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ÎN TIMPUL sam
Industrializarea pe scară tot mai 

largă a construcțiilor, înzestrarea 
întreprinderilor cu noi mijloace me
canizate, extinderea aplicării meto
delor avansate de organizare a mun
cii creează șantierelor posibilitatea 
ca și acum, în lunile de iarnă, să 
execute un volum important de lu
crări. Ministerele care au organi
zații de construcții, sfaturile popu
lare regionale s-au ocupat încă din 
timpul verii de pregătirea frontului 
de lucru pentru anotimpul friguros : 
asigurarea documentației tehnice, a- 
provizionarea cu materiale, livrarea 
după grafic a utilajelor tehnologice; 
pe majoritatea șantierelor s-au efec
tuat, pînă la 15 noiembrie, amena
jările pentru buna desfășurare a lu
crărilor.

Pe multe șantiere, lucrările se 
execută acum în ritm susținut. Con
structorii complexului minier Leșul 
Ursului obțin bune rezultate în în
trecerea pentru urgentarea dării în 
exploatare a zăcămîntului de mine
reu. Brigăzile care lucrează la beto- 
nare au realizat în luna noiembrie 
505 m tunel betonat, cu 105 m mai 
mult decît prevăzuseră în angaja
ment. La Craiova, pe șantierul com- 
binatțilui chimic se lucrează intens 
la montarea celui de-al doilea agre
gat al fabricii de oxigen și se exe
cută ultimele finisaje și probe teh
nologice la unele instalații impor
tante. în ritm continuu se desfășoa
ră lucrările în această perioadă și 
pe șantierele industriale de la Bră
ila, Slatina, Dej, pe cele de locuințe 
din Iași, Reșița, Cluj. Ca urmare, o 
serie de lucrări se află într-un sta
diu avansat față de grafic, unele a- 
propiindu-se de termenul de dare în 
funcțiune.

Continuitatea lucrului pe șantiere 
necesită și în această perioadă efor
turi susținute din partea tuturor ce
lor care contribuie la realizarea no
ilor obiective — proiectanți, con
structori, beneficiari, întreprinderi 
furnizoare de materiale și utilaje 
tehnologice. Probleme ca asigurarea 
completă a documentației tehnice, 
aprovizionarea ritmică cu materiale 
a punctelor de lucru, livrarea după 
grafic a utilajelor tehnologice con
stituie premise importante pentru 
buna desfășurare a tuturor lucrări
lor și pregătirea exemplară a con
strucțiilor anului viitor. O atenție 
deosebită este necesar să fie acor
dată organizării judicioase a puncte
lor de lucru, muncii constructorilor, 
pentru ca timpul friguros să nu stîn- 
jeneac.ă bunul mers al lucrărilor, 
în Capitală ca și în alte regiuni — 
Galați, Hunedoara — trebuie urgen
tate lucrările de finisare a locuințe
lor încît pînă la sfîrșitul anului toa
te apartamentele planificate să fie 
date în folosință.

Eșalonarea rațională a lucrărilor, 
pe baza graficelor de execuție, re
partizarea formațiilor de muncitori 
în raport cu specificul și urgența o- 
biectivelor, urmărirea îndeaproape 
a îndeplinirii planului de producție, 
folosirea utilajelor cu randament 
sporit — sînt mijloace prin care fie
care colectiv de șantier poate asigu
ra un ritm de lucru susținut. în mod 
temeinic se cere organizată munca 
la montarea utilajelor tehnologice 
pentru ca acestea să nu fie deterio
rate de intemperii. Bine procedează 
acele șantiere care, îndată ce pri-

în săptămîna aceasta, aproape în toate regiunile țării, vremea a continuat 
să fie prielnică pentru executarea arăturilor pe terenurile destinate însămînță- 
rilor de primăvară. In regiunile Bacău și Galați, datorită folosirii din plin a 
timpului favorabil și a mijloacelor mecanice, această importantă lucrare a fost 
terminată. Rezultate bune s-au obținut și în regiunile Cluj, Dobrogea, Ploiești, 
București. Pentru recolta anului viitor este foarte important însă ca'în întreaga țară 
să se facă ogoare pe toate terenurile prevăzute. Aceasta impune ca acolo unde 
mai sînt suprafețe nearate, și îndeosebi în regiunile Argeș, Brașov, Crișana, Hu
nedoara și lași, să nu se retragă tractoarele din cîmp, ci să se continue în ritm 
susținut arăturile.

S-a terminat executarea 
ogoarelor de toamnă

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Timpul bun de lucru în cîmp le-a 
permis mecanizatorilor și colectiviș
tilor din regiunea Galați să conti
nue într-un ritm susținut arăturile 
pentru însămînțările de primăvară. 
Pînă acum această lucrare a fost e- 
xecutată pe o suprafață de 353 000 de 
hectare, depășindu-se prevederile 
inițiale. Unitățile agricole socialiste 
din raioanele Brăila, Făurei și 
Galați, unde munca a fost mai 
bine organizată, asigurîndu-se 
schimbul II pe un număr mare de 
tractoare, au terminat primele aceas-

Gospodăria agricolă do stat 
Slobozia-Ciorăști, regiunea Ga
lați, a arat în această toamnă, 
pentru însămînțările de primă
vară, peste 1 400 hectare. în fo
tografie : se execută arături pe 

ultimele suprafețe. 

mese utilaje, trec operativ la mon
tarea lor.

Pe majoritatea șantierelor se toar
nă un volum important de betoane. 
Este necesar ca măsurile luate pen
tru a se evita înghețarea betoanelor 
să fie întărite printr-un control ri
guros din partea laboratoarelor de 
șantier, prin urmărirea de către 
maiștri și ingineri a operației de tur
nare a betoanelor.

Iarna este, pe șantiere, un „ano
timp activ“ în domeniul calificării 
și ridicării calificării constructori
lor, al extinderii experienței și me
todelor de lucru avansate. îmbogă
țirea conținutului și tematicii cursu
rilor de calificare și specializare, or
ganizarea de conferințe tehnice și 
discuții pe marginea unor lucrări de 
specialitate — bine pregătite și o- 
rientate spre probleme importante 
ale muncii în construcții — consti
tuie mijloace menite să facă mai e- 
ficientă lupta constructorilor pentru 
grăbirea ritmului și îmbunătățirea 
calității lucrărilor.

Organizîndu-și tot mai bine mun
ca în lunile de iarnă, extinzînd me
todele moderne de execuție, con
structorii de pe șantierele noilor o- 
biective industriale și de locu
ințe pot grăbi ritmul lucrărilor — 
condiție esențială pentru urgentarea 
dării în funcțiune a construcțiilor.

bwărife continuă in ritm intens
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Con

structorii hidrocentralei „16 Februarie“ 
de pe Argeș realizează și în aceste zile 
de iarnă un ritm intens de lucru la 
turnarea betoanelor în corpul barajului 
și la alte lucrări. Pînă acum la baraj s-au 
turnat peste 205 000 metri cubi de be
ton. Se amenajează fundațiile turbinelor 
în uzina subterană, iar la puțurile Sterescu 
și Mătușa se execută excavafii și beto- 
nări.

Desfășurarea normală ajlucrului esta 
o urmare a măsurilor luate aici pentru 
anotimpul rece. La baraj, s-a instalat 
încă un cazan pentru apă caldă necesară

Hala secției forjă a întreprinderii de utilaj siderurgic și construcții metalice din Galați

tă lucrare. O dată cu arăturile au 
fost încorporate în sol aproape 
160 000 tone de îngrășăminte orga
nice.

rana

:

Fabrica de betoane ușoare Militari. Se execută lucrări interioare în secția 
autoclave Foto : R. Costin

preparării betoanelor, au fost verificate 
și completate instalațiile electrice, de 
apă, s-au procurat peste 2 400 metri pă- 
trați de prelate pentru protecție etc. 
Toate loturile galeriei de fugă își pre
pară betoanele în stații centrale proprii. 
La loturile Topolog, Cumpăna, Valea cu 
Pești s-au creat stocuri tampon de ciment 
pentru 30 de zile, iar la sectoarele de 
captări secundare s-au adus cantități în
semnate de agregate. In acest fel 
va exista continuitate . în ritmul de 
lucru chiar și în eventualitatea unor 
întreruperi de circulație provocate de 
avalanșe, inundații sau căderi de stînci.

Tractoarele să her« din plin
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Numeroase unități agricole socialis
te din regiunea Argeș au obținut 
rezultate bune la executarea arătu
rilor de toamnă. In prezent, în 
multe gospodării colective această lu
crare se efectuează pe ultimele supra
fețe. Cu toate acestea, așa cum re
zultă din situația existentă la consi
liul agricol regional, pe ansamblul 
regiunii arăturile de toamnă sînt 
mult rămase în urmă. Din suprafața 
prevăzută s-a realizat pînă acum cu 
puțin peste jumătate. Cauza I Ne- 
folosirea tractoarelor la întreaga lor 
capacitate. în ziua de 11 decembrie, 
bunăoară, din 2 270 tractoare au lu
crat la arat doar 1100. In raionul 
Găești se semnalează că o serie de

în ziarul! de azi ;

® Vlafa de partid (pag. 2-a),

® llie Constantin : O treaptă spre 
maturizare (pag. 2-a).

• însemnări din Japonia : I. Măr- 
gineanu — Tokio '64 (pag. 
3-a).

® în lumea știinjei ți tehnicii 
(pag. 4-a).

® Sport (pag. 5-a).

® Corespondentă din Brazilia : 
V. Oros — Comoara din 
Sergipe (pag. 5-a).
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De la Cătușa, din marginea Gala- 

țiului cît cuprinzi cu ochii se vede 
platoul Siliștilor, unde se înalță 
Combinatul siderurgic. Pe întinsul 
șantierului atrage atenția un grup de 
hale masive, cu o arhitectură mo
dernă. . Ele , adăpostesc întreprin
derea de utilaj siderurgic și con
strucții metalice-Galați, care produ
ce construcții metalice, utilaj side
rurgic, poduri rulante grele și alte 
utilaje. Majoritatea produselor sînt 

tractoare de la S.M.T. Greci nu pot 
fi folosite deoarece conducerea 
S.M.T. nu s-a îngrijit să asigure su
ficiente faruri, iar unele defecțiuni 
la mașini nu sînt remediate opera
tiv. Așa s-a întîmplat la G.A.C. Mă- 
tăsaru unde 7 tractoare n-au fost 
utilizate pe ■ tot timpul prielnic din 
lipsă de lumină. Tot în acest raion 
o parte din tractoarele S.M.T. Teiu, 
care deservesc gospodăriile colecti
ve din Morteni, Rătești și Sperie- 
țeni au fost aduse în stațiune deși 
mai aveau încă de lucru.

în regiune sînt condiții ca să se 
grăbească ritmul arăturilor, astfel 
ca această importantă lucrare să fie 
executată pe toate suprafețele pre
văzute.

lemiwa digului inelar
din Insula Mare a Brăilei

Lucrătorii de pe șantierul de hi
droameliorații din Insula Mare a 
Brăilei au terminat construirea di
gului inelar în lungime de 135 km, 
care ferește de inundații o supra
față de aproape 72 000 ha. Lucrările 
de defrișare a pădurilor de pe tra
seu, curățirea terenului de rădăcini, 
precum și cele de construcție și fi
nisare a digului au fost făcute în 
întregime cu mijloace mecanizate, 
în cursul lucrărilor de construcție a 
digului au fost defrișate 1 138 ha 
pădure de salcie și plopi, iar în cei 
135 km de dig construiți s-au 
excavat și așezat peste 9 280 000 mc 
pămînt.

în aceste zile se fac ultimele fi
nisări la porțiunile de dig nou con
struite și are loc mutarea utilajelor 
terasiere din Insula Mare a Brăilei 
pe șantierele de hidroameliorații de 
la Brateș, Prundu și altele.

(Agerpres)

NOI CĂMINE STUDENȚEȘTI
în apropierea orășelului studen

țesc de pe malul Dîmboviței, con
struit între anii 1961—1963, s-a des
chis de curînd un nou șantier. Aici 
va fi ridicat noul grup social studen
țesc din cartierul Regie II. Se vor 
construi trei cămine cu o capacitate 
de 1 200 de locuri. Astfel, complexul 
va putea găzdui peste 4 300 de stu- 
denți.

Metsds moderne
de control h cuptoarele 
de oțel

Un colectiv de cercetători de la 
Institutul de fizică atomică din 
București a construit și experimen
tat cu succes, la Uzinele „Tractorul“, 
o instalație bazată pe izotopi radio
activi necesară determinării încărcă
turii în cuptoarele de oțel. Noua a- 
paratură permite efectuarea unui 
control continuu, dînd astfel posibi
litatea ca nivelul să fie menținut me
reu constant și prin aceasta să se 
asigure o funcționare precisă a cup
toarelor.

destinate viitorului combinat. De 
curînd întreprinderea a început 
să lucreze cu toate secțiile pre
văzute. Ea a livrat combinatu
lui construcții metalice pentru vii
torul laminor, stîlpi, ferme și tîm- 
plărie metalică pentau închide
rea halelor etc. Noua întreprin
dere a devenit un furnizor și pentru 
alte șantiere de construcții industria
le. Au fost expediate la Hunedoara 
construcții metalice pentru noul la
minor de 800 mm. Produsele între
prinderii au început să fie cunoscute 
și pe alte șantiere de construcții in
dustriale din țară.

Deși întregul colectiv al întreprin
derii s-a închegat în ultimele luni, 
oamenii au reușit să stăpînească 
tehnica modernă. Sînt concludente 
în această privință ritmicitatea în
deplinirii planului, calitatea produc
ției, creșterea constantă a produc
tivității muncii și cei aproape 
1 300 000 lei economisiți la prețul de 
cost în perioada care a trecut de 
cînd întreprinderea a fost pusă în 
funcțiune. Uzina și-a îndeplinit cu 
27 de zile înainte de termen planul 
producției globale și marfă pe acest 
an. S-a realizat și o depășire cu 
1,8 la sută a productivității muncii.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

baia märe Se extinde 

rețeaua de termoficare
In orașul Baia Mare, unde anul acesta 

a fost data în exploatare cea de-a 11-a 
centrală termică de cartier, numărul a- 
partamenteior racordate la rețeaua de 
termoficare a ajuns la aproape 3 500, 
iar lungimea rețelei de aducțiune și dis
tribuire a apei supraîncălzite totalizează 
acum aproximativ 20 de kilometri. Pen
tru extinderea In continuare a acestui

grlol» im.. «SMsr ore
Trei chestiuni in dezbaterea 
Consiliului ministerial 
al C. E. E.

Consiliul ministerial al Pieței 
comune s-a întrunit sîmbătă pen
tru a dezbate trei probleme im
portante referitoare la unificarea 
prețurilor cerealelor. Este vorba de 
nivelul viitoarelor prețuri, data in
trării lor în vigoare și volumul 
despăgubirilor ce ar urma să fie 
plătite agricultorilor vest-germani.

Cnza constituțională 
din Guyana Britanică

Guvernatorul englez al Guyanei 
Britanice, Richard Luyt, a anunțat 
sîmbătă că a invitat pe Forbes Burn
ham, lider al partidului Congresul 
Național al poporului, să accepte nu
mirea sa în funcția de prim-ministru, 
înlocuind pe Cheddi Jagan, lider al 
Partidului Popular Progresist, care a 
obținut cele mai multe voturi în ale
gerile generale. Agenția U.P.I. apre
ciază că acesta este primul pas către

Astăzi Încep „HLELE 
ION; CREÂNGÀ"

Astăzi, în întreaga țară, se vor 
desfășura primele manifestări din 
cadrul „Zilelor Ion Creangă". In 
perioada dintre 13 și 20 decem
brie, nenumăra/ii iubitori ai operei 
marelui scriitor vor putea lua par
te la conferințe și simpozioane 
organizate cu acest prilej, vor pu
tea urmări spectacole cu drama
tizări după lucrările sale, emisiuni 
speciale la radio și televiziune etc.

înalta prețuire de care se bucură 
în anii noștri creafia lui ion 
Creangă se oglindește și în tirajul 
pe care l-au atins operele sale 
după 23 August. în limba romînă 
și în alte limbi, editurile noastre 
au tipărit în aceste două decenii 
peste 4 200 000 de exemplare. Sem
nificația acestei cifre apare și mai 
elocventă dacă ne gîndim că în 
timpul viefii lui Creangă n-a vă
zut lumina tiparului nici măcar un 
volum în care să fie adunate po
veștile și povestirile sale.

Dintre cele 144 de titluri apăru
te în anii de democrație populară 
amintim édifia de „Opere" îngri
jită și prefațată de acad. G. Căli- 
nescu (colecția „Clasicii romîni'j, 
într-un tiraj de 30 000 de exem
plare, cele patru volume de „A- 
mintiri", „Povești, povestiri", „Pa
gini alese", „Amintiri, povești, po
vestiri" apărute în „Biblioteca 
pentru toți" însumînd 170 000 de 
exemplare, edițiile tipărite în co
lecția „Biblioteca școlarului' In
tr-un tiraj ce atinge cifra de

Universitățile serale 
de marxism-leninism
Universitățile serale de marxism

leninism sînt frecventate anul a- 
cesta de un mare număr de membri 
și candidați de partid, oameni ai 
muncii fără de partid. Lecțiile ce 
se predau aici, seminariile — unele 
organizate pe bază de referate 
— sînt urmărite cu viu interes 
de către cadre din aparatul de 
stat și economic, muncitori, cadre 
didactice, medici, juriști și alte ca
tegorii de intelectuali care au ur
mat cercuri de studiu de tip supe
rior sau cu pregătire echivalentă 
acestora. în regiunea Galați sînt 
înscriși la Universitatea serală 
de marxism-leninism peste 1500 
cursanți, față de 600, cîți erau în
scriși anul trecut, în regiunea Olte
nia 970 față de aproape 680, iar în 
regiunea Iași în acest an urmează 
cursurile universității serale cu 320 
cursanți mai mult decît anul tre
cut.

Corespunzător numărului crescînd 
al celor care vor să studieze și să-și 
însușească învățătura marxist-leni- 
nistă în .această formă de învăță- 
mînt, comitetele regionale de partid 
au luat în acest an unele măsuri 
pentru dezvoltarea universităților 
serale. în prezent, funcționează 20 
universități cu 28 de filiale. Și-au 
început activitatea 3 universități 
serale noi : una în regiunea Bacău, 
la Piatra Neamț ; două în regiunea 
Oltenia — la Tr. Severin și Tg. Jiu; 
au luat ființă 10 noi filiale (dintre 
care cinci în Capitală) urmînd ca în 
cursul acestei luni să-și înceapă ac
tivitatea încă 9 filiale.

Organizate pe secții profilate — e- 
conomie, filozofie și istorie — 
cursurile universității serale au 
o durată de 3 ani, iar lecțiile 
și seminariile au loc o dată 
la două săptămîni. Cursanții pri
mesc cunoștințe despre construc
ția de partid, economia politică a ca
pitalismului și a socialismului, mate
rialism dialectic și istoric, unele pro
bleme ale istoriei patriei, istoria 
P.M.R. și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Afluența continuă spre această 
formă superioară de învățămînt de

sistem de încălzire a locuin/elor, con
structorii execută, în prezent, lucrări care 
vor asigura termoficarea altor peste 1 000 
de apartamente. Se apropie de sfîrșit 
construcția unei noi centrale termice de 
cartier, iar în cvartalul aflat în curs de 
construcție pe malul drept al Săsarului 
urmează a fi date în exploatare alte 
două asemenea centrale.

numirea noului prim-ministru, dată 
fiind criza constituțională evidentă 
provocată de refuzul lui Jagan de a 
părăsi postul de șef al guvernului.

0 nouă variantă 

in problema cipriotă

Referindu-se la cercuri oficiale 
turce, corespondentul din Ankara 
al agenției Associated Press (A.P.) 
informează că Turcia a abandonat 
poziția sa — susținută vreme în
delungată — și potrivit căreia 
singura soluție a crizei cipriote 
ar fi împărțirea insulei într-o re
giune greacă și una turcă. în 
schimb, relatează agenția mențio
nată, Turcia va sugera organiza
rea comunităților într-un fel de 
sistem cantonai sau federal în 
care să trăiască separate. Agenția 
menționează că nu este limpede 
cum se va realiza acest sistem, dar 
se preconizează, de pildă, ca ora
șele împărțite deja între comuni
tăți — ca Nicosia, de pildă, să con
tinue să rămină astfel.

250 000 de exemplare, volumele de 
povestiri frumos ilustrate tipărite 
de Editura tineretului în tiraje de 
sute de mii de exemplare pentru 
micii cititori, édifia bibliofilă bi
lingvă, romîno-franceză, a „Ope
relor" sale (Editura Meridiane), 
sau volumul tipărit în acest an de 
Editura pentru literatură, intitulat 
„Povești, amintiri, povestiri', a- 
tingînd tirajul de 110 000 de exem
plare. Aceste cifre oglindesc inte
resul viu pe care îl trezește astăzi 
opera lui Ion Creangă, răspîndirea 
ei în masele largi.

Citiți în pag. a IlI-a articolul : 
„întrupare a geniului popular“, 
de Demostene Botez.

partid se datorește faptului că ea a- 
sigură cursanților o înaltă pregătire 
politică și ideologică, le creează mul
tiple posibilități pentru aprofunda
rea temeinică a învățăturii marxist- 
leniniste și a politicii partidului nos
tru.

Această formă de învățămînt se 
bazează pe expuneri urmărite cu 
mult interes de cursanți. Comi
tetele regionale de partid au luat 
măsurile necesare pentru ridica
rea calității învățămîntului ce se 
desfășoară în cadrul universităților 
serale de marxism-leninism, selec- 
ționînd pentru aceasta propagan
diști dintre activiști cu înaltă pre
gătire, cadre didactice, ingineri, care 
să asigure lecțiilor și dezbaterilor 
din seminarii un nivel teoretic co
respunzător exigențelor pregătirii 
ideologice și politice a cursanților.

