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LUCRĂRI DE SEZON
IN AGRICULTURĂ

Plantări de pomi fructiferi
Grăbirea

ALTE ÎNTREPRINDERI ANUNJĂ

ÎNDEPLINIREA PLANULUI ANUAL 
Șl A ANGAJAMENTELOR ÎN ÎNTRECERE

arăturilor 
de toamnă

Obținerea unor recolte mari la 
culturile care se însămînțează în 
primăvară este hotărîtă în mare 
măsură de buna pregătire a te
renului prin executarea arăturii 
de toamnă și fertilizarea lui cu 
cantități corespunzătoare de în
grășăminte. Eficacitatea arături
lor este dovedită cit se poate de 
limpede de rezultatele obținute 
ani de-a rîndul In unitățile agri
cole socialiste și stațiunile expe
rimentale. Porumbul semănat în 
ogoare de toamnă a dat producții 
sporite, mai mari cu pînă la 50 
la sută, față de cel semănat în 
arătură- de primăvară. Toamna 
aceasta, care s-a prelungit mult 
în aproape toate regiunile țării, a 
dat posibilitate mecanizatorilor 
din S.M.T. și gospodării de stat 
să facă arături pe suprafețe mari. 
Mecanizatorii de la S.M.T. 
Cuza Vodă, raionul Călărași, au 
arat la gospodăriile colective de
servite peste 8 000 hectare. în 
prezent ei lucrează pe ultimele 
hectare. Rezultate asemănătoare 
au obținut multe stațiuni de ma
șini și tractoare din regiunile 
Dobrogea și Galați.

După datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agricultu
rii rezultă că au fost făcute ară
turi de toamnă pe o suprafață de 
2 931 000 hectare. în ultima săn- 
tămînă, folosindu-se timpul bun 
de lucru, s-au realizat circa 
361 000 ha. Cele mai mari supra
fețe au fost arate în gospodării
le colective din regiunile Galați, 
Bacău, Dobrogea, București și în 
gospodăriile de stat din regiunile 
Galați, Bacău, Iași, Ploiești. Sînt 
condiții ca și în regiunile Argeș, 
Brașov, Banat să fie grăbit rit
mul arăturilor. în acest scop, me
canizatorii sînt chemați să folo
sească tractoarele rațional și cu 
întreaga capacitate de lucru. Or
ganizarea schimbului doi pe un 
număr cît mai mare de tractoare 
contribuie la grăbirea acestei lu
crări.

Practica a numeroase unități 
agricole arată că producțiile cele 
mai mari se obțin atunci cînd o 
dată cu arătura sînt încorporate 
în sol cantități corespunzătoare 
de îngrășăminte. Convinși de a- 
cest lucru, în multe locuri lucră
torii din G.A.S. și colectiviștii 
transportă și încorporează sub 
brazdă cantități însemnate de în
grășăminte. O dată cu executa
rea arăturilor, au fost încorpo
rate în sol pentru -Culturile de 
primăvară 2 000 000 tone îngră
șăminte naturale și cantități în
semnate de îngrășăminte chimi
ce. Pentru obținerea unor recolte 
mari în anul care vine este ne
cesar ca în toate unitățile să se 
intensifice transportul îngrășă
mintelor.

In livezi continuă plantatul po
milor fructiferi. Rezultate deosebite 
în această acțiune obțin lucrătorii 
gospodăriei de stat Cisnădie, raio
nul Sibiu. Pînă acum ei au plantat 
52 hectare din cele 74 hectare pre
văzute în plan. La gospodăria co
lectivă din Cîndești, raionul Foc
șani, după ce s-a amenajat în acest 
scop dealul Corbu, colectiviștii au 
trecut la săpatul gropilor și la plan
tat. Lucrările făcute de brigada

so lucrează la ridicarea ultimei porțiuni a digului din Insula Mare a Brăilei
Foto : A. Cartojan

Pe Șantierele
de

Și în acest an, în lunca inundabilă a Dunării au continuat cu inten
sitate lucrările de hidroameliorații. Un redactor al ziarului nostru a avut 
o convorbire cu tov. ing. Nicolae Mantz, director general în Comitetul 
de Stat al Apelor, în legătură cu stadiul acestor lucrări. Redăm declara
țiile făcute cu acest prilej.

în anul 1964 s-a prevăzut îndi
guirea și scoaterea de sub regimul 
inundațiilor a unor noi suprafețe si
tuate în lunca Dunării. După cum se 
știe, lunca inundabilă a Dunării con
stituie o rezervă importantă pentru 
extinderea suprafeței arabile a ță
rii, iar terenurile situate aici au un 
potențial productiv ridicat. Comite
tul de Stat al Apelor a început lu
crări noi pentru scoaterea de sub 
inundații a unor suprafețe de teren 
din Insula Mare a Brăilei și în in
cintele Gostinu-Prundu-Greaca, Ar- 
sache-Mahîru, Măcin-23 August și 
Brateșul de Jos. Acestea fac parte 
din acțiunea întreprinsă de partid 
și guvern pentru îndiguirea în lunca 
Dunării, într-o primă etapă, a 300 000 
ha teren. Planul pe 1964 mai pre
vede executarea unor importante lu
crări de desecare, stații de pompare, 
defrișări, destufizări, amenajări de 
orezarii și alte lucrări de hidroame
liorații.

Pentru realizarea planului a fost 
nevoie de un mare volum de lucrări 
la construirea digurilor, a canalelor 
de desecare și a amenajărilor pentru 
irigații. Pînă acum s-au realizat 
circa 25 de milioane mc. de terasa- 
mente, lucrările prevăzute fiind pe 
terminate. Ponderea cea mai mare 
au avut-o lucrările de îndiguiri. 
Pentru cei 231 km de diguri care se 
execută în acest an au fost necesari 
17 milioane mc de terasamente. 
Pe diferite șantiere, lucrările se pre
zintă astfel. La îndiguirea incintei 
Arsache-Mahîru, digul în lungime de 
13,4 km a fost terminat și acum 
se lucrează la ultimele finisări. 
Prin aceasta s-a realizat scoate
rea de sub inundații a unei su
prafețe de 5 460 ha. Se execută ul

condusă de Enache Sava sînt de. 
bună calitate. Realizări importante 
au obținut și membrii gospodăriilor 
colective Stoișești, Șuletea și Lălești 
din raionul Bîrlad, care au terminat 
această lucrare. In raionul Carei 
s-au plantat suprafețe mari cu pomi 
fructiferi pe terenurile nisipoase. 
Pînă acum, în întreaga țară s-au 
săpat gropi pe 7 000 ha și s-au făcut 
plantări pe 3 230 ha.

timele lucrări din prima etapă în in
cinta Gostinu-Prundu-Greaca unde 
un dig în lungime de 41,4 km va 
apăra de inundații o suprafață de 
peste 28 000 ha. Sînt în curs de ter
minare și lucrările de închidere a 
incintelor Măcin-23 August cu o su
prafață de 12 200 ha și Brateșul de 
Jos cu o suprafață de 13 200 ha.

Menționăm ca o realizare deose
bită îndiguirea Insulei Mari a Bră
ilei cu o suprafață apărată de 71 900 
ha, inclusiv 4 200 ha îndiguite în 
anii anteriori. Lucrarea a necesitat 
construirea unui dig de 135 km cu 
un volum de 9 100 000 mc terasa
mente. Deși îndiguirea era prevăzu
tă a fi terminată în primăvara anu
lui 1965, ea va fi încheiată pînă la 
sfîrșitul anului 1964, în numai 5 
luni.

Prin lucrările de îndiguiri execu
tate în acest an va putea, fi apărată 
de inundații o suprafață de peste 
130 000 ha, față de 74 300 ha cît fu
sese prevăzut inițial. Aceasta consti
tuie o realizare importantă a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
din execuție, precum și a proiectan- 
ților care lucrează în acest sector.

Realizările obținute au la bază, în 
primul rînd, introducerea unei me
canizări intense pe șantierele de hi
droameliorații. Trebuie să amintesc 
aici că săpatul și transportul pămân
tului la îndiguiri, inclusiv finisajele, 
s-au făcut mecanizat, în proporție 
de 100 la sută. Săpăturile la lucră
rile de desecări au fost mecanizate 
în procent de 90 la sută, prin folo
sirea draglinelor și drăgilor cu cupe 
refulante. Au fost mecanizate toate 
operațiile la lucrările de defrișare și 
în mare măsură la cele de la stațiile 
de pompare. Pe șantiere pot fi întîl-

Hunedoara

Secția a II a furnale
Colectivul secției a Il-a furnale 

de la Combinatul siderurgic Hune
doara a produs joi ultimele tone de 
fontă prevăzute în sarcinile de plan 
pentru acest an. La realizarea pla
nului anual de producție cu 28 de 
zile mai devreme au contribuit a- 
sigurarea unui mers normal și con
stant al agregatelor și aplicarea 
unor tehnologii avansate de topire 
a fontei. Aplicînd cu rezultate bune 
inițiativa pornită de ei privind re
ducerea continuă a consumului de 
cocs pe tona de fontă, jurnaliștii 
din această secție au realizat în 10 
luni ale anului economii peste plan 
în valoare de 18 369 000 lei. In ace
lași timp a fost îmbunătățită simți
tor și calitatea fontei.

Sighișoara

Fabrica de confecții îoava
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). Co

lectivul fabricii de confecții Tîrnava 
din Sighișoara a raportat că și-a in
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nile utilaje -de mare randament: 
screpere buldozere, eleveting-gre- 
dere, dragline și drăgi cu cupe și re
fulante.

Totodată s-a urmărit buna orga
nizare a muncii, care să permită fo
losirea cu randament sporit a- utila
jelor. în acest scop, în cadrul Trus
tului de utilaj terasier și al Trustu
lui de Construcții hidrotehnice și 
amenajări hidroameliorative s-au 
înființat unități specializate pentru 
lucrări de îndiguiri, desecări, defri
șări și nivelări, construcții hidro
tehnice și stații de pompare. Prin a- 
ceasta s-a reușit ca lucrările să fie 
executate în termen, iar timpul de 
staționare a utilajelor să fie scurtat 
mult. Lucrările executate în acest 
an sînt de bună calitate. De remar
cat că în anii 1963 și 1964 s-a reușit 
să se reducă prețul de cost la tera
samente cu aproape 40 la sută față 
de anii anteriori.

După cum se știe, îndiguirea te
renurilor și apărarea lor de inundații 
nu constituie totul. O bună parte din 
suprafețele ce se îndiguiesc sînt ocu
pate de bălți, stufărișuri, păduri de 
sălcii, pășuni slab productive și al
tele. Este deci nevoie să. se facă a- 
menajarea interioară a acestor in
cinte pentru care se execută rețeaua 
canalelor de desecare pentru evacu
area apelor în exces, defrișarea pă
durilor de salcie cu valoare econo
mică scăzută, destufizări, desțeleniri 
etc. Din 6,3 milioane mc terasamen
te prevăzute la lucrările de dese
care s-au realizat peste 5,5 milioane 
mc. Pînă în primăvară, cînd vor tre
bui evacuate apele interne, cele 26 
de stații de pompare cu o capacitate 
de aproape 100 mc pe secundă, pre
cum și construcțiile hidrotehnice mai 
mari care sînt în execuție vor putea 
intra în funcțiune. Se lucrează din 
plin și la defrișarea pădurilor de sal
cie din incinte. în primăvară, lucră
torii din agricultură vor putea 
trece la cultivarea unor noi terenuri. 

deplinit planul anual cu 34 de zile 
mai devreme. Pe primele 10 luni 
sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost depășită pe întreprin
dere cu 2,4 la sută. Rezultate bune 
au fost obținute în ridicarea calității 
produselor — obiectiv principal în 
întrecerea socialistă desfășurată aici. 
In perioada care s-a scurs din acest 
an 93,6 la sută din produse au fost 
încadrate la calitatea I, indice su
perior celui prevăzut prin plan. Un 
alt obiectiv al întrecerii colectivului 
fabricii Tîrnava l-a constituit folo
sirea gospodărească a materiei pri
me și materialelor.

Zece întreprinderi 
din regiunea Maramureș

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
Pînă la 4 decembrie a.c. colectivele 
a zece unități economice din regiu
nea Maramureș au raportat înde
plinirea înainte de termen a planu
lui anual de producție și angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă. Amintim printre acestea uzina 
„1 Mai“ din Baia Mare, mina „Sofia“ 
din exploatarea minieră Săsar, în
treprinderea forestieră și fabrica de 
cărămizi din Satu Mare.

Printre obiectivele de seamă ale 
întrecerii, la loc de frunte s-au si
tuat lupta pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost. Preparatorii de la exploata
rea minieră Săsar au primit în acest 
an minereu de bună calitate. Fișele 
diluției minereului de la mina „So
fia“ au înregistrat în 1964 o redu
cere simțitoare a cantității de steril 
în minereul livrat flotațiilor.

0 NOUĂ STATIE 
METEOROLOGICĂ

De curînd s-a dat in folosință o 
stație meteorologică de mare altitu
dine, la Pietrosul Rodnei. Ea se 
compune din două construcții sepa
rate : o stație de bază lingă lacul 
Iezer, la 1 785 m altitudine și o sta
ție automată situată pe vîrful Pie
trosul, la 2 305 m altitudine. înzes
trată cu aparatură modernă de trans
mitere automată a observațiilor în
registrate, stația a fost dată în ex
ploatare în scopul îmbunătățirii ob
servațiilor meteorologice, în cadrul 
Comitetului de Stat al Apelor. Da
tele meteorologice înregistrate la 
Stația automată sînt transmise la 
stația de bază unde sînt prelucrate, 
centralizate și comunicate Institutu
lui meteorologic. In stația de bază 
au fost create condiții bune de viață 
și de lucru pentru observatorii me
teorologi. Construcția a fost execu
tată de Districtul de gospodărire a 
apelor Cluj și a fost pusă în func
țiune cu 30 de zile înainte de terme
nul stabilit.

Punte între mină și preparație

La Cheile Argeșului se înalță pieptul de beton al barajului hidrocentralei

LA NIVEL ÎNALT
însemnări de la Conferința organizației de partid 

de pe șantierele hidrocentralei „16 Februarie"

PIN A LA 4 DECEMBRIE 1964 : o în corpul 
barajului s-au turnat peste 200 000 metri cubi de 
betoane • s-a realizat 53 la sută din aducțiunea 
principală • galeria de fugă este betonată în pro
porție de 55 la sută • s-au executat 95 la sută din 
lucrările de construcții în centrala subterană.

„La chemarea partidului nostru, 
mutăm munții din loc. Cine vrea să 
se convingă, să vină la Cheile Ar
geșului" — spunea unul dintre dele
gații la conferința organizației de 
partid de pe șantierele centralei 
hidroelectrice „16 Februarie" Argeș.

Dominante în dezbaterea confe
rinței au fost evaluarea precisă a ac
tivității organizației de partid, a co
lectivului de pe șantiere, sublinierea 
celor mai importante direcții spre 
care trebuie concentrate forțele ast
fel ca realizările anului 1965 să răs
pundă sarcinilor trasate : executa
rea în termen a lucrărilor, realizarea 
lor la un înalt nivel calitativ.

Sarcinile anului următor nu pot fi 
comparate cu cele ale anilor trecuți, 
după cum nici forța de acum a or
ganizației de partid nu poate fi mă
surată cu cea de la începutul lu
crărilor pe șantiere. Un vorbitor a 
amintit la conferință: „S-a pornit cu 
un nucleu mic și puternic. La con
stituire organizația de partid numă
ra 43 de membri de partid. Acum 
fiecare punct îndepărtat de muncă, 
fiecare lot are organizația lui de 
partid". Pe șantierele hidrocentralei 
lucrează circa 1 250 de membri și 
candidați de partid. O creștere can
titativă, dar mai cu seamă calitati
vă. Ea se resimte în munca politico- 
organizatorică prin care organizații
le de partid mobilizează în jurul ioi 
întregul colectiv.

Prin tunele lungi de aducțiune Ar
geșul își va culege afluenți noi ; To- 
pologul, Vîlsanul, Cematul... Șantie
rele hidrocentralei au și ele mii de 
afluenți : din toate unghiurile patriei 
sînt prezenți aici mesageri. Mii de 
oameni, tot atîtea gînduri, o singură 
aspirație. Au mărturisit-o în cuvîn- 
tul lor la conferința organizației de 
partid și în convorbirile pe care 
le-am avut cîțiva delegați și invi
tați :

„în prezidiul conferinței noastre 
a fost ales tovarășul Alexandru Far- 
caș, miner bine cunoscut. Fiind 
maistru la Iotul Aref — spunea tova
rășul Nicolae Berea — aș vrea să 
vă informez că în timp ce se desfă
șoară conferința noastră, schimbul 
doi al brigăzii tovarășului Farcaș dă 
ultima pușcătură prin care se rea
lizează 60 de metri liniari de înain
tare și betonare pe noiembrie. Cu 
aceasta, prin metode noi concepute 
și aplicate pe șantier — în condiții
le grele specifice lucrărilor galeriei 
de fugă — se realizează cea mai 
bună performanță la asemenea lu

crări de pe șantierul nostru. Putem 
spune că angajamentul luat de bri
gadă și pe care l-am urmărit pas cu 
pas este îndeplinit înainte de ter
men. Avem în față, de străpuns, încă 
sute de metri de tunel. Realizarea 
din noiembrie ne dă siguranța că 
sarcina lotului Aref pe 1965 va fi în
deplinită înaintea datei stabilite".

Delegații la conferința organizați
ei de partid au evocat vizita din a- 
cest an pe șantierele hidrocentralei 
a conducerii de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, indicațiile prețioase 
primite, modul cum ele sînt duse la 
îndeplinire „De o mie de ori ar tre
bui felicitați proiectanții, construc
torii, inginerii pentru construcțiile 
pe care le ridică la Cheile Argeșu
lui“ — a spus atunci tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Asemenea aprecieri 
au dat constructorilor o mai mare 
încredere în forțele lor, le-au insu
flat puteri proaspete.

Construcțiile văzute la suprafață, 
ca și cele din subteran, cresc zi 
de zi.

La conferință a fost invitat prin
tre alții și proiectantul principal al 
hidrocentralei, inginerul Mircea Si- 
pioeanu de la I.S.P.H. București. 
Iată-1 astăzi prezentînd delegaților 
la conferință cifre, proporții, com
parații.

— Ritmurile de excavații și be- 
tonări, tehnologiile de lucru ale 
constructorilor sînt la nivelul celei 
mai înaintate tehnici. S-au realizat 
pînă acum 42 la sută din ansamblul 
lucrărilor de la baraj, 53 la sută la 
aducțiunea principală, 80 la sută la 
castelul de echilibru. Galeria de 
fugă este betonată în proporție de 
55 la sută. Sînt executate 95 la sută 
din lucrările de construcții la cen
trala subterană. Din 28 de kilome
tri tunele pentru aducțiunile secun
dare au fost excavați și betonați 18 
kilometri.

Așa cum s-a apreciat la confe
rință, în înfruntarea și învingerea 
greutăților, între proiectănți și'cons
tructori s-a sudat spiritul de mun
că colectiv. Din frămîntări s-au 
născut idei, mari,., soluții din cele .mai 
ingenioase. Primele rezultate ale a- 
plicării noii metode de excavare și 
betonare a galeriei de fugă la sec-

Consfartlin MORARU 
Gheorghe CÏRSTEA

(Continuare în pag. îl-a)
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Corespondență de la O. N. U.

PRIMELE ZILE

£

La IPROFIL „23 August" din Tîrgu Mureș se iau temeinice măsuri tehnice 
și organizatorice pentru sporirea capacității anuale de produc
ție cu 1 000 garnituri mobilă și, con comitent, îmbunătățirea calității pro
duselor. în fotografie : David Pavel, tehnolog, inginerii Gavril Cionca și 
Gheorghe jinga consultîndu-se în fața planșetei. Ei fac pregătiri în ve

derea îmbunătățirii procesului tehnologic

Actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. se află încă la de
butul lucrărilor sale. Este perioa
da în care, în așteptarea abordă
rii concrete a problemelor înscrise 
pe agenda sesiunii și a formulării 
directe a pozițiilor față de ele, își 
vădesc însemnătatea acțiunile ce 
se desfășoară în afara sălilor de 
conferințe. Intîlnirile între grupuri 
de delegații, consultările sau 
schimburile de vederi bilaterale o- 
cupă în aceste zile un loc central 
în preocupările reprezentanților ce
lor 115 state membre ale O.N.U. ; 
este un prolog care s-ar putea do
vedi de bun augur pentru activita
tea celei de a 19-a sesiuni, pentru 
spiritul și atmosfera în care se va 
desfășura.

Problemele financiare și pozițiile 
diferite pe care le au delegațiile

în această privință au determinat 
pe secretarul general, U Thant, să 
propună o soluție provizorie pe 
co: re a formulat-o în felul următor : 
„Avînd în vedere deosebirile de o- 
pinii care s-au manifestat în rîn
dul statelor membre cu privire la 
desfășurarea celei de a 19-a se
siuni a Adunării Generale, am 
avut, în cursul săptămînii, consul
tări cu mai multe delegații cu sin
gurul scop de a evita o confrunta
re. în legătură cu aceasta pot men
ționa că există o înțelegere ca alte 
probleme decît acelea asupra că
rora nu sînt obiecții, să nu fie 
ridicate în dezbaterile generale. 
Sper că toți delegații vor fi de a- 
cörd cu această procedură".

