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ÎN ZIARUL DE AZI;
i Lucrările ședinfei plenare a Consiliului Superior al Agricultu

rii — Raportul prezentat de tovarăful Mlhal Dalea (pag. 2-a).

• ION CREANGĂ — O expresie monumentală a poporului de 
acad. G. Călinescu ; Arta prozatorului de acad. Al. Roselfi I 
Specific șl universalitate de Zoe Dumifrescu-Bușulenga ; Rea
lismul operei Iul Creangă de G. Dimisianu (pag. 3-a).

• Răsfoind presa străină (pag. 5-a).
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• Gorespondenfă din Moscova : Ambrozie Munleanu Vor
bește Antarctida (pag. 6-a)-

Un nou complex comercial la Tg. Mureș Foto : R. Costln

Stâerurgiștii 
de h Cimpia hrf 
au îndeplinit planul anualCLUJ (coresp. „Scînteii“). — Printre cele 30 de întreprinderi industriale din regiunea Cluj care și-au îndeplinit înainte de termen planul anual se numără și harnicul colectiv al uzinelor „Industria sîr- mei“ din Cîmpia Turzii. Pînă a- cum, beneficiarii acestei întreprinderi au primit în plus peste 870 tone de laminate, 2 000 tone de bare trase, 1140 tone de electrozi de sudură, peste 2 500 km conductori electrici izolați etc. întregul spor al producției a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. Accentul s-a pus pe ridicarea indicilor de utilizare a mașinilor și agregatelor, pe extinderea aplicării procedeelor tehnologice avansate. în acest an au fost produse cantități sporite de oțeluri speciale, de laminate cu înalte însușiri calitative.

ORGANIZAREA MAGAZINELOR
LA UN NIVEL SUPERIOR COORDONA TE PETROCHIMICE

Consiliului de Miniștri al H. P. Romine 
la mesajul premierului

Consiliului de Stat al H. P. (HimerePreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romî- ne, Ion Gheorghe Maurer, a trimis următorul răspuns la mesajul pre-
T ovarășului

Premierul Consiliului de Stat

Am onoarea a confirma primirea mesajului dv. din 17 octombrie 1964, împreună cu declarația guvernului Republicii Populare Chineze, privind prima experiență cu bomba atomică și poziția guvernului Republicii Populare Chineze față de problema armelor nucleare.Guvernul Republicii Populare Ro- mîne manifestă înțelegere ' pentru cele exprimate de guvernul Republicii Populare Chineze, care, aflat în fața intensificării cursei înarmărilor de către cercurile imperialiste agresive aparținînd blocurilor militare, a creșterii continue a forței nucleare și a pericolului războiului nuclear, nu a putut rămîne indiferent și a fost nevoit să treacă la experimentarea propriei sale bombe a- tomice. Efectuînd experiența eu arma nucleară, Republica Populară Chineză a intrat în rîndul puterilor nucleare.Guvernul Republicii Populare Ro- mîne relevă cu deosebită satisfacție poziția guvernului chinez care se pronunță pentru interzicerea generală și distrugerea totală a armelor nucleare și reține declarația solemnă cuprinsă în scrisoare că niciodată și în nici o situație China nu va folosi prima arma nucleară.Guvernul romîn împărtășește pă-

mierului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, adresat șefilor de guverne ale țărilor lumii :
CIU EN-LAI
al Republicii Populare ChinezePekinrerea exprimată în mesajul dv. că preîntîmpinarea războiului nuclear și distrugerea armelor nucleare sînt dorințe comune ale tuturor statelor și popoarelor iubitoare de pace și că trebuie depuse în continuare toate eforturile pentru a se ajunge la interzicerea și distrugerea armelor nucleare.Pornind de la răspunderea care revine tuturor statelor pentru apărarea păcii. Republica Populară Ro- mînă militează cu fermitate pentru realizarea dezarmării generale și totale, pentru destinderea încordării internaționale, pentru menținerea și consolidarea unui climat de pace în lume. Considerăm că pe această cale trebuie înaintat cu răbdare și perseverență, adoptîndu-se orice măsuri de natură să ducă la înlăturarea pericolului izbucnirii unui război termonuclear.Guvernul Republicii Populare Ro- mîne, exprimînd năzuințele poporului romîn pentru pace, privește favorabil convocarea unei conferințe a șefilor tuturor statelor lumii pentru discutarea problemei interzicerii generale și distrugerii totale a armelor nucleare, care în prima etapă ar avea ca obiectiv realizarea unui acord privind interzicerea folosirii armelor nucleare.Cu înalte considerațiuni,