Publicăm mai jos programul Uni
versității serale de marxism-leni- 
nism din orașul București pentru 
luna decembrie a.c. La secția eco
nomie pentru cursanții anului I lec
ția „Reproducția capitalului social 
șl venitul național îrr capitalism. 
Crizele economice de supraproduc
ție“ ; cursanții din ar.ul II audiază 
lecția „Creșterea sistematică a nive
lului de trai al poporului nostru. 
Legea economică fundamentală a 
socialismului“, iar cei din anul III 
lecția „Investițiile și căile sporirii 
eficienței lor economice“.

La secția filozofie se expun lec
țiile : „Legea unității și luptei 
contrariilor“ pentru cursanții anului 
II, iar pentru cei din anul III : „Ma
terialismul istoric despre raportul 
dintre existența socială și conștiința 
socială. Activitatea P.M.R. pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii în etapa actuală“.

Programul secției istorie prevede 
pentru anul I tema : „Marea Revolu
ție socialistă din octombrie și însem
nătatea ei istorică mondială. Mișca
rea muncitorească internațională în 
perioada avîntului revoluționar de 
după Revoluția din octombrie. Cre
area internaționalei a IlI-a Comu
niste (1917—1924)“, iar pentru anul 
III lecțiile : „Creșterea luptei revo
luționare din Romînia după primul 
război mondial. Greva generală din 
octombrie 1920. Crearea Partidului 
Comunist din Romînia“ și „Romînia 
în perioada stabilizării relative a 
capitalismului și în primii ani ai 
crizei economice (1922—1931). Lupte
le sociale din această perioadă. Li
chidarea luptelor fracționiste din 
P.C.R. Congresul al V-lea al P.C.R.“ 

în programul anului I filozofie și 
anului II istorie se prevede lecția 
din cursul de construcție de partid : 
Sarcinile muncii ideologice în pe
rioada desăvîrșirii construcției so
cialismului în țara noastră. Condu
cerea de către organizațiile de partid 
a propagandei de partid și a muncii 
politice de masă.

Premierul britanic 
va vizita R. F. G.

Ministerul de Externe al R.F.G. 
a anunțat sîmbătă că primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, va 
vizita Bonnul in cursul lunii vi
itoare, pentru a avea întrevederi 
cu cancelarul vest-german Ludwig 
Erhard.

R. S. A.
Cea mai drastică 
lege segregaționistă

Guvernul Republicii Sud-Africane a 
anunțat intrarea în vigoare, Incepind de 
la 1 ianuarie 1965, a legii numită Ac
tul de amendament al legislației afri
cane, apreciată de observatori ca cea 
mai drastică lege segregaționistă din 
această țară. Ea prevede instituirea 
unui control sever asupra schimbării 
domiciliului și locului de muncă a pes
te 7 milioane de africani care locuiesc 
în orașele și satele din afara rezerva
țiilor destinate' populației africane.
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Sancțiunea a fost infirmată 3 DECEMBRIE 1918
Creșterea confortului 
în locuințe

revoluționar alAstăzi se împlinesc 46 de ani de 
la luptele muncitorești care au 
avut loc în Capitală la 13 Decem
brie 1918. Ridicîndu-se în spriji
nul grevei muncitorilor tipografi, 
care porniseră la luptă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai, 
mărirea salariilor, ziua de muncă 
de 8 ore, proletariatul din cele
lalte întreprinderi a demonstrat 
pe străzile Capitalei sub lozin
cile : „Jos starea de asediu I“, 
„Vrem pîine I“, „Jos cenzura I“, 
„Trăiască revoluția rusă I“. Re
vendicărilor muncitorești guver
nul burghezo-moșieresc le-a răs
puns cu gloanțe. Sîngele a sute 
de muncitori uciși sau răniți a 
înroșit Piața Teatrului Național. 
Prin asemenea represiuni, cla
sele dominante încercau să stă-

vileasca avîntul 
maselor.

Luptele de la
1918 au constituit o verigă în 
lanțul marilor bătălii de clasă 
care s-au desfășurat în țara 
noastră la sfîrșitul primului 
război mondial, ca urmare a as
cuțirii contradicțiilor interne, a 
influenței exercitate de exem
plul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. în focul acestor j 
bătălii de clasă s-a făurit avan
garda marxist-leninistă a clasei 
muncitoare din țara noastră, 
Partidul Comunist din Romînia.

întregul nostru popor prețu
iește tradițiile de luptă ale cla
sei muncitoare împotriva exploa
tării burghezo-moșierești, pen
tru libertate și o viață mai bună, 
cinstește memoria celor ce au 
căzut în această luptă grea.

13 Decembrietelor furnizate de George Simio
nescu. Așa s-a ajuns la adoptarea 
hotărîrii de sancționare a lui Toma 
Voicu.

Se știe că partidul cere organiza
țiilor și membrilor săi nu „înțelege
re“ călduță și toleranță neprincipia
lă față de lipsuri. Sancțiunea de 
partid are un rol important ca mij
loc educativ. Dar partidul cere mul
tă grijă și spirit de răspundere în 
folosirea acestui mijloc educativ ex
trem.

La cercetarea întreprinsă de cole
giul de partid, motivele pe baza 
cărora adunarea a luat hotărîrea 
de sancționare aspră a lui Toma 
Voicu s-au dovedit necorespun
zătoare realității.

Aceste acuzații neîntemeiate au 
găsit totuși crezare datorită faptului 
că li s-a dat, în mod meșteșugit, o 
aparență de verosimilitate. Pe de 
altă parte, așa cum s-a aflat ulte
rior, cu unii membri de partid s-a 
„discutat“ înainte de adunare, în ca
binetul inginerului-șef al între
prinderii, cerîndu-li-se să ia cuvîn- 
tul „corespunzător cu referatul“ și 
să propună sancționarea cît mai 
aspră a lui Toma Voicu. Nu este oare 
aceasta o încălcare evidentă a nor
melor leniniste ale vieții interne de 
partid ?

In urma cercetărilor temeinice în
treprinse, Comitetul regional de par
tid București a infirmat sancțiunea. 
S-ar părea că acest fapt trebuia să 
determine organizația de partid de la 
I.R.E.B. să tragă învățăminte cores
punzătoare în ce privește viața 
internă de partid, să înlăture 
obstacolele puse de unii certați cu 
critica în calea combativității prin
cipiale față de lipsuri, să stimuleze 
o atmosferă sănătoasă de critică și 
autocritică. Dar unele fapte arată că 
astfel de concluzii nu s-au tras încă.

Iată unul dintre ele. Sesizîn- 
du-se că George Simionescu a- 
buzează de funcția sa pentru răfu
ieli personale, comitetul de partid 
al întreprinderilor și instituțiilor re
giunii a recomandat conducerii 
I.R.E.B. schimbarea lui din postul 
de șef al atelierului dé proiectare. 
Măsura aceasta a fost, ce-i drept, 
luată, dar numai pentru scurtă vre
me. După doar cîteva luni s-a creat 
din nou posibilitatea de a-1 numi 
șef : s-a făcut o divizare a atelieru
lui în două — divizare ce se dove
dește, în realitate, fictivă — iar Si
mionescu a fost numit șef al uneia 
din cele două diviziuni.

Mai grav este însă că, revenit în- 
tr-un post de conducere, el își con
tinuă răfuielile. Recent, tovarășul 
Toma Voicu a fost pus iar în discu
ția biroului organizației de bază, în 
urma unui nou referat al lui Si
mionescu.

Oare nu socotesc comuniștii de la 
I.R.E.B. că a venit timpul să cheme 
la ordine pe cei dispuși să pună în 
bătaie toate mijloacele pentru a 
continua acțiunea lor neprincipială, 
răuvoitoare ?

comportarea celui în jurul căruia se 
desfășurau discuțiile, și s-a abținut 
de la vot. Toate acestea s-au înti
părit bine în memoria lui George 
Simionescu, care a așteptat cu răb
dare ivirea unei situații favorabile 
ca să i-o „plătească“. Ocazia s-a ivit. 
Cînd fosta întreprindere de electrici
tate a regiunii și orașului București 
s-a împărțit în două — una pentru 
oraș și alta pentru regiune — Geor
ge Simionescu a fost numit șeful a- 
telierului de proiectare al întreprin
derii regionale. Aici îl avea ca sub
altern pe Toma Voicu, omul care

într-o recentă adunare a organi
zației de bază de ' 
proiectare I.R.E.B. 
„Biroul Comitetului 
partid București, pe 
lor întreprinse de colegiul de par
tid, a hotărît infirmarea sancțiunii 
de vot de blam cu avertisment dată 
de organizația de partid a I.R.E.B. 
tovarășului inginer Toma Voicu“. 

în raportul Comitetului Central 
la Congresul al III-lea al partidu
lui s-a subliniat că organele și orga
nizațiile de partid sînt datoare să 
trateze cu grijă tovărășească și cu 
cea mai mare răspundere problema știa prea multe despre neplăcutele 
calității de membru sau candidat de .......................
partid, să curme cu hotărîre orice 
manifestare de ușurință și pripeală 
în stabilirea sancțiunilor de partid.

Este vrednic de menționat faptul 
că, traducînd în viață această im
portantă indicație, Comitetul regio
nal de partid București a desfășurat 
în ultimii ani o muncă perseverentă 
pentru instaurarea în practica orga
nizațiilor de partid din regiune a u- 
nui spirit de înaltă răspundere în 
această direcție. Drept urmare, ca
zuri ca acela petrecut la I.R.E.B. au 
devenit extrem de rare. Merită, tot
odată, relevat faptul că, și în cazul 
amintit, comitetul regional, colegiul 
de partid au acționat cu promptitu
dine, analizînd cu grijă toate aspec
tele problemei pentru a ajunge la o 
concluzie bine chibzuită.

Din exemplul de examinare mul
tilaterală și aprofundată a acestei 
probleme, pe care l-a dat comitetul 
regional de partid, s-ar fi putut in
spira și comuniștii din atelierul de 
proiectare I.R.E.B., primind comuni
carea cu privire la infirmarea sanc
țiunii ca pe un imbold pentru o 
dezbatere principială, plină de învă
țăminte, asupra felului cum s-a a- 
juns ca unul din tovarășii lor să 
primească o sancțiune nedreaptă...

Sînt probleme importante care ar 
fi putut constitui miezul unei ase
menea dezbateri. în primul rînd, a- 
titudinea acelora care au izbutit să 
inducă în eroare organizația pen
tru a obține sancționarea lui Toma 
Voicu. în al doilea rînd, superficia
litatea de care au dat dovadă cei 
ce, bazîndu-se pe informații neve
rificate, au prezentat, în adunarea 
de partid din urmă cu un an, un re
ferat pe temeiul căruia s-a ajuns la 
hotărîrea ca Toma Voicu să fie 
sancționat cu vot de blam cu aver
tisment.

Orice situație de acest gen îșiare, 
de obicei, „preistoria“ ei. Nici cazul 
de la I.R.E.B. nu face excepție.

Toma Voicu a fost mulți ani 
muncitor electrician în schelele pe
troliere din regiunea Ploiești. înzes
trat cu voință și putere de muncă, 
a urmat cursurile politehnicii, de
venind în 1955 inginer. După ce 
a lucrat un timp ca inginer ener
getic în diferite întreprinderi, a 
venit ca inginer proiectant la 
I.R.E.B. Aici s-a petrecut primul 
fapt care avea să-1 ducă, cîțiva 
ani mai tîrziu, în situația de 
a fi aspru sancționat pe linie de 
partid. Aflînd de unele abuzuri și în
călcări ale legalității, săvîrșite de 
fostul șef al atelierului de proiec
tare, Gheorghe Ionescu. cu ajutorul 
șefului de colectiv, George Simio
nescu, în legătură cu acordarea 
primelor, Toma Voicu, împreună cu 
alți comuniști, și-a făcut datoria de 
membru de partid, semnalînd orga
nelor în drept neregulile constata
te, care au întreprins o anchetă sol
dată cu sancționarea administrativă 
a vinovaților.

Cîțiva ani mai tîrziu, la adu
narea de partid în care George Si
mionescu urma să fie primit 
în rîndurile candidaților, Toma 
Voicu, manifestînd spiritul de răs
pundere propriu comuniștilor pen
tru fizionomia morală a _ celor ce 
solicită intrarea în rîndurile parti
dului, a amintit de aceste fapte, pre
cum și de alte aspecte negative din

la atelierul de 
s-a anunțat : 
regional de 

baza cercetări- Un „sortiment“ mai larg de tipuri de apartament 
Proiecte noi, ansambluri urbanistice variate

întîmplări din trecut. Mai mult. 
Nici aici acesta nu s-a „astîmpă- 
rat“. Intr-un rînd, descoperind că 
unele lucrări de proiectare erau 
trecute ca îndeplinite, deși ele 
se mai aflau încă în stadiu de de
finitivare pe teren sau în ope
rații de călculație, a „îndrăz
nit“ să critice conducerea atelieru
lui și să sesizeze organele în 
drept. Hotărît lucru, nu mai era de 
trăit cu el.

E necesară aici o mică paranteză 
referitoare la tovarășul Toma Voicu. 
Se cuvine menționat că, nervos și 
impulsiv, izbucnește adesea în ex
presii brutale, care dau naștere la 
stări de tensiune inutile. Pentru ca 
să se dezbare de un asemenea mod 
de a se manifesta, colectivul putea 
să-l ajute mai mult decît a făcut-o 
pînă acum. însă tot atît de necesar 
este să se facă disociere între aceste 
manifestări exterioare și fondul său 
cinstit, sănătos.

Să revenim însă la faptele care 
s-au succedat pînă la sancționarea 
lui Toma Voicu. Punîndu-și în gînd 
să obțină cu orice preț îndepărtarea 
acestuia din atelierul de proiectare 
și „să-1 învețe minte o dată pentru 
totdeauna“, George Simionescu a 
profitat cu calm, metodic, de orice 
ieșire irascibilă a subalternului său 
pentru a-i „trînti" cîte un referat 
la conducerea întreprinderii. Nu 
numai atît: i-a pus bețe în roate pen
tru a dovedi tuturor că se află în pre
zența unui incapabil. A izbutit să 
creeze o asemenea atmosferă încît 
unii tovarăși, mai influențabili, din 
colectivul de conducere au ajuns la 
concluzia că se impune îndepărtarea 
lui Toma Voicu. în felul acesta, in
ginerul proiectant s-a pomenit mu
tat la Alexandria, într-un post ne
corespunzător cu pregătirea și 
experiența sa. Manevra a fost de
jucată prin grija comitetului de 
partid și a instituției respective.

Trebuia, prin urmare „înnegrit“ pe 
altă cale. George Simionescu, îm
preună cu unii prieteni de-ai săi din 
întreprindere, folosindu-se și de 
concursul larg al fostului șef de ca
dre —■ un element dovedit ulterior 
ca necinstit — au influențat pe unii 
membri ai biroului, printre care și 
fostul secretar Constantin Bădescu, 
convingîndu-i să-1 pună pe Toma 
Voicu în discuția adunării gene
rale a organizației de bază. Re
feratul a fost întocmit în pripă, 
superficial, exclusiv pe baza

Confortul locuinței este o noțiune 
complexă care fine de numeroși factori, 
începînd cu proiectul ce determină di
mensiunile, forma și așezarea încăperi
lor și terminînd cu însuși modul în care 
locatarul își amenajează inferiorul.

Problema care se pune azi proiectan- 
filor de locuințe este de a studia noi 
posibilități de creștere a confortului în 
locuință fără a depăși costurile stabilite. 
Principalele elemente care pot intra în 
această discuție sînt : dimensiunea și dis
punerea încăperilor ce alcătuiesc aparta
mentul, precum și rezolvarea spațiilor co
mune ; introducerea unor materiale noi, 
cu calități tehnice și estetice sporite.

Arhitectului proiectant de locuințe îi 
revine misiunea de a crea un spațiu in
terior de dimensiuni determinate, permi- 
fînd nu numai amplasarea mobilierului 
curent și desfășurarea 
vităților gospodărești, 
unei ambianțe interioare

In prezent, tipurile de 
se construiesc diferă în 
rime (cu una, două, trei sau patru came
re) și există cîte 2—3 variante de îm
părțire pentru fiecare tip. Aceasta duce 
la răspîndirea unor formule care pot fi 
corecte, dar în ansamblu reprezintă o 
anumită monotonie. Crearea unui sorti
ment mai larg de tipuri de locuințe re
prezintă de aceea o sarcină importantă 
și de imediată actualitate. Ultimele pro
iecte și studii elaborate în a doua jumă
tate a anului 1964 în cadrul atelierelor 
de locuințe ale Institutului de proiectări 
ale construcțiilor tip au adus o substan
țială creștere a acestui sortiment. Au fost 
elaborate mai mult de treizeci de noi 
tipuri de secțiuni directive (asamblări de 
apartamente la o scară), precum și peste 
zece tipuri de clădiri de formă compac
tă, grupînd 4—6 apartamente la un etaj, 
pentru clădiri de înălțime mijlocie și 
înalte. Noile proiecte permit realizarea 
unor ansambluri urbanistice mai variate 
și introduc o serie de tipuri de aparta
mente mai favorabil împărțite. Progre
sul este realizat mai mult în ce privește 
circulația interioară și legăturile între în
căperi.

în prezent se desfășoară însă o altă 
serie de studii, cu caracter experimental, 
avînd sarcina de a analiza alte grupări ale 
suprafețelor utile. Astfel se verifică posi
bilitatea realizării unui spațiu distinct, le
gat de camera principală și de bucătă
rie, care să asigure un loc separat pen
tru luarea mesei sau desfășurarea unei 
activități gospodărești. Confortul unei a- 
semenea locuințe ar crește. In ace-

normală a acti- 
dar și crearea 
agreabile, 
apartamente ce 
special ca mă-

lași timp, mărirea suprafeței camerei 
principale pe seama celorlalte încăperi 
ale locuinței poate da un plus de con
fort prin posibilități mai variate de mo
bilare. In momentul în care bucătăria ar 
fi dimensionată conform necesităților 
unei echipări raționale (pe baza garni
turilor tipizate gen „modul” sau simila
re), s-ar putea realiza o creștere a supra
feței camerei de zi pînă la 20—22 mp. 
Sporul de suprafață construită nu echiva
lează întotdeauna cu o creștere a costului 
locuinței. In cazul în care, printr-o cola
borare activă a proiectantului cu con
structorul, se obțin anumite economii, 
este posibil să rezulte fie sporuri de su
prafețe, fie sporuri de calitate la fini
saje, fie și una și alta.

In afară de ideea creșterii spațiului 
principal prin reducerea la strictul ne
cesar a celorlalte încăperi, se pot reali
za și alte redistribuiri ale spațiului care 
să răspundă unor obiceiuri sau gusturi 
mai particulare. S-a amintit astfel de 
multe ori principiul bucătăriilor mari. A- 
semenea bucătării corespund în special 
familiilor mai numeroase, în care o parte 
din membrii familiei sînt legați perma
nent de gospodărie. Ele ar trebui să aibă 
suprafețe de circa 10 mp, suprafețe ce 
ar putea fi obținute pe seama came
relor de locuit.

Direcțiile enunțate mai sus se bazează 
pe ideea că anumite feluri de viață, 
anumite forme de organizare a locuirii 
permit o reechilibrare a suprafețelor, care 
să ducă la creșterea confortului unor în
căperi fără a-l reduce în altele, unde 
acesta se poate realiza și sub anumite 
dimensiuni.

Consider însă că pentru a generaliza 
aceste noi direcții este necesar să se ve
rifice, într-un volum de construcții redus, 
capacitatea de a schița cel mai complet 
cerințele de locuire. 'La aceasta ar 
trebui adăugată îndrumarea directă 
a locatarilor de către proiecfanfi în 
amenajarea interiorului. Mobilarea ne
potrivită, tendința de a acumula pie
se și garnituri de forme și dimen
siuni ce nu se potrivesc noilor aparta
mente, așezarea lor în mod /.decorativ", 
după principii învechite, duc la redu
cerea confortului. Aici este 
vorbească despre cerințele 
nu le face față producția < 
și despre diferitele căi de 
locatarii noilor apartamente : 
o cultură a locuirii moderne.

cazul să se 
cărora 

de
a

să

încă 
mobilier 

ajuta pe 
deprindă

Arh. M. CÀFFE
Candidat în arhitectură
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S'A TRAS CU MITRALIOA ÎN MUNCITORII

Numere de telefon si adrese utile
?

ce urmează, 
telefon și a-

Victor BÎRLĂDEANU

Traversând Munții Făgăraș Foto : A. Cartojan

0 TREAPTA SPRE MATURIZARE
In toate regiunile răsar combinate, se 

construiesc uzine, se modernizează (une
ori pînă la completa transformare) vechi 
unitäfi industriale. Reporterii colindă pre
tutindeni, dornici să rețină aceste „ge
neze“ continui, li interesează atît per
formanțele tehnice ale fiecărui nou obiec
tiv, cît și oamenii care le-au construit, iar 
ulterior oamenii care vor munci în noile 
fabrici, uzine, complexe industriale.

In rîndurile de mai jos ne vom ocupa 
de ceea ce s-ar putea numi „construi
rea colectivului de . tineri“. Locul acțiu
nii: Uzinele mecanice Timișoara. Punctul 
de pornire al discuției este un document 
de partid și anume un referat privind 
analiza stilului de muncă al comitetului 
și birourilor organizațiilor U.T.M. Re
feratul a fost prezentat cu cîtva timp în 
urmă la plenara Comitetului de partid 
al Uzinelor mecanice Timișoara.