între timp consultările continuă. 
Așa cum s-a anunțat, zilele aces
tea ministrul afacerilor externe al

R. P. Romîne a avut întrevederi cu 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., și cu Dean Rusk, secretarul 
de stat al S.U.A. Observatorii poli
tici și comentatorii de presă au ur
mărit de asemenea întîlnirile Rusk- 
Gromîko și ale comisiei de 12 
membri instituită de grupul afro- 
asiatic pentru a propune soluții.

Situația oarecum de expectativă 
existentă încă nu exclude încre
derea manifestată de numeroase 
delegații și de președintele nou 
ales al Adunării Generale, Quai- 
son Sackey, că aceasta va reuși în 
cele din urmă să-și concentreze e- 
forturile asupra dezbaterii cons
tructive a marilor probleme de pe 
ordinea de zi.

Deschiderea sesiunii a fost mar
cată de un eveniment care, deși 
frecvent în anii precedenți, nu și-a 
pierdut cu nimic din marea sa 
semnificație. Malawi, Malta și Zam
bia au devenit membre ale O.N.U.

George SERAFIN

(Continuare în pag. Vl-a)

Neliniște la conferința 
franco-vest-germană

Luînd cuvîntul la ședința de 
deschidere a celei de-a opta Con
ferințe franco-vest-germane, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Pa
ris, primul ministru francez, Geor
ges Pompidou, s-a referit din nou 
la neliniștea pe care o încearcă cei 
care doresc ..realizarea unei Eu
rope unite și europene“ din cauza 
înrăutățirii relațiilor franco-vest- 
germane. Reamintind „vicisitudi
nile“ intervenite in relațiile dintre 
cele două țări, Pompidou a decla
rat că anumite inițiative sînt de 
natură să întîrzie sau să compro
mită în mod periculos realizarea 
„acestei mari ambiții“, privind 
crearea unei Europe politice u- 
nite. Cu toate că nu a citat aceste 
inițiative observatorii remarcă că 
el s-a referit atît la problema for
țelor nucleare multilaterale în fa
voarea cărora s-a pronunțat

R.F.G., în ciuda opoziției Franței, 
cît și la problema armonizării pre
țurilor cerealelor în cadrul Pieței 
comune.

Constituirea Consiliului 
de stat in Sudan

în Sudan a fost numit un Con-, 
siliu de stat care își va asuma a- 
tribuțiile șefului de stat. Consiliul 
se compune din cinci persoa
ne, reprezentînd principalele par
tide politice (ulterior urmează, să 
fie desemnat un reprezentant al 
provinciilor din sud). Se știe că, 
după înlăturarea generalului Ab- 
boud din funcția de președinte, a- 
tribuțiile șefului de stat au fost 
preluate în mod provizoriu de că
tre guvern. Ziarele apărute vineri 
la Khartum au anunțat oficial că 
guvernul provizoriu își păstrează, 
în continuare, toate puterile exe
cutive și legislative, fiind singurul 
organ autorizat de a legifera.
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tere însemnată a productivității 
muncii și o calitate superioară a 
pieselor. Unele operații de asambla
re ce se executau manual au fost 
mecanizate.

Măsurile și-au dovedit eficacita
tea. în primul trimestru producti
vitatea muncii a crescut în secția' 
motor cu 25 la sută, iar în urmă
toarele trimestre — cu peste 30 la 
sută.

Inițiativa celor din secția motor a 
devenit repede cunoscută și aplica
tă. cu sprijinul conducerii tehnico- 
administrative și al comitetului de 
partid, în întreaga uzină. Serviciile 
de concepție din uzină au sprijinit 
și ele noua inițiativă, întocmind o 
parte a documentației tehnice. La 
oțelărie s-au introdus procedeul de 
confecționare a miezurilor prin „îm
pușcare", turnarea cu maselote exo- 
terme; la secția forje s-a trecut la 
forjarea în matrițe cu figuri mul
tiple, 
toate 
nouă 
cutat 
lucrări de mică mecanizare decît în

La sfîrșitul anului trecut, după ce 
constructorii de tractoare din Bra
șov au discutat cifrele de plan pe 
1964, au inițiat o largă acțiune de 
descoperire a rezervelor interne. 
Sarcina de creștere a productivită
ții muncii cu 22 la sută în secția 
motor urma să se realizeze, ca și 
în celelalte, secții ale uzinei, în pri
mul rînd pe seama ridicării nive
lului tehnic al producției.

La fiecare linie de fabricație s-au 
organizat colective formate din 
tehnologul liniei, un maistru și mun
citori fruntași, care au analizat di
feritele faze și operații. In cîteva 
luni au fost făcute peste 300 de pro
puneri de măsuri tehnico-organiza
torice. Cele mai multe priveau in
troducerea de procedee tehnologice 
avansate, modernizarea unor mașini 
și utilaje, mecanizarea anumitor lu
crări, ridicarea calificării muncito
rilor — toate menite să asigure o 
înaltă productivitate a muncii, îm
bunătățirea calității produselor.

In ■ secția motor s-au introdus în 
ultimii ani-mașini agregate de înal
tă tehnicitate, care execută simul
tan mai multe operații și faze. Dar, întreg'an’ul"1963.'Extinderea ap’lică- 
pe aceeași linie se aflău""și mașini ~ '
cu randamente mai scăzute. Aces
tor mașini li s-au adaptat capete 
multiple reglabile sau alte dispozi
tive, asigurîndu-se pe lîngă o creș-

Broșarea 
sectoarele 
luni, în 
cu 50

s-a extins în . 
prelucrătoare. In 

uzină s-au exe- 
la sută mai multe

rii inițiativei a influențat mult re
zultatele obținute de colectivul uzi- 
,nei. In zece luni, producția globală 
planificată a fost depășita cu 6,6 Ia 
sută, productivitatea muncii a cres

cut cu 2,7 la sută, iar economiile 
realizate suplimentar la prețul de 
cost se ridică la aproape 5 milioa
ne lei.

Inițiativa constructorilor de trac
toare s-a extins în peste 50 de în
treprinderi din regiune. Pentru cu
noașterea și generalizarea ei, comi
tetele orășenești de partid Brașov, 
Sibiu, Mediaș au organizat schim
buri de experiență la care au par
ticipat numeroși muncitori, maiștri 
și ingineri. Prin efectuarea unor 
modernizări la o instalație de acid 
de la întreprinderea „Colorom“- 
Codlea, capacitatea acestei instala
ții s-a dublat. La Fabrica de postav 
din Prejmer s-au modernizat nu
meroase mașini, iar la Atelierele de 
reparat locomotive și automotoare 
din Brașov au fost executate peste 
70 S.D.V.-uri noi și s-a îmbunătă
țit construcția altor 40. In zece în
treprinderi constructoare de mașini 
planurile de măsuri tehnice și or
ganizatorice au fost suplimentate 
cu 430 noi obiective, care au con
tribuit la perfecționarea a peste 
9 100 faze și operații de lucru.

Este o inițiativă care, cîștigînd 
tot mai mult teren, face și mai fruc
tuoasă strădania muncitorilor și teh
nicienilor din întreprinderi pentru 
ridicarea calității producției.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

nr. 6435, se 
livrate de

„Scîn- 
semnala că 
către Uzi- 
nu sînt în- 
corespunză- 
trimisă re-

prezenta atît standardele în vigoa
re, cît și pe cele în curs de apari
ție sau de modificare. Ediția a IV-a 
a colecției „Fonte și oțeluri" va 
apare la începutul anului 1966. Vor 
fi analizate posibilitățile de a se 
include în planurile viitoare ale 
editurii și unele colecții de stan
darde privind unitățile de măsură, 
toleranțe etc.

Numărul orelor folosite la con
strucția unui apartament constituie 
un indicator important in aprecie
rea activității șantierelor, în strînsă 
interdependență cu . ridicarea . nive
lului câlitativ al lucrărilor. Față de 
anul 1959, pe șantierele trustului 
nostru, consumul de ore pe un apar
tament mediu este în acest an cu 
1 350 ore mai redus, iar productivita
tea muncii — cu aproape 50 
mai mare.

Reducerea consumului de 
apartament s-a realizat în 
rînd prin, ridicarea gradului 
dustrializare a construcțiilor șl de 
mecanizare a lucrărilor prin extin
derea metodei cofrajelor glisante, 
turnarea betoanelor în panouri de 
cofraje și alte metode moderne.

Pe șantiere s-a trecut la prefabri- 
carea nodurilor sanitare pentru in
stalații și a coloanelor de distribuție 
de la încălzirea centrală. O contri
buție însemnată la reducerea consu
mului de ore pe apartament a avut 
prepararea centralizată a betoanelor, 
mortarelor, cofrajelor și armăturilor. 
Pe șantierele din cartierele Grigo- 
rescu-Cluj, Oprișani-Turda, Dealul 
Florilor-Dej, unde se execută un vo
lum mare de construcții, s-au înfiin
țat stații centrale, ceea ce ne-a dat 
posibilitatea să folosim din plin ca
pacitatea betonierelor și a altor uti
laje, să reducem numărul de ore la 
aceste operații. Numai la construc
ția celor 2 000 de apartamente din 
cartierul Grigorescu, prin prepara
rea centralizată a betoanelor și a 
mortarelor s-au economisit circa 
100 ore pe fiecare apartament.

In ultimul timp s-a trecut la forme 
avansate de execuție a unor 
mente de construcție. Diferite 
crări, care înainte se executau 
persat pe șantiere, au trecut în 
cina unor ateliere — adevărate 
ții de producție industrială. Exe
cutarea centralizată, în atelie
re, a elementelor de construcție 
prezintă mari avantaje : materialele 
sînt folosite mai judicios, numărul 
de muncitori este mai redus, iar du
rata de execuție scade considerabil. 
In perioada de iarnă, în cadrul a- 
cestor ateliere se poate lucra din 
plin, asigurîndu-se toate elementele 
prefabricate necesare lucrărilor din 
timpul anului.

la sută

ore pe 
primul 
de in-

'■'■ii-

Experiența a dovedit că reducerea Se consumă încă multă muncă cu 
consumului de ore pe apartament de- remedierile pricinuite de unele ma- 
pinde, în mare măsură, de califica- 1 teriale de calitate necorespunzătoare 
rea constructorilor. în acest an am — cum este cazul cu tîmplăria fa- 
organizat cursuri pentru perfecțio- bricată la C.I.L. Blaj și la întreprin- 
riarea pregătirii maiștrilor, cursuri ; derea locală Abrud. Sînt și cazuri 
de ridicare a calificării muncitori
lor, mai multe cicluri de conferințe.

Firește, pe șantierele noastre nu 
au fost, epuizate rezervele de redu
cere a numărului de ore pe aparta
ment, de creștere a productivității 
muncii. Noi nu forțăm lucrurile în 
această privință, ci urmărim in pa- consum de 2 000 ore pe apartament, 
ralel să asigurăm un nivel calitativ 
mai înalt al lucrărilor. In nici un 
caz grăbirea ritmului lucrărilor nu 
trebuie să ducă la scăderea exigen
ței în ce privește calitatea construc
țiilor.

Specialiștii trustului au făcut ana
lize minuțioase la fiecare grup de 
șantiere, pe loturi și chiar pe genuri • 
de lucrări. Ei au constatat că se 
consumă încă un volum mare de 
muncă, îndeosebi acolo unde docu
mentația nu sosește la vreme, cum 
este în prezent cazul cu construc
țiile din cartierul Gheorghieni-Cluj.

cînd se cheltuiește timp în plus ■ cu 
remedierea unor lucrări de slabă 
calitate executate de constructori.

In urma studiilor făcute pe șan
tiere, ne-am propus ca, prin pune
rea în valoare a unor noi rezerve, 
să atingem anul viitor, în medie, un

Cu titlul de mai sus, în 
teia" 
țevile 
na metalurgică Iași 
totdeauna de calitate 
toare. în scrisoarea
dacției, conducerea uzinei arată, 
printre altele : „în cadrul uzinei a 
avut loc o amplă dezbatere pe 
tema calității producției, la care a 
participat întreg colectivul do mun
citori, tehnicieni și ingineri. In ve
derea remedierii lipsurilor semna
late, s-au luat măsuri pentru res
pectarea calității materiei prime 
întrebuințate, au fost elaborate noi 
norme interne de consumuri speci
fice ș.a. S-au prevăzut, totodată, 
măsuri pentru reorganizarea servi
ciului C.T.C. prin încadrarea lui cu 
personal de calificare corespunză
toare, dotarea cu instrumente de 
măsură și control, amenajarea u- 
nor paturi pentru controlul final al 
produselor. In cadrul cursurilor de 
ridicare a calificării din uzină a 
fost atras un număr sporit de mun
citori".

că re-Din nou țin să subliniez 
ducerea în continuare a consumului 
de ore pe apartament se va realiza 
exclusiv pe seama extinderii meca
nizării, a metodelor și tehnologiei 
moderne. Constructorii de pe șan
tierele noastre socotesc că realizarea 
lucrărilor la un nivel calitativ tot 
mai ridicat este obiectivul principal 
al

Scînteia în ca-
discuției despre standardi

se sublinia, între altele, nece-

întregii lor activități.

ing. Ion GĂVOZDEA 
directorul Trustului regional 
de construcții Cluj

drul
zare, 
sitatea retipăririi unor colepții de 
standarde.

Din partea Editurii tehnice am 
primit o scrisoare în care se arată 
că în cursul anului 1965 va apare 
o nouă ediție actualizată a colec
ției de standarde „Organe de ma
șini", în două volume. Lucrarea va

Oficiul național de turism „Car- 
păți" organizează și în acest an săr
bătorirea revelionului în munți, la 
cabane din Bucegi, Făgăraș, masivul 
Iezer-Păpușa. Ultima noapte a acestui 
an'se va putea petrece și Ia marile 
hoteluri din stațiunile de odihnă 
montane — hotelul „Palace“ din Si
naia, „Predeal" și „Vîrful cu dor" 
din Predeal, la marile restaurante 
„Cerbul carpatin" și „Carpați" din 
Brașov, precum și la numeroase vile 
din Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, 
Sibiu, Dumbrava Sibiului, Tușnad și 
Călimănești. Au fost făcute pregătiri 
minuțioase pentru buna aprovizio
nare a acestor localități cu mîncăruri 
și băuturi, întocmirea unor programe 
artistice bogate, organizarea de mici 
excursii în împrejurimi.

în articolul „Comenzile de se
zon", apărut în „Scînteia" nr. 6412 
erau semnalate unele deficiențe în 
deservirea populației de către uni
tățile cooperației meșteșugărești. 
Ca urmare, UCECOM ne răspunde : 
„Cele sesizate în legătură cu fap
tul că deservirea prin centrele de 
comandă ale cooperativelor „Drum 
nou"-Ciuj și „Solidaritatea"-Deva 
nu se face în condiții satisfăcătoa
re au fost constatate și de organe
le de resort din cadrul UCECOM cu 
ocazia verificărilor efectuate pe 
teren. Au fost luate o serie de mă
suri tehnico-organizatorice în vede
rea înlăturării deficiențelor semna
late. Uniunii regionale și con
ducerilor de cooperative li s-a 
trasat sarcina de a extinde lu
crările de reparații curente nece
sare 
prin 
zate 
apă,
de sobărie, tinichigerie, geamuri și 
amenajarea interioară a locuințe
lor, zugrăveli, pardoseli, montare 
de jaluzele și galerii etc. Pentru 
satisfacerea cerințelor mari de 
montări de sobe de teracotă, dată 
fiind producția insuficientă de 
cahle, au fost luate măsuri concre
te spre a se trece la producția a- 
cestora în propria noastră rețea, 
prin cuptoarele existente sau con
struirea de cuptoare noi...".

locuințelor și executarea — 
brigăzi corespunzător organi- 
— a instalațiilor casnice de 
lumină, căldură, a lucrărilor

In articolul cu acest titlu, publi
cat în „Scînteia" nr. 6 412 erau 
popularizate metodele bune de lu
cru ale unor gospodării colective 
care au reușit să facă la timp con
strucțiile zootehnice, asigurînd ast
fel condiții bune de iernare pen
tru animale. Totodată se atră
gea atenția că în unele locuri, 
deși timpul este înaintat, con
strucțiile zootehnice prevăzute 
pentru acest an nu au fost termi
nate. în răspunsul primit din partea 
consiliului agricol regional Bucu
rești se subliniază grija cu care 
a fost privită în acest an, în 
majoritatea raioanelor, problema 
construcțiilor zootehnice. Pentru 
remedierea unor deficiențe în 
executarea construcțiilor zootehni
ce, în cursul lunii octombrie, con
siliul agricol regional a constituit 
colective de specialiști care să 
sprijine gospodăriile colective în 
asigurarea condițiilor pentru buna 
iernare a animalelor. Organizîn- 
du-și mai bine munca, membrii 
gospodăriilor colective au terminat 
adăposturile necesare, pentru ani
male, iar pe cele vechi le-au repa
rat.

în răspunsul consiliului agricol 
regional Cluj se arată că în urma 
analizei făcute în ce privește rea
lizarea planului de construcții de 
adăposturi pe acest an, s-a cons
tatat că multe gospodării colecti
ve, printre care cele din Lunca 
Mureș, Dobrin și altele, s-au îngri
jit ca aceste lucrări să fie efec
tuate din timp. Pentru remedierea 
unor întîrzieri, consiliile agricole 
raionale au îndrumat gospodăriile 
colective să folosească toate re
sursele locale ca : piatră, nisip, 
cărămizi etc. și astfel, în cel mai 
scurt timp, noile construcții să fie 
terminate.

Teatrul de Operă , și Balet al R. P. Ro
mine : Traviata (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Lăsați-mă să eint (o- 
rele 19,30). Teatrul National „I. L. 
Caragiale- (sala Comedia) : Inșir-te 
margarite (orele 19,30), (sala Studio) : 
Patima de sub ulmi (orele 15,30), Avarul 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra“ (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar și Cleopatra (orele 19,30), 
(sala Studio — str. Al. Sahia nr. 78 A): 
Fii cuminte, Cristofor (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Casa inimilor sfărî- 
mate (orele 20). Teatrul ,,C. I. Nottara’ 
(sala Magheru) : Hipnoza (orele 15,30), 
Carieră pe Broadway (orele 19,30), (sala 
Studio) : Zizi și... formula el de viață 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Jurnalul unei femei (orele 
19,30). Teatrul evreiesc de stat : Finita 
la comedia (orele 20). Studioul Institutu
lui de artă teatrală și cinematografică 
,.I. L. Caragiale“ (str. 30 Decembrie nr. 
9): Năzdrăvanul Occidentului (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tunase- (sala 
Savoy) : Revista de altădată (orele 20), 
(sala Victoria) : Aventurile unei umbrele 
(orele 20). Teatrul Țăndărică : Povestea 
porcului (spectacol pentru copii — orele 
16), Micul prinț (spectacol pentru adulți 
— orele 20,30). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe 
(orele 20). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de ansamblul circului italian 
Medrano (orele 20).

(Urmare din pag. I-a)
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La Cluj, construcjil noi pe malul Someșului

La începutul acestui an universitar a pășit în facultăți o nouă pro
moție de absolvenți ai școlilor medii — aproape 20 000 de tineri. Peste 
cîteva săptămîni ei vor susține primele lor examene și colocvii. în le
gătură cu această problemă, redactorul nostru Florica Dinulescu s-a 
adresat tov. conf. univ. C. Marinescu, prorector al Institutului pedago
gic din Galați, cu rugămintea de a 
tirii studenților din anul I.

Intrarea studenților din anul 
I în marea familie universitară 
presupune însușirea unui sistem 
de muncă specific instituțiilor 
de învățămînt superior. In ce 
constă acesta?

împărtăși unele aspecte ale pregă-

1

1

Ä I

Wi

După cum se știe, spre deosebire 
de școala medie, unde la baza pro
cesului de învățămînt stă lecția, 
cu toate aspectele legate de preda
rea, fixarea și verificarea cunoștin
țelor, în învățămîntul superior mun
ca studenților are anumite particu
larități. El participă la prelegeri, se- 
minarli, lucrări de laborator, activi
tăți în cercurile științifice etc, mun
ca independentă, studiul individual 
căpătînd ponderea principală. încă 
din primele zile de cursuri, tinerii 
trebuie să se deprindă cu modul de 
a urmări prelegerile și de a lua note, 
de a studia și conspecta materia
lele bibliografice, do a pregăti pla
nuri de seminar șl referate etc. 
Trecerea de la un regim de ac
tivitate la celălalt cere din partea ti
nerilor studenți eforturi corespunză
toare. Aici intervine însă activ ro-

Iul nostru, al cadrelor didactice u- 
niversitare, de a-i îndruma cu price
pere și răbdare pentru a se adapta 
cerințelor activității din facultate. A- 
ceastă adaptare reprezintă una din
tre condițiile importante ale succe
selor primilor pași în pregătirea 
pentru profesiunea aleasă.

ICe ați întreprins în acest 
scop in institutul dv.?

