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peste plan se ridică la
28 000 000 lei. Planul de 

a fost îndeplinit ritmic,
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de producție și ‘ extinderea 
tehnologice avansate, 
termen și-au realizat 
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la uzina „Independen-
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CĂLDURII
• Rețeaua termică nevăzută economi
sește 25 000 vagoane de lemne pe 
iarnă © Atmosferă tot mai curată

a Bucu-

L I V R A R I
Ă T R E

Pe harta subterană 
reștiului, în păienjenișul de linii 
colorate, fiecare cu semnificația 
sa, a apărut în ultimii ani — pe 
lingă liniile albastre, galbene, 
verzi — o rețea de linii ro
șii. Ele reprezintă unul dintre 
cele mai noi sisteme de încălzire 
ale Capitalei — rețeaua de ter
moficare. Redactorul nostru Ion 
Pleavă s-a adresat inginerului 
M. Voinea de la Institutul de stu
dii și proiectări energetice și ing. 
Dan Blîndu, de la 
nerau relatat :

I.D.G.B. care
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De pe marile șantiere ale noi
lor obiective industriale în con
strucție sosesc mereu vești care 
oglindesc stadiul și ritmul lucră
rilor de construcții-montaj. Con
tinuitatea și ritmicitatea execu
ției pe șantiere depind nu nu
mai de buna organizare a lucră
rilor, ci și de livrarea la termen 
de către întreprinderile furnizoa- 
îe a construcțiilor metalice, uti
lajelor tehnologice, aparatajului 
electric etc. Printre întreprinderile 
care execută comenzi pentru ma
rile șantiere se numără și uzina 
„Vulcan" din București.

Intr-o vizită făcută la această 
uzină am înregistrat „pe viu" 
cîteva aspecte în ce privește li
vrarea utilajelor către diferite 
șantiere. Am poposit cu aparatul 
de iotografiat într-o secție de 
bază, la cazangerie. Aici se rea
lizează cea mai mare parte a 
recipientelor necesare obiective
lor industriale aflate în construc
ție la Turnu 
Slatina, Dej, 
Luduș. Șeful 
Jugureanu și
re și Ion Șmuk examinau 
o dată planul de montare a unui 
lot de coloane pentru unul dintre 
șantierele industriei chimice (fo
tografia din dreapta sus). Mun
citorii din această echipă se evi
dențiază lună de lună în realiza
rea comenzilor pentru marile șan
tiere. Nu departe de aceștia, tine
rii Ion Rotărescu și Dumitru Tă- 
nase executau de zor mandrina- 
rea țevilor la cazonele de presi
une, care vor fi trimise șantiere
lor de la Brăila, Călărași, Turnu 
Severin, Dej (fotografia din stin
gă sus). Pașii ne-au purtat și spre 
rampa de încărcare a produselor 
finite. De aici, așezate și ancora
te pe vagoane platformă, mii de 
tone de 
utilaje 
regiuni 
coralei 
părător 
drum 
abur 
verin 
ză și
din dreapta jos). în 
alte zeci de rezervoare, cazane 
recuperatoare, filtre, pompe tri
plex erau pregătite pentru a fi 
expediate șantierelor.

Am trecut și pe la biroul tova
rășului director comercial. Pe 
masa de lucru se aflau mai mul
te scrisori din partea unor șan
tiere, prin care se cerea uzinei 
să respecte întocmai graficul 
de livrări. Dintre acestea am re
ținut pe cele sosite de la șantie
rele combinatelor* chimice, din 
Turnu Măgurele , și Craiova. Soli
citările beneficiarilor sînt justifi
cate dacă se are în vedere fap
tul că uzina nu a executat toate 
comenzile în termen sau în ordi
nea cerută de succesiunea mon
tajului. Grăbind execuția utilaje
lor tehnologice necesare marilor 
șantiere, colectivul uzinei va 
sprijini eforturile constructorilor 
și montorilor pentru punerea în 
funcțiune la termen a noilor o- 
biective industriale.

Ioan ERHAN 
(Folo: Radu COSTIN)

Măgurele, 
Călărași, 
de echipă 
muncitorii

Oradea, 
Craiova, 

Valeriu 
Ion Soa- 

încă

construcții metalice și 
pornesc spre diferite 
ale țării. Cîrligul ma- 
tocmai ridica un se- 

de gaze pentru a-și face
spre cele două 
destinate C.I.L. 
și Combinatului 
hîrtie de la Dej

cazane de 
Turnu Se- 
de celulo- 
( fotograf ia 
apropiere,

Ț
■

La termen, potrivit graficelor
TURNU MĂGURELE 

„Scînteii“). — Pe șantierul Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Turnu Mă
gurele a avut loc recent o ședință de 
analiză la care au participat cadre de 
conducere ale șantierului, proiectanți, 
reprezentanți ai uzinelor furnizoare de 
utilaje tehnologice și ai beneficiarului 
de investiții. Pentru a se asigura în 
continuare o bună desfășurare a lucră
rilor pe acest șantier, s-au precizat, 
între altele, măsuri privitoare la ur
gentarea întocmirii documentației teh
nice, definitivarea listelor de- mate
riale și utilaje tehnologice. S-a stabilit 
ca graficele de livrare a utilajelor,teh

(coresp. nologice să fie întocmite pe decade și 
— în unele cazuri — pe zile, în raport 
cu necesitățile șantierului.

Ca urmare a aplicării măsurilor 
preconizate cu prilejul ședințelor ante
rioare, multe întreprinderi — „Grivița 
Roșie“-București, Uzina de construcții 
metalice și mașini agricole din Bocșa, 
„Independența“-Sibiu, „Progresul"- 
Brăila și altele — au livrat șantierului 
unele utilaje și construcții metalice 
înainte de termenul prevăzut în con
tracte. Este bine ca uzinele să urmă
rească în' continuare, cu perseverență, 
respectarea întocmai a graficelor de 
livrări către acest șantier.

rii, inginerii și 
tehnicienii de la uzina „Tracto
rul" din Brașov au îndeplinit pla
nul pe 11 luni cu 10 zile mai 
devreme. Constructorii de trac
toare au depășit sarcina de creș
tere a productivității muncii pe 
10 luni cu 2,2 la sută și au realizat 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 1 700 000 lei. A- 
ceste rezultate au fost obținute în 
primul rînd prin ridicarea indicilor 
de utilizare a agregatelor, meca
nizarea și automatizarea unor pro
cese 
procedeelor 
înainte de 
sarcinile de 
lectivele de 
ța" Sibiu, Uzina chimică Rîșnov, fa
brica „Emailul Roșu" 
tele. Pînă în prezent, 
prinderi din regiune 
planul pe 11 luni.

------------ --------- (Red. ziarului „Se-
PITEȘTI cera și ciocanul"). 

----------—--------- — Numeroase în
treprinderi industriale din regiunea 
Argeș raportează realizarea cu mul
te zile mai înainte a planului pro
ducției globale și marfă pe 11 luni. 
Printre acestea se numără Intreprin-

19 universități
muncitorești

Mii de muncitori, ingineri și teh
nicieni s-au înscris la cursurile ce
lor 19 universități muncitorești des
chise în marile întreprinderi bucu- 
reștene. Programele de învățămînt 
din acest an sînt strîns ' legate de 
cerințele producției din întreprin
derile respective. La pxopuncreș 
cursanților, la universitățile mun
citorești de la Uzinele textile „7 
Noiembrie“ și Fabrica de confecții 
și tricotaje se predă cursul „Proble
me tehnice ale industriei ușoare“. 
La Uzinei „Grivița Roșie“ a fost 
inclus cursul „Industria constructoa
re de mașini“.

erodate
In aproape toate regiunile țării, uni

tățile agricole acordă o atenție deose
bită acțiunii de combatere a eroziunii 
terenurilor în pantă, slab productive, în 
scopul valorificării lor raționale. Anul 
acesta, pe o suprafață de peste 43 300 ha 
au fost introduse culturile în fîșii și cu 
benzi înierbate. Alte 17 500 ha — în 
special din regiunile Argeș, Iași, Bacău, 
Oltenia și Crișana — au fost amenajate 
și transformate în terase pentru plantații 
de pomi fructiferi. In regiunile Ga
lați, Dobrogea, Ploiești, Iași, Oltenia 
ș.a. s-au executat lucrări de amenajare 
și terasare a circa 12 000 ha destinate 
plantațiilor de vie.

BE LA ß BOSnOĂRIE LA ALTA
Cum se îndeplinesc planurile de măsuri 
privind întărirea gospodăriilor colective

Cele 24 de gospodării colective din 
raionul Negrești, regiunea Iași, ari 
condiții favorabile pentru sporirea 
producției vegetale și animale și rea
lizarea unor venituri mari. în ulti
mii ani, deși condițiile climatice 
n-au fost prielnice, munca în co
mun și folosirea sprijinului primit 
din partea statului în tractoare și 
mașini agricole, semințe de soi, au 
permis ca multe gospodării colecti
ve, printre care cele din Țibănești, 
Todirești, Băcești, Scînteia, Drăgu- 
șeni, Vulturești și altele să obțină 
rezultate bune în sporirea recolte
lor, creșterea averii obștbști și a ve
niturilor.

Nu poate fi trecut cu vederea fap
tul că, în anii trecuți, alături de uni
tățile cu realizări mari, care s-au 
dezvoltat și s-au întărit din punct 
de vedere economic și organizatoric, 
sînt altele care 
täte pe măsura posibilităților. Pen
tru remedierea 
mitetul raional 
serie de măsuri menite să ducă la 
dezvoltarea continuă și a acestor 
unități. încă în cursul lunii ianua
rie, la indicația comitetului regio
nal, în raion s-au organizat colec
tive de specialiști, conduse de 
membri ai biroului comitetului raio
nal de partid, care au studiat 
situația economică a fiecăreia din 
unitățile mai puțin dezvoltate. Din 
analizele făcute a reieșit că în ase
menea situație sînt 7 gospodării co
lective. Colectivele de specialiști au 
ajutat conducerile acestor unități să 
întocmească planuri de măsuri con
crete, care au fost analizate de bi
roul comitetului raional de partid.

n-au obținut rezul-

acestei situații, co
de partid a luat o

să
a-

în cele ce urmează ne propunem 
arătăm cum se muncește pentru 
plicarea în practică a prevederilor 
cuprinse în aceste planuri.

Pămîntul dă roade 
mai bogate

Cele cinci sate care formează co
muna Valea Ursului se află la mar
ginea raionului. Terenurile în pantă, 
sărăcăcioase, rodeau ’ cu zgîrcenie. 
De aceea, în planul de măsuri 
s-au prevăzut obiective precise 
care să ducă la sporirea producției :

lucrări de stăvilire a eroziunii, ară
turi pe curbele de nivel, fertilizarea 
solului, executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere, semănatul numai cu mașina, 
etc. Prevederile planului de măsuri 
au fost aplicate întocmai. La indi
cația inginerului agronom Teodor 

întocmit un plan de 
a solului. Gunoiul de 

și din curțile 
înainte se a-

Iroaie s-a 
fertilizare 
grajd din gospodărie 
colectiviștilor, care 
runca în rîpi, a fost adunat în plat
forme și apoi folosit rațional. 
Numai în acest an s-au transportat 
pe cîmp și încorporat în sol peste 
3 500 tone gunoi de grajd, s-au apli
cat îngrășăminte chimice pe 60 ha. 
Pe 60 ha s-au aplicat amendamente 
calcaroase. Lucrările agricole se fac

À

gospodăria 
colectivă din Făl- 
ciu, raionul Birlad, 
inginera agronom 
Ecaterina Cocea, 
președintele gos
podăriei Dorel 
Porumbaru și in
structorul de par
tid Gheorghe Dra- 
gomirescu discută 
despre amplasa- 

arec judicioasă 
culturilor

derea de poduri met,alice și prefa
bricate de beton din Pitești, fabrica 
de tananți „Argeșul" din Pitești, în
treprinderile forestiere Jiblea și Stîl- 
peni, exploatările miniere Brezoi și 
Berevoiești. Realizarea planului pro
ducției globale și marfă cu aproape 
o jumătate de lună mai devreme a 
iost posibilă prin organizarea mai 
judicioasă a muncii și producției, 
prin folosirea rațională a instalații
lor, mașinilor și utilajelor, prin ex
tinderea mecanizării în exploatările 
forestiere și miniere.

(Coresp. „Scîn
teii"). — Colecti
vul Fabricii de 

antibiotice din Iași și-a realizat cu 
12 zile înainte de termen planul pro
ducției globale și marfă pe 11 luni. 
De la începutul anului s-au produs 
peste plan mai bine de 1 300 kg 
streptomicină, 600 kg aureociclină, 
200 kg tetraciclină și alte sortimente 
de antibiotice. Valoarea produselor 
realizate 
aproape 
producție 
lună de lună și decadă cu decadă. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
4,4 la sută în plus față de plan, iar 
în 10 luni s-au realizat economii su
plimentare la prețul de cost în 
loare de 5 124 000 lei.

Noi unități 
sanitare

BUZĂU (coresp, „Scînteii"). — Zilele 
acestea, la Buzău s-a inaugurat o nouă 
policlinică. Vechea policlinică, doar cu 
6 servicii de specialitate, funcționa în 4 
localuri dispersate în diferite părți als 
orașului. în noua clădire cu două etaje 
a policlinicii funcționează 17 servicii me
dicale de specialitate, multe dintre ele 
noi, care n-au existat pînă acum în oraș. 
Aici lucrează în prezent 36 de medici 
și peste 100 de cadre sanitare medii.

★
SLOBOZIA (cofhsp. „Scînteii"). — în 

raionul Slobozia se află în construcție un 
spital modern. Au fost turnate fundațiile 
și au început lucrările de zidărie. Spita
lul va avea o capacitate de 420 de pa
turi și va fi dotat cu aparataj1 și mobilier 
moderne. în clădirea noului spital va 
funcjiona și o policlinică.

Primul și cel mai 
vantaj al termoficării 
citatea deosebită 
In Bucureștiul de acum 10—15 ani 
căldura necesară pentru blocurile 
de locuințe și fabrici se producea în 
mod separat, în calorifere și cen
trale termice mici, cu randamente 
scăzute și consumuri mari de com
bustibil. S-a pornit de la ideea ca în 
centralele electrice — unde și așa 
se ardeau mari cantități de combus
tibil — să se producă în mod simul
tan energia electrică și energia ter
mică. Sistemul producerii combina
te a curentului și căldurii prin cen
trale electrice de termoficare (CET) 
oferă economii de combustibil de 
25—30 la sută față de soluția pro
ducerii separate a căldurii r~ — 
traie termice și a energiei 
în centrale electrice.

Dar termoficarea are și 
mari de ordin igienic și social. Să 
ne închipuim că sutele și sutele de 
blocuri care s-au construit în Bucu
rești ar fi avut caloriferele încălzi
te fiecare cu cite un cazan cu păcu
ră. Cite coșuri ar fi fumegat! In plus 
marile uzine ar fi devenit izvoare 
permanente de gaze de ardere care 
ar fi viciat atmosfera. Să nu uităm 
că, dacă aerul devine din ce în ce 
mai curat în orașul nostru, aceasta 
se datorește și termoficării. S-a re
dus în bună parte și circulația com
bustibililor în oraș. In iarna aceasta 
se vor încălzi prin termoficare un 
număr de 35 000 de apartamente 
pentru care altminteri ar fi fost 
voie să se ardă 250 de milioane 
lograme lemne de foc sau 
de milioane litri păcură. Se 
manipula deci cu 25 000 vagoane 
lemne de foc mai puțin numai în a- 
cest sezon friguros. Iată și alte a- 
vantaje: se reduce numărul depozi
telor de combustibil, al personalu
lui de deservire, sporește gradul de 
confort al locuințelor.

Rețeaua de termoficare crește me
reu. Dacă în iarna 1960—1961, lun
gimea rețelelor de termoficare în 
București era de numai 2 km și se 
încălzeau doar -1 000 de apartamente', 
în numai 4 ani noul sistem a cu
noscut o rapidă dezvoltare. Energia 
termică produsă în centrale este 
trimisă spre obiectivele care au ne
voie de căldură prin conducte de 
oțel cu diametre între 800 și 1000 mi
limetri, izolate termic și montate în

însemnat a- 
este economi- 

a acestui sistem.

in cen- 
electrice

avantaje

ne-
ki-
50 

vor

canale subterane de beton armat. La 
consumatori — locuințe, întreprin
deri industriale sau instituții — căl
dura este distribuită prin „punctele 
termice“; acestea sînt instalații care 
primesc și distribuie căldura și în
locuiesc vechile centrale de calori
fer. Sînt acum în tot orașul cca 62 
km conducte de termoficare și pes
te 200 puncte termice. Prin termo
ficare se încălzesc majoritatea noi
lor cartiere de locuințe din Capi
tală, cum sînt Balta Albă, Drumul 
Taberei, Giulești, Piața Gării de 
Nord, Bulevardul Armatei Poporu
lui, Militari, Calea Griviței, Bule
vardul 1 Mai, Jiului-Scînteia, care 
cuprind o populație egală cu acea a 
unui oraș de mărimea Ploieștiului. 
Mai primesc căldură pe „rețeaua 
roșie“ 12 mari întreprinderi indus
triale și 40 de instituții bucureștene, 
ministere, școli, spitale, cămine stu
dențești. în acești ani au fost rea
lizate lucrări importante pentru ex
tinderea termoficării, cum sînt ma
gistrala de pe Șoseaua Mihai Bravu 
cu un diametru de 700 milimetri, 
magistrala a III-a de la CET Groză
vești pînă în Calea Griviței, iar a- 
cum e aproape terminată magistra
la a V-a cu un diametru de 1 000 
milimetri, care va asigura încălzirea 
zonei de locuințe din Drumul Ta
berei și din alte cartiere sudice ale 
Bucureștiului.

Pe baza studiilor făcute se preve
de ca sistemul de
Bucureștiului să fie 
centrale, din care 4 
publican, iar restul 
zonală ; 7 din ele sînt în funcțiune 
iar două se află în construcție — 
CET București-sud și CET-Militari.

Conductele de termoficare sînt 
construite de întreprinderea de con
strucții hidrotehnice și foraje (ICHF) 
din cadrul Direcției Generale Cons- 
trucții-Montaj a Sfatului popular al 
Capitalei, iar punctele termice ie 
execută întreprinderea de instalații- 
montaj și izolații.

Știm că cetățenii mai au unele 
nemulțumiri îndreptățite în legătură 
cu construirea și funcționarea re
țelei de termoficare. în acest an au 
fost oarecari întîrzieri în termina
rea lucrărilor, dar acum, printr-o 
mai bună organizare, se depun e- 
forturi pentru ca obiectivele să fie 
terminate în conformitate cu terme
nele planificate. La conductele de 
căldură se folosește țeavă fabricată 
în țara noastră și intr-un foarte 
mare procent elementele prefabri
cate din beton.

termoficare al 
alcătuit din 13 
cu caracter re
de importantă

Zilele acestea, căutînd să-mi 
cumpăr stofă pentru o rochie, 
am constatat că o serie de ma
gazine de specialitate din cen
trul Capitalei erau închise din 
diferite motive. „Magazinul nou
tăților“ de pe bulevardul N. Băl- 
cescu era închis pentru reno
vare ; unitatea de peste drum a 
fost desființată ; „Romarta" din 

' cal. Victoriei era în inventar, ca 
și magazinul de peste drum de 
Palatul Telefoanelor. Am înșirat

aici doar cîteva dintre magazi
nele de stofe, pe care le-am gă
sit închise. Numărul lor e însă 
mai mare. Este oare admisibil 
ca, în plin sezon, să fie scoase 
din circuitul comercial atîtea 
unități de același profil, dintre 
cele mai bine aprovizionate și 
solicitate de cumpărători ?

Mihaela SÄNDULESCU 
coresp. voluntar Uzinele Grozăvești. Cazane de apă 

fierbinte pentru termoficarea orașu
lui Foto : M. Cioo

la timp. Și nu întîmplător. Bri
gada de tractoare de la S.M.T. Ne
grești, care deservește gospodăria, a 
fost reorganizată. Tractoristul Vasile 
Lupu, care lucra înainte în altă gos
podărie, este acum șeful brigăzii la 
Valea Ursului, satul lui natal. Tov. 
Vladimir Corduneanu, secretar al 
comitetului raional de partid, vine 
zilnic în gospodărie și ajută concret 
comitetul de partid, organizațiile de 
bază și consiliul de conducere la re
zolvarea operativă a diferitelor pro
bleme El a îndrumat comitetul de 
partid ca, lunar, birourile organiza
țiilor de bază din brigăzi să reparti
zeze sarcini concrete membrilor și 
candidaților de partid. în legătură cu 
realizarea ritmică a fiecărei lucrări. 
Comitetul de partid urmărește în
deaproape cum se îndeplinesc pre
vederile din planul de măsuri. El 
analizează periodic stadiul diferitelor 
lucrări, situația economico-financia- 
ră a gospodăriei etc. Rezultatele ob
ținute.de gospodărie sînt bune. Re
colta din acest an la hectarul de po
rumb este mai mare cu 1 000 kg 
față de 1963 și cu 1 620 kg față de 
1962.

Una din prevederile principale ale 
planurilor de măsuri pentru întări
rea G.A.C. din raion este aceea ca 
toate lucrările agricole să se facă la 
timpul optim și la un înalt nivel a- 
grotehnic Se poate spune că orga
nizațiile de partid, consiliul agricol 
raional se ocupă cu perseverență de 
realizarea acestui obiectiv în gospo
dăriile colective insuficient dezvol
tate. în campania agricolă de toam
nă îndeosebi, s-a muncit mai bine, 
mai organizat. Gospodăriile colec
tive au fost îndrumate să-și în
tocmească planuri operative pe 
zile, în vederea grăbirii lucrărilor 
agricole. în primul rînd s-a: strîns 
recolta de pe terenurile destinate 
însămînțărilor, pentru ca tractoriștii 
să poată trece la arat : ziua s-a lu-

Teodor MARIAN 
Manele CORCACI

■I+î;

*

(Continuare în pag. Il-a)

încheierea Conferinței
•>

generale a U.N.E.S.C.O.
Cea de-a 13-a conferință ge

nerală a U.N.E.S.C.O. și-a înche
iat ieri lucrările. Conferința a a- 
doptat în unanimitate rezoluția 
propusă de R. P. Romînă îm
preună cu alte opt țări, prin care 
recomandă discutarea cu priori
tate și adoptarea la cea de a 19-a 
sesiune a O.N.U. a declarației 
privind educarea, tineretului în 
spiritul idealurilor de pace, de 
respect reciproc și înțelegerii între 
popoare.

Amănunte în pag. a Vl-a.

S. U. A. au acceptat 
negocieri
cu răsculații congolezi

S.U.A. au răspuns pozitiv la 
recenta propunere a lui Christop
he Gbenye, șeful guvernului re
voluționar congolez, referitoare 
la situația cetățenilor americani 
aflați la Stanleyville, 
mentul 
saj lui 
nică că 
gocieze 
golezi.