Am citit cu mult interes cele scrise 
și am stat îndelung de vorbă cu secre
tarul comitetului de partid al uzinei, to
varășul Aurel Humăilă, ca și cu Petru Bo- 
jidar, secretarul comitetului uzinal 
U.T.M. Voi încerca să sintetizez, pornind 
de la referat, ceea ce poate servi și al
tora din experiența timișoreană.

Uzina este tînără. Se angajează mereu 
noi salariați în rîndurile cărora sînt mulți 
tineri. Acest fenomen al „închegării“ 
unui colectiv se află, în cazul uzinelor 
de care vorbim acum, într-un stadiu foar
te avansat. între problemele a căror re
zolvare este în curs, cea mai importantă 
pare a fi cea a muncii educative în rîn- 
dul tineretului (mai bine de jumătate 
din salariații uzinei sînt sub 28 de ani). 
Că e vorba de o chestiune de mare in
teres pentru uzină o dovedește plenara 
amintită a comitetului de partid. Să răs
foim împreună cele cîteva pagini dac
tilografiate ale referatului.

Mai întîi luăm cunoștință de aprecie
rea, in linii generale pozitivă, pe care 
comitetul uzinal de partid o dă activi
tății desfășurate de organizația de tine
ret: „există garanția că organizația noas
tră de tineret va deveni mai puternică și 
mai combativă în îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin,..“ Să reținem acest© aprecieri 
favorabile i ele sînt ferme și întemeiate»

lată cîteva cifre semnificative, pri
vitoare la rolul utemiștilor în viața uzi
nelor mecanice: 115 dintre ei se mențin 
evidenfiafi în întrecerea socialistă, 19 
fiind purtători ai insignei de fruntaș pe 
anul 1963. Tinerii își însușesc și aplică cu 
curaj noul în procesul de producție: 22 
sînt inovatori. îmbucurătoare este, de a- 
semenea, setea de învățătură : 475 de ti
neri au fost recomandați de organizațiile 
de tineret să-și completeze, la seral și la 
fără frecvență, studiile medii și supe
rioare ! Dorința de a învăța se exprimă 
și în procesul de ridicare a calificării 
muncii : 39 de tineri urmează cursurile 
diferitelor școli de maiștri, alți 424 de 
tineri au participat la cursuri de ridicare 
a calificării...

Neajunsului principal în activitatea co
mitetului U.T.M. al uzinei i se spune pe 
nume : e vorba de lipsurile serioase în 
domeniul muncii de educație a tinere
tului. Munca de propagandă și agitație 
ce se desfășoară în rîndurile tineretului 
nu este consecvent condusă și orga
nizată. Se fac unele acțiuni cu totul 
sporadice, fără o pregătire atentă, tără 
un scop bine determinat. Multe din for
mele și metodele indicate de către con
ducerea organizației de tineret sînt a- 
bandonate sau nu li se dă importanța cu
venită. In ultimele luni se pot număra 
pe degete acțiuni ca: recenzii, procese 
literare, seri și zile ale fruntașilor, dis
cuții cu părinții despre comportarea fii
lor lor, concursuri pe meserii „Cine știe, 
cîștigă“, organizarea de zile ale tinere
tului în colaborare cu alte organiza
ții etc. Deși există o hotărîre, adoptată 
în cadrul conferinței U.T.M. uzinale, pri
vind îmbunătățirea activității cultural-edu
cative și sportive, numărul tinerilor an
trenați este foarte redus. Formația de 
cor a uzinei a ajuns, o dată cu compo- 
nenfii ei, la vîrsta pensionării.

Să trecem acum la problemele nemij
locite ale producției. Cu toate lip
surile care există în domeniul mun
cii educative, acțiunile care au fost 
organizate au contribuit fără îndo
ială la mobilizarea tineretului pentru ca

acesta să-și aducă din plin contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor profesionale, să 
lupte pentru calitatea produselor, pentru 
întărirea disciplinei în muncă. Sînt mulți 
tineri evidențiați în întrecerea socialistă, 
cu care colectivul uzinei se mîndrește. 
Dar, pe bună dreptate se arată în re
ferat că : „Socotim nesatisfăcătoare mun
ca organizațiilor de tineret pentru preve
nirea și combaterea absențelor nemoti
vate, a chiulului și atitudinii nepăsătoare 
față de aceste manifestări..." La secția 
construcții metalice s-a făcut un sondaj: 
din 53 de salariați cu absențe nemofi- 
vate, 51 erau tineri. Aflînd rezul
tatul acestui sondaj, secretarul orga
nizației U.T.M. pe secție, loan Moise, s-a 
arătat „surprins“. Nu cunoștea situația. 
„Nu este suficient“, precizează refera
tul, „ca numai conducerile secțiilor să ia 
măsuri administrative, ci sînt necesare 
măsuri politice, educative, ca să se pre- 
întîmpine abaterile"... Nu sînt de-ajuns 
critica și sancțiunile. E nevoie, în primul 
rînd, de o intensă muncă educativă, dusă 
cu perseverență în mijlocul tinerilor.

Care sînt motivele neajunsurilor re
flectate în referat? Răspunsul îl aflăm tot 
aici. Este deficitar, mai întîi, stilul de 
muncă al comitetului uzinal U.T.M. și al 
birourilor organizațiilor U.T.M. Dar nu
mai aceasta să fie justificarea? Nu, o par
te, nu mică, din responsabilitate o au și 
unele birouri ale organizațiilor de partid 
care n-au condus și organizat cum se 
cuvine munca organizațiilor U.T.M. Ca 
într-un adevărat document de partid, lu
crurilor li se spune pe nume pînă la ca
păt : neajunsurile semnalate își au origi
nea și în faptul că arar comitetul uzinal 
de partid a cuprins în totalitate munca ce 
o desfășoară secretarii de partid în mij
locul utemișfilorl

★
Secretarul comitetului de partid, Aurel 

Humăilă, îmi spune că discuțiile din ca
drul plenarei au fost bogate și utile. 
Pentru traducerea în practică a indicații
lor plenarei, comitetul uzinal U.T.M. 
a elaborat un plan de acțiune.

Nimeni nu se aștepta la înlăturarea 
tuturor neajunsurilor constatate. S-au 
luat însă măsuri potrivite ce no în-

Vă indicăm, în cele 
o serie de numere de 
drese folositoare.

în legătură cu activitatea coope
rației meșteșugărești din Capitală, 
cu felul serviciilor prestate, vă pu
teți informa la Centrul de infor
mații al U.C.M.B., de pe Calea 
Plevnei nr. 1, zilnic între orele 7 
și 21, iar dunținica între 8 și 14. Te
lefon : 25 19 30 și 25 19 32.

Comenzi de confecții pentru co
pii se primesc la Casa de modă, 
Calea Victoriei nr. 20, tel. : 16 72 15 
și la unitatea cooperativei „Avîntul 
îmbrăcămintei" de pe str. Gării de 
Nord, Bloc C, tel. 17 18 77.

închirieri de magnetofoane și 
picupuri — unitatea cooperativei 
„Radio Progres“ de pe Calea Plev
nei nr. 13, tel. 15 30 37.

Reparații (Ia domiciliu) de insta
lații electrice, sanitare, aragaz, fri
gidere, mașini de spălat rufe — 
printre altele la unitatea coop. 
„Tehnometalica“ de pe Calea Plev
nei nr. 1, tel. 14 32 23.

Curățirea parchetului și alte

munci casnice la domiciliu — uni
tatea cooperativei „Deservirea“ de 
pe str. Bărăției nr. 33, tel. 15 54 40.

Curățenie în apartament — uni
tatea de pe Calea Moșilor nr. 269 a 
aceleiași cooperative. Tel. 12 60 53.

Mașini de cusut repară unitățile 
„Metalocasnica" de pe str. Colței 
nr. 6, tel. 14 99 04 ; Bd. Coșbuc nr. 4, 
tel. 14 95 04 ; Str. Șepcari nr. 10, 
tel. 14 98 95 etc. Centrul acestei 
cooperative de pe str. Smîrdan nr. 
30, tel. 14 65 47, execută diverse re
parații la articole de uz casnic și 
Iăcătușcrie.

Reparații urgente de croitorie, 
călcat, stopat — cooperativa „Spo
rul", Calea Moșilor 27, tel. 14 03 64, 

. cooperativa „îmbrăcămintea“, str. 
Dobrogeanu Gherea nr. 5, tel. 
16 76 32 etc.

Reparații rapide la încălțăminte 
execută coop. „Meseriașii cizmari” 
unitatea de pe Calea Victoriei nr. 
91, unitățile „Stăruința" de pe str. 
Paris nr. 21 și de pe str. Blănari 
nr. 14.
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Manifest apărut după masacrul din 13 Decembrie 1918

TEATRE »CINEMA «TELEVIZIUNE

dreptăjesc să credem că ne aflăm pe 
feren bun. Comifeful uzinal de par
tid consideră că înfărirea organizajii- 
lor U.T.M., ridicarea prestigiului aces
tora în ochii colectivului de muncitori 
sînf posibile numai chemînd și organi
zata U.T.M. să-și spună cuvîntul în tre
burile uzinei. Pe ce cale ?

S-a pornit de la o situație concretă: 
la seefia ll-a lăcătuși-montaj, organi
zația U.T.M. și-a cîștigat de multă 
vreme un serios prestigiu. Aceasta dato
rită organizației de partid din seefie, care 
a știut să conducă activitatea tinerilor, să 
ridice prestigiul organizației U.T.M.: în 
orice aefiune întreprinsă în cadrul sec
ției sînt consultați și utemiștii. Experien
ța bună a organizației de partid de la 
lăcătuși-montaj este pe cale de a se ge
neraliza și în celelalte secții ale uzinei.

Dar comitetul uzinal U.T.M.? Am amin
tit de planul său de aefiune: urmărit în
deaproape, rezultatele nu vor întîrzia... 
Primul punct al acestui plan prevede mă
suri pentru întărirea disciplinei în muncă.

— Nu se va mai înfîmpla ca înainte, 
spune P. Bojidar, cînd la un sondaj secre
tarii unor organizafii U.T.M. de la sec
Jia mecanică (loan Boțea și losif Levay) 
nu știau cine și cît absentase în cele 14 
zile trecute. E clar că măsurile de pre
venire sînt ineficiente, dacă sifuafia ab
sentelor nu este nici măcar urmărită.

— In privinfa învăfămînfului politic, ce 
măsuri afi luat?

— Sînt înscriși peste 700 de tineri. 
Pentru bunul mers al învătămîntului am 
stabilit ca de fiecare din cele 17 cercuri 
să răspundă cîte un membru al comi
tetului uzinal U.T.M. Pînă acum s-au 
ținut două lecții: la sfîrșitul fiecărei lec
ții propagandiștii cercurilor și membrii 
comitetului se adună la sediul nostru 
pentru o scurtă informare sau „trecere în 
revistă". Operativ și util.

★
Am ținut să semnalăm această analiză 

curajoasă și partinică a faptelor, cum 
este cea din referatul prezentat plena
rei și să observăm că nu se putea ca o 
asemenea analiză și dezbaterile provo
cate de ea să nu fie urmate de măsuri 
eficiente, pe care noi le-am schifat doar. 
In durata „construcției colectivului de ti
neri“ de la Uzinele mecanice din Timi
șoara aceasta a fost o etapă, mai bine 
zis, o treaptă spre maturizare.

Iile CONSTANTIN

La școala agricola nr. 1 
din Trifeștl-Roman

Foto : Agerpres

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi
ne : Marla Stuart — (spectacol prezen
tat de Teatrul Național „I. L. Caragiale“
— orele 19,30). Teatrul de Operă și Ba
let al R. P. Romine : Coppelia — (orele 
11), Manon — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă Prințesa circului — (o- 
rele 19,30), Lysistrata — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Orfeu in infern — (orele 10), 
Emlnescu — (orele 15,30), Domnișoara 
Nastasia — (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femeie cu bani — (orele 10), Mașina 
de scris — (orele 15), Avarul — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Opera de trei parale — (orele 10,30), 
Război și pace — (orele 19,30), (sala Stu
dio — str. Al. Sahia nr. 78 A) : Dragă 
mincinosule — (orele 10), Comedia ero
rilor — (orele 15,30), Jocul de-a vacanța
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Somnoroasa aventură — (orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Carieră pe Broadway — (orele 10), Act 
vcncțian — (orele 15,30), Hipnoza — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : Zizi și... for
mula ei de viață — (orele 10,30), Casa 
cu două intrări — (orele 16), Unchiul 
Vania — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuleștl : Ninge la Ecuator — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 11 și orele 
20). Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara-
fiale" (str. 30 Decembrie nr. 9) : Don 
uan (act. I, II), Idiotul (fragmente) — 

(orele 20). Teatrul „Țăndărică" : Poves
tea porcului — (spectacol pentru copii 
— orele 11), Eu și materia moartă — 
(spectacol pentru adulți — orele 20,30). 
Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy) : Revista de altădată — (o- 
rele 20), (sala Victoria) : Aventurile unei 
umbrele — (orele 20). Circul de stat • 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui italian Medrano — (orele 16 și o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Șapte ani de căs
nicie — cinemascop : București (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Melodia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Flamura (9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30;' 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Climate —cinemascoD: 
Republica (8; 10,45; 13,30; 16,15; 19; 21,40). 
Maria : Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Casa neterminată : Luceafă
rul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Frumoasele nopții : Carpați (10; 12; 14; 
16). Ziua fericirii — cinemascop : Tomis 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Ghinio
nistul: Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Excelsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Floreasca (12,30; 16; 18,15; 20,30).
Ivailo : Buzeștl (11; 15,30; 18; 20,30). Ham
let — cinemascop : Victoria (9,45; 12,30; 
15,15; 18; 21), Miorița (10,30; 14,30; 17,30: 
20,30). Vii și morți — cinemascop (am
bele serii) : Central (10,30; 15; 19). Haine 
aproape noi — cinemascop : Lumina 
(10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30). 1944 — XX — 
1964 — Raid prin cinematografie : Union 
(11; 15,30; 17,15; 19; 20,45). Program pen- 

Doina (10; 11,15; 12,30). Ioana 
' ............... . " 18,15; 20,30).

Căciulița cu

tru copii
în atac : Doina (13,45; 16 
Baronul MQnchausen — 
ciuc roșu : Timpuri Noi (19—17,15 în con
tinuare ; 19; 21). 30 de ani do veselie : 
Gluleștl (10; 12; 14; 16; 18; 20), Feroviar

(9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Sedusă și abandonată: 
înfrățirea între popoare (11,30; 15; 17,30; 
20). Există un asemenea flăcău: Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Viață particulară : Da
cia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
încurcătură blestemată : Crîngași (15; 
17,45; 20,30). Teama: Bucegi (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (11; 15,45; 18; 20,15).
Comoara din lacul de argint — cinema
scop: Unirea (11; 16; 18,15; 20,30). Dra
goste Ia zero grade : Flacăra (15,30; 17,45; 
20), Adesgo (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15)- 
Comoara din Vadul Vechi : Vitan (16; 
18,15; 20,30). Străinul — cinemascop (am
bele serii) : Munca (16; 19,30), Cosmos 
(16; 19,30). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Veselie 
la Acapulco : Aurora (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21). In viitoare : Viitorul (14; 
16,15; 18,30; 20,45). Șoferii iadului : Colen- 
tina (16; 18,15; 20,30). Hatari (ambele se
rii) : Volga (10; 13,30; 16,45; 20). S-a în- 
tlmplat la miliție — cinemascop : Ra
hova (11; 16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 18;
20.30) . Comisarul : Progresul (11,30; 15,30; 
18; 20,15). Comisarul Maigret se înfurie: 
Ferentari (11; 16; 18,15; 20,30). Poveste de 
pe Don : Cotroceni (11: 16; 18,15; 20,30). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Pacea (10,30; 16; 19,15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : Aventurile echipajului Val-Vîrtej 
(Strigătele deșertului II — reluare) : 
Soarele, apa și cățelul; Poșta copiilor. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — Festival „George .
Enescu". 19,35 — Evocare literară „Ion 
Creangă". 20,10 — Povestea leului — film 
documentar despre istoricul monedei 
noastre. 20,30 — Filmul „Aventurile lui 
Marco del Monte“. 21,50 — Cîntă orches
tra de muzică ușoară Claude Bolling. 
In încheiere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

C u m e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost închisă, 

cu cerul acoperit, exceptînd regiunea de 
munte unde a fost variabil. Au căzut 
precipitații slabe sub formă de burniță 
în sud-estul țării și izolat în nord sub 
formă de ninsoare. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 6 grade la Intor- 
sura Buzăului și minus 6 grade în Estul 
Transilvaniei. S-a semnalat ceață lo
cală, iar în Bărăgan șl Dobrogea s-a 
produs polei. In București : Vremea a 
fost închisă, cu cerul acoperit. Tempe
ratura maximă a fost de minus un grad. 
S-a semnalat burniță.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
Șt 16 decembrie a. c. In țară : Vremea 
va fi umedă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit. Vor cădea ploi slabe. în nordul 
țării și regiunea muntoasă va ninge slab. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fl cuprinse în
tre minus 4 și 6 grade, iar maximele 
între minus 2 șl 8 grade, local mai ri
dicate. Ceață locală. In București : Vre
me în general umedă, cu cerul variabil. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară. Ceață.
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„ZILELE
ION CREANGĂ"

întrupare
a geniului popular

Intr-un cuvînt 
rostit de maestrul 
Mihail Sadoveanu 
în 1954, tot cu 
prilejul unei aduceri aminte a lui 
Ion Creangă, acesta spunea: „Cînd 
l-am sărbătorit pe Eminescu, dăună- 
zi, am mulțămit călăuzitorilor repu
blicii noastre în numele scriitorilor, 
că au dat sufletului nostru această 
satisfacție. Dar nu mulțămim numai 
pentru aceste sărbători ale înain
tașilor noștri. Mulțămim din toată 
puterea inimii noastre Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și guvernului pentru ridicarea 
poporului nostru la înțelegerea va
lorilor culturale".

împărtășirea acestor valori cultu
rale de către popor e tumultuoasă și 
plină de sete. Largi manifestări de 
masă, organizate pînă în cel mai 
depărtat sat, aduc poporului lumina 
celor mai strălucite creații, care își 
au obîrșia în popor și care sînt ast
fel înapoiate acestuia, căci realita
tea ne-a arătat că nu există mare 
operă de artă care să nu-și aibă ră
dăcinile în popor. In 14 iunie acest 
an, la Ipotești s-au adunat sate în
tregi de țărani să cinstească me
moria marelui Eminescu. A fost o 
revărsare de costume de sărbătoa
re, din poalele pădurii pînă în casa 
lui părintească. S-a manifestat ast
fel, ca într-o procesiune antică, acea 
veșnică comuniune între popor și 
întruparea cea mai înaltă a geniu
lui său. E ceea ce a impresionat mai 
mult pe oaspeții străini — scriitori 
și învățați.

Orînduirea socialistă dă prețuirea 
cuvenită tuturor marilor noastre va
lori culturale, ținute în întuneric de 
fostul regim burghezo-moșieresc, ce 
credea că lumina lor se poate înă
buși sub tăcere și ignorare. Anul 
acesta numai s-a sărbătorit cente
narul Universității București, cu cin

de DEMOSTENE BOTEZ
stirea tuturor oa
menilor de știință 
— profesori care 
i-au întemeiat și 

păstrat, în anii vitregi, un prestigiu 
de mare clasă; s-a serbat centena
rul învățămîntului artistic, cu lumi
narea, la locul de onoare, a chipului 
marilor noștri artiști din trecut; s-a 
desfășurat în proporții grandioase 
cel de-al treilea festival Enescu, la 
care au participat unele din cele 
mai ilustre personalități muzicale din 
toată lumea.

Iar acum, în zilele de 13—20 de
cembrie, se comemorează în toată 
țara 75 de ani de la moartea lui 
Ion Creangă. E o nouă mărturie a 
grijii pe care o poartă partidul și 
statul nostru de democrație popu
lară nu numai pentru bunul trai ma
terial, dar și pentru desăvîrșirea 
spirituală a poporului, prin promo
varea . valorilor lui autentice de tot
deauna.

Semnificația acestei sărbătoriri 
este și mai grăitoare prin aceea că 
este vorba de cel mai popular scrii
tor al patriei noastre, în a cărui ope
ră trăiesc datinele, obiceiurile, lim
ba, poezia, morala, filozofia poporu
lui romîn. Ion Creangă este repre
zentantul acestui popor în așa mă
sură încît citindu-I ai impresia că 
mulțimile însele s-ar fi întrupat și 
ar fi scris ele, ca un singur om, ca 
un uriaș, ca într-un basm cu eroi 
legendari. Istoria îndepărtată a ori
cărui popor este o istorie de lupte, 
de înfrîngeri și victorii, de eroi — 
e o epopee. Eroii lui Creangă, oa
meni din popor, țărani din Humuleș- 
tii lui, apar și ei uriași, cum sînt 
eroii de epopee. Ochilă, Flămînzilă, 
Păsări-lăți-lungilă, Gerilă sau Setilă 
sînt și după numele lor, și după di-

mensiuni, personaje de mitologie. E 
o anumită viziune, grandioasă, uni
versală în această mărire a staturii 
eroilor, pînă la neverosimil, pînă la 
nefiresc, deși sub fiecare din acești 
eroi, dacă-i dezbraci de grandioasa 
lor costumație, găsești flăcăii din 
Humulești, satul natal al lui 
Creangă.

Oamenii obișnuiți, bine cunoscuți 
în satul lui, capătă în operă lui 
Creangă o grandoare de coloși, in- 
trînd în povești ca niște iscodiri 
fantastice. Chiar amintirile din co
pilărie adună asemenea elemente 
din viața de la țară, intrate în da
tini șl obiceiuri de milenii, încît ele 
depășesc povestirea propriei sale 
copilării și reprezintă cum spune 
atît de concis și frumos G. Căli- 
nescu, „copilăria copilului univer
sal".