Din primele zile, am organizat, pe 
facultăți, consfătuiri în care cadre
le didactice cu experiență au expli
cat noilor studenți metodele speci
fice universitare de activitate și fe
lul în care ei trebuie să lucreze, cum 
să-și noteze ideile principale, selec- 
tîndu-le din contextul expunerii, pen
tru a evita o copiere mecanică a 
prelegerii. Aceste recomandări meto
dice sînt completate și în procesul 
predării cursului. Majoritatea cadre
lor didactice din institut, care lucrea
ză cu studenții anului I, expun prele
geri cursive, accelerînd sau înce
tinind ritmul în funcție de importan
ța Ideilor tratate, obișnuiesc să ac
centueze pe paraursul expunerii as-

pectele noi, deosebite, ale proble
melor, sugerînd astfel studenților 
necesitatea notării componentelor 
principale.

Aceeași grijă o manifestăm pen
tru orientarea studiului individual 
al tinerilor, pentru pregătirea semi- 
nariilor și a lucrărilor de laborator. 
De cîțiva ani, la începutul cursuri
lor am organizat seminarii introduc
tive în toate grupele, în cadrul că
rora profesorii au dat indicații 
amănunțite asupra modului cum se 
citește și se conspectează bibliogra
fia. Credem că această metodă 
a dat bune rezultate, 
fă, asistenții controlează 
caietele de conspecte și 
și dau, în mod concret,
necesare. La toate acestea se ada
ugă acțiunile inițiate de organiza
ția U.T.M. și de asociațiile studenți
lor : întîlniri și schimburi de expe
riență cu studenții fruntași la învăță
tură din anii mai mari, consfătuiri 
profesionale în grupe, orientarea ti
nerilor în direcția folosirii chibzuite 
a timpului liber pentru studiu, odih
nă, recreație.

Totoda- 
periodic 

de notițe, 
indicațiile

Ce faceți pentru a ajuta stu
denții in pregătirea examenelor 

și colocviilor?

Această problemă a scăpat une
ori din preocupările corpului nostru 
proiesoral. Experiența din anii tis-

cuți ne-a arătat că nu putem să ui
tăm că numai la aproximaiiv trei 
luni de la intrarea în facultate stu
denții din anul I sînt puși în situația 
de a pregăti examene după cerințe 
fundamental deosebite de cele im
puse de verificarea cunoștințelor în 
școala medie. în anii trecuți, abia 

- primele rezultate, adesea mai sla
be, au adus această realitate în a- 
tenția noastră. în acest an de învă
țămînt am luat din timp 
spre a sprijini pregătirea 
prima sesiune de examene a celor 
mai tineri studenți. Ce măsuri am 
întreprins ? Consultațiile inițiate de 
colectivele catedrelor ce predau 
materii la care studenții au de sus
ținut examene sau colocvii peste 
cîteva săptămîni îi ajută pe stu
denți în înțelegerea unor capitole 
mai dificile, le recomandă material 
bibliografic adecvat, îi îndrumă 
să-și planifice materia pentru a stu
dia ritmic și a evita „asaltul" din 
preajma și din timpul sesiunii. în 
adunări ale organizațiilor de tine
ret, precum și prin întreaga mun
că desfășurată de organizațiile de 
tineret sub conducerea organizației 
de partid se urmărește formarea 
unei opinii de masă a tinerilor pen
tru dezvoltarea spiritului de răspun
dere față de îndeplinirea exemplară 
a îndatoririlor vieții universitare și, 
în primul rînd, față de studiul perse
verent și sistematic. în încheiere, aș 
vrea să mai subliniez că întreg acest 
complex de probleme trebuie urmă
rit și în semestrul al II-lea, pentru a 
cunoaște eficiența lui, pe grupe de 
studenți ; în urma sesiunii de exa
mene și colocvii vom adopta și alte 
măsuri și metode de lucru pentru a- 
sigurarea pregătirii temeinice a stu
denților noștri.

măsuri
pentru

țiune plină cu ancore betonate, 
cintre și șpriț beton, înmănunchea
ză tocmai rezultatul unei strădanii 
perseverente, comune.

Printre delegați se afla și tovară
șul Todor Bulea, maistru principal. 
„Este un exemplu de conștiinciozi
tate, achitîndu-se cu. cinste de sar
cini" —■ spunea, printre altele, se
cretarul organizației de bază de la 
puțul Corbeni, Alexandru Velcea.

Cine este Todor Bulea?
în urmă cu un an și jumătate, 

cineva din conducerea Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice discuta 
cu specialiști ai șantierului. „V-aș 
recomanda un maistru miner dintre 
cei mai buni pe care-i avem — to
varășul Bulea (se reierea desigur 
la priceperea lui dar și la experi
ența de 30 de ani în minerit, din 
care 12 ani ca șef de sector la mina 
Aninoasa din Valea Jiului). Nu 
știu ce va răspunde. Omul are casa 
lui, familie. Băiatul, la facultate. Mai 
are doi-trei ani pînă la pensie, 
cercați. E membru de partid".

Acum, experimentatul maistru 
ner e adjunct al șefului secției 
tului puțul Corbeni (lucru care nu-1 
împiedică să urmeze alături de ti
neri cursurile de ridicare a califică
rii profesionale în problema betoa
nelor).

— Cine mă caută astăzi să știe 
că nu răspund la adresa din Ani
noasa, se recomandă, zîmbind, tov. 
Bulea. Blocul BZ nr. 11 din Corbeni 
— iată domiciliul meu de un an și 
jumătate. Mă întrebați ce gînduri am 
de viitor ? Gîndesc ca toți construc
torii : să văd hidrocentrala pornită. 
Mai înainte, însă, vreau să străpun
gem cîte 450 metri de galerie către 
Aref și Sterescu. Apoi, să plecăm 
spre Lotru.

...Prezent la prima benă cu be
toane turnată la fundația hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de la Bicaz ; pre
zent la același eveniment pe Argeș. 
Sînt fotografii care-1 arată pe ingi
nerul Ladislau Rakosl însoțind, la 18 
octombrie 1963, prima benă.

Specialist recunoscut în construc
ția instalațiilor de baraje, tovarășul 
Rakosi ne vorbește cu 
pre „această excelentă 
energetică" : „

—-Astăzi, spune el, 
proptit temeinic picioarele în 
mint. Silueta lui este de aproape 80 
de metri, adică jumătate din înălți
mea finală. Este un succes al între
gului colectiv. In. ceea ce mă pri
vește, dacă barajul mă vrea, tă

căldură des- 
operă hidro-

barajul și-a
pă-

mîn. Ramm pîna Ia ridicarea ultimei 
lui cote. Ne putem întîlni acolo 
octombrie 1965 ; sau poate 
mai devreme.

Lucrările executate pe 
șantierele hidrocentralei impresio
nează prin proporțiile lor. Dar mai 
cu seamă prin talentul, măiestria, cu 
care sînt executate. Constructorii 
se dovedesc artiști în meseria lor. 
Să luăm, de pildă, șoseaua nouă 
spre coronamentul barajului. O lu
crare monumentală. Se cațără în 
serpentine și vîrtejuri spre metere
zele crestate ale munților. Viaduc
te — brațe din oțel și beton — sar 
sprintene peste văi adînci. Aici, pe 
„Valea lui Stan", muncitori conduși 
de membrul de partid Prisecaru, 
dînd dovadă de eroism colectiv, au 
despicat munții, i-au străpuns prin 
tunele pentru a cîștiga în lățime și 
lungime centimetri, metri, kilometri 
de drum. Urmărind pas cu pas 
munca cutezătorilor arhitecți ai șo
selei noi, în vorbirea curentă a con
structorilor a putut fi auzită tot mai 
frecvent, denumirea nouă a acestui 
colț din Argeș „Valea lui Prisecaru". 
Este într-un fel o prețuire.

Despre Constantin Prisecaru — 
delegat la conferința organizației 
de partid — și brigada lui s-au 
spus cuvinte de respect în darea 
de seamă a comitetului de partid.

La conferința organizației de par
tid de pe șantierele hidrocentralei 
„16 Februarie" de pe Argeș a reieșit 
cu claritate puternica influență a 
muncii de partid, a comuniștilor a- 
supra activității colectivului. Exem
plul în muncă al membrilor de par
tid a întărit autoritatea, prestigiul 
organizațiilor de bază, este un pu
ternic îndemn pentru întregul colec
tiv de mii de constructori.

Intr-un spirit combativ s-au sem
nalat unele neajunsuri, stabilindu-se 
totodată și măsurile care să ducă la 
înlăturarea lor. Hotărîrea adoptată 
cere, printre altele, îndreptarea aten
ției spre punctele îndepărtate de 
muncă, repartizarea celor mai des
toinici și pregătiți membri de partid 
în sectoarele hotărîtoare ale produc
ției, cu deosebire la transporturi, 
stația de sortare, îmbunătățirea in
dicilor de folosire a utilajelor și me
canismelor de pe șantiere ș.a.

Pătrunși de nobila lor misiune, de 
marile lor răspunderi pe acest șan
tier, comuniștii au dat asigurări fer
me în conferința organizației lor 
că termenele și calitatea lucră
rilor, angajamentele socialiste sînt 
lege pentru flecare constructor. Oa
meni și lucrări — la cel mai înalt 
nivel 1

CINEMATOGRAFE
Ghinionistul : Sala Palatului R. P. Ro

mine (seria de bilete 1 273 — orele 20), 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21). Ziua fericirii — cinemascop : 
București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45). Can-Can (film pentru ecran 
panotamic) : Patria (9,30; 12,30; 15,30;
18,30; 21,15). Hamlet — cinemascop : Re
publica (9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21). Gri- 
vița (10,30; 13,45; 17; 20,15), Melodia (10.30; 
14,30: 17,30; 20,30). Ivallo : Luceafărul 
(9,30; 11,45; 14; 10,15; 18,30; 20,45), Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Festival 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). S-a in- 
tlmplat la miliție — cinemascop : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Feroviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Marile manevre : Carpați (9,30; 11,45; 14; 
16,15). Veselie la Acapulco : Modern (10; 
12.15, 14,30; 16,45; 19; 21,15). 30 de ani de 
veselie : Cosmos (16; 18,15; 20,30), Tomls 
(9: 11; 13,15; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Sedusă și abando
nată : Flamura (10; 12,30: 15; 17,30; 20).
Drumul Sării (15; 17,45; 20,30). Comoara 
din lacul de argint : Victoria (9,45; 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21). 1944 — XX — 1964 — 
Raid prin cinematografie, Pisica de 
mare ; Lumina (10,30: 13,30; 10,45; 20,15).
viața particulară : Union (11; 16: 18.15;
20.30) . Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Comisarul Maigret 
se înfurie : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Cotroceni (14,15; 16,30; 13,45: 21).
Oameni de afaceri — Ilustrate la un 
album : Timpuri Noi (10—21 in conti
nuare). Teama : Giulești (10; 12,30: 15; 
17,30; 20), Volga (10; 12,15; 16; 13.15; 20,30). 
Vii și morțl — cinemascop (ambele serii): 
înfrățirea între popoare (16; 20), Arta (16;
19.30) . Moral 63 : Cultural (15,30; 18; 20,30). 
Străinul — cinemascop (ambele serii): 
Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), Moșilor (16;
19.30) . Umbrelele din Cherbourg : Bu-
zești (15; 17,30; 20), Flacăra (11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Colaboratorul Ceka : Crln- 
gași (16; 18,15; 20,30). încurcătură bleste
mată : Bucegi (9,30; 12,15; 15; 18; 21).
Adesgo (15; 18; 21). Un suris în plină 
vară : Unirea (16; 18,15; 20,30). Șoferii ia
dului : Vitan (16: 18,15; 20,30). Clociara : 
Munca (14; 16; 18,15; 20,30). M-am îndră
gostit la Copenhaga : Popular (16; 18,15:
20.30) . Există un asemenea flăcău : Au
rora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Lu
mea comică a lui Harold Lloyd : Feren
tari (16; 18,15; 20,30). Ghepardul — cine
mascop (ambele serii) : Viitorul (15,30: 
19). Dragoste la zero grade : Colentina 
(15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Comisarul ; Rahova (16; 13,15; 20,30). In 
viitoare : Progresul (15,30; 18; 20,30).
Hatari (ambele serii) : Lira (10; 13,30; 
16,45; 20). Comoara din Vadul Vechi : 
Pacea (16; 18; 20).

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

— Pentru copil : Prietenii lut Așchluță... 
19,35 — In fata hărții. 19,45 — Filmul 
artistic „Nevasta brutarului”. 21,45 —
Muzică ușoară. In Încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost umedă și 

s-a răcit în vestul țării unde cerul a 
fost mai mult acoperit și s-au semnalat 
ploi temporare care în Banat șl Transil
vania s-au transformat în lapovlță șl 
ninsoare. In celelalte regiuni cerul a 
fost variabil și au căzut averse de ploaie 
însoțite local de descărcări electrice ex- 
cepttnd sudul Munteniei, unde cerul a 
fost mai mult senin și vremea s-a încăl
zit. Temperatura aerului la orele 14 era 
cuprinsă între 18 grade la Giurgiu și 
Budoști și zero grade la Oravlța. Local 
s-a semnalat ceată. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
temporare. Temperatura maximă a fost 
de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
și 8 decembrie a. c. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mal mult noros. 
Va ninge temporar mal ales tn estul 
țârii. Vint slab pînă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
Iar maximele între minus 2 și plus 
3 grade. Ceață locală. In București i 
Vreme schimbătoare, cu cerul mal mult 
noros. Ninsoare temporară. Vint potri
vit. Temperatura ușor variabilă.
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cercetîndGheorghe Mantea 
sa Craiului. (Foto : geolog

Geologi din echipa condusă de din munții Pă-un zăcămint de bauxită 
Cornel Boldur)

G E O L O
încercate de ploi, sacii 
parcă mai păstrînd căl- 

mantalele de cau-

Corturile 
de dormit 
dura trupurilor, 
ciuc au reintrat în magazie. Cioca
nele și bocancii au primit concediu 
de odihnă pînă la primăvară. Fetele 
au început să se obișnuiască din 
nou cu mersul pe tocuri, iar băieții 
•— cu portul cotidian al cravatei. Și, 
toți laolaltă, cu ritmul trepidant și 
orogramul după oră fixă din Capi
tală. Liniștea pădurii s-a convertit 
în cea a laboratorului. Observațiile 
la microscop ale rocilor tăiate în 
felii de cîțiva microni, notele topo
grafice, datele înscrise în carnete — 
ecouri dintr-o activitate de șase luni 
— se adună, se confruntă și se dis
ciplinează în paginile rapoartelor în 
curs de pregătire.

S-au întors geologii 1 Cu precizia 
ciclurilor din natură, aducători de 
pietre și impresii, la capătul atîtor 
itinerare de mare interes și inedit, 
au revenit acasă cu recolta lor strîn- 
să metodic și răbdător. Acasă : în 
birourile „de iarnă" ale întreprinde
rii de prospecțiuni și laboratoare 
din Comitetul geologic. Pline tolbele. 
Invitație la reportaj.

Dar propunerea e întîmpinată, notă 
generală, cu neașteptată circum
specție. Argumentele aduse în bloc 
de către toți cei despre care va fi 
vorba mai jos : Cînd se scrie despre 
geologi, se cam literaturizează... 
Faci cunoștință cu cineva, află cu 
ce te ocupi, și exclamă pe un ton 
romantic-naiv : „Vai, ce extraordinar 
trebuie să fie 1 E așa frumos să faci 
excursii în munți, aer curat, tulnice 
în Apuseni, amurguri pe Ceahlău... 
Vă invidiez 1" Mai sînt apoi o su
medenie de povești înflorite cu urși, 
lup'i, mistreți (noroc că n-avem și 
crocodili în țară) și alte lighioane. 
Vă rog să ne credeți : povești vînă: 
torești. Să scrieți așa : că viața de 
geolog n-are nimic extraordinar. E o 
meserie grea și sobră. Atît.

„De ce merge
ceasul“

Și iiindcă am promis că voi scrie 
chiar așa, fără să contrazic gazdele, 
dialogul s-a înfiripat ușor :

— Bine. Dar cum e viața de geo
log, tovarășe Mantea ?

— Se spune — surîde interlocuto
rul, că trebuie să ai picioare de 
cerb (se înțelege de ce), spinare de 
cal (ca să cari rucsacul cu probe de 
rocă) și stomac de struț (nu merge 
să fii mofturos la mîncare). Princi
palul, însă, în meseria noastră, lă- 
sînd de o parte orice glumă, este 
pasiunea, spiritul de cercetare, pe 
care necunoscutul îl zgindărește și

i dobrogene. Domnița Ignat măsoară cu busola direcția și 
înclinația straielor. (Foto ; geolog .Viorel Ignat)

Șisturi verzi
îrt 

treizeci de

îl pune la încercare. Dacă nu-ți păs
trezi interesul mereu proaspăt și nu 
ești întotdeauna curios 
ce merge ceasul", n-ai 
bîndă ca geolog.

Gheorghe Mantea are 
ani și vara aceasta a marcat în ac
tivitatea lui cea de-a opta „campa
nie". E șeful unei echipe care lu
crează în aceeași formație de vreo 
șase ani încoace, colindînd Apuse
nii. Oamenii s-au rodat în cunoaș
terea acestor munți și, lucru de ase
menea important, s-au rodat între ei. 
Spiritul de echipă, prietenia sînt de 
nelipsit din bagajul geologilor. Cinci 
băieți și o fată.

— Și ce-ați lucrat astă vară ?
— întîi, în apropiere de Brad, am 

efectuat prospecțiuni pentru hidro
carburi. Apoi am plecat în munții 
Pădurea Craiului, să prospectăm 
zăcăminte de bauxită. O zonă izo
lată, sălbatică, diiicilă — cum spu
nem noi — din . punct de vedere 
morfologic și foarte interesantă geo
logic. Zilnic aproape făceam urcu
șuri de cîteva sute de metri. Foarte 
împăduriți acești munți. Să știți că 
geologului pădurea îi stînjenește 
observația și orientarea. în 
noastre, noi facem abstracție 
ceea ce este „deasupra", 
geolog nu există orașe, sate, 
moțiuni : andezite, depozite 
niene etc. Vorbind tot așa, geologic, 
singurele drumuri pentru noi sînt 
cele pe care ni le croim, profilele, 
indiferent dacă urmărirea lor ne 
scoate în cale locuri inaccesibile.

hărțile 
de tot 
Pentru 
ci for- 
torto-

și enigmatic
Din relatarea sobră a lui Mantea 

se desenează, pe fundalul Apuseni
lor, munca de pionierat a celor șase. 
Parcă îl văd pe fiecare, în singură
tatea perimetrului ales pentru pros- 
pecție, urcînd pripoare șovăielnice 
și urmărind destinul geologic al „ro
cii vii", ivită în aflorimente. Cioca
nul cu coada lungă, elastică, din 
lemn de alun, corn sau carpen, deș
teaptă în auz notele grave și dis
tincte ale erelor adormite în piatră. 
Rucsacul, harta și carnetul (veritabil 
jurnal de bord, fixînd și personalita
tea, gradul de experiență al geolo
gului) urmează fidel, fiecare în gra
iul său, succesiunea punctelor de 
observație, repetarea de mii de ori 
a acelorași gesturi strunite de voin
ță. Subsolul tăcut și enigmatic îți 
apare ca o bibliotecă, pe care tre
buie s-o parcurgi pentru a da (poa
te ?) peste acea mică pagină pur- 
tînd inscripția : „minereu util". Kilo
metrul pătrat devine și un etalon de 
măsurare a răbdării și îndîrjirii.

G
frînțl 
greu,

Văd serile acestor oameni 
de oboseală. Mușchii îi ascultă 
dar creierul strînge ca în clește da
tele obținute peste zi. Ipotezele se 
adună și se sfărîmă și iar se recom
pun, în ciocnirea de argumente și 
contraargumente ale oamenilor prinși 
într-o admirabilă dispută. Sînt mo
mentele și ceasurile interpretării, ale 
colocviului științific, cînd necunos
cutul zăcămînt suportă presiunea 
gîndirii stimulate și neliniștite... Iar 
dimineața, împrospătați, mușchii 
sînt din nou gata să se supună al
pinismului geologic. Odată, își a- 
mintește Mantea, am bătut împreu
nă cu un coleg, aceeași vale, de 
nouăsprezece ori 1

— Pasiune...
— Nevoia de certitudine. Asta îți 

creează cele mai trainice satisfac
ții : verificarea, afirmarea ipotezei 
de lucru. Nu lipsesc cîteodată nici 
înfrîngerile. înlăturată, însă, eroa
rea inițială te ajută să progresezi.

Un avion
Ia' dispoziție

Cu zece ani mai vîrstnic decît 
Mantea, geologul Ion Drăghindă s-a 
întors din cea de-a cincisprezecea 
campanie. Tema de prospectare : 
precizări de ordin tectonic asupra 
geologiei bazinului Petroșeni.

— Am auzit că ați lucrat pe ver
santul nordic al munților Vulcan.

— întocmai. Și v-aș invita, zîm- 
bește Drăghindă, la o călătorie prin 
acele locuri. Chiar acum. Ne stă la 
dispoziție un avion...

