutul do blochlmlo al Academiei Republicii Socialiste România se 
studiază cu metodele chimiei problemele complexe ale imunității orga

nismelor împotriva acțiunii germenilor InfecțioșlFoto : Agerpro»

Știinja — iaclor important și totodată consecință a civilizației moderne — s-a născut din studierea aprofundată a naturii și societății și a legilor lor de către generații succesive de cercetători. Rezultatele noi, cu verificările lor ulterioare, care se adaugă mereu, reliefează „colaborarea în timp" a cercetătorilor. Totodată știința cunoaște și o „colaborare în spațiu" care își găsește expresie în fertilizarea reciprocă a lucrărilor de cercetare, aparținînd fie unor ramuri științifice, fie unor popoare diferite. A- sistăm astăzi la o întrepătrundere tot mai pronunțată a unor domenii de cercetare, la apariția unor

De ce se menține 
anonimatul unor

î Standardele
■

pentru oțel 
sint depășite

Țlntnd seama de cerințele șl tendințele moderne 
ale dezvoltării industriei construcțiilor de mașini, în
treprinderile siderurgice vor acorda anul acesta o 
atenție deosebită asimilării de noi mărci de oțeluri, 
creșterii procentului de oțeluri calmate și aliate în 
producția totală de. oțel. Ce trebuie întreprins pentru 
ca noile oțeluri aliate să pătrundă mal repede în 
producția curentă a întreprinderilor constructoare de 
mașini 1 în legătură cu aceasta publicăm părerea a 
doi specialiști din întreprinderi constructoare de ma
șini.Utilizarea oțelurilor a- liate asigură îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și funcționale ale mașinilor și agregatelor, determină creșterea durabilității lor, reducerea considerabilă a consumurilor specifice de metal. De aceea, am citit cu interes articolul „Noile oțeluri aliate nu ajung singure în producție", publicat în „Scînteia". După părerea mea, una din cauzele care provoacă rețineri în folosirea oțelurilor a- liate este aceea că aceste oțeluri nu sînt bine cunoscute. Standardele și normele interne, pe baza cărora se elaborează, nu precizează decît parțial compoziția chimică și proprietățile lor mecanice.în ultimul deceniu, noțiunea de calitate a oțelurilor a evoluat mult. în aceste condiții, respectarea unor limite bine stabilite în privința conținutului de carbon, mangan, siliciu, fosfor, sulf și al elementelor de aliere nu mai satisface exigențele actuale. Oțelurile conțin și cantități mai mari sau mai mici de silicați și de oxizi. Prezența lor influențează negativ asupra plasticității și rezistenței la oboseală a oțelurilor, creează dificultăți la că- lirea lor superficială. Iată de ce socotesc necesar ca 

întreprinderile siderurgice 
$g garanteze și o înaltă 
puritate, un confinut redus 
de incluziuni nemetalice, 
mai cu seamă în cazul ote
lurilor aliate.Extrem de restrînse sînt și proprietățile mecanice garantate de uzinele producătoare. Mă refer, între altele, la așa-

numita seală a rezistentă la obo- otelurilor. Pentru
CAZACIIIulian

inginer-șef de concepție 
al uzinei „Tractorul"- 
Brașov

Articolul „Noile oțeluri aliate nu ajung singure în producție" a ridicat o problemă de mare importanță economică. Colectivul Uzinei mecanice Timișoara execută anual sute de sortimente. Multe dintre ele sînt unicate sau produse de serie mică. Se poate spune însă că la noi în uzină n-a existat o preocupare stăruitoare pentru introducerea noilor oțeluri în producție, pro- iectanții mulțumindu-se adesea să prescrie folosirea de oțeluri obișnuite.Evident, preocuparea pentru utilizarea în mai mare măsură a noilor mărci de oțeluri trebuie

să pornească de la proiectare. După părerea mea, 
prescrierea oțelurilor aliate 
pe baza alegerii lor de că
tre proiecfanți exclusiv din 
siandarde este îngreunată, 
deoarece acestea includ cu 
mari întîrzieri mărcile recent 
asimilate în fabricație. Cred 
că problema poate să tie 
soluționată prin perfecțio
narea continuă a standar
delor, prin 
la zi. Dar nu Se impune ca ținerea lor numai atît. uzinele si-

RETEZANGheorghe 
inginer-șef adjunct 
al Uzinei mecanice-
Timișoara

„științe do graniță" care, cu noțiunile și metodele unui domeniu, a- bordează problemele altui domeniu. Un asemenea proces se desfășoară astăzi la granița dintre chimie și biologie, amplificînd patrimoniul tinerei științe a „biologiei moleculare". Aplicînd în biologie metodele chimiei, ea a reușit să descifreze rapid o parte din legile eredității, imunității, memoriei etc. Fizica, de asemenea, ajută cercetarea chimică să aprofundeze și să urmărească procesele ce se desfășoară la nivel molecular, atomic și nuclear, în combinarea și descompunerea substanțelor. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea din fața Marii Adunări Naționale, 
„o caracteristică a științei în 
epoca modernă este uriașa di

versificare a ramurilor și domeni
ilor de cercetare, întrepătrunderea 
și dependența strînsă a acestora, 
cooperarea cercetătorilor de specia
lități diferite în aplicarea în prac
tică a rezultatelor muncii lor. Știința 
devine tot mai mult rezultatul efor
turilor colective ale cercetătorilor..." Desigur, crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice va permite, între altele, să se organizeze o reală cooperare a cercetătorilor de specialități diferite, să se înfăptuiască o reală muncă colectivă pe plan național. Firește însă că acest principiu trebuie aplicat mai larg și fructificat și la nivelul institutelor.Dezvoltarea și perfecționarea colaborării între cercetătorii de specialități diferite poate reprezenta un puternic impuls atît pentru respectivele ramuri științifice, cît și pentru știință în general. Din acest punct de vedere,

consider că soluționarea unor 
probleme de interes major ar 
fi mult înlesnită prin organi
zarea pe plan mai larg a unor 
colective mixte de cercetare, 
incluzînd, de pildă, în funcție 
de temă, matematicieni, elec- 
troniști, fizicieni, chimiști, 
biologi.Experiența dobîndită de Institutul de fizică atomică a arătat că înființarea unor asemenea colective mixte duce la bune rezultate, concentrînd variate, înlesnind științifică, abordarea din unghiuri diverse,lor cu forțe unite. Asemenea forme colective pot spori considerabil forța științifică a institutelor noastre, eficiența cercetărilor.Introducerea noului în cercetarea științifică ar fi, de asemenea, facilitată prin organizarea, pentru toate domeniile cercetării, a unor cursuri

cunoștințe cooperarea problemelor soluționarea

în anii construcției socialiste, partidul și guvernul, acordînd o a- tenție susținută dezvoltării mereu ascendente a economiei naționale, avîntului neîntrerupt al forțelor de producție, au luat totodată măsuri pentru ridicarea continuă a bunăstării oamenilor muncii. Ingrijin- du-se necontenit de asigurarea unor condiții de locuit cit mai bune pentru cei ce muncesc, statul nostru a alocat an de an fonduri tot mai importante pentru construcțiile de locuințe. Numai în perioada 1960— 1965 au fost construite din fondurile statului 270 000 de apartamente, de peste 2,6 ori mai mult decît în perioada precedentă de 6 ani. Sute de mii de familii de oameni ai muncii s-au mutat în acești ani în locuințe noi.Congresul al IX-lea al partidului a adoptat un vast și luminos program de înflorire multilaterală a României socialiste. O dată cu dezvoltarea impetuoasă a industriei și agriculturii, cu avîntul culturii și științei, în anii cincinalului se va ridica în continuare nivelul de trai al poporului. Partidul și guvernul vor acorda mai departe o atenție deosebită construirii unui volum mereu crescînd de locuințe din fondurile statului, cu un grad sporit de confort, care vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. în perioada 1966—1970, se vor construi din fondurile statului circa 300 000 de apartamente.Ca urmare a volumului crescînd al veniturilor de care dispune populația și a posibilităților ei sporite de economisire a mijloacelor bănești — expresie a ridicării continue a nivelului de trai al celor ce muncesc — numeroși cetățeni și-au exprimat dorința de a-și construi locuințe proprietate personală. Partidul și guvernul, venind în întîmpinarea acestor cereri, consideră că există condiții pentru construirea de locuințe proprietate personală din mijloace bănești proprii ale cetățenilor de la orașe, cu sprijin din partea -statului.în acest scop, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste Româniahotărăsc:ART. 1. Cetățenii domiciliați în orașe pot să-și construiască locuință proprietate personală,’ pentru ei și familia lor, din mijloace bănești proprii, cu sprijinul statului, , în condițiile prezentei liotărîri.ART. 2. Pot beneficia de sprijinul statului pentru construirea unei locuințe proprietate personală cetățenii care, la data cînd solicită sprijinul, au depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni sume care reprezintă cel puțin 30 Ia sută din valoarea locuinței.în cazul locuințelor grupate în clădiri cu un număr mic de apartamente, cu cerințe speciale asupra mărimii și distribuției încăperilor, cu un grad sporit de confort, suma depusă Ia Casa de Economii și Consemnațiuni trebuie să reprezinte cel puțin 40 la sută din valoarea locuinței.ART. 3. Locuințele care biectul prezentei hotărîri putea executa numai în care vor fi în întregime
o- vor clădiri proprie-

fac se

tate personală a cetățenilor, după cum urmează :— în clădiri cu apartamente ce se execută pe baza proiectelor curente, folosite pentru locuințele ce se finanțează din fondurile statului și care vor putea avea, la cerere, un grad mai ridicat de finisare și e- chipare ;— în clădiri adaptate la condiții speciale de amplasament, pe bază de proiecte unicate.în scopul construirii de locuințe proprietate personală, cetățenii se pot asocia între ei pentru a coopera la executarea de locuințe, în conformitate cu tipurile alese, în clădiri cu mai multe apartamente.ART. 4. Statul sprijină construirea de locuințe proprietate personală prin atribuirea de terenuri în folosință, prin proiectarea și construirea locuințelor de către organizații stabilite în acest scop, prin acordarea de credite pe termen lung, precum și prin acordarea altor avantaje prevăzute în prezenta hotărîre.Cetățenii pot beneficia o singură dată de sprijinul statului pentru construirea de locuință proprietate personală.ART. 5. Construirea de locuințe proprietate personală se face pe bază de contracte încheiate între cetățeni și organizațiile stabilite iu acest scop de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța.ART. 6. Valoarea locuinței se va stabili pe baza prețului de deviz pe obiect, în care materialele vor fi calculate la prețurile cu ridicata ale întreprinderii, iar manopera pe baza salariilor și a indemnizațiilor în vigoare. în valoarea locuinței se va include costul proiectului, al racordurilor și al branșamentelor, precum și un beneficiu de 3 la sută pentru organizația de construcții și un comision de 2 la sută pentru organizația care încheie contractul de construcții cu beneficiarul locuinței.ART. 7. Locuințele se vor executa și preda contractanților în termenul stabilit prin contract.ART. 8. Terenul destinat construcției de locuințe proprietate personală se atribuie beneficiarului contractului, fără plată, în folosință pe timp nelimitat, de către comitetul executiv al sfatului popular regional, cel al orașului București sau Constanța, pe teritoriul căruia se va construi locuința.ART. 9. Locuințele construite în condițiile prezentei hotărîri sînt exceptate de Ia aplicarea dispozițiilor privitoare la normarea spațiului locativ. De asemenea, aceste locuințe sînt scutite de impozitul pe clădiri timp de 10 ani de la darea lor în folosință.Contractele pentru construirea de locuințe proprietate personală și contractele de împrumut încheiate cu Banca de Investiții sînt scutite de orice fel de taxe.ART. 10. Solicitanții care depun avansuri mai mari decît limitele minime prevăzute la art. 2 vor beneficia de o bonificație de 2,5 la sută pînă Ia 5 la sută, calculată Ia diferența depusă în plus, potrivit normelor ce se vor stabili de către Ministerul Finanțelor.Cetățenii care în urma construirii de locuințe proprietate personală eliberează apartamente proprietate de stat — deținute în fo-