Acesta e darul fără- seamăn al ge
niilor. Eminescu a cîntat dragostea 
universală, dragostea tuturor tineri
lor, prin generații. Creangă dă și el 
copilăriei din amintiri ca și întîm- 
plărilor din povești un caracter uni
versal. De aceea mi se pare că 
Ibrăileanu are dreptate cînd defi
nește opera sa drept epopeea 
poporului romîn.

Marea valoare a operei lui Crean
gă nu stă doar în limba lui, în sim
plitatea și spontaneitatea expresii
lor, ci în puterea sa de creație, în 
puterea de a crea tipuri vii. Toți 
acei care l-au studiat și au înțeles 
pe Creangă au spus că în poveștile 

sale cu animale el a folosit metoda 
lui La Fontaine care, în dobitoacele 
din fabulele sale, a zugrăvit viața 
de atunci și pe oamenii din timpul 
său, pînă și pe Ludovic al XIV-lea. 
Capra Iui Creangă e o văduvă și 
Iezii, copiii ei. Astfel, animalele sînt 
văzute omenește sau, mai exact, oa
menii sînt ascunși în dosul măștilor 
de animale (ca în „capra" de Anul 
nou). Știința nu a putut încă pînă 
acum, cu toate enormele ei progre
se, să creeze viață. Literatura, prin 
cîțiva din reprezentanții ei de sea
mă, în special acei prin care vorbea 
mai direct poporul, a putut să cree
ze oameni vii. Creangă a fost prin
tre aceștia. In toate povestirile sale 
oamenii trăiesc cu o putere extraor
dinară. Ele sînt viață din viața po
porului, a țăranului moldovean, și 
încă din ce este mai general ome
nesc, mai universal în această via
ță cu specificul ei.

Cu toate acestea, asupra operei 
sale s-a păstrat, aproape o jumătate 
de veac după moartea umilitului și 
ofensatului, o tăcere pe care Mihail 
Sadoveanu o denumește „crimina
lă". Lumea de sus, cu mici excepții, 
nu se ocupa de „țărăniile" unui in
stitutor sărac, ridicat dintre oropsiții 
muncitori cu palmele. Răsplata a ve
nit tîrzie, de abia sub orînduirea 
noastră de azi, cînd guvernul Romî- 
niei noi și Partidul Muncitoresc Ro
mîn au creat în această țară con
dițiile altei vieți culturale, pentru 
popor, și cînd Academia nouă a 
Republicii Populare Romîne a așezat 
pe Ion Creangă între membrii săi 
de onoare post-mortem.

Azi satul a ieșit din ceața eresu
rilor. Viața, filozofia țăranului, s-au 
schimbat. El începe să-și explice 
științific fenomenele naturii, să iasă 
din peisajul și atmosfera în care îl 
ținea ignoranța. Locul superstițiilor 
îl deține adevărul științific.

Felul de viață pe care l-a fixat 
Creangă în paginile sale aparține 
trecutului. Pentru o operă ca a lui 
au trebuit aproape condițiile în care 
s-a născut literatura populară, cea 
nescrisă, cea purtată priir viu grai, 
din gură în gură. Fenomenul lite
rar Creangă nu se mai poate repeta 
așa cum alt Homer nu se mai poa
te repeta. El este și va rămîne unic. 
In comoara literaturii universale, po
vestitorul Ion Creangă a însemnat 
cu litere veșnice existența pe o 
anume treaptă și geniul poporului 
nostru.

Simpozion 
„Creang à"

In cadrul comemorării a 75 de 
ani de la moartea lui Ion Crean
gă, în sala de lectură a bibliote
cii centrale regionale din Iași a 
avut loc sîmbătă un simpozion li
terar privind viața și opera scri
itorului. Și-au dat concursul actori 
ai Teatrului Național din locali
tate. Tot la Iași, Teatrul de păpuși 
prezintă pentru cei mici, zilnic, 
timp de o săptămână, dramatizări 
după povestirile lui Creangă : 
„Punguța cu doi bani“, „Capra 
cu trei iezi“, „Povestea porcu
lui". ★

La școala de 8 ani din Humu
lești s-a deschis sîmbătă o expo
ziție de documente și fotografii 
înfățișînd momente din viața și 
opera lui Ion Creangă.

Schimburi 

bibliografice
In decursul acestui an, Biblio

teca Centrală Universitară din 
București a trimis universităților 
din Accra (Ghana), Budapesta 
(R. P. Ungară), Caen (Franța), 
Indiana (S.U.A.), Kioto (Japonia), 
Roma (Italia), Skoplje (R.S.F. Iu
goslavia), donații de cărți din do
meniul științei, artei și literaturii 
romîne. In același timp, ea a pri
mit asemenea donații din partea 
bibliotecilor universitare din E- 
dinburgh, Moscova, Oxford și Pa
ris. Tot pe adresa bibliotecii bu- 
cureștene sosesc zilnic numeroase 
scrisori și colete cu cărți, reviste 
și ziare, trimise de 520 instituții 
similare din 65 de țări, cu care 
întreține schimburi de publicații. 
In acest fel patrimoniul biblio
tecii, care în prezent depășește 
1 200 000 volume, se îmbogățește 
continuu cu tratate și publicații 
destinate cadrelor didactice și 
tineretului universitar.

(Agerpres)

C. PILIUȚĂ : Ilustrații la „Harap Alb" Pe magistralele energetice Foto : Ion MICLEA

Pregătit să-și impresioneze oaspeții prin 
dimensiunile sale, cel mai populat oraș al 
lumii îi întîmpină chiar de pe malul o- 
ceanului — pe care omul l-a silit să bată 
in retragere și să cedeze pămînt pentru 
lungile piste de beton — cu noua poartă 
aeriană deschisă ca un evantai multico
lor și înfinzîndu-se pe o suprafață to
tală de 350 de hectare. La fiecare patru 
minute, un avion sosește sau pleacă, ae
roportul Haneda părînd la ceasurile în
serării o imensă boltă răsturnată.

Capitala niponă ți se dezvăluie sub 
cele mai ciudate înfățișări, ca o ilustrare 
vie a operei sculptorului Tankei, cel ce 
a dăltuit în lemn, în o mie de ipostaze, 
chipul aceleiași zeițe Kanon, aflată sub 
cupola templului Sanju-Sangendo din 
străvechiul Kyoto. Amestec bizar de 
trecut și prezent, orașul întins pe o su
prafață de 2 027 km p îți oferă prilejul 
de-a face cunoștință cu Japonia anului 
'64, cu realitățile și contrastele ei.

Vasta panoramă a „capitalei orientale“ 
— cum poate fi redată în traducere de
numirea de Tokio — își are desigur o 
explicație în faptul că atît de frecventele 
cutremure de pămînt au impus ca o ne
cesitate dezvoltarea pe orizontală a aces
tui oraș în care trăiesc aproape 11 mi
lioane de locuitori. De altfel, ritmul ver
ticalelor este stăvilit chiar prin lege, care 
interzice construcții mai înalte de 33 
de metri. Firesc, deoarece Japonia se află 
în mijlocul centurii de foc a Pacificu
lui. Abia în anii din urmă marile trus
turi au plantat în inima Tokioului buil- 
dinguri antiseismice de oțel și sticlă, co
pii fidele ale zgîrie norilor americani. 
Dar oricît de spectaculoase sînt aces
tea, ele nu suferă comparație cu vechile 
clădiri purtînd pecetea admirabilei arhi
tecturi japoneze.

Există o coincidență simbolică între 
cartierul blocurilor înalte, Marunuchi, se
diul marii finanțe și al cercurilor de afa
ceri, și New York. Se știe că Pieile Roșii 
au cedat insula Manhattan olandezilor 
pentru infima sumă de 24 dolari. La 
fel, guvernul japonez a vîndut, în 
1888, un lot de pămînt din mij
locul tinerei capitale japoneze, fami
liei Mitsubishi, una din cele trei mari 
familii cele mai bogate ale epocii, iar 
acest petic trecut prin atîfea și afîtea me
tamorfoze este Marunuchiul de astăzi.

Este de-a dreptul impresionantă ima
ginea nocturnă a capitalei, văzută de la 
înălțimea celor 333 m ai Turnului Tokio, 
un colos de oțel mai înalt cu 13 m de- 
cît celebrul Turn Eiffel din Paris. Jocul 
feeric al reclamelor luminoase, una mai 
ingenioasă ca alta, creează o atmosferă 
de adevărat carnaval. Iar în nopțile se

nine, cu lună, deslușești ca o umbră în 
depărtare, conul muntelui Fuji.

Tokio este asemuit cu o oglindă în care 
poți vedea limpede chipul Japoniei. Foar
te adevărat. Colindînd pe largile auto
străzi, pe care se scurg pe cîteva rîn- 
duri, ca niște șuvoaie, șirurile nesfîrșife 
ale autovehiculelor, plimbîndu-fe prin în
depărtatele cartiere, vizitînd modernele 
fabrici și uzine ori parcurile întotdeauna 
populate, ai prilejul să te familiarizezi 
cît de cît cu viața și obiceiurile acestei 
țări, să-i cunoști poporul harnic și talen
tat, atît de ospitalier și iubitor de fru
mos, de viață.

Căci Tokio — fără a fi în același timp 
și capitala industrială a țării, titlul aces
ta disputîndu-și-l cu Osaka — este în
conjurat de un adevărat brîu de mari fa
brici și uzine, începînd de la oțelării și 
fabrici constructoare de mașini, continuînd 
cu întreprinderile în care se nasc mi
nusculele aparate cu franzistori sau tele
vizoarele în culori și terminînd cu ma
rile filaturi și țesătorii. Vizitînd multe din 
aceste fabrici, în care se remarcă un 
înalt nivel tehnic, prezența utilajului mo
dern, îți poți face o imagine concluden
tă asupra dezvoltării industriale a Japo
niei. Ea se situează astăzi în lume pe pri
mul loc în producția de nave — și acest 
lucru aveam să-l vedem și mai limpede 
în timpul vizitei pe vastele șantiere de 
la Osaka — pe locul al doilea la pro
ducția de fire și fibre sintetice, aparate 
de radio, televizoare și autocamioane, 
pe locul al treilea la producția de oțel 
și ciment.

O contribuție la împrospătarea peisa
jului marelui oraș au avut Jocurile Olim
pice, pentru prima oară găzduite de con
tinentul asiatic. Acestea au adus cu ele 
nu numai suflul puternic al marii con
fruntări sportive internaționale, nu numai 
spiritul păcii și prieteniei, dar și schim
bări care au întinerit orașul, dăruindu-i 
un plus de frumusețe și prospețime. 
Mă refer aici nu atît la minunatele 
construcții sportive, unele dintre ele ca 
sala Budokan sau cea a gimnaziului Me
tropolitan, adevărate opere de artă, ci și 
la vasta rețea de căi de comunicație, 
la clădirile noi ale hotelurilor, la arte
rele de circulație suspendata pe piloni; 
acestea din urmă, trecînd peste rîuri, ca
nale și case, vădesc ingeniozitatea ingi
nerilor japonezi. Mă refer și la trenul pe 
o singură șină, ce unește aeroportul Ha
neda de oraș în numai 15 minute, dis
tanță străbătută doar în urmă cu un an 
în peste 40 de minute.

Poate nicăieri în altă parte a globului 
nu îți este dat să vezi ca la Tokio 
o împletire atît de strînsă a civilizației și
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a culturii moderne, a progresului adus 
de impetuoasa dezvoltare a industriei, 
cu obiceiurile și tradițiile purtînd izul mi
leniilor.

In vreme ce parcul Meiji, cu străve
chea sa poartă de lemn ce străjuiește la 
intrarea templului shintoist, unde călugă
rii vînd talismane și dau relații telefonice 
turiștilor, atrage mii și mii de oameni, în 
altă parte a orașului, în cartierul vese
liei, cum este numit Asakusa, poți fi 
martorul tradiționalei ceremonii a ceaiu
lui, după cum poți vedea la un obscur 
cinematograf cea mai recentă peliculă 
western.

După cum, în vreme ce în cartierul 
Tsukiji are loc cel mai mare tîrg de peș

Tokio 1984 : noile autostrăzi

te într-o larmă de nedescris și într-un 
decor de odinioară, în Ginza, celebrul 
cartier al magazinelor, al ceainării
lor și cabaretelor, vitrinele sînt pur și 
simplu inundate de lumina orbitoare a 
neonului de cele mai felurite culori. 
Mărfurile sînt aranjate cu fantezie și bun 
gust, cu un adevărat simț artistic. Dar a- 
bia te desparți de uriașul magazin uni
versal „Takashimaiya“, cu scări rulante și 
manechine vii și, după primul colț, te tre
zești înfr-o străduță cu puzderie de fir
me scrise cu hieroglife, cu lampioane și 
tarabe cu pește și alge oceanice expuse 
pe bețe de bambus, întocmai ‘ ca 
în epoca samurailor sau cu mărfuri așe
zate direct pe caldarîm. Printre acestea 

circulă în viteză, pe biciclete, tineri pur
tînd ca niște echilibriști, într-o singură 
mînă, ceștile cu ceai.

La ceasurile de mare afluență, cînd 
metroul și trenurile din gara Șibuya sînt 
luate cu asalt de mulțimea uriașă ca nu
măr a călătorilor, cînd zeci de funcțio
nari ai căii ferate n-au altă treabă de- 
cît să împingă în vagoane cetățenii, în- 
ghesuindu-i ca sardelele, vezi, alături de 
costumul negru cu papion și pantofi de 
lac, tradiționalele kimonouri și sandalele 
cu talpă de lemn, ca pe vremea stră
bunilor. Străzile oferă un adevă
rat caleidoscop. Tinere femei își poartă 
copiii în spate, într-un fel dé legătură. 
Un vînzător ambulant înșiră pe bețișoare 
bucăți de carne friptă, un „mag" îți face 
horoscopul, iar un bătrîn preot budist te 
invită la nu știu ce serbare.

Dezvoltat impetuos, tentacular, orașul 
pune la grea încercare spiritul de orien
tare nu numai al străinilor, ci și al pro
priilor locuitori. Ca să găsești o adresă 
la Tokio este o adevărată aventură, căci 
majoritatea ulițelor înguste sînt fără 
nume. Străzile au în majoritatea cazu
rilor forma literei T care s-ar datora, 
conform spuselor, unei superstiții potri
vit căreia duhurile rele pot traversa 
încrucișările nu însă și aceste inter
secții în unghi drept. Casele sînt nume
rotate nu după poziția topografică, ci 
după anul construcției. Singuri locatarii 
sînt în măsură să se orienteze. M-am 
învîrtit cu un taxi aproape două ceasuri 
în jurul unui cartier și numai după ce șo
ferul a oprit la 5 sau 6 posturi de po
liție am reușit să ieșim din acel labirint. 
Municipalitatea însăși recunoaște că si
tuația este foarte complicată.

O plimbare prin oraș îți prilejuiește 
ades întîlniri cu frumosul. Capifala, îm- 
bîcsită la hotarele ei de fumul .miilor de 
fabrici, suferind continuu de pe urma 
amestecului de ceață și fum care aici este 
de zece ori mai apăsător decît „smog“-ul 
Londrei, simte nevoia spațiilor verzi, a 
parcurilor și grădinilor. Grupurile de 
arbuști decorativi din parcurile Meiji și 

Kiyosumi completează armonios deco
rul covoarelor florale, meșteșugit aran
jate după străvechea arfă Ikebana. In 
preajma porților sfinte — Toro — ca și 
în splendida grădină a parcului impe
rial, brăzdată de canale pe care plutesc 
lebede, se leagănă în bătaia vînfului ce 
suflă din largul Pacificului celebrii pini 
japonezi.

Cerințele spirituale ale celor ce îndră
gesc frumosul sînt satisfăcute de nenu
măratele muzee și săli de concert, de 
bibliotecile spre care își îndreaptă pașii 
deopotrivă tineri și vîrstnici, muncitori și 
intelectuali.

Eram la Tokio, cînd, la 3 noiembrie, 
poporul japonez sărbătorea ziua culturii. 
Mă nimerisem și altă dată la Muzeul na
țional, consacrat istoriei și artelor din 
Japonia. In fața miilor de exponate de 
o rară bogăție, vizitatorii priveau cu ne
saț obiectele din epoca Edo sau Mo- 
moyama. Dar parcă acum numărul lor 
era mai mare ; tot așa, la Muzeul na
țional de artă occidentală, unde oamenii 
zăboveau în fața operelor lui Rodin, Ma
tisse, Picasso.

Atît la un muzeu, cît și la celălalt, în 
rîndurile vizitatorilor predominau vîrst- 
nicii. Presa japoneză arată că mulți tineri 
s-au îndepărtat de tradițiile atît de bo
gate ale culturii și artei nipone, fiind 
atrași mai curînd de filmele de senzații 
tari și de comicsuri decît de concerte 
sau de spectacolele celebrului teatru 
Kabuchi. Ziarul de mare tiraj „Yo- 
miuri” scria într-un editorial, chiar 
după ziua culturii : „Filmele și progra
mele de televiziune bazate pe glo
rificarea sexualității și a violenței sînt 
simptomatice pentru condițiile și viața 
culturală de astăzi a țării. Lipsurile din 
domeniul cultural nu sînt oare generate 
de faptul că dezvoltarea noastră econo
mică nu este în măsură să asigure un 
nivel de trai satisfăcător pentru toți ?" 
Autoritățile se declară îngrijorate, de 
altfel, de proporțiile delicvenței în rîn
durile tineretului.

Vizitînd capifala, îți reține atenția un 
fapt semnificativ. Deși orașul, care a su
ferit mari distrugeri în cursul celui de-al 
doilea război mondial, s-a dezvol
tat rapid, totuși urmele războiului se 
mai văd încă îndeosebi în cartie
rele muncitorești, unde — după cum a- 
rată presa — lipsa de locuințe este fot 
mai acută. Date fiind sporul rapid de 
populație și ritmul lent al construcțiilor 

mai ales în zonele aglomerate, la Tokio 
problema locuințelor are un profund ca
racter social. E drept, unii econo
miști încearcă să explice fenomenul exis
tent prin aceea că în Japonia este o 
tradiție ca familiile să locuiască înfr-un 
spațiu restrîns, în căsuțe cu pereți de 
lemn și carfon, să se mulțumească dacă 
au unde să așeze cele două-frei tatami 
(rogojini din paie de orez). Costul unei 
asemenea cămăruțe, ne spunea unul din 
japonezii cu care ne-am întîlnit, este ri
dicat, plătindu-se pentru ea uneori pînă 
la o jumătate din salariul unui muncitor. 
In același timp, la Tokio sînt vile som
ptuoase, înconjurate de grădini minunate, 
în cartierul așa-zis european al orașului, 
unde locuiesc oamenii bogați, iar cei ce 
ocupă apartamente la noul hotel Otami 
plătesc pentru o singură noapte o sumă 
echivalentă cu salariul pe cel puțin două 
luni al unui muncitor calificat.

într-o seară am văzut în piața Asakusa 
un om înveștmîntat înfr-o mantie albă, 
lungă, ținînd în mînă un steag alb. Tînă- 
rul meu însoțitor, un membru al Asocia
ției de prietenie Japonia-Romînia, mi-a 
explicat că pe steag e scrisă o lozincă 
pentru pace. In marea de oameni care se 
revarsă la ceasurile acelea spre stația de 
metrou, un steag alb plutea pe valuri
le mulțimii... Imaginea acestui steag a- 
veam s-o reîntîlnesc cîteva zile mai tîr- 
ziu în portul Yokosuka, unde mii de oa
meni cereau „Dragonului Mării", sub
marinul atomic american sosit în port, 
să plece. Sirenele mașinilor poliției nu 
izbuteau să acopere acordurile cînfecu- 
lui „Trezește-te Japonie I”.

Poporul Țării de la Soare Răsare, greu 
încercat de urgia celui de-al doilea răz
boi mondial, care a văzut desfăcîndu-se 
umbrelele ucigătoare ale bombelor ato
mice ce au acoperit cu ruine orașele Hi- 
roșima și Nagasaki, își afirmă hofărîrea 
de a-și aduce din plin contribuția la 
cauza păcii și prieteniei între popoare.

Năzuința aceasta sinceră aveau să și-o 
exprime cu diferite prilejuri mulți din
tre oamenii cu care m-am întîlnit atît 
la Tokio, cît și la Kyoto, Kobe, Osaka 
sau Hiroșima. Muncitori sau oameni de 
afaceri, lideri sindicali sau sfudenți vor
beau cu optimism despre contribuția pe 
care poporul japonez o poate aduce la 
dezvoltarea legăturilor comerciale, cul
turale și științifice cu alte țări ale lumii, 
în propriul său interes și al destinderii 
încordării în relațiile internaționale.

Ion MÀRGINEANU
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Sînt douăzeci de ani de cînd a 
fost pus în funcțiune, la Chicago, 
primul reactor nuclear de către sa
vantul italian Enrico Fermi, emi
grat în S.U.A. din cauza persecuți
ilor fascismului. Privind astăzi fo
tografia acestui reactor ești impre
sionat de simplitatea construcției : 
un bloc de grafit în care sînt dis
puse bare de uraniu metalic și, ală
turi, doar cîteva aparate de măsură.

Reactorii de astăzi sînt mult mai 
complicați, de tipuri diferite, ofe
rind posibilități de utilizare și 
cercetare care pe atunci nici nu se 
întrevedeau încă. Nivelul de astăzi 
are la temelia lui efortul de gîndire 
teoretică și ingeniozitatea experi
mentală a unei întregi generații de 
fizicieni, ilustrată de nume ca 
E. Rutherford, J. Chadwik, F. Jo- 
liot-Curie, G. N. Flerov, C. A. 
Petrjac, Otto Hahn, Lise Meistner 
și mulți alții. Descoperirile lor ex
perimentale și ale pleiadei de oa
meni de știință care i-a urmat au 
confirmat ideea lui Einstein a co
respondenței dintre energie și masă.