Intr-adevăr, doar în cîteva se-

ALVES REDOL

0 noapte la
Alves Redol este socotit drept unul dintre cei mai reprezentativi 

scriitori portughezi contemporani. Născut în 1911, a început să mun
cească de mic ca să-și cîștige existența. Primul său volum, un amplu 
eseu apărut în 1938, înfățișează înapoierea și sărăcia satului portughez. 
Au urmat apoi cîteva romane și cicluri de povestiri care s-au bucurat de 
un mare succes, fiind considerate ca marcînd puternice poziții realiste 
în proza portugheză. Redol este nu numai un literat de seamă ci și un 
scriitor progresist militant, un luptător pentru libertatea poporului său, 
care a avut de înfruntat persecuțiile și închisorile salazariste.

pentru oameni, 
nimeni...
urmei, nu e cine 
ore la răcoare și

M-au așezat pe o bancă pe care mai 
ședeau trei femei. Faptul că tovarășii mei 
nu fuseseră arestați mă consola întrucîtva. 
E drept că, dinspre partea mea, nu să- 
vîrșisem nimic rău dar dînșii avuseseră 
timp să fure strugurii și s-o șteargă. Cele 
trei femei voiau să știe cine mă denun
țase și multe alte lucruri. Pe urmă au, în
cercat să-mi dea curaj.

închisoarea e numai 
Manei. N-ai omorît pe

— Și, mai la urma 
știe ce': două sau trei 
gala !

Numai cea de-a treia se arăta mai pu
țin optimistă în privința cazului meu.

— Ce-i mai prost e că totul se leagă 
de Antonio Ruço...

— Ei, lasă, că n-o vrea nici el să-și 
facă viața grea și să aibă pe conștiință 
un băiețel...

Eram înfricoșat și am întrebat-o dacă 
mă vor ține la arest și cîtă vreme.

— S-ar putea, Manei. Dar nu te teme. 
O zi și o noapte trec iute. Eu, vezi tu, 
au trecut patruzeci și cinci de ani de 
cînd iot prost o duc și uite că iar sînt 
aici.

Atunci m-am gîndit la toate grijile de 
fiecare zi, care erau de două ori mai mari 
în clipa aceea la gîndul că la noapte sora 
mea va rămîne singură în casă. Numai 
bunică-mea Caixinha, dac-ar fi știut, ar 
mai ti putut găsi ceva ca să mă salveze, 
mergînd din ușă-n ușă pe la bogați.

— Și dacă aș cere...
— Las-o baltă, băiete. Nici dacă 

avea anteriu și cîțiva ani mai mult și 
nu ți-ar ajuta la nimic.

Mi-am amintit atunci de Joaquim Hono- 
rato. Dacă soră-mea i-ar fi cerut, nu s-ar 
fi lăsat rugat. Dar s-ar fi lăsat plătit în 
felul lui, așa cum dorea de multă vreme. 
Femeile sărace nu pot să plătească o da
torie decît în felul acesta. Nu voiam să 
se înfîmple asta, dar în afară de el ni
meni nu m-ar fi putut ajuta să-mi reca
păt libertatea. Mi-am dat seama că sînt 
într-un mare impas.

ai 
iot

Cînd au venit să mă cheme la intero
gatoriu îmi curgeau lacrimile pe obraz și, 
după ce am trecut pragul, vedeam doar 

cunde ne aflăm la fața locului. 
„Avionul" e un stereoscop, sub len
tilele căruia se formează imaginea 
în relief, exactă și amănunțită, a 
zonei cercetate. Aerofotograma de 
sub ochi dezvăluie priveliștea, pînă 
la ultimul pom și ultimul drumeag. 
Cei vreo trei sute de centimetri pă- 
trați redau ca în palmă o supraiață 
de peste zece kilometri pătrați. Nu 
mai puțin limpede, datorită acestei 
simple probe, ies la iveală înseși a- 
vantajele metodei aerofotografice. 
Inevitabilul grad de convenționalita- 
te al hărților topografice lipsește pe 
geolog de unele date orientative. 
Fotografia, în schimb, surprinde o 
infinitate de repere, ajutîndu-1 să 
detecteze unele puncte-cheie peniru 
interpretarea geologică. O simplă 
diferență de nuanță în paleta de 
gri-uri a fotografiei oferă o indi
cație precisă asupra aflorimentelor. 
încă înainte de a ple^a pe teren, 
studiind cu atenție teancurile de fo
tografii, Drăghindă a avut astfel re
prezentarea exactă a focurilor pe 
care urma să le străbată cu picio
rul. A putut merge la sigur, evitînd 
hățișul traseelor neconcludente. 
Timp și eforturi cruțate.

— Cîndva se spunea, îmi explică 
Drăghindă, că geologului i-ar fi su
ficient să opereze doar cu „mente 
et malleo" — va să zică, cu mintea 
și ciocanul. In anii noștri, cerce
tarea geologică a înregistrat pro
grese remarcabile, fiind înzestrată 
cu aparatură și metode noi de stu
diu. Ele permit obținerea unor indici 
înalți de productivitate. Una dintre 
aceste metode este ceea ce ați vă
zut aici : aerofotogeologia.

îmi arată rodul unor cercetări de 
ani de zile, mai exact a circa 40 de 
luni de muncă pe teren. Un proces 
de cunoaștere cristalizat. Se află 
aici, pe masă, prezent în șirul de 
secțiuni geologice ce par veritabile 
raze de lumină străbătînd misterul 
atîtor formațiuni și vîrste. Pe focu
rile unde oamenii coboară în stra- 
tele de cărbune, ochiul nostru co
boară acum, pe trepte diferit colo
rate, în depozitele cretacice, eocene, 
oligocène, miocene, cuaternare... O 
zonă complexă, mozaicată, despre 
care hărțile geologice din urmă cu 
cîțiva ani dădeau referințe relativ 
sărace.

Campanie după campanie, datele 
s-au adunat, iar acum Drăghindă 
definitivează lucrarea despre bazi
nul Petroșeni. Născută în paralel, o 
a doua sinteză privește experiența 
acumulată în practicarea aerofoto- 
geologiei : o lucrare pregătită pen
tru Editura tehnică.

Ea si el
at

O tînără pereche. Soții Domnița și 
Viorel Ignat. Geologi mineralogi, 
colegi de echipă. Jumătate din viața 
lor de cămin se desfășoară pe 
creste de munți. Atrăgător subiect, 
„minereu util" pentru reportaj, dar 
deloc neobișnuit în lumea geolo
gilor, unde căsniciile de acest 
gen țin, ca să zic așa, de .spe
cific. Chiar, și felul cum au îmbrăți
șat amîndoi profesiunea e semnifi
cativ. Ei, născută la poalele mun
ților Rodnei, i-au plăcut din copi
lărie excursiile, viața în plină 
natură. Lui, drumul spre geologie i-a 
fost călăuzit de pasiune’a stimulată 
în școală, la cercul tinerilor geo
grafi și naturaliști. Viorel a absolvit 
facultatea la București, iar Domnița 
la Cluj.

— Și unde v-ați cunoscut ?
Rîd amîndoi.
— Unde decît pe teren ? 1 In mun

ții Rodnei.
Poate că nu sună, liric, 

vechiul tipic al poveștilor romantice,
după

ceva tulbure înaintea ochilor. îmi ajun
geau la urechi cuvinte fără înțeles, iar 
gardianul a trebuit să mă împingă pînă 
la biroul judecătorului.

— El e?
— Da, Excelența Voastră.
Glasul lui Antonio Ruço mi se păru 

mai aspru ca piatra digului. Cînd îl recu
noscui după trupul mic și diform, cu ume
rii ghemuiți, cu brațele chircite și cu pi
cioarele scurte, parcă-mi veni să mă re
ped în el. Povesti totul și mai adăugă de 
la dînsul cîte ceva. Dădu mult din gură 
ostenindu-se să arate cîf îl păgubeau pe 
stăpînul său cele petrecute. Și mai spuse 
că eu făceam toate astea din obișnuință.

— E o minciună, domnule.
— Tu să taci !
Dar am continuat să vorbesc, încercînd 

să lămuresc lucrurile, pînă ce gardianul 
mă scutură și strigă la mine.

— N-ai auzit ce-a spus domnul jude
cător ?

— Lăsați-I în pace. Am priceput eu că 
avem de-a face cu un hoțoman. Și, adre- 
sîndu-se lui Antonio Ruço, judecătorul a- 
dăugă : — Spuneți-i domnului Caldeira că 
băiatul va fi pedepsit. Pentru asia mă 
aflu aici.

— Cu voia dumneavoastră, domnule 
judecător...

— Poți pleca. La revedere, Antonio.
Cînd trecu pe lingă mine, mi se păru 

că umbra lui e mare cît o casă. Ghicii 
un rînjet pe chipul lui spălăcit, un chip cu 
barbă rară, cu ochi sașii și fără gene, cu 
gura nițel strîmbă, de parcă în viața lui 
nu făcuse altceva decît să se strîmbe. Pa
șii lui îmi răsunau în cap ca niște cio
cane.

— Cîți ani ai ?
— Doisprezece ani, Excelența Voastră.
— Doisprezece ani... Da... da...
Se așeză pe scaunul cu spătar înalt 

înforcîndu-se către un domn pe care 
îl observai abia în clipa aceea, începu 
vorbească încet.

— Ar fi nevoie de multe case de co
recție. Băiatul ăsta poate să devină un 
bandit de ultima teapă.

Și, întorcîndu-se către mine, mă între
bă pe un ton autoritar ;

eu
să

dar dragostea lor s-a născut într-o 
echipă trimisă să prospecteze acu
mulări de sulfuri complexe în cris
talinul Carpaților orientali. Ea apă
ruse acolo ca proaspătă absolventă 
stagiară. Ei erau trei, trei geologi 
tineri, care aproape se juraseră să 
nu primească în echipa lor nici o 
fată, fiindcă se gîndeau că munții 
sînt prea sălbatici și dificili pentru 
puterile sexului slab...

— Nu v-ați ținut de... jurămînt, mă 
adresez soțului.

— Primul care l-a „călcat" am 
fost eu. Apoi, însă, și ceilalți.

Că fusese o dovadă neîntemeiată 
de subapreciere au arătat-o ener
gia, curajul și adaptabilitatea Dom
niței la grelele condiții din munții 
Rodnei (expediție cu cai, în corturi) 
de-a lungul a patru veri consecu
tive.

— Ce v-a fost cel mai greu ?
— Izolarea locurilor, răspunde 

soția. De obicei, rocile cristaline, 
cele care ne preocupă pe noi, se 
află la mari altitudini.

— în munții Rodnei, a adăugat 
soțul, am avut de înfruntat povîr- 
nișuri abrupte, cascade pe firul 
unor pîraie repezi. Și mai e ceva : 
față de sedimentar, cristalinul pre
zintă aspecte mai complexe, care 
îngreunează cunoașterea genezei mi- 
neralizației.

— Totuși, replică Domnița, ca 
geolog, acolo am trăit cele mai 
mari satisfacții. Cînd echipa noas
tră a descoperit o mineralizație de 
sulfuri complexe...

Ea a auzit prima sunetul acelei 
mineralizații. O șocase, într-un banc 
de calcare cristaline albe, prezența 
unor fîșii mai închise la culoare. Cu 
atît mai mare a fost bucuria tinerei 
femei, cu cît descoperirea s-a pro
dus chiar pe meleagurile ei natale, 
cele care îi Iegănaseră primele vise 
geologice. Iar ea parcă venea să 
plătească acum visele de odinioară, 
cu moneda certitudinii.

Prozaic ?
Așadar, aceștia sînt oamenii care 

susțin că profesiunea lor n-are nimic 
extraordinar... Că e destul de pro
zaică. Că e sobră și grea. Atît.

La un moment dat, unul dintre 
geologi îmi spunea :

— Ziua noastră de muncă este 
egală cu ziua-lumină.

însăși această expresie, ceea ce 
stă îndărătul ei, infirmă „prozais
mul". Ziua-lumină înseamnă că 
Mantea nu doarme pînă tîrziu, pînă 
nu dă de firul interpretării, că Dră
ghindă nu se mai poate dezlipi de 
fotograme, că tînăra pereche Ignat 
preferă munții cei mai grei. I-am 
ascultat vorbind despre sutele de 
kilograme de probe, pe care abia 
așteaptă să le analizeze cu de-a- 
mănuntul, despre ideile din ra
poartele lor în pregătire și despre 
cele șase luni petrecute în calda și 
solidara ambianță a echipei. Își 
amintesc de păstrăvii pescuiți în 
zilele de odihnă, de concertele as
cultate pe vîrf de munte, strînși în 
jurul aparatului cu tranzistor!, lîngă 
jar, de cărțile cumpărate pe drum, 
cu mențiunea unei mereu alte lo
calități pe contrapagina fiecăreia, 
de sutele de fotografii aduse cu ei 
de la fața locului (oferindu-ne cu 
multă plăcere să alegem dintre ele 
ilustrații' la acest reportaj).

Parcă și el adept al „prozaismu
lui", dicționarul ține să ne informeze 
că geolog înseamnă „specialist în 
geologie". Dar mie îmi pare că abia 
printre oamenii aceștia, de o cuceri
toare tinerețe, afli definiția rotundă 
a ceea ce înseamnă a fi geolog.

Victor VlNTU

arest
— Nu știai că nu-ți aparjin strugurii 

ăia ?
— Eu n-am luat nimic...
— Dar tovarășii tăi ?... Afi și început 

să vă înhăitați în bande și să vă faceți de 
cap ca niște hoți de la oraș... Cine ie-a 
învățat ?

Nu i-am răspuns. Nu izbuteam nici mă
car să înțeleg ce mă întreba.

— Foarte bine I... Agită clopoțelul și 
auzii pași îndărătul meu.

— Duceți-I jos, la carceră. Am să vă 
spun eu cînd să-i dați drumul.

De îndată ce simții mîna grea apucîn- 
du-mi brațul, am înțeles ce soartă mă 
așteaptă. Am ridicat ochii și l-am privit 
pe judecător în chipul cel mai umil cu 
putință. Mîna gardianului mă smuci și 
îmi pierdui echilibrul.

— Domnule...
Simțeam nevoia să-i spun că nu puteam 

lipsi de acasă nici o singură noapte, căci 
altminteri soră-mea va fi pierdută.

— N-am să mai fac.
Dacă ieșeam din cameră însemna că 

eram pierdut. M-am aruncat la pămînt, 
am strigat. Gardianul, care nu mă lăsa 
din mină, înfuriat că n-o mai scoate la 
capăt cu mine, începu să mă tragă și 
mai zdravăn și, profitînd de neatenția 
celorlalți, începu să mă lovească cu pi
cioarele. Dar mie nu-mi păsa de asta. 
Ar fi putut să mă bată pînă la sînge, 
numai să mă lase să mă duc la soră- 
mea Anita.

— Acum ți-e frică. Nu-i așa ?
Nu puteam să răspund. în clipa aceea 

nu-mi era frică de gratii și nici de întu
nericul din carceră, și nici de șoareci, de 
nimic din ceea ce se afla acolo. Mi-era 
teamă de viitor. Mi-era teamă de Joa
quim Honorato. Judecătorul, care se tot 
hlizea la mine, toarte satisfăcut de dis
perarea mea, se ridică și mă apucă de 
celălalt braț. Lacrimile mi se rostogoleau 
pe obraz.

— N-am să mai fac...
— Haide. Isprăvește odată.
N-am mai fost în stare să mă împotri

vesc. M-au scos afară ca pe o cîrpă și 
ușa se închise în spatele meu. Gardianul 
mă tîrî după el și mă dădu pe mîna tem
nicerului.

Multă vreme m-am zvîrcolif pe podea, 
plîngînd cu sughițuri. In clipele acelea mă 
gîndeam la taică-meu și înțelegeam ce 
însemna moartea lui. Dar nu pricepeam 
de ce mă aflam acolo și de ce plîngeam. 
Din fundul celulei se auzi un țf->s.

— Ce-i cu tine, prietene ?...
De-abia atunci băgai de seamă că nu 

sînt singur. In fața mea stătea un om 
înalt ca un brad, foarte slab, cu mînecile

Adrian LUCÀCI Progresul nostru

George APOSTU Nevasta pescarului

suflecate și cu pantalonii atîrnînd pe el. 
In întuneric ai fi zis că fața lui e numai 
ochi. Ochi foarte mari, sclipind ca cei de 
pisica, dar expresivi și plini de bunătate. 
Mă apucă de un braț și mă așeză pe o 
scîndură. Pe urmă, foarte serios, de parcă 
ar fi căutat șă ghicească cum sînt și ce 
fel de viață duc eu, se propti în fața 
mea iar eu îmi luai privirile de la el și 
mă uitai în jur. Nu că m-aș fi temut. Dim
potrivă. Fără să știu de ce, simții că gă
sisem un prieten bun.

—• Nu niai plînge. Mai bine spune-mi 
ce-ai făcut ?...

îmi puse o mînă pe umăr și se așeză 
lîngă mine, l-am povestit totul.

—• Și pentru atîta lucru plîngi ? Eu în 
ultimii ani am stat mai mult în închisoare 
decît afară.

își luă mîna de pe umărul meu și o spri
jini de scîndură patului. Ca și cum nu 
m-ar fi văzut și ca și cum ar fi vorbit 
pentru sine, omul continuă să istorisească.

— A trebuit să plec din satul meu. A- 
colo nu mă lăsau să cîștig o bucată de 
pîine. Viață de cîine. Pe urmă, într-o 
noapte, cînd găsisem un adăpost sus pe 
munte și ceva de lucru, s-au furat niște 
saci dintr-o căruță cu catîri și am fost în
vinuit eu. Au venit doi jandarmi și m-au 
ridicat. Intram pentru prima dată la în
chisoare. Toate jurămintele mele n-au fo
losit la nimic. Turuiau mereu cum că aș 
avea un complice și că să-i spun. nume
le. După cîteva luni, mi-au dat drumu>. 
Nu voiam să mă întorc în satul meu pen
tru că mă dăduseră și la ziar, chipurile 
că aș fi un hoț, și atunci am căutat de lu
cru în altă parte. Se uitau la mine, la fața 
mea de om nemîncat, se uitau la picioare, 
vedeau că sînt desculț și mă izgoneau.

îl ascultam uimit și nițel speriat. Din 
cînd în cînd îmi aminteam că timpul tre
ce și că în curînd o să se lase noaptea. 
Mă ridicai brusc ca să mă uit printre gra
tii. Soarele batea în plin deasupra biseri? 
cii iar pietrele păreau noi. Mă întorsei 

. iarăși lîngă tovarășul meu.
— Pe urmă mi s-a întîmplat ceea ce se 

întîmplă cu toți cei care au sfat o dată 
la închisoare. Cînd a fost omorît un gar
dian la Sardoal, tocmai se nimerise să 
trec pe-acolo și mi-au cerut să mărturi
sesc. Nici astăzi nu știu cum de-am scă
pat cu viață.

își coborî glasul de parcă mi-ar fi vor
bit în taină și adăugă :

— Mă rog, nu zic că aș fi un sfînt. Am 
făcut eu cîte unele... Tu nu pricepi 

' lucrurile astea. Dar uite că au trecut 
douăsprezece zile de cînd n-am avut lîn
gă mine un suflet de om... în închisoarea 
asta nu sînt decît purici și șoareci.

M-am agățat de gratii și m-am uitat 
din nou în stradă, ținîndu-mă mai mult 
în umbră de teamă să nu mă zărească 
cineva. Continuam să sper că-mi vor da 
drumul înainte de căderea nopții și, cînd 
am auzit pași pe coridor, eram aproape 
sigur că veniseră după mine.

— E vremea mesei. Vine paznicul.

Peste cîteva clipe se auzi un zornăii 
de chei, ușa se deschise și intră temni
cerul. Puse, gamela cu masa de seară .pe 
jos. Cînd am văzut că dă să iasă, m-ăm 
proptit în fața lui. i

— Nu v-au spus că pot să mă duc 
acasă ?

Se uită la mine de parcă-abia atunci 
mă vedea.

—- Pînă acum n-am primit , un aseme
nea ordin dar dacă nu mă înșel ai să 
rămîi aici toată noaptea.

Ieși afară și mi se păru că se răstoarnă 
cerul peste mine. N-am fost în stare să 
mă stăpînesc. Am bătut în ușă cu pumnii, 
am strigat cît m-au ținut puterile, m-am 
repezit cu tot corpul în ușă, ca și cum 
m-aș fi simțit în stare s-o dobor.

— Nu vreau I...
De afară mi se sfrigă să mă astîmpăr. 

Am răspuns cum nu se cuvenea, am zis 
tot ce mi-a trecut prin minte. M-am în
furiat și am început să dau cu picioarele 
în ușă. Atunci camaradul meu mă trase 
înapoi și-mi făcu senin să mă p'otolesc. 
Mă tîrî pînă la patul de scînduri.

■ — Aici așa stau lucrurile, prietene. Cu 
oamenii ăștia n-ai decît două căi de ales : 
ori să tai gratiile și să fugi, ori să îne- 
bunești.

Pe urmă mă trase lingă dînsul lüîn- 
du-mă. pe după umeri și îmi spuse pe 
un ton foarte prietenesc :

— Hai să mîncăm. O noapte trece re
pede.