losință exclusivă, dotate cu instalațiile uzuale complete — beneficiază de o bonificație de 2,5 la sută la valoarea locuinței chiar dacă depun avansurile minime.Bonificațiile prevăzute de prezentul articol se pot cumula.ART. 11. Banca de Investiții va acorda, la cererea cetățenilor care au încheiat în condițiile prezentei hotărîri contracte pentru construcții de locuințe proprietate personală, împrumuturi pentru plata diferenței între suma depusă la încheierea contractului și valoarea locuinței.Suma acordată cu titlu de împrumut se va vira de către Banca de Investiții în contul organizației care a încheiat contractul de construcții cu beneficiarul locuinței.împrumutul se acordă pe termen de cel mult 15 ani, rambursabil în rate lunare egale, cu o dobîndă anuală de 1 la sută.La valoarea ratelor lunare neachitate în termen, se percepe o dobîndă anuală de 6 la sută.Contractul de împrumut încheiat cu Banca de Investiții constituie titlu executoriu.ART. 12. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța vor lua măsuri pentru :a) stabilirea amplasamentelor pe terenuri libere, dotate cu lucrările edilitare necesare, pe care se vor construi locuințe. în conformitate cu prevederile schițelor de sistematizare ale orașelor ;b) întocmirea de către organizațiile stabilite în acest scop a documentațiilor tehnice necesare executării locuințelor, adaptării acestora la cerințele solicitanților, precum și executarea de machete ale apartamentelor pentru a fi puse la dispoziția cetățenilor spre alegere ;c) stabilirea de construcții crările.ART. 13. în locuinței construite prezentei liotărîri, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile și obligațiile rezultate din contractul de construcție, precum și cel de împrumut cu Banca de Investiții, dacă este cazul. O dată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței, se transmite și dreptul de folosință asupra terenului pe care este amplasată construcția.înstrăinarea locuințelor înainte de rambursarea creditului bancar se va putea face numai cu acordul prealabil al Băncii de Investiții.ART. 14. Casa de Economii și Consemnațiuni va organiza acțiunea de economisire în vederea, construirii de locuințe, prin introducerea unui „libret de economii pentru construirea de locuințe". Posesorii acestor librete vor participa la trageri la sorți cu cîștiguri în bani. Fondul de cîștiguri se va constitui dintr-o dobîndă anuală de 3,5 la sută asupra sumelor depuse.ART. 15. Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locala ale Administrației de Stat, va prezenta Consiliului de Miniștri propuneri de acte normative prin care să se pună de acord legislația în vigoare cu prevederile prezentei hotărîri.

organizațiilor locale care vor executa lu-caz de înstrăinare a în condițiile

COMITETUL CENTRALAL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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MUNCII DE PARTIDA
numai în anul 1965 au

a fost anul așa, copilul mai multe
Consfantin MORARU 
Victor DELEANU

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

O cifră :fost constituite în fabricile și secțiile noilor unități industriale din Craiova — Combinatul chimic, Centrala electrică de termoficare, Fabrica de prefabricate din beton ș.a. — 65 de noi organizații de bază ale P.C.R. O cifră. Ea reflectă creșterea efectivului organizației orășenești de partid, continua extindere a sferei ei de activitate. în îndeplinirea sarcinilor complexe stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., comitetul orășenesc de partid se sprijină, în afara aparatului salariat, pe activiștii obștești, ceea ce îi dă posibilitatea să cuprindă în mai bune condiții multitudinea și diversitatea problemelor pe care le ridică viața.Comitetul orășenesc de partid Craiova are astăzi 160 de activiști obștești,, care își desfășoară activitatea în cadrul comisiei economice, al muncii politice și culturale de masă, se ocupă de problemele muncii de partid cu organizațiile de masă, ale învătămîntului de

stat, sînt instructori nesalariați. Participarea lor la întreaga muncă de conducere, îndrumare și control desfășurată de comitetul orășenesc este o ilustrare a democrației interne de partid, a caracterului larg, demasă a activității partidului nostru, un mijloc încercat de formare și creștere a cadrelor.
Principalul criteriu 
de apreciere — 
eficacitateaCombinatul chimic trecut, ca să-i1 spunem cu mai mulți tați și mame. Lucru de înțeles. Atenția comitetului orășenesc, a comitetului regional, a organelor centrale de resort a fost stăruitor ațintită spre această importantă unitate indus- trială. aflată la primii ei pași.— Cum a fost sprijinit comitetul de partid, aflat în curs de rodaj,

ca și noile instalații ale uzinei de altfel?Interlocutorii noștri tovarășii TRAIAN AVRAM, secretar, și NI- COLAE IONESCU, locțiitor al secretarului comitetului de partid al combinatului chimic, ne-au vorbit de ajutorul primit din partea a două colective ale comitetului orășenesc : unul urmărind munca organizatorică și altul probleme ale activității economice.
— Deosebit de folositor a fost 

faptul că printre activiștii obștești 
din aceste colective făceau parte și tovarăși din organizațiile noas
tre de bază. Cu ajutorul lor s-a pu
tut pătrunde mai lesne în miezul 
lucrurilor. Misiunea colectivelor nu 
s-a încheiat odată cu controlul e- 
fectuat și prezentarea concluziilor. 
Activiștilor nesalariați ai comitetu
lui orășenesc, lucrînd în combinat, 
le-a revenit sarcina să controleze 
și să ajute efectiv la îndeplinirea 
măsurilor preconizate. In felul a- 
cesta s-a asigurat continuitate în 
muncă, perseverența necesară pen-

■ aviod ca obiect manca 
activiștilor nesalariați

' ai Comitetului orașe- 
^nesc de partid Craiovag

■tru ducerea pînă la capăt a acțiu
nii întreprinse.

— Completez cele spuse de tova
rășul Ionescu cu unele observații — a intervenit tovarășul Avram. Să luăm colectivul care s-a ocupat 
de problemele vieții interne de par
tid. Organizațiile de bază erau de 
curînd constituite. Participînd la 
adunări generale, la ședințe de birou, s-a pus accentul pe îndruma
rea birourilor organizațiilor de bază 
spre sarcinile esențiale, specifice 
fiecărei secții, fabrici. Consider im
portant că aceasta s-a realizat prin 
comitetul de partid, nu peste capul 
lui. Membrii comitetului au parti
cipat nemijlocit la controlul efec
tuat, ei cunosc concluziile desprinse 
șl urmăresc acum felul cum sînt 
aplicate măsurile recomandate.— S-a vorbit și despre un colectiv al comisiei economice...
(Continuare în pag. a Il-a)

Excelenței sale
Domnului GULZARILAL NAN DA

Prim-ministru al Indiei New DelhiAm aflat cu întristare despre pierderea grea suferită de către poporul indian prin încetarea din viață a primului ministru Lal Bahadur Shastri. In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, transmit Excelenței Voastre, guvernului indian și familiei îndoliate întreaga noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

PAG. Il-a SA DECLANȘEZ EMOȚIA
CELOR MULȚI“ (convorbire cu Friedrich 

Diirrenmatt); CUKS DE ILUZIONISM Și PRES

TIDIGITAȚIE (foileton de Valentin Silvestru) 
PAG. III-a - RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ; 

FAPTUL DIVERS COTIDIAN. PAG. iv-a -

CORESPONDENȚE DIN LONDRA Șl CAIRO
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Cooperativa Metalocasnica din Capitala a devenit o gazda ospitalieră. La stația de întreținere șl reglaje auto de la Baneasa, în timp ce auto- 
turismele primesc îngrijirile necesare — așa cum se vede din fotografie — proprietarii lor au la îndemînă, în barul unității, o bogată colecție de

reviste și... cafea fierbinte Foto : R. Costln

0 PÎRGHIE PUTERNICĂ
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(Urmare din pag. I)

NICOLAE IONESCU: Ce aș reține de aci ? Combinatul a depășit 
cu mult prețul de cost planificat. 
Tovarășii și-au concentrat eforturi
le spre dezvăluirea cauzelor acestei 
stări de lucruri: depășirea consu
murilor specifice de energie, aburi, 
repetatele întreruperi în procesul 
de producție. Acestea erau, la rîn- 
dul lor, determinate de golurile e- 
xistente în calificarea oamenilor, 
folosirea nerațională a energiei, 
slaba asistență tehnică în schimbu
rile doi și trei. Au fost făcute re
comandări. Important este fap
tul că analiza nu s-a oprit la 
aspectele tehnice. Birourile or
ganizațiilor de bază au fost îndru
mate să privească dincolo de cifrele 
globale, să treacă de la analize „în 
general" ale planului, la identifica
rea în amănunt a mijloacelor de 
valorificare a resurselor .interne, să 
intensifice munca politică de masă.Și într-adevăi’,- rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Cu toate greutățile pe care le-mai întîmpină, colectivul combinatului a făcut mulți pași înainte: -
Esențialul — finalizarea 
fiecărei acțiuniActiviștii obștești au fost antrenați și în soluționarea unor probleme de care depinde aprovizionarea populației. în discuțiile de la masa rotundă, organizată cu sprijinul comitetului orășenesc de partid, tovarășii MIHAI STELIAN, ELENA SALAHORU, ILIE PAN- TELIMON, SILVIA ROȘCA, ne-au relatat despre participarea lor cu cîteva luni în urmă la studiul privind posibilitățile de îmbunătățire a calității pîinii la Craiova. Ei s-au referit la constatările făcute la întreprinderea de panificație și la cea de mo- rărit, la neajunsurile din procesul tehnologic, la netemeinicia justificărilor conducerilor acestor întreprinderi. Un singur lucru nu a reieșit din relatări: a avut eficiență practică acțiunea întreprinsă ? Este astăzi pîinea mai bună decît acum trei luni ?Chiar în ziua cînd aveau loc discuțiile la masa rotundă, ziarul regional „înainte" publica un articol intitulat: „Din nou despre calitatea pîinii".— Cum se explică ineficiența acțiunilor întreprinse ?

GHEORGHE LUPU, secretar al 
comitetului orășenesc de partid: 
Dacă după trei luni de la analiza 
făcută lucrurile n-au fost urnite din 
loc, înseamnă că ceva șchioapătă în 
munca noastră. Activiștii obștești 
care au cercetat cauzele calității 
proaste a pîinii au făcut recoman
dări judicioase. Nu s-a urmărit însă 
cu insistență îndeplinirea lor.Discuțiile au îmbrăcat un cadru mai larg, s-au referit, printre altele, la unele aspecte ale stilului de muncă al comitetului orășenesc de partid- Spunea un activist de partid :

„Se fac analize temeinice. Oame
nii chibzuiesc, caută soluții; în șe
dințe de birou, în plenare sînt pre
zentate materiale bine chibzuite, se 
întocmesc planuri de măsuri con
crete, se iau hotărîri bune. Uneori 
se întâmplă însă să se treacă de la o analiză abia încheiată la alta, 
neglijîndu-se munca efectivă pen
tru aplicarea măsurilor stabilite, 
pentru controlul îndeplinirii lor. 
Or, și în această privință ar putea 
fi folosiți cu rezultate bune acti
viștii obștești Despre acest aspect 
s-a discutat nu o singură dată.