Eliberarea energiei concentrate în 
nucleele atomilor sub formă de e- 
nergie termică, de căldură, a devenit 
o certitudine atunci cînd s-a putut 
dovedi că, în urma pătrunderii unui 
neutron liber în nucleul unui atom 
de uraniu 235, acesta se sparge în 
două nuclee ale unor atomi noi, a- 
părînd simultan alți 2—3 neutroni 
liberi. Neutronii liberi la rîndul lor, 
pot da naștere în continuare altor 
reacții de fisiune (spargere). Pentru 
ca această reacție să aibă loc cu o 
probabilitate mare este necesar ca 
„neutronii rapizi“, care apar cu o 
viteză inițială de 14 000 km/sec, să 
fie încetiniți la 2 km/sec, obligîn- 
du-i să treacă printr-un material în
cetinitor, un moderator. Reduși la 
această viteză, ei sînt „neutroni 
termici“.

Fragmentele rezultate din sparge
rea nucleului atomic sînt, la rîn
dul lor, nuclee ale unor elemente 
puternic radioactive, emlțînd elec

Reactorul do cercetare de la Windscale (Anglia), utilizat pentru încer
carea materialelor destinate energeticii nucleare

E^iwarsa
La sfîrșitul lunii octombrie, Comisia internațională pentru explorarea 

științifică a Mării Mediterane s-a întrunit la Monaco, în al XIX-lea con
gres. Redactorul nostru Gheorghe Barbu s-a adresat prof. Mihai 
Băcescu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, care a par
ticipat la această întîlnire științifică internațională, cu rugămintea de a 
răspunde la unele întrebări :

I
Ce reprezintă Comisia inter
națională pentru explorarea 
științifică a Mării Mediterane, 
care sînt rolul și țelurile ei ?

Comisia internațională pentru ex
plorarea științifică a Mării Medite
rane este o organizație de sine stă
tătoare ; ea nu este subordonată nici 
unui stat sau grupări de state. în 
biroul ei de conducere sînt însă re
prezentate, printr-un delegat oficial, 
aproape toate țările din jurul Medi- 
teranei și al mărilor anexe, ca Ma
rea Adriatică și Marea Neagră. Co
misia a luat ființă în 1919, la iniția
tiva prințului Albert de Monaco, 
unul din fondatorii oceanologiei. Pe 
actul de constituire semnat în acel 
an la Madrid se află și numele sa
vantului romîn Emil Racoviță, care 
a desfășurat apoi o rodnică acti
vitate științifică în cadrul comisiei. 
Succesorul lui a fost alt savant ro
mîn, Grigore Antipa, care a funcțio
nat un șir de ani ca unic vicepreșe
dinte al comisiei. Al doilea război 
mondial a produs o întrerupere în 
participarea țării noastre, colabora
rea fiind reluată în 1956.

Comisia oferă oamenilor de știin
ță, prin Buletinul pe care-1 publică, 
prin întîlnirile internaționale în ge
nul recentului congres,. posibilitatea 
de a-și comunica reciproc lucrările, 
de a le discuta și a face schimb de 
experiență, de a cunoaște noi meto
de de cercetare și explorare a re
surselor marine. Pe baza rezultate
lor obținute, comisia formulează 
recomandări în ce privește orienta
rea cercetărilor ; ea se adresează 
statelor membre, propunînd spri
jinirea unor lucrări științifice, pro
tejarea faunei și florei marine, va
lorificarea deltelor și lagunelor etc., 
recomandările avînd o reală valoa
re economică. 

troni cu viteze mari și particule neu
trino. Acestea din urmă, ca și neu
tronul, sînt particule elementare 
fără sarcină, dar cu masa atît de 
mică încît pînă acum nu a putut 
fi măsurată cu precizie.

Dată fiind multitudinea de neu
troni liberi în reactorul nuclear, pu
tem spune că aici apare un gaz nou: 
gazul de neutroni. Proprietățile lui 
diferă de cele ale gazelor obișnuite, 
deoarece neutronii, datorită faptu
lui că sînt lipsiți de sarcină elec
trică, pot străbate prin pereți ori- 
cît de groși, fiind numai parțial ab
sorbiți de aceștia. Este deci imposi
bil să fie ținuți într-un recipient.

Prin fisionarea nucleelor de ura
niu în reactorii nucleari s-a realizat 
o sursă de energie a cărei utilizare 
în centrale atomoelectrice ia o dez
voltare din ce în ce mai mare. Ob
ținerea gazului de neutroni ne-a 
permis însă să realizăm la scară 
mare vechiul vis al alchimiștilor : 
transformarea elementelor chimice, 
prin obținerea de izotopi radioactivi 
în urma bombardării elemente
lor cu neutroni ai altor ele
mente. Mai mult decît atît, s-au pu
tut produce în reactorii nucleari e- 
lemente care, datorită instabilității 
lor, nici nu există în natură. Sînt 
elemente mai grele decît uraniul, 
așa-zisele elemente transuranice — 
neptuniu, plutoniu, americiu, men- 
deleeviu etc.

în procesele prezentate pînă aici, 
neutronul se comporta ca un cor- 
puscul fără sarcină electrică. Dar 
el se poate comporta și ca o undă 
aidoma cu lumina sau radiațiile X 
Utilizarea radiațiilor X pentru stu
diul proprietăților corpurilor solide 
și lichide a și devenit aplicație cu
rentă în controlul producției indus
triale.

Pot fi utilizați în același fel și 
neutronii sub formă de fascicule 
sau, cum s-ar spune, sub formă de 
radiații neut.ronice, numai că ele ne 
pot oferi informații mai multe asu
pra structurii corpurilor decît ra-

La recentul congres al comisiei 
au participat 214 oameni de știință 
ca delegați a 14 țări membre (între 
care și țări din Africa de nord care 
și-au cucerit recent independența) 
și ca observatori atît din partea u- 
nor țări din bazinul Mediteranei care 
nu sînt încă membre ale comisiei, 
cît și din partea institutelor ocea- 
nografice din S.U.A., a Agenției in
ternaționale pentru energia atomică 
a Biroului hidrografic internațional 
etc. Comisia colaborează de altfel în 
mod sistematic cu organizațiile spe
cializate ale O.N.U.

I
Care este valoarea științifică 
a lucrărilor prezentate la aceas
tă întîlnire internațională 7

Cele aproape 250 de comunicări 
științifice prezentate la recentul 
congres s-au referit la cele mai va
riate probleme din domeniul ocea
nologiei, de la microbiologie la chi
mia mărilor, de la fauna de fund 
(așa-numitul bentos) și viețuitoa
rele mărunte din grosimea apei 
(planctonul) pînă la vertebratele 
marine, de la mediile insulare pînă 
la lagune și lacurile sărate, cît și la 
probleme de oceanografie fizică, ra
dioactivitate, morfologie și geologie 
marină. Toate aceste probleme au 
fost dezbătute la congres în comi
tete speciale de lucru. înființarea, cu 
prilejul congresului, a unui comitet 
de lucru nou reflectă tendința omu
lui de cucerire a spațiilor subma
rine.

în această privință se reliefează 
îndeosebi trei direcții : 1. Perfecțio
narea submersibilelor, fie a batis- 
cafelor (sistem Piccard) cu care s-au 
atins adîncimi de peste 10 000 m, dar 
care nu oferă manevrabilitate, fie 
a „discurilor submarine“ de tipul 
„soucoupei“, construite după indi
cațiile lui J. I. Cousteau, directorul 

zele X. în ultimii ani s-a dezvoltat 
pe această bază un nou capitol al 
fizicii neutronilor — optica neutro- 
nică. Aparatura specială care a luat 
ființă amintește doar cu numele 
spectroscopia clasică. Spectrometrele 
de neutroni permit să se facă, la 
scară moleculară, studii aprofundate 
asupra structurii cristalelor și chiar 
a moleculelor, asupra proprietăților 
magnetice și termice ale ma
teriei. Spectrele obținute repre
zintă adevărate fotografii ale 
structurii moleculare a diferite
lor corpuri. Realizări în acest do
meniu, care s-au bucurat de apre
cierea specialiștilor din alte centre 
nucleare, s-au înregistrat și în in
stitutul nostru.

Necesitățile dezvoltării energeticii 
nucleare au ridicat o serie de pro
bleme noi. Una dintre cele mai im
portante este comportarea materia
lelor viitoarelor instalații în cîmp 
de radiații, deoarece, în urma șocu
rilor date de neutroni nucleelor 
atomice din diferitele materiale, a- 
ceste materiale își schimbă proprie
tățile fizice. Se pot modifica astfel 
foarte mult rezistența mecanică, du
ritatea, conductibilitatea termică.

Pentru a putea descoperi legile 
care generează aceste modificări, 
este necesar să se elimine efectele 
altor fenomene, cum este, de pildă, 
influența agitației termice a atomi
lor sau moleculelor Ia temperatura 
obișnuită. Din această cauză, în cer
cetări fundamentale se procedează 
la iradierea substanțelor în reactori 
la temperaturi foarte scăzute, cît 
mai apropiate de zero absolut, tem
peraturi la care agitația termică 
este neglijabilă. Utilizarea în acest 
scop a azotului lichid, heliului lichid 
sau hidrogenului lichid, în interio
rul zonei active a reactorului, în 
vederea menținerii probelor iradiate 
la temperaturi scăzute, ridică însă 
o serie de probleme. Este suficient 
să amintim că hidrogenul lichid 
poate provoca explozii ce pot duce 
la distrugerea reactorului. Deși pre
zintă aceste inconveniente, impor
tanța rezultatelor așteptate face să 
se depună eforturi însemnate pentru 
învingerea lor. Experiențe intere
sante în această direcție au fost e- 
Eectuate în Anglia și Franța.

în fizica particulelor elementare, 
reactorii nucleari încep să constituie, 
alături de acceleratori și numeroa
sele instalații de diferite genuri care 
au luat naștere în ultimii ani, un 
valoros instrument de cercetare. La 
Conferința internațională pentru a- 
plicații pașnice a energiei atomice, 
care a avut loc recent la Geneva, 
savantul sovietic S. M. Feinberg a 
expus o interesantă posibilitate pri
vind studierea particulei neutrino. 
Proprietățile ei sînt puțin cunos
cute, datorită faptului că inter- 
acțlonează cu o probabilitate foarte 
mică cu alte particule elementare, 
în situația actuală, a arătat el, se 
pot realiza reactori pulsați cu pu
teri de un miliard de kW. La 
aceste puteri s-ar putea obține un 
număr suficient de mare de parti
cule anti-neutrino pentru a pune în 
evidență și chiar a măsura cu o 
bună precizie probabilitatea de in
teracțiune anti-neutrino și electron, 
ceea ce înlesnește și cunoașterea 
particulei neutrino. In ultimii ani, 
efortul principal s-a făcut în direc- 

sabuarm
Muzeului oceanografie din Monaco. 
Acestea din urmă dispun de o anu
mită autonomie a mișcărilor, pu- 
tîndu-se deplasa în diferite direcții. 
2. îmbunătățirea utilajului scafan
drilor autonomi prin contrabalansa
rea presiunii din exterior și crearea 
unui amestec respirator mai adec
vat, în care azotul este înlocuit prin 
heliu, ceea ce permite o ședere mai 
îndelungată la mari adîncimi. 3. în
lesnirea scufundărilor directe, fără 
utilaj de protecție, plămînul fiind 
adaptat ■ respirației sub apă, injec- 
tîndu-i-se un anumit lichid care fa
ce ca el să funcționeze ca un soi de 
.branchii. Asemenea experiențe s-au 
efectuat recent de către dr. Kylstra 
din Leyda (Olanda), pe cîini și șobo
lani care au rezistat pînă la 18 ore în 
ser fiziologic, reluîndu-și apoi respi
rația normală.

Comunicări interesante cu privire

In fața portului Nisa : o originală platformă do cercetare care per
mite efectuarea de studii submarine pînă la adîncimea de 33 m

țla obținerii de reactori cu fluxuri 
mari de neutroni, realizîndu-se reac
tori cu capcane de neutroni și reac
tori pulsați.

Reactorii cu capcane de neutroni 
constau în esență dintr-o coloană de 
apă obișnuită, de o anumită dimen
siune, așezată în centrul unui ci
lindru, care conține bare sau plăci 
de uraniu, cilindrul fiind înconjurat 
de beriliu sau apă grea. Neutronii 
termici, adică încetiniți la viteze me
dii de 2,2 km/sec, care ajung în co
loana de apă, au o probabilitate mică 
să o părăsească. Ei sînt prinși aici ca 
într-o capcană, de unde și numele 
acestui tip de reactor. Se pot obți
ne astfel fluxuri de neutroni foarte 
mari, fiecare emp din coloana 
de apă fiind străbătut de un milion 
de miliarde de neutroni pe secundă, 
o cifră care este de zece ori mai 
mare decît cea obținută în reactorii 
de cercetare obișnuiți. Cercetări în 
acest domeniu au fost făcute și în 
Institutul nostru de fizică atomică 
încă din 1959, obținîndu-se fluxuri 
locale de neutroni de patru ori mai 
mari decît în proiectul reactorului.

Reactori cu capcană de neutroni 
au fost puși în funcțiune anul trecut 
în U.R.S.S. (reactorul S.M.-2) și anul 
acesta în S.U.A. (reactorul H.F.I.R.), 
puterile lor fiind respectiv de 50 000 
și 100 000 kW, ambele avînd același 
flux de neutroni. Obținerea în 
acest fel a unor fluxuri mari și 
constante de neutroni este însă 
limitată de acțiunea supărătoare a 
căldurii. în așa-zișii reactori pulsați 
însă, fluxul de neutroni crește foarte 
repede, pentru un timp scurt, pînă la 
valori mari, limitate numai de re
zistența la aceste temperaturi a ma
terialelor reactorului, după care sca
de din nou. După ce reactorul se 
răcește, ciclul se repetă. Asemenea 
reactori există în Statele Unite cît și 
la Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna.

O realizare nouă în acest dome
niu a fost relatată la Conferința de 
la Geneva (1964) de către delegația 
U.R.S.S. : reactorul pulsat cu neu
troni termici. In acest reactor ura
niul este dispersat în blocul de gra
fit care servește ca moderator. Gra
fitul rezistă bine la temperaturi de 
2 000°C. Cu ajutorul unor bare de 
reglaj, făcute din materiale care ab
sorb neutroni, reactorul este men
ținut în stare de funcționare, dar 
sub nivelul critic. Prin scoaterea 
foarte rapidă a acestor bare, el de
vine critic, fluxul de neutroni pu
țind atinge valori de o mie de ori 
mai mari decît cele realizate în re
actorii cu capcane de neutroni. Du
rata unui puls este de 20—30 sec, 
după care este nevoie de o zi pentru 
ca grafitul să se răcească. Nu se știe 
încă cum se comportă diferitele ma
teriale la aceste fluxuri mari de 
neutroni. S-ar putea să apară lu
cruri noi, legate de modificarea 
proprietăților substanțelor solide și 
lichide sub influența radiațiilor.

Dezvoltarea reactorilor de cerceta
re deschide nu numai noi posibili
tăți în utilizarea energiei atomice 
în scopuri pașnice, ci și noi perspec
tive în aprofundarea cunoștințelor 
noastre asupra materiei. Un deose
bit de util schimb de experiență în 
acest domeniu a reprezentat Confe
rința internațională asupra tehnicilor 
experimentale la reactorii nucleari 
de cercetare, care s-a desfășurat re
cent la București, organizată de că
tre Comitetul pentru energie nuclea
ră de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne și Agenția Interna
țională pentru energia atomică.

Ionel PURICA
inginer șef al reactorului nuclear 
al Institutului de fizică atomică

la bentos au fost cele ale cercetăto
rilor iugoslavi, privind aspecte can
titative ale faunei de fund din Ma
rea Adriatică, și cele ale oame
nilor de știință francezi care 
au prezentat fauna grotelor subma
rine, un mediu de viață cu totul 
deosebit. Aceștia din urmă au pre
zentat un film, „Lumea fără soare“, 
realizat în grotele dintre Nisa și 
Monaco și în Marea Roșie, la adîn
cimi de pînă la 400 m, cu ajutorul 
unei „soucoupe submarine“. în Ma
rea Roșie, folosindu-se atît de „sou- 
coupa submarină“, cît și de căsuțe 
speciale, în care s-au creat condiții 
asemănătoare celor de pe uscat, cer
cetătorii au putut petrece o lună la 
adîncimea de 11 m și o săptămînă 
la 25 m. Ei au observat în Marea Ro
șie, la adîncimi de 300 m, migrația 
unor armate uriașe de crabi, pești 
de forme bizare etc.

Numeroase comunicări au fost 
consacrate vertebratelor marine. în 
atenția oamenilor de știință s-a gă
sit aici și problema dispariției fo
cilor de apă caldă care, spre deose
bire de cele din apele reci ale mă-

• In Africa, în statul Gabon, a in
trat în funcțiune unul dintre cele 
mai mari funiculare. Noua calc sus
pendată, cu lungimea de 76,3 km, 
trece peste munți și junglă, transpor- 
tînd minereuri de la exploatare pînă 
la calea ferată. Cei 858 de stîlpi me
talici au înălțimi între 4 și 73 m.

• O rachetă din material plastic, 
pentru cercetări meteorologice în 
straturile superioare ale atmosferei, 
a fost construită în R. F. Germană, 
învelișul exterior al rachetei repre
zintă o combinație între mase plas
tice și fibre de sticlă, căptușeala in
terioară fiind din azbest. Drept ma
terial de legătură se folosesc rășini 
sintetice în stare să reziste la tempe
raturi de 2 000° C.

® Revista „Science News Let
ters“ informează că în S.U.A. so e- 
fectucază experiențe privind elimi
narea apei din bazalt și alte roci, 
care conțin apa în combinații chi
mice. Se presupune că în Lună cos- 
monauții ar putea obține apă toc
mai prin procedee de această natură.

® în R. P. Polonă a fost realizat 
un microscop de polarizare și inter
ferență care permite studierea dife
ritelor preparate fără colorarea lor 
prealabilă, ceea ce are o însemnă
tate deosebită în cercetările de bio
logie. Microscoape de acest tip pot 
găsi utilizare în medicină, fizică, mi
neralogic și chiar în industria tex
tilă.

• Pînă în prezent ' toate încercă
rile oamenilor de a opri nisipurile 
migratoare ale pustiurilor au fost 
infructuoase. Stația experimentală 
care a fost inaugurată în pustiurile 
Libiei încearcă să fixeze nisipurile 
prin dispersarea unei emulsii pe bază 
de petrol. Ca urmare, se formează 
la suprafață un fel de coajă mai re
zistentă care poate fi arată și în care 
se pot sădi pomi. Pînă dispare, co
pacii au prins rădăcină și rezistă 
vînturilor, fixînd solul.

• Un nou mijloc al transportului 
în comun este girobuzul (Foto
grafia de mai jos), experimen
tat în Elveția. în stații există stîlpi 
avînd montate la înălțimea obișnui
tă a firelor de troleibuz doar o bară 
transversală, cu care girobuzul intră 
în contact prin troliurile lui. El pri

mește astfel curentul de la rețea prin 
care se pune în mișcare un motor e- 
lectric ce răsucește un rotor. La por
nire, rotorul cedează energia cineti
că motorului electric care lucrează 
de astă dată ca generator, producînd 
energia electrică necesară motoare
lor de tracțiune. Stațiile se află la 
distanțe de 6 km unele de altele.

rilor nordice, trăiesc pe coastele 
stîncoase ale Europei sudice, inclu
siv coasta de sud și sud-vest a Mării 
Negre. S-au recomandat măsuri 
pentru protejarea lor.

Intervenția omului are de altfel o 
influență negativă asupra peisaje
lor și mediilor marine. Aceasta s-a 
reliefat îndeosebi în comunicările 
prezentate în comitetele de „micro
biologie marină“, de „radioactivita
te" și „medii insulare“. în a- 
cesta din urmă, s-a insistat asupra 
însemnătății studierii faunei insu
lare pentru cunoașterea evoluției 
vieții pe uscat și, mai ales, în secto
rul mediteranean. în vederea prote
jării unor medii marine, s-a reco
mandat crearea de rezervații pe 
insule, cuprinzînd atît fauna și 
flora terestră, cît și cea subacva
tică, pînă la adîncimi de 40—50 m, 
adică adîncimea pînă la care pot a- 
junge în prezent 'scufundătorii auto
nomi. Franța a și rezervat o insulă 
acestor scopuri. Este vorba de Fort 
Cross, o insulă situată în golful 
Marsiliei, nu departe de Toulon.

Care este însemnătatea lucră
rilor Comisiei pentru țara noas
tră ?

La congres au fost prezentate și 
opt lucrări ale oamenilor de știință 
din țara noastră. Comunicările lor 
au oglindit îndeosebi rezultatele u- 
nor cercetări în probleme de ocea
nografie fizică, de plancton și ben
tos, efectuate în sectorul romînesc 
al Mării Negre. Ele vor fi publicate 
în volumele speciale care reflectă 
lucrările congresului.

în general, trebuie spus că lucră
rile de cercetare privind Marea Me- 
diterană prezintă un interes deose
bit pentru țările de la țărmul Mării 
Negre, deoarece flora și fauna, mai 
ales peștii, din aceste părți ale con
tinentului se află în strînsă legă
tură cu cele ale Mediteranei. Schim
bul de experiență în domeniul pes
cuitului, cunoașterea instrumentelor 
și metodelor de pescuit pot con
tribui la dezvoltarea pescuitului 
pontic și a celui oceanic. De aseme
nea, unirea Torțelor științifice pe 
scară internațională — continuînd o 
veche tradiție de colaborare — în
lesnește rezolvarea multor proble
me ale științelor naturii.