Departa- 
de Stat a adresat un me- 
Gbenye în care îi comu- 
S.U.A. 
direct

au acceptat să ne- 
cu răsculații con-

Pakistan

In Camera Comunelor Prima fază a alegerilor

PROIECT DE LEGE PRIVITOR
LÄ INDEPENDENȚA GAMBIEI

Camera Comunelor a adoptat 
vineri în unanimitate un proiect 
de lege care acordă Indepen
dența Gambiei, ultimul teritoriu 
dependent de Marea Britanie 
din Africa de Vest, la data de 18 
februarie 1965. Acest proiect va 
deveni lege după ce va fi adop
tat și de Camera Lorzilor și va 
fi semnat de regină.

-------------------- * ■

a luat sfîrsit
J

In Pakistan a luat sfîrșit prima 
etapă a alegerilor prezidențiale, 
care a durat 20 de zile. Cu acest 
prilej a fost desemnat un colegiu 
electoral format din 80 000 per
soane, care urmează în cursul 
anului viitor să-l aleagă pe pre
ședintele țării, Adunarea Națio
nală și adunările celor două pro
vincii în care este împărțit Pa
kistanul. După cum s-a mai 
anunțai, în alegerile prezidenția
le și-au depus • candidatura pre
ședintele Pakistanului, Ayub 
Khan, și liderul opoziției, d-na 
Fatima Jinnah.

ob%25c8%259binute.de
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Noi scoli serale■>
economice

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Un număr tot mai mare de membri 
de partid și oameni ai muncii din 
regiunea Ploiești și-au manifestat 
în ultimii ani dorința de a urma 
cursurile universității serale de 
marxism-leninism, ale școlilor se
rale economice. Comitetele regional, 
orășenești și raionale de partid au 
luat măsuri pentru extinderea a- 
cestor forme deosebit de apreciate 
ale învățămîntului de partid. în 
afară de universitatea serală care 
funcționează pe lingă cabinetul re
gional de partid, în regiune vor mai 
funcționa anul acesta școli serale 
economice de doi ani — cu profil 
industrial în orașele Cîmpina, Bu
zău și Tîrgoviște și cu profil agrar 
la B.m. Sărat, Mizil, Teleajen și 
Ploiești. Lecțiile și expunerile în ca
drul acestor școli vor fi ținute de 
membri ai comitetelor regional și 
raionale de partid, lectori ai acestor 
comitete, cadre de la școala de par
tid de un an și alți activiști cu o 
bună pregătire, specialiști din dife
rite domenii.

Directorii și inginerii șefi din în
treprinderi, care au urmat pînă 
anul trecut cursuri speciale de cîte 
trei ani, studiază anul acesta indi
vidual, sub îndrumarea cabinetelor 
de partid, teme economice privind 
gospodărirea socialistă, planificarea 
economiei industriale și altele.

Pentru intelectuali
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Răs- 

punzînd dorinței intelectualilor de 
a studia și aprofunda învățătura 
marxist-leninistă, politica partidu
lui, Comitetul regional de partid 
Cluj acordă o mare atenție studiu
lui ideologic al acestora. în noul an 
de învățămînt, studiul ideologic al 
intelectualilor se desfășoară dife
rențiat, în raport cu pregătirea și 
dorința lor. Un număr de intelec
tuali din orașul Cluj — cadre di

ȘTIRI
DIN ÎNVÀTÀMINTUL OE PARTID
dactice, artiști, juriști, medici — 
studiază istoria P.M.R., bazele mar- 
xism-leninismului, economia politi
că, filozofia, estetica marxist-leni
nistă. Mulți intelectuali studiază in
dividual, iar aproape 200 urmează 
cursurile universității serale de 
marxism-leninism.

Pentru cercetători științifici, oa
meni de artă și cultură se vor orga
niza dezbateri cu caracter teoretic- 
ideologic, pe teme legate de dome
niul lor de activitate. La filiala 
Uniunii scriitorilor urmează să aibă 
loc o dezbatere cu privire la pro
bleme ale creației literare.

Vor avea loc dezbateri teoretice 
și în cadrul diferitelor facultăți, in
stitute. Cadrele didactice de la Fa
cultatea de chimie a Universității 
„Babeș-Bolyai“, care studiază mate
rialismul dialectic, și-au propus, 
printre altele, tema : „Unitatea 
materială a lumii, aportul chimiei 
la dovedirea unității lumii“. Cadre
le didactice de la Facultatea 
de fizică vor dezbate teme cum sînt: 
„Dezvoltarea fizicii în anii puterii 
populare și sarcinile de viitor ale 
cercetării în lumina documentelor 
de partid“, sau „Implicațiile cauza
lității în fizica particulelor elemen
tare și a corpurilor macroscopice“. 
La Institutul de medicină și farma
cie s-au prevăzut, printre altele, te
mele : „Conținutul deontologiei me
dicale ca reflectare a schimbărilor 
social-istorice“, „Principiile funda
mentale ale moralei comuniste“.

Dezbaterile teoretice vor fi con
duse de intelectuali cu mare auto
ritate științifică, între care acade
micienii Raluca Ripan, Emil Petro- 

vici, Tiberiu Popovici, prof. Victor 
Preda, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne.

Dezbateri teoretice
Asigurarea unui înalt nivel al 

propagandei de partid constituie 
principalul obiectiv urmărit de Co
mitetul orășenesc de partid Bucu
rești în noul an al învățămîntului 
de partid. în acest scop au fost lua
te mai multe măsuri, dintre care 
unele menite să asigure o cît mai 
bună pregătire a colectivului ob
ștesc de lectori și propagandiști.

Pentru a da posibilitate acestora 
să aprofundeze problemele cele mai 
importante și mai actuale ale poli
ticii partidului, ale situației inter
naționale, ale dezvoltării științei și 
culturii, comitetul orășenesc și co
mitetele raionale de partid și-au 
propus să organizeze periodic dez
bateri teoretice. Colectivele de cate
dră și conducătorii de seminarii din 
cadrul cabinetului orășenesc de 
partid vor dezbate probleme ale 
dezvoltării economiei în perioada 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
probleme ale cunoașterii științifice 
contemporane etc. Pentru activul 
obștesc al cabinetelor raionale sînt 
prevăzute dezbateri teoretice cu pri
vire la : „Economia națională a R. P. 
Romîne — complex unitar“, „Plani
ficarea economiei — atribut funda
mental al statului socialist“, „Ro
lul progresului tehnic în dez
voltarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului în perioada ac
tuală în țara noastră“, „Accentua
rea fenomenelor de instabilitate în 
economia capitalistă“ etc. Colective 
formate din cei mai calificați lectori 
ai comitetului orășenesc vor ajuta 
la elaborarea referatelor pe baza 
cărora se vor desfășura dezbaterile.

în vederea îmbunătățirii muncii 
de îndrumare și informare a lecto
rilor și propagandiștilor, pe lîngă 
cabinetul orășenesc de partid func
ționează colective pe probleme de 
metodică, documentare și infor
mare.

Cicluri de conferințe
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

Universitatea serală de marxism
leninism, de pe lîngă Comitetul re
gional de partid Suceava, funcțio
nează anul acesta cu două secții — 
istorie și economie — la Suceava 
și o secție de economie la Bo
toșani. Față de anul trecut, numă
rul celor înscriși la cursuri a crescut 
cu peste 100. în vederea însușirii 
mai temeinice a materiei și stimu
lării interesului studenților, la uni
versitatea serală de marxism-le
ninism s-a introdus la seminarii 
metoda de susținere a unor refe
rate întocmite de către cursanți. 
Venind în sprijinul celor care și-au 
manifestat dorința să-și completeze 
cunoștințele economice, anul acesta, 
în afară de școlile serale economice 
existente la Fălticeni și Rădăuți, a 
mai fost înființată o asemenea 
școală la Vatra Dornei.

Spre a da posibilitate membri
lor și candidaților de partid să fie 
mereu la curent cu problemele ac
tuale ale politicii partidului, comi
tetele raionale și orășenești de 
partid au luat măsuri ca în adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază să se țină cu regularitate ex
puneri pe teme ale construcției so
cialiste, construcției de partid, si
tuației internaționale.

Se organizează cicluri de confe
rințe pentru muncitorii forestieri, 

din transporturi și alte categorii de 
oameni ai muncii, care prin natura 
activității lor nu pot fi cuprinși în 
cercuri de studiu.

La sate
în satele și comunele raionului 

Galați sînt terminate pregătirile 
pentru deschiderea noului an în în- 
vățămîntul de partid. Deși au fost 
în plină campanie agricolă, membri 
ai biroului comitetului raional de 
partid, tovarășii Petrache Lixandru, 
secretar, Ion Sînpetru, Costache Bo
țea ș.a. au mers în comunele Tulu- 
cești, Sivița, Frumușița, Grivița, 
Independența etc. și, împreună cu 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază, au stat de vorbă cu fiecare 
cursant recomandîndu-i, în funcție 
de pregătirea și dorința sa, forma 
de învățămînt pe care să o urmeze.

în acest an a crescut simțitor nu
mărul membrilor și candidaților de 
partid care s-au înscris să studieze 
în forme superioare. în numeroase 
gospodării colective, precum și în 
unele G.A.S.-uri, se va studia eco
nomia agrară.

Biroul comitetului raional de 
partid a urmărit ca pentru fiecare 
cerc de studiu sau curs să se asigure 
propagandiști calificați — acti
viști de partid, absolvenți ai unor 
școli de partid, ingineri agronomi, 
învățători etc.

Pentru a se asigura Informarea 
politică operativă a membrilor și 
candidaților de partid, a celor din 
activul fără de partid, lectori cu 
pregătire superioară ai comitetului 
raional de partid vor ține expuneri 
în adunările generale ale organiza
țiilor de bază pe teme privind poli
tica partidului, sarcinile actuale ale 
oamenilor muncii din agricultură, 
situația internațională etc. Aseme
nea expuneri vor fi ținute și în a- 
dunări mai largi ale celor ce mun
cesc de la sate.

în sprijinul cursanților, în comu
nele Pechea, Liești, Tudor Vladimi- 
rescu și Oasele au fost înființate 
puncte de consultație. (De la Ion 
Dorobăț, directorul cabinetului ra
ional de partid Galați).

Nr. 6447

Intr-un magazin de articole electrice din Baia Mare

Deservirea în noile cartiere băimârene

Cu promptitudine 
și conștiinciozitate

Cu sprijinul Comitetului oră
șenesc de partid și al Sfatului 
popular Baia Mare, redacția 
„Scînteii“ a organizat recent în 
acest oraș o consfătuire, in ca
drul căreia s-au discutat proble
me legate de deservirea cetățe
nilor în noile cartiere. Au parti
cipat deputați, membre ale co
misiilor de femei, secretari ai 
organizațiilor de bază din car
tiere, organizatori ai grupelor 
de partid din blocuri, membri 
ai echipelor de control obștesc, 
conducători ai unor ■ organizații 
comerciale și de unități ale coo
perației meșteșugărești, ai în
treprinderii comunale locale, 
gospodine etc. în cele ce ur
mează, ne vom opri asupra 
unor aspecte desprinse din dis
cuții.

DIRECT DIN RAFTURI
Baia Mare își întîmpină azi vizi

tatorii ca un oraș în plină dezvol
tare, cu blocuri noi în culori paste
late, cu bulevarde largi. Pînă acum 
s-au profilat aici două mari cartiere 
noi : „Progresul“ și „Republicii“. La 
parterul blocurilor s-au deschis 
circa 30 de magazine. — Nu este 
greu să observi — a spus la consfă
tuire tovarășul Nicolae Catrinoiu — 
că există o concepție de ansamblu 
în ce privește înfrumusețarea orașu
lui, îmbinată cu un alt obiectiv, la 
fel de important : deservirea civili
zată a consumatorilor.

Un alt vorbitor — Ștefan Muntea- 
nu — s-a referit la înlesnirile aduse 
cumpărătorilor prin crearea de uni
tăți specializate pentru desfacerea 
pîinîi, cafelei, a cărnii și produselor 
lactate, prin desfacerea mărfurilor, 
într-o serie de magazine, cu plata 
direct la vînzător. ca și prin siste
mul autoservirii.

— Ceea ce ni se pare semnifica
tiv — a arătat tovarășa Constanța 
Filip — este modul exemplar în care 
ești servit în multe unități comer
ciale.

SI ALTFEL DE MAGAZINE...
Firește, cînd vezi strădania atîtor 

lucrători comerciali de a îmbunătăți 
pe toate căile deservirea cetățeni
lor, nu poți trece liniștit pe lîngă 
nepăsarea, comportarea necivilizată 
a altora, ca și peste deficiențele con
statate în organizarea sau aprovizio
narea unor magazine. S-a subliniat 
îndeosebi lipsa unor articole de se
zon ca ghete cu numere mici, pen
tru copii, unele stofe de palton, di
ferite conserve cît și borcane pen

tru conservarea legumelor, slaba a- 
provizionare a unor unități Aprozar. 
De asemenea, din magazinele de 
specialitate lipsesc o serie de arti
cole așa-zise „mărunte“, dar foarte 
utile într-o gospodărie.

Mai mulți participant, printre 
care Ludovic Șandor, Adalbert Sza- 
vany și alții, au ridicat problema 
igienei în unitățile comerciale, a- 
mintind, spre exemplificare negati
vă, magazinul de produse lactate 
din cartierul Republicii, bufetul ex
pres, unitatea Aprozar nr. 9.

Cum era și firesc, discuțiile nu au 
ocolit nici prostul obicei al colecti
velor unora dintre magazine — atît 
din cartierul Republicii, cît și din 
Progresul — de a înălța în spatele 
localurilor mormane de lăzi și alte 
ambalaje, ceea ce dăunează atît am
balajelor înseși, cît și esteticii stră
zilor. Unii gestionari — a arătat to
varășa Ermina Popescu — au rezol
vat și mai „original“ această proble
mă : au transformat în depozite de 
ambalaje... spălătoriile și boxele de 
la subsolul blocurilor (blocul-turn 
din Piața Republicii, blocuri de pe 
bulevardul București etc.).

AȘTEPTÎND AUTOBUZUL
Unul din domeniile importante 

ale deservirii, trecute în revistă în 
cadrul consfătuirii, este transportul 
în comun. S-au subliniat cu acest 
prilej realizările obținute în ultima 
vreme și în acest sector. Parcul de 
autobuze s-a mărit mult, s-au creat 
noi trasee, graficul curselor se res
pectă în mai mare măsură. Din dis
cuții a reieșit însă că întreprinderea 
comunală Baia Mare mai are multe 
de întreprins pentru îmbunătățirea 
transportului în comun. Adesea, sta
ția nu este un punct de unde iei 
autobuzul, ci locul unde îl aștepți, 
și uneori chiar ore întregi. Cîteoda- 
tă mașinile sosesc în grup de cîte 
3—4, ca apoi să întîrzie din nou 
timp îndelungat. Șoferii nu respec
tă totdeauna graficele de circulație. 
Vehiculele se defectează prea cu- 
rînd și se întorc în garaj, ca să nu 
mai vorbim de „odihna" lor prelun
gită la capetele de linii. Sînt tot a- 
tîtea contribuții la irosirea timpului 
cetățenilor și, totodată, semnale des
pre deficientele existente în orga
nizarea muncii în garaje și pe tra
see, despre calitatea necorespunză
toare a unor reparații.

MĂRUNȚIȘURI"
în cadrul consfătuirii s-au discut 

tat, de asemenea, o serie de problè

me mărunte la prima vedere, dar a 
căror rezolvare este importantă pen
tru economia de timp a cumpărăto
rilor. Bunăoară, tov. Ana Bopescu 
și Ireny Varganczyk au semnalat 
lipsa, în cartierul Republicii, a unui 
chioșc de ziare și articole pentru fu
mători, iar în cartierul Progiesu! — 
a unui atelier de reparat încăl
țăminte și a unei măcelării Orarul 
unora dintre magazine este necores
punzător ; altele, ca Alimentarele 
din unele cartiere, nu sînt deschise 
și duminica dimineața. în ambele 
cartiere amintite sînt prea puține 
telefoane publice ; cele existente se 
defectează repede, dar se repară a- 
nevoie. Cutiile de scrisori sînt am
plasate la mari distanțe una față de 
alta. Factorii poștali efectuează o 
singură cursă pe zi ; scrisorile se 
primesc cu întîrziere. Și o propu
nere : în locurile unde cetățenii au 
de așteptat, la frizerii etc., să se gă
sească și cîteva ziare, reviste.

Alți vorbitori au relatat că, deși 
activitatea cooperației meșteșugă
rești s-a îmbunătățit, mai dăinuie 
totuși, pe ici, pe colo, deficiențe su
părătoare. De pildă, curățarea unui 
costum durează cîteva luni.

★
Conducătorii unităților prezența la 

consfătuire au dat lămuriri pe loc 
la unele probleme, iar la altele au 
promis că se vor lua măsuri pentru 
o mai bună deservire a populației 
în toate domeniile. Așa, de pildă, to
varășul Vasile Șuta, directorul în
treprinderii comunale, a dat asigu
rări că asupra modului de circu
lație a autobuzelor va fi instituit 
un control mai temeinic, iar gra
ficele și ciclogramele vor fi puse 
de acord cu orele de intrare și ie
șire din schimburi la diferite între
prinderi ; se vor lua de asemenea 
măsuri pentru repararea mai ope
rativă a mașinilor. Tovarășul Ale
xandru Leș, directorul întreprinde
rii de panificație, a arătat că gestio
narii centrelor de pîine vor fi in- 
struiți cu privire la depozitarea și 
manipularea produselor de panifica
ție, în așa fel ca acestea să nu se 
mai degradeze înainte de a ajunge 
în mîna cumpărătorilor. Doctorul 
Vasile Breban, directorul policlini
cii din Baia Mare, a expus unele 
măsuri ce urmează a fi luate în ve
derea îmbunătățirii deservirii _ me
dicale la domiciliu: se va mări nu
mărul asistentelor și al surorilor 
medicale, care se deplasează pe te
ren, iar la dispoziția acestora se vor 
pune mai multe mijloace de trans
port.

Evident, însă, îmbunătățirea de
servirii populației în noile cartiere; 
ca și în restul orașului, ridicarea a- 
cestei activități multilaterale la un 
nivel din ce în ce mai înalt presu
pun și un ajutor permanent din 
partea organelor regionale de re
sort, îndeosebi a comitetului execu
tiv al sfatului popular.

loan VLANGÀ 
coresp. „Scînteii“

Pe urmele materialelor publicate
„Spre noi realizări 
în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor"

în articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scinteia" nr. 6 402 se sem
nala că la Trustul regional de construcjii 
Hunedoara au fost depășite costurile de 
.deviz la anumite capitole. în scri
soarea trimisă redacjiei, conducerea 
trustului arată, printre altele : „Cri
tica este înfrutotul îndreptățită. Con- 
centrînd eforturile spre realizarea planu
lui producfiei globale și a sarcinii de 
creștere a productivității muncii, multe 
conduceri de șantiere au neglijat proble
ma reducerii costului lucrărilor. în vede
rea realizării de economi' la toate ele
mentele de deviz, s-au luat măsuri pentru 
respectarea consumurilor specifice, con
servarea și depozitarea materialelor în 
spafii corespunzătoare, deschiderea de 
balastiere locale în scopul reducerii cos
tului agregatelor ș. a. S-au prevăzut tot
odată măsuri pentru reorganizarea echi
pelor și brigăzilor, introducerea acordu
lui global, aprovizionarea din timp a 
punctelor de lucru cu materiale, scule și 
utilaje. Pe baza planurilor de cheltuieli 
administrativo-gospodărești întocmite pen
tru fiecare unitate în parte, se va urmări 
aplicarea unui regim sever de economii 
la cheltuielile de regie. S-au luat măsuri 
și pentru evitarea cheltuielilor neecono- 
micoase provocate mai ales de prelun
girea duratei de execuție, de calitatea 
necorespunzătoare a unor lucrări”.

„Cum scriu elevii noștri?"
In legătură cu articolul purfînd titlul 

de mai sus, semnat de învățătoarea eme
rită Maria Tomoșoiu de la Școala medie 
„Emil Racoviță" din Capitală, care a fost 
publicat în „Scînteia” nr. 6398, Ministe-

De la o gospodărie la alta
( Urmare din pag. I-a) 

crat la recoltatul porumbului, iar 
noaptea la tăiatul și căratul coceni
lor ; s-au organizat schimbul II și 
schimburi prelungite la multe trac
toare. Ca urmare, în cele mai multe 
gospodării lucrările de toamnă s-au 
făcut la timpul optim.

In unele gospodării nu s-au 
urmărit punct cu punct prevederile 
planurilor de măsuri, ceea ce a făcut 
ca lucrările de toamnă să se execute 
cu întîrziere. Așa s-au petrecut lu
crurile în gospodăriile colective Ți- 
bana, Dagîța, Rafaila și Oniceni.

Dar animalele?
In raionul Negrești sînt condiții 

bune pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Dar rezultatele obținute 
sînt diferite de la o gospodărie la 
alta, fiindcă diferite au fost îndru
marea și ajutorul primit din partea 
organelor raionale. Să luăm două 
gospodării colective vecine : Gîrbești 
și Țibana.

De cum intri pe poarta gospodă
riei colective din Gîrbești se observă 
că aici sînt oameni gospodari. într-o 
margine s-au ridicat grajduri, îngră- 
șătorii, hale de păsări, saivane1 — 
toate aranjate cu multă pricepere. 
Ele adăpostesc aproape 500 de bo
vine, 320 porci, 500 de păsări matcă 
etc. Inginerul Ion Anghelina lucra 
înainte la G.A.C. Stănilești, raionul 
Huși, unitate puternică. Fiind din 
satul Gîrbești, el a răspuns cererii 
colectiviștilor de a se reîntoarce în 
satul lui natal. împreună cu pre
ședintele Ion Timofte, cu secretarul 

I comitetului de partid, Constantin Va- 
I tră, el a inițiat o serie de acțiuni 

rut învățămîntului ne face cunoscut că 
problema scrierii elevilor a făcut obiec
tul unor cercetări efectuate de un colec
tiv de profesori de caligrafie și medici 
igieniști. In prezent, în clasele mici din 
două școl' din București se experimen
tează scrierea pe caiete cu liniatură 
simplificată.

„Utilizarea creditelor 
de mică mecanizare"

La articolul cu titlul de mai sus, a- 
părut în „Scînteia11 nr. 6 408, conducerea 
fabricii de ciment „Sfînca" din Brăila a 
trimis redacției o scrisoare, în care se 
arată printre altele : „Cele semnalate în 
articol corespund realității. S-au făcut in- 
tervfențiile necesare pentru a se putea 
obține avizarea documentațiilor de mică 
mecanizare. La ora actuală avem deschisă 
finanțarea la patru din cele șase lucrări 
de mică mecanizare prevăzute în plan. 
In ce privește celelalte două lucrări, ur
mează să fie depusă la bancă documen
tația pentru deschiderea finanțării. In ve
derea realizării integrale a lucrărilor au 
fost procurate materialele necesare și s-au 
confecționat majoritatea subansamblelor. 
Toate lucrările vor fi gata pînă la sfîrși- 
tul anului și, în acest scop, în cadrul 
serviciului mecanic șef au fost luale 
măsurile organizatorice necesare".