Dar, pînă și aceste discuții s-ar 
cere... finalizate.Iată o temă care ar merita să fie temeinic dezbătută de comitetul orășenesc de partid.
Preocupările curente 
să nu „înghită" 
perspectivaAu dreptate tovarășii IOAN ZĂ- VĂLEANU, prim secretar, și DUMITRU BLO JU, secretar al comitetului orășenesc de partid, cînd constată că sarcinile sînt numeroase, că devin pe zi ce trece mai complexe, cerînd o abordare atentă, incit uneori nu știi cum să-ți împărți timpul pentru a le cuprinde pe toate. (în treacăt fie spus, agenda este atît de încărcată și datorită faptului că, așa cum rezultă din exemplul cu calitatea pîinii, acțiunile părăsite la jumătatea drumului fac ca problemele ce apar azi să mai „tragă de mînecă" și pe cele care au rămas nerezolvate de ieri). Dar tocmai aceasta .este menirea activiștilor obștești — să înlesnească o mai largă cuprindere a sarcinilor, rezolvarea lor pînă la capăt. Bineînțeles, cu condiția ca munca activiștilor nesalariați să fie judicios planificată, să se înlăture improvizațiile, lucrul pe apucate.Tovarășul DUMITRU ZAMFI- ROIU, activist al comisiei economice, ne-a vorbit despre faptul că munca activului obștesc este planificată. într-adevăr așa stau lucrurile. Se remarcă însă în orientarea muncii activiștilor riesala- riați o anumită unilateralitate. Activitatea comisiei economice în ultimele 6 luni ale anului trecut a constat — așa cum reiese clar din planurile ei trimestriale — exclusiv în pregătirea unor materiale pentru plenarele și ședințele biroului comitetului orășenesc de partid. Desigur, este un lucru folositor, necesar. Firesc este însă să fie îmbinată, așa cum a intrat în practica muncii de partid, grija pentru sarcinile curente cu preocupările de perspectivă.în planul de muncă al comisiei e- conomice pe ultimele 6 luni nu a fost prevăzută nici o temă de studiu. în felul acesta se îngustează sfera de preocupări a activiștilor obștești. Temele nu lipsesc. Prea puțin s-a făcut'însă pentru abordarea lor. Perspectiva e de prea multe ori „înghițită" de preocuparea exclusivă pentru sarcinile zilnice.
Capacitatea de muncă 
a activiștilor obștești 
să fie folosită raționalAm stat de vorbă cu tovarășul MARIN VIȘINESCU. Este secretar al comitetului de partid de la fabrica de transformatori a uzinelor „Electroputere" (comitetul are 7 organizații de bază), membru supleant în biroul comitetului de' partid pe uzină și... instructor nesalariat al comitetului orășenesc, fiindu-i repartizate trei organizații de bază de cartier.— Cum reușiți să cuprindeți sarcinile ?

— Nici vorbă să le pot cuprinde. 
De luni și pînă sîmbătă nu-mi a- 
jung în nici un fel orele. în afara 
sarcinilor curente de îndrumare și 
control, în fiecare lună trebuie să 
iau parte la 18 ședințe ordinare.

DUMITRU BLOJU : O situație 
anacronică. Am căutat să le evi
tăm. Avem doar mulți tovarăși ca
pabili, cu tragere de inimă. După 
cite se vede însă...

Trebuie arătat de altfel că, potrivit indicațiilor conducerii partidului, s-a stabilit ca instructorii nesalariați să nu primească alte sarcini obștești și să nu li se încredințeze decît 1—2 organizații spre îndrumare.Apare însă și un alt aspect. Tehnicianul VASILE PANGRATIU, tot de la uzina „Electroputere", nu are altă sarcină decît aceea de instructor nesalariat. Răspunde însă de îndrumarea a trei organizații de partid din unități depărtate între ele care ridică probleme total diferite.— După părerea mea, ne spune 
STAN MIHALCEA, secretarul or
ganizației de bază de la Șantierul 
de alimentare cu apă, sarcinile ce 
i-au fost repartizate tovarășului 
Pangratiu depășesc forțele sale. 
Vine adesea la grupul de șantiere, 
ne controlează, îndrumă, participă 
la adunările noastre generale. Dar 
șantierul nostru se întinde pe 120 
kilometri. Cum să mai cuprindă și 
organizațiile de bază din celelalte 
întreprinderi ce i-au fost încredin
țate ?

IOAN FIRU, directorul muzeului 
regional, activist nesalariat: După 
părerea mea, la repartizarea sar
cinilor pentru activiștii nesalariați 
trebuie să se țină seama pe lângă 
capacitatea omului și de aptitudi
nile lui, așa încît munca să se facă cu cît mai multă pasiune, dăruire. 
Astfel și „randamentul" va fi mai 
mare. Apoi cred că e preferabil

să facem mai puțin, dar mai bine, 
în ce mă privește, am fost inclus 
în atâtea comisii, comitete, lecto
rate încît nici măcar n-am reușit 
să-i cunosc pe cei cu care trebuie 
să lucrez. Mai sînt chemat la șe
dințele unor comisii unde nu am 
de spus nici lucruri bune și nici 
rele. Nu te poți pricepe la toate.

— Dar în comisia unde sînteți activist nesalariat 1
— Este ceva care nu merge. Ur

mărim punct cu punct planurile de 
muncă ale instituțiilor culturale, 
dar mai puțin ni se cere să ne gîn- 
dim la calitatea, la orientarea aces
tor planuri, să urmărim dacă pre
vederile din planurile mai multor 
instituții culturale converg, se co
nectează spre atingerea aceluiași 
scop.

★Discuțiile în jurul mesei rotunde au cuprins un cerc larg de probleme legate de selecționarea, instruirea și pregătirea activului obștesc, de judicioasa lui repartizare și folosire. S-a desprins faptul că, preo- cupîndu-se permanent de extinderea muncii de partid pe baze obștești, de perfecționarea neîncetată a formelor și metodelor de atragere la rezolvarea problemelor a unui număr cît mai mare .de comuniști, Comitetul orășenesc de partid Craiova va reuși să-și îndeplinească, mereu mai bine și cu competență sporită, sarcinile ce-i revin.
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9 Literatura nu poate 
fi un stupefiant • Aș 
vrea sâ mâ înțeleagă 
și bucătăreasa * „Me
teor"— o piesă despre 
nihilism, care, ca tot ce 
este individualism 
opune societății
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POȘTA 
REDACȚIEI

INFRUNTIND
VISCOLUL

Viscolul năpraznic din seara 
zilei de 5 ianuarie a înzăpezit, la 
jumătatea drumului dintre Ure
chești și Adjud, vreo 15 autoca
mioane și turisme în care se a- 
flau 24 persoane, printre care 
femei și copii. Toate încercările 
noastre de a ne croi drum într-o 
parte sau alta au rămas fără re
zultat.

Pe la miezul nopții, am zărit 
venind spre noi un om care 
înota prin troiene. El ne-a con
dus într-un loc mai ferit unde 
organizase un convoi de autoca
mioane. Numai după ce a con
trolat mașinile, pentru a se con
vinge că n-a mai rămas cineva, 
a dat semnalul de plecare spre 
Urechești. Ne-a instalat la căl

dură, în localul sfatului popular 
și a pornit apoi prin sat, din casă 
în casă, ca să ne găsească găz
duire.

După ceasurile de grea cumpă
nă prin care trecusem, stând la 
gura sobei în casa unui gospo
dar, ne-am gîndit mult la fapta 
plutonierului Ion Macovei, șeful 
postului de miliție din Urechești. 
Cît curaj și ce inimă de om I Nu 
vom uita niciodată ce a făcut 
pentru noi toți cei care fusesem 
în pericol.

Gheorghe ANTOH1
medic veterinar
Jane ANTOHI
ing. la cooperativa agricolă 
„Infrăjirea'' Tg. Ocna

Sub îndrumarea ne
mijlocită a directoru
lui Petre Giurgea la 
Școala generală din 
Stăncești (Buzău) 
s-au deschis cursuri 
de iluzionism și pres
tidigitație. Aceste dis
cipline mai mult sau 
mai puțin științifice 
n-au fost prevăzute 
în programa analitică 
și de aceea ele sînt 
facultative și serale. 
Rezultatele obținute 
pînă acum nu sînt 
deloc de lepădat și 
dacă ar merge tot 
așa înainte s-ar pu
tea obține roade din 
ce în ce mai bogate.

Cîteva din expe
riențele mai specta
culoase : la sfîrșitul 
anului 1964—65, căr
țile atribuite școlii 
pentru a fi distribuite 
elevilor premiați (cla
sele V—VII) au 
fost ridicate de la 
Buzău de director, a- 
duse la cancelarie, a- 
rătate elevilor în 
cauză și făcute să 
dispară. Rămași cu 
mîinile goale, școlarii 
au putut aplauda în 
voie, în timp ce vo
lumele cu pricina a- 
jungeau prin proce
dee psiho-telepatice 
în biblioteca perso
nală a pedagogului, 
în același an s-au 
strîns bani de la elevi 
pentru achiziționarea 
unei mingi de fotbal. 
Banii au intrat pe o 
mînecă a profesoru
lui, în timp ce din 
cealaltă a apărut, sur
prinzător, mingea tri
misă gratuit, odată 
cu celelalte echipa
mente sportive cu 
care e dotată normal și anual fiecare in
stituție.

Una din cele mai 
grele probe, care a 
ținut cu răsuflarea 
tăiată o bună parte 
din personal și elevi, 
a fost proba porum
bului. Porumbul, pe 
numele său latinesc 
„Zea mays", plantă 
din familia graminee- 
lor, are drept fruct o 
cariopsă de forme și 
mărimi variabile, în

funcție de soi. Ca- 
riopsele se află în 
șiruri pe un știulete 
de unde sînt scoase 
printr-o operație nu
mită dezghiocare. De
monstrația a avut 
loc în felul următor : 
porumbul cultivat pe 
lotul școlii a fost 
transportat la locu
ința directorului. Fe
tele din clasele su
perioare au fost a- 
duse să-l dezghioace, 
operațiunea fiind de' 
numită convențio
nal „clacă". Du
pă terminarea ei, po- 
rumbul-boabe s-a e- 
vaporat prin „valori
ficare", directorul, 
beneficiar al clădi și 
valorificării, putând 
în sfîrșit să arate, 
satisfăcut, asistenței, 
palmele goale. A- 
ceastă experiență ex
trem. de interesantă s-a bucurat de o de
osebită atracție, fiind 
studiată acum și de 
cîteva organe de con
trol financiar.

Una din manifestă
rile cele mai simple 
de iluzionism se prac
tică pe statele de pri
me. O persoană a- 
leasă la întâmplare 
din corpul profeso
ral e propusă drept 
medium. Medium-ul 
e premiat fără să știe și*,  în timp ce el 
doarme liniștit aca
să, pe stat îi a- 
pare semnătura. Cum 
medium-ul dormea, 
semnătura nu-i apar
ține, ea seamănă doar cu cea autentică. 
Neștiindu-se a cui e 
semnătura de pe 
act, nu se știe nici 
unde s-a dus prima, 
în felul acesta, cînd 
se trezește, me- 
dium-ul află doar că 
a fost premiat și se 
poate culca liniștit 
pe partea cealaltă.

Cel mai misterios 
număr executat la 
Stăncești a fost nu
mărul cu lemnele. 
S-au luat șapte că
ruțe cu lemne pentru 
școală de la Buzău, 
iar la Stăncești n-au

ajuns decît patru. Pe 
parcursul a numai 
cîțiva kilometri s-au 
volatilizat și lem
nele, și căruțele, și 
căruțașii. Scamatoria 
a fost atît de desăvîr- 
șită incit nimeni nu 
știe nimic, nici pînă 
în ziua de azi, des
pre soarta obiectelor 
rătăcite.

Petre Giurgea se > dovedește așadar un 
maestru al artei sale. 
Din păcate, nu toată 
lumea îl admiră, 
din cînd în cînd se 
aud și unele obser
vații critice. Celor ce 
le fac, directorul le-a 
atras atenția că vor 
fi tăiați de pe anu
mite documente bă
nești. Printr-un efect 
de transmitere a 
gîndului la distanță, 
sesizările asupra im
perfecțiunilor săvîr- 
șite în cursul expe
riențelor de iluzio
nism de la Stăncești 
au ajuns — de la 
secția de învățământ 
a Sfatului popular o- 
rășenesc Buzău unde 
au fost trimise — 
înapoi la școala din 
Stăncești. Aici direc
torul i-a convocat pe 
împricinați și i-a in
format că o să-i zboare. Firește, ca 
magician, care se bi- 
zuie pe iuțeala sa de 
mină și nebăgarea 
de seamă a autorită
ții școlare superioare, 
el își poate propune 
chiar și transforma
rea oamenilor în zbu
rătoare.

Dar nu tot ce nu se 
înghite zboară — ca 
să facem și noi o ex
periență de răstur
nare a unui proverb; 
tragem deci nădejde 
în încheierea cursu
rilor de iluzionism 
de la școala din Stăn
cești printr-o ultimă 
și definitivă expe
riență, aceea care să-l 
scoată, pe văzute, pe 
Petre Giurgea din
colo de zidurile res
pectivului așezămînt 
școlar, în aplauzele 
neprecupețite a l e 
spectatorilor.