Și, ca și cum în clipa aceea aș fi sim
țit și mai puternic toată nenorocirea mea, 
m-am întins pe jos și m-am pus iarăși 
pe plîns. Am plîns atîta încît tovarășul 
meu n-a fost în stare s-o ia de la capăt 
ca să-mi dea curaj. Știa că-mi face bine 
plînsul și a lăsat să se răcească mîncarea 
din pricina mea. , , ■

M-am deșteptat în toiul nopții. Ca să 
nu-l trezesc-pe tovarășul meu. m-am stre
curat încet-încet de sub pătura cu care 
ne acoperiserăm amîndoi. Pe fereastră 
intra lumina lunii. Cind m-am apropiat de. 
gratii și am văzut biserica, am înțeles că 
soarta mea era pecetluită. Și, ceea ce 
era și mai rău, am înțeles că era ,pecet
luită și soarta surorii mele. Din stradă nu 
mai ajungea pînă la noi nici un zgomot, 
iar noaptea era tot mai întunecoasă, parcă 
într-adins ca eu să mă frămînt și să sufăr. 
Nu se vedea afară nici țipenie de om. 
Stelele scfipeau parcă spre mine. Un 
greier firii. cîteva clipe. O vedeam pe 
soră-mea Anita ducîndu-se să-l caute pe 
Joaquim Honorato, care stătea pe scările 
bisericii și pufăia din țigară. Dar nu in
trau în biserică. Se mistuiau în noapte și 
nu se sinchiseau de mine. Aș fi vrut să 
sfărîm gratiile și cînd am înțeles că nu 
era chip, m-am întors și am uitat de 
mine. Dar mă urmărea mereu gîndul că 
Joaquim Honorato era omul care le avea 
cel mai ușor pe toate fetele din Golega 
și că el era stăpînul.
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In laboratorul de straturi semiconductoare al Institutului de 
Academiei se pregătește o nouă experiență cu semiconductori amorfi

»

Ori de cîte ori s-ar părea că posibili
tățile de a mai găsi fenomene sau apli
cații noi ale semiconductorilor s-au e- 
puizat, noi descoperiri, printre care la- 
serii din arseniură de galiu (izvoare ex
trem de intense de radiații infraroșii) și 
receptorii de radiații gama din germa- 
niu, (care revoluționează acum tehnici
le de măsurare în fizica nucleară), infir
mă aceste preziceri pesimiste.

înțelegerea fenomenelor care se pe
trec în semiconductori ca germaniul, si
liciul și cîțiva compuși semiconductori 
care pot fi obținuți sub formă de mono- 
cristale aproape perfecte este foarte a- 
vansată. Aceasta se datorește în primul 
rînd proprietății acestor cristale de a 
avea atomii așezați cu mare regularita
te în spațiu, într-o ordine abia pertur
bată ici și colo de un atom străin, de 
un atom lipsă sau de o așezare geome
trică care se abate pe alocuri de la re
gula generală. Apoi, faptului că azi 
exislă posibilitatea de a descrie mate
matic proprietățile sistemelor de atomi 
cu așezare ordonată periodică (rețele 
cristaline), că au fost elaborate o serie 
de metode de măsurare și de modele 
intuitive relativ simple.

în dezvoltarea ei continuă, fizica se
miconductorilor nu urmărește însă nu
mai adîncirea cunoașterii, perfecționa
rea și utilizarea în tehnică a semicon
ductorilor „clasici“, ci își concentrează 
din ce în ce mai mult atenția și asupra 
semiconductorilor care se caracterizea
ză printr-o perturbare puternică a rețe
lei lor cristaline, care nu mai, poate fi 
deci descrisă și cercetată prin metodele

ASPECTE ACTUALE
ALE CERCETĂRILOR ÎN FIZiCÄ

Structura internă a cristalelor, ca 
șl alte proprietăți ale lor, cum sînt 
cele electrice și mecanice, duritatea 
etc, sînt astăzi bine cunoscute. Dar 
ce știm despre culoarea lor ? Ce 
reprezintă culoarea cristalelor și la 
ce ar putea ea servi ? Iată o între
bare pe care fizicienii și-o pun tot 
mai des.

înainte de a încerca să răspun
dem la această întrebare vom face 
remarca că vederea colorată este 
rezultatul acțiuni! radiațiilor de di
verse lungimi de undă asupra a 3 
categorii diferite de pigmenți din 
retina ochiului. Fiecare absoarbe nu
mai cîte o parte a spectrului vizibil 
al radiațiilor electromagnetice (a 
căror lungime de undă este cuprin
să între aproximativ 400 și 760 mi-

sorbțle parțială, un cristal transpa
rent colorat, iar atunci cînd nici una 
din radiațiile vizibile nu poate trans- 
iera electroni (caz în care banda 
interzisă este largă, absorbția se pe
trece în ultraviolet) cristalul este 
transparent incolor. Acest mod de 
absorbție produce așa-numita bandă 
fundamentală de absorbție. Bineîn
țeles, acest proces rupe electronii de 
nodurile cărora aparțineau anterior.

Pot exista însă cuante de lumină 
care să nu aibă energia destul de 
mare pentru a transfera electronii 
în banda de conducție, dar suficien
tă pentru a-i excita pe niște nivele 
individuale situate imediat sub ban
da de conducție, caz în care elec
tronii rămîn legați de tonul din care 
provin. Astfel de sisteme se numesc
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c) cri sta! cu impurități

mâții deosebit de prețioase privi
toare la poziția nivelelor energetice 
ale rețelei pure și perfecte, pure cu 
defecte ca și ale impurităților inclu
se în rețea Cunoașterea proceselor 
elementare din semiconductori, lu- 
minofori ca și din amplificatori! cu
antici nu ar ii fost posibilă fără stu
diul amănunțit și precis al „culorii" 
cristalelor. Curbele de absorbție 
spectrală îngăduie determinarea 
foarte precisă a poziției benzilor e- 
nergetice colective ale rețelelor cris
taline, a benzilor individuale aparți- 
nînd defectelor și impurităților, a 
probabilităților de tranziție dintre 
ele, permițînd prevederea proprietă
ților lor electrice, optice, magnetice 
și stabilind condițiile necesare ale 
diverselor sisteme în funcție de des
tinația lor.

La Institutul de fizică al Acade
miei R. P. Romîne, mai multe colec
tive din secția de spectroscopie stu
diază în prezent domeniul spectre
lor excitonice, al centrilor de culoa
re și al spectrelor impurităților în 
cristale. Au fost obținute rezultate 
deosebit de interesante, publicate în 
reviste de specialitate din țară și 
din străinătate. Amintim studiul unor 
noi tipuri de centri de culoare, al 
spectrelor ionilor metalelor de tran
ziție (din grupa fierului), precum și 
studiile cantitative privitoare la coe
ficientul de absorbție în cazul ben
zilor excitonice.

cunoscute. O astfel de categorie o con
stituie semiconductorii amorfi, fie so
lizi, fie lichizi.

Denumirea amorf („fără formă" — în 
limba greacă) sugerează o situație mai 
gravă decît este în realitate. Ne-am aș
tepta ca în corpurile amorfe să nu mai 
existe nici o regulă în așezarea atomilor. 
De fapt, 
germaniul cristalin, 
care atom este înconjurat de 
patru atomi așezați la colțurile 
nui tetraedru regulat. în jurul 
căruia dintre cei patra atomi înconjură
tori se grupează La rîndul lor alți patru 
atomi, în exact aceeași orientare, și si
tuația aceasta se repetă periodic în tot 
cristalul. în germaniul amorf, așezarea 
celor patru atomi este aproape aceeași 
ca și în germaniul cristalin, doar că ei 
nu se găsesc exact la colțurile unui te
traedru regulat. Acest lucra se repetă 
aproape la fiecare atom, astfel că două 
tetraedre distanțate sînt în general di
ferit orientate și deci periodicitatea re
țelei nu mai există. Se spune de aceea 
că în corpurile amorfe se menține nu
mai „ordinea în apropiere“, nu și „or
dinea la distanță".

Corpuri amorfe solide se întîlnesc cu 
ușurință : cleiul, sticla, masele plastice. 
Metale amorfe nu există. în scfiimb e- 
xistă semiconductori amorfi dintre care 
unul, seleniul amorf, este cunoscut de 
foarte multă vreme și servește, de pildă, 
la construirea lentilelor pentru radiația 
infraroșie. Germaniul, siliciul, carbonul, 
diferiți compuși semiconductori și cîte- 
va semimetale se pot obține în stare 
amorfă prin evaporarea în vid sau prin 
pulverizarea catodică în formă de stra
turi subțiri. S-au descoperit o serie de 
compuși semiconductori, de exemplu se- 
leniura de arsen, care pot fi obținuți în 
stare sticloasă amorfă prin răcire brus
că. Toate aceste corpuri își păstrează și 
în stare amorfă proprietățile semicon
ductoare, adică rezistența lor electrică 
scade o dată cu creșterea temperaturii. 
Comportarea lor diferă totuși mult față 
de cea a semiconductorilor cristalini, cu 
care se înrudesc prin „ordinea în apro
piere“ de același tip. în general ele con
duc mult mai rău electricitatea și căl
dura și sînt mult mai puțin sensibile la 
impurități decît cristalele. Proprietățile 
lor optice nu sînt modificate în mod e- 
sențial, deși există deosebiri caracteristi
ce între semiconductorul amorf și cel 
cristalin. Proprietățile lor termoelectri
ce, care duc la transformarea directă a 
căldurii în curent electric sînt uneori 
dintre cele mai ciudate : polii plus și 
minus sînt schimbați între ei față de 
ceea ce am obține la un semiconductor 
cristalin. Prin depunerea lor pe mono- 
cristale se pot obține diode de bună 
calitate.

Nu mai puțin interesanți sînt semi
conductorii lichizi. în lichide domnește 
în general, ca și în corpurile amorfe 
solide, numai „ordinea în apropiere“. 
Lucrurile sînt complicate de faptul că 
atomii sau moleculele lichidului nu au 
o poziție fixă, ca în corpul solid, ci se 
găsesc într-o necontenită mișcare. To
tuși, dacă am face o fotografie de mo
ment a atomilor unui lichid, pozițiile 
lor ar fi foarte asemănătoare cu acelea 
ale atomilor dintr-un corp solid amorf. 
Din această cauză proprietățile solide
lor amorfe și cele ale lichidelor care au

aceeași „ordine în apropiere“ diferă 
destul de puțin. De pildă, la topirea se- 
leniului amorf proprietățile sale electri
ce și optice nu suferă nici o schimba
re bruscă.

Și mai interesante sînt schimbările 
care se petrec la topirea metalelor și a 
semiconductorilor cristalini. Metalele al
caline abia dacă-și sporesc rezistența e- 
lectrică cu 20—30 la sută, în timp ce 
zincul topit se comportă ca un semi
conductor. Germaniul, siliciul și o serie 
de compuși semiconductori capătă la to
pire proprietăți electrice și optice ca
racteristice metalelor. Alți semiconduc
tori, ca lelurura de cadmiu, își păstrea
ză după topire proprietățile semicon
ductoare, ce-i drept, parțial modificate.

în prezent, toate aceste fenomene in
teresante sînt înțelese încă într-o destul 
de mică măsură și va mai fi nevoie de 
strîngerea unui bogat material experi
mental, de elaborarea unor metode teo
retice noi de studiu al acestora. Mai 
multe grupe de cercetători din Uniunea 
Sovietică, Anglia, Cehoslovacia, Austra
lia, Elveția și din țara noastră au atacat 
aceste probleme ridicate pentru prima 
oară în 1944, de către regretatul savant 
A. V. Ioffe — „părintele semiconducto
rilor“. Lucrările de pionierat ale școlii 
sale asupra semiconductorilor lichizi și 
sticloși au fost urmate de studiile ex
perimentale ale școlii profesorului Busch 
de la Zürich și ale cercetătorilor ceho
slovaci și romîni de la Institutul de fizica

solidului din Praga și, respectiv, Institutul 
dc fizică al Academiei R.P. Romîne din 
București, care lucrează în strînsă cola
borare. Nu mai puțin interesante sînt 
cercetările teoretice care, reluînd lucrări 
vechi ale lui N. Mott (Anglia) și S. Șu- 
bin (U.R.S.S.), caută să explice și să 
prezică pe cale teoretică însușirile semi
conductorilor amorfi și ale metalelor li
chide. Aici se încadrează lucrările lui 
Gubanov (Uniunea Sovietică), Makin- 
son și Roberts (Australia), Ziman și 
Edwards (Anglia) etc.

Deocamdată este greu să se prevadă 
aplicațiile practice pe care le vor avea 
în viitor aceste cercetări. S-ar putea ca 
cea mai atrăgătoare dintre proprietățile 
semiconductorilor amorfi, și anume a- 
ceea de a fi insensibili la impurități, să 
le asigure într-un viitor nu prea înde
părtat o largă întrebuințare. Aceasta, 
deoarece cei cristalini își modifică ex
traordinar de mult proprietățile sub in
fluența unor cantități infime de sub
stanțe străine, (un atom de stibiu adău
gat la fiecare 10 000 atomi ai unui cris
tal de germaniu, face ca germaniul să-și 
piardă proprietățile semiconductoare și-i 
dă proprietăți metalice), iar purificarea 
avansată și obținerea formei monocrista- 
line este, în general, extrem de costisi
toare. Poate, dimpotrivă, vreuna din ce
lelalte proprietăți neobișnuite ale semi
conductorilor amorfi se va dovedi valo
roasă pentru realizarea unor dispozitive 
noi. în orice caz, sigur este că progre
sele în cunoașterea acestor materiale vor 
fi utilizate pînă la urmă de către om 
spre folosul său, iar curiozitatea care-i 
împinge pe cercetători să caute răspuns 
la probleme grele și neobișnuite va găsi 
mai devreme sau mai tîrziu răsunet și 
în tehnică.
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Schema energetică a rețelelor perfecte, cu vacanțe sau cu Impurități
limicroni). Unii sînt sensibil! (adică 
absorb radiații care se transformă 
în senzații de culoare prlntr-un pro
ces fotochimic) în prima parte a 
domeniului, dînd senzația de al
bastru, alții în mijlocul lui, dînd 
senzația culorii verzi și, în sfîrșit, ul
timii care dau culoarea roșie. Cu
loarea este legată deci de lungimea 
de undă a radiațiilor electromagne
tice, fiecărei valori a lungimii de 
undă, corespunzîndu-i cîte o cu
loare. Există o infinitate de culori 
(trecerea de la una la alta făcîndu- 
se în mod continuu) care pot fi re
produse cu ajutorul a 3 culori eta
lon, amestecate în proporții diferite.

Culorile corpurilor privite în lu
mină naturală se datoresc des-egali- 
zării intensităților diverselor culori 
componente ale luminii prin pierde
rile mai accentuate ale unora pe su
prafața sau în volumul corpului res
pectiv. Cauzele acestor „pierderi* 
sînt : absorbția, reflexia și difuzia. 
Vom vorbi numai de prima, mult mal 
importantă, în ce ne privește, decît 
celelalte.

Să ne referim, de pildă, la crista
lele lzolante, de obicei transparen
te, cum este sarea de bucătărie, ca
racterizate prin două benzi ener
getice principale: banda de valență 
și banda de conducție. Prima rezul
tă, în cazul sării, din nivelele 
energetice ale ionilor de clor, pli
nă cu electroni, și alta, la va
lori mal mari ale energiei, numi
tă bandă de conducție, rezultată din 
nivelele atomilor libert de sodiu, 
fără electroni. în cazul rețelelor per
fecte, între aceste benzi există un 
domeniu de energii pe care electro
nii rețelei nu le pot avea niciodată 
(interzise), numită banda interzisă, 
în general, trecînd printr-un astfel 
de cristal, lumina provoacă trecerea 
electronilor din banda de valență în 
cea de conducție, dar numai dacă 
cuantele respective au energia sufi
cientă pentru acest proces.

Dacă toate radiațiile vizibile sînt 
capabile să transfere electroni în 
banda de conducție, avem un cristal 
opac, toate culorile sînt absorbite. 
Dacă numai unele culori pot provo
ca saltul electronilor, avem o ab-

excitoni. Evident, procesul poate sta 
la baza colorării cristalului.

Dacă, de pildă, într-un cris
tal de sare de bucătărie lipsește 
într-un loc un ion de clor, locul res
pectiv. numit vacanță, este încălcat 
pozitiv (din cauză că o parte a ce
lor 6 Ioni pozitivi de sodiu din ime
diata vecinătate nu este neutraliza
tă). Vacanța pozitivă constituie o 
capcană pentru electroni. Dacă prin- 
tr-un mijloc oarecare (iradiere cu 
raze X sau gama, bombardament 
cu particule elementare etc) se eli
berează un electron de undeva din 
rețeaua cristalină, acesta poate fi 
captat de vacanța pozitivă și for
mează cu ea un sistem asemănător 
atomului de hidrogen. Acest sistem 
absoarbe anumite culori din lumina 
naturală șl astfel cristalul se colo
rează. Sistemul se numește centru 
de culoare și reprezintă al treilea 
mod de colorare a cristalelor.

în fine, cristalele pot conține o se
rie de Impurități atomice sau mole
culare care pot absorbi o parte a 
culor’lor luminii naturale, caz în 
care cristalele se colorează de ase
menea. Amintim că șl reflexia șl di
fuzia luminii într-un cristal pot pro
voca colorarea acestuia.

Culorile nu epuizează toate radia
țiile Există radiații lnfraroșii șl ul
traviolete, pe care nu le vedem. în
tr-o accepție mai largă, spunem că 
un cristal este transparent într-un 
anumit domeniu spectral (chiar 
dacă pentru ochi el este opac) dacă 
transmite relativ integral radiațiile 
respective în aceeași accepție, toa
te cristalele ar fi colorate pentru că 
toate absorb cîte ceva din întregul 
domeniu optic de radiații.

Prin urmare,
lor, în sensul larg pe care îl are po
trivit celor arătate, reprezintă cartea 
de vizită a stării energetice a cris
talelor în toate stările lor reale pri
vitoare la natura substanțelor crista
lelor, gradul de puritate și de per
fecție, elementele (mpurificatoare, 
simetria vecinilor fiecărui ion din 
rețea.

Studiul spectrelor cristalelor în 
întregul domeniu optic aduce infor-
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ofRevista engleză „Journal 
Electronics and Control“ a pu
blicat articolele „Unele date a- 
supra convertizorului termo
ionic cu cesiu cu amestec de 
mercur și xenon“, de acad.. E. 
Bădârău, I. Popescu și O. Zam
fir, și „Asupra mișcării Ionilor 
pozitivi prin stratul de sarcină 
spațială pozitivă“, elaborat de 
cercetătorii G. Ciobanu și 
I. Popescu.
Sub semnătura lui R. Grlgoro- 
vici, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, și Gh. 
Ciobanu, în revista franceză 
„Journal de Physique et de 
Radium* a apărut articolul 
„Difuzia luminii de către stra
turi subțiri de argint granulat", 
în R. P. Ungară, revista „Alru- 
stikai konferencia“ a publicat 
articolul intitulat : „Asupra 
indicelui de neuniformitate a 
cîmpulul sonor într-un spațiu 
închis“ al acad. E. Bădărău, 
M. Grumăzescu șl L. Matei, 
în Franța, în revista „Journal 
de chimie physique et biologi
que", a apărut articolul colec
tivului format din conf. M. 
Giurgea, G. Mihai, V. Topa și 
M. Musa, „Rezultate noi cu pri
vire la reacțiile fotochimice în 
soluțiile de acridină șl acri- 
dan".
Revista „Physica Status Solidi“, 
care apare în R. D. Germană, 
a înserat articolele „Proprie
tățile electrice și migrați a ca- 
tionilor la manganit de mag
neziu“ de conf. M. Rosenberg 
și P. Nicolau, și „Structura de 
domenii a monocristalelor fe
ritelor hexagonale", de conf. 
M, Rosenberg, C. Tănăsoiu și 
C, Rusu.

Prinfre cele mai noi preocupări ale oa
menilor de știință din domeniul fizicii se 
numă’-ă și transformarea directă a ener
giei termice în energie electrică cu ajuto
rul convertizorilor termoionici și mai ales 
cu ajutorul diodelor cu plasmă.

Un convertizor termoionic este un dis
pozitiv care transformă căldura în energie 
electrică prin folosirea emisiei electroni
lor de pe suprafața unui catod incandes
cent (emițător) și colectarea lor pe un 
anod rece (colector).

Pentru a asigura puteri și randamente 
optime ale convertizoarelor termoionice, 
este necesară îndeplinirea a două cerințe 
fundamentale : diferența dintre lucrul de 
ieșire*) al catodului și al anodului să 
fie cît mai mare, aceasta conducînd la 
mărirea tensiunii de la electrozi, iar efec
tele dăunătoare ale sarcinii electrice spa
țiale dintre electrozi să fie înlăturate.

îndeplinirea primei condiții depinde de 
alegerea adecvată a materialelor electro
zilor : se recomandă folosirea materialelor 
catodice cu proprietăți emisive cît mai 
bune. In cazul transformării directe a ener
giei nucleare în energie electrică, se poi 
folosi pentru materialul catodului compuși 
solizi ai uraniului, încălzirea avînd loc ast
fel pe baza reacțiilor de fisiune.

In ceea ce priveșfo cea de-a doua con
diție, do neutralizare a sarcinii electronica 
spațiale, se studiază în prezent trei me
tode. Una dintre acestea -constă în reali
zarea unei distanțe foarte mici între emi
țător și colector (diode cu vid). Realiza
rea unei asemenea diode prezintă însă 
mari dificultăți tehnice datorită necesității 
de a menține plăcile.-electrod activate la 
distanțe de ordinul sutimilor de milimetru 
și la temperaturi foarte mari. O altă me
todă constă în folosirea cîmpurilor elec
trice și magnetice încrucișate (trioda mag- 
ne’ică) In acest caz, placa incandescentă 
emițătoare și placa colectoare se găsesc 
în același plan, electronii fiind accelerați 
de o tensiune relativ înaltă aplicată Intre 
emițător și un al treilea electrod așezat 
paralel E'ectronii care ies din emițător 
sînt accelerați de către cîmpul electric 
înspre placa opusă. Pe măsură însă ce vi
teza lor crește, cîmpul magnetic aplicat 
transversal deviază traiectoriile electroni
lor însp'e colector, unde aceștia ajung cu 
energia cinetică avută inițial, la emițător. 
In esență, deci, această metodă se bazea
ză pe reducerea sarcinii spațiale prin mă-

*) Lucrul de ieșire este energia nece
sară pentru a scoate un electron din 
metal.