La Observatorul astronomic din Ondrejov (R. S. Cehoslovacă) so stu
diază, cu ajutorul radarului, viteza meteoriților

Energia de inaltă
frecvență la drum

MARIN TABACU, funcționar la 
Sfatul popular al Capitalei, se inte
resează ce sînt ghidurile de unde și 
care sînt principiile lor de funcțio
nare.

Se știe că energia electromagnetică, 
avînd, frecvențe industriale (50—60 
Hz), muzicale (15—20 000 Hz) sau ra
dio (20Hz—300 MHz) poate fi trans
misă prin linii aeriene sau cabluri. 
Pe măsură ce frecvențele cresc, aces
te linii acționează ca niște ante
ne, emițînd tot mai mult din energia 
lor în afara liniei. Pentru evitarea a- 
cestui neajuns, s-a trecut la utiliza
rea de linii coaxiale, alcătuite din- 
tr-un conductor electric central, izo
lat de cămașa metalică exterioară 
prin rondele din material plastic. Li
niile coaxiale pot transporta ener
gia de înaltă frecvență pînă la 1 000 
MHz în bune condiții. Puterea trans
misă pe aceste linii este însă limita
tă de pericolul străpungerii izolației 
dintre conductorul interior și cel ex
terior, la frecvențe care depășesc 3 000 
MHz. Pentru frecvențe mai mari se 
folosește cu succes ghidul de unde.

Ghidul de unde este un tub meta
lic, cu secțiunea dreptunghiulară sau 
circulară, în interiorul căruia se 
propagă unde electromagnetice. A- 
vem deci de-a face cu un singur 
conductor : tubul metalic. Acesta are 
de fapt rolul unui ecran care împie
dică propagarea undelor în afară, 
ghidîndu-le prin interiorul lui. In 
acest caz, dispar pierderile de ener
gie determinate de existența celui 
de-al doilea conductor și a izolatori
lor, energia nu se iradiază și se pot 
transmite puteri mari.

Construcția lui este simplă, deși 
cere o prelucrare mecanică de pre
cizie. Dezavantajul este că se poate 
folosi numai în domeniul microun
delor și că, spre deosebire de liniile 
filare sau coaxiale, ghidul nu lasă 
să treacă undele care, prin mărimea 
lor, depășesc de două ori dimensiu
nea lui transversală. La unde deci- 
metrice, relativ mari, ghidurile ca
pătă dimensiuni incomode.

Transmisia energiei microundelor 
prin ghiduri se explică ușor dacă

Electrocsrdiostimulatorul
La clinica chirurgicala a Institutu

lui de medicină II din Moscova, con
dusă de acad. A. N. Bakulev, s-au e- 
laborat principiile stimulării electrice 
a inimii, construindu-se, pe această 
bază, un electrocardiostimulator. A- 
paratul, de mărimea unei cutii de 
chibrituri, se introduce în organismul 
bolnavului. în capsula ermetică, din 
oțel inoxidabil, se află un generator, 
microtriode, condensatoare minuscu
le, un mic transformator și bateriile. 
De la aparat impulsurile electrice sînt 
conduse prin electrozi pînă ,1a inimă. 
Prin intervenția aparatului, bătăile 
inimii în suferință cresc de la 15—20 
la 60—70 pe minut. Bateriile pot fur
niza curent 3!4 ani. După vindecare, 
aparatul este înlăturat, iar la necesi
tate reîncărcat.

Șoferi și automobile
La facultatea de electronică din Lu- 

bliana (R.S.F. Iugoslavia) s-a oonstruit 
un dispozitiv electronic care permite 
analizarea priceperii șoferului de a frî- 
na autovehiculul în diferite situații ne
prevăzute. în momentul cînd șoferul 
apasa pe frînă, intră în funcțiune apa
rate care măsoară intervalul de la sesi
zarea situației pînă la apăsarea pe frînă 
cu o precizie de o miime de secundă, 
iar distanța frînării cu o precizie de 1 
cm. Dispozitivul permite, totodată, ve
rificarea calității cauciucurilor și a ca
lității frînelor. 

considerăm că și în cazul liniilor o- 
bișnuite (conform teoriei cîmpului 
electromagnetic), energia este trans
misă nu prin conductori, ci prin 
spațiul dintre ei, prin fluxul de e- 
nergie al undelor electromagnetice, 
alcătuite din cîmpuri electrice și 
magnetice. Sub acest aspect conduc
torii obișnuiți nu sînt decît niște 
șine de ghidare.

Ghidul de unde este pus în func
țiune printr-o antenă sau dispozitiv 
corespunzător ce aduce oscilațiile de 
la un generator de microunde, acțio
nat de o sursă electrică. Astfel apar

Printr-o „buclă de cuplaj", un dis
pozitiv electric sau magnetic, se 
transmite ghidului de undă energia 
unei linii coaxiale sau se recepțio

nează energia din el
în interiorul ghidului unde care se 
reflectă de pereții ghidului și dau 
naștere, prin combinarea lor, altor 
unde de o anumită lungime și anu
mită orientare a cîmpurilor electric 
și magnetic, care se propagă prin 
ghid.

O dată cu lărgirea utilizării micro
undelor în transmiterea programelor 
de televiziune, a folosirii radiorelee- 
lor, a transmiterii de convorbiri te
lefonice pe un număr foarte mare 
de canale (pînă la 1 000), ghidurile 
de unde își demonstrează tot mai 
mult utilitatea. în cercetări științi
fice, în spectroscopia cu microunde, 
în amplificatoarele cuantice (maser 
și laser), se folosesc de asemenea, 
din ce în ce mai mult, ghidurile de 
unde.

Conf. univ. Gheorghe COSMA

A apărut almanahul „Știință șl , 
tehnică — 1965“. In călătoria, 
de-a lungul celor 208 pagini, bo
gat ilustrate în culori, cititorii fac 
cunoștință cu cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane. Din sumar nu lipsesc nici 
sfaturile practice pentru radioa
matori, nici „Magazinul auto“, 
nici curiozitățile și întâmplările 
din lumea oamenilor de știință și, 
desigur, nici paginile de umor... 
tehnico-științific.
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ON NOU COMBINAT AL INDUSTRIEI ALIMENTARE
La Hațeg a intrat în funcțiune un 

combinat modern de industrializare a 
cărnii, cu o capacitate de 30 tone de 
came pe zi. El este dotat cu utila
je de înaltă tehnicitate, construite în 
țară, care asigură mecanizarea și, în 
parte, automatizarea procesului de pro
ducție. Hala principală, care dispune de 
două linii, este înzestrată cu conveiere, 

platforme mobile pe verticală, benzi 
transportoare care se deplasează sincro
nizat. Un sistem special de semnalizare 
optică și acustică indică operativ rezul
tatele examenului de laborator. Combi
natul este înzestrat cu instalații frigo
rifice, care asigură temperaturi de la 
plus 4 grade la minus 18 grade, cu 4 
tunele de refrigerare, precum și un tu

nel de congelare. Pe lîngă instalațiile 
frigorifice s-a construit și o fabrică 
care furnizează gheață pentru vagoa
nele care transportă produsele combi
natului. Alături de celelalte secții ale 
combinatului există și o fabrică de me
zeluri și o instalație de făină furajeră, 
care asigură valorificarea superioară a 
întregii cantități de materii prime. în 
fotografie: un aspect din sala de tran
șare și prelucrare a cărnii.

La Casa de cultură»

a studenților
■mBXŒBB»naa=3sa»n33<wïaanw»j

AfflJNARE CONSACRATĂ 
PROCLAMĂRII
REPUBLICII KENYA

Sîmbătă seara, la Casa de cultură 
a studenților din București a avut 
loc o adunare festivă consacrată pro
clamării Republicii Kenya, eveni
ment care coincide cu prima aniver
sare a obținerii independenței de 
către această țară. La adunare au 
participat studenți din Kenya și din 
alte țări aflați la studii în țara noas
tră, precum și studenți români din 
Centrul Universitar București. A 
luat cuvîntul Valeriu Votca, se
cretarul Consiliului Asociațiilor Stu
denților din București. Din partea 
studenților din Kenya care studiază 
în Romînia a vorbit Ogoth Alambo.

/V

In memoria 
lui A. Saligny

La intrarea principală a portului 
Constanța a fost dezvelită o statuie 
de bronz a inginerului Anghel Sa
ligny, cu prilejul împlinirii, în acest 
an, a 110 ani de la nașterea acestui 
constructor romîn al primelor dane 
și a silozului de cereale din port.

Vizita delegației C. C. al P. M. R. 
la Kraguievaț

BELGRAD 12. — De la trimisul 
special Agerpres: în cursul zilei de 
sîmbătă, delegația C.C. al P.M.R., 
condusă de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, care participă la Congresul 
U.C.I., a fost oaspetele orașului Kra
guievaț, important centru industrial 
al R.S. Serbia. Delegația a fost în
soțită de Nemania Markovici, 
membru al C.C. al U.C. din Serbia, 
și de Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

La Uzinele „Crvena Zastava“ oas
peții au vizitat halele de fabricație 
și montaj a automobilelor, exami- 
nînd diferitele faze ale producției, 
în timpul vizitei prin uzină, mem
brii delegației s-au interesat de 
perfecționările tehnice ale procesu
lui de producție, de consumul de 
combustibil la fiecare tip de motor, 
de organizarea producției.

Delegația a vizitat parcul-monu- 
ment de la marginea orașului, unde 
la 21 octombrie 1941 cotropitorii fas-

Lucrările Congresului U. C. I.
BELGRAD 12. — Corespondentul 

Agerpres, C. Oprică, transmite : La 
12 decembrie, Congresul al VIII-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și-a continuat lucrările pe 
comisii. în aceeași zi delegații la 
congres s-au întrunit în ședință 
plenară unde au fost prezentate și 
aprobate rapoartele comisiilor.

Au fost aprobate, de asemenea, 

ciști au ucis cu cruzime 7 000 de pa- 
trioți din Kraguievaț.

în „Casa Orașului" a avut loc o 
întîlnire cu activiști de partid și de 
stat în cursul căreia Slavko Zece- 
vici, președintele Skupștinei raiona
le, a prezentat activitatea organelor 
de stat, organizarea administrativă 
a raionului și orașului, a vorbit des
pre proveniența și folosirea fondu
rilor pentru construcțiile de locuin
țe și despre dezvoltarea agriculturii 
în cuprinsul raionului.

Președintele Skupștinei raionale a 
oferit o masă în cinstea delegației. 
El a toastat pentru prietenia iugo- 
slavo-romînă.

în cuvîntul de răspuns tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că re
lațiile dintre cele două popoare se 
dezvoltă tot mai mult și a urat 
populației orașului și raionului Kra
guievaț noi succese în dezvoltarea 
economică și culturală.

Raportul de activitate a C.C. al 
U.C.I. și a Comisiei centrale de re
vizie, modificările și completările la 
statutul U.C.I. în aceeași ședință a 
fost stabilită lista candidaților pen
tru noul Comitet Central al U.C.I. 
și pentru comisia de control și re
vizie.

Congresul își încheie lucrările la 
13 decembrie, |

ȘEDINȚA SEIMULUI
R. P. POLONE

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței din 12 decembrie a 
Seimului R. P. Polone au fost apro
bate proiectele de lege cu privire la 
planul economiei naționale și la bu
getul de stat pe anul 1965.

Potrivit prevederilor, producția 
industrială va crește cu 7,8 la sută. 
Bugetul totalizează la capitolul veni
turi 291,9 miliarde zloți, iar la chel
tuieli 289,3 miliarde zloți.

Seimul a aprobat, de asemenea, 
raportul guvernului cu privire la 
îndeplinirea planului economiei na
ționale și realizarea bugetului de 
stat pe anul 1963. A fost aprobată 
totodată activitatea guvernului pe a- 
ceastă perioadă.

La propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri,- Seimul a hotă- 
rît efectuarea unor schimbări în 
componența guvernului R. P. Po
lone.

Comunicat comun 
tunisiano-marocan

TUNIS 12 (Agerpres). — Cu pri
lejul încheierii vizitei oficiale a re
gelui Hassan al II-lea al Marocului, 
la Tunis a fost dat publicității co
municatul comun marocano-tunisian 
în care se fac referiri la re
lațiile dintre cele două țări, 
la probleme ale țărilor Magh- 
rebului, precum și ale țărilor arabe 
și africane și la alte probleme inter
naționale actuale.

Și după runda a opta, care a a- 
vut loc sîmbătă în sala din str. Mir
cea Vodă nr. 2, disputa pentru ti
tlul de campion la șah a rămas la 
fel de pasionantă. Tînărul maestru 
internațional Florin Gheorghiu con
tinuă să dețină șefia .clasamentului 
cu 514 puncte și o întreruptă (ieri, 
jucînd cu negrele, Gheorghiu a fă
cut remiză cu Alexandrescu), dar 
următorii clasați se află la mici di
ferențe de puncte : Neamțu și 
Radovici cîte 5 puncte, Partoș 
414 p. (1), Stanciu, Reicher cîte 
4)4 p. etc.

Una din cele mai așteptate parti
de, Ciocîltea — Neamțu, s-a înche
iat după 28 mutări cu victoria lui 
Ciocîltea care astfel l-a stopat pen
tru moment pe Neamțu din cursa 
către fruntea clasamentului. Rei
cher, după o suită neîntreruptă de 
remize, a obținut prima victorie în 
acest campionat ; cu negrele, el a 
cîștigat la Voiculescu. Celelalte par
tide ale rundei s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Stanciu — Puș- 
cașu 0—1, Soos — Gavrilă 0—1, 
Nacv- — Mititelu 1—0, Șuta — Partoș 
0—x, Günsberger — Szabo 0—1, Ra
dovici — Bozdoghină 1—0. Partida 
Pavlov—Șuteu a fost amînată.

Astăzi, în runda a noua, cele mai 
echilibrate partide se anunță a fi : 
Mititelu — Ciocîltea, Partoș — Soos, 
Szabo — Stanciu. De dimineață de 
la ora 9 au loc partidele întrerupte 
în runda a Vil-a.

Tenis de masă
în sala de la stadionul Republicii din 

Capitală s-a desfășurat aseară întîlnirea 
amicală de tenis de masă dintre echipele 
feminine A.C.B.B. Paris și Progresul 
București. Victoria a revenit oaspete- 
lor cu scorul de 5—3.

No te

„E drept, există și alte secții sportive...“
în urmă cu cîteva zile, un co

respondent voluntar, muncitor la 
uzinele Oțelul Roșu (regiunea 
Banat), ne-a trimis o scrisoare 
referitoare la activitatea consi
liului asociației sportive a uzinei. 
„La A.S. Metalul — arată cores
pondentul — există o singură 
preocupare : echipa de fotbal. 
Totul — echipament, fonduri — 
se acordă acesteia. E drept, exis
tă și alte secții sportive, dar ac
tivitatea lor e pur formală. Nu 
ne putem ocupa de alte sporturi, 
fiindcă ne dau prea multă bătaie 
de cap — afirmă membrii consi
liului asociației. Așa s-a ajuns la 
situația că echipa de handbal a 
fost eliminată din campionat 
pentru neprezentare la meciuri, 
că popicarii și-au întrerupt ac
tivitatea, că boxerii și baschetba- 
liștii sînt și ei aproape gata să 
pună echipamentul în cui“.

Scrisoarea nu se termină aici. 
Numeroase alte fapte atestă 
greșita orientare a consiliului 
amintit, modul unilateral în 
care se ocupă de activitatea spor
tivă. în uzină lucrează un mare 
număr de tineri, dar aceștia au 
foarte rar ocazia să participe la 
întreceri. Din aproape 1 800 de 
membri, cîți numără asociația 
„Metalul“, doar vreo 70 au avut 
pînă acum posibilitatea să ia par
te la concursul pentru obținerea 
insignei de polisportiv. Atletis
mul, halterele, gimnastica, lupte
le — ca să amintim doar cîteva 
dintre sporturile îndrăgite de 
tinerii muncitori ai uzinei — nu 
se bucură de atenția cuvenită din 
partea membrilor consiliului aso
ciației. De altfel, acțiunile sporti
ve de masă se organizează cu 
destulă greutate și, de cele mai

TENIS DE MASĂ : Voința București
— A.C.B.B. Paris (sferturi de finală 
ale „C.C.E.", feminin) — în sala Flo- 
reasca, de la ora 11.

LUPTE LIBERE : Steaua București
— Dukla Hodonin (în sala Dinamo, 
de la ora 17).

BASCHET : Știința București — 
Voința București (f) de la ora 9 în 
sala Floreasca.

Joc slab, scor echitabil

Steaua — Crisul 0-0
«r

Restanța liderilor cu formafia orădea- 
nă, desfășurată ieri după-amiază pe sta
dionul „23 August“, și-a motivat în în
tregime cvasi-anonimatul în care a avut 
loc ; în marile tribune ale stadionului 
n-au fost decît cîteva sute de specta
tori și, desigur, nici în fața tele
vizoarelor n-a existat aglomerație.. Par
tida, poate puțin ’ importantă pentru 
clasamentul campionatului, a fost aștep
tată mai ales pentru a se vedea cum se 
prezintă Steaua înaintea meciului retur 
din „Cupa cupelor“ cu Dinamo Zagreb. 
Nici de această dată însă n-a reușit să 
depășească nivelul unui joc mediocru, 
ba, s-ar putea spune, s-a prezentat mai 
slab chiar decît în partida de acum cîteva
zile cu echipa iugoslavă.

Ieri, Steaua a dominat, chiar catego
ric. Dar ce folos, dacă înaintașii au do
vedit din nou aceeași exasperantă ine
ficacitate. Intîrziind pasele sau preferind 
jocul de-a latul terenului, jucătorii bucu- 
reșteni au înlesnit orădenilor regruparea 
în apărare, unde Solomon, Pojoni și 
portarul Duca s-au remarcat în mod 
deosebit. Crișul, venit la București cu in-

multe ori, datorită inițiativei de 
la centru. Preocupat peste mă
sură de fotbal — care, în treacăt 
fie spus, nu se remarcă prin ca
litate și rezultate valoroase — 
precum și de activitatea altor cî- 
torva sportivi care participă la 
diferite campionate, consiliul a- 
sociației, îndeosebi președintele 
și secretarul acesteia, neglijează 
sportul de masă, angrenarea mii
lor de membri ai asociației la di
ferite concursuri și competiții.

Din păcate, cele semnalate de 
corespondentul nostru voluntar 
nu constituie un aspect izolat. 
Sînt destul de multe asociațiile 
sportive care se rezumă doar la 
înființarea unor echipe sau afi
lierea de secții — cu predilecție 
de fotbal — dînd uitării faptul că 
principala lor îndatorire este or
ganizarea temeinică a activității 
recreative pentru marea majori
tate a membrilor lor. Educația 
fizică, sportul sînt activități în
deobște tinerești. Se pare că acest 
lucru nu-l înțeleg prea bine unii 
activiști U.T.M. și sindicali, din 
moment ce aceștia nu sprijină 
decît întîmplător munca asocia
țiilor sportive. Este însă de mi
rare cum o astfel de atitudine 
este trecută cu vederea, ba cîte- 
odată chiar încurajată, de comi
tetul de partid. Soarta activității 
sportive de masă nu poate de
pinde de pasiunile sau bunul plac 
ale unor membri ai consiliului a- 
sociației sportive. După cum se 
știe, asociația sportivă are înda
toriri de mare răspundere. Ea 
trebuie să constituie, într-adevăr, 
nucleul de bază al activității 
sportive multilaterale, să atragă 
mase largi de oameni ai muncii, 
întregul tineret la practicarea cu 
regularitate a sportului.

VOLEI : Metalul — C.S.M. Cluj (f), 
Semănătoarea — Metalul Pitești (m), 
Steaua — Știința Cluj (m) — în sala 
Dinamo, de la ora 8,30.

HANDBAL: Rapid — Ș.S.E. 2 (f). 
Voința — Știința (m), Progresul — 
Confecția (f), Steaua — Rapid (m), 
Știința — Electromagnetica (f) — 
meciuri în „Cupa F.R.H." (în sala 
Floreasca, de la ora 15).

tenția vădită de a scoate un meci nul, a 
pus mare accent pe apărare. Jucătorii din 
Oradea au luptat mult pentru fiecare 
minge, nelăsînd adversarului nici un mo
ment de răgaz. In cîteva rînduri ei au 
inițiat contraatacuri destul de periculoa
se, în urma cărora au fost la un pas de 
a marca (o dată în min. 16 și apoi în 
min. 86).

Steaua pleacă .mîine la Zagreb unde 
are, firește, o misiune destul de dificilă. 
Iubitorii fotbalului așteaptă de la această 
echipă, formată din jucători cu experien
ță, o comportare pe măsura posibilități
lor sale.

Ceea ce puțini visau e de acum 
un lucru cert. Serviciul de geologie 
al Societății petroliere de stat (Pe
trobras) a demarcat aici o bogată 
arie petroliferă cu o suprafață de 
40 km p. In modesta localitate Car- 
mopolis, aflată la 51 de km de Ara- 
caju (capitala statului), între rîurile 
Japaratuba și Pirambu, au și țîșnit 
primele șuvoaie de „aur negru", 
deocamdată în cantități destinate 
probelor. Volumul cîmpului petroli
fer este apreciat la circa 3 miliarde 
de barili (un baril = circa 160 1).