Pe Weinbergstrasse, dincolo de 
animația gării centrale a Ziirichu- 
lui tumultuos, Friedrich Durren
matt m-a primit cu afabilitate în 
camera unui mic hotel. în două 
largi fotolii, despărțiți de o măsuță 
măiestrit cioplită de un meșter al 
veacului al 18-lea și învăluiți în 
lumina discretă a unui lampadar, 
am pornit pe căile sinuoase 
teraturii.

Friedrich Durrenmatt nu 
numai un scriitor prodigios, 
bește cu pasiune dezbaterea lite
rară, ardenta confruntare a ideilor.
'— Se poate spune, am întrebat, 

că opera dv. este o incizie social- 
critică în problemele actualității ?— Da, a confirmat Durrenmatt, lucrările mele se vor o judecată sintetică, o autopsie a epocii noastre.

— în acest sens, sînteți un scrii
tor angajat ? Ce credeți despre ro
lul politic-social al scriitorului și, 
implicit, al literaturii ? Se folosește 
în Elveția, expresia „missionieren". 
N-aș traduce-o prin „a propovă
dui", ci prin „a milita". Credeți, 
așadar, că scriitorul, un militant 
fiind, trebuie să oglindească viața 
societății, să răspundă problemelor 
umanității ?— în primul rînd și categoric: literatura nu poate fi un stupefiant. Literatura este o descriere a epocii, un document al umanității. De altfel, omul însuși, cînd citește, face travaliu de documentare. De ce îl citim azi pe Sofocle, de pildă, dacă nu pentru a ne documenta a- supra spiritului epocii sale?Dar aici trebuie să facem o distincție clară. Mi-aș îngăaui să înlătur unele formule sentențioase, pentru a mă opri la ceea ce consider că constituie, de fapt, fondul problemei. Scriitorul are misiunea să-i facă pe cititori sau pe spectatori să se recunoască în tablourile de- viață prezentate de el.l Aș spune că Hamlet continuă să rămînă e- roul epocii noastre. El personifică căutarea adevărului. Or, tocmai a- ceasta este caracteristica primordială a vremurilor pe care le trăim.Mă întreb : arta poate fi optimistă sau pesimistă, și care este limita dintre optimism și pesimism? „Regele Lear" este o tragedie. Dar oare Lear poate fi considerat un pesimist ? El încearcă să realizeze o reprezentare a universului, care să-i dea posibilitatea să trăiască, să dea un sens existenței. în consecință, este un optimist.Și încă ceva. Pentru scriitor, e- sențialul este să nu se îndepărteze de realitate. Dar realitatea, în o- pera literară, nu este simplă reproducere. De ce există literatura, pictura, muzica ? Pentru că, spre deosebire de fotografie, ele trebuie să pătrundă dincolo de aspectele exterioare ale existenței. Iar.existența nu se compune numai din întîmplări frumoase. De aceea arta trebuie să fie la rîndu-i polivalentă.

— Am ajuns, așadar, — i-am 
spus — la o problemă mult discu
tată în țara noastră ca și a dum
neavoastră : clasic și modern în li
teratură. în Elveția se scrie mult 
despre teatru ca laborator — „Ex- 
perimentier-Laboratorium", cum i 
se spune — în sensul încercării de 
a-l moderniza.

ale li-este El iu

• Sala Palatului : Spectacol muzical coregralic cu LUIS MARIANO și baletul Madrilen — 20.• Teatrul de operă și balet : CONCERTINO ; DOMNIȘOARA NASTA- SIA — 19,30.
8 Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNEVILLE — 19,30. ® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : MARIA STUART — 19,30, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE— 19,30.• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
e Teatrul „Lucia Șturdza Bulandra*  (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): •> UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —19.30, (sala din str. A). Sâhia-nr. 76 Âj : CANIOTA — 19,30.
8 Teatrul „C. I.' Nottara": COLOMBB— 20. '• Teatrul „Barbu .Delavraricea*  l VOINICEȘTE, MĂI FLĂCĂI — 20.© Teatrul Mic : JOCUL IELELOR —•19.30. -
8 Studioul Institutului de artă teatrală și Cinenâtografică „I. L. Caragiale*  : ONDINE — 20.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- DOARE — 17, (sala din sț'r. Academiei) : AMNARUL — 17.
a Teatrul satirie-muzical „C< Tunase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20, • S:• Ansamblul artistic al C.C.S.REU MAI SUS — 20.
8 Circul de stat : BAL MASCAT ȘI~< ACROBAT

Durrenmatt m-a ascultat cu 
tenție, apoi m-a întrerupt cu 
gest brusc, altminteri impropriu 
acestui om atît de interiorizat,— După părerea mea, a intervenit cu o neașteptată însuflețire, teatrul absurd se apropie mult de bufonerie. Dar ceea ce la bufon are o justificare să zicem logică, în cazul omului obișnuit este cu desăvîrșire inadmisibil. Omul este înrădăcinat în societate, omul este un element, al unei colectivități. Singur, se usucă și piere. Singurătatea este anti-umană. Iar la Samuel Beckett, de pildă, omUl este totdeauna izolat, singur.

— Din cele ce mi-atâ spus, cred 
că pot să trag concluzia că sînteți 
un partizan al literaturii pentru 
mase. Ce credeți despre experi
mentele care se fac în teatrele 
populare, teatrele pentru tineret și 
teatrele studențești din Elveția ?— Consider literatura ca fiind o categorie artistică populară. Experimentele amintite sînt valabile artisticește în măsura în care sînt căutări ale unor

— Ce credeți 
teatrului asupra 
despre influența 
scriitorului ?— Scriitorul există prin public. Dar publicul este eterogen. Receptivitatea artistică este, deci, de a- semenea diferită. Funcția artei este însă formarea gustului artistic. Nu al „elitei", reprezentată printr-o minoritate, ci al oamenilor simpli, adică al Imensei majorități a spectatorilor. Ca autor dramatic, îmi propun să declanșez emoția celor bucătăreasă care calcă pentru în- tîia oară într-o sală de teatru.— Recent ați vorbit despre tea
trul în versuri ca despre un gen 
anacronic. Reconsiderați lipsit de 
perspectivă ?ț ", : !■— Ceea ce? ne interesează în o-' pera literară”! este adevărul interior. Teatrul.; în versuri este retorică.Scena reclamă o anume disciplină a cuvîntului. Un limbaj ales e necesar deopotrivă în proză ca și • în versuri. Limbajul ales este însă confundat uneori cu o șaradă, cu o limbă străină de înțelegerea omului din sală.Sînt partizanul prozei, pentru că are disponibilități de limbă infinite. Versul este numai una din aceste posibilități. Mi se pare ilogic să te exprimi altfel decît intenționezi s-o faci, mai cu seamă dacă concepi literatura ca pe o modalitate de a comunica o stare de spirit umană. Patosul zilelor noastre nu izvorăște din recitare, ci din situațiile ce se desfășoară în fața spectatorului.Ar fi, desigur, imposibil să se legifereze interzicerea versului în teatru. Brecht îl folosește în mod strălucit. în „Frank V", eu însumi introduc versuri, dar pentru a obține efectul înstrăinării eroului public. Versul obligă actorul 
joace, adică îl artificializează, mul normal însă nu joacă și se recunoaște în cel care recită.La obișnuita întrebare „ce mai 
scrieți" ?, aflu motivul prezenței 
sale la Zilrich: o nouă piesă a sa, 
intitulată „Meteor", se află în re
petiție la „Schauspielhaus". Subiec
tul ? Este greu de povestit. Tema 
însă este simplă : drama nihilis
mului, care este o forță destruc
tive. Durrenmatt insistă: „Ca tot ceea ce este individualist, ca tot ceea ce se opune societății".

A urmat o lungă convorbire des
pre literatura noastră ; din proza 
ei, scriitorul elvețian îl cunoaște 
pe Istrati, iar din teatru pe Camil 
Petrescu, pe care-l consideră „puternic, extrem de personal și de interesant".— Aș vrea să cunosc mai bine literatura dv, spune DUrrenmatt, ca și pe scriitorii români. Cred că contactele personale pot contribui foarte mult la strîngerea legăturilor culturale și la o mai bună cunoaștere a popoarelor.

Horia LIMAN

© 19,00 — Jurnalul , televiziunii (I)• 19(15; — Emisiune pențru pionieri șl școlari: In vizită la fabrica de produse lactate București ; filmul pentru copii „Poveste cu cartonașe" © 20,00 
r- Poeți care au cintat XJnirea — recital de poezie • 20,15 — Seară de teatru : ANTON PANN — de lucian Blaga, în interpretarea . Teatrului Național „Vasile Alecsaridrl" din Iași © In pauze : Șah ; Poșta televlziunJ• 22;30 — Jurnalul televiziunii (II)<

expresii noi. 
despre influența 
publicului ? Dar 
publicului asupra
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• DUMINICA LA ORA 6 : Patria -A10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45-, 21,Gloria (completare Meciul de iotbal România — Portugalia) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.O TREI SURORI — cinemascop : Republica — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21.• ÎNGERUL ALBASTRU : Cinemateca— 10; 12; 14.• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Luceafărul (completare Vezi, rîndunelele se duc) — 9,30; 11,30;13,45; 16; 18,15; 20,30, Giulești (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965) — 16; 18,15; 20,30, Tomis (completare Surorile Press) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;18,15; 20,30.
O TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Bucu- (rirești — 9,15;18,45; “16,15; 18,30; 20,45, Feroviar — 9,30; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.• ULTIMUL MILIARDAR : Capitol (completare Raliul Dunării) — 9,30;. 41,45; ,14; 16,30; 18,45; 21.

; 8 FEMEIA ÎN HALAT: Festival — ■ 9f 11; 13; ~10; 12; 14, 10; 12; 14;® SAȘA :16,15; 18,30; 20,30, Flamura r- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.» DUMINICĂ LA NEW YORK : Central — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lumina (completare Plante acvatice) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Moșilor (completare Pionierla nr. 6/1965) — 15; 17; 19; 21, Lira (completare Păpușarii) - 15; 17; 18,45; 20,30.© TATĂL SOLDATULUI: Union -< 14,15; 16,30; 18,45; 21, Miorița — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.© PROGRAM PENTRU COPII : Doina— 10.
8 UNCHIUL MEU : Doina (completare Ceramica din Oboga) — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.© A ÎNCEPUT CU O LUPA — CĂDERE LIBERĂ — MARINARII SOVIETICI ÎN DANEMARCA — PUCUL — O GRĂDINA A ARTEI : Timpuri Noi— 10—21 în continuare.• CAMERA ALBĂ : Floreasca — 9,301 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop ; Dacia — 9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45 (completare Două creioane).• CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Buzești— 15; 17,30; 20.• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Crîngași (completare Universuri picturale) — 16; 18; 20, Cotroceni (completare La carnaval) — 15; 17; 19; 21.
8 MUNCILE LUI HERCULE : Bucegi— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Drumul Sării — 11; 15,30; 17,45; 20.• ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER : Unirea (completare Cei mai puternici din Europa) — 16; 18,15; 20,30, Popular — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
8 FATA LUI BUBE : Flacăra - 15,30; 17,45; 20, Viitorul — 15,30; 18; 20,30. © COPII ÎNDRĂZNEȚI : Vjtan (completare Creionul pierdut) — 16; 18,15; 20,30.© OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele serii) : Arta — 10; 16,45;20, Volga - 10; 13,15; 16,30; 19,45.• BOCCELUȚA : Cosmos (completare Poveste despre ceasuri) — 16; 18; 20.• DINCOLO DE BARIERA : Colentina (completare întîlnire cu frumosul) — 15,30; 17,45; 20-, Progresul (completare Nimic despre Arhimede) — 15; 17; 19; 21.© A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O BABĂ : Rahova — 16; 18,15; 20,30.O CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMÎNTU- LUI : Ferentari — 16; 18,15; 20,30.• COLINA : Pacea — 16; 18,15; 20,30.