Munca de cercetare științifică 
poate fi mult ușurată cu ajutorul 
unor aparate de înregistrare si
multană automată a două mărimi? 
dependente între ele. Asemenea^ 
aparate, destinate înregistrării au
tomate a dependențelor funcțio
nale a două tensiuni electrice, au 
fost realizate în mai multe țări. 
Ele pot fi folosite cu succes la 
înregistrarea caracteristicilor volt- 
amperice ale lămpilor electronice, 
tranzistoarelor, diodelor, a conver
tizorilor termoionici sau magneto- 
hidrodinamici.
La efectuarea diferitelor cercetări 
sînt necesare adesea cîmpuri mag
netice puternice, a căror realizare 
necesită un consum mare de e- 
nergie. Pentru a micșora acest 
consum, specialiștii americani au 
realizat o sîrmă de niobiu-staniu 
cu proprietăți supraconductoare. 
Cu ajutorul acesteia se poate rea
liza un hohinaj care să dea un 
cîmp magnetic de 100 000 gauss.
De curînd a fost pusă la punct 
tehnologia realizării peliculelor 
foarte subțiri din niobiu. Aseme
nea pelicule, cu o grosime de 
0,025 microni, se vor folosi la e- 
cranarea cîmpurilor magnetice.
Specialiștii de Ia Institutul unio
nal pentru electrotehnică din 
U.R.S.S. au elaborat tehnologia 
metodelor mecanizate de realiza
re a unor foițe foarte subțiri de 
sticlă. „Ilîrtia de sticlă“, cum este 
denumit acest produs cu o grosi
me de circa 40 microni, este un 
excelent semifabricat folosit 
izolații electrice.

:•

Dr. Radu GRIGOROV1C! 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne
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Printre domeniile cercetate la Institutul de fizică al Academiei se numără și radiațîîle descărcărilor 
trice. In fotografie : la instalația de studiu a radiației plasmei în cîmp magnetic

Foto : M. Cioc

electronilor 
a fi necesar

de neutrali

rirea considerabilă a vitezei 
din fața catodului, fără însă 
un consum de energie.

In fine, o a treia metodă 
zare a sarcinii spațiale electronice constă
în introducerea ionilor pozitivi în spațiul 
dintre electroni. Această metodă, folosită 
în prezent în majoritatea cercetărilor cu 
privire la converlizorii termoionici, are 
cele mai mari perspective date fiind 
puterea debdafă și randamentul. La rîndul 
ei, generarea ionilor pozitivi se poate face 
prin mai multe metode. Este folosit, de

vanta] al acestei metode constă în aceea 
că ea nu mai impune condiția unei tem
peraturi foarte mari a emițătorului. Mai 
mult, se pot folosi gazele nobile, teh
nologia activării electrozilor și construc
ția tuburilor fiind în acest caz redusă la 
cea folosită curent pentru tuburile elec
tronice.

Deosebit de interesant pentru studiul 
proceselor care au loc în plasmă, pre
cum și pentru performantele posibile, 
este regimul în care convertizorul func
ționează ca un arc de joasă tensiune. In

Motoraș electric alimentat de la un convorfizor termoionic experimental 
cu electrozi toarte aproplațl, al cărui emițător este Încălzit cu flacără

exemplu, procesul de lonlzare a vaporilor 
metalelor alcaline (de obicei cesiul) la 
contactul cu suprafața incandescentă a 
unui metal refractar (wolframul, tantalul, 
molibdenul). Ionii pozitivi mai pot fi ge
nerali și cu ajutorul unei descărcări elec
trice auxiliare între electrozi suplimentari. 
Plasma **) descărcării auxiliare poate fur
niza In anumite condiții un număr sufi
cient de mare de ioni pozitivi pentru a 
debloca trecerea unui curent electronic 
mare între emițător și colector. Un a-

acest caz, între electrozii convertizoru- 
lui apare o descărcare electrică de zeci 
și chiar de sute de amperi. Ionii pozitivi 
sînt generați datorită ciocnirii atom'lor 
cu electronii care au o temperatură foarte 
înaltă (de zeci de mii de grade).

Generatorii termoionici, al căror stu
diu s-a dezvoltat continuu, reprezintă un

mijloc foarte promițător de transformare 
a energiei termice (de proveniență nu
cleară, chimică sau solară) direct in e- 
nergie electrică. Principalele calități ale 
convertizorilor termoionici sînt marea 
putere e'ectrică debitată, greutatea re
lativ mică și temperatura mare a cato
dului, ceea ce permite un randament li
mită însemnat, lată deci avantaje față 
de cei mai apropiați „rivali“ — genera
torii termoelectronici solizi.

In ultimul timp s-au întreprins cerce
tări importante cu privire la laserii ter
moionici, în care are loc transformarea 
energie'' termice în energie electrică, iar 
aceasta în radiație coerentă.

Recent, cercetători americani au con
ceput un laser termoionic cu ajutorul că
ruia energia termică se transformă în 
energie radiantă coerentă. El poate 
funcționa cu o eficiență și o putere de 
10 ori mai mare decît a celor cunos
cute pînă acum. Se face în felul acesta o 
sinteză între dioda în regimul arcului de 
joasă tensiune, cînd plasma este excitată 
de curentul electronic intens emis de ca- 
todul incandescent și efectul laser, dez
voltat cu succes de noii laureafi ai pre
miului Nobel pentru fizică — sovieticii 
N. G. Basov și A. M. Prohorov, și ame
ricanul C. H. Townes.

Avînd în vedere Importanța științifică 
și tehnică a domeniului prezentat mai 
sus, în multe laboratoare din lume sa 
studiază multiplele procese fizice cara 
au loc în legătură cu transformarea ener
gie! termice în energie electrică. Stimu
lat de importanța majoră a acestei pro
bleme, un colectiv de cercetători de la 
Institutul de fizică al Academiei R. P. 
Romîne a studiat șl a obținut o serie da 
rezultate originale privind folosirea 
amestecurilor de vapori în convertizoril 
termoionici. Au fost descoperite procesa 
noi, cum sînt ionizarea atomilor de cesiu 
la ciocnirea cu atomi excitați de mercur 
și cadmiu, procese care măresc conside
rabil eficiența ionizării în diodele cu 
plasmă. Alte cercetări sînt dedicate stu
diului plasmei de cesiu în condițiile efec
tului catodului concav. La Institutul de 
fizică atomică al Academiei R. P. Romîne 
se fac cercetări interesante în legătură 
cu trioda magnetică.

lovlțu POPESCU ' 
candidat în știință 
fizico-matematice

»*) Plasma reprezintă un gaz Ionizat 
în care numărul electronilor este aproape 
egal cu cel al Ionilor pozitivi.

Pagină realizată cu concursul Institutului de fizică al Academiei R. P. Romîne
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Vagoane
pe mare

Vagonul se ridică deasupra 
punții vaporului... Peste cîteva se
cunde, brațul macaralei se des
tinde și, ca o ancoră, paraleli
pipedul metalic coboară spre 
fundul calei. Aici, un om îi di
rijează mișcările pînă ce. vago
nul este așezat pe suporți. Miș
carea se repetă pînă cînd cover
ta arată ca o gară supraetajată.

Astfel încărcate, cele două 
vapoare norvegiene „Christen 
Smith" și „Bellis" sînt gata de 
drum. Brațele macaralelor de la 
danele 32—34, aidoma unor se
mafoare uriașe, indică spre larg 
drum deschis... Un tren de 188 
de vagoane pentru cărbuni și 
145 de cisterne se pune în miș
care pentru a face o călătorie e- 
chivalînd cu aproape o jumătate 
de Ecuator. In curînd, și pe căile 
ferate indoneziene vor aluneca 
333 de vagoane rcmînești con
struite la Uzinele „23 Au
gust" și „U. V."-Arad. Este un 
lot din cele 2 130 de vagoane 
contractate de Republica Indo
nezia cu țara noastră. O dată 
cu vagoanele au fost expediate 
piese de schimb, precum și o 
serie de mașini-unelte necesare 
industriei indoneziene.

SIMPOZION
La Casa de cultură a studenților 

din Cluj a avut loc vineri după-a- 
miază un simpozion cu tema „Răs
coala țăranilor din Transilvania sub 
conducerea lui Horia“, organizat de 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ cu pri
lejul împlinirii a 180 de ani de la

Fotbal in țară...
Astăzi, la Pitești, se desfășoară o 

nouă partidă restanță din cadrul 
campionatului categoriei A la fotbal; 
formația locală Dinamo primește re
plica fruntașei clasamentului. Steaua 
București.

Mîine, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, va avea loc un interesant 
cuplaj fotbalistic. Tot în partide res
tanță se întîlnesc echipele Dinamo 
București cu C.S.M.S. Iași (ora 12,15) 
si Rapid cu Farul Constanța 
(ora 14,15).

9 Posturile noastre de radio vor 
transmite repriza a doua a meciului 
Rapid—Farul. Transmisia se va face 
pe programul I, cu începere din 
jurul orei 15.

...și peste hotare
La Roma a avut loc tragerea la 

sorți pentru stabilirea meciurilor din 
turul 3 al „Cupei orașelor Tîrguri". 
Iată ordinea întîlnirilor: Juventus 
(Italia) — Lokomotiv Plovdiv (R. P. 
Bulgaria); Manchester United (An
glia) — Everton (Anglia); Atletico 
Bilbao (Spania) sau Bèerscho An
vers (Belgia) — Dunfermline (Sco
ția) ; Utrecht (Olanda) sau F. C. 
Liege (Belgia) — Atletico Madrid 
(Spania); À. S. Roma (Italia) — Fe- 
rencvaros (R. P. Ungară); Racing 
Strasbourg (Franța) — F. C. Barce
lona (Spania).

Intr-un meci contînd pentru turul 
doi al „Cupei Cupelor", echipa de 
fotbal Galatasaray Istanbul a învins 
formația poloneză Legia Varșovia 
cu scorul de 1—0 (1—0). Unicul 
punct a fost marcat de Metin în mi
nutul 20. Cum în partida din tur 
fotbaliștii polonezi cîștigaseră cu 
scorul de 2—1, urmează să se dis
pute un al treilea joc pe teren 
neutru.

Spartachlada de iarnă a tineretului se află în plină desfășurare. în 
fotografie : primele Întreceri de șah ale tinerilor din comuna Videle 

(regiunea București)

încheierea lucrărilor Conferinței 
de spectroscopie

Vineri s-au încheiat lucrările ce
lei de-a III-a Conferințe de spec
troscopie, organizată de Academia 
R. P. Romîne în colaborare cu une
le ministere interesate în această 
problemă. Timp de 4 zile, partici- 
panții au dezbătut probleme privind 
spectroscopia atomică și analiza 
spectrochimică, spectroscopia mole
culară, hertziană, spectroscopia cor
pului solid, a descărcărilor în ga
ze, probleme de aparatură și tehnică' 
spectroscopică. în afara specialiștilor 
romîni, au prezentat referate și co
municări delegați ai comisiilor de 
spectroscopie din R. P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R.S.F.

Iugoslavia, R.P. Polonă, R.P. Ungară 
și Uniunea Sovietică, precum și re
prezentanți ai unor firme producă
toare de aparatură spectrală din An
glia, Italia și Japonia, invitate la 
conferință. Cuvîntul de închidere a 
fost rostit de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R.P. Romîne. 
Relevînd importanța teoretică și 
practică a lucrărilor prezentate în 
cadrul conferinței, spiritul de colabo
rare în care acestea s-au desfășurat, 
vorbitorul a mulțumit delegaților de 
peste hotare și celorlalți participanți 
pentru contribuția adusă la reușita 
acestei reuniuni științifice.

Consfătuire științifică privind 
tratamentul cancerului

Ieri au început lucrările consfă
tuirii organizate de Uniunea socie
tăților de științe medicale din R. P. 
Romînă cu tema : „Tratamentul 
stadial complex al principalelor lo
calizări ale cancerului“. La consfă
tuire participă academicieni, profe
sori, medici specialiști și de medici
nă generală din întreaga țară, pre-

amintita răscoală. Au luat cuvîntul 
acad. prof. Constantin Daicoviciu, 
rectorul universității „Babeș-Bolyai“, 
prof. Ștefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romî
ne, prof. Adalbert Cselényi și Ale
xandru Neamțu, cercetător.

IN CAPITALĂ

Program competițional
HANDBAL

Selecționata feminină (tineret) a 
Capitalei susține astăzi meciul re
vanșă cu echipa cehoslovacă Slov- 
naft Bratislava, pe care a învins-o 
joi cu 16—9. Partida are loc în sala 
Floreasca începînd de la ora 18,30.

VOLEI
Etapa inaugurală a campionatului 

republican (seria I) începe astăzi cu 
meciurile Metalul București — Di
namo București (f.) și Dinamo Bucu
rești — Progresul București (m.). 
Cele două partide se dispută în cu
plaj, de la ora 17 în sala Construc
torul (fostă Recolta).

ȘAH
■ De la ora 16,15, în sala hotelului 
Victoria încep întrecerile din cadrul 
campionatului republican individual. 
Concomitent cu acestea se desfășoa
ră primele meciuri de baraj între 
Alexandra Nicolau, Margareta Teo- 
dorescu și Elisabeta Polihroniade 
pentru desemnarea campioanei țării.

LUPTE
Ultima etapă a campionatului re

publican de lupte libere se desfășoa
ră astăzi în sala Dinamo, începînd 
de la ora 10. Participă următoarele 
formații : Steaua, C.F.R. Timișoara, 
Dinamo București, A.S.M. Lugoj 
(grupa I), Mureșul Tg. Mureș, Pro
gresul București, Vagonul Arad, 
Rulmentul Brașov (grupa a Il-a) și 
C.S.O. Galați, C.S.O. Reșița, Rapid 
București, Steagul roșu Brașov 
'grupa a III-a). 

cum și oaspeți de peste hotare. 
Festivitatea de deschidere a fost 
prezidată de acad. St. G. Nicolau, 
președintele Comisiei mixte de 
cancer a Academiei R. P. Romîne și 
Ministerului Sănătății și Prevederi
lor Sociale. După cuvîntul introduc
tiv rostit de prof. Octavian Cos- 
tăchel, directorul Institutului onco
logic București, conferința a fost 
salutată de conf. dr. loan Moraru, 
secretar general în M.S.P.S., conf. 
dr. Victor Prodescu, secretar general 
al U.S.S.M., și de invitați străini. 
Consfătuirea dezbate probleme ac
tuale privind tratamentul modern, 
complex al cancerului. Lucrările 
consfătuirii continuă.

Expoziția „Grafica și plastica 
mică din R. P. Ungară“

în sălile Muzeului din strada Bise
rica Amzei nr. 5—7, s-a deschis vi
neri la amiază expoziția „Grafica 
și plastica mică din R.P. Ungară“. 
Au luat cuvîntul Mircea Popescu, 
vicepreședinte al Consiliului artelor 
plastice din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, și Peter Horvath, 
în numele Ministerului Culturii și 
al Institutului pentru relațiile cul
turale cu străinătatea din R.P. Un
gară. Expoziția cuprinde lucrări 
semnate de aproape 50 de artiști 
plastici, dintre cei mai reprezenta
tivi ai R.P. Ungare.

(Agerpres)

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 4 de

cembrie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 47 60 16 26 54 
85 62 1 61 14. Premii suplimentare : 79 
84 71. Fond de premii : 860.889 lei.

POLO
La bazinul acoperit Floreasca, în

cepînd de la ora 18, jocurile penulti
mei etape din turneul final al cam
pionatului republican : Crișul Ora
dea — Steaua și Dinamo București 
— Știința Cluj. Iată rezultatele me
ciurilor de ieri : Dinamo — Crișul 
4—0, Steaua — Știința 8—0.

HOCHEI
Primele meciuri din cadrul cam

pionatului de hochei al Capitalei 
(fază preliminară a campionatului 
republican), vor reuni la start forma
țiile Dinamo, Știința, Steaua, Olim
pia și Constructorul. întîlnirile se 
desfășoară pe patinoarul „23 Au
gust“ după următorul program : 
sîmbătă, de la ora 19,30, Dinamo— 
Constructorul și Știința—Olimpia, 
iar duminică, de la ora 18, Steaua— 
Știința și Dinamo—Olimpia. în a- 
ceste meciuri, amatorii de hochei 
vor avea prilejul să urmărească e- 
voluția celor mai mulți componenți 
ai lotului nostru reprezentativ.

BASCHET
în sala Giulești, campionatul re

publican de baschet programează 
următoarele meciuri : Rapid—Voința 
Oradea (feminin), I.C.F.—Voința 
Satu Mare (masculin) ; Constructo
rul—Voința București (feminin). 
Jocurile încep la orele 16,30.

Din sportul 
international
• într-un concurs atletic organizat 

pe stadionul olimpic din Melbourne, 
australianul Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 3 mile, 
realizînd timpul de 13’06’’4/10. Vechiul 
record mondial, deținut de Murray 
Halberg (Noua Zeelandă), era de 13’10”. 
în cadrul aceleiași reuniuni, Peter 
Snell (Noua Zeelandă), dublu campion 
olimpic la Tokio, a încercat fără suc
ces să doboare propriul său record 
mondial in proba de 1 milă. El a rea
lizat 3’57’’6/10. (recordul mondial este 
de 3’54”l/10).

• In cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale R. P. 
Polone, care se desfășoară la Byd
goszcz, Păun (R.P.R.) l-a învins în pri
mul tur cu 3—2 pe polonezul Cer- 
vinski. Cirus (R P. Polonă) a cîștigat 
cu 3—0 meciul cu Dumitriu (R.P.R ). 
în proba de dublu femei Domicz, Be- 
niaszek (R. P. Polonă) a întrecut cu 
3—1 pe Kereszi (R.P U.) - Sălăgianu 
(R.P.R.).

o Echipa feminină de volei a Japo
niei, campioană mondială, și-a conti
nuat turneul în R P. Chineză jucind 
la Pekin cu selecționata orașului. Vo
leibalistele japoneze au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—0 (15—4 ; 
15—6 ; 15—3).

Fabrică de plăci 
fibirdemoase

In partea de răsărit a orașului 
Slivnița a început construirea unei 
fabrici de plăci fibrolemnoase. A- 
ceastă fabrică este prima de acest 
gen din R. P. Bulgaria și va avea 
o capacitate anuală de 55 000 tone 
de panouri. Ea va folosi deșeurile 
provenite din întreprinderile fo
restiere și alte fabrici de prelucra
re a lemnului. Plăcile vor fi folo
site în industria de mobilă, în 
construcțiile navale, de locuințe 
etc. Procesele de producție vor fi 
mecanizate și automatizate.

Loaimțe noi
In ultimii cinci ani în Cuba au 

fost date în folosință peste 85 000 
de case ; două treimi dintre aces
tea au fost construite de către 
stat. In prezent, în republică se 
ridică anual cu 70 la sută mai 
multe locuințe decît în perioada 
de dinainte de revoluție. Ritmul 
rapid al construcțiilor de case a 
îmbunătățit condițiile de locuit ale 
oamenilor muncii. Noile locuințe 
dispun de confortul necesar.

Lucrări de amenajare 
a terenurilor

In prima jumătate a anului, în 
R.P.D. Coreeană au fost construite 
105 lacuri de acumulare, 1 072 sta
ții de pompare și numeroase in
stalații pentru irigații. Acestea au 
permis aprovizionarea cu apă a 
plantațiilor de orez pe o suprafață 
de 60 000 tenbo (un tenbo — 0,99 
ha). Au fost construite, de aseme
nea, diguri și alte lucrări hidro
tehnice cu o lungime de 920 km, 
ceea ce a dus la evitarea inunda
țiilor pe o suprafață arabilă de 
700 000 tenbo.

De Ia velociped Ia „1000 MB“
Cu 70 de ani în urmă — exact în 

toamna lui 1894 — librarul Element 
și mecanicul Vaclav Laurin au înce
put în orașul cehoslovac Mlada Bo
leslav să repare velocipede cu 
două Și trei roți, ajutați de trei lu
crători. Apoi au aflat că la Paris 
frații Werner au instalat deasupra 
roții anterioare un mic motor cu ar
dere. Au importat noul model și i-au 
adus îmbunătățiri. în anul 1902, me
canismului de ardere electromagne
tic i-a urmat motorul cu răcire cu 
apă care, pentru întîia oară în is
toria construcției de motorete, a fost 
amplasat în centru și nu în față. 
După trei ani apărea primul auto
mobil cu doi cilindri al fabricii 
Laurin și Element. Azi, pe un spațiu 
de 800 000 mp, în noua Fabrică de 
automobile — întreprindere națio
nală din Mlada Boleslav, talentul 
constructorilor cehoslovaci se con
fruntă cu acela al meșterilor de pe 
alte meleaguri. Aici se realizează 
noul model qle autoturism „1000 MB". 
Sudarea și asamblarea pieselor nu 
se fac numai cu aparataj de sudat 
francez sau vest-german, ci și cu 
acela produs de uzinele „Tos" sau 
de fabrica de instalații de sudură 
din Bratislava.