Toate forările efectuate au con
firmat studiile anterioare și acum 
se pregătește în ritm susținut ex
ploatarea comercială. Se apreciază 
că la început va fi asigurată o pro
ducție de 30 000 barili pe zi, adică 10 
la sută din actualul consum național 
și aproape o treime din producția 
țării, care atinge circa 100 000 barili 
pe zi. Pe suprafața respectivă, vor fi 
instalate 300 de puțuri, fiecare cu o 
producție prevăzută la 100 barili 
zilnic. Pînă acum Petrobras a forat 
10 puțuri între orașele Carmopolis 
și Japaratuba. Structura petrolieră o- 
feră condiții favorabile de exploa
tare : stratul e semnalat la 800 metri 
adîncime și apoi la 1 200 metri, 
ceea ce, după aprecierile făcute 
aici, caracterizează ariile bogate.

Găsirea comorii sergipane nu a 
fost o treabă ușoară ci rodul unor 
studii și cercetări îndelungate. încă 
în 1957, la patru ani de la înființa
rea Petrobrasului, întreprinderea a 
început să desfășoare lucrări geo
logice pe teritoriul statului Sergipe : 
la Carmopolis, la Pacatuba, Tlmbo 
și în multe alte locuri. Nicăieri nu 
s-a găsit petrol cu posibilități de 
exploatare comercială. In schimb, 
în diverse puncte s-au semnala! 
„treceri" ale petrolului spre o re
giune cu roci mai solide. Carmopo
lis a devenit un fel de rezervor și 
o dată ce geologii au dat de urma 
lui i-au delimitat lesne aria. In luna 
august a anului trecut petrolul a 
fost localizat la Fazenda Mercês de 
Baixo, dar pînă acum vreo șase 
luni la Carmopolis exista doar o 
singură sondă, ceea ce îngreuna lu
crările de cercetare. Ulterior s-au 
expediat încă patru instalații (tre: 
de perforare și una de producției 
cu echipe de tehnicieni sosiți din 
Amazonas și Alagoas, ceea ce c 
grăbit mult obținerea rezultateloi 
așteptate. Acum se proiectează e- 
fectuarea a noi probe în municipiu’ 
Riachuelo, și în alte locuri, cu mari 
posibilități de succes. In Sergipe se 
spune acum că oriunde s-ar fo
ra există 99 la sută șanse de a găsi 
petrol.

BRAZI DIN MATERIAL 
PLASTIC

Pentru a se face față cererii masiva 
de brazi pentru sărbătorile de iarnă, 
în S.U.A. s-a luat inițiativa să se fa
brice brazi artificiali din material 
plastic. După unele aprecieri vînză- 
rile de brazi artificiali au crescut în 
ultimii ani între 300 și 400 la sută. 
Arborii naturali sînt din ce în ce mai 
mult evitați în clădirile oficiale și 
spitale pentru evitarea incendiilor.
FRIGIDER FĂRĂ ELECTRICITATE

Un savant francez, Felix Trombe, 
lucrează la punerea la punct a unui 
frigider care să funcționeze fără cu
rent electric. Pămîntul, ca și orice 
corp ce nu se află la zero absolut, se 
răcește ziua ca și noaptea ; soarele îl 
reîncălzește. Dacă se anulează efec
tele razelor solare și se favorizează la 
maximum radiațiile naturale ale pă
mîntului, se obține frigiderul fără a- 
jutorul curentului electric. Cel al lui 
Felix Trombe este elaborat pe bază 
de plăci de aluminiu, de spumă de 
polystiren și de vopsea cu oxid de 
titan.

UNDE DUCE O EMOȚIE 
PUTERNICĂ

în satul Blagaia, din apropiere de 
Mostar, (Herțegovina) trăiește agri
cultorul Franio Miculici. De mulți 
ani el nu mai știe ce înseamnă som
nul. Este în etate de 29 de ani și po
sedă alte două însușiri neobișnuite : 
o memorie cu mult deasupra mediei

Corespondența din Brazilia

Comoara din Sërgipe
Situat în nord-est, pe coasta Atlanticului, între Bahia și Alagoas, 

Sergipe este cel mai mic ca întindere (excluzînd Guanabara care e 
de fapt un stat-oraș) dintre statele Braziliei. Pînă nu de mult Ser
gipe nu se făcuse renumit prin nimic. Dar acum locuitorii lui sînt 
convinși că peste un timp vor stîrni invidia altora.

Despre perspectivele exploatării 
se fac aprecieri optimiste. Calculele 
sînt făcute pe baza aproape exclu
sivă a rezultatelor primelor foraje, 
adică se referă la stratul mai apro
piat de suprafață. Dar, după cum 
scriu ziarele, între altele „O Esta- 
do de Sao Paulo", chiar și cei 
mai rezervați tehnicieni specialiști 
admit că aceleași puțuri’exploatate 
cu utilaj adecvat ar valorifica și un 
al doilea strat de țiței, aflat dede
subt (de asemenea abundent și de 
calitate superioară primului), furni- 
zînd fiecare nu 100 de barili pe zi, 
ci 150 sau 200. Apoi, la vest de Car
mopolis se bănuiește că există un 
alt zăcămînt.

în Brazilia, lupta pentru găsirea și 
valorificarea rezervelor de petrol 
„național" își are istoria sa, plină 
de dramatism. Ea a început în urmă 
cu peste trei decenii, cînd țara se 
afla la discreția absolută a marilor 
trusturi petroliere străine (mai ales

Sondă în funcțiune la Carmopolis

și capacitatea de a efectua operații 
de aritmetică fără să folosească cre
ionul și hîrtia. Aceste însușiri le-a 
căpătat în urma unei puternice emo
ții provocate în anul 1948 de o explo
zie din care a scăpat însă teafăr. De 
atunci, din cauza fricii, nu a mai pu
tut închide ochii, Medicii nu au pu
tut face nimic pentru el, decît să-1 
declare perfect sănătos. Franio Micu
lici nu simte niciodată oboseala, in
somnia nederanjîndu-1. în armată a 
cerut să facă de gardă în fiecare 
noapte și în acest timp a memorat 
seriile tuturor armelor unității sale. 
Deși au trecut de atunci șapte ani, 
el mai ține minte și acum numerele 
tuturor armelor.

RECHIN-RÎNDUNICĂ ARUNCAT 
PE USCAT

Pe litoralul algerian s-a înregistra! 
un al doilea caz cînd un rechin-rîndu- 
nică a fost aruncat la mal. Uriașul car
nivor marin, avînd o lungime de 6 
metri și o greutate de peste două tone, 
urmărea un banc de pești și a fost a- 
runcat pe stîncile din apropierea o- 
rașului Arzew, unde a fost descoperi' 
de pescari. Pentru transportarea re 
chinului a fost necesară o macara.
IPOTEZĂ ORIGINALĂ RENTRE 

EXPLICAREA MAGNETISMULUI 
TERESTRU

S. Braghinski, cercetător la Institu
tul de fizică atomică „I. V. Kurcea- 
tov", a elaborat o ipoteză originală 
care oferă o explicație pentru magne

Standard Oii). Sute de milioane de 
dolari erau cheltuiți pentru a impor
ta întreaga gamă a derivatelor ți
țeiului. Piața braziliană era o ade
vărată mană cerească pentru trus
turile furnizoare. Pentru a păstra a- 
ceastă piață, experții monopolurilor 
s-au străduit să acrediteze părerea 
că subsolul brazilian nu ar avea 
petrol. Și aceasta nu numai în dis
cuții și rapoarte, ci și prin „demon
strații" practice. S-au făcut o serie 
de forări costisitoare în locuri 
unde nu existau indicii despre exis
tența petrolului. în lucrarea „Drama 
descoperirii petrolului brazilian". 
Edson de Carvalho, unul din pio
nierii luptei pentru petrol național, 
definea astfel politica monopoluri
lor : „Să se împiedice descoperirea 
petrolului pînă cînd monopolurile 
vor avea nevoie de el. Să nu des 
copere petrol și să nu fie lăsat ni
meni să o facă". Cînd specialiștii 
brazilieni au descoperit ei înșiși

tismul terestru. El a declarat că, pen
tru a explica originea cîmpurilor 
magnetice ale pămîntului, trebuie să 
cunoaștem în primul rînd construc
ția „centralei electrice“ care funcțio
nează în centrul pămîntului și care 
creează cîmpuri magnetice percepti
bile chiar la suprafață. In nucleul li
chid al pămîntului, în afară de fier 
în stare fluidă se mai găsește și sili
ciu. Acesta din urmă, conform ipote
zei cercetătorului, se ridică în perma
nență spre exteriorul nucleului. în 

Această „casă-ou" din fotografia de mai sus este opera a trei tineri 
arhitecți elvețieni. Ea e construită din material plastic și e demontabilă

petrol și lucrul nu mai putea fi ne
gat, s-a găsit un alt „argument" : 
petrol există, dar fără posibilități 
de exploatare comercială.

Zăcămintele din Bahia și alte părți 
au zădărnicit și această manevră. 
Ulterior, monopolurile au țintit spre 
instituirea controlului lor asupra in
dustriei petroliere braziliene, direct 
sau sub masca unor firme mixte. A- 
ceastă intenție a fost denunțată cu 
perseverență de către o serie de 
iluștri exponenți ai opiniei publice. 
Treptat, revendicarea unei industrii 
petroliere de stat a devenit gene
rală. însă obstrucțiile nu au încetat. 
Chiar după ce s-a creat Consi
liul național al petrolului, monopo
lurile au reușit să-și cîștige aliați 
în rîndurile conducătorilor acestei 
instituții. Sacrificiile patrioților bra
zilieni nu au fost însă zadarnice. La 
3 octombrie 1953, a fost înființată 
Societatea petrolieră de stat — Pe
trobras. Datorită activității rodnice 
a acestei societăți naționale, pro
ducția de petrol a țării a sporit ra
pid și perspectivele ei, după cum a- 
testă și ultimele zăcăminte desco
perite în Sergipe, sînt mai mult de
cît promițătoare. Pentru a înțelege 
ce înseamnă astăzi Petrobras-ul 
e destul să dăm un singur exemplu : 
numai în 1963, Petrobras a asigu
rat Braziliei o economie de devize 
în valoare de 179 142 000 de dolari.

Cu toate acestea panorama petro
lieră a țării este apreciată deocam
dată ca insuficientă. Producția de 
petrol a Braziliei a sporit de la 5 000 
de barili pe zi în 1955, la 110 000 în 
1960, ca în următorii trei ani să sca
dă la 80 000, în timp ce necesitățile 
de consum (datorită dezvoltării in
dustriale și creșterii parcului de ma
șini aflate în circulație) s-au ridicat 
la peste 200 000 barili pe zi. Se apre
ciază că pînă în 1970, o dată cu pro
iectata dublare a producției de 
autovehicule și cu expansiunea sec
torului industrial în genere, cerințele 
vor fi de 400 000 barili pe zi. Desigur, 
pentru a atinge o asemenea produc
ție, se cer eforturi mari, materiale și 
umane. Petrobras intenționează să 
cheltuiască, numai în anul viitor. 
225 miliarde de cruzeiros pentru ex
plorări, producție, rafinare, petro
chimie și transport. în viitorii șase 
ani ar urma să intre în funcțiune 
două noi rafinării (la Belo Horizonte

felul acesta are loc un amestec al 
substanțelor, iar fierul, cristalizîn- 
du-se, se concentrează în centrul nu
cleului. Acest amestec explică ce fel 
de resurse energetice folosește dina- 
mo-mașina care produce magnetismul 
pămîntesc. O astfel de interpretare 
a magnetismului terestru permite- nu 
numai explicarea existenței propriu- 
zise a cîmpurilor magnetice ale pă
mîntului, dar și calcularea forței lor, 
care după calcule preliminare atinge 
cîteva mii de gauși.

și Porto Alegre), fiecare cu o capa
citate de 45 000 barili pe zi, să fie 
sporită capacitatea unor rafinării 
mai vechi, să se aducă îmbunătățiri 
și adaptări în restul unităților exis
tente.

Dacă pentru ansamblul industriei 
petroliere noile zăcăminte înseamnă 
un adaus, desigur foarte substanțial, 
pentru Carmopolis ele înseamnă to
tul. Acest orășel sergipan, cu '2 000 
de locuitori, situat într-o regiune 
neospitalieră, nu are încă nici școa
lă, nici punct medical, nici multe al
tele. Pînă și speranța era o floare 
rară la Carmopolis. Acum ea încol
țește în inimile locuitorilor. Pentru 
extracție, Petrobras-ul va plăti statu
lui Sergipe o cotă, din care o parte 
va reveni orășelului Carmopolis. Cu 
procentul obținut, s-ar putea face re
lativ multe pentru a îmbunătăți via
ța locuitorilor. Chiar și pătrun
derea primilor pionieri ai tehni
cii înseamnă un avertisment la adre
sa înapoierii din aceste ținuturi. 
Pentru a ajunge aici, 500 de tehni
cieni ai Petrobrasului au înfruntat 
condiții grele de muncă pe un teren 
accidentat și umed, bîntuit de epi
demii. Rezultatul muncii lor nu se 
lasă așteptat. Perforatoarele sonde
lor Petrobras lucrează acum din 
plin, vestind prezența activă a celei 
de-a doua regiuni petroliere a Bra
ziliei.

Vasile OROS



WCRäRILE SÏSIUNH
ADUNĂRII GENERÄLE 0. H. ü.

NEW YORK 12. — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Gălățeanu trans
mite : Cuvîntarea șefului delegației 
cubaneza O.N.U. este comentată pe 
larg, mai ales în rîndul unor repre
zentanți ai țărilor latino-americane. 
Unii dintre ei privesc vechea poli
tică anticubană și încercările de a o 
continua cu reticență și chiar cu 
împotrivire. în ședința de vineri 
după-amiază a Adunării, reprezen
tantul S.U.A. la O.N.U., Stevenson, 
folosind dreptul de răspuns, s-a re
ferit la acele pasaje din cuvîntarea 
reprezentantului Cubei privitoare 
la blocada economică și atacurile 
anticubane. Afirmînd că acțiunile 
colective și individuale ale guver
nelor acestei emisfere, — între care 
restrîngerea relațiilor comerciale cu 
Cuba, ar fi „măsuri defensive“, Ste
venson a arătat că de fapt blocada 
nu a dat rezultatele scontate, întru- 
cît în ultimul timp noi și noi state 
încheie acorduri comerciale reciproc 
avantajoase cu Cuba. Continuînd 
dezbaterile, Adunarea Generală a 
ascultat în după-amiaza zilei de vi
neri pe Nidhi Bista, ministrul de 
externe al Nepalului, care, după ce 
s-a pronunțat pentru înlocuirea re
prezentanților regimului clankaișist

în legătură cu restabilirea drepturilor R. P. Chineze la 0. N. U.

Scrisoarea reprezentantului permanent al R. P. Romine 
la 0. HI. II. adresată secretarului general

NEW YORK 12 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al R. P. Ro- 
mîne la Organizația Națiunilor Uni
te, Mihail Hașeganu, a adresat o scri
soare secretarului general al O.N.U., 
U Thant, prin care îi face cunoscut 
că guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne a hotărît să se asocieze, în ca

Corespondență de la O.N.U.

Dosarul congelez
Cu începere de miercuri. Consiliul 

de Securitate dezbate situația din 
Congo. Ședințele sale au polarizat 
atenția delegaților și observatorilor 
politici. Din motive evidente : situa
ția din Congo, îndeosebi după „o- 
perația Stanleyville", în urma căreia 
21 de țări membre ale O.N.U., dintre 
care 18 africane, au cerut convoca
rea urgentă a Consiliului de Secu
ritate, implică problema colonialis
mului, a solidarității africane, a în
suși rolului O.N.U.

în primele două zile au luat cuvîn
tul reprezentanții cîtorva din țările 
coautoare ale cererii de înscriere a 
problemei pe ordinea de zi. Consi
liul — au arătat ei — are de dezbă
tut problema unei Intervenții milita
re străine în inima Africii. Congo are 
frontiere comune cu 9 state africane, 
iar problema congoleză a zguduit 
întregul continent ca și O.N.U. de 
altfel, deoarece actuala criză finan
ciară a acesteia pornește mai ales 
de la forțele trimise de O.N.U. în a- 
ceastă țară (reprezentantul Ghanei) ; 
orice se întîmplă în Congo afectea
ză întreaga Africă, iar boala Con- 
goulul trebuie tratată de africani. 
Nu sînt necesari „vracii străini și ier
burile lor miraculoase". Aceasta este 
în primul rînd o problemă congole
ză și apoi o problemă africană. Ea 
trebuie rezolvată de congolezi în
șiși, cu ajutorul celorlalte state afri
cane. Nu de „ucigași închiriați" este 
nevoie, ci de reconciliere, de vocea 
rațiunii, de vocea Africii (reprezen
tantul Sudanului).

„Avertisment 

definitiv“

Conferința
partidului laburist englez

MADRID 12 (Agerpres). — Vi
neri, Consiliul de Miniștri al Spa
niei s-a întrunit, sub președinția 
generalului Franco, pentru a lua o 
hotărîre în legătură cu situația fos
tului președinte al Argentinei, 
Jüan Peron, după eșuarea „opera
ției întoarcere“. Intr-o declarație 
făcută presei, la sfîrșitul întrunirii, 
ministrul spaniol al informațiilor, 
Manuel Fraga Iribarne, a anunțat 
că pe viitor Peron va trebui să se 
abțină de la orice activitate poli
tică, în caz contrar urmînd să pă
răsească Spania în termen de o 
lună. Ministrul a precizat că de astă 
dată este vorba de un „avertisment 
definitiv“, care urmează să-i fie co
municat lui Peron, aflat în locali
tatea Torremolinos. Ministrul infor
mațiilor a arătat în continuare că 
guvernul spaniol nu-1 va obliga pe 
Peron să locuiască într-un anumit 
loc, dacă se va angaja, „în mod ex
pres și în scris", să nu mai parti
cipe la activitatea politică. Agenția 
France Presse apreciază că „aver
tismentul" adresat de către guver
nul spaniol rămîne destul de impre
cis pentru a-i lăsa lui Peron o 
anumită libertate de manevră. 

în toate organele O.N.U. prin repre
zentanți ai R. P. Chineze, s-a refe
rit la „situația critică din Asia de 
sud-est“. El și-a exprimat speranța 
că Națiunile Unite vor lua măsuri 
pentru salvarea integrității, unității 
și independenței statelor membre. 
Calificînd politica rasistă din Afri
ca de sud ca cea mai mare primej
die la adresa principiului egalității 
tuturor popoarelor, el a chemat la 
un boicot comercial general împo
triva acestei țări. Bista și-a expri
mat speranța că tratativele care se 
vor desfășura în legătură cu proble
mele financiare ale O.N.U. vor duce 
la o rezolvare pozitivă, fapt care va 
contribui la întărirea organizației, 
în continuare, a luat cuvîntul repre
zentantul Indoneziei, Subandrio, care 
s-a pronunțat pentru acordarea i- 
mediată a independenței tuturor po
poarelor coloniale și semicoloniale. 
El a reafirmat poziția guvernului 
indonezian de a se restabili imediat 
drepturile legitime ale R. P. Chine
ze la O.N.U. La rîndul său, secreta
rul de stat al Liberiei a condamnat 
politica rasistă a guvernului Africii 
de sud și s-a pronunțat pentru gă
sirea unei soluții în problema de
zarmării.

litate de coautor, la cererea guver
nului regal al Cambodgiei, privind 
înscrierea pe ordinea de zi a sesiu
nii a XlX-a a Adunării Generale 
O.N.U. a problemei intitulate „Res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite“.

Reprezentanții africani au arătat 
că invocarea umanitarismului ca 
justificare a intervenției este un ar
gument total lipsit de valoare, este 
doar un pretext. „In numele cărui 
umanitarism vorbesc cei ce au ata
cat Stanleyville și au comis masacre 
ucigînd mii și mii de africani ?" (re
prezentantul Congo — Brazzaville).

Delegatul statului Mali a spus că 
scopul real al intervenției a fost dis
trugerea Stanleyville-ului, adevărată 
fortăreață a sentimentului african din 
Congo, unde flacăra lui Patrice 
Lumumba continuă să străluceas
că. Reprezentantul Algeriei a de
clarat că Stanleyville era de 
necucerit pentru mercenari și de a- 
ceea trebuia o intervenție din partea 
imperialismului. încercarea de a 
face din Congo o uriașă Katanga a 
eșuat.

Reprezentanții statelor africane au 
cerut Consiliului de Securitate să 
împiedice repetarea unor asemenea 
acțiuni pe viitor și să sprijine reco
mandările comisiei pentru Congo a 
Organizației Unității Africane : con
damnarea agresiunii, retragerea 
mercenarilor, încetarea focului, am
nistie generală, întrunirea unei con
ferințe congoleze a mesei rotunde, 
alegeri libere.

Expunerile delegaților africani au 
produs o impresie profundă. De alt
fel, interesul pentru această proble
mă s-a dovedit atît de mare îneît 
sala Consiliului de Securitate a fost 
neîncăpătoare pentru cei ce doreau 
să urmărească dezbaterile.

După cum era de așteptat inter

LONDRA 12 (Agerpres). — Sîm
bătă dimineața s-a deschis la Brigh
ton cea de-a 63-a conferință anuală 
a partidului laburist britanic. An
thony Greenwood, ministrul colonii
lor al Marii Britanii, care prezidează 
conferința, a rostit cuvîntul de des
chidere. Conferința și-a continuat a- 
poi dezbaterile cu ușile închise pen
tru a examina situația financiară a 
partidului laburist.

După-amiază, conferința a ascul
tat expunerea raportului de activi
tate prezentat de premierul Harold 
Wilson. Referindu-se la dificultățile 
economice prin care trece în pre
zent Anglia, Wilson a amintit de mă
surile adoptate de guvernul său ca 
urmare a unei situații critice moște
nite de la conservatori. „Am între
prins măsuri de urgență pentru re
medierea dificultăților endemice ale 
industriei britanice și, mai ales, a 
acelora referitoare la exporturi. Am 
acționat rapid și într-o manieră e- 
ficace pentru a opri hemoragia. Noi 
am fost obligați să adoptăm măsuri 
cu atît mai mult regretabile cu cît 
am fost întotdeauna angajați într-o 
acțiune hotărîtă pentru suprimarea 
tuturor restricțiilor în calea comer
țului liber mondial“.