11,30; 13,45; 16,30;21, Excelsior — 10; 12; 14;

15; 17; 19; 21, Grlvița — 16; 18,15; 20,30, Melodia -> 16; 18,15; 20,30.Victoria — 10; 12; 14;9,15;

Llnll paralele

(UMExVREMEAIeri în țară : Vremea a fost umedă. S-a încălzit ușor, mai ales în sudul și sud- estul țării. Cerul a fost mai mult acoperit. A nins intermitent în Oltenia, Muntenia, Moldova și local în Transilvania. în Dobrogea s-au semnalat ploi izolate. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 era cuprinsă între minus 9 grade la Toplita și Blaj și 5 grade la Constanța și Mangalia. în București: Vremea a fost umedă. S-a încălzit ușor. Gerul a fost mai mult' acoperit. A nins intermitent. Vîntul a suflat slab din sud-est. Temperatura maximă a atins zero grade.Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 ianuarie. în țară : Vreme umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de lapoviță. Vlnt slab pînă la potrivit din sectorul sud-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade, în București : Vreme umedă, cu cerul mai mult noros. Temporar precipitații, mai ales sub formă de lapoviță. Vînt slab pînă la potrivit din sud-vest.' Temperatura ușor variabilă.

Ș:



A început vaccinarea șl revaccinarea antipolio- 
a copiilor Foto : M. Cioc
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ARTIȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

de la Mo
se lucrează 
a unor noi

cadrul Comple- sanitar-veterinar

în schela petroliferă 
șoaia, regiunea Argeș, 
la punerea în funcjiune 
insfalafii pentru supravegherea au
tomată a sondelor. Aproximativ 180 
de sonde vor fi conectate la două 
instalații de telecomandă, proiecta
te și construite în țară.

— Timi- 
populate 

bănățene, 
creșterea 

capre ne-

• Ieri, digul de larg al noului port maritim de la Constanța a atins 600 m lungime. In același timp, digul de sud a avansat pînă la cota 870. Se apropie de sfîrșit lucrările la poligonul de prefabricate care va deservi construcția digului.

în afara

• In zilele de 18 și 19 ianuarie 1966, în aula Institutului de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală va avea loc plenara Uniunii Arhitecților cu tema : „Rolul actual al activității de tipizare".

„ANII SOARELUI CALM"Ieri, prof. univ. Călin Popovici ne-a informat: In aceste zile a luat sfîrșit campania de strîn- gere a unor date geofizice și astronomice pentru „Anii internaționali ai Soarelui calm", la care au participat aproape 60 de țări, printre care și țara noastră. In intervalul „Anilor internaționali ai Soarelui calm" la observatorul nostru s-au realizat circa 1 000 de fotografii ale fotosferei solare și circa 10 000 fotografii ale cromosferei Soarelui.

9 în holurile Teatrului de stat din Oradea este organizată expoziția : „Momente de teatru românesc la Oradea". Expoziția cuprinde circa 400 documente originale și fotocopii, marcînd cele mai importante evenimente ale teatrului românesc la Oradea, de prezent.

® Marți s-a deschis la Casa arhitectului din București o expoziție a proiectelor prezentate în cadrul „Concursului de idei pentru sistematizarea u- nei așezări populate rurale", inițiat de Uniunea arhitecților. Premiul a fost decernat arh. M. Stănculescu, asistent la Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din București, pentru proiectul unui centru de localitate rurală cu dotări comerciale, culturale și administrative. Juriul a acordat, de asemenea, și trei mențiuni.

Duminică !a fotbal 

sȘH ETINERET 
JOACĂ PE STADIONUL 
„23 AUSUSFSelecționata de tineret a țării noastre la fotbal își continuă pregătirile în vederea apropiatului turneu internațional care va Începe la 22 ianuarie în Italia. După un meci de verificare pe care-1 vor susține duminică pe stadionul „23 August" în compania echipei de juniori U.E.F.A. sau Steagul roșu Brașov, selecționabilii vor pleca în Italia la 18 ianuarie. Din lot fac parte, printre alții, Con- stantinescu, Boc, Sătmăreanu, Mo» canu, Grăjdeanu, Dobrin, Frățilă, Cuperman, Ștefănescu.
Triunghiularul 
de. biailon

Triunghiularul de blatlon cu par
ticiparea echipelor de «chiori ale 
■ României, Suediei și R. D. Germane 
a'-țontlnuaf rnarți la Altenberg cu 
desfășurare .̂ probei de 20 . km. Pri
mul loc a fost ocupat de Egon Sch
nabel (R.D.G.) — 1 h 26' 08" urmat 
de Klopsch (R.D.G.) — 1 h 26' 14" 
șl N. Bărbășescu — 1h 26' 33"/,Cei- 
lalji membri ai echipei române au 
ocupat următoarele locuri : 5. Gh. 
Cimpoia; 8. Gh. Vilmos; 12. Gh. Bă- 
descu. N, Carabela n-a participat 
fiind ușor accidentat. Concursul s-a 
desfășurat pe o vreme nefavorabilă.

Pe scurt 
de peste hotareLA 15 IANUARIE ÎN ORAȘUL BEVERWIJK (Olanda), începe 
tradiționalul turneu internațional 
de șah. La această competiție, țara 
noastră va fi reprezentată de 
Alexandra Nicolau, Elisabeta 
Polihroniade și Teodor Ghițescu.

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" LA HANDBAL. Intr-un 
meci retur contînd pentru opti
mile de. finală, echipa Grasshopers 
Zurich .a învins cu scorul de 15— 
11 (7—7) pe Rapid Viena. învin
gători și în primul joc (20—12), 
handbaliștii elvețieni s-au califi
cat pentru sferturile de finală.ÎNTR-O ZI, CÎT ÎN DOUĂ LUNI. Vînzarea biletelor de intra
re pentru primele întîlniri ale pre
liminariilor turneului final al 
campionatului mondial de fotbal 
continuă într-un ritm accelerat, 
anunță agențiile internaționale 
de presă. După tragerea la sorți 
pentru alcătuirea grupelor, ama
torii englezi de fotbal au luat ca
sele cu „asalt", cumpărînd bile
tele în abonament. Intr-o decla
rație făcută presei, directorul fi
nanciar care coordonează vînza
rea biletelor la Liverpool a spus 
următoarele: „In momentul cînd 
s-a aflat că Brazilia va evolua la 
Liverpool, într-o singură zi am 
vîndut bilete de intrare mai mult 
decît în două luni".

HOCHEI PE GHEAȚĂ. La 
Stockholm s-a disputat meciul 
dintre echipele de tineret ale 
Suediei și Cehoslovaciei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de
3— 1 (0—0; 2—0; 1—1).

® Reprezentativa de hochei pe 
gheață a Finlandei aflată în tur
neu în Canada a întîlnit în loca
litatea Saint John formația loca
lă din liga a 3-a „Mooseheads". 
Hocheiștii finlandezi au repurtat 
victoria cu scorul de 13—2 (5—0;
4- 1; 4—1).CONCURSUL MASCULIN DE SCHI de la Adelboden a pro
gramat a doua probă de sla
lom uriaș. Victoria a reve
nit lui Bill Kidd (S.U.A.), 
care a realizat timpul de 1'49’’ 
59/100. Ștefan Kaelin (Elveția) și 
Guy Perillat (Franța) a-". ocupat 
locurile următoare cu timpurile 
de T49’’84/100 și respectiv 1'50". 
După cele două probe de slalom 
uriaș în clasamentul „combina
tei" conduce Bill Kidd.

SONDE ® Specialiștii Combinatului de industrializare a lemnului de la Bacău au creat un nou tip de mobilă denumit „Galaxia" format din 47 de panouri demontabile din care se pot executa 26 piese de mobilier : șifoniere cu două și trei uși, bufete, divane, paturi. La dispoziția magazinelor vor fi puse și cataloage cuprinzînd indicații privitor la piesele ce pot fi executate.
® In pădurile de la 

Zănoaga, Băile Hercula- 
ne, Poiana Mărului a 
fost colonizat un nou lot 
de cerbi carpatini. Cu a- 
proape 10 000 de fazani 
din ultima producție a 
iazaneriilor Pișclua și 
Pădurea Verde 
șoara au fost 
diferite păduri
S-a semnalat 
efectivului de
gre, urși, mistreți.

9 Au început lucrările Ia al doilea microraion de locuințe din cartierul Săsar din Baia Mare, care în ilnal va număra peste 3 000 de apartamente. In acest an vor îi date în folosință peste 1 000 de apartamente.
• Săpăturile arheologice întreprinse pe teritoriul satului Lunca, regiunea Galați, au adus noi mărturii privind existența unei mari necropole, aparținînd perioadei de început a migra- ției popoarelor pe teritoriul țării noastre. Colectivul științific al muzeului regional de istorie din Galați a consemnat, pe baza unor studii și a- nalize, identificarea unui rug colectiv de incinera- ție de mare proporții — unic, pe teritoriul țării noastre.

In secția de împrumut a bibliotecii regionale „V. A. Ureche" din Galați, 
care a împlinit recent 75 de ani de activitate Foto : Agerpres

AVEM NEVOIE DE NOI MĂRCI

DE OTELURI FINE

De ce se menține 
anonimatul unor 
realizări siderurgice?
(Urmare din pag. I)noile oțeluri aliate, valoarea ei constituie o necunoscută. Din această cauză, unii constructori de mașini- preferă „căile bătătorite", evită u- tilizarea mărcilor noi; Consecința : nu o dată mașinile proiectate sînt mult supradimensionate. Cu alte cuvinte, datorită prudenței izvorîte din necunoașterea valorilor certe ale rezistenței la oboseală, se risipesc cantități însemnate de oțel și demanoperă. De aceea, consider 
ar fi bine ca între proprietățile me
canice garantate de către furnizori, să 
se numere ți rezistența Ia oboseală, 
precum ți mărimea grăuntelui austeni
tic.In articolul amintit se arăta că ar fi indicat ca proprietățile noilor oțeluri să fie precizate și altfel, nu numai prin standarde. Sînt de acord cu această propunere. De multe ori, proprietățile mecanice constatate cu prilejul încercărilor de recepție a .oțelurilor sînt cu mult superioare prescripțiilor din standarde. în cazul oțelului de cementare aliat cu crom-molibden, standardul elaborat acum 5—6 ani indică o rezistență la șoc de două ori mai mică decît este în realitate. De aceea socotesc oportun ca 
standardele să cuprindă caracteristi
cile principale reale ale oțelurilor 
noastre, uzinele siderurgice urmînd 
să întocmească prospecte care să 
conțină ți aite valori garantate ale 
oțelurilor.Uzina „Tractorul“-Brașov a sprijinit activ eforturile siderurgiști- lor de a asimila în fabricație noi mărci de asemenea oțeluri. Colaborarea noastră cu Institutul de cercetări metalurgice și cu combinatele siderurgice din Reșița și Hunedoara a dat bune rezultate : au fost elaborate categorii noi de oțeluri, mult utilizate în construcția de tractoare, care cu puțin timp în urmă nu se produceau în țară. In prezent, ne preocupă reducerea gamei de oțe-

® In xului de la Bacău s-a dat în folosință un nou laborator veterinar regional înzestrat cu aparatură modernă pentru stabilirea diagnosticului, examene bacteriologice și controlul furajelor.

luri folosite în construcția tractoarelor. Scopul urmărit este de a se simplifica tratamentele termice și a se ușura prelucrările mecanice în uzina noastră. Concomitent, se vor crea condiții și pentru o mai bună programare a producției la laminoarele de la combinatele siderurgice. Se înțelege că, pentru aceasta, este necesar ca mărcile de oțeluri ce ne vor fi livrate să fie de înaltă calitate, comparabile cu cele mai bune realizări în acest domeniu.
Standardele
pentru oțel
sînt depășite
(Urmare din pag. I)

de trebuie să se

derurgice să popularizeze operativ și în detaliu noile sortimente de oțeluri, încît ele să iasă cît mai repede din anonimat. Totodată, pro- iectanții să cunoască îndeaproape produsele noi care apar, promo- vînd cu curaj noile mărci de oțeluri românești.Ezitarea unor proiectanți de a prevedea folosirea noilor oțeluri se datorește uneori și faptului că acestea nu se laminează întotdeauna în profilele impuse de anumite soluții constructive ; de aceea, chiar dacă noile oțeluri se prescriu în proiecte, foarte multe ori ceară derogări de la dimensiunile stabilite inițial. Ceea ce înseamnă modificări în concepția proiectelor respective. Aceasta nu justifică ușurința cu care unii proiectanți renunță la folosirea noilor oțeluri. Cu atît mai mult se impune deci o 
sfrînsfi colaborare între proiectanți 
și slderurgișfi în scopul utilizării mal 
largi a noilor mărci de oțeluri.Din articolul publicat reiese că siderurgia nu poate garanta totdeauna caracteristicile înscrise în standarde. Este invocată adesea lipsa unor aparate. Părerea mea este că mult mai avantajos pentru economia națională ar fi să se procure cîteva aparate, decît să se continue să se importe an de an, zeci de sortimente de oțeluri care ar putea să fie fabricate în țară.