Tot la același articol am primit răs
punsuri și din partea întreprinderii „Pru
tul" Galați, Fabricii de confecții Brăila, 
Fabricii de conserve Tecuci.

„De ce stă nefolosită ?"
Sub acest titlu, în „Scînteia" nr. 6412, 

a apărut o scrisoare care semnala tără
gănarea transferului unei mașini de su
dat tablă, aflate la Uzina de vagoane 
din Arad, către Uzina de reparații din 
aceeași localitate.

Răspunzînd ziarului, Direcția generală

pentru întărirea sectorului zoo
tehnic. Aici erau greutățile cele mai 
mari. în anii trecuți ingrijitorii se 
schimbau aproape în fiecare lună. 
Consiliul de conducere a repartizat 
la fermele de animale cei mai 
harnici și pricepuți colectiviști, 
cu dragoste pentru această meserie, 
în sectorul zootehnic s-a înființat o 
organizație de bază prin primirea 
în partid a celor mai buni îngrijitori. 
Organizația de bază cuprinde 9 
membri de partid și 11 candidați de 
partid. în gospodărie se obțineau 
producții scăzute și din cauza fu
rajării necorespunzătoare. Se făceau 
o serie de greșeli pentru înlăturarea 
cărora în planul de măsuri s-au 
prevăzut mai multe acțiuni. încă de 
la discutarea planului de producție 
pe anul 1964, s-a stabilit o mai bună 
amplasare a culturilor furajere. 
Gospodăria are peste 300 tone fînuri, 
330 tone fibroase și peste 1 000 tone 
de diferite nutrețuri însilozate.

Alta este situația la gospodăria co
lectivă din Țibana. Și aici există un 
număr mare de animale : 415 tau
rine, 1 080 oi, 400 porci etc. Dar 
producțiile obținute sînt încă nesa
tisfăcătoare. Producția de la fiecare 
vacă furajată nu ajunge nici măcar 
la jumătatea celei realizate de gos
podăria vecină, Gîrbești. Oamenii 
care lucrează în sectorul zootehnic 
se schimbă des. Colectiviștii nu 
sînt ajutați să facă o furajare 
rațională a animalelor. Cu toate 
că sînt atîtea de rezolvat, în 
ultimele luni, comitetul de partid 
n-a considerat necesar să discute 
nici una din aceste probleme. Nu se 
poate spune că aici nu s-a întocmit 
un plan de măsuri. Dar el a fost dat 
uitării. Președintele gospodăriei, Ion 
Ungureanu, spune că încă din iunie 
planul de măsuri a fost cerut la con- 

material rulant și construcții navale din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini arată, printre altele, că mașina 
de sudat a fost indicată ca disponibilă 
întreprinderilor tutelate. Intrucît pînă la 
data stabilită, aceste întreprinderi nu au 
solicitat-o, mașina a devenit disponibilă 
și celorlalte direcții generale din mini
ster. în cazul în care nici o întreprindere 
din cadrul M.I.C.M. nu o va solicita, ea 
va fi transferată Uzinei de reparații din 
Arad.

„Ce folos de zestre"
In scrisoarea cu titlul de mai sus, pu

blicată în „Scînteia" nr. 6 414, se arăta 
că la clubul complexului C.F.R. Ciceu nu 
se desfășoară nici o activitate. Pe de 
altă parte, se semnala că nu există nici 
grijă pentru păstrarea bunurilor cu care 
a fost înzestrai clubul. Consiliul local al 
sindicatelor Miercurea Ciuc ne răspun
de că cele relatate au fost juste. „Cri
tica făcută — se arată în scrisoarea pri
mită — a ajutat comitetul sindicatului 
din cadrul complexului să organizeze 
mai bine și ma: multilateral activitatea 
clubului. Formațiile artistice și-au relua1 
munca. Acum, sub îndrumarea instructo
rilor trimiși de C.L.S., ele pregătesc un 
program artistic, caœ va fi prezentat la 
sfîrșitul aceste1 luni, cu prilejul sărbăto
ririi evidențiafilor și fruntașilor în între
cerea socialistă. Echipa de teatru pune 
în scenă piesa „Take, lanke și Cadîr". 
S-au luat, de asemenea, o serie de mă
suri și în ce privește păstrarea bunuri
lor cu care a *ost înzestrat clubul. Atît 
combina muzicală, cît și stația de radio
amplificare au fost reparate și puse în 
stare de funcționare. Muncitorii, tinerii 
care vin la club au posibilitatea să par
ticipe la audiții muzicale, să asculte di
verse lecturi imprimate pe bandă de 
magnetofon".

siliul agricol raional și de atunci ni
meni nu mai știe unde se află. To
varășul Ion Zlate, secretar al comi
tetului raional de partid, a fost de 
multe ori pe la gospodăria colectivă 
din Țibana, dar prezența sa nu s-a 
făcut simțită.

Și în alte gospodării lipsește în
drumarea concretă din partea orga
nelor raionale ; de aceea, prevede
rile planurilor de măsuri nu se tra
duc în viață. „Vrem să însilozăm cît 
mai multe furaje și îndeosebi co
ceni — a spus inginerul Boris 
Marciuc de la G.A.C. Pîncești — 
dar n-avem cu ce. Tocătoarea stă 
defectă din primăvară lipsindu-i 
cîteva piese pe care le-am cerut de 
multe ori de la S.M.T. și consi
liul agricol raional. E defectă și 
moara cu ciocănele. Sîntem puși în 
situația să măcinăm la gospodăria 
vecină unde, bineînțeles, lăsăm 
uiumul“. Producția de lapte se men
ține scăzută. Dar unii îngrijitori, ca 
soții Ungureanu, Vasile Vistereanu 
și alții, obțin de la loturile lor 
de vaci o producție ridicată. Nu se 
pot oare generaliza metodele de în
grijire și furajare a animalelor folo
site de aceștia ? Comitetul de partid 
și consiliul de conducere nu și-au 
propus însă un asemenea obiectiv. 
Tov. Dumitru Dandeș, președintele 
consiliului agricol raional, a trecut 
de multe ori prin gospodărie, dar nu 
s-a oprit asupra problemelor ce se 
ridică aici, nu a ajutat la rezolva
rea lor operativă.

în raionul Negrești s-au obținut 
rezultate bune în întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective. Se impune ca, în timpul 
cel mai scurt, comitetul raional de 
partid și Consiliul agricol raional 
Negrești să treacă cu hotărîre la or
ganizarea îndeplinirii tuturor preve
derilor din planurile de măsuri, în 
vederea sporirii producției vegetale 
și animale, întăririi economice și or
ganizatorice a tuturor gospodăriilor 
colective.

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mîne : Trubadurul — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa circu
lui — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Emi- 
nescu — (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femeie cu bani — (orele 15,30), Patima 
de sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale — (orele 19,30). (sala Studio — 
str. Al. Sahia nr. 7o A) : Dragă minci
nosule — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Umbra — (orele 20). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna 
dezmoșteniților — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Scandaloasa legătură — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Gaițele — (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat : Frank al V-lea — (orele 20). 
Studioul Institutului de artă teatrală si 
cinematografică „I. L. Caragiale“ (str. 
30 Decembrie nr. 9) : Năzdrăvanul Occi
dentului — (orele 20). Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase" (sala „Savoy") : 
Revista de altădată — (orele 20), (sala 
„Victoria“) : Aventurile unei umbrele
— (orele 20). Teatrul „Țăndărică" : Car
tea cu Apolodor — (spectacol pentru 
copii — orele 16), Eu și materia moartă
— (spectacol pentru adulți — orele 20,30). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe — 
(orele 20). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de ansamblul circului italian Me
drano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Can-Can — (film pentru ecran pano

ramic) : Sala Palatului R. P. RomJ.ne 
(seria de bilete 1196 — orele 19, '), 
Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Se
dusă și abandonată : Republica (8,30; 11; 
13,30; 16; 18,45; 21,30), Festival (9,45; 12.30; 
15,15; 18- 20,45), Tomis (8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,30), Modern (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Veselie la Acapulco : Lucea
fărul (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
București (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,15;
19,45; 22), Excelsior (8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivița (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Melodia (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), 
Milionul : Carpați (10; 12; 14; 16). Tea
ma : Capitol (9,30; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Rahova (16; 18,15; 20,30). Comisa
rul Maigret se înfurie : Victoria (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15;
20,30).  Carl von Ossietzky : Central 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina 
(9,45; 13,15; 16,45; 20,15), Dacia (9,30; 13; 
16,30; 20). Rebelul magnific : Union
(14,30; 16,30; 18,45; 21). Program pentru 
copii : Doina (orele 10 dimineața). Băr
bații : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Parisul pe gheață — Piscuri și peșteri 
minunate — Vreau să știu tot nr. 32 — 
Mirka cel nevăzut — Nuntă țărănească; 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Giulești (9,30; 13; 16,30; 20), Volga (10,30; 
16; 19,30). Hatari (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (10; 16,30; 20), Flo- 
reasca (16; 19,30). Comisarul : Cultural 
(15; 17; 19; 21). In viitoare: Buzești (15,30‘; 
18; 20,30), Cosmos (16; 18,15; 20,30). Co
moara din Vadul Vechi : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (10,15; 12,45; 16; 
18,15; 20,30). Ciociara : Unirea (16; 18,15;
20,30).  Căliți în foc : Crîngași (16; 18,15;
20,30).  încurcătură blestemată : Flacăra 
(11; 13,30; 16; 18,30; 21), Drumul Sării (15; 
17,45; 20,30). Galapagos : Vitan (16; 18,15;
20,30).  Umbrelele din Cherbourg: Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10

— Pentru copii : Poze și... pozne de 
toamnă. In jurul orei 19,45 — Transmisia 
de la Sala Sporturilor Floreasca. As
pecte de la întîlnirea de handbal femi
nin din cadrul Cupei orașului București 
dintre reprezentativele orașelor Bucu
rești șl Belgrad. 20,05 — Din viața ani
malelor (XX) — Familia felinelor, pc'- 
tele-pislcă și papagalii. 20,30 — Muzică 
populară romînească. 21,00 — Maeștrii 
genului scurt : Mark Twain. Prezentare 
de conf. univ. George Munteanu. 21,45
— Toamna se numără... melodiile. In, 
încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cer variabil, mai mult acope
rit în Ardeal și Banat, unde au căzut 
precipitații mai ales sub formă de 
ninsoare și lapoviță. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul nord-vest, 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre 0 grade la Huedin, Joseni și întor- 
sura Buzăului și 9 grade la Tr. Măgurele 
și Pătîrlagele. Local, în munți, s-a pro
dus ceață. In București : Vremea a fost 
frumoasă, dar rece, cu cer variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nord-vest. Temperatura maximă: 
10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
și 24 noiembrie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească chiar în prima 
parte a intervalului. Vor cădea precipi
tații izolate. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-vest. Temperatura în 
creștere la început. Minimele vor fi cu
prinse între —4 și 4-6 grade, iar maxi
mele între 3 și 13 grade. Ceață locală. In 
București : Vremea va continua să se în
călzească. La începutul intervalului vor 
cădea precipitații slabe. Vînt slab pînîț 
Ia potrivit. Temperatura ușor variabilă.
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Fragmentul pe care îl publicăm face parte din cel de-al treilea 
volum al romanului „Din august pînă în august“, în curs de* apariție 
la Editura pentru literatură. Acțiunea cărții se desfășoară între anii 
1940—1944, într-un oraș din sudul Ardealului. Paginile de față înfă
țișează un episod din zilele imediat următoare evenimentului de la 
23 August.

éter și Dumitru pășeau tăcuți 
unul lingă altul pe poteca din 
pădure. Un vîntuleț ușor îm

prăștia de-a lungul văii ceața înse
rării. Dinspre țarini se abătea miro
sul acru al miriștilor, al vreascurilor 
și bălăriilor aprinse, amestecat cu 
Izul coclit al vegetației ofilite. Ves
teau cu toate trecerea verii și apro
piata sosire a toamnei.

Péter răsuflă din adînc și trase în 
piept mirosul de rășină arsă din 
focurile de brad. își aminti că se 
apropia ora cinci. Poate că ar fi to
tuși mai bine să se întoarcă la să
laș, unde îi aștepta Antim nerăbdător, 
iar cu masa pregătită, nana Zsuzsa. 
Dar hotărîră să nu o ia pe șoseaua 
netedă, de asfalt, ci să se apropie 
de vilă pe cărarea ce ducea de-a 
lungul crestelor. Asta însemna o în- 
tîrziere de cel puțin o oră. Preferară 
totuși acest înconjur. Toată după- 
amiaza au pîndit zadarnic, pitiți în 
desișul din jurul monumentului co
memorativ. Și ieri și alaltăieri la fel. 
Detașamentul motorizat de sub co
manda căpitanului Trofim, căruia 
urmau să i se alăture și ei, era aș
teptat să treacă pe-acolo. De aceea 
îi tot pîndeau sosirea, gata echi
pați de luptă.

Cărarea abruptă îi scoase repede 
la lumină. Acum înaintau printre 
copacii năpădiți de mușchi. în ra- 
liște, lumina se însuflețise parcă și 
mai mult. Dincolo, pe colinele joase 
de la gura văii, soarele mai strălu
cea încă din plin. Razele, răsfrînte 
pieziș spre marginea de apus a ză
rii, învăluiau codrul într-un nimb 
portocaliu. De mult nu mai savurase 
Péter cu atîta voluptate liniștea și 
pacea acestor ținuturi singuratice. 
Pe Dumitru însă îl preocupa cu to
tul altceva. De ce oare or fi întîrziind 
atîta Trofim și oamenii lui ? La Bucu
rești se dădeau lupte mari. Nemții 
făceau sforțări disperate să înăbușe 
insurecția. Să fie acesta motivul în- 
tîrzierii ?

Ajunseră sus, pe coasta dealului, 
unde se bifurca poteca. Dumitru o 
luă pe cărarea dinspre miază-noap-

te. Péter nu mai umblase de mult prin 
aceste locuri. Nu se dumeri decît 
într-un tîrziu că drumul celălalt, ce 
urca în pantă abruptă spre răsărit, 
ducea la adăpostul lor de odinioară, 
de unde fuseseră astă vară nevoiți să 
se retragă. Lukăcs îi povestise cînd- 
va despre lupta aceea și cum a mu
rit Bene.

Se opriră pe locul cel mai de sus 
al coamei. Jos, în stînga, de-a lun
gul văii peste care coborau tot mai 
mult umbrele înserării, se deslușeau 
încă limpede clădirile caselor de o- 
dihnă. în bucătăria vilei, sub mîinile 
îndemînatice ale nanei Zsuzsa, se 
pregătea masa de seară. Uneori, 
prin cîte o ușă care se deschidea, 
răzbea pentru o clipă o șuviță de 
lumină, dar altminteri băieții se ți
neau strict de recomandația lui An
tim, care le ceruse să respecte un 
camuilaj cît mai sever. Largul cîm
piei ce se desfășura în dreapta încă 
nu fusese cuprins de întunericul se
rii. Deși soarele asfințise, razele lui 
răspîndeau peste toată întinderea o 
lumină încă destul de vie. Dincolo 
de creasta dealului încovoiat ca 
spinarea unui cocoșat deasupra o- 
rașului, departe-departe în zare, lui 
Péter 1 se păru că vede în irizări 
diafan-azurii, ca o maramă de vis, 
munții Făgărașului.

își aținti privirea pe linia es
tompată 
râtul 
micul : Chileni 
Cîlnoc — Dobîrlău — acolo stătea 
el pitit în șanțuri și adăposturi și își 

o 
o 

el

în vălul serii, îndă- 
căreia se ascundea ina- 

Ilieni — Chichiș —

pregătea pozițiile de atac. Peste 
zi sau două, poate numai peste 
oră, va trebui să pornească și 
lupta împotriva dușmanului. Dorea 
să treacă și el o dată prin botezul 
focului. Hotărîrea nu-i slăbise nici 
o clipă. Iar încrederea în cauza pen
tru care lupta era mai neclintită 
decît oricînd. Dar deocamdată toate 
astea stăruiau numai în mintea și 
inima lui. Și nici măcar nu-și dădea 
bine seama cît adevăr și cîtă tărie 
cuprindeau teoriile pe care și le 
făurise el însuși. Ochii îi lunecară 
încet peste coama colinelor Socului, 
în spatele lor, în zarea ' albastră- 
aurie a amurgului, se ridica uriașul 
masiv al Ciucașului; Și Dumitru își 
îndreptă privirea într-acolo. Se ui
tau amîndoi la priveliștea din fața 
lor. Jos, la gura văii, se vedea ri- 
dicîndu-se din umbra plopilor sub
țiri coșul cu aripă de tinichea al fa
bricii de bere. Dar acum nu scotea 
obișnuitele ghemotoace de fum. Fa
brica nu lucra. Proprietarii au luat-o 
pesemne din loc, iar munca n-a pu
tut fi încă organizată. Ori poate din 
cauza liniei de front 
ată, n-au cutezat să 
nelor.

Inserarea cobora pe nesimțite. 
Din pîrîiașul ce susura nevăzut și 
din apa rîului ce șerpuia în vale, la 
poalele îndepărtatelor dealuri, se 
vălurea o ceață deasă, pe care a- 
dierea rece de seară o împrăștia 
peste toată cîmpia. Ceața alburie și 
caldă a serii cînd se îndesa, cînd 
se subția, tot plutind ca un văl ușor 
peste întregul ținut și făcîndu-1 ast
fel să pară și mai imens, aproape 
fără de sfîrșit.

Cîmpia se pierduse toată în întu
neric. Undeva, departe, pe muchia 
dinspre sud-est a văii, pîlpîia totuși 
un foc mic. Poate că nu 
niște vreascuri, dar pe 
beznă pînă și flacăra

putea fi zărită de la o depărtare de 
mai multe poște. Prin rețeaua de cea
ță și întunecime, flăcăruia clipea și 
strălucea fără a se sinchisi de pri
mejdia înconjurătoare. Péter își a- 
minti de melodia pe care o cîntase 
Evi atunci, pe balconul casei lor de 
altădată. Dar melancolia ce i se 
strecura acum în suflet nu mai se
măna cu tristețea de atunci. Dim
potrivă, o emoție lăuntrică îl în
demna să-și întindă brațele pînă în 
nemărginire și să îmbrățișeze între
gul ținut ce 
rele lui...

Doar al lui 
pămîntul lui 
Bătrînul deal 
titoare, nu se înălța numai deasu
pra orașului. Dincolo de el sălășluiau 
și viața și tinerețea lui. Acelei tine
reți îi aparțineau și mormîntul ta
tălui său din cimitirul de la margi
nea orașului, și noua aripă a fabri
cii de sticlă, și fundamentul de be
ton ce se ascundea sub dărîmătu- 
rile antrepozitului din gara distrusă 
de bombe, ca și amintirea neștearsă 
a mamei lui, cîntecelul lui Evi, — 
da, pînă-și .Jolan. Toate-toate se pe
rindau în amintirea lui și se învăl
mășeau într-un singur tot, la fel de 
uriaș și de cuprinzător ca și întune
catul șes ce se întindea în fața lui. 
Aici îi era patria și trecutul și toată 
viața sa. La gîndul că putea dintr-o 
singură privire îmbrățișa toate a- 
cele locuri în care se desfășurase- 
ră zilele vieții lui îl copleșeau emo
ția și bucuria. îi era recunoscător 
soartei pentru miracolul de a fi scă
pat cu bine din primejdiile ce-1 pîn- 
diseră și de a-1 fi ajutat să apuce 
clipa de față. Ah, de-ar mai trăi 
părinții lui, să le poată împărtăși 
tot ce simțea, să-și ascundă obra
zul la pieptul lor și, de duioșie, să 
plîngă pe umărul lor 1 
nu mai erau. îi veni în 
lin și se simți din nou 
simțămîntul înălțător al 
berate. Katalin ar înțelege și ar re
simți alături de el euforia acelei 
clipe. Nici măcar n-ar trebui s-o ex
prime în cuvinte. Cînd se va sfîrși 
războiul, va reveni cu ea în acest 
loc, se vor opri în fața priveliștii 
adumbrite de amurgul verii tîrzii și 
atunci inima ei va fi pătrunsă de 
același fior și, împreună, stăpîniți de 
aceeași emoție, vor lăsa să le rătă
cească privirea peste vasta întin
dere mîngîiată de boarea nopții, ca 
peste un domeniu al lor, ca peste un 
leagăn tainic al viitorului lor 
ripat...

Péter își aminti că ar trebui 
adreseze lui Dumitru un cuvînf 
car. Se pregătea tocmai să spună 
ceva, cînd își auzi prietenul înce- 
pînd să fredoneze un cîntec. Nu în
drăzni să-l întrerupă. Dar îngînarea 
încetă pe neașteptate, de la sine. 
Din direcția unde mai adineauri se 
vedea pîlpîind acel foc îndepărtat, 
răzbi deodată vuiet uniform de mo
toare. Zgomotul semăna leit cu du
duitul escadrilelor de aviație cînd 
atacau în valuri. Fără voie, Péter 
își îndreptă privirea spre cerul răsă
ritului brăzdat de umbre vineții. Dar 
pe bolta netedă nu străluceau decît 
unele stele ivite mai devreme. Vuie
tul se făcea din ce în ce mai tare. 
Pădurile și dealurile își transmiteau 
sunetele, multiplicîndu-le și rostogo
lind ecoul în talazuri imense spre 
fundul văilor. Acum devenise lim
pede că huruitul nu venea din văz
duh, ci de pe pămînt. Iar locul de 
unde pornea se afla undeva spre 
deschizătura de miazăzi a cîmpiei. 
Peste coama aceea a Carpaților nu 
ducea nici o șosea asfaltată, dar 
turiștii cunoșteau un drum lat de 
căruțe pe care putea circula orice 
mașină. Drumul era mărginit de în
tinderea copleșitoare a codrului. Nu 
numai de aici, de pe creasta mun-

se întindea la picioa-

era acest pâmînt 1 Era 
cu tot ce cuprindea, 

cocoșat, pavăză ocro-

Dar bătrînii 
minte Kata- 
învăluit de 
fericirii eli-

atît de apropi- 
dea foc caza-

să-i 
mă-

ardeau decît 
o asemenea 
unui chibrit

îna-
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telul, dar nici din avioanele de re
cunoaștere, drumul nu putea fi vă
zut.

Dumitru își duse la ochi micul bi
noclu japonez, urmărind cu atenție 
gura dinspre cîmpie a văii. Vuietul 
se auzea tot mai tare, apoi încetă ca 
și cum pereții invizibili care îl în
conjurau din lături și din spate ar 
fi dispărut pe neașteptate. în clipa 
aceea, Péter zări țîșnind din întune
ricul codrului, în direcția șesului, pri
mul snop de raze luminoase. Acum 
se putea vedea și cu ochiul liber șu
vița necamuflată a unui far de mași
nă — sau, poate, de tanc. Raza or
bitoare, lungă și dreaptă, pornind de 
pe muchia mai ridicată a dealului, 
lumina pînă departe șesul învăluit 
în opacitatea nopții și, cu mișcări 
încete, se alungea tot mai mult peste 
vasta întindere. Din spatele ei, în 
punctul unde se ivea șoseaua, țîșni 
o altă iîșie de lumină. Apoi încă 
una. Și încă una.