Vorbind despre situația lirei ster
line, el a reafirmat că guvernul este 
hotărît să folosească toate rezervele 
pentru protejarea ei. Adevărata so
luție a problemei, a conchis Wilson, 
este de a face mai dinamică indus
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La Bruxelles

Discuții prelungite 
referitoare la prețuri 
unice la cereale

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-a întrunit la Bruxelles 
Consiliul Ministerial al Pieței co
mune care urmează să ia o hotărîre 
în problema fixării prețurilor unice 
la cereale în cadrul C.E.E. După 
cum subliniază observatorii de la 
Bruxelles, în lumina ultimatumului 
francez prin care se fixa data de 15 
decembrie ca ultim termen în lua
rea unei hotărîri în problema pre
țurilor cerealelor, lucrările Consi
liului sînt de importanță crucială 
pentru viitorul Pieței comune.

în dezbatere sînt trei proble
me importante legate de uni
ficarea prețurilor cerealelor. Este 
vorba, în primul rînd, de nivelul 
viitoarelor prețuri ale cerealelor 
(planul Mansholt fixa aceste prețuri 
la 425 mărci tona, în timp ce vest- 
germanii au propus ca prețul să nu 
fie coborît sub 440 de mărci), apoi 
de data intrării în vigoare a noilor 
prețuri (planul Mansholt prevedea 
1 iulie 1966, iar propunerea vest- 
germană 1 iulie 1967), precum și de 
suma subvențiilor ce urmează a fi 
plătite din fondul comun al C.E.E. 
agricultorilor vest-germani, care vor 
fi cel mai mult afectați de fixarea 
unor prețuri comune, (planul Mans
holt prevedea acordarea unor sub
venții de 560 milioane mărci anual, 
în timp ce proiectul vest-german a 
cerut 700 milioane de mărci).

în prima ședință, delegația italia
nă a anunțat că, datorită alegerii 
succesorului președintelui țării, va 
trebui să lipsească de la Bruxelles 
între 16 și 28 decembrie. Miniștrii 
afacerilor externe, de finanțe și ai 
agriculturii din cele șase țări au 
hotărît de aceea să prelungească șe
dința în cursul nopții de sîmbătă și 
să continue discuțiile toată ziua de 
luni, precum și luni noaptea pentru 
a se putea ajunge la un acord.

venția ministrului afacerilor de ex
terne al Belgiei, Spaak, a fost axa
tă pe tema „umanității" acțiunii în
treprinse.

Lui Spaak i-a urmat la cuvînt de
legatul Republicii Congo-Leopold- 
ville. A fost o cuvîntare penibilă, 
jignitoare la adresa unor condu
cători ai altor state africane pe care 
i-a denumit „dubioși frați africani". 
El a încercat totodată să prezinte 
continentul african divizat ca rasă 
și țeluri și s-a pronunțat, în mod de- 
abia deghizat, împotriva unității A- 
fricii.

în tăcerea care s-a așternut în 
sală după intervenția sa au luat 
cuvîntul reprezentanții Coastei de 
Fildeș și Marocului, membri neper- 
manenți ai Consiliului de Securitate. 
Primul a apreciat ultimele două cu- 
vîntări ca „profund regretabile". A- 
frica, a declarat el, nu poate fi îm
părțită după criterii rasiale. Ea este 
un singur continent. Reprezentantul 
Marocului și-a mărturisit dezacordul 
cu turnura pe care au luat-o dezba
terile, subliniind în mod special im
presia cu totul dezagreabilă pe care 
i-a produs-o declarația guvernului 
din Leopoldville.

Chombe, care acum cîteva zile își 
anunțase sosirea la New York, a 
comunicat vineri seara că a renun
țat la acest proiect. în cercurile de 
presă de aci se crede că unul din 
motivele care l-au determinat pe 
Chombe să-și modifice planurile 
este tocmai felul în care se desfă
șoară dezbaterile în Consiliul de 
Securitate. Fără îndoială că ele con
stituie, într-o măsură mai mare de- 
cît se aștepta șeful guvernului de 
la Leopoldville, o nouă și aspră 
condamnare a colonialismului, in- 
diforent sub ce forme s-ar manifesta 
el astăzi.

George SERAFIN

tria șl de a spori exporturile pe baza 
unei mai mari eficiențe a industriei. 
In legătură cu aceasta, a continuat 
Wilson, „Anglia nu-și poate permite 
greve neautorizate, oprirea lucrului 
care ar duce la risipă, litigii inter- 
sindicale interminabile, precum și 
metode industriale învechite“.

In ce privește politica externă, 
premierul britanic a declarat că în 
cursul săptămînii viitoare va pre
zenta în Camera Comunelor un ra
port asupra convorbirilor pe care 
le-a avut la Washington cu pre
ședintele Johnson. Totodată, el a 
dezmințit știrile de presă, potrivit 
cărora ar fi promis președintelui 
S.U.A. că Anglia va participa la 
crearea unei flote de suprafață cu 
echipaje mixte.

în altă ordine de idei, Wilson a 
subliniat necesitatea unei unități 
strînse între politica de apărare și 
economică a Angliei. Autoritatea 
Marii Britanii, a arătat el, depinde 
în cea mai mare parte de forța și 
Independența sa economică și nu de 
nostalgia sau pretențiile nucleare.

Referindu-se la vizita sa în 
S.U.A., Wilson a subliniat că îm
preună cu președintele Johnson ș-a 
angajat să facă tot ceea ce depinde 
de ei pentru împiedicarea răspîn- 
dirii armelor nucleare. Am plasat 
în centrul convorbirilor noastre, a 
spus el, problemele mondiale, nece
sitatea de a întări O.N.U. și capa
citatea sa de a menține pacea.

Proclamarea Republicii Kenya

Festivitățile de la Nairobi

Corespondență telefonică

DUPĂ INCIDENTELE DIN SUDAN
NAIROBI 12 (Agerpres). — în 

ziua de 12 decembrie, la ora 0, Ke
nya s-a proclamat republică, eve
niment care a fost marcat în ca
pitala acestei țări, Nairobi, de o 
mare manifestație, în prezența con
ducătorilor de stat, în frunte cu 
Jomo Kenyatta, președintele guver
nului, și totodată primul președin-

înștimțare publicată 
de „Pravda“

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Zia
rul „Pravda“ din 12 decembrie pu
blică o înștiințare în care se spune : 
„Pe baza consultațiilor reciproce 
care au avut loc între partide fră
țești, în scopul unei pregătiri mai 
bune a ședinței Comisiei redacțio
nale și a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncito
rești, prima ședință a Comisiei re
dacționale a fost fixată la 1 martie 
1965“.

Misiunea 
lui William Yates

CAIRO 12 (Agerpres). — în R.A.U. 
se află într-o vizită deputatul en
glez William Yates. Vizita lui este 
considerată în cercurile politice din 
capitala R.A.U. ca un prim pas pe 
calea spre reluarea dialogului din
tre cele două guverne, în vederea 
îmbunătățirii relațiilor bilaterale 
care, după cum se știe, au fost com
plet întrerupte, în urma evenimen
telor din 1956 legate de Suez.

n preajma sesiunii N.A.T.O.
„PROBLEMA HR. 1 A CONTROVERSELOR OCCIDENTALE'
SI MISIUNEA LUI SARAGAT?

ROMA 12 Corespondentul Agér- 
pres, O. Paler, transmite : Ministrul 
de externe al Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, a plecat sîmbătă la Paris. 
Prezența sa în capitala Franței cu 
trei zile înaintea deschiderii sesiu
nii Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
este destinată stabilirii contactelor 
cu colegii săi în vederea stabilirii 
unui punct de vedere al Italiei în 
„problema numărul I a controverse
lor occidentale“, cum numește zia
rul „La Stampa“ proiectul forței 
nucleare multilaterale. Cînd acest 
proiect a apărut în arena discuții
lor vest-europene, guvernul italian 
de atunci a 'spus „da“. Actualul mi
nistru de externe Saragat nu a con
firmat expres, dar nici nu a retrac
tat „da“-ul anterior. In declarațiile 
sale oficiale din ultima lună, el a 
afirmat în mai multe rînduri că 
„problema se află în studiu“, că 
guvernul nu a luat încă o hotărîre 
finală și dorește să analizeze cu a-

UN COMENTARIU AL AGENȚIEI FRANCE PRESSE
PARIS 12 (Agerpres). — Intr-un 

comentar pe marginea apropiatei 
sesiuni ministeriale a Consiliului 
N.A.T.O., agenția France Presse, ci
tind surse apropiate delegațiilor par
ticipante, scrie că problema forței 
nucleare a N.A.T.O. va fi luată în 
discuție chiar de la început. Sem
nalul începerii discuțiilor va fi dat 
de ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Patrick Gordon Wal
ker, care a primit însărcinarea din 

VARȘOVIA. Intre 10 și 20 decern- rare". In cadrul decadei vor fi orga- 
brie în Voievodatul Koszalin se des- nizate o expoziție de grafică contem- 
fășoară „Decada culturii romînești". porană romînească, expoziții ale căr- 
Cu acest prilej, în sălile Muzeului re- ții romînești, zile ale filmului romî- 
gional s-a deschis expoziția „Bucu- nesc, diferite prelegeri cu tema „20 
reștiul în cei 20 de ani de la elibe- de ani de la eliberarea Romîniei".

Lucrările de săpare a tunelului pe sub Mont Blanc se apropie de sta
diul linal. Tunelul, care va avea o lungime de 11,6 km, va li dat în 
luncțiune în vara anului viitor. în fotografie : ieșirea din tunel în partea 

franceză

te al republicii. După parada mili
tară, prin fața tribunei oficiale au 
trecut numeroși dansatori din toate 
triburile Kenyei.

Președintele Republicii Kenya, 
Jomo Kenyatta, și membrii guver
nului kenyan au depus sîmbătă ju- 
rămîntul.

Raportul Comitetului 
de lucru G. A. T. T.

GENEVA 12 (Agerpres). — După 
o săptămînă de tratative neîntre
rupte, vineri seara, Comitetul de 
lucru al G.A.T.T. și-a încheiat dez
baterile în legătură cu suprataxa de 
15 la sută, instituită de Marea Bri- 
tanie asupra importurilor. Comite
tul de lucru a adoptat un raport, 
care va fi luat în discuție la 17 de
cembrie, de către Consiliul G.A.T.T. 
După cum anunță agențiile de pre
să, reprezentanții celor șase țări 
membre ale Pieței comune nu s-au 
asociat acestui raport, considerîn- 
du-1 „insuficient de critic“ la adresa 
măsurilor luate de guvernul labu
rist. In cadrul comitetului de lucru, 
delegații S.U.A. au susținut Anglia, 
criticînd în același timp poziția a- 
doptată de reprezentanții Pieței co
mune. Ei au admis, însă, că supra
taxa de 15 la sută, impusă de guver
nul englez la mărfurile de import, 
contravine principiilor G.A.T.T. Tot 
vineri seara, Comitetul însărcinat 
cu tratativele tarifare din cadrul 
„rundei Kennedy“ a hotărît să-și 
întrerupă discuțiile pe marginea lis
tei de excepții, pînă la 15 ianuarie 
1965.

tenție pozițiile celorlalți parteneri 
occidentali înainte de a se pronunța. 
O serie de ziare din Roma au expri
mat în ultima vreme părerea că 
„boala de care suferă acest proiect 
este incurabilă“. „Trebuie să recu
noaștem, scrie „II Tempo“, că argu
mentele franceze nu sînt lipsite de 
elemente serioase și fondate". In a- 
cest context, la care se adaugă opo
ziția maselor populare împotriva ori
cărui obstacol ridicat în calea unei 
politici de reală destindere interna
țională și de dezarmare, numeroși 
comentatori apreciază că guvernul 
italian a preferat să nu-și asume, 
încă o obligație definitivă, care n-ar 
permite adoptarea ulterioară a altei 
soluții decît aceea a actualului pro
iect al forțelor nucleare multilate
rale. G. Saragat a precizat că în 
momentul cînd guvernul va ajunge 
la o concluzie în acest domeniu, pro
blema va fi adusă în fața Parlamen
tului.

partea guvernului său — și consim- 
țămîntul guvernului american — de 
a expune țărilor membre ale N.A.T.O. 
„ideile“ britanice asupra unei even
tuale forțe nucleare a N.A.T.O. Wal
ker, scrie France Presse, va cere ță
rilor blocului Atlanticului de nord 
să-și expună punctul de vedere față 
de propunerile sale. Prima zi a lu
crărilor sesiunii ministeriale va fi 
consacrată problemelor politice. Dis
cuțiile vor fi consacrate în special

Vineri dimineaja, primul ministru al 
Sudanului, Khalifa, a plecat, pe bordul 
unui avion militar, spre localitatea Ma- 
lakal, din sudul țarii, unde va avea 
o serie de întrevederi cu reprezentanjii 
populației din aceste regiuni. Călătoria 
sa reprezintă un element important în 
desfășurarea evenimentelor din Sudan 
unde, în ultima vreme, au avut loc in
cidente grave între populația provenind 
din sudul țării și cea din nord. Este 
vorba de incidentele care au avut loc la 
5 decembrie la Khartum. Cîteva sute de 
oameni, originari din sud, care așteptau 
pe aeroport sosirea ministrului de interne 
Mboro din regiunile meridionale, au fost 
cuprinși de neliniște, atunci cînd s-a a- 
nunțaf că avionul va întîrzia.

Grupuri de manifestanți au pornit 
de la aeroport spre oraș, atacînd pe tre
cători, răsturhînd mașinile pe care le în- 
tîlneau și devastînd clădirile guvernamen
tale. Ciocniri sîngeroase între sudanezii 
originari din sud și cei din nord au avut 
loc și în clădirea bibliotecii misiunii 
americane care a fost incendiată. S-au în
registrat 38 de morți și 500 de răniți.

Cum se explică faptul că sudanezii ori
ginari din sud și cei din nord s-au gă
sit pe baricade diferite? Pentru a răs
punde este necesar să facem o incursiu
ne în trecut.

In 1924, cînd Sudanul se afla sub do
minația colonială britanică, a avut loc ö 
răscoală in urma căreia regiunile din 
sudul țării (unde trăiește o populație de 
origine africană, spre deosebire de cea 
din restul țării, care este de origine 
arabă) au fost complet izolate de nord. 
Cu timpul, blocada dintre regiuni s-a ri
dicat, dar cei din sud continuau să fie 
tratați în condiții de inegalitate. Toate a- 
cestea au provocat o serie de neînțelegeri 
între populația din cele două părți ale 
țării. Dar și unii și alții au găsit un teren 
de acțiune comună în lupta împotriva re
gimului colonial. Cucerirea independen
ței, la 1 ianuarie 1956, urmare a luptei

raportului intitulat „Starea alian
ței“. Cu acest prilej va fi dezbătută 
îndeosebi problema unei eventuale 
reorganizări a N.A.T.O. După cum se 
știe, unele țări membre ale alianței 
atlantice au ridicat în ultimul timp 
în mod deschis această problemă. 
Sesiunea ministerială a Consiliului 
N.A.T.O. va lua, de asemenea, în 
discuție problema relațiilor Èst-Vest, 
situația din Cipru și din Asia de 
sud-est. Cu prilejul sesiunii vor avea 
loc convorbiri bilaterale.

★
LONDRA 12 (Agerpres). — Citind 

surse autorizate, agenția Reuter re
latează că Partidul conservator, 
condus de fostul premier britanic, 
sir Alec Douglas Home, se opune 
categorie ca viitoarele submarine 
atomice ale Angliei să fie incluse 
în vreun fel de forțe nucleare at
lantice. Această poziție a Partidu
lui conservator va fi precizată ofi
cial în Parlament în cursul dezba
terilor asupra problemelor externe 
cînd primul ministru Harold Wilson 
va prezenta un raport cu privire la 
convorbirile avute cu președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson.

Unități militare sud-vietnameze încercînd să bareze calea unei demon
strații antiguvernamentale

LONDRA. Cu prilejul vizitei în An
glia a unei delegații a organizațiilor a- 
gricole din R. D. Germană, s-a în
cheiat un contract cu firma „Dominion 
Export" cu privire la livrarea de ma
șini agricole către R. D. Germană, în 
valoare de 170 000 lire sterline.

SOFIA. A fost semnat un protocol 
pentru schimbul de mărfuri dintre 
Bulgaria și Danemarca pe anul 1965.

DELHI. In capitala Indiei se des
fășoară tratativele americano-cambod- 
giene, în vederea rezolvării diferende
lor dintre cele două țări. După 'ședin
ța de vineri, a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se spune că 
cele două delegații „au căzut de acord 
asupra unei serii de probleme specifi
ce, care vor forma ordinea de zi a tra
tativelor și care urmează să fie exa
minate în mod amănunțit". Tratativele 
vor fi reluate luni.

ROMA. La 12 decembrie a luat 
sfîrșit greva națională de șapte zile 
a ziariștilor italieni. După cum trans
mite agenția France Presse, Federația 
editorilor de ziare (patronatul) a ac
ceptat să înceapă la 14 decembrie 
discuții cu reprezentanții Federației 
presei (sindicatul ziariștilor) privind 
reînnoirea contractului colectiv, care 
expiră la 31 decembrie 1964. 

întregului popor, părea să prevestească 
stingerea conflictului. Lovitura de stat de 
la 17 noiembrie 1958 și instaurarea regi
mului militar l-a readus însă din nou îrj 
actualitate. In ultimul an și jumătate în su
dul țării s-au desfășurat adevărate opera
țiuni militare împotriva triburilor răscu
late, fapt care a stîrnit nemulțumirea în
tregului popor. La 21 octombrie, studen
ții din Khartum s-au adunat pentru a 
discuta situația din sud. După cum se 
știe, intervenjia poliției împotriva stu
denților a provocat marile manifestații 
care au culminat cu doborîrea regimului 
militar și formarea guvernului Frontului 
național unit, condus de primul ministru 
El Khalifa. Acesta a luat unele măsuri în 
favoarea populației din sud, dar aceasta, 
după cîte se pare, nu este, întrufoful sa
tisfăcută de ele. Animozitățile care s-au 
acumulat în decursul anilor au persistat. 
In această atmosferă, orice zvon — lan
sat de acele cercuri care nu văd cu 
ochi buni măsura guvernului sudanez 
de a interzice survolul avioanelor bri
tanice care transportă material de război 
în Aden sau hotărîrea de a oferi ajutor 
în alimente și medicamente forțelor răs
culate din Congo — trezește suspiciune 
în rîndul celor originari din sud. Așa se 
explică unele luări de atitudine în le
gătura cu actuala vizită a premierului 
Khalifa. Conducătorii Frontului din sud 
au dat publicității un manifest în care 
protestează împotriva călătoriei lui 
Khalifa și declară că o vor boicota.

„Problema sudului, scrie ziarul egip
tean „Akhbar el Yorn“, constă în faptul 
că o populație de trei milioane, de ori
gine nearabă, dorește să obțină anumite 
drepturi de autonomie. Dar nu trebuie 
să se folosească forța pentru a se rezolva 
asemenea probleme. Ele pot fi rezolvate 
numai prin mijloace pașnice".

Nicolae PLOPEANU

Cairo, 11 decembrie

încordare în cercurile 

politice de la Saigon
SAIGON 12 (Agerpres). — După 

scrisoarea adresată de cercurile bu
diste ambasadorului american Max
well Taylor, încordarea din cercurile 
politice de la Saigon a crescut în
grijorător, transmit agențiile de 
presă occidentale. Sîmbătă, patru 
fruntași proeminenți ai cercurilor 
budiste au declarat o grevă a foa
mei de 48 de ore, cerînd demisia gu
vernului condus de Huan. „Am. în
cercat să păstrăm liniștea, a decla
rat conducătorul institutului budist 
Țhich Tam Chau, dar guvernul ne-a 
amenințat însăși existența. Am vrut 
să ne. refacem după loviturile pri
mite din partea fostului dictator 
Ngo Dinh Diem, dar actualul guvern 
ne-a dat lovituri mai puternice de
cît dictatorul Diem“. Luptele dintre 
forțele partizanilor și trupele'1 H.ver- 
namentale s-au intensificat. Potrivit 
agenției Associated Press trupele gu
vernamentale au suferit pierderi 
considerabile în oameni și material de 
război „în seria de atacuri pe care 
Vietcongul le-a lansat săptămînă a- 
ceasta de la peninsula Camau pînă 
la frontiera de nord a țării".

CAIRO. Frontul național de elibe
rare din Arabia de sud a dat publi
cității la Cairo un comunicat in care 
se arată că forțele patriotice din acest 
teritoriu au lansat noi atacuri împo
triva trupelor britanice amplasate la 
Dalie și în alte locuri, provocîndu-le 
însemnate pagube în echipament mi
litar.

WASHINGTON. Ministrul afaceri
lor externe al Greciei, Stavros Cos- 
topoulos, a avut la Washington o în
trevedere cu ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, în cursul 
căreia au fost discutate problemele 
ajutorului militar american acordat 
Greciei și alte chestiuni.

ADDIS ABEBA. Vineri s-au înche
iat lucrările celei de-a doua conferin
țe regionale africane a Organizației 
Internaționale a Muncii, la care au 
participat reprezentanți ai 33 de țări 
africane. Conferința a adoptat, în 
unanimitate, o rezoluție referitoare 
la soluționarea problemei salariilor în 
țările africane și alta privind regle
mentarea problemei muncii femeiloi 
Participanții au discutat și o serie de 
alte probleme cu privire la unitatea 
africană și în legătură cu libertatea 
și unitatea sindicală pe acest conti
nent.