■1
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Ion Buzea își con
tinuă seria spectacole
lor in Austria. Mezzo- 
soprana Elena Cernei 
se află în R. D. Ger
mană pentru două 
spectacole cu operele 
„Aida" și „Carmen" la 
Berlin și Dresda; Ze- 
naida Pally va cinta în 
mai multe spectacole 
în Berlinul occidental 
și apoi la Lyon; Iulia 
Buciuceanu va între
prinde un turneu la 
Moscova și în alte o- 
rașe din U.R.S.S., bari
tonul Octav Enigăres- 
cu va apare într-un 
spectacol la Verviers, 
în Belgia, iar soprana 
Marietta Grebenișan, 
împreună cu basul Ma
rius Rintzler, își vor 
da concursul la 
spectacol din Berlin.• In aceste zile iarnă bibliotecile comunale șl sătești cunosc o mare afluență de cititori. In prezent, numărul cititorilor înscriși la aceste biblioteci este.de trei ori mai mare decît în urmă cu zece de cărți două ori mal mare decît în 1955.

ani, iar fondul este de circa

A

In știință, eforturile colective 
sînt cele mai rodnice

(Urmare din pag. I)

științifică modernă de cer- tot mai indivi- trebuie proble-

postuniversitare de specializare, așa cum sînt cele pentru medici, sau cursurile de la I.F.A. privind utilizarea izotopilor radioactivi, inițiate pentru ingineri, chimiști, biologi. Ritmul rapid de dezvoltare a științei moderne impune periodic asemenea respecializări, reclamînd imperios modificarea concepției că specialitatea obținută o dată cu diploma își păstrează aceeași valoare o viață întreagă.Cercetareapretinde colective puternice cetători, știința pierzîndu-și mult caracterul de creație duală. Sub acest aspect considerată însemnătatea melor organizatorice. In această privință mi-aș permite să
sugerez adaptarea unuia din 
periodicele existente — de 
pildă, a uneia din publica
țiile Centrului de documen
tare al Academiei — la discu
tarea problemelor organiză
rii, orientării, coordonării cer
cetării științifice.Cercetătorii noștri s-ar putea informa astfel cum sînt tratate probleme similqre în alte țări, asupra ponderii ce se acordă în marile țări industriale unor domenii de cercetare, asupra criteriilor de comparare a importanței unor cercetări din domenii diferite, asupra problemelor care prezintă perspective mai promițătoare etc.In chimie, domeniul în care lucrez, distincția între cercetarea fundamentală șl cea aplicată este mai puțin netă decît în alte științe, deoarece timpul care se scurge între realizarea descoperirii și aplicarea ei este relativ firmă chiar că „în nu este mai practic rea fundamentală".Chimia de astăzi recurge tot mai mult la metode fizice și matematice — reclamînd și solicitînd colaborarea forțelor științifice din aceste domenii. De pildă, analizînd co- științifice în chimie, i 1964, rezultă

scurt. Unii a- chimie nimic decît cerceta-
municările ș publicate în spectroscopia în infraroșu prezentă în comunicări, spectroscopia în ultraviolet — 22 la sută, cromato- grafia de gaze — 17 la sută, spec- trometria de mase — 9 la sută, calculatorii electronici — 16 lasută, rezonanța magnetică nucleară — 18 la sută, rezonanta pa-

că era din36 la sută

în legătură cu efortul diploma
tic de mari proporții întreprins 
recent de S.U.A. în diferite capi
tale ale lumii pentru a-și justi
fica intervenția în Vietnam, cu
noscutul ziarist Walter Lippmann 
publică în .„New York Herald Tribune" un articol în care se 

! arată:Problema se pune dacă președintele S.U.A. recunoaște sau nu realitățile strategice ale situației militare și dacă este dispus să negocieze o pace care .să se conformeze acestora. Nu poate fi vorba de o pace glorioasă. Dacă președintele nu este dispus să-și prezinte condițiile de pace în conformitate cu realitățile din Asia de sud-est, este probabil că prietenii și adversarii noștri deopotrivă vor considera toată această afacere atît de spectaculoasă, nu ca acțiunea unui om de stat, ci ca născocirea unui om de teatru.Cu toate acestea, pentru președinte ofensiva de pace reprezintă o cotitură critică. Nu este adevărat, așa cum presupun mulți, că dacă se respinge oferta de tratative, drumul va fi deschis și eliberat în vederea unei „escaladări" generale a războiului. Președintele va constata că, deși avioanele zboară, trupele mărșăluiesc, iar Congresul va vota fondurile necesare, încrederea în calitățile sale de conducător de stat, atît în țară cît și în străinătate, va fi profund slăbită.Judecind prin prisma . conferințelor de presă ale secretarului de stat Dean Rusk, Administrația nu are o poziție fermă și limpede în problemele centrale ale războiului. înțeleg că ziariștii abili au putut recolta o colecție de observații care se referă la problemele centrale, ca de pildă dacă sîntem sau nu dispuși să părăsim Vietnamul de sud, în orice fel de condiții care sînt realizabile în viitorul previzibil, și dacă sîntem într-adevăr dispuși să negociem un armistițiu cu principalul adversar de pe cîmpul de luptă, Viet- congul *).  Dacă aceste puncte centrale vor fi clarificate de Harriman și de ceilalți emisari, multe lucruri vor fi realizate. Dacă nu vor fi clarificate, efortul nu este suficient de serios pentru demnitatea unei mari putori. Căci o mare putere ca Statele Unite nu poate pierde prestigiul pentru că lichidează un război jalnic. Dar își poate pierde prestigiul dacă se agită steril In legătură cu aceaBta.
*) Așa denumește presa occidentală forțele patriotice din Vietnamul de sud.

ramagnetică electronică — 8 la sută. ,în țara noastră nu a existat în acest domeniu o coordonare eficientă, așa încît în anumite domenii dispunem de un număr necorespunzător de aparate.
Pentru ca aparatele de rezo
nanță paramagnetică electro
nică și de rezonanță mag
netică nucleară să poată fi 
utilizate mai intens, ar fi util, 
pînă cînd fiecare laborator le 
va avea în dotare, ca o serie 
din aparatele arătate, cît și 
cele bazate pe utilizarea izo
topilor radioactivi, să fie gru
pate în centrele universitare, 
în laboratoare centrale spe
ciale.Ele ar putea fi astfel la îndemîna cercetătorilor din institutele Academiei, din cele departamentale, de la catedrele învățămîntului superior și din laboratoarele uzinale. Totodată, laboratoarele centrale ar putea fi încadrate cu cercetători de specialități diferite, asigurîndu-se astfel aportul științelor respective. Pe aceeași linie
cred că ar fi, de asemenea, 
utilă înființarea unor biblio
teci specializate de chimie, în 
cele cinci centre universitare 
din țară, în care să fie con
centrată literatura de specia
litate pentru ca cercetătorii 
să nu mai fie nevoiți să cer
ceteze numeroase biblioteci 
pentru a-și efectua documen
tarea.Faptul că „inteligența este cel mai scump bun existent astăzi pe piața mondială' impune o anumită diligență și pentru apărarea ei, cum ar fi reducerea substanțială a timpului și formelor necesare obținerii de patente, încadrarea Oficiului de brevete și invenții cu personal mai numeros și calificat și stimularea mai eficientă a cercetătorilor noștri pentru obținerea de patente și pentru utilizarea lor în practică în țară sau în străinătate.Sînt convins că în climatul intelectual creator, care își găsește o expresie și în organizarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, oamenii noștri de știință și cercetătorii vor continua cu succes tradiția înaintașilor științei mânești valorificînd bogatele surse morale și materiale ale țării noastre.

Johnson știe că se află într-o criză foarte gravă. El este în pragul •ăvîrșirii unei greșeli similare ace-

ro- re-

Iei greșeli istorice și distrugătoare pe care au comis-o atenienii atunci- cînd au atacat Siracusa, pe care au comis-o Napoleon și Hitler cfnd au atacat Rusia. El este pe cale să-și angajeze țara într-un război care '• se poate transforma într-un mare război, care să. dureze mulți ani și care să nu tăgăduiască nici o soluție rațională,Președintele se află în această situație critică', mai cu seamă pentru că s-a lăsat convins de sfaturi foarte proaste. Un sfat prost a fost, printre altele, argumentul că expansiunea comunismului va fi opri- , . .......tă sau grăbită de rezultatul lupte- contrarevoluționare în orice altă lor din Vietnamul de sud. Ideea parte a acestei lumi

Lichidarea analfabetismului con
stituie una dintre problemele care 
preocupă în cea mai mare măsură 
opinia publică din America Lati
nă. In curînd, în capitala Mexicu
lui, va avea loc, sub egida 
U.N.E.S.C.O., o conferință a mi
niștrilor educației din țările latino- 
americane, ca.re va analiza plani
ficarea și organizarea programelor 
de alfabetizare. Referindu-se la 
problemele învățămîntului în a- 
ceastă regiune a lumii, revista la- 
tino-americană VISION, care a- 
pare la Panama City, scrie urmă
toarele:

„Recent, secretariatul pentru învăjă- 
mînful public din Mexic a făcut cu
noscut că pe viitor în țară toți co
piii trebuie să urmeze școala pri
mară. Pentru a realiza acest lucru, 
este necesar ca școlile să sporească 
numărul elevilor pînă la un milion, 
iar 20 000 de oameni să se hotărască 
să devină învăfălori. Sursele oficiale 
arată, pe de altă parte, că problema 
lipsei de școli și cadre didactice este 
deosebit de acută mai ales în pro
vincii.

Problema lărgirii învățămîntului 
primar, a lipsei de școli și cadre di
dactice esfe la fel de actuală pentru 
aproape toate țările latino-americane. 
Fiecare sfat s-a străduit să facă față 
acestei probleme, dar rezultatele sînt 
pînă acum sporadice și în multe 
locuri nu s-a realizat nici un progres.

în anul 1960 — au arătat oamenii 
de specialitate — cheltuielile prevă
zute pentru construcția de școli au 
ajunj în toate statele latino-america-

VIATĂ
ÎN APROPIEREA 

POLULUI SUD

Wise, de la

sub numele

In rocile unui lanț 
de munți care se ri
dică deasupra calotei 
glaciare a Antarcti- 
dei, la aproximativ 
480 km de Polul Sud, 
trăiește un minuscul 
anthropod descris de 
K.A.J.
Bishop Museum din 
Hawai,
de Nanorchester an- 
tarcticus. Mica' vie
tate are o lungime de 
0,25 mm și devine ac
tivă doar cîteva săp- 
tămîni pe an, cînd 
temperatura se ridică 
pînă la punctul 
topire a gheții.

ABUNDENTA 
DE PICTURI 

FALSIFICATE
Procurorul general 

al statului New York 
a anunțat că anchete
le efectuate în urma 
unui mare scandal de 
falsificări care a avut 
loc lunile trecute, au 
dezvăluit o creștere 
alarmantă a picturi
lor falsificate. Iată 
un exemplu: pictorul 
american Albert Ry
der a executat în de
cursul vieții sale 165 
picturi, pe care rare
ori le-a semnat. în 
prezent există 600 
sau 700, în majorita
te semnate, despre 
care se afirmă că ar 
fi opera sa. Cei înșe
lați sînt îndeosebi 
colecționarii particu
lari, deoarece mulți 
dintre aceștia sînt de 
obicei în căutare de 
„nume și nu de pic
tură".

O SOLUȚIE 
DE ULTIM MOMENT

In timpul pregăti
rilor pentru competi
țiile de schi din Fa- 
gernes, localitate si
tuată la 200 km de 
Oslo, spre disperarea 
organizatorilor, pista 
pentru slalom uriaș 
a fost acoperită chiar 
în ajunul competiției 
cu un strat ae zăpa
dă de 2 m. Comitetul 
de organizare nu s-a 
dat însă bătut. Pen
tru curățirea, pistei 
s-a recurs la ajuto
rul... renilor. Pe pis- 

ta înzăpezită s-a dat 
drumul unei turme 
de 1 600 de reni care 
au netezit perfect 
pista și competițiile 
s-au putut desfășura 
în cele mai bune con
diții.