Dumitru îi trecu în tăcere binoclul 
și Péter, emoționat, se grăbi să-i po
trivească lentilele. Prin bezna care 
învăluia ținutul încerca să urmăreas
că mersul vehiculului dintîi. Prin ra
zele ce se încrucișau între ele, se 
putea vedea limpede un car de luptă 
rostogolindu-se, ca un monstru ante
diluvian, mereu înainte. Autocamioa
nele ce-1 urmau transportau trupe. 
Cotind printre păduri, șoseaua văr
sa fără întrerupere puhoiul de vehi
cule. Huruitul lor asurzitor se răs- 
frîngea și peste cîmpie, umplînd în
treg ținutul. Reflectoarele țeseau 
peste toată întinderea un 'covor geo
metric argintiu de pe care vîntul răs
firase norii de ceață.

Péter se întreba uimit ce îndrăz
neală nesăbuită îl îndemna pe con
ducătorul coloanei motorizate să 
înainteze într-un ritm atît de nebu
nesc. Din bezna care ascundea unde
va, nu departe, noua linie a frontu
lui, s-ar fi putut abate asupra 
coloanei focul năpraznic al tunuri
lor și aruncătoarelor de flăcări. Iar 
din văzduhul întunecat s-ar fi putut 
în orice clipă năpusti atacul distru
gător al escadrilelor de bombarda
ment. Dar frontul dușmanului pitulat 
în noapte părea să nu se miște. Și 
nici zbor de avioane nu se auzea. 
Abia după o clipă descoperi Péter 
că înaintarea hotărîtă a convoiului 
de vehicule motorizate nu era deter
minată de un curaj inconștient, ci era 
o dovadă de siguranță și putere. O 
asemenea cutezanță nemții nu mai 
erau capabili s-o arate pe față. Și 
nici nu mai posedau o asemenea 
forță. Capul coloanei trecuse de mult 
prin fața punctului lor de observa
ție, ba depășise chiar fabrica de 
bere, cotind pe drumul ce ducea In 
oraș. Dinspre gura văii, alte și mereu 
alte fîșii paralele de raze indicau 
înaintarea neîncetată a autovehicu
lelor. Snopurile de lumină ale faru
rilor de la mașini se revăr
sau ca niște fluvii argintii dea
supra ținutului înecat în oceanul de 
beznă. Cu cîteva clipe mai înainte. 
Péter ar fi putut stabili cu precizie 
unde se aflau carele învăluite în ne
gura întunericului, trecînd prin locu
rile atît de familiare ale copilăriei, 
adolescenței și tinereții lui: pîrîiașe- 
le, sătulețele, clădirile și fabricile. A- 
cum, în bezna devenită parcă și mai 
opacă între ambele părți ale toren
tului de lumini orbitoare, toate dis
păruseră. I se părea că ținutul atît 
de drag inimii lui s-ar întinde acum 
pe țărmul ăstălalt al fluviului de 
argint. Aici pluteau amintirile și vi
sele lui, prezentul, trecutul și viito
rii lui. Iar dincolo, pe țărmul celă
lalt, pîndeau din întuneric demonii 
împotriva cărora se pregătea să lup
te și el, alături de Dumitru șt Antim.

Dumitru făcu o mișcare. Din șer- 
puirea de argint din fața lor se des
prinse un firicel. Lumina, asemenea 
unei șuvițe de apă care-și caută 
drum printre bulgări și bolovani, 
înainta încet și cu băgare de seamă 
de-a lungul cîmpului, îndreptîndu-se 
în direcția în care, la o mică de
părtare, se bănuia autostrada. De 
sus, Péter constată cuprins de emo
ție că raza se prelungea către Dîm- 
bul Morii. Ochii de sticlă ai reflec
toarelor căutau vila lor 1 Coloana nu 
putea fi deci alta decît batalionul 
motorizat al căpitanului Trofim 1 Și 
venea să-i caute pe el 1

Dumitru urmărea liniștit mersul 
greoi șl legănat al mașinilor pe dru
mul șerpuitor șl accidentat. Apoi re
nunță la binoclu.

— Ei sînt 1 — zise el abia stăpî- 
nindu-și neastîmpărul. Ei sînt 1 Hal
dem, Péter, să pornim 1 A sosit cli
pe coa mcu« 1

BALZAC IN ROMlNEST
în 1955 a 

fost inaugurată în 
colecția „Clasi
cii literaturii uni
versale" o serie în cadrul căreia 
urmau să fie reunite, în traducere 
romînească, principalele opere ale 
lui Balzac. Apariția, în Editura pen
tru literatură universală, a celui 
de-al doisprezecelea volum, care 
cuprinde lucrările dramatice, înche
ie această serie, tipărită într-un ti
raj de 250 000 de exemplare. (De 
altfel, tirajul total al operelor lui 
Balzac, apărute în romînește după 
23 August, depășește cifra de 
700 000 de exemplare). Traducerea 
operei lui Balzac va fi, desigur, 
continuată. Din Balzac este Impor
tant orice. Ca și Shakespeare, el 
trebuie cunoscut în întregime. S-a 
ajuns, astăzi, în sfîrșit la constata
rea (care fusese făcută șl mai de
mult, desigur, dar numai de cîțlva 
cercetători atenți), că în opera lui 
Balzac nu există ceea ce, cu dis
preț, snobii stilului artistic numeau 
umplutură. Balzac, departe de a fi 
scris neglijent, era chiar dimpotrivă 
un scriitor cu o mare grijă în ce pri
vește limpezimea, precizia, străluci
rea necesară a expresiei : spun îna
dins strălucirea necesară ca s-o de
osebesc de strălucirea aceea su
perficială, care nu rareori acoperă 
sărăcia fondului. între manuscrisul 
original și bunul de tipar, Balzac își 
refăcea de cîteva ori lucrarea, așa 
încît adesea, după variante succesi
ve, mai rămîneau din prima versiu
ne abia cîteva fraze. într-o scurtă 
dar bogată monografie a lui Pierre 
Abraham (Balzac, Paris, 1929) se 
reproduce în douăzeci de planșe în 
facsimil „Istoria unei pagini din Bal
zac", începutul romanului „Fata bă- 
trînă", cuprinzînd șapte corecturi, 
adică de fapt șapte remanieri pro
funde ale primei pagini din lucrare. 
Și acest exemplu nu este o excep
ție; este felul obișnuit de a lucra al 
lui Balzac. Stilul lui Balzac est® tot 
atît de interesant de studiat ca și 
conținutul operei sale. Cum foarte 
bine spunea un participant la Co

Acad. Al. PHILIPPIDE
locviul Balzac, ca
re a avut loc la 
Paris acum, de 
curînd : „Balzac 

pare să scrie că toată lumea și to
tuși scrie cum nu scrie nimeni" (Hen
ri Mitterand, în Les lettres françaises 
din 12 noiembrie 1964). De aceasta 
și-au putut da seama și traducătorii 
romîni ai lui Balzac.

Prin această traducere de mari 
proporții editoriale, desfășurată în
tr-un mare număr de volume, intră 
în circulația noastră culturală opera 
unui scriitor care, ca un Atlas al li
terelor, ține pe umerii lui edificiul 
prozei literare moderne, sau, în 
orice caz, o bună parte din acest 
edificiu. Dezvoltarea romanului mo
dern nu se poate închipui fără Bal
zac. El, cel dintîi, a încercat, în chip 
conștient și sistematic, să dea ope
rei literare un caracter de strictețe 
și de exactitate istorică. în prefața 
din 1842 a Comediei umane, Balzac 
enunța răspicat această intenție : 
„Alcătuind inventarul vițiilor și vir
tuților, adunînd principalele fapte 
ale pasiunilor, zugrăvind caractere
le, alegînd evenimentele principale 
ale societății, compunînd tipuri prin 
strîngerea laolaltă a însușirilor ofe
rite de mai multe caractere omoge
ne, poate voi izbuti să ajung să 
scriu o Istorie uitată de atîția isto
rici, istoria moravurilor".

Deasupra talentului se ridică ast
fel un principiu de organizare în 
care inteligența și meșteșugul se 
întrunesc pentru a da operei litera
re un caracter de seriozitate și de 
înfrînare. Simplul talent este susți
nut de studiu și de observație rea
listă. După Balzac și datorită lui 
Balzac nici un romancier nu mai 
poate ignora acest principiu.

în ce privește descripțiile de In
terioare și de lucruri, adică în ce 
privește fixarea și precizarea me
diului fizic în care se mișcă și tră
iesc personajele, Balzac a trasat, de 
asemenea, o cale largă pe care au 
trebuit să meargă toți cei care au 
venit după el. Se știe grija pe care 
o depunea el în armonizarea deco-

rulut cu personajele. între aceste«! 
și locuințele lor există înrudiri, a* 
semănări, influențe reciproce, adap- 
țări încete, în sfîrșit, un acord, o po
trivire care se săvîrșește între om 
și locuință. Descripția acesteia din 
urmă servește la explicarea omului, 
îl prefigurează chiar într-o oareca
re măsură. Este aici ceva mult mal 
vast și mai cuprinzător decît acel 
vag sentiment al naturii au car» 
contemporanii lui Balzac umpleau, 
pe urmele lui Rousseau, „meditații
le" și „armoniile" lor sau pastelu
rile lor orientale. Departe de a cău
ta, după vorba absurdă a lui Théo
phile Gautier, să rivalizeze cu pictu
ra, Balzac țintește să explice oame
nii nu numai prin datele interioa
re ale firii lor, ci și prin mediul fi
zic în care ei viețuiesc. Și în privin
ța aceasta, de asemenea, nici un 
scriitor de după el n-a mal putut 
Ignora acest procedeu, care cores
punde unui adînc adevăr.

Lectura lui Balzac este pentru cu
noașterea firii umane un inepuiza
bil izvor de învățătură delectabilă, 
la care te întorci mereu, la orice 
vîrstă a vieții. Să cercetezi univer
sul balzacian transpus în limba ma
ternă, avîndu-1 deci apropiat și fa
miliar, este unul din rezultatele în
tru totul lăudabile oferite de cele 
douăsprezece volume din „Operele* 
sale, pe care cititorul romîn le are 
acum la îndemînă.

Uriașul avion intercontinental 
zvîcnește parcă de pe panglica de 
beton a aeroportului Hastrup, lăsînd 
în urmă țărmurile patriei lui Ham
let. Este o după-amiază senină de 
toamnă și limpezimea cerului ni se 
pare o continuare a Balticei ce-și 
încrețește oglinda sub noi, la peste 
10 kilometri depărtare. Lunecăm pe 
marea imaculată a norilor, cărora 
soarele le dă reflexe aurii. Domneș
te o atmosferă plăcută, odihnitoare, 
pe care o tulbură doar vocea ste
wardesei, o tînără japoneză îmbră
cată într-un kimono multicolor. 
„Konnichiwa“, bună ziua, rostește 
ea cu glasul ușor cîntat, invitîndu-i 
apoi pe pasageri să urmărească o 
mică demonstrație de folosire a pa
rașutei în cazul unei întîmplări ne
dorite. „Așa se prind chingile, așa 
se umflă automat perna cu aer...“. 
Explicațiile au o rezonanță ciudată, 
neplăcută aici, la mare înălțime, și 
răsuflăm ușurați cînd demonstrația 
ia sfîrșit.

Unii dintre pasageri au ațipit în 
legănarea molcomă a navei aeriene 
ce zboară cu viteza mișcării de rota
ție a pămîntului. Cei mai mulți însă 
și-au lipit fruntea de geamul gros 
și privesc în neant. Te încearcă un 
sentiment ciudat știind că undeva, 
dedesubt, uriașul glob terestru de 
care te-ai desprins nu de mult își 
continuă perpetua rotire, că în cu
rînd vei zbura peste polul său din 
nord.

Acele ceasornicului ne indică încă 
ora Bucureștiului : 21 și 30. Pe bule
vardele Capitalei s-au aprins de mult 
luminile, la cinematografe, teatre 
sau la restaurante oamenii petrec o 
seară plăcută. Aici însă, pe oceanul 
sideral, urmărim clipă de clipă apro
pierea zorilor. In dreapta e încă 
noapte, steaua polară clipește ca un 
ochi de far însoțindu-ne zborul. Pre
zența îndepărtatului astru, spre care 
priveau cu speranță și anticii navi
gatori, îți dă senzația că în curînd 
vei atinge țărmul, că dintr-un mo
ment într-altul va izbucni strigătul: 
pămînt !

în stînga, cerul a căpătat culoarea 
purpurei și încetul cu încetul sin
tern martorii unui spectacol unic. Pe 
nemărginita paletă celestă, caruse
lul orelor răstoarnă cele mai felurite 
culori. Plutim peste Groenlanda în
tre noaptea polară și zi, cuprinși în
tr-un surprinzător joc de lumini și 
umbre.

în avion e cald și doar prezența 
celor două pături de pe picioare te 
face să te gindești la nesfîrșita în
tindere a ghețurilor pe care dîrzenia 
omului și geniul lui le-au străbătut 
de-a lungul vremii nu numai cu să
niuțele trase de cîini ori cu puter
nicele mașini remorcate de tractoa
re, ei fi in zbor, luîndu-sa la între

cere cu timpul. Unul dintre pasa
geri, mare om de afaceri pe semne, 
șe grăbește să-și anunțe viitoarea 
escală pe pămîntul american, în în
depărtata Alaska, trimițînd o radio
gramă chiar de pe bord. Stă singu.r 
cuc în salonașul de clasa întîia Și 
probabil că numai plictisul îl mai 
îndeamnă ca din cînd în cînd să in
tre și în salonul' comun...

Steaua polară a rămas în ur
mă, departe. Puternicul avion cu 
reacție, cu botul îndreptat spre soare, 
își vede neostenit de drum, apro- 
piindu-ne cu viteză de clipa oarecum 
solemnă a trecerii peste pol. în mi
crofonul de pe bord se aude vocea 
comandantului navei : „Stimați pa
sageri, peste 20 de secunde avionul 
nostru va ajunge la polul nord“. Ne 
ridicăm cu toții din scaune și pri
vim în adîncuri. Deslușim ca prin 
ceață marea de gheață. Cinci... pa
tru... trei... doi... unu... răsună puter
nic glasul comandantului. La 22 și 
35 ora Bucureștiului primim cu toții 
botezul trecerii polului. în amintirea 
acestui eveniment, completăm un 
certificat pe care urmează să-l pri
mim mai tîrziu acasă.

Și zborul continuă. E ziuă în toată 
legea și putem vedea uriașele cră
pături în munții de gheață.

Acasă e acum miezul nopții, dar 
aici soarele strălucește puternic, în
văluind crestele albite de nea ale 
patriarhului continentului american, 
muntele Mc. Kinley, înalt de peste 
6 100 m. Intră în acțiune aparatele 
de fotografiat și de filmat. Momen
tul merită imortalizat pe peliculă. 
Doar călătorul de la clasa întîia dor
mitează plictisit. Undeva, jos, se ză
resc mișcîndu-se ca niște puncte 
cîteva umbre. Ce-ar putea fi ? S-ar 
părea că este o sanie trasă de cîini, 
presupune binevoitoare cealaltă ste
wardesă, o nordică înaltă și blondă, 
în vreme ce tovarășa ei japoneză ne 
tot îmbie cu ceșcuțele cu ceai fier
binte.

în timpul acestui fantastic zbor, 
toate obișnuințele noastre în legătu
ră cu succesiunea orelor sînt răs
turnate. Plecaserăm așadar din Co
penhaga la cinci și jumătate după- 
amiază, petrecuseră™. opt ceasuri 
în avion, pentru ca să ne trezim că 
ajungem la Anchorage, în Alaska, 
în aceeași zi, însă la ora 14 și 30.

Avionul pierde din înălțime, înce- 
pînd să coboare vertiginos. Marea 
Bering pare încremenită în aștepta
re. Avem senzația că Boeingul va 
face mai întîi joncțiunea cu apa 
înainte de a se avînta nebunește pe 
pista de beton a aeroportului din 
Anchorage Clădirea mică, de lemn, 
e înconjurată de schele, purtînd încă 
urmele puternicului cutremur care 
a zguduit aceste meleaguri, prăbu
șind atîtea clădiri ale îndepărtatu
lui oraș american. Abia coborîm din

avion, ușor amețiți de atîtea ore de 
zbor, și privirile întîlnesc surprinsa 
doi vlăjgani, cu brîul încins de o 
curea țintuită pe care atîrnă două 
pistoale. Scena pare desprinsă din
tr-un film western. Doi din cei..« 
șapte magnifici.

în timpul escalei, cînd se schim
bă și echipajul avionului, urmînd ca 
pînă la Tokio să fim conduși de alți 
piloți, zăbovim aproape o oră pe ae
roport. Punctul de atracție îl con
stituie micul stand cu amintiri. Pe
reții sînt tapetați cu măști de laponi, 
obiecte confecționate din piei de 
diferite animale polare. în schimbul 
a cîțiva dolari pot fi cumpărate firi
șoare de aur sau de jad, bogății 
principale ale Alaskăi, sau cești 
mari de porțelan purtînd pe ele 
ca o efigie un cap de lupi 
Sînt imagini neobișnuite pentru noii 
Din curiozitate privim o aseme
nea ceașcă, bună pentru băut bere, 
cum explică vînzătoarea. Pe fundul 
ceștii stă scrisă inscripția „Made in 
Japan“. Ca și pe brichetele încrus
tate cu cuvintele „Suvenire din A- 
laska". Ne atrage atenția o cutie me
talică. Conținutul ei ? Aer... Simplu 
aer de pe aceste meleaguri, pe care 
îl poți respira apoi în voie, în tihna 
căminului, bineînțeles plătindu-l cu 
dolari. Businessul e business. Nu se 
dezminte. Tovarășul nostru de drum, 
pasagerul de la clasa întîia, se agită. 
A pierdut cursa spre Canada și, pen
tru că nu are timp să aștepte, co
mandă un avion particular.

Din nou la drum. Lăsăm în depăr
tări uscatul, zborul continuînd peste 
apele Mării Bering pînă ce trecem 
de insulele Aleutine — înșirate ca 
niște mărgele — și apoi peste Ocea
nul Pacific. Curenți puternici, poa
te vreo coadă a unui taifun întîrziat, 
zguduie puternic avionul, care dan
sează parcă un twist aerian. Legați 
cu centurile de siguranță, rezistăm 
oricum mai bine decît ceștile cu cafea 
ce joacă pe mica măsuță, sub privi
rile mereu zîmbitoare ale stewarde
sei japoneze, care, pentru atmosferă, 
poartă din nou kimonoul înflorat, 
în zare, abia se distinge un lanț da 
insule și o dată cu înserarea avem 
prilejul să admirăm de la înălțime 
conul Fujiyamei, în jurul căruia no
rii au așezat adevărate inele de 
spumă.

Sub noi, orașul cel mai întins din 
lume, Tokio, se dezvăluie panoramic 
și multicolor, cu constelația sa de lu
miniș O ultimă rotire și avionul co
boară vertiginos pe pista aeroportu
lui Haneda, încheind astfel o călăto
rie de aproape 20 de ceasuri de zbor 
continuu peste ghețurile veșnice șl 
peste apele deloc pașnice ale Paci
ficului. Japonia ne întlmpină cu o 
seară senină și caldă de toamnă tîr- 
zie.

Ion MÄRGINEANU
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N PREAJMA UNUI STRĂVECHI IZVOR
o Unelte de acum 200 000-250 000 de ani © Mește
rii din paleolitic o „Uriași** și „cremeni de fulger**

De pe creștetul Stîncii de la Ri- 
piceni privirea îmbrățișează valea 
largă a Prutului pînă hăt departe. 
Cursul șerpuit al rîului, ca și tera
sele înalte și largi, arată bătrînețe ; 
i-au trebuit Prutului milioane de 
ani pentru a-și săpa albia prin stîn- 
cile de calcar sarmatic...

Un cîrd de căprioare, cu căpriorul 
în frunte, se pierd printre lozii 
pentru a se strecura către izvorul 
de sub Stînca Ripicenilor. Ce in
stincte ancestrale îndeamnă pașii 
neșovăitori ai căprioarelor? Din 
vremi străvechi, din penultima 
glaciațiune, cînd Prutul și-a pă
răsit vechea albie pentru a-și 
croi alta mai adîncă, a țîșnit 
aici, din Stînca de la Ripiceni, un 
izvor puternic. Apele lui nu înghe
țau niciodată, așa că împreju
rimile au fost continuu cercetate și 
locuite de om. Și sălbăticiunile vre
mii se îndreptau spre acest sin
gur loc unde se mai puteau a- 
dăpa în iernile grele și cu deose
bire în fazele glaciare, cînd apele 
Prutului erau înghețate tun.

în 1885, geologul Gregoriu Ștefă- 
nescu a descoperit aici, în apro
piere, la Mitoc, unelte de cremene 
preistorice. Era cea dintîi descope
rire de acest fel din țara noastră și 
ar fi rămas dată uitării, dacă pro
fesorul loan Simionescu, geolog și 
el, în prelegerile ținute la Univer
sitatea din Iași, nu i-ar fi îndemnat 
pe studenți să-și îndrepte cercetă
rile și asupra străvechilor dovezi de 
viață și muncă lăsate de omul pri
mitiv pe meleagurile Prutului.

Curînd după aceasta, studentul 
N. N. Moroșan a adus profesorului 
său cîteva asemenea unelte de cre
mene cioplită. Interesul arătat de 
Ioan Simionescu acestor descoperiri 
a însemnat pentru tînărul student 
un puternic imbold și, în scurtă 
vreme, a cutreierat valea Prutului 
între Ștefănești și Mitoc, descope
rind 15 așezări paleolitice, printre 
care și cea de lîngă izvorul de la 
Stînca Ripiceni.

Cunoșcînd aceste descoperiri, In
stitutul' de arheologie al Academiei 
R. P. Romîne a programat și a efec
tuat în ultimii patru ani săpături 
de mare amploare la Ripiceni. A- 
cum, la încheierea lucrărilor, pu
tem prezenta unele rezultate în 
ordine cronologică. La adîncimi de 
10—11 metri, în prundul Prutului, 
în pietrișurile depuse de el, s-au 
descoperit unelte de muncă — aș
chii tăioase, cioplite din cremene — 
aparținînd oamenilor din paleoliti
cul inferior, deci cu o vechime de 
200 000—250 000 ani.

Cercetările au dovedit că aceste 
pietrișuri aparțin ultimei intergla- 
ciațiuni și că oamenii primitivi care 
cutreierau atunci acele meleaguri 
erau de felul pitecantropilor.