— Ce deosebire este între ele ? 
întreb.

— Deosebiri neglijabile, mă asi
gură inspectorul Bretislav Makovs
ky. La început, erau mai marcate. A- 
cum însă, după ce le-am perfecțio
nat pe ale noastre, e altfel. Și cu

PATRU LUNI ÎNTR-O PEȘTERĂ

Speologul Antoine Senni în vîrstă 
de 35 de ani a coborît într-o peșteră 
din masivul Audibergue (Franța) unde 
urmează să rămînă timp de patru luni, 
la o temperatură de —4 grade și în
tr-o umiditate de 100 la sută. Peste 
cîteva zile va coborî într-o altă grotă 
din același masiv tînăra Josy Laures, 
care va rămîne acolo numai trei luni

în fotografie : Josy Laures, An
toine Senni însoțiți de speoiogul 
Michel Siffre, înainte de coborîrea 
în peșteră.

Deși dispunea de însemnate resurse de cărbune și fier, în timpul re
gimului colonial Vietnamul nu avea nici un furnal. Fotografia înfăți
șează furnalul nr. 1 pus în funcțiune anul trecut la Combinatul siderur

gic din Thai Nguyen (R. D. Vietnam)

Transformator de mare
La combinatul de utilaje electri

ce „Ganz“ a fost terminată con
strucția primului transformator 
cu o greutate de 168 tone. Ca
pacitatea sa depășește pe cea a 
transformatoarelor aflate în func-

cuptoarele electrice cu inducție de 
la turnătorie, s-a întîmplat la fel.

Reluînd ideea, directorul tehnic 
Zdenek Eadlec mă informează : A 
trebuit să ne gîndim și la per
fecționarea pregătirii cadrelor, cînd 
a' intrat fabrica în producție. Tre
buie să-i învățăm pe oamenii noș
tri să iolosească mașinile în condi
țiile de înaltă mecanizare și auto
matizare. Sperăm că vom izbuti în 
timpul cel mai scurt cu putință. Nu
mărul de elevi trimiși de noi la școa
la industrială de perfecționare din 
oraș se ridică la șapte sute. De a- 
ceea cred că în curînd vom putea 
trece de la o producție de două 
sute de autoturisme pe zi la una 
de cinci sute.

Vizitarea uzinei dezvăluie, înti-a- 
devăr, perspective optimiste. Orga
nizarea ei urmează o anume crono
logie, — riguroasă cronologie a în
suși procesului de producție. Ordi
nea instalațiilor a fost prevăzută în 
funcție de materialele care sînt des
cărcate din vagoane, linia ferată 
oprindu-se chiar în iața magaziei. 
De la forjă intrăm în hala turnători
ei sub presiune, unde iau ființă 
blocurile motor și cutiile de viteză. 
Printr-un orificiu îngust, cuptoarele 
varsă un lichid de culoare singerie : 
este aluminiu topit în care se mai 
află unele aliaje, materiă primă a 
celor 27 de piese componente ale 
mașinii.

— Cit de grele sînt piesele pe 
care le turnați ? T. V.

de zile. Expediția prezintă mare inte
res științific.

URIAȘE ZĂCĂMINTE DE MINEREU 
DE FIER DESCOPERITE 

ÎN CANADA

Ministrul pentru dezvoltarea nor
dului al Canadei, Arthur Laing, a 
anunțat oficial că recent pe teritoriul 
canadian au fost descoperite cele mai 
bogate zăcăminte de minereu de fier 
din lume. Aceste zăcăminte se află în 
insula Baffin, situată în regiunea arc
tică, la o distanță de 500 kilometri de 
Cercul polar. Se apreciază că rezerve
le existente în acest zăcămînt se ridi
că la circa 180 milioane tone. Conți
nutul în fier al minereului este de 69 
la sută. Laing consideră că acest mi
nereu „poate fi introdus direct în fur
nal“, fără vreo pregătire anterioară.

DIN ENERGIE SOLARĂ... APĂ

Specialiștii sovietici au experimen
tat cu succes o instalație de transfor
mare a energiei radiațiilor solare di
rect în energie electrică. Ea este des
tinată scoaterii apei freatice de 
la adîncimea de 20—30 m pe pă
șunile din zona de pustiu și semipus- 
tiu. Construcția instalației este alcătui
tă dintr-o parte exterioară și alta sub
terană. La suprafață se așează foto- 
transformatorii de siliciu și oglinzile 
pentru concentrarea razelor solare. Plă
cile bateriei se rotesc automat după 
soare. Cînd timpul este nefavorabil, 
instalația se alimentează de la acumu
latori. Puterea instalației este de pînă 
la 1 kW. Ea poate scoate zilnic de la 
adîncimea de 20 m, 60 metri cubi de 
apă. Aceasta este suficient pentru a 
adăpa 3 turme de oi.

SOCIALISTE

capacitate
țiune pînă în prezent în Ungaria. 
Noul transformator va fi instalat 
la centrala electrică din Szâzha- 
lombatta pentru a transforma cu
rentul de 220 de kilovolți în curent 
cu o intensitate de 120 kilovolți.

— în general, spune Bretislav Ma
kovsky, sînt foarte ușoare. De pil
dă, blocul motor nu depășește 101/» 
kg. Sîntem pentru principiul că o 
mașină ca „1 000 M.B." trebuie să fie 
ușor de manevrat. Cîntărește cu to
tul 725 kg și poate transporta o în
cărcătură de 350 kg.

Hala mecanică are un perimetru 
de 200/300 m. Linia „Renault" de 
prelucrare complexă a valțurilor 
esie un exemplu de automatizare a 
tuturor operațiilor, inclusiv a contro
lului. Tot automatizată este sudarea 
și asamblarea caroseriei. Montarea 
instalațiilor interne se face pe ban
dă, cu ajutorul unor mașini pneu
matice. La capătul ciclului, pe plat
forma probelor finale, acolo unde 
mașina „pornește pe propriile-i pi
cioare" — cum se spune aici — 
cuprinzi cu privirea întreg spațiul, 
de la atelierul de lăcuit pînă la ta
pițerie și expediție. Banda rulantă 
avansează printre șiruri de lămpi 
fluorescente care aruncă asupra 
muncitorilor valuri de lumină. Ai zice 
că te afli în mijlocul unui peisaj in
candescent.

— E mult, de cînd Laurin și Ele
ment au construit aici velocipede, 
observ rîzînd.

Bretislav Makovsky mi-a surprins 
gîndul. — Da, a răspuns el cu o 
mîndrie nedisimulată, șaptezeci de 
ani ca șapte secole...

Horia LIMAN
Praga

SPRE INSULA PAȘTELUI

Treizeci șf opt de oameni de știin
ță veniți din zece țări au plecat pe 
bordul vasului „Cape Scott" spre 
insula Paștelui, situată în Oceanul 
Pacific. Expediția, organizată sub 
auspiciile Organizației mondiale a să
nătății, va studia, sub aspectele sale 
medicale, sociale și antropologice, 
grupul uman constituit din cei 1 200 
de indigeni care trăiesc pe insulă, 
practic rupt de restul lumii, deoarece 
numai o dată pe an ancorează aici 
un vas sub pavilionul statului Chile.

Un uriaș evantai japonez execuiat din 12 768 de timbre poștale, expus 
de cunnd la Tokio, a fost realizat de studentul Yusen Kato, în vîrstă de 
32 de ani. Pentru confecționarea acestui evantai, la care a lucrat din 
anul I960, Kato a folosit 43 de varietăți de timbre. Evantaiul cîntărește 

11,8 kg, iar nervura principală are o lungime de 2,82 metri.

Reuniune științifică 
a chirurgilor 
romîni și francezi

Orașele franceze Lyon și Mar
seille își dispută mereu întîietatea 
nu numai în ce privește numărul de 
locuitori (în jurul a 700 000 fiecare), 
dar și în dezvoltarea industrială, în 
activitatea științifică și culturală. 
Fără a putea rivaliza cu Parisul, ele 
au devenit totuși centre importante 
în numeroase domenii.

Lyonul se mîndrește cu o veche 
tradiție medicală, aici se află una 
din renumitele facultăți de medicină 
ale Franței. Și tot aici apare de 60 
de ani revista „Lyon chirurgical", 
care, în ultimul ei număr, a anunțat 
că în orașul de pe valea Rhonului 
va avea Ioc o reuniune științifică ro- 
mîno-franceză, cu participarea unor 
reprezentanți de seamă ai medicinei 
romînești. Sub titlul „Omagiu chirur
giei romîne", revista a relatat că 
„Societatea de chirurgie din Bucu
rești a acceptat invitația Societății 
de chirurgie din Lyon de a ține o 
ședință comună, mărturie solemnă a 
colaborării în domeniul spiritu
lui și culturii". De altfel, întreg 
numărul revistei era alcătuit din ar
ticole de specialitate scrise de oa
meni de știință și cercetători din 
țara noastră.

Reuniunea a avut loc la 26 noiem
brie. Ea a fost prezidată de pre
ședintele Societății de chirur
gie din Lyon, prof. L. Man- 
suy. Membrii delegației romî
ne au prezentat comunicările lor 
m fața unei asistențe numeroase. Au 
vorbit acad. T. Burghele despre 
„Prostatectomizatul — considerații 
asupra unor statistici personale" și 
„Locul cistsctomiei totale în trata
mentul cancerului vezical", acad. 
Ion Făgărășanu — „Anevrismul ar- 
terio-venos al vaselor splenice" șf 
„Radiomanometria electronică" (cu 
prezentarea unui film în culori sin
cronizai în limba franceză); prof. Ion 
Țurai, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne — „Tratamen
tul traumatismelor pancreatice, cer
cetări experimentale" și „Tratamen
tul fistulelor pancreatice în urma 
pancreatitelor acute" ; prof. Teodor 
Firică — „Hemoptizia traumati
că, hemoragiile digestive superi
oare cataclismice" ; dr. Dan Gerota: 
— „Neurectomia periarterială hepa
tică la copil". S-a dat citire, de ase
menea, și comunicării moi. Voinea 
Marinescu, membru corespondent al 
Academiei R P. Romîne (care nu a 
putut fi prezent la această manifes
tare) — „Experiența noastră în tra
tamentul chirurgical al venelor 
pulmonare aberante".

Comunicările au fost urmărite cu 
atenție, iar profesorii și medicii pre- 
zenți au pus numeroase întrebări 
oamenilor de știință romîni, Comen- 
tînd comunicările, ei au relevat va
loarea datelor și experiențelor pre
zentate. Au luat astfel cuvîntul pro
fesorii J. Gibert, P. Marion, P. Malet- 
Guy, P. Michaud, J. Michoulier, R. 
Peycelon etc.

în timpul prezenței lor la Lyon, 
medicii romîni au vizitat și o serie 
de centre spitalicești, asistînd, între 
altele, la o operație în domeniul 
cancerului, la spitalul „Leon Be
rard". De asemenea, au purtat dis
cuții cu cercetători de la Centrul na
țional pentru chirurgie (prof. M. Dar- 
get) care se preocupă de probleme 
de fiziopatologie chirurgicală, s-au 
interesat de aparatajul modern (de 
exemplu, despre radiomanometria 
televizată), iolosită de colegii fran
cezi.

Cu prilejul acestei reuniuni, la 
Lyon s-a stabilii o mai strînsă cola
borare între cele două societăți de 
chirurgie, cu perspective de dezvol
tare în viitor.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 

în urma unor săpături arheologice, 
făcute în insula Creta, a fost desco
perit în regiunea Heraklion un mare 
complex de clădiri identificat de spe
cialiști ca Palatul de vară al regilor 
din Knossos. în fața acestui palat se 
ridică propilee grandioase, iar alături 
altare din piatră de o mare valoare 
arheologică. Pe pereții palatului sînt 
multe fresce.

Această descoperire este considera
tă ca una din cele mai importante 
din ultimii ani. Săpăturile vor conti
nua și anul viitor.
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La O. N. U.

Dezbaterile generale continuă
Luări de poziție în sprijinul dezarmării

NEW YORK 4 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței de vineri a Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat dez
baterile generale.

Ministrul de externe al Japoniei, 
Etsusaboro Shiina, primul vorbitor 
la ședința de astăzi, a adresat un 

•apel tuturor puterilor să ajungă la 
un acord in privința interzicerii to
tale a armelor nucleare. Totodată, 
el a subliniat necesitatea de a între
prinde noi pași în direcția dezarmă
rii generale și totale.

A luat apoi cuvîntul ministrul de 
externe al Somaliei, Ahmed Yussuf 
Dualeh care a pledat în favoarea 
unor noi măsuri în direcția denu- 
clearizării, inclusiv crearea de zone 
libere de arme nucleare ceea ce, a 
subliniat el, ar contribui la înfăp
tuirea dezarmării. Ministrul soma- 
lian și-a exprimat regretul în le
gătură cu faptul că nu sînt restabi
lite drepturile R. P. Chineze la

Primele
(Urmare din pag. I-a)

La scurta ceremonie a ridicării stea
gurilor, secretarul general U Thant 
a declarat că intrarea în O. N. U. 
a acestor state oferă „un vi
guros temei de încredere în viitorul 
organizației, aceasta însemnînd un 
nou pas spre universalitatea ei". 
Legătura directă dintre creșterea 
Națiunilor Unite și lichidarea colo
nialismului a fost invocată și de alți 
vorbitori. „Zambia este fericită să 
se alăture familiei națiunilor și să-și 
aducă propria ei contribuție la pros- 
perarea umanității' — a declarat 
Simon Kapwepwe, ministrul de exter
ne al Zambiei. „Aș vrea să asigur 
adunarea , a spus cu același prilej 
Hastings Banda, primul ministru al 
statului Malawi, că în calitate de 
membră a O.N.U. țara mea va ade
ra în întregime la principiile Charte; 
și va sprijini din toată inima acele 
țeluri și obiective ale Organizației 
care sînt îndreptate spre stabilirea

Corespondență din Paris SESIUNI ÎNCHEIATE
Șl DISENSIUNI CARE SE MENȚIN

Ceea ce a atras îndeosebi atenția 
observatorilor din capitala Franței 
care au urmărit desfășurarea lucră
rilor din cadrul celor două reuniuni 
— a Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.) și a Organizației pentru co
laborare economică și dezvoltare 
(O.C.E.D.) — este în primul rînd 
interesul redus al opiniei publice 
față de ele, deși fiecare în parte s-a 
ocupat de probleme actuale care, în 
sine, formează obiectul unor largi 
comentarii în presă.

De ce ? In ce privește sesiunea 
U.E.O., cel puțin, faptul e destul de 
explicabil. Punctul mai important 
pe agendă l-a constituit problema 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. înainte de a se des
chide conferința de la palatul 
Jena, toată lumea cunoștea po
zițiile celor interesați și se știa că 
în orice caz nu vorbitorii de la tri
buna sesiunii aveau să aducă soluții 
care să elimine punctele de vedere 
divergente. Ba, mai mult, tocmai 
tind lungi discursuri pledau pentru 
sau contra proiectului F.N.M., 
subsecretarul de stat american, Geor
ge Ball, făcea naveta între Londra 
și Paris, iar la Londra se puneau la 
punct pregătirile în vederea apro
piatei călătorii la Washington a pre
mierului britanic, Harold Wilson, 
unde, potrivit chiar declarațiilor a- 
cestuia, se vor discuta probleme le
gate de „situația serioasă existentă

Politica externă a Italiei 
în dezbaterea 
Camerei Deputaților

ROMA 4. — Corespondentul Ager
pres, Octavian Paler, transmite : în 
Camera Deputaților a Italiei se a- 
propie de sfîrșit discuția generală 
asupra proiectului de buget pe anul 
1965. Deputății dezbat acum preve
derile bugetare legate de politica 
externă a Italiei. Luînd cuvîntul în 
numele grupului parlamentar al 
Partidului democrat-creștin, deputa
tul Mario Pedini s-a pronunțat în 
favoarea recunoașterii de către Ita
lia a Republicii Populare Chineze. 
El a spus că în această problemă 
„este vorba numai de a accepta rea
litatea“; El a criticat, de asemenea, 
unele aspecte ale politicii urmate de 
guvernul italian față de țările afri
cane care luptă pentru indepen
dență.

Necesitatea recunoașterii R. P. 
Chineze-a fost subliniată pe larg în 
ședința precedentă a Camerei de 
Mario Alicata, în numele grupului 
parlamentar al P. C. Italian, care a 
cerut o inițiativă italiană curajoasă 
în acest sens. Deputatul Linoci, din 
partea P.S.I., a afirmat că problema 
F.N.M. trebuie pusă în discuția 
Parlamentului înainte ca guvernul 
să-și asume vreun angajament. 

O.N.U. și că nu a fost invitată la 
tratativele privind dezarmarea. Re
ferindu-se la intervenția străină în 
Congo el a spus că problemele aces
tei țări trebuie rezolvate de poporul 
congolez. în cadrul ședinței a luat 
cuvîntul și ministrul de externe al 
Dahomeyului, Gabriel Lozes, care a 
cerut denuclearizarea completă a 
continentului african. După ce s-a 
referit la necesitatea decolonizării 
complete a continentului african, 
ministrul de externe al Dahomeyu
lui a cerut să fie adoptate sancțiuni 
economice și diplomatice împotriva 
R.S.A. și Portugaliei.

Adunarea generală și-a reluat lu
crările în cursul după-amiezii. Pri
mul vorbitor a fost președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda. Kaunda 
a subliniat că țara sa va face tot 
posibilul pentru a întări Organiza
ția Națiunilor Unite și a aplica 
principiile înscrise în Carta ei.

zile
și salvgardarea păcii în lume' 
„Malta este o țară mică sub raportul 
populației și resurselor, dar contri
buția unei țări la problemele lumii 
nu se măsoară în mod necesar în 
cifre" — a declarat premierul maltez 
Borg Olivier.

Sesiunea a început cu o acțiune 
de natură să sporească prestigiul 
O.N.U. Speranța ca lucrările ulterioa
re să confirme aceasta a fost ex
primată de numeroși participanți, 
fie în cuvîntările rostite, fie în dis
cuții particulare.

Continuarea dezbaterilor generale 
este așteptată cu mare interes. Pînă 
acum au luat cuvîntul reprezentan
ții Braziliei, Japoniei, Somaliei, Da
homeyului. După datele cunoscute 
pînă acum, într-o perioadă sau alta 
a lucrărilor vor fi prezenți aici un 
președinte de republică (Zambia), 
doi prim miniștri (Malawi și Malta), 
trei vicepremieri (Izrael, Laos și Ma- 
laesia), precum și 67 miniștri de 
externe.

în cadrul N.A.T.O.“ Așadar, nimeni 
nu se putea aștepta ca parlamentarii 
U.E.O să dezlege ceea ce alți oa
meni politici de prim plan nu reu
șeau de atîta vreme. în fața acestei 
situații secretarul general N.A.T.O., 
Manlio Brosio, a luptat din răspu
teri mai ales pentru a calma spiri
tele și mi s-a întîmplat ca pe cu
loarele palatului Jena să-i aud pe 
unii participanți făcînd prezumții 
despre ceea ce ar putea să discute 
George Ball cu Couve de Murville, 
sau întrebîndu-i pe ziariști cum 
merg dezbaterile în Adunarea Na
țională Franceză asupra legii pro
gramului militar. Totuși, sesiunea 
U.E.O. s-a încheiat cu unele hotă- 
rîri. De pildă, în ce privește pro
blemele militare și viitorul politic 
al N.A.T.O., participanții au aprobat 
cu 43 de voturi pentru, un vot con
tra și 10 abțineri, un proiect de re
zoluție prin care se recomandă ță
rilor membre ale U.E.O. să acorde 
principala atenție schimbărilor în 
politica atlantică. în ce privește 
planul de creare a forțelor nucle
are multilaterale, adunarea U.E.O. 
a aprobat amendamentul britanic 
privind schimbarea denumirii aces
tor forțe în „forța nucleară atlan
tică pe bază multilaterală".

în altă ordine de idei adunarea 
s-a pronunțat în favoarea unei ar
monizări a politicii economice și va
male a celor șase țări membre ale

Președintele Johnson 
despre problemele alianței atlantice

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a rostit joi la Universitatea 
Georgetown o cuvîntare consacrată 
problemelor alianței atlantice. Vor
bind în termeni „prudenți și pe un 
ton conciliant“ — după cum aprecia
ză agenția France Presse — el a in
sistat asupra necesității întăririi uni
tății vest-europene, ca și a legătu
rilor dintre Statele Unite și Europa 
occidentală.

Vorbitorul s-a referit la actualul 
stadiu al relațiilor din cadrul alian
ței atlantice și a declarat că Statele 
Unite și țările din Europa occidenta
lă „au speranțe și obiective comu
ne“. Străduindu-se să înlăture re
zervele unor țări din cauza rolului 
deosebit pe care îl au S.U.A. în ca
drul alianței occidentale, Johnson a 
declarat : „Răspunsurile la proble
mele noastre comune trebuie să fie 
date cu consimțămîntul tuturor. A- 
cest consimțămînt trebuie să fie ba
zat la rîndul său pe discuții și dezba
teri și pe respect față de ideile și 
propunerile tuturor“.