La Monte Carto au început festivitățile prilejuite de împlinirea a o sută de ani de la înființarea orașului
DIN FAUNA ALTOR 

ERE GEOLOGICELa Agadis, în Re
publica Niger, a fost 
descoperit un uriaș 
depozit de urme fosi
le ale unor animale

că războaiele revoluționare pot fi oprite luptînd în Vietnamul de sud a fost iluzia îndrăgită de principalii doi consilieri ai președintelui. Atît Rusk cît și McNamara s-au angajat față de concepția artificială că. Vietnamul de sud este marea bătălie hotărîto.are^în conflictul cu comunismul.Acest război bazat pe o concepție greșită a acționat de fapt ca un bumerang. Efectul său-a fost cu totul contrar presupunerilor. Țării i s-a spus că dovedind fermitatea noastră și.voința noastră de a lupta noi croăm rezistență față-de expansiunea comunismului, Așa să fie oare? Dimpotrivă — aratg autorul în încheiere — Ș.U.Ă. este aceea care „s-a împoimolit, în mlaștinile Indochinei și desfășoară acțiuni

ne la 150 milioane dolari. Această 
sumă, înfr-adevăr ridicată, nu esfe 
nici pe departe suficientă. Căci se 
prevede că între 1960 și 1970 țările 
latino-americane vor trebui să con
struiască școli primare, secundare și 
superioare pentru peste 24 milioane 
de elevi și studenți, ceea ce ar ne
cesita investirea a 4 000 milioane do
lari.

în viitorii zece ani, America Latină 
trebuie să construiască fot atîtea școli 
cîte posedă pînă acum. Aceasta 
constituie p problemă de mare im
portanță și destul de complicată. De 
curînd s-a înființat o organizație care 
se speră că va exercita un impuls în 
domeniul învăjămînfului. Esfe vorba 
de Centrul pentru construcția de 
școli, care se află sub patronajul gu
vernului mexican și al U.N.E.S.C.O. 
Acest centru are. următoarele scopuri: 
guvernele latino-americane vor obți
ne ajutor' în realizarea practica a pla
nurilor lor de construcție de școli, 
ceea ce vă permite o împărțire mai 
rajionalS a investițiilor și va ușura fi
nanțarea națională ți internațională. 
Mai departe, acest centru stimulează 
planurile pentru crearea unor proiec
te naționale de dezvoltare și proiec
te experimentale în diversele regiuni, 
îmbunătățirea școlilor existente.

Se crede că toate țările latino-ame
ricane vor sprijini această acjiune șl 
că pentru cele 24 milioane de elevi 
și studenți, care vor exista în aceste 
țări pînă în 1970, se va naște spe- 
ranfa că vor avea școli și profe
sori’.

ce au populat Africa 
acum aproximativ 
80—85 milioane de 
ani. în acest depozit, 
care se întinde pe 
un vechi curs de apă 
lung de 180 km, au 
fost identificate res
turi fosile de broaște 
țestoase, crocodili și 
dinosauri diferiți. 
Atenția specialiștilor 
a fost reținută îndeo
sebi de craniul unui 
enorm crocodil ce a 
avut, după părerile 
lor, o lungime de a- 
proape 15 metri.

TINERI ENGLEZI, 
BEȚI CEAI I

piața,

în ultima vreme, 
ceaiul a început să 
nu mai aibă căutare 
în Anglia: aceasta 
este concluzia care 
s-a impus ca urmare 
a stagnării vînzării 
ceaiului în ultimii ani 
în favoarea consumu
lui de cafea, bere șt 
suc de fructe. Pentru 
a stimula 
British Tea Council 
a hotărît să organi
zeze o campanie pu
blicitară destinată în 
special tinerilor. Ea 
va dura 
Se 
tul 
rea clienților tineri. 
Astfel, pe afișe, la 
televiziune vor pu
tea fi văzuți adoles
cenți în maieuri ne
gre, bind ceai. Lozin
ca lor va fi: „Faceți 
ca noi, beți ceai!“.

trei ani. 
va încerca to- 
pentru atrage-

Asemenea ambarcațiuni, de pe vremea vikingilor, pot fi văzute îr. portul din Oslo. Ele fac parte din curiozitățile turistice ale capitalei norvegiene

este.de


acreditați

BRAZILIA

Guanabara

Cele mai mari

CORESPONDENȚĂ DIN CAIRO

Ziua barajului7

In aceste zile, pe una din străzile capitalei Republicii Dominicane

Sci rit o Domingo

SUB FOCUL la greva generală

Adunarea festivă

de la Tirana

COLOMBO

•ri;

gu-

In Berlinul occidental s-a deschis de cunnd o expozijie care cunoaște 
o mare atluență de public. Expoziția prezintă în imagini zguduitoare 
ororile săvîrșite de naziști în lagărul de concentrare de la Auschwitz

exprimat părerea luate pînă în predat rezultatele aș- răspunderea excluși-o atribuie Marea

O DECLARAȚIE A PARTIDULUI 
COMUNIST

Lucrările de construcție la unul din blocurile clădirii hidrocentralei de 
la Assuan

AL C. C. AL P. C.KHANG KHAY. Postul de radio Vocea Laosului a anunțat că un grup de .36 avioane americane au întreprins un raid asupra regiunii Xieng Kuang, bombardînd zona populată din apropierea munților Phou Khouth. Forțele patriotice laoțiene au.doborît 10 avioane și au avariat un altul.
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tranziție, pentru Rho- fapt schim- cum scrie nu

11 (Agerpres). — anunță agenția A.T.A., adunare

Corespondență

SiliHi * " *11
Succes 
al forțelor 
democratice

DUPĂ ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL MUNICIPAL DIN 

ATENAATENA 11 (Agerpres). —în urma alegerilor pentru Consiliul municipal din Atena, care au avut loc duminică, în prezidiul consiliului au fost aldși reprezentanții forțelor de stînga, de centru și un candidat independent. Ca președinte al consiliului municipal a fost ales A. Andonopoulos, (candidat independent). Locțiitorul lui este S. Poulos (candidat al partidului E.D.A.), iar secretai’ — A. Zaha- ratu (Uniunea de centru).Ziarul „Demokratiki Alaghi" preciază că alegerile au avut pronunțat caracter politic și forțele de dreapta au suferit o rioasă înfrîngere în încercareade a sparge unitatea forțelor democratice.
a-un că se- lor

paris ACORD PRIVIND
ACȚIUNI 
SINDICALE COMUNEPARIS 11 — Corespondentul A- ' gerpres, Georges Dascal, transmite : Direcțiunile Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) și Confederației Franceze Democrate a Muncii (C.F.D.T.), care cuprind 78—80 la sută din totalul salaria- ților, au adoptat un comunicat comun care consemnează acordul ce- .lor două confederații asupra unor acțiuni revendicative pe viitor.Printre acestea se află acțiuni comune în vederea îmbunătățirii puterii de cumpărare și a' condițiilor de viață ale muncitorilor, a a- părării și extinderii.' drepturilor sindicale în întreprinderi, pentru reducerea cheltuielilor neproductive ale statului, în strucției de locuințe, sănătății, garantarea muncă, prin crearea prinderi noi în regiuni subdezvoltate, și reforma democratică a fiscalității.

primul ministru alTAȘKENT,

folosul con- insțrucției ■ și dreptului la unor între-

’ TAȘKENT, 11 (Agerpres). — Marți dimineață la ora 1,32 a încetat din viață la Tașkent,.in urma unui atac de cord, primul ministru al Indiei, Lal Bahadur Shastri.în buletinul medical semnat de dr. R. N. Chugh, medicul personal al primului ministru indian, și de medici sovietici, se arată că în seara de 10 ianuarie 1966 Shastri se simțea normal. Aproximativ o oră după ce s-a culcat, medicul primului ministru a fost anunțat că Shastri Se simte rău. Cu toate măsurile luate, acesta a încetat din viață.Ținîndu-se seama că și în trecut Shastri suferise de un infarct miocardic, în. buletinul medical se a-

rată că moartea a survenit în urm*  unei recrudescențe acute a infarctului miocardic.Sicriul cu corpul neînsuflețit al primului ministru Lal Bahadur Shastri a fost purtat pe un afet de tun spre aeroportul Tașkent, de unde a fost transportat pe calea aerului la Delhi. Printre cei care înconjurau sicriul se aflau Ayub Khan, președintele Pakistanului, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.li.S.S., șl alte persoane oficiale.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a plecat în aceeași zi. la Delhi unde va participa la funeraliile primului ministru indian.
★ ★

La Lagos, capitala Nigeriei, a început marți conferința țărilor Commonwealthului în pioblema Rhodesiei. Din 22 membri sint prezenți numai 19 și dintre aceștia numai 11 țări sînt reprezentate de prim-miniștri sau șefi de state. Două țări africane, Ghana și Tanzania, care au rupt relațiile cu Marea Britanie la sfirșitul anului trecut, nu participă la conferință.Știri sosite din Lagos anunță că lucrările se desfășoară în ședințe secrete. Se remarcă îndeosebi a- pariția unui element nou, semni-

TIRANA După cum la Tirana a avut loc o festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania. Au participat Enver Hodja, Mehmed Shehu și alți conducători de partid și de stat ai R. P. Albania.Hadji LIeshi, președintele Prezidiului Adunării Populare, a vorbit despre succesele obținute de poporul albanez în cei 20 de ani de la proclamarea r.epublicii. El a subliniat că cel de-al treilea plan cincinal al R. P. Albania a fost realizat datorită muticii pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii muncitoare, intelectualității populare, sub conducerea partidului, precum și datorită ajutorului frățesc al țărilor socialiste. în prezent, poporul albanez muncește cu entuziasm la realizarea celui de-al patrulea plan cincinal. în continuare, vorbitorul s-a referit la politica externă a R. P. Albania.

ficativ : pentru prima dată o conferință a Commonwealthului la nivel înalt are loc în altă parte decît Londra. Tot pentru prima dată un premier britanic nu este președintele conferinței pentru a conduce și dirija lucrările, ci u- nul dintre participanții care ia cu- vîntul la rînd cu ceilalți. Mai mult, de data aceasta, delegația britanică este sub focul concentric al criticilor.Pe agendă figurează două aspecte importante ale problemei rhodesiene: actuala situație creată de „sancțiunile economice", față de eficacitatea cărora țările a- fricane au mari îndoieli, și șurile ce urmează a fi luate Rhodesia după înlăturarea vernului Smith. Mulți dintre parti- cipanți și-au că măsurile zent nu au teptate și că sivă pe care Britanie coincide cu prelungirea existenței regimului Smith. Se crede că, în continuarea acestei linii politice, delegația britanică încerca să obțină un termen trei luni pentru a demonstra sancțiunile economice „lucrează", în același timp, mai mulți observatori politici, printre care și ziariști, s-au reîntors zilele acestea din Rhodesia, arătînd că ei n-au constatat la fața locului o agravare a situației economice de pe urma sancțiunilor britanice.Un alt punct al tacticii britanice este pregătirea de pe acum a u- nei alternative a guvernului Smith. Dar nici unul dintre cei doi lideri ai populației de culoare — Nkomo și Sithole — nu sînt pomeniți în legătură cu intențiile de a forma un guvern deProiectele britanice desia nu prevăd de bări majore. După „Guardian", „Marea Britanie are intenția de a stabili o guvernare a majorității, imediat ce Rhodesia va reveni la legalitate". Tocmai în acest domeniu se ciocnesc mai puternic punctele de vedere britanic și al țărilor africane, fapt care determină pe unii politicieni britanici experimentați să aprecieze că rămînerea unor țări africane ca membre ale Commonwealthului va constitui una din cele mai grele probleme de rezolvat în următorii cîțiva ani.
Liviu RODESCU

SANTO DOMINGO 11 (Agerpres). — Greva generală care a început luni în Republica Dominicană în semn de protest împotriva hotărîrii președintelui guvernului provizoriu, Garcia Godoy, de a tri-, mite în străinătate pe principalii conducători militari constituționa- liști a afectat numeroase sectoare ale economiei acestei țări. Luni, la mișcarea grevistă s-au alăturat muncitorii de la 8 rafinării de zahăr. Un purtător de cuvînt al Confederației sindicale „Foupsa-Cesi- trado" a declarat că pe întreg .teritoriul țării la această acțiune par-, ticipă aproximativ 100 000 de persoane. S-a anunțat că un militai’ american a ucis un civil dominican în cursul unei demonstrații care a avut loc mingo.