In cei 10 m de nisipuri, mîluri, 
luturi și soluri care s-au depus apoi, 
în cursul ultimei glaciațiuni, peste 
vechiul prund al Prutului, săpătu
rile noastre au dat la iveală mai 
multe straturi succesive de locuire. 
Pitecantropilor le-au urmat oameni 
de tip neanderthal, care în paleoli
ticul mijlociu se ocupau mai ales 
cu vînătoarea mamuților. Numeroa
se resturi fosile, cu deosebire fil

deșii de mamut, arată că în jurul 
izvorului se așezase o puternică 
ceată de vînători ai acestor animale 
uriașe. La 6 m adîncime am desco
perit o movilă de configurație rom
boidală, cu lungimea de 9 m și lăr
gimea de 6 m, alcătuită din peste 30 
de fildeși de mamut. între aceștia, 
arme și unelte de cremene cioplită 
— cuțite, vîrfuri de lance, râzătoare 
de piei din piatră, bulgări de praș
tie — iar pe deasupra lor pietre 
mari.

Cunoșcînd unele practici rituale 
cinegetice ale populațiilor aflate 
încă pe treapta comunei primitive, 
ni se pare că avem de-a face aici 
cu un loc de cult vînătoresc. Fil
deșii au fost depuși aici de către 
oamenii primitivi împreună cu 
arme și unelte, probabil după un 
anumit ritual, în credința că în fe
lul acesta lipseau animalul uriaș de 
apărare, pentru a putea fi răpus 
mai ușor.

De ce s-au așezat vînătorii de 
mamuți lîngă Stînca de la Ripiceni? 
Aici, Prutul, neputînd să-și croiască 
albia în stînca dură de calcar, era 
mai puțin adînc și ca atare mai 
ușor de trecut. în migrațiile lor se
zoniere, toamna, minați de viscole 
spre miazăzi, primăvara, la reîn
toarcerea spre miazănoapte- către 
pășunile eliberate de îngheț, mamu
ții, rinocerii siberieni și renii aveau 
în calea lor, și la dus și la întors, 
acest vad obligator de trecere. Aici, 
lîngă izvor, oamenii primitivi ați
neau calea vînatului, îndrumîndu-1 
prin hăituială către prăpăstiile 
Stîncii Ripicenilor, unde înspăimîn- 
tat se prăvălea în gol.

Mai tîrziu, în paleoliticul Supe
rior, izvorul și vadul de trecere de 
la Stînca Ripiceni au reprezentat 
un loc de atracție și pentru omul 
fosil, devenit asemănător cu cel de 
astăzi și care a hălăduit pe aceste 
meleaguri pînă la sfîrșitul paleoli
ticului. O dată cu încheierea ulti
mei glaciațiuni și intrarea în peri
oada geologică actuală, rînd pe rînd, 
s-au perindat în preajma izvorului 
de la Stînca Ripiceni oameni din 
epoca neolitică, epoca de bronz, din 
perioada prefeudală și feudală, pînă 
în zilele noastre.

Cercetătorii au putut urmări aici-

evoluția uneltelor de la simple 
așchii tăioase, din piatră ciopli
tă, pînă la fel de fel de tipuri de 
cuțite, râzătoare, vîrfuri de lan
ce și săgeți, toate din același 
material, dar de forme tot mai per
fecționate. Deosebit de interesantă 
este descoperirea cîtorva vetre de 
foc, în jurul cărora s-au găsit gră
mezi mari de așchii de cremene, 
rămase de pe urma „fabricării“ 
uneltelor. Materia primă, silexul 
cretacic (cremenea), de bună cali
tate, aflată din belșug în prundul 
Prutului, a fost „exportată“ de omul 
primitiv încă în paleoliticul supe
rior pînă în valea Bistriței, la Ceah
lău, la o distanță apreciabilă. S-a 
constatat chiar că încă în acea vre
me par să fi existat meșteri iscu
siți și „specialiști“ care au lucrat 
nu numai pentru nevoile comunită
ții lor, ci și pentru schimb. Epocile 
următoare sînt caracterizate mai a- 
les prin obiecte de ceramică — artă 
necunoscută în paleolitic.

Din epoca prefeudală au rămas 
ca mărturie a activității omenești 
urmele unor locuințe săpate în pă- 
mînt, de tip bordei, iar din cea feu
dală, mari gropi de păstrat cereale, 
în formă de pară, putînd cuprinde 
pînă la jumătate vagon de grîu sau 
mei, porumbul nefiind cultivat încă 
pe atunci. Și multe, multe altele...

Șantierul arheologic de la Ri
piceni a devenit un bogat izvor 
de cunoștințe cu privire la trecutul 
îndepărtat al patriei noastre și, în 
ținutul în care pînă acum cîtăva 
vreme se mai vorbea de „uriași“ și 
^cremeni de fulger“, noile muzee, 
prin exponatele lor, demonstrează 
vizitatorilor că așa-zișii „uriași“ de 
altădată erau doar mamuți, deci 
neam cu elefanții, iar „cremenelede 
fulger“ arme și unelte ale oameni
lor primitivi care nu cunoșteau încă 
metalele...

Bogăția materialelor descoperite a 
îngăduit șantierului nostru să înte
meieze un muzeu sătesc la Ripiceni, 
primul muzeu sătesc din regiunea 
Suceava, și să sprijine înființarea 
unui muzeu raional la Săveni, pre
cum și să înzestreze cu materiale 
arheologice și paleontologice mu
zeele de la Suceava, Dorohoi și Bo
toșani.

C. S. NiCOLÂESCU-PLOPȘOR 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

Fildeși de mamut din locul de cult vînătoresc

La centrala nucleară „Latina" de lingă Roma se procedează la încărca
rea reactorului cu elemente combustibile conținînd uraniu natural 

(Din revista „Atomes")

RĂSPUNDEM CELOR CARE
Un nou domeniu de utilizare a petrolului

VICTOR BUICU, electrician din 
Craiova, ni s-a adresat cu întrebarea 
dacă țițeiul oferă și alte posibilități de 
utilizare, pe lîngă aceea de sursă de 
energie și materii prime.

Deparafinarea uleiurilor și a motori
nei în scopul asigurării fluidității lor 
și în perioadele reci ale iernii consti
tuie de mult o preocupare a cerce
tătorilor. Constatînd că în solurile 
îmbibate cu țiței și în bazinele de de
cantare ale rafinăriilor se dezvoltă anu
mite specii de microorganisme, bacterii 
și în special drojdii, cercetătorii au 
reușit să izoleze o drojdie care, în anu
mite condiții de temperatură și aerare, 
pusă în contact cu o motorină parafi
noasă, se dezvoltă și se înmulțește con- 
sumînd din ea hidrocarburile parafinice 
liniare. Descoperirea prezintă interes nu 
numai pentru realizarea' obiectivului 
inițial, anume coborîrea punctului de 
congelare al unor fracțiuni petroliere 
grele, ci și pentru organizarea unei ali
mentații complete și echilibrate a ani
malelor și păsărilor.

Produsele vegetale, care constituie 
hrana de bază a multor animale, conțin 
zaharuri, grăsimi și proteine, numai că 
proteinele sînt sărace în anumiți ami- 
noacizi esențiali, cum sînt lizina și treo- 
nina, cuprinse numai în proteinele de 
origine animală. Produsele vegetale sînt 
sărace și în vitamine din grupul B,

strict necesare unei dezvoltări normale. 
Din aceste considerente, în crescăto
riile modeme se introduc în alimenta
ția animalelor și păsărilor cantități co
respunzătoare de vitamine din grupul 
B, precum și proteine de proveniență 
animală, sub formă de nutrețuri com
binate. Actualmente, cea mai ieftină 
sursă de proteine animale este făina 
de pește, rezultată din prelucrarea in
dustrială a peștelui oceanic, care nu a- 
coperă însă nici pe departe necesitățile.

Drojdia obținută prin procedeul men
ționat mai sus, de deparafinare cu a- 
jutorul microorganismelor, are un con
ținut de proteine de 45—50 la sută, cu 
o compoziție asemănătoare cu aceea a 
proteinelor animale, fiind bogată în li- 
zină, treonină și în alți aminoacizi esen
țiali. Ea are, de asemenea, un conținut 
ridicat de vitamine Bi B2 Bu B12, a- 
cid nicotinic și acid pantotenic, fo
losiți ca stimulenți în creșterea anima
lelor și a păsărilor. în această drojdie, 
vitaminele se află împreună cu alți fac
tori de creștere, cu o structură încă 
necunoscută, dar care prin acțiunea lor 
ușurează asimilarea proteinelor. Dintr-o 
tonă de motorină cu un conținut de 10 
la sută hidrocarburi parafinice se pot 
obține 900 kg motorină deparafinată și 
100 kg drojdie uscată, cu compoziția 
mai sus-amintită.

Experimentările făcute în străinătate

Manifestări 
științifice

In Capitală se desfășoară Coloc
viul de fizica solidului, organizat de 
Institutul de fizică al Academiei R. 
P. Romîne. Participă oameni de 
știință și cercetători din institute ale 
Academiei și ale unor departamente, 
cadre didactice din învățământul su
perior, precum și delegați din R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Lu
crările colocviului vor dura trei zile.

★

Astăzi își încheie lucrările Confe
rința națională de psihiatrie, orga
nizată de Uniunea societăților de 
științe medicale din R. P. Romînă și 
Societatea de psihiatrie. în cele trei 
zile cît a durat conferința au fost 
dezbătute 88 de comunicări științi
fice legate de problema schizofre
niei, comunicări prezentate de către 
oameni de știință și cercetători de 
la institute de cercetare și clinici 
din țară, precum și din Austria, R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Franța, 
R. D. Germană, R.F. Germană, R.P. 
Ungară, U.R.S.S.

★

Tot astăzi ia sfîrșit cea de-a X-a 
sesiune științifică a cadrelor didac
tice ale Institutului de medicină și 
farmacie din București. în cadrul 
sesiunii s-a organizat un simpozion 
pe tema: „Probleme actuale ale 
imunopatologiei“, o masă rotundă la 
care s-au discutat „Probleme teore
tice și practice ale geneticei uma
ne“. S-au mai prezentat comunicări 
privind numeroase alte probleme ale 
științelor medicale.

VOR SĂ ȘTIE 
în ultimii ani pe loturi mari de animale, 
folosindu-se această drojdie în prepa
rarea nutrețurilor combinate ca sursă 
de proteine și vitamine au confirmat 
valoarea ei nutritivă.

Iată deci să țițeiul, utilizat inițial ca 
sursă de energie, apoi ca bază de ma
terii prime pentru bunuri de consum 
(materiale plastice, fibre sintetice, cau
ciucuri sintetice etc) oferă — desigur 
nu într-un viitor prea apropiat, căci 
problema mai trebuie studiată sub dife
rite aspecte — și posibilități avanta
joase pentru obținerea de proteine care 
ar putea contribui la o dezvoltare sim
țitoare a producției de produse animale.

Ing. Mircea L1VEANU

MARIN BALEA, muncitor coopera-: 
tor din București, ne întreabă dacă în 
tehnica fotografică nu se abordează 
căi noi, deosebite de cele tradiționale.

După cum se arată în „Revue des 
produits chimiques“, la Universitatea 
din Bristol (Anglia) s-a elaborat recent 
o nouă tehnică fotografică bazată pe 
descompunerea la lumină a iodurii de 
plumb și nu a bromurii de argint ca pînă 
în prezent. Noua tehnică permite su
primarea tuturor operațiilor de develo
pare, realizîndu-se clișee care pot fi 
mărite de pînă la 1 000 de ori cu păs
trarea clarității imaginii. Noul proce
deu se bazează pe descompunerea io
durii de plumb, încălzită la 200° C, o 
dată cu expunerea acesteia la lumină 
verde.

® Specialiști englezi au elaborai 
tehnologia de confecționare a unei 
sîrme cu o grosime între 1 și 10 
microni (fără izolație). Diametrul a- 
cestei sîrme cu izolație poate fi de 
la 10 la 120 microni. Această sîr- ! 
mă este extrem de rezistentă la în- < 
tindere, posedă o mare capacitate 
de conducere a electricității și bune 

I calități în ceea ce privește izolarea.
La un șoc termic maxim, realizat 
prin mutarea sîrmei din azot lichid 
în apă care fierbe, în izolația de sti
clă nu se formează fisuri. Ea poate 
fi folosită la transformatoare de frec
vență medie, bobine de impuls, bo
bine pentru relee de înaltă tempe
ratură, microcircuite pentru mașini 
de calculat (sîrmă cu miez de aur), 
precum și în neurofiziologie (sîrmă 
cu miez de argint).

o „Metoda Lebedev“ se numește 
noua metodă de transmitere a ima
ginilor la distanțe mari elaborată 
în Institutul pentru problemele 
transmiterii informației al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. După 

Inoua metodă se transmit liumai 
contururile imaginii, aceasta fiind 
restabilită în întregime la postul de 
recepție. Chiar și în forma actuală, 
imperfectă încă, metoda duce la o 
îmbunătățire considerabilă a trans
miterii imaginilor. Cu aceeași can
titate de energie pot fi transmise, 
în loc de una, trei imagini televi
zate. Noua metodă, după afirma
țiile specialiștilor, poate fi utiliza
tă la orice mod de transmitere —- 
prin cablu, linii de radîorelee și 
lasere.

o La Institutul politehnic din 
I Gdansk (R. P. Polonă) au fost exe

cutate cîteva fotografii ale unor ful- j 
gere. Cercetările efectuate aici mo- jl 
difică substanțial concepțiile de pînă : 
acum în această privință. Pînă în 
prezent se presupunea că intensita
tea curentului unui fulger este de 
aproximativ 200 000 A, dar savanții 

I polonezi au înregistrat o intensitate
de 500 000 A. Pe baza acestor cer
cetări s-au construit o serie de noi 
tipuri de paratrăznete.

® Ingineri americani au fabri
cat o membrană groasă de 0,0254 
mm prin care pot respira sub apă 
atit omul cît și animalele. Dacă din 
această membrană se confecționează 
o încăpere în formă de cub și se 
scufundă în apa de mare, omul aflai 
în încăpere nu va simți lipsa de aer I 
și apă potabilă. Fabricarea acestei 
membrane are o mare importanță 
practică pentru confecționarea de ; 

Iplămînî artificiali, pentru aprovizio
narea cu aer și apă a bazelor sub
marine, pentru înlocuirea tuburilor 
voluminoase de oxigen folosite în 
spitale, pentru purificarea aerului de 
bioxid de carbon și de vapori de 
apă în încăperi și cabine de pasa
geri de pe nave. Dacă gazele trec 
rapid prin membrană, apa trece 
lent. Minereurile, care fac ca apa de 
mare să devină sărată, nu trec de Ioc ț 
prin membrană.

o S-a constatat că există o legă
tură directă între forma banchetei 
șoferului, gradul Iui de obosire și 
starea sistemului Iui nervos. Pentru 

Ia examina sub acest aspect noile 
automobile, a fost construit un ma- I 
nechin înzestrat cu tot felul de tra- I 
ductori. Constructorii speră să reali
zeze, cu ajutorul lui, varianta cea 
mai corespunzătoare de banchetă 
pentru automobile.Noi luârări din domeniul „Lumea animalelor“

reglării automate
Este îmbucurător faptul că litera

tura tehnică se îmbogățește cu noi 
lucrări în domeniul reglării auto
mate. De curînd au apărut în Edf 
tura tehnică lucrările „Introducere 
în tehnica reglării" de ing. Hugo 
Wittmers, traducere din limba ger
mană, și îndrumătorul „Montarea 
instalațiilor de automatizare", o a- 
daptare care ține seama de echipa
mentul fabricat în țara noastră, de 
standardele, normele și instrucțiuni
le în vigoare la noi, după lucrarea 
sovietică „Montarea echipamentului 
de control și reglare automată" de 
D. M. Vainștein.

„Introducere în tehnica reglării" 
de ing. H. Wittmers se adresează 
tuturor cititorilor care nu au cunoș
tințe sistematice de tehnica reglării 
automate. Editura a făcut o bună 
alegere cînd s-a gîndit să tipăreas
că o lucrare de acest gen, deoare
ce automatizarea este cerută de 
dezvoltarea producției moderne în 
diferite ramuri pe o scară tot mai 
largă. Este demn de remarcat stilul 
original folosit de autor pentru a-1 
introduce pe cititor în tainele reglă
rii. El pornește de la comportarea o- 
mului în procesul muncii și ajunge 
treptat la fizica reglării și stabilirea 
pe cale experimentală a elemente
lor de bază ale reglării. Expunerea 
este ajutată foarte mult de către 
utilizarea unor figuri clare, în două 
culori, care evidențiază anumite 
aspecte mai interesante din text. în 
capitolele următoare se tratează 
regulatorul automat, elementul au
tomatizat, procesul de reglare, iar 
în partea finală se trag concluzii 
generale și se prezintă legăturile 
dintre tehnica reglării și alte ramuri 
ale tehnicii.

Remarcăm că, pe parcursul lectu
rii, regulile și principiile de bază se 
recapitulează des, ceea ce duce la 
o ușoară întipărite a lor în memo
ria cititorului. Sînt convins că lucra
rea va fi bine apreciată de un cerc 
foarte larg de cititori care doresc 
Să cunoască acest domeniu.

care se 
lucrului 
utilajele 
și proii-

îndrumătorul „Montarea instala
țiilor de automatizare" constituie un 
îndreptar general pentru personalul 
tehnic care lucrează în domeniul 
montării și exploatării aparatelor 
de măsură, control și reglare auto
mată. Realizată prin prelucrarea 
substanțială a lucrării sovietice a- 
mintite, această carte poate fi con
siderată în bună măsură ca o lucra
re originală, căci ea scoate în evi
dență experiența dobîndită de spe
cialiștii din țara noastră în acest 
domeniu, prezintă unele realizări ale 
industriei constructoare de utilaje și 
aparate de automatizare din țara 
noastră.

După un prim capitol în 
tratează succint pregătirea 
de montare, sînt prezentate 
pentru prelucrarea tablelor 
lelor, pentru sudarea electrică și cu 
gaze, sculele și dispozitivele pen
tru montare în construcții de cără
midă, beton și metalice. Se tratează 
de asemenea montarea tablourilor, 
dulapurilor și pupitrelor, montarea 
țevilor, a cablurilor și a conductoa
relor, montarea aparatelor de mă
sură și control termotehnic, precum 
și a regulatoarelor automate uzua
le. în ultimul capitol se abordează, 
oarecum sumar, verificarea, încer
carea și predarea către beneficiar 
a instalațiilor de măsură, control și 
reglare, în prealabil montate.

Lucrarea ar fi fost și mai valoroa
să dacă se analiza mai profund 
conținutul materialului pe care 
urma să-1 cuprindă. Consider că era 
bine să se analizeze multilateral ti
purile constructive de panouri și pu
pitre elaborate de către institutele 
de proiectare din țara noastră și să 
se vorbească mai convingător des
pre perspectivele și avantajele tipi
zării acestora. Din păcate, în carte 
nu se vorbește despre montarea țe
vilor de impuls pentru aparatura 
pneumatică din sistemele pneuma
tice unificate, atît de răspîndite în 
prezent. De asemenea, cred că 39 

tratează insuficient pirometrele de 
radiație, și anume din punctul 
de vedere al montării lor. Era 
necesar, după părerea mea, să se 
dea o schemă de montare a lunetei 
pirometrului de radiație montat în 
peretele unui cuptor sau să se fi 
dat chiar schema de montare a lu
netei TEPA-50, despre care se vor
bește. Era bine să se fi înfățișat și 
schema de montare a manometrelor 
cu insuflare cu care se măsoară 
presiunea fluidelor corozive, sche
mele de montare a celor mai cunos
cute analizoare de gaze.

Se amintește prea sumar de mon
tarea regulatoarelor și nu se vor
bește nimic de montarea regulatoa-

CĂRȚI Șl REVISTE
In Capitală se desfășoară, între 16—25 noiembrie, tradiționala Decadă a cărții tehnico-științifice. Ea con

stituie un prilej de intensificare a popularizării și difuzării tipăriturilor de acest gen. Prezentăm astăzi cîte
va dintre aparițiile mai recente.

cu acțiune directă sau despre

a-

Și
(elaborat în R.P. Romînă) 
păcate, în lucrare s-au stre- 
și unele date inexacte (pag. 
322, 323 ș.a.). Se observă în 
că nu există o constanță în

relor 
regulatoarele tip 02 și 03. Lucrarea 
nu se ocupă nici de montarea 
paratelor sistemelor electronice u- 
nificate EAUS, USAKR (sovietice) 
SRUE

Din 
curat 
321, 
text 
denumirea diverselor elemente. De 
exemplu: la pagina 326 se vorbește 
întîi de „mecanism de execuție" ca 
imediat mai jos același lucru să fie 
denumit „ventil de reglaj". Credem 
că se cere un control mai exigent 
înainte de a se da drumul la tipar 
unei lucrări care este folosită de 
numeroși tehnicieni.

Totuși, lucrarea este, în ansam
blu, de un real folos pentru cei care 
muncesc în acest domeniu.

Ing. Dumitru PETCU
șeful biroului de documentare 
tehnică al uzinei „Automatica"

„Circuite cu tranzistoare în industrie
(voi. II)

în Editura tehnică a apărut volumul II al lu
crării „Circuite cu tranzistoare în industrie — 
Proiectare-Scheme", elaborată de un colectiv de 
specialiști coordonat de ing. Ion Felea. (Primul 
volum a fost prezentat în „Scînteia" nr. 6192). 
Această parte cuprinde capitolele care tratează 
proiectarea circuitelor de comutație și de ali
mentație care interesează aparatura electronică 
utilizată în. industrie și telecomunicații. Se dau 
metode de calcul și se explică scheme practice, 
ilustrîndu-se performanțele ce pot fi obținute în 
diferite variante. Lucrarea are misiunea să con
tribuie la extinderea aplicațiilor electronicii în 
industrie. Conținînd noile realizări pe plan mon
dial, ea constituie pentru proiectanții de aparate 
electronice și pentru alți cititori un îndreptar 
prețios.

Pagini dé chimie
Ca publicație de specialitate, 

„REVISTA DE CHIMIE" își informea
ză cititorii despre noile realizări teh
nice și științifice obținute în această 
ramură industrială care, prin grija 
partidului și guvernului, cunoaște 
o puternică dezvoltare. Ea solicită 
părerile specialiștilor din uzine, din 
institutele de proiectări și de cerce
tări în legătură cu extinderea apli
cării în producție a tehnicii și teh
nologiei moderne. în paginile ei sînt 
prezentate marile obiective intrate 
recent în funcțiune, noile sortimente 
de produse realizate 
noastre chimice.

în ultimele numere 
probleme de tehnologie 
îndeosebi atenția proiectanților și a 
celor ce vor lucra în noile unități 
ale industriei chimice. Descrierea 
documentată a procedeelor tehno

în uzinele

tratate 
solicită

sînt 
care

logice îndreaptă atenția asupra a 
ceea ce apare nou în tehnologia de 
fabricație. O dată cu reliefarea preo
cupării specialiștilor de a găsi so
luții noi pentru realizarea de insta
lații cu parametri tehnologici înalți, 
pentru aplicarea tehnicii moderne, 
articolele prezintă și unele aspecte 
legate de modul cum au fost rezol
vate diferite probleme de proiectare 
și construcție. în această categorie 
se încadrează articolele „Instalația 
de acid fosforic și tripolifosfat de 
sodiu de la Uzina de îngrășăminte 
chimice Valea Călugărească"
„Fabricarea policlorurii de vinii la 
Combinatul chimic Borzești".