Abordînd problema divergențelor 
care există în cadrul N.A.T.O., pre
ședintele a reafirmat adeziunea Sta

saigon : Crește 
nemulțumirea față 
de guvernul Huong

SAIGON 4 (Agerpres). — Asocia
ția națională a budiștilor din Viet
namul de sud a dat publicității un 
comunicat, adresat guvernului Sta
telor Unite și șefului statului sud- 
vietnamez, Phan Khac Sun, în care 
cere S.U.A. să înceteze sprijinul gu
vernului lui Tran Van Huong pe care 
îl acuză că s-a transformat într-o 
dictatură.

Ambasadorul S.U.A. la Saigon. ge
neralul Maxwell Taylor, a părăsit 
capitala americană pentru a se 
înapoia la postul său, după ce timp 

dă lacrimogenă dintre cele folosite 
de armata sud-vietnameză cu prile
jul reprimării recentelor demonstrații

de aproape o săptămînă a avut con
sultări cu președintele Johnson și 
cu alte oficialități nord-americane, 
consacrate examinării situației po
litice și militare din Vietnamul de 
sud. înaintea plecării, Taylor a avut 
la Casa Albă o a doua întrevedere 
cu președintele Johnson. El a decla
rat corespondenților' de presă că 
imediat după sosirea sa la Saigon 
intenționează să aibă consultări cu 
autoritățile sud-vietnameze. „pentru 
a stabili în ce măsură sînt ele ca
pabile să îmbunătățească situația 
din Vietnamul de sud“. El a afirmat 
că, după părerea sa, guvernul sud- 
vietnamez „trebuie să facă față difi
cultății continue de a putea menține 
un guvern stabil“.

Pieței comune și a țărilor membre 
ale zonei liberului schimb, precum 
și în sprijinul creării unui organism 
special permanent însărcinat să ve
gheze asupra evoluției relațiilor e- 
conomice dintre Piața comună și 
Anglia. Pe plan financiar, U.E.O. a 
cerut Consiliului ministerial să ac
ționeze în vederea opririi tendinței 
de creștere a prețurilor în Europa 
occidentală. Făcînd bilanțul dezba
terilor sesiunii U.E.O., președintele 
adunării, Carlo Schmid, a declarat 
că actuala criză care se manifestă 
în rîndul țărilor vest-europene pe 
plan economic și militar „n-a luat 
sfîrșit". '

La castelul Muette, cealaltă se
siune — O.C.E.D. — pe agenda că
reia suprataxa britanică la import 
și criza lirei sterline au figurat ca 
un punct principal, a luat sfîrșit. joi. 
Referindu-se la această sesiune, a- 
genția France Presse apreciază : „în 
concluzie, statele occidentale sînt 
divizate asupra mijloacelor de a 
ajuta Marea Britanie precum și a- 
supra felului cum va evolua situația 
din această țară. Un lucru este cert: 
situația economică a Marii Britanii 
va fi la ordinea zilei încă mult timp 
în organismele internaționale occi
dentale de cooperare economică“.

Tudor VORNICU

telor Unite la forțele nucleare, mul
tilaterale. El a lăsat însă ușa des
chisă pentru contrapropunerile pe 
care le așteaptă în această problemă 
săptămînă viitoare din partea pri
mului ministru britanic Harold 
Wilson. In acest sens el a declarat: 
„Vom urmări întotdeauna realizarea 
unui acord, nu vom insista nicioda
tă asupra unanimității. Noi recunoaș
tem interesul și preocupările rezona
bile ale altor aliați — acei care au 
arme nucleare proprii și cei care nu 
le au“. Președintele a subliniat că, 
după părerea sa, „alianța atlantică 
nu se află în criză, că ea se găsește 
în plină schimbare“.

El a abordat și problema relați
ilor dintre S.U.A. și țările vest-eu
ropene cu statele socialiste. El a de
clarat că în această privință „există 
un interes comun în construirea de 
punți“ în diferite domenii. Afirmînd 
că „națiunile atlantice au interes 
comun față de pacea lumii“, vorbi
torul a declarat că „Statele Unite 
sînt dispuse să discute cu U.R.S.S., 
pe baza unei consultări depline cu 
aliații lor, orice propunere de natu
ră să sporească posibilitățile unei 
păci trainice“.

La încheierea vizitei in U. R. S. S. a delegației R. S. Cehoslovace

Mitingul de
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Lu

înd cuvîntul la mitingul prieteniei 
sovieto-cehoslovace, care a avut loc 
la Kremlin, L. Brejnev, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., a apreciat 
ca o îndatorire primordială a 
P.C.U.S. întărirea și dezvoltarea per
manentă a economiei țării, îmbună
tățirea vieții oamenilor sovietici. 
Uniunea Sovietică — a spus el — 
dispune de toate cele necesare pen
tru rezolvarea acestor sarcini. In 
continuare a arătat că țările socia
liste își dezvoltă economia în ritm 
rapid. O mare prietenie unește și 
cimentează popoarele țărilor socia
liste, le duce spre țeluri mărețe co
mune — a spus vorbitorul. „Relațiile 
dintre statele componente ale siste
mului mondial socialist se caracte
rizează printr-o colaborare crescîndă 
în domeniile politic, economic și 
cultural".

„Desigur, în relațiile dintre țările 
■socialiste, a spus L. Brejnev, se ivesc 
uneori și probleme complexe, a că
ror rezolvare nu e ușoară". „Uni
tatea combativă între țările socialiste 
se întărește în toiul luptei împotriva 
imperialismului, pentru cauza păcii 
și progresului social al întregii ome
niri“.

Referindu-se la situația interna
țională, L. Brejnev a spus că Uniu
nea Sovietică se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva jocului periculos cu 
așa-numitele forțe nucleare multila
terale ale N.A.T.O. Uniunea Sovie
tică, a spus el în continuare, a pre-, 
zentat încă de mult propuneri con
crete pentru a obține interzicerea 
deplină și distrugerea armei nu
cleare. „în aceste probleme, și alte 
țări socialiste au prezentat propu
neri proprii, a amintit vorbitorul. 
Nu de mult, aceeași inițiativă a a- 
vut-o Republica Populară Chineză. 
Merită să se acorde atenție acestui 
fapt“.

El a reafirmat că U.R.S.S. pro
movează cu fermitate politica leni
nistă a coexistenței pașnice și luptă 
pentru destinderea încordării inter
naționale, pentru întărirea încrede
rii între state.

Referindu-se la noile atacuri efec
tuate de avioane militare americane 
și bombardarea teritoriului R. D. 
Vietnam, L. Brejnev a declarat că

înaintea plecării la Washington

Wilson: „Vom discuta situația 
serioasă din N. A. T. 0.“

LONDRA 4 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a acordat joi seara, un in
terviu televizat, în care _s-a ocupat 
de o serie de probleme interne, pre
cum și de vizita sa la Washington.

O mare parte din interviu a fost 
consacrată crizei lirei sterline. El a 
subliniat că ridicarea taxei de scont 
„a fost necesară și ea va fi înlătu
rată îndată ce va fi posibil“. „Gu
vernul britanic intenționează să 
impulsioneze exportul britanic pe 
baza modernizării, renovării și îm
bunătățirilor tehnologice în indus
trie“ a declarat Wilson.

Progrese in pregătirea 
congresului național

BEIRUT 4 (Agerpres). — Potrivit 
părerii comentatorilor politici din 
țările arabe, reuniunea reprezentan
ților republicani și regaliști din Ye
men pare să aibă acum mai multe 
șanse de a se întruni. Citind surse 
din Beirut, agenția France Presse 
transmite că „în ultimele zile a 
avut loc o corespondență diplo
matică activă între . președintele 
Nasser și regele Arabiei Saudite, 
Feisal, pentru a scoate din impas 
reuniunea Congresului național“. 
Actuala poziție a regelui Feisal, care 
a respins principala condiție pusă 
de regaliști — recunoașterea dreptu
rilor imamului El Badr — vine în 
întîmpinarea dorințelor guvernului 
Sanaa. Observatorii politici din lu
mea arabă sînt de părere ăcum că 
imamul, sub presiunea regelui Fei
sal, va fi nevoit să accepte ca defi
nitiv regimul republican din Yemen.

ATENA. Vineri seara a avut loc la 
Palatul de expoziții Zappion vernisajul 
expoziției de artă contemporană rornî- 
riească organizată de Ministerul Edu
cației din Grecia, la care expun artiș
tii romîni Brăduț Covaliu (pictură) și 
Ion Vlad (sculptură). Ambasadorul 
R. P. Romîne la Atena, M. Bălănes- 
cu, a prezentat publicului pe cei doi 
artiști romîni. A vorbit apoi secretarul 
general al Ministerului Educației din 
Grecia, Papanutsos. Expoziția a fost 
inaugurată de președintele Parlamen
tului grec, A. Novas.

BELGRAD. Agenția Taniug anunță 
că la 4 decembrie a avut loc la Bel
grad, sub președinția secretarului ge
neral al U.C.I., Iosip Broz Tito, o șe
dință a Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., în cadrul căreia au fost 
lizate unele probleme privind 
rile pentru cel de-al VIH-lea 
al U.C.I.

BUENOS AIRES. Direcția poliției 
argentinene a interzis Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Argentina să organizeze o consfătuire

la Moscova
„Uniunea Sovietică nu poate să ră- 
mînă indiferentă față de soarta unei 
țări socialiste frățești și este gata 
să-i acorde ajutorul necesar“. în 
continuare, vorbitorul a condamnat 
politica agresivă dusă' de cercurile 
imperialiste din S.U.A. față de Cuba 
și a subliniat că „Uniunea Sovietică 
sprijină cu fermitate Republica 
Cuba".

în legătură cu atrocitățile .comise, 
de colonialiști în Congo, L. Brejnev 
a arătat că „Uniunea Sovietică spri
jină . cu hotărîre libertatea și inde
pendența Congo-ului“.

„Activitatea forțelor imperialiste 
reclamă în mod imperios consolida
rea' frontului antiimperialist unic“ 
— a subliniat vorbitorul. Sistemul 
mondial al socialismului, clasa 
muncitoare internațională, mișcarea 
de eliberare națională sînt capabile 
„să obțină consolidarea păcii și 
crearea condițiilor pentru progresul 
social nestingherit“.

A luat apoi cuvîntul A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, care a spus 
că Cehoslovacia acordă o mare în
semnătate adîncirii colaborării cu U- 
niunea Sovietică și cu celelalte țări 
ale comunității socialiste.

Vorbitorul a remarcat că în dife
rite regiuni ale lumii este menținu
tă încordarea. Acest lucru* îl atestă 
ultimele evenimente din Congo și 
Vietnamul de sud. El și-a exprimat 
îngrijorarea față de acțiunile forțe
lor revanșismului și militarismului.

Singura cale pentru asigurarea 
păcii și preîntîmpinarea războiului 
atomic în Europa — a arătat vorbi
torul — este calea tratativelor cu 
privire la reglementarea pașnică a 
relațiilor în Europa, calea rezolvării 
în felul acesta a problemelor neso
luționate. ★

în aceeași zi, a fost semnat comu
nicatul sovieto-cehoslovab, referitor 
la vizita delegației de partid și de 
stat a Cehoslovaciei în U.R.S.S.

La 4 decembrie, delegația de par
tid și de stat a R. S. Cehoslovace, 
condusă de Antonin Novotny, care 
a făcut o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, a părăsit Moscova. în ace
eași zi, delegația a sosit la Praga.

în ceea ce privește apropiata sa 
vizită la Washington, Harold Wil
son a precizat că pe agenda convor
birilor sale cu președintele Johnson 
figurează probleme legate de „si
tuația serioasă existentă în cadrul
N. A.T.O.“, acțiunile necesare pen
tru realizarea destinderii între Est 
și Vest, îndeosebi în legătură cu un 
acord pentru împiedicarea răspîndi- 
rii armelor nucleare.

Declarație 
chinoindoneziană

DJAKARTA 4 (Agerpres). — Ma
reșalul Cen I, vicepremier al Consi
liului de Stat și . ministru al aface
rilor externe al Republicii Populare 
Chineze, și-a încheiat vizita în In
donezia. A fost dată publicității o de
clarație în care șe.arată, că la Dja
karta au fost discutate probleme in
ternaționale actuale ale luptei îm
potriva imperialismului și neocolo- 
nialismului, colaborarea și unitatea 
țărilor Asiei și Africii.

Cele'două părți au discutat, de a- 
semènea, diferite probleme legate 
de pregătirile în vederea celei de-a 
doua Conferințe Afro-asiatice. Par
tea indoneziana și-a reafirmat spri
jinul în vederea restabilirii dreptu
rilor legitime. ale R. P. Chineze la
O. N.U. ca unică reprezentantă a po
porului chinez.

A fost, de asemenea, discutată 
chestiunea convocării unei conferin
țe a tuturor țărilor lumii în proble
ma 'interzicerii totale și distrugerii 
complete a armelor nucleare. în ca
drul convorbirilor a fost analizată, 
de asemenea, evoluția relațiilor din
tre cele două țări, precum și posi
bilitățile de dezvoltare și extindere 
a acestor relații.

lărgită cu participarea delegaților din 
partea organizațiilor locale din țară. 
In legătură cu aceasta, partidul co
munist a dat publicității o declarație 
de protest.

BONN. Fostul procuror general ad
junct al Statelor Unite la procesul de 
la Nürnberg, Robert Kampner, s-a 
pronunțat împotriva prescrierii crime-

La Düsseldorf (R.F.G.) are loc în prezent procesul unor membri ai corpu
lui de gardieni din lagărul Treblinka. Fotografia de mai sus redă un 
moment din timpul procesului — în fața aparatelor de fotografiat foștii 

naziști aflați pe banca acuzaților își ascund fețele

congo Forțele răsculate 
dezlănțuie noi atacuri
® La Stanleyville auto
ritățile guvernamentale 
anchetează • Consiliul 
de Securitate se va în
truni luni în problema 
congoleză

Forțele răsculate situate pe malul 
sting al fluviului Congo au lansat 
joi numeroase atacuri împotriva tru
pelor guvernamentale și mercenari
lor din Stanleyville. Agențiile de 
presă relatează că „zi și noapte se 
aud detunături de arme“. Aeroportul 
Stanleyville a continuat să fie inu
tilizabil datorită tirului sub care este 
ținut de forțele răsculate. Autorită
țile guvernamentale au ordonat an
chetarea unui mare număr de locui
tori ai orașului Stanleyville, pentru 
a putea aprecia numărul celor care 
manifestă simpatie față de forțele 
insurgente. In cursul zilei de joi, un 
număr de aproximativ 10 000 de per
soane civile au fost strînse pe sta
dionul din Stanleyville, pentru a fi 
cercetate. Stadionul a fost cu străș
nicie păzit de unități militare, pen
tru a se preveni orice fel de tulbu
rări. Pe de altă parte, potrivit a- 
genției U.P.I., un diplomat din Leo
poldville a descris orașul Stanley
ville ca un „depozit de cadavre“.

Unitățile de partizani din nordul Mozambicului șl-au Intensificat acțiunile 
împotriva trupelor colonialiste. Ca urmare, guvernul de la Lisabona a 
fost nevoit să trimită noi unități militare și material de luptă pentru a face 
față situației. în fotografie : sosirea unui transport militar în portul Lou- 

renço Marques

Corespondență din Âlger

Cnțemța muncitorilor agricoli 
din țările bazinului mediteranean

Timp de 3 zile s-au desfășurat la 
Alger, in clădirea universității, lucră
rile celei de-a doua conferințe a sin
dicalelor muncitorilor agricoli și a 
organizațiilor cooperatiste și țărănești 
din tarile bazinului Mării Mediterane. 
Au luat parte, de asemenea, delegați 
din partea Federației Sindicale Mon
diale.

Atenția participanților la conferin
ță, ale cărei lucrări s-au încheiat joi 
seara, a fost refinută de numeroase 
teme, printre care cele privind creș
terea mișcării revendicative a mun
citorilor agricoli din unele țări me
diteraneene. probleme ale reformei 
agrare și ale situației muncitorilor 
agricoli din aceste tari, probleme ale 
păcii și securității internaționale.

Raportul la conferință a lost pre
zentat de Mahomed Belahmissi, secre
tar national al Uniunii Generale a 
muncitorilor algerieni (U.G.T.A.). El 
a apreciat că, de la prima con
ferință' a muncitorilor agricoli din 
această regiune a lumii, ținută la Pa
lermo în 1962, au fost obținute im
portante succese în lupta de elibe
rare națională, anti-colonialistă și în 
lupta pentru efectuarea reformei a- 
g rare.

Conferința a adoptat două rezoluții 
care proclamă, printre altele, necesi
tatea imperioasă a efectuării unor re
forme agrare, ca mijloc esențial și 
prealabil ale creșterii nivelului de 
trai al maselor muncitoare și sta
bilirii unui anumit echilibru între 
sectorul agricol și alte sectoare eco
nomice. Conferința a constatat că, 
în țările bazinului mediteranean, exi

de hitleriști. El și-ă-țxpri- 
cu termenul de pre- 

de 20 de ani, care ar intra în 
în mai 1965.

ALGER. Pe stadionul din orașul 
a avut loc un miting la care 

luat cuvîntul președintele republicii, 
la. Șeful statului algerian a 

Algeriei de a

în acest timp, în diferite țări ala 
lumii se înmulțesc acțiunile de so
lidaritate cu poporul congolez, de 
condamnare a intervenției străine în 
Congo. Agenția Reuter anunță că la 
cererea grupului de 17 state, Con
siliul de Securitate se va întruni luni 
pentru a lua în discuție problema 
congoleză. In legătură cu aceasta, 
Achkar Marof, reprezentantul per
manent al Guineii la O.N.U., a de
clarat la New York că la apropiata 
ședință a Consiliului consacrată dis
cutării intervenției străine în Congo 
trebuie să fie ascultat și punctul de 
vedere al „așa-zișilor rebeli“. „Pînă 
acum — a spus el — cunoaștem 
numai părerile Statelor Unite, Bel
giei și ale lui Chombe, dar nimeni 
nu știe care este poziția celeilalte 
părți“. Tot la New York, a fost dat 
publicității un memorandum al Re
publicii Africa Centrală în care a- 
nunță că se alătură grupului de 
state care au cerut convocarea Con
siliului de Securitate pentru a exa
mina situația creată în Congo, ca 
urmare a intervenției armate ame- 
ricano-belgiene. In memorandum se 
arată că intervenția armată în Congo 
reprezintă „un amestec în afacerile 
africane, o încălcare clară a statutu
lui O.N.U. și un pericol pentru pa
cea și securitate/ continentului afri
can“.

stă o vastă zonă agricola^ înapoiată 
ca urmare a dominației colonialiste, 
că aici mai persistă încă relații feu
dale, semiieudale și de supra exploa
tare din partea latifundiarilor și a 
monopolurilor, situație care generea
ză în mod direct condițiile grele de 
trai și de lucru ale muncitorilor a- 
gricoli. „Această situație, se spune 
într-una din rezoluțiile adoptate, se 
agravează din ce în ce mai mult în 
unele țări mediteraneene și în spe
cial în Spania și Portugalia unde fas
cismul interzice și reprimă orice miș
care sindicală independentă".

Printre revendicările imediate în
serate în rezoluțiile adoptate, figu
rează creșterea salariilor și amelio
rarea puterii de cumpărare a munci
torilor agricoli ; aplicarea cu strictele 
a tuturor hotărîrilor Biroului Interna
tional al Muncii în problemele de 
muncă, asigurări sociale și respectul 
țață de demnitatea muncitorilor ; re
ducerea imediată a zilei de muncă la 
8 ore.

Conferința și-a ' afirmat solidarita
tea cu muncitorii agricoli și cu mun
citorii de toate profesiunile în ve
derea obținerii satisfacerii revendică
rilor lor comune Conferința a con
damnat acțiunile intervenționiste ale 
imperialiștilor în Congo, Vietnamul 
de sud, Arabia de sud și a chemat 
pe muncitorii agricoli din țările ba
zinului mediteranean să-și intensi
fice eforturile în lupta pentru lichi
darea colonialismului, pentru pace și 
relafii normale între toate țările.

Constantin BENGA

pune capăt tuturor privilegiilor străine 
existente în țară“. „Credincioși idea
lului lor revoluționar, a subliniat cu 
același prilej președintele Ben Bella, 
militanțir algerieni vor continua lupta X 
pentru înlăturarea tuturor neajui/șu- 
rilor moștenite de la colonialism, pen
tru întărirea suveranității țării noastre 
în toate domeniile“.

NEW YORK. Aproximativ 800 de 
studenți au fost arestați în cursul ma
nifestațiilor care au avut loc miercuri 
și joi la Universitatea din Berkeley 
(statul California). în cursul manifes
tațiilor, studenții au cerut respectarea 
dreptului la întruniri politice, acorda
rea de fonduri pentru aplicarea mă
surilor privind egalitatea rasială.

DELHI. La 4 decembrie, în ajunul 
întoarcerii sale la Vatican, Papa Paul 
al VI-lea, care a participat la Congre
sul eucharistie internațional, care a a- 
vut loc în India, a făcut o declarație 
reprezentanților presei, în care a cerut 
națiunilor „să înceteze cursa înarmă
rilor și să-și consacre resursele și ener
giile lor ajutorării frățești a țărilor în 
curs de dezvoltare".
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