HAVANA 11. — Trimisul special Agerpres, V. Stamate, trans- . mite : Luni și marți au continuat i lucrările în comisiile și subcomisiile de lucru ale Conferinței de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa și America Latină. Lucrările acestor comisii -și subcomisii au intrat în faza finală. Pînă a- cum au fost aprobate numeroase proiecte de rezoluții, care vor fi supuse ultimei ședințe plenare ce se va întruni miercuri.în cadrul manifestărilor culturale preconizate cu prilejul conferinței tricontinentale, luni seara, la cinematograful „Radiocentro" din Havana a avut loc o gală de filme documentare — realizate de echipe de filmare ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și de studiourile din R. D. Vietnam — despre lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste. Au

j asistat delegați, observatori și invitați la conferința tricontinentală, precum și un public numeros din Havana. Au asistat, de asemenea, ambasadorul României, Vasile Mușat, și alți șefi și membri ai misiunilor diplomatice în capitala Cubei.Tot luni, la hotelulLibre" a fost prezentat

mâ- luni seara la Santo Do-
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SITUAȚIA DIN INDONEZIA
9DJAKARTA 11 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că Indonezia trece, prin serioase dificultăți economice, în ciuda devalorizării vechii rupii, transmite ' a-

BERLIN 11 (Agerpres). —Postul de radio „Deutscher Freiheitssen- der-904" a transmis o declarație a Biroului Politic al C.C. al P.C. din Germania în care se arată că P.C. din Germania sprijină acțiunile tuturor social-democraților,' membrilor de sindicate și oamenilor cu judecata sănătoasă, care propun' o politică de. înțelegere reciprocă și colaborare '■ între social-democrați,

comuniști, membri de sindicat, între toți partizanii păcii și democrației din R. F. Germană, în vederea luptei împotriva legislației extraordinare, pentru renunțare la înarmarea nucleară, pentru asigurarea nivelului de trai prin majorarea salariilor, pentru o politică de destindere a încordării naționale și internaționale, pentru dezarmare.

Restricții de circulație
•> •>COLOMBO 11 (Agerpres). — Primul ministru .ăl Ceylonului, Dudley Senanaiake, a anunțat" interzicerea demonstrațiilor și mitingurilor în Colombo în legătură cu hotărîrea privind introducerea restricțiilor de circulație în oraș.în ultimele zile, în capitala cey- loneză au avut loc numeroase manifestații de protest în legătură cu dezbaterea în parlamentul țării a proiectului guvernului privind introducerea limbii t-amil ca limbă oficială în țară. Totodată, la Colombo s-a făcut cunoscut că autoritățile au interzis apariția ziarului „ATTÂ" și a alțor organe de presă ale Partidului Comunist din Ceylon.

genția France Presse, prețurile au continuat să crească. Litrul de benzină, care în urmă cu două luni costa patru rupii, costă acum o mie. „Ciocnirile sîrigeroase și campania anticomunistă din țară au afectat în mod grav producția",1 scrie France Presse.Pentru a preîntîmpina tulburări ce ar putea avea loc la Djakarta, aici au fost aduși 500 de soldați din alte localități din insula Java.Agenția Antara a transmis. că, începînd de la 1 octombrie 1965, din Universitatea de.la Djodjakar- ta au fost eliminați 3 000 de stu- denți. și 115 cadre didactice,-bănuiți că ar fi avut legături cu mișcarea de la 1 octombrie.Agenția Reuter a retransmis o știre a postului de radio Djakarta din care rezultă că președintele Indoneziei, dr. Sukarno, a adoptat marți o hotărîre cu privire la expulzarea din țară a tuturor corespondenților de presă americani. în relatarea postului de radio se a- rată că „președintele Sukarno a adoptat această măsură ca urmare a oglindirii în mod denaturat de către presa americană a. actualei j situații politice din Indonezia". I

Ședința C. C. 
al P. C. din BelgiaBRUXELLES .11 (Agerpres). — Comitetul Central' al Partidului Comunist din Belgia a exariiinat într-o ședință situația politică, internă creată în țară în urma măsurilor guvernamentale în domeniul social-economic. în declarația Comitetului Central al P.C. din Belgia, publicată în ziarul „Drapeau Rouge", se subliniază că în Urma, introducerii unor noi impozite, a limitării alocărilor pentru nevoile sociale și a închiderii unor mine carbonifere, guvernul a declanșat o nouă ofensivă împotriva revendicărilor oamenilor muncii. Toate aceste măsuri, arată C.C. al P.C. din Belgia, nu pot rezolva problemele financiare ale țării. Ele nu vor face decît să; ducă la creș- . terea prețurilor și a costului vieții.

Pentru reformă 
agrară in Chile

SANTIAGO DE CHILE 11 (A- gerpres). — Partidul Comunist din Chile a adresat oamenilor muncii, întregului popor al țării o declarație în care îi cheamă să lupte pentru înfăptuirea unei reforme a- grare. Proiectul de lege cu privire la reforma agrară, se arată în declarație, a dezlănțuit o ofensivă în- dîrjită a forțelor reacționare, dornice să împiedice reforme progresiste în țară. Partidul Comunist din Chile subliniază necesitatea unificării tuturor forțelor populare pentru a izola reacțiunea și a zădărnici planurile sale antidemocratice. „Clasa muncitoare și țărănimea trebuie să aibă un rol hotărîtor în acțiunile maselor, să contribuie la înfăptuirea unor . transformări în țară".

„Habana un film documentar1 despre lupta poporului din Guineea' portugheză împotriva dominației coloniale. A fost inaugurată, de asemenea, expoziția „Cambodgia azi", amenajată în holul de onoare de la Capitoliul național din Havana.

inundații 
din istoria țăriiRIO DE JANEIRO 11 {Agerpres). ’— Noul guvernator al statului grao de Lima, a stare de urgență ploilor torențiale zut în această în ultimele zile și cat inundații apreciate ca mai mari produse vreodată în Brazilia. Peste 100 de morți, o parte a străzilor centrale ale orașului Rio de Janeiro acoperită de apă (care atinge pe alocuri peste doi metri), întreruperea totală a transporturilor publice, paralizarea traficului aerian și feroviar, izolarea completă a unor cartiere, lipsa de curent electric, acesta este bilanțul provizoriu al pagubelor pricinuite de inundații.

(Brazilia), Nedeclarat marți ca urmare a care au că- parte a țării care au provo- cele

La 9 ianuarie, populațiar R.A.U. a 
sărbătorit „Ziua barajului', cu prile
jul împlinirii a șase ani de cînd pe 
întinsul șantier de lingă Assuan au 
început construcțiile pentru cel mai 
important obiectiv industrial al ță
rii. Luînd cuvînful la marea mani
festație organizată în apropiere de 
Assuan, Sedkim Slliman, ministru în
sărcinat cu lucrările barajului, a vor
bit despre realizările obținute pe 
șantier, subliniind că lucrările efec
tuate au 
zute.

depășit normele prevă-

Născut în, anul 1904, într-o comună din districtul Benares, statul Uttar Pradesh,.. Lal Bahadur Shastri s-a înrolat încă din tinerețe în mișcarea pentru independența Indiei. După ce a absolvit Universitatea hindusă din Benares, el s-a consacrat vieții politice, activînd în cadrul Partidului Congresul Național Indian. La vîrsta de 26 de ani el a fost condamnat pentru prima oară la închisoare de autoritățile colonialiste pentru „acțiunile de nesupunere civică" inițiate de acest partid. Arestat în repetate rînduri, el a stat în închisori a- proape 9 ani.în anul 1947 Shastri a fost ministru în guvernul statului Uttar Pradesh, iar începî.nd din 1951 a devenit secretar general al partidului Congresul Național Indian, fiind apoi numit ministru al transporturilor și căilor ferate al Indiei. El a deținut această funcție pînă în anul 1961 cînd a devenit ministru de interne. în ianuarie 1964 Shastri a fost numit ministru fără portofoliu, exercitînd o mare parte .din atribuțiile primului ministru, iar în luna mai 1964. după moartea lui Jawaharlal Nehru, a fost desemnat în postul de prim-ministru.Cu cîteva ore înainte de moarte, Lal Bahadur Shastri a semnat, împreună cu președintele pakistanez, „Declarația de la Tașkent", în legătură cu confliotul indo-pakista- nez.
*DELHI 11 (Agerpres). — în urma încetării din viață a primului ministru indian, Lal Bahadur Shastri, actualul ministru al afacerilor interne, Gulzarilal Nanda, a fost numit în funcția de prim-ministru.
★DELHI 11 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Gulzarilal Nanda, a rostit marți o cuvîntare radiodifuzată în care a declarat că „India va respecta acordul încheiat la Tașkent și-l va îndeplini în mod neabătut". *DELHI 11 (Agerpres). — Sicriul cu corpul neînsuflețit al primului ministru, Lal Bahadur Shastri, a fost adus marți pe calea aerului la Delhi. La aeroport au fost de față dr. Radhakrishnan, președintele Indiei, Zakir Hussain, vicepreședinte al Indiei, Gulzarilal Nanda, noul prim-ministru, membri ai gu-

Vorbiiorul a menționat că anumi
te lucrări vor fi terminate în luna 
aprilie a acestui an, urmînd ca în
tregul baraj să intre în funcțiune 
în anul 1967. Barajul va fi, la sfîrși- 
tul lucrărilor, un adevărat munte de 
beton armat, înalt de 111 metri. Vă- 
zîndu-l ca o replică modernă la 
marile construcții ale antichității, 
locuitorii denumit „piramida
modernă".

C. OPRICĂ

vernului și ai corpului diplomatic. Sute de mii de locuitori ai .capitalei Indiei au însoțit cortegiul pîriă la reședința premierului Shastri.Cu prilejul încetării din viață a premierului Lal Bahadur Shastri, guvernul Indiei a decretat 12 zile de doliu național.

BUJUMBURA. Guvernul regatului Burundi; spți.âr’at'ă într-o . declarație’ a Ministerului Afacerilor ■ Externe, transmisă de postul de radio Bujumbura, a cerut ambasadorului S.U.A., Donald Dumont, și altor doi colaboratori ai ambasadei să părăsească țara în decurs de';24 de ore. Motivul acestei hotătîrț îl constituie amestecul celor trei diplomat în treburile interne ale regatului Burundi. Din Washington se anunță că guvernul american va lua măsuri similare împotriva misiunii diplomatice burundiene din S.U.A.

MOZAMBIC. 
ai mișcării 

sub jugul

Un grup de luptători 
pentru eliberare d® 
colonial portughozSOFIA. La 11 ianuarie a sosit la Sofia delegația economică guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politia al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. In cursul aceleiași zile au început convorbiri cu o delegație economică bulgară, condusă de Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al ședințe C.C. al P.C.B., al Consiliului de vicepre- Minișlri.

PARIS. Agenția Presse informează sfirșitul lunii ianuarie intra în vigoare guvernului francez de a liberaliza schimburile comerciale cu țările socialista din Europa răsăriteană. Potrivit agenției, lista produselor care au fost pînă în prezent supuse contingentă- rilor și care , vor fi liberalizate a fost încheiată. Ea urmează să fie comunicată partenerilor Franței Piața comună.

France că la va hotărîrea

PRAGA. După cum anunță a- genția C.T.K., la 11 ianuarie a sosit la Praga o delegație a P.C. din Spania condusă de Dolores Iban ruri, președinta partidului, care va purta convorbiri cu reprezentanți ai Partidului Comunist din Cehoslovacia.
MAROC. Radiodifuziunea ma

rocană a transmis o emisiune 
de o oră consacrată Republicii 
Socialiste România, prezentînd 
din punct de vedere geografic 
și economic regiunea Dobrogea, 
după care a urmat o expunere 
asupra operei muzicale a lui 
George Enescu.