în tematica articolelor referitoare 
la cercetarea teoretică și experi
mentală un loc important ocupă cele 
care vin nemijlocit în sprijinul ingi-

Și

„Viața animalelor", marea operă a na
turalistului german Alfred Brehm, a cu
noscut o serie de ediții și a fost tradusă 
în multe limbi. Nici o altă carie de zoolo
gie sau de științe naturale n-a avut un 
asemenea succes. Descrierile lui Brehm 
rămîn clasice prin prezentarea vie, a- 
tractivă și adevărată a vieții din marea 
lume, plină de curiozități, a animalelor.

Brehm fusese contrariat de faptul 
că majoritatea naturaliștilor din timpul 
lui se ocupau în primul rînd de studiul 
morfo-anatomic a| diferitelor forme de 
animale. Modul lor de viață — procu
rarea hranei, înmulțirea, cuibăritul, obi
ceiurile, migrațiile etc. — nu intrau, în 
general, în cercul lor de preocupări, ră- 
mînînd necunoscute.

In activitatea lui științifică, Brehm a 
urmărit să elucideze îndeosebi aceste 
probleme, iar descrierile lui i-au cucerit 
pe cititori prin căldura și dragostea cu 
care înfățișa viața animalelor. Ca natu
ralist ager și pasionai, el urmărea cu 
atenție viața animalelor din cele mai 
diferite complexe naturale, oricît de în
depărtate erau meleagurile studiate.

Brehm nu era un simplu explorator 
sau vînăfor. TI interesa tot ce era viu 
și astfel a reușit să ne prezinte o serie 

modernă
nerilor și al altor cadre tehnice din 
uzine. Ele prezintă diferite metode 
moderne pentru controlul fabricației 
și calității produselor ca : spectro
scopia, cromatografia, spectrofoto- 
metria în infraroșu etc.

O inițiativă bună a revistei constă 
în publicarea operativă a unor ma
teriale scurte, informative din între
prinderile industriei chimice : mă
suri pentru ridicarea calității pro
ducției, fabricarea de noi sortimen
te, promovarea metodelor moderne 
de cercetare în laboratoarele uzina
le etc. Ar fi util, firește, ca și arti
colele apărute la rubrica „Cronica" 
să redea cu mai multă operativitate 
problemele dezbătute și concluziile 
reieșite la diferite manifestări teh- 
nico-știintifice.

E. IOAN 

de dafe originale, deosebit de impor
tante din puncf de vedere științific șl 
necunoscute pînă la el. Astfel, la elefanți, 
el a observat că în turmă rolul condu
cător aparține celui mai puternic mascul, 
însă, în anumite situații mai dificile, con
ducerea o preia o femelă care, în pe
rioada sarcinii, dovedește mai multă a- 
tenție și prevedere. A făcut observații in
teresante asupra varanilor, șopîrle uriașe 
din deșert, aflînd că ele pot fi captu
rate dacă se sapă în galeriile șobolani
lor, unde se ascund. A descris multe, 
multe alte aspecte din viața animalelor.

Editarea în limba romînă a lucrării 
„Lumea animalelor" după Brehm esté 
fără îndoială o inițiativă prețioasă a E- 
diturii științifice. Cercuri largi de cititori 
din țara noastră vor găsi în această carte 
multe lucruri noi. Lucrarea tradusă îrt 
limba romînă redă tot fondu] științific al 
lucrărilor lui Brehm înfr-un singur volum, 
păstrînd stilul accesibil și atractiv al au
torului. In fața cititorului se desfășoară 
un tablou general al regnului animal, atît 
de bogat în varietatea formelor.

Această ediție este valoroasă și prin 
faptul că lucrarea a fost completată cu 
formele cele mai importante din fauna 
țării noastre,. precum(și cu unele din fau
na mondială, care tn ediția germană nu 
fuseseră incluse.

Unele probleme de biologie generală, 
ea apariția și dezvoltarea vieții și a 0- 
mului, sînt, în ediția romînească, tratat© 
mai pe larg, îmbogățite pe baza noilor 
cunoștințe, a teoriei materialiste despre 
natura vie. Aceste completări și modifi
cări contribuie la îmbunătățirea nivelului 
lucrării.

„Lumea animalelor" după Brehm 
este utilă nu numai profesorilor, studen
ților sau naturaliștilor amatori, ci orică
rui cititor dornic de cunoștințe noi des
pre lumea animalelor.

Cartea este ilustrată cu numeroasă- 
planșe în culori și fotografii. Credem to
tuși că există posibilități pentru îmbună
tățirea nivelului tehnic la care au fost 
reproduse. Sperăm că acest lucru va fl 
remediat în următoarele ediții care, e- 
ventual, vor prezenta cititorilor noștri o- 
perele Iul Brehm în mai multe volume,

Marfin HAMAR
candidat în științe biologice
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Expoziție de artă plastică cubaneză

în holul sălii mici a Palatului 
R. P. Romîne s-a deschis vineri la 
amiază Expoziția de pictură și gra
fică a artiștilor plastici Rene Porto- 
carrero și Râul Milian din Republica 
Cuba. Au participat Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Boris Caragea, președintele Consi
liului artelor plastice din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul A-

Timișoara

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI CĂRȚII SOVIETICE
Vineri după-amiază s-a deschis 

la Timișoara Expoziția cărții sovie
tice. Organizată la Muzeul regional 
al Banatului, expoziția redă prin 
panouri, grafice și standuri activi
tatea editorială desfășurată în 
U.R.S.S. în anii puterii sovietice. 
Sînt expuse lucrări din toate do
me .iile : literatură politică, tehnică, 
științifică, beletristică etc. într-un 
stand al expoziției sînt prezentate 
o parte din cele 254 de titluri din

„Cupa orașului București" 

la handbal

JOCURI ECHILIBRATE 
ÎN ETAPA
INAUGURALĂ

Primele întîlniri ale „Cupei ora
șului București“ la handbal în 7 fe
minin, desfășurate ieri seară în sala 
Floreasca, au fost vizionate cu in
teres de un public numeros. în cel 
mai important meci al etapei, re
prezentativele Moscovei și Belgra
de ’ui au furnizat un joc de bună 
€. itate, caracterizat prin echilibrul 
de forțe de pe teren și ardoarea cu 
care a fost disputat. Trecînd mai 
repede peste minutele „de studiu“, 
belgrădencele acționează cu mai 
multă dezinvoltură și, după 11 mi
nute, conduc cu 2—0. Jucătoarele 
sovietice își găsesc ritmul abia spre 
sfîrșitul reprizei, cînd înscriu pri
mul lor punct. Mai decise în atac, 
ele reușesc imediat după pauză să 
egaleze și să ia conducerea cu 3—2. 
în continuare ambele echipe luptă 
eu multă voință, jocul cîștigă în 
eficacitate și spectaculozitate, iar 
scorul, reflectînd situația de pe te
ren, indică avantaj cînd de o parte, 
cînd de alta, pentru ca în final să 
consemneze egalitate : 6—6. Față de 
evoluțiile lor anterioare, cele două 
formații ni s-au părut a fi în pro
gres, întîlnirile lor de astăzi și du
minică în compania selecționatelor 
A și de tineret ale Capitalei noastre 
anunțîndu-se în acest fel interesan
te. Pentru reprezentativa Belgradu
lui au înscris Iasic (3), Vockovic 
(2) și Pavic (1), iar pentru cea a 
Moscovei, Bobrova (3), Strelnikova 
(2) și Vuntesmeri (1).

Selecționatele A și de tineret ale 
Bucureștiului, care s-au întîlnit în 
deschidere, au oferit, de asemenea, 
un spectacol interesant, mai ales

Mîine în Suedia

încep „europenele“ de tenis 
te masă

Cea de-a patra édifié a campionatelor 
europene de tenis de masă, ultimul eve
niment de anvergură al anului sportiv 
internațional 1964, începe mîine în ora
șul suedez Malmö, unde peste 190 de 
jucători și jucătoare reprezenfînd 21 de 
Țări își vor disputa cele 7 titluri. Organi
zatorii fac în prezent ultimele pregătiri 
în sala „Baltiska" cu o capacitate de 
5 000 de locuri.

Primele trei zile ale „europenelor" sînt 
rezervate întrecerilor pe echipe, dotate 
cu cupele oferite de R. P. Romînă (femi
nin) și R. P. Ungară (masculin). Echipa 
feminină a tării noastre (Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, Eleonora Mihatca) 
joacă în grupa I alături de selecționa
tele Țării Galilor și Greciei, iar echipa 
masculină (Radu Negulescu, Dorin Giur- 
g.ucă, Adalbert Refhi și Marius Bodea) 
va juca în grupa 5-a împreună cu echi
pele Franței și R. S. Cehoslovace. Jucă
torii noștri vor participa apoi la cele 5 
probe individuale. Pe baza rezultatelor 
de la ultimul campionat mondial de la 
Piaga, Maria Alexandru și Ella Consfan- 
tinescu sînt „capi de serie" in proba de 

facerilor Externe, I.R.R.C.S., oameni 
de artă, ziariști.

Au luat cuvîntul sculptorul Ovi- 
diu Maitec, secretar al Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R. P. Romînă, și 
Manuel Yepe Menendez, ambasado
rul Republicii Cuba în R. P. Romînă.

Expoziția cuprinde compoziții, pei
saje și portrete.

(Agerpres)

operele scriitorilor romîni apărute 
în Uniunea Sovietică de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
și pînă acum.

La deschiderea expoziției, la care 
a participat un numeros public, au 
luat cuvîntul Gh. Leahu, artist 
emerit, președintele Comitetului re
gional de cultură și artă Banat, și 
Serghei Emelianikov, redactor șef 
al Editurii de stat pentru literatură 
din Moscova. (Agerpres) 

Jucătoarsa sovietică Bobrova șutează la poarta belgrădencelor în stilul 
ei caracteristic Foto : Gh. Vințilă

prin egalitatea de forțe dintre for
mații, asigurată pe de o parte de ex
periența bogată a primei garnituri, 
iar pe de altă parte de dîrzenia și 
plusul de vigoare al echipei de tine
ret. Combinațiile realizate de jucă
toarele noastre nu au fost însă fina
lizate cu suficientă eficacitate, a- 
runcările lor la poartă neavînd 
destulă forță. De asemenea, contra
atacurile rapide — una din armele 
lor de bază — nu au avut o frec
vență mulțumitoare, din care cauză 
jocul a părut deseori static. Prima 
selecționată a evoluat aproape de 
valoarea-i recunoscută abia în re
priza a doua, mai precis după ce e- 
chipa de tineret conducea cu 5—4. 
Dacă și în meciurile următoare vor 
fi „așteptate“ asemenea stimulente, 
atît jucătoarele cît și spectatorii pot 
avea surprize nu tocmai plăcute. 
Scorul partidei : 6—5 (4—3) pentru 
selecționata A.

Constantin ANI

simplu feminin, în care sînf angajate 67 
de jucătoare, printre care nume cunos
cute ca Agnes Simon (R. F. Germană), 
campioană europeană în 1963, Eva Foeldi 
(R. P. Ungară), Diana Rowe (Anglia), E- 
dith Bucholtz (R. F. Germană), Mary Sha- 
non (Anglia) și altele. Proba de simplu 
masculin reunește 127 de jucători în frun
te cu campionul european Hans Alser 
(Suedia), Zoltan Bérczik (R. P. Ungară), 
Jaroslav Stanek (R. S. Cehoslovacă).

Jucătorii romîni, sosiți joi seara la 
Malmö, au făcut ieri primul antrenament. 
Cu prilejul ultimelor trei ediții ale „eu
ropenelor" sportivii noștri s-au numărat 
printre protagoniști. La prima édifié 
(1958, la Budapesta), echipa feminină a 
Țării noastre a devenit campioană euro
peană, în proba de dublu bărbați am o- 
cupat locul doi, iar echipa masculină s-a 
clasat pe locul 4. La Zagreb, în 1960, 
Gh. Cobirzan și Maria Alexandru au cu
cerit titlul în proba de dublu mixt, iar 
Radu Negulescu s-a clasat pe locul doi 
la simplu, pierzînd în finală meciul cu 
Berczik (R.P.U.),

informații
Vineri seara, Nicolae Gheorghiu, 

adjunct al ministrului minelor și e- 
nergiei electrice, a oferit la restau
rantul Athenée Palace o masă în 
cinstea delegației de energeticieni 
americani condusă de Walker Cisler, 
președintele Consiliului Companiei 
de electricitate Detroit Edison și 
președinte al Institutului electric E- 
dison, care se află în vizită în țara 
noastră.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, specialiști din 
domeniul energiei electrice. Au fost 
prezenți William A. Crawford, mi
nistrul S.U.A. în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Simpozion
Vineri au luat sfîrșit în Capitală 

lucrările simpozionului „Aspecte din 
apicultura mondială“, organizat de 
Asociația crescătorilor de albine din 
R. P. Romînă. Timp de 3 zile, cît au 
durat lucrările simpozionului, cei 
peste 400 participant din unități a- 
gricole socialiste din toate regiunile 
țării, stațiuni de cercetări, tehnicieni 
și apicultori amatori au luat cunoș
tință despre unele metode actuale 
folosite în apicultură în diferite țări. 
Concomitent cu lucrările simpozio
nului a avut loc la Casa agronomu
lui din București un instructaj cu 
privire la asigurarea iernării în bune 
condiții a albinelor și la măsurile 
ce trebuie luate în vederea sporirii 
producției apicole în anul viitor.

(Agerpres)

De la I. T, B.
Din cauza lucrărilor de moderni

zare a străzii Labirint, începînd de 
ieri 20 noiembrie, orele 8, autobu
zele traseului 33 circulă deviate pe 
ambele sensuri de la str. Valeriu 
Braniște prin str. Traian, Foișorul 
de Foc apoi în continuare pe traseul 
normal.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 20 

noiembrie 1964 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 24 66 51 
53 2 59 20 30 86 84. Premii supli
mentare : 7 42 14.

Fond de premii : 772 953 lei.

Olimpiada de șah 
după 9 runde

în turneul final al Olimpiadei de 
șah de la Tel-Aviv s-au desfășurat 
partidele din cadrul rundei a noua. 
Reprezentativa țării noastre a în
tîlnit selecționata R. P. Bulgaria. 
Șahiștii bulgari conduc cu scorul de 
2—1. o partidă fiind întreruptă. Iată 
și celelalte rezultate : U.R.S.S.-
5. U.A. 3—0' (1) ; R. P. Polonă-Spa-
nia 2—1 (1) ; Argentina-Iugoslavia 
2—1 (1) ; R. S. Cehoslovacă-R. F. 
Germană 2—2 ; Izrael-R. P. Ungară 
2—2 ; Olanda-Canada 1—0 (3). Cla
samentul se prezintă astfel : 1.
U.R.S.S. 25 puncte (2) ; 2. R. S.
Cehoslovacă 20,5 puncte ; 3. Argen
tina 20 puncte (1) ; 4. R. P. Ungară 
20 puncte ; 5. S.U.A. 19 puncte (1) ;
6. R. P. Romînă 18,5 puncte (2) ; 7. 
Iugoslavia 18,5 puncte (2) ; 8. R. F. 
Germană 18,5 puncte (1). Vineri a 
fost ultima zi de odihnă.

Dummicâ, la radio

O nouă emisiune 
sportivă

Pentru mîine după-amiază ra
diodifuziunea a rezervat amato
rilor de sport o nouă emisiune 
de lungă durată (circa trei ore). 
Începînd din jurul orei 14, pe 
programul I vor putea fi ascul
tate în ordine aspecte de la par
tida de fotbal Progresul-Știința 
Craiova, ce se va desfășura pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală, radioreportaje de la cam
pionatele republicane de ciclo- 
cros, baschet, volei etc. în conti
nuare se vor transmite alternativ 
aspecte din repriza secundă a 
partidelor de fotbal de la Bucu
rești (Steaua-Știința Cluj), Con
stanța (Farul-C.S.M.S.), Ploiești 
(Petrolul-Dinamo București), pre
cum și a meciurilor de la Baia 
Mare (Minerul-U.T.A.) și Brașov 
(Steagul roșu-Dinamo Pitești).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Divergențele în problema F.N.M.
F.N.M. și reinarmarea
Germaniei occidentale

Sub titlul „F.N.M. și pericolul vest- 
german", săptămînalul LA TRIBUNE DES 
NATIONS a publicat un articol, în care 
se spune:

„Administrația S.U.A., cu proiectul său 
de forță nucleară multilaterală, este pe 
cale să-i joace o farsă urîtă Republicii 
Federale Germane, in măsura în care 
aceasta apare deja drept avanpostul 
Statelor Unite în Europa, bănuielile celor 
mai bănuitori vecini ai săi se trezesc ra
pid...

Trebuie să înțelegem că acest proiect 
este în primul rînd un acord militar ger- 
mano-american pentru folosirea even
tuală sau pentru amenințarea cu arme 
atomice în Europa. Participarea altor 
membri ai alianței atlantice la această 
combinație, și chiar a Angliei, n-ar servi 
în . orice caz decît la sistematizarea pro
iectului. Dar el va continua să fie, în 
ceea ce privește esențialul, ceea ce este 
acum, așa cum am arătat”.

Acest lucru este demonstrat — se ara
tă mai departe în articol — de acordul 
semnat zilele trecute la Washington de 
von Hassel, ministrul apărării al R.F.G., 
și care prevede cooperarea americano- 
vest-germană în producția unor tipuri 
de armament. „Este neîndoielnic — pre
cizează „Tribune des Nations" — că a- 
cest nou acord se referă deja la o nouă 
strategie (vest) germano-americană, 
strategie bazată pe proiectata forță nu
cleară multilaterală și fără legătură direc
tă cu ceea ce se considera drept „stra
tegia atlantică".

Teza franceză, pe care o voce „foarte 
calificată" a precizaf-o recent corespon
denților americani la Paris, susține că 
există o incompatibilitate între aceste 
două strategii. Dar ceea ce vocea „foar
te calificată" n-a subliniat este faptul că 
pericolul major al acestei afaceri ar fi 
acela de a face să dispară chiar și apa
rența de control și de limitare a reînar- 
mării germane de către partenerii săi 
europeni. ...Începînd din momentul în 
care această reînarmare va fi dirijată nu 
în cadrul N.A.T.O., ci într-un alt sistem, 
acela al forței nucleare multilaterale, ea 
va depinde mai direct și în mod mai 
exclusiv decît în trecut de un arbitrariu 
american, temperat de greutatea reală 
a intereselor (vest) germano-americane.

Ar exista multe feluri de a se răspun
de acestei manevre. Probabil că gene
ralul de Gaulle se va strădui s-o facă. 
Dar pentru aceasta el va trebui să-și re
vizuiască cu mai multă hotărîre politica 
sa față de Germania de pină acum. Căci 
în curînd nu va mai fi suficient să-i scu
zăm pe germani imaginîndu-ni-i ca pe 
niște victime inocente ale presiunilor a- 
mericane. In fața agravării pericolului 
german, problema unei politici de schimb 
se pune clar la Paris.

„Parisul nu-și ascunde 
decepția“

DiEÂWEW

Intr-o corespondență din Paris, avînd 
titlul de mai sus, ziarul vest-german „DIE 
WELT" analizează reacția Parisului față 
de recentele luări de poziție ale Bon
nului.

„O reținere care ascunde cu greu de
cepția Franței caracterizează reacția fo
rurilor oficiale de la Paris la declarațiile 
făcute în Bundestag de ministrul de ex

Corespondență din Londra

VÄSÜT JMĂU“ LA NEWCASTLE
Dealuri cu pante arămii, case solitare 

din piatră dură, pînze diafane și reci de 
ploaie, ierburi viguroase în bătaia vîntu" 
rilor boreale și, la scurte intervale, aglo
merări urbane sub bolfi de fum indus
trial ; peisajul, pe alocuri de un farmec 
aspru ca în paginile romanului „La răs
cruce de vînfuri" de Emily Bronfë, des
crește domol spre valea unde apele rîu- 
lui Tyne cedează impetuosului flux al 
Mării Nordului. Aci, la aproape 300 mile 
de Londra, pulsează sobrul Newcastle, 
port vestit în meșteșugul vaselor, centrul 
celei mai bogate regiuni din Anglia în 
extracția cărbunelui.

Așezarea, unde industria modernă 
ocupă un loc de frunte, păstrează totuși 
cu grijă mărturiile trecutului. Printre a- 
cestea semețul castel medieval în stil 
normand, faimosul Turn Negru, catedrala 
cu o variată arhitectură gotică și alte bi
serici construite cu secole în urmă, pre
cum și o abundență puțin obișnuită de 
relicve romane de pe timpul cînd legiu
nile italice stabiliseră aici un puternic 
castru, pilon important al unui întreg 
sistem de fortificafii. De altfel, puțin mai 
la nord de oraș se văd și azi vestigiile 
faimosului zid de apărare construit prin 
anul 120 al erei noastre, pe vremea îm
păratului Adrian, pe o distanță de 117 
km de la est la vest. înalt de 6 metri, 
gros de 2,50 metri, flancat de un șanț 
adînc, zidul avea 23 de posturi princi
pale păzite de cohorte pentru paza îm
potriva neînduplecatelor populații din 
nord și mai ales de teama vitejilor 
picți.

Podurile peste Tyne, la nivele diferite, 
fac legătuia cu malul stîng, dincolo de 
care se întind înneguratele meleaguri ale 
Northumberlandului, presărat cu impresi
onante castele. Se zice că la unul din 
acestea, Bamburgh, ar fi ajuns, în 
peregrinările sale Lancelot, cavalerul 
erou de la curtea legendarului rege 
Arthur. Am amînat însă pe altădată că
lătoria spre locurile înaripatelor basme 
nordice. Aveam, la numai cîfiva pași, ca 
o imagine vie a zilelor noastre, plămă
dită de mîinile meștere ala tonsfrucfo- 

terne al R. F. Germane, Schröder, în le
gătură cu politica față de Franța — scrie 
„Die Welt". Ța Quai d’Orsay (Ministerul 
de Externe francez — n, r.) se declară 
că dezbaterea nu a dus la schimbări im
portante în poziția Germaniei, nici în 
sens pozitiv și nici în sens negativ.

In discuții private însă observatorii 
francezi calificați nu omit să sublinieze 
contradicțiile ce decurg din faptul că gu
vernul federal aderă mai departe la pro
iectul F.N.M., deși partidul creștin-demo- 
çrat a luat hotărîrea să nu insiste asupra 
unei semnări rapide a tratatului privind 
forța atomică multilaterală.

Desfășurarea discuției ce a avut loc în 
Bundestag a fost însă decepționantă pen
tru francezi îndeosebi datorită faptului 
că cancelarul federal a ocolit pentru a 
doua oară o luare de poziție proprie, 
lăsînd totul pe seama ministrului său de 
externe. La Paris se consideră că această 
poziție nu este de natură să reînvie in
teresul lui de Gaulle pentru contacte cu 
șeful guvernului de la Bonn. De aceea 
speranța într-o îmbunătățire a atmosfe
rei, legată de convorbirile purtate la Pa
ris de Adenauer și Krone, rămîne limita
tă la compromisul în problema prețurilor 
agrare, care mai este posibil.

F.N.M. devine în schimb din ce în ce 
mai mult un obstacol categoric în calea 
unei înțelegeri politice între Franța și 
R.F.G. O personalitate de vază a parti
dului gaullisf a declarat zilele acestea : 
«Dacă Germania va intra în legiunea 
străină nucleară a S.U.A., făurirea Euro
pei (se are în vedere planul unității po
litice a „celor 6" n.r.) va deveni impo
sibilă». De aceea, se crede că discursul 
ce va fi rostit de de Gaulle duminica 
viitoare la Strasbourg, cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a recuceririi orașu
lui, nu va conține elemente pentru cons
truirea une! punți noi peste Rin. In 
cercurile apropiate de șeful de stat fran
cez se presupune că în ce privește rela
țiile cu Germania, discursul «se va ca" 
racteriza printr-o tăcere cu mai multe 
înțelesuri».

Compromisul realizat la Bruxelles, în 
pregătirea rundei Kennedy, este umbrit, 
considerîndu-se că el nu are atîta im
portanță politică. La Paris se declară că 
Franța și-a manifestat bunăvoința ca și 
toți ceilalți parteneri. Cu atît mai pu
ternică este considerată însă poziția de

Wandere

Sub titlul „Se apropie sfîrșitul imperiu
lui colonial portughez", săptămînalul vest- 
german „DIE ANDERE ZEITUNG" publică 
un articol de Fritz Meyer :

„Imperiul colonial portughez — scrie 
ziarul — a început să înainteze cu pași 
repezi spre năruirea sa. De la 25 sep
tembrie, în Mozambic au loc lupte sîn- 
geroase între unitățile armatei de elibe
rare și trupele coloniale portugheze. In 
Guineea portugheză, mișcarea de elibe
rare controlează 50 la sută din teritoriul 
țării și a început să instituie o administra
ție civilă, să organizeze o armată națio
nală avînd uniforme și armament unitar. 
In Angola de nord a fost declanșată o 
nouă ofensivă a Frontului de elibera-e 
angolez. Și în insula Timor (situată în 
Oceanul Indian, spre sud-esf de lava) 
zilele dominației portugheze par numă
rate : recent, în Indonezia vecină a fost 
constituit un „guvern în exil al insulei 
libere Timor" care, deși nu este sprijinit 
oficial de Djakarta, poate conta pe sim
patiile forțelor politice din Indonezia.

Situația Portugaliei devine tot mai cri
tică. Ministrul portughez al afacerilor 
externe, Alberto Franco-Nogueira, a ce
rut ca Papa Paul al Vl-lea să renunțe la 
vizita sa în orașul indian Bombay, pre
văzută pentru decembrie anul acesta, 

lilor de la șantierul naval Galafi — car- 
gobotul „Bacău”.

Trecem pe poarta imensă a unei ma
gazii și în față apare silueta elegantă a 
vasului, ancorat la dană, cu drapelul flu- 
turînd în viriul catargului. Comandantul 
navei, căpitanul de cursă lungă Aurel 
Zancu, ne întîmpină zîmbitor, cu tradifio- 
nalul „Bine afi venit", ne prezintă ofițerii, 
echipajul, ne arată și ne explică totul. 
Aflăm cu această ocazie că sînlem pe 
puntea celui mai tînăr cargou romînesc 
— „mezinul flotei noastre”, — cum îl 
alintă șeful mecanic Vanghele Mihăiles- 
cu. „Titlu efemer, adaugă el. „Mama" 
care l-a născut la Galați nu așteaptă 9 
luni. Așa că în curînd vom avea un alt 
„mezin".

„Al nostru s-a maturizat repede — 
spune secundul Boris Cazacu. Și-a în
ceput cursele anul acesta, în iulie, și to
tuși a avut timp suficient să învețe dru
murile Mediteranei, Balticii, Atlanticului, 
Mării Nordului. Acum ne aflăm Intr-o că
lătorie de transport comercial internațio
nal. In cursul ei am adus în Anglia pro
duse romîneșfi de export. La întoarcere 
vom încărca nitrat de amoniu pentru Gre

Newcastle. Vedere din port

pe care Franța va duce lupta la apro
piatele tratative în jurul pieței agrare 
comune”'.

Declarațiile lui Brosio 
au provocat o vie surpriză 
la Washington

Ziarul „LE MONDE", sub semnătura lui 
Jean Schwoebel, a scris următoarele :

„Declarațiile pe care le-a făcut la 
conferința parlamentarilor N.A.T.O., în 
problema forței nucleare multilaterale 
(F.N.M.), d. Manlio Brosio, secretar ge
neral al N.A.T.O., au produs senzație în 
capitalele aliate care, de la caz la caz, le 
apreciază sau le contestă. Cercurile ofi
ciale americane, în special, au părut 
deconcertate din cauza dublei afirmații 
făcute de el și anume că «ar trebu’ gă
sii un mijloc de a încorpora F.N.M. în 
structura politică și militară a alianței» 
și că această structură nu ar putea’ fi mo
dificată «tără consimțamintul deplin al 
unanimității membrilor săi». La Wa
shington se declară că F.N.M. va 
fi pus la dispoziția comandamentului su
prem aliat în Europa. Or — a precizat o 
persoană oficială —, punerea forțelor la 
dispoziția acestui comandament «nu este 
o decizie politică ci o decizie militară». 
O asemenea problemă nu trebuie, deci, 
supusă Consiliului N.A.T.O.

Această argumentare apare destul de 
surprinzătoare, mai ales că nimeni nu 
contestă caracterul profund politic al 
forței multilaterale. Chiar în ziua cînd a- 
ceastă argumentare era dezvoltată, gene
ralul Lemnitzer, după intervenția sa în 
fața parlamentarilor N.A.T.O., s-a eschi
vat să răspundă la toate întrebările care 
i-au fost puse în legătură cu F.N.M., afir- 
mînd că subiectul are mai curînd carac
ter politic decît militar. Astfel, Washing
tonul este contrazis de către cea mai 
înaltă autoritate militară aliată, un gene
ral american".

ÎN COLONIILE PORTUGHEZE
deoarece acum trei ani India „a răpit" 
regiunile Goa, Damao și Diu. Vaticanul 
a declarat, însă, că nu admite ca să fie 
pus în slujba politicii unei țări. Această 
distanțare a bisericii catolice de regimul 
de la Lisabona este deosebit de semni
ficativă, deoarece Salazar a putut conta 
pînă acum în permanență pe sprijinul 
clerului autohton, ca și al Vaticanului.

Pînă nu de mult, colonia africană Mo
zambic a fost prezentată în Portugalia 
drept un «cuib al păcii». Aceasta 
deoarece Portugalia a mizat întotdeauna 
pe lipsa de unitate între diferitele gru
pări de rezistență din coloniile ei și nu 
a precupețit pînă acum nici un efort 
spre a ațîța rivalitatea dintre aceste gru
pări. Acum. însă, această situație a fost 
depășită și diferitele organizații au găsit 
posibilități de colaborare între ele, dîn- 
du-și seama că neînțelegerile lor sînt 
doar în favoarea regimului lui Salazar.

In Mozambic s-au reunit FRELIMO 
(Frontul de eliberare) și UDENAMO 
(Uniunea național-democrată), în timp ce 
în Guineea portugheză PAIG (Partidul 
african al independenței al lui Cabrai), 
deține rolul conducător. Angola de nord 
este controlată acum. în cea mai mare 
parte, de UPA (Uniunea popoarelor din 
Angola), din membrii căreia este format 
guvernul angolez în exil. MPLA (Miș
carea populară pentru eliberare), condusă 
de Mario de Andrade și Agostinho Neto, 
colaborează acum strîns cu guvernul în 
exil.

Pentru toate aceste grupări de rezisten
ță a constituit un puternic sprijin moral 
faptul că la confernța de la Cairo a ță- 

cia, iar din Grecia vom aduce în țară 
mărfuri de import”.

In promițătoarea sa biografie „Bacău" 
a înscris popasuri multe. S-a oprii la 
țătmul Libanului, în radele Balticii, a 
străbătut Adriatica pînă la Ancona și Ra
venna, a trecut prin coloanele lui Her
cule' în apele de cleștar ale Atlanticului, 
a ancorat în adîncile golfuri franceze și 
britanice. In ultima sa călătorie, Atlanti
cul l-a primit încă din largul Biscayei cu 
vînt și valuri mari, iar la intrarea în Ma
rea Mînecii talazurile depășeau cabina 
de comandă. In asemenea cazuri, ne 
spune căpitanul, navele au de obicei de
rivă mare, sînt nevoite uneori să ia di
recții contrare rutei stabilite. Ca să stră
bată drumul de la Capul Finistère pînă la 
Southampton, „Bacău" a avut nevoie de 
două zile. îl întreb pe căpitan ce se în- 
tîmplă pe vas în timpul furtunii și ima
ginația îmi zboară la un clipper cu velele 
sfișiate, în timp ce strigătul comenzilor 
de pe punte e acoperit de vijelie.

„La bord, viata se desfășoară normal, 
îmi răspunde el. Carturile se succed po
trivit programului, fiecare își vede de 
ale lui. Răul de mare ? Să-fi spun drept,

DE PESTE HOTARE
Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 20 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că în zilele de 18 și 
19 noiembrie a.c. a avut loc la Praga 
Plenara Comitetului Central al Pai'- 
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
care a discutat problemele pregăti
rii planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1965, situația 
în agricultură și propunerile privind 
dezvoltarea producției agricole. Au 
fost examinate, de asemenea, unele 
propuneri privind reglementarea 
prețurilor de achiziție a produselor 
agricole.

Sesiunea 
Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 20 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că la 19 noiem
brie a avut loc la Berlin cea de-a 
9-a sesiune a Camerei Populare a 
R.D.G. Lothar Bolz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe, a prezentat un 
raport cu privire la relațiile poli
tice externe ale R. D. Germane.

0 delegație economică 
a L P. Bdgaria 
a sosit Is Pekin

PEKIN 20 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că în capitala 
R. P. Chineze a sosit o delegație 
economică guvernamentală a R. P. 
Bulgaria, în frunte cu V. Kadrinov, 
ministru adjunct al comerțului ex
terior. Delegația va purta convor
biri cu privire la schimburile co
merciale dintre R. P. Chineză și 
R. P. Bulgaria pe 1965.

rilor neangajate au fosf reprezentate 
prin observatori. Deoarece guvernul an
golez în exil are recunoașterea diploma
tică a unor state africane participante, 
Holden a putut lua parte chiar oficial, 
ca șef de guvern, la conferința la nivel 
înalt de la Cairo.

Noile livrări de carne de fun din Por
tugalia au devenit pentru Salazar o pro
blemă. In Portugalia se manifestă, de ani 
de zile, o tendință tot mai puternică de 
a se eschiva de la serviciul militar, ceea 
ce a constrîns regimul să adopte o 
lege specială împotriva «fugii din repu
blică». Orice tînăr portughez care, în 
dorința de a scăpa de perspectiva de a 
mur' în Angola, se refugiază pe teritoriul 
spaniol, este predat fără ezitare autorită
ților portugheze. Drumul spre Franța și 
spre restul Europei, care duce de ase
menea prin Spania, a devenit literal
mente de nefrecut pentru refugiații din 
Portugalia. Aproape zilnic în ziarele spa
niole se poate cili despre arestări de ce
tățeni portughezi care sînt predați poli
ției portugheze.

Regimului Salazar i se mai oferă o 
șansă — ca prin tratative cu mișcările 
de eliberare africane să pună capăt răz
boaielor coloniale sîngeroase și să gă
sească o formă de colaborare econom;că 
și politică cu coloniile. Nu pare însă ca 
Lisabona ar intenționa să folosească a- 
ceastă șansă. Războiul colonial sîngeros 
ascute însă în Portugalia tensiunile eco
nomice și sociale și creează condițiile în 
care regimului salazarist i se poate da lo
vitura mortală".

nu prea avem timp de așa ceva. Sînt 
printre noi cîfiva marinari la primele 
lor curse, dar nici unul nu a avut nevoie 
de pastile. Flăcăi rezisfenți. Te obișnu
iești și cu somnul, cu toate că tangajul 
te obligă uneori să te sprijini ba în cap, 
ba în picioare".

Coborîm scări abrupte și intrăm în 
sala mașinilor, unde hergheliile de cai 
putere așteaptă cuminți ora plecă
rii. Intr-o curățenie de farmacie, trecem 
în revistă apetisantele arme ale bucătă
riei, admirăm finisajul elegant și modern 
al cabinelor făcut parcă înadins ca să-fi 
stîrnească dorul de lungi plutiri, Gazdele 
ne asigură că într-adevăr marea are vră- 
jile ei irezistibile. Dar clarul de lună și 
poezia, cum spune secundul, nu se bucu
ră de exclusivitate ca în melodiile de 
muzică ușoară. Răsună într-adevăr în 
timpul liber și acorduri de chitară, se 
joacă șah și remi, dar caracteristică e ac
tivitatea intensă în larg și în porturi, pre
gătirea continuă, cursurile profesionale 
unde profunzimea calificării se măsoară 
cu sonda rezultatelor practice. Concursul 
„lubifi cartea”, îmi explică șeful electri
cian Scarlat Bratu, a antrenat fot echipa
jul. Plăcută este și joia tineretului, la care, 
după vîrstă, ar trebui să participe tot 
echipajul, dacă n-ar mai fi și cartul. In 
lungile curse, filmele procură clipe plă
cute, recreative, cînd e timp frumos, 
chiar pe punte sau, cum spun marina
rii, „la grădină". Părți din emisiunile de 
radio din țară sînt înregistrate și retrans
mise zilnic. „Undele dorului" — le de
numesc cei de pe vas.

La intrarea în docuri, un muncitor tînăr 
și robust, căruia îi cerusem să-mi arate 
drumul, ne spunea că a lucrat pe vas și 
că „Bacheu” (pronunțat în engleză) este 
un vas pe cinste. Aprecierile elogioase 
sînt de fapt adresate constructorilor de 
la Galafi.

Am lăsat echipajul pregătindu-se de 
plecare. „Afară", adică în larg, era vînt 
de gradul VIII și valuri înalte. Plecau 
însă cu încărcătură în pîntec și, deci, cum 
ne spunea căpitanul, cu stabilitate mă
rită. Se îndreptau cu nerăbdare spre 
schimbătoarea și capricioasa Mînecă, 
spre tălăzuilul Atlantic, pe „mișcătoare
le cărări", hibernale și lungi, cu desti
nația finală — Constanța.

Liviu RODESCU

londra, .19. noiembrie.
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Corespondență din Atena

AMESTECUL N.A.T.O. ÎN PROBLEMA
CIPRIOTĂ ESTE INACCEPTABIL“

Problema Ciprului a constituit joi 
după-amiază tema principală a in
tervențiilor reprezentanților Greciei 
și Turciei la conferința parlamenta
rilor N.A.T.O. de la Paris.

La Atena a stîrnit un ecou nefa
vorabil recomandarea comitetului 
politic al conferinței, propusă de de
legația americană, în care se ex
prima regretul că nu s-a găsit pînă 
acum o soluție pașnică a problemei 
Ciprului în cadrul N.A.T.O. sau al 
Consiliului Europei. Recomandarea 
mai cerea membrilor N.A.T.O. să 
sprijine pe mediatorul O.N.U. în pro
blema Ciprului, iar Grecia și Tur
cia, între care există relații încor
date, erau solicitate, printr-o formu
lare eufemistică, să reglementeze 
divergențele dintre ele în problema 
Ciprului, să lărgească „spiritul de 
cooperare greco-turc".

Delegații greci, Theocharis Ren
dis și Panayotis Yokas, au declarat 
că N.A.T.O, nu trebuie să se ocupe 
de această problemă. Theocharis 
Rendis a cerut să nu fie votată nici 
o rezoluție sau recomandare privind 
problema cipriotă și conferința să 
se abțină de la orice fel de amestec 
în această problemă care este în 
prezent de resortul O.N.U. P. Yokas 
a cerut ca, în cel mai rău caz, re
comandarea să nu rețină decît ape
lul adresat tuturor părților de a a- 
corda sprijin mediatorului O.N.U. 
Parlamentarii greci au început — 
după cum menționa azi presa grea
că — „o bătălie" spre a se evita vo
tarea recomandării sau cel puțin a 
se înlătura din ea unele formulări 
nedorite. Ei au argumentat că o a- 
semenea recomandare ar putea a- 
grava situația și ar putea fi chiar 
interpretată ca o critică la adresa 
O.N.U. Eforturile delegației grecești 
urmăresc să convingă că orice a- 
mestec al N.A.T.O. în problema Ci
prului este inadmisibil și dăunător. 
După cum se știe, guvernul grec se 
situează pe poziția că problema Ci-

prului trebuie să fie discutată la 
O.N.U. și declină orice competență 
a N.A.T.O.

Ziarele grecești au apreciat reco
mandarea ca o nouă încercare de 
amestec al N.A.T.O. în mult dispu
tata chestiune cipriotă. Iată cîteva 
titluri și extrase de presă : „Bătălia 
dură a Greciei la N.A.T.O. Este in
acceptabil orice amestec" (ETHNOS). 
„N.A.T.O. pune sub tutela sa o solu
ție" (ATHINAIKI). „Grecia respinge 
o nouă încercare de intervenție a 
N.A.T.O." — scrie TA NEA. Ziarul 
vede în recomandarea menționată 
nu numai o simplă exprimare a re
gretului că nu i s-a permis organi
zației atlantice să se amestece 

și o cultiva- 
pentru ames- 

a u-

în 
re 
tecul în această chestiune 
nor factori din afara O.N.U. „în orice 
caz, scrie TA NEA, o asemenea re
comandare creează un climat anti- 
grecesc printre țările membre ale 
N.A.T.O., iar la Nicosia această știre 
a provocat indignare".

ELEFTHERIA scrie, de asemenea, 
că rezoluția propusă de comitetul 
politic al conferinței interparlamenta
re a N.A.T.O. este inadmisibilă pen
tru Grecia. Rezoluția arată, continuă 
ziarul, că, în pofida asigurărilor re
cente ale lui Brosio, N.A.T.O. se sim
te încă ispitit să intervină în proble
ma cipriotă. ...Această încercare 
nouă de intervenție a N.A.T.O., în 
special în ajunul discutării proble
mei la O.N.U., care este singura au
toritate competentă, este cu totul ne
justificată — conchide „Eleftheria".

„Bătălia" dusă de parlamentarii 
greci n-a rămas fără rezultat. Co
misia politică a fost de acord să 
scoată din recomandare referirea la 
„regretul" că diferendul cipriot n-a 
fost supus Consiliului N.A.T.O. Tot
odată, a fost menținut, contrar voin
ței deputatului Yokas, apelul adre
sat guvernelor grec și turc de „a-și 
lărgi spiritul de cooperare".

Corespondență din Paris

„Fiecare zi ce trece pare să lăr
gească prăpastia între Franța și a- 
liații săi în ce privește capitolul nu
clear și atlantic, ca și cel al rapor
turilor dintre Europa occidentală și 
lumea anglo-saxonă" — a scris 
„Combat".

Prezentînd această situație, zia
rele se referă și la lucrările confe
rinței parlamentarilor din 
N.A.T.O. care și-a încheiat 
crările.

Agenția „France Presse", referin- 
du-se la dezbaterile conferinței din 
ultimele zile, le-a caracterizat 
ca „foarte animate". „Proiectul 
F.N.M., relatează agenția, a găsit 
cîțiva avocați, îndeosebi printre o- 
ratorii americani, germani și olan
dezi, dar mai cu seamă adversari 
care erau englezi, francezi și cana
dieni. Belgienii au avut o atitudine 
prudentă". Ca exemplu de „rechi
zitoriu fără milă" împotriva proiec
tului F.N.M., agenția citează dis
cursul lordului laburist Kennet. „Un 
proiect care seamănă confuzie în 
rîndurile prietenilor 'noștri și înăs
prește pe adversarii noștri, a spus 
el, este un fel de absurditate. O con
cepție a Europei occidentale, care 
exclude Franța, este o absurditate 
evidentă".

Comentînd expunerile parlamenta
rilor francezi la conferință, A.F.P. re
ține opoziția hotărîtă față de proiec
tul F.N.M., exprimată de generalul 
Billotte. „Proiectul, a spus el, ar 
pune capăt ideii unității europene, 
căci nu se poate concepe o Europă 
care să nu fie răspunzătoare pentru 
apărarea sa și pentru politica sa 
externă".

Conferința a adoptat cele 18 rezo
luții prezentate. în problema forțelor 
nucleare multilaterale a fost adop
tată o rezoluție de compromis, care 
se mărginește să recomande guver
nelor statelor membre ale N.A.T.O. 
să examineze în amănunțime toate 
propunerile făcute în această pri
vință. „Rezoluția — arată agenția 
France Presse — recunoaște, pentru 
a da o anumită satisfacție america
nilor, că F.N.M. suscită interes en
glezilor, că ea trebuie să fie fondată 
,~pe baze largi", iar francezilor că

țările 
azi lu-

OSLO 20 (Agerpres). — Ziarul 
„Dagbladet“, organul partidului 
„Venstre“ (Partidul liberal din Nor
vegia), a publicat un articol de fond 
în care subliniază divergențele din
tre declarațiile primului ministru. 
E. Gerhardsen, și ministrului aface
rilor externe, H. Lange, cu privire 
la atitudinea Norvegiei față de 
planurile de creare , a forțelor nu
cleare multilaterale ale. N.A.T.O. 
Lange 
să nu 
mului ministru în legătură cu a- 
ceastă problemă, precum și avertis
mentele care s-au făcut auzite în 
Storting (Parlamentul norvegian). 
Declarațiile lui Lange dovedesc că

nu putea, scrie ziarul, 
cunoască declarațiile pri-

Cipru, dar 
a climatului

Al. GHEORGHIU

soluția problemei controlului arme
lor nucleare trebuie să favorizeze u- 
nificarea progresivă a Europei și să 
respecte principiul egalității între 
America de nord și Europa". Cu toa
te acestea, 13 parlamentari s-au ab
ținut de la vot. Aceștia au fost re
prezentanții parlamentelor din țările 
scandinave, belgienii și un italian.

Printre alte recomandări adoptate 
se află cele privind crearea unei a- 
dunări parlamentare transoceanice, 
crearea unui comitet de lucru pentru 
studierea unei reforme a N.A.T.O. 
înainte de expirarea, în 1969, a Tra
tatului Atlanticului de nord, invita
rea tuturor părților interesate în pro
blema cipriotă să sprijine eforturile 
mediatorului O.N.U. Au fost aproba
te, de asemenea, o serie de reco
mandări cu caracter economic, mili
tar, cultural și științific.

Ca o primă apreciere a re
zultatelor Conferinței parlamenta
rilor N.A.T.O. cităm considerentele 
corespondentului din Paris al agen
ției D.P.A. : „Adunarea parlamenta
rilor N.A.T.O. a adus la fel de puține 
clarificări privind forțele < nucleare 
multilaterale, ca și guvernele lor. La 
încheierea dezbaterilor nu a existat 
nici un „da" sau un „nu" precis în 
ce ■ privește planul american de 
creare a unei flote înzestrate cu ra
chete „Polaris".

Tudor VORNICU
Paris, 20 (prin telefon).

încheierea conferinței generale Corespondență din Cairo

U. N. E. S. C. 0
© Rezoluție propusa de R. P. Romînă și alte 
țări recomandată sesiunii O.N.U. • Àcad. A. Joja 
ales vicepreședinte al biroului U. N. E. S. C. O.

PARIS 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Tudor Vornicu, transmite : 
Vineri dimineața, Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, l-a primit pe dl. George 
Villiers, președintele Consiliului na
țional al patronatului- francez, cu 
care a avut o convorbire în legătu-

ră cu dezvoltarea schimburilor eco
nomice dintre Romînia și Franța.

La convorbire au asistat Mihai 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior și ambasadorul R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor Di- 
mitriu.

ÎNAINTEA CONFERINȚEI

NATIONALE OIN YEMEN
J ” %'

PARIS 20. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite :

Vineri s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XIII-a Conferințe generale 
a U.N.E.S.C.O.

în ședința de închidere au luat 
cuvîntul R. Maheu, director general 
al U.N.E.S.C.O., și N. Sisakian, pre
ședintele actualei conferințe. Con
ferința a adoptat în unanimitate 
rezoluția propusă de R. P. Romînă, 
împreună cu Franța, Suedia, Mali, 
Maroc, Mexic, Pakistan, Senegal și 
Iugoslavia, prin care recomandă 
discutarea cu prioritate și adopta
rea la cea de-a 19-a sesiune a 
O.N.U. a Declarației privind edu
carea tineretului în spiritul idealu
rilor de pace, de respect reciproc 
și înțelegerii între popoare. în șe
dința plenară a conferinței, R. P. 
Romînă a fost realeasă în unani
mitate în Comitetul de rapoarte 
pentru cea de-a 14-a conferință ge
nerală a U.N.E.S.C.O., care vă avea

executiv 
executiv

loc în 1966. Din Comitetul de ra
poarte mai fac parte alte 28 de țări.

Vineri seara, după încheierea lu
crărilor celei de-a XUI-a sesiuni a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O., 
s-au deschis lucrările celei de-a 69-a 
sesiuni a Consiliului 
U.N.E.S.C.O. Consiliul
U.N.E.S.C.O., format din 30 de mem
bri, a ales prin vot secret biroul său 
compus din 7 persoane : un preșe
dinte, 4 vicepreședinți, președintele 
comisiei-program și președintele 
comisiei administrative a Consiliu
lui executiv. Au fost aleși : preșe
dintele Consiliului Executiv, Moha
med El Fasi (Maroc) — 26 voturi ; 
vicepreședinți : acad. Athanase Joja 
(R.P.R.) — 27 voturi, Attilio Dell'or 
Mâini (Argentina) — 27 voturi, Mary 
Smieton (Anglia) — 25 voturi, Bed- 
rettin Tuncel (Turcia) — 20 voturi. 
Membri : P. N. Kirpal (India) — 22 
voturi, președintele comisiei-pro
gram ; Gian Franco Pompei (Italia) 
-4 24 voturi, președintele comisiei 
administrative.

Cocteil la ambasada
L P. Române 
din Moscova

Program de reforme 
în Guineea

întrunirea de
LONDRA 20 (Agerpres). — La 

reședința de la Chequers a primu
lui ministru britanic, Harold Wil
son, s-a întrunit la 20 noiembrie 
ceea ce agențiile occidentale de 
presă numesc „înaltul consiliu de 
război britanic“, care urmează să 
examineze politica Angliei în dome
niul apărării. La consfătuire, pre
zidată de premierul 
iau parte miniștri 
laburist, specialiști 
militare, consilieri 
știință.

Potrivit relatărilor presei engleze, 
în cadrul discuțiilor vor fi exami
nate problemele privind menținerea 
așa-numitei independențe nucleare 
britanice și revizuirea acordului de 
la Nassau, poziția Angliei față de 
F.N.M. și alte probleme.

Participanții la consfătuire vor 
căuta în funcție de poziția Marii 
Britanii față de planul de creare

Harold Wilson, 
ai cabinetului 
în problemele 

și oameni de

vesi'-germani
și Piața comma

aceasta 
serie de 
agricul- 
și poli-

BONN 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul adunării generale anuale a 
Uniunii fermierilor din R.F.G., care 
s-a desfășurat săptămîna 
la Bonn, au fost discutate o 
probleme privind situația 
turii vest-germane, precum 
tica agrară vest-europeană.

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt, poziția Uniunii rămîne 
neschimbată în legătură cu armo
nizarea prețurilor la cereale în Pia
ța comună. Uniunea refuză orice 
scădere a prețurilor vest-germane 
la cereale, întrucît aceasta ar an
trena importante pierderi în veni
tul agricultorilor. Participanții la 
adunare au argumentat că o armo
nizare a prețurilor în Piața comună 
este imposibilă și au contestat tot
odată că pierderile agricultorilor 
vest-germani în cazul unei eventua
le reduceri a prețurilor ar fi de nu
mai 560 milioane mărci, așa cum a 
apreciat Comisia Pieței comune, 
arătînd că acestea s-ar cifra în jur de 
1,2 miliarde mărci. De asemenea, 
Uniunea a ajuns Ia concluzia că pro
ducătorii lezați de o eventuală ar
monizare a prețurilor nu vor putea 
fi despăgubiți.

Compromis lis reuniunea Ă.E.L.S.
Ieri s-au încheiat la Geneva lucrările 

Sesiunii Consiliului ministerial al Asocia
ției europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.), din care fac parte : Anglia, Sue
dia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Aus
tria, Portugalia și Finlanda ca țară aso
ciată. Problema care a format obiectul 
principal al discuțiilor a fost consecin
țele pentru partenerii Angliei din 
A.E.L.S. ale măsurilor restrictive adoptate 
recent de guvernul britanic. Această pro
blemă a dat naștere „celei mai grave

în guvernul norvegian există două 
păreri. Obiecțiile făcute în Storting 
împotriva forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. s-au referit nu 
numai la participarea Norvegiei la 
aceste forțe, ci și la crearea lor. 
Crearea forțelor nucleare multilate
rale, subliniază ziarul, poate duce 
la schimbarea întregii politici în do
meniul înarmării atomice. în timpul 
ultimelor dezbateri în problemele 
de politică externă, continuă „Dag
bladet“, au fost exprimate destul 
de multe păreri în favoarea renun
țării, în general, la planurile de 
creare a forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O. Lange însă n-a 
ținut seama de ele.

crize a acestui organism de la crearea 
sa cu cinci ani în urmă”, a scris „Journal 
de Geneve".

In timpul celor două zile de ședințe, 
majoritatea secrete, membrii A.E.L.S., scrie 
agenția Reuter, au criticat vehement mă
surile britanice. In cirsul nopții de joi 
spre vineri, în cea mai lungă ședință din 
istoria aceste: organizații, a intervenit, 
așa cum relatează agenția „France 
Presse", un acord între ministrul de ex
terne britanic (care a avut mai multe 
convorbiri telefonice cu premierul Wil
son) și ceilalți reprezentanți ai țărilor 
membre ale A.E.L.S. Acordul, pe baza că
ruia s-a redactat și comunicatul final al 
înfîlnirii, scoate în evidență faptul că gu
vernul britanic va începe să desființeze, 
în următoarele luni, suprataxa de 15 la 
sută impusă importurilor engleze. Comu
nicatul final precizează, totodată, că 
„ceilalți membri ai A.E.L.S. au atras a- 
tenția miniștrilor britanici, prezenți la. se
siune, că aplicarea suprataxei de 15 la 
sută este incompatibilă cu obligațiile a- 
sumate de guvernul britanic în cadrul 
convenției de la Stockholm".

Acordul realizat la 20 noiembrie deși 
a dus la atenuarea încordării din . sînul 
A.E.L.S. nu prevede totuși o dată pre
cisă cînd Anglia va reduce taxele va
male. Corespondentul agenției A.P. 
subliniază că reprezentanții britanici au 
precizat în ședința de joi că desfiin
țarea treptată a suprataxei de 15 la sută 
nu va putea fi adoptată mai devreme 
de primăvara viitoare. La rîndul său mi
nistrul de externe englez Gordon Walker, 
într-o declarație făcută ziariștilor imediat 
după sosirea sa la Londra, a declarat că 
nu poate să precizeze această dată.

la Chequers

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în Uniunea Sovietică 
a tovarășei Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă din R. P. Ro
mînă, Nicolae Guină, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în U.R.S.S., a oferit în 
saloanele ambasadei o gală de filme 
și un cocteil.

Au participat E. A. Furțeva, mi
nistrul culturii al U.R.S.S.-, I. N. 
Medveev, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al U.R.S.S. pentru 
relații culturale cu țările străine, 
A. I. Popov, mipistrul culturii al 
R.S.F.S.Ri, oameni de cultură și artă. 

. Reuniunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

CONAKRY 20 (Agerpres). — La 
Conakry s-a deschis sesiunea unită 
extraordinară a Adunării Naționale 
a Republicii Guineea și a Consiliu
lui Național al revoluției, organul 
suprem al Partidului democrat 
(partid de guvernămînt). Sesiunea 
va examina un program amplu de 
reforme în domeniul economic, po
litic și social. Programul prevede, 
printre altele, trecerea în proprie
tatea statului a întregului comerț 
exterior și reducerea considerabilă a 
sectorului particular în comerțul in
terior.

Sînt anunțate reforme și în ceea ce 
privește unele măsuri de reorgani
zare a Partidului democrat din Gui
neea. La deschiderea sesiunii a luat 
cuvîntul președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture.

La începutul acestei luni, cînd s-a dat 
publicității comunicatul cu privire la tra
tativele duse în micul orășel sudanez 
Erkwit, între reprezentanții regimului re
publican. din Yemen și ai tortelor rega
liste ale fostului imam alungat în urmă 
cu doi ani, opinia publică din fările ara
be avea motive să-și manifeste optimis
mul. Acordul realizat cuprindea două 
puncte principale și anume încetarea os
tilităților și rezolvarea, pe cale pașnică, 
a diferendelor dintre cele două părji.

Începutul a fost promițător. Primul punct 
a fost tradus în viață; pe toate frontu
rile luptele aii încetat cu 12 ore mai de
vreme decît se prevăzuse în acord. La 
Sanaa, președintele Sallal a anun)af o 
amnistie și posibilitatea întoarcerii în tara 
pentru toți cei care au luptat împotriva 
republicii, cu singura obligație de a de
pune armele. Cîteva sute de rebeli s-au 
întors.

a F.N.M. și față de acordul de la 
Nassau să pregătească o serie de 
contrapropuneri pe care premierul 
Wilson le va prezenta președintelui 
Johnson cu ocazia vizitei sale la 7 
și 8 decembrie la Washington. A- 
genția France Presse, comentînd lu
crările consfătuirii de la Chequers, 
este de părere că proiectul forțelor 
nucleare multilaterale va domina 
discuțiile programului de apărare. 
Guvernul laburist, scrie agenția, se 
opune acestor forțe în forma lor ac
tuală, deoarece ele ar costa prea 
scump, exprimînd părerea că F.N.M. 
ar oferi din punct de vedere militar 
puține avantaje și că, totodată, ar 
putea prejudicia încheierea unui 
eventual pact asupra neproliferării 
arrhelor nucleare.

alegeri administrative în Italia
ROMA 20. — Corespondentul A- 

gerpres, Octavian Paler, transmite : 
Vineri a fost ultimă zi a campaniei 
electorale pentru alegerile adminis
trative ce se desfășoară duminică în 
Italia. Ediția actuală a alegerilor ad
ministrative are, față de cele prece
dente, un plus dezinteres, pentru ob
servatorii politici, dat fiind că este 
prima consultare a urnelor pe plan 
național după formarea actualei co
aliții guvernamentale de „centru- 
stînga“. Principalele partide politice 
italiene au prezentat liste de can
didați în toate provinciile. în dia
logul campaniei electorale, care con-

Cînd s-a pus problema pregătirii con
ferinței nationale de la 23 noiembrie (a 
cărei deschidere se pare că va fi amînată 
cu o săptămină) au început să apară și 
greută)ile. Despre ce 
La masa tratativelor, 
toate probabilitățile se 
in localitatea Abbas, 
pierea frontierei cu Arabia Saudită, ur
mează să ia loc 169 de persoane alese 
din rîndul șefilor religioși, șeicilor, mili
tarilor, comeician)ilor și altor categorii 
sociale. Repartizarea este ufmătoarea: 84 
de republicani, 84 de regaliști și un șeic 
neutru, care va prezida lucrările. După 
cum stipulează acordul, scopul conferin
ței este „stabilirea definitivă a păcii în. 
Yemen". Cu acest lucru se declară de 
acord ambele părfi. Dar cum să se a- 
jungă la el și pe ce bază? Se pare că 
republicanii și regaliștii dau o interpretare 
diferită însuși acordului realizat. Astfel, 
republicanii afirmă că scopul conferinței 
nu constă în discutarea naturii regimu
lui deoarece acest lucru a fost dejac,no- 
tărît. Președintele Sallal a declarat că 
acordul de la Erkwit „a proclamat sfîrși- 
tul regimului corupt al imamului". In ceea 
ce-i privește pe regaliști, există păreri 
care afirmă că ei ar pune problema în
toarcerii imamului. Dacă acestea sînt po- 
zifiile celor două părfi va exista oare vreo 
posibilitate de conciliere? AAulfi din ob
servatorii politici din Orientul Mijlociu 
sînt de părere că tratativele vor consfinți 
regimul republican și că conferinfa se 
va transforma într-o adunare constituan
tă >în vederea adoptării Constituției per
manente a Yemenului. „Conferința — 
scrie ziarul englez „Sunday Times", are 
perspective bune de a ajunge la un com
promis pentru reglementarea dificultăți
lor din Yemen care durează de 26 de 
luni". Alții înclină să creadă că tratati
vele vor eșua chiar de la primul con
tact. Aceștia din urmă ignoră însă faptul 
că poporul yemenit e hotărît să-și gă
sească liniștea necesară pentru a-și con
sacra eforturile edificării tării.

este vorba ? 
care după 

vor desfășura 
situată în apro-

form Constituției durează 45 de zile, 
partidele s-au angajat într-o ascuțită 
confruntare de poziții pe principale
le teme ale vieții politice italiene. 
Luînd cuvîntul în Piața San Gio
vanni din Roma, la ultima întrunire 
organizată de Partidul Comunist 
Italian, Luigi Longo, secretar gene
ral al P.C. Italian, a arătat că nu
mai socialismul poate depăși contra
dicțiile societății burgheze. „Noi 
vrem, a adăugat Longo, o societate 
italiană bazată pe muncă, pe solida
ritate între toți oamenii muncii, pe 
dreptul tuturor oamenilor muncii la 
bunăstare, la cultură, la conducerea 
treburilor publice“.

începînd de duminică dimineața 
și pînă luni (votarea durează pînă 
luni dimineața tîrziu), milioanele de 
alegători italieni se vor îndrepta 
spre urne pentru a alege noile con
silii comunale și provinciale. în 
multe articole apărute în ultimele 
zile în presa italiană se acreditează 
din ce în ce mai pronunțat ideea că 
alegerile din 22 noiembrie, deși ad
ministrative, vor avea consecințe 
importante pentru viitorul politicii 
italiene.
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După recenta descoperire a unor comploturi antiguvernamentale în 
Republica Tanzania populația a organizat puternice demonstrații de 

protest împotriva uneltirilor colonialiste

TOKIO 20 (Agerpres). — La To
kio a avut loc deschiderea oficială 
a celei de-a 47-a sesiuni extraordi
nare a Parlamentului japonez. De 
fapt, lucrările sesiunii au început 
la 9 noiembrie, cînd a fost ales 
succesorul lui Ikeda, noul prim-mi- 
nistru al Japoniei, Eisaku Sato. După 
aceea ele au fost întrerupte. Primul 
ministru, Sato, ministrul afacerilor 
externe, Shiina, și ministrul de fi
nanțe, Tanaka, vor rosti sîmbătă 
cuvîntări cu privire la politica in
ternă și externă a guvernului japo
nez, după care va fi anunțată o nouă 
pauză de două zile. Observatorii a- 
preciază că actuala sesiune a Parla
mentului va fi una din cele mai ani
mate din ultimii ani. Partidele de 
opoziție intenționează să se pronun
țe împotriva politicii noului guvern

îia asemenea probleme interne ca : 
creșterea continuă a costului vieții, 
falimentul întreprinderilor mijlocii 
ții mici și altele. De asemenea, se 
așteaptă dezbateri vii în problemele 
de politică externă și, îndeosebi, în 
problema referitoare la consimță- 
mîntul guvernului japonez privind 
accesul submarinelor atomice ame
ricane în porturile japoneze. Se știe 
că vizita submarinului american 
„Dragonul Mării“ în portul Sasebo 
a provocat un val de proteste în în
treaga Japonie. Lucrările celei de-a 
47-a sesiuni a Parlamentului vor 
dura pînă la 18 decembrie. Sesiunea 
urmează să examineze și să aprobe 
bugetul suplimentar pentru anul fi-' 
nanciar în curs, precum și o serie 
de alte legi.

SCURTE ȘTIRl i 
a

GEORGETOWN. A fost dat pu
blicității joi manifestul Partidului 
popular progresist, partid de guver- 
nămînt, în legătură cu alegerile gene
rale care vor avea loc în Guyana 
Britanică în luna decembrie. Primul 
ministru, Cheddi Jagan, a declarat că 
partidul său urmărește ea în cazul 
victoriei în alegeri să declare Guyana 
Britanică Republică independentă în 
cadrul țărilor Commonwealth-ului și 
să urmeze o politică de nealiniere.

ziua de 17 noiembrie două grupuri de 
militari sud-vietnamezi. au pătruns pe 

Sok-

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
nunță că la Budapesta a sosit o dele
gație economică japoneză. După cum teritoriul cambodgian în regiunea 
a declarat Tokusaburo Kosaka, con- tabon din provincia Swai Rieng. unde 
ducătorul delegației, aceasta este 
prima delegație economică oficială ja
poneză care vine în Ungaria după 
terminarea celui de-al doilea război 
mondial. El și-a exprimat speranța că 
vizita va contribui la dezvoltarea le
găturilor economice, comerciale și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

WASHINGTON. Președintele John
son a declarat la o reuniune a Consi
liului de administrație al Comisiei 
pentru dezvoltarea .economică că nu 
se prevede o creștere a cheltuielilor 
militare americane, care se ridică în 
prezent la aproximativ 50 miliarde de 
dolari, reprezentînd peste jumătate 
din bugetul global anual al S.U.A. 
Bugetul apărării — a spus el — ar 
putea fi redus dacă în cursul aniloi 
viitori situația internațională va per- 

. mite acest lucru. Declarația lui 
Johnson urmează anunțului potrivit 
căruia în cursul viitoarelor 18 luni 
vor fi închise 95 de instalații mili
tare americane.

MADRID. A luat sfîrșit procesul 
intentat unui grup de 39 de mineri 
asturieni acuzați „de propagandă ile
gală" și de „asociere ilicită", în 
timpul marilor greve ale minerilor din 
Asturia, din anul 1963. Apărarea a 
cerut achitarea tuturor acuzaților, în 
timp ce procurorul, în rechizitoriul 
său, a cerut ca instanța să pronunțe 
sentințe între 3 și 20 de ani de 
chisoare. Verdictul va fi cunoscut 
următoarele două sau trei zile.

au fost întîmpinați de către grănicerii 
cambodgieni. De ambele părți, se spu
ne în comunicatul ministerului, s-au 
înregistrat răniți.

BELGRAD. A fost terminată con
strucția autostrăzii pare leagă orașul 
iugoslav Niș de granița cu Bulgaria. 
Terminarea acestei lucrări face ca 
Belgradul și Sofia să fie legate in 
prezent printr-o magistrală modernă, 
care are o mare însemnătate econo
mică și turistică pentru Iugoslavia 
Bulgaria. Construcția magistralei 
fost finanțată de ambele țări.

și
a

CARACAS Politia venezueleană

în-
în

au 
pen-

a 
eliberat pe liderul sindical Cruz Ville
gas, care a fost arestat pe aeroportul 
Maiquetia, cînd s-a înapoiat de la se
siunea Consiliului executiv al Federa
ției Sindicale Mondiale desfășurată la 
Budapesta.

ROMA. La sediul din Roma al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru a- 
iimentație și agricultură (F.A.O.) s-a 
anunțat joi că Malta a devenit mem
bră cu drepturi depline a acestei or
ganizații. In prezent, F.A.O. numără 
108 membri cu drepturi depline și trei 
membri asociați.

SEUL. Autoritățile sud-coreene 
interzis apariția revistei „Sedai" 
tru faptul că aceasta a publicat un 
articol consacrat problemei reunifică- 
rii țării. Autorul articolului, directorul 
postului de radio „Munhva", Van Ren 
Diu, a fost arestat, iar împotriva lu
crătorilor revistei a fost intentată o 
acțiune judiciară.

PNOM PENH. Ministerul Informa
țiilor al Cambodgiei a anunțat că în

PARIS. Senatul francez a dezbătut 
proiectul bugetului militar al Franței 
pe anul 1965 și s-a pronunțat împo
triva creditelor pentru crearea „for
ței de șoc atomice", adoptînd cu 156 
voturi pentru și 74 contra un amen
dament în acest sens. Potrivit agen
țiilor de presă, se așteaptă ca în acest 
caz proiectul bugetului militar al 
Franței pe 1965 să fie pus din nou

în discuția celor două Camere ale 
Parlamentului. Proiectul fusese ante
rior adoptat de către Adunarea Na
țională.

WASHINGTON. Luna viitoare la 
Washington urmează să înceapă noi 
convorbiri între reprezentanții S.U.A. 
și Republicii Pangma cu privire la re
vizuirea Tratatului încheiat în anul ' 
1903 între cele două țări, care 
lează regimul zonei canalului 
nama.

BONN. Ministrul de externe 
german Schröder pleacă ; 
Washington. în cercurile 
mentale de la Bonn se subliniază că 
scopul principal al # călătoriei lui 
Schröder este reluarea consultărilor 
periodice între guvernele american și 
vest-german, consultări care prin forța 
lucrurilor au fost întrerupte din cauza 
campaniei electorale din S.U.A.

RIO DE JANEIRO. Potrivit știri
lor sosite din La Paz, șeful juntei mi
litare boliviene, generalul Rene Bar
rientos, a dat asigurări „Comitetului 
revoluționar al poporului" că nici el. 
și nici un alt militar, nu vor candida 
la președinția Boliviei în alegerile 
prevăzute pentru luna mai. Pe de altă 
parte s-a anunțat că junta militară 
boliviană a dizolvat vineri tribunalul 
electoral. Această acțiune a fost a- 
preciată de agenția Associated Press 
ca urmărind să împiedice diferite 
partide politice să creeze o coaliție 
creștin-democrată.
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