Ministerul Comerțului Interior a luat în ultima vreme o serie de măsuri menite să ducă la o mai bună organizare a rețelei comerciale și a deservirii populației. La loc de frunte se situează definitivarea normelor de organizare a magazinelor — în curs de experimentare încă din anul 1961 — ca urmare a sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea al partidului în domeniul comerțului. în legătură cu scopul și modul de aplicare a normelor, redactorul ziarului nostru, Maria Călin, a avut o convorbire cu tov. Mihail Levente, ministrul comerțului interior, care a răspuns la cîteva întrebări.
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ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ICe se urmărește prin nor
mele, de organizare a rețelei co
merciale din orașe ?Normele de organizare a magazinelor stabilesc criteriile care vor asigura dezvoltarea coordonată a rețelei de magazine și unități de alimentație publică din orașe în funcție de creșterea volumului circulației mărfurilor, de nevoile de a- provizionare ale cetățenilor. în condițiile creșterii populației urbane și ale desfășurării vastului program de reconstrucție a orașelor, au apărut probleme noi în legătură cu repartizarea teritorială a magazinelor. Această acțiune trebuia concepută și înfăptuită astfel încît să se obțină și rezultate economico-finan- ciare favorabile. Au fost necesare noi precizări în legătură cu tipizarea și specializarea rețelei, ca urmare a lărgirii apreciabile a sortimentului de mărfuri și a dării în funcțiune de construcții noi, mai spațioase, în cadrul cărora se desfășoară, într-o proporție tot mai mare, activitatea comercială.Dacă măsurilor arătate, cuprinse în norme, li se adaugă folosirea intensivă a spațiilor comerciale (adică creșterea volumului desfacerilor pe metrul pătrat și pe zi de funcționare), introducerea tehnicii și formelor înaintate de desfacere a mărfurilor, ca autoservirea, expunerea deschisă, precum și ridicarea calității serviciului, se conturează o schiță a căilor care pot duce la a- tingerea obiectivelor urmărite de M.C.I. : organizarea de magazine moderne și rentabile, în măsură să asigure o mai bună deservire a populației. Țin să subliniez că problemele care stau astăzi în fața ministerului depășesc cadrul măsurilor pe care le-am enunțat.

ILa ce se referă principalele 
prevederi ale normelor ?în trecut, cea mai mare parte a rețelei comerciale și de alimentație publică din orașe era concentrată în centrul acestora, populația cartierelor mărginașe fiind obligată să se deplaseze la distanțe foarte mari chiar și pentru unele cumpărături zilnice. Normele de organizare a rețelei comerciale prevăd criterii de repartizare a spațiilor comerciale pe teritoriile orașelor, tocmai pentru evitarea unor asemenea anomalii. Repartizarea la care ne referim permite și eșalonarea pe ani a construcțiilor de spații comerciale, în concordanță cu darea în folosință a noilor locuințe.Potrivit normelor, unitățile de desfacere sînt clasificate, din punct de vedere al frecvenței de cumpărare a mărfurilor, în trei catego

Utilaje pentru industria
alimentară

în uzinele constructoare de mașini 
s-au produs noi utilaje pentru indus
tria alimentară. Pentru fabricile- de 
pîine, de exemplu, au fost realizate 
trei mașini de prelucrat și modelat 
aluatul și un cuptor de pîine cu o ca
pacitate de 2,5 tone în 24 de ore. Sînt 
în construcție și alte asemenea utilaje 
printre care cuptorul de pîine cu o ca
pacitate de 5 tone în 24 de ore, mașina 
u. divizat și rotunjit bucățile de aluat, 
mașina de crestat chifle etc.

TJnitățile de industrializare a lapte

rii : cele care pun în vînzare mărfuri de cerere zilnică (pîine, carne, lapte, legume, alte articole alimentare, tutun, ziare, unele produse nealimentare, preparate culinare și de cofetărie) ; cele care vînd mărfuri solicitate periodic (articole de galanterie, țesături,. confecții, încălțăminte, veselă, articole chimice etc.) și cele care vînd mărfuri de cerere rară, ocazională sau specială, cum sînt produsele de uz îndelungat — mobila, frigiderele, televizoarele, ceasurile etc.Pornind de la ideea că unitățile care desfac mărfuri de cerere zilnică trebuie să se găsească cît mai a- proape de consumatori, pe cînd celelalte pot fi situate și la o distanță mai mare, normele prevăd organizarea rețelei de desfacere pe trepte concentrice. Prima treaptă de organizare a rețelei o constituie comple
xul comercial (centrul comercial de microraion), care cuprinde unități de vînzare a mărfurilor și preparatelor de cerere zilnică. Complexul comercial este destinat deservirii u- nei populații de 3 000 pînă la circa 5 000 locuitori. în microraioanele cu o populație mai mare, dacă nu este justificată înființarea unui al doilea complex comercial, se pot înființa puncte comerciale pentru desfacerea pîinii, cărnii, legumelor, laptelui etc. Următoarea treaptă este 
centrul comercial de cartier — înființat numai în orașele mai mari — care cuprinde în principal unități pentru desfacerea mărfurilor de cerere periodică. Acest centru asigură și aprovizionarea populației cu mărfuri de cerere zilnică, îndeplinind deci o funcțiune dublă. Pentru satisfacerea nevoilor întregului oraș, normele prevăd treapta de ordin superior — centrul 
comercial principal —în componența căruia intră, pe lîngă rețeaua de desfacere a mărfurilor de cerere zilnică și periodică, magazinele care desfac articole de uz casnic îndelungat, precum și unități de alimentație publică reprezentative. în București și în alte orașe, unde se construiesc ansambluri de locuințe cu o populație de 80— 100 mii locuitori, se poate Organiza și centrul comercial de ansam
blu, care reprezintă o treaptă intermediară între centrul de cartier și de oraș. Prin norme s-au stabilit și criteriile de amplasare a altor unități : farmacii, librării, stațiuni de desfacere a produselor petroliere, unități loto-pronosport etc.Pentru a se asigura folosirea intensivă a spațiilor comerciale și a întregii baze materiale a magazinelor și restaurantelor, este necesar să se înfăptuiască și moderniza- 
( Continuare în pag. V-a)

lui vor primi în curînd noile instalații 
de pasteurizat și separatoarele centri
fugale de smîntînă, cu capacități de 
2 000—3 000 și 5 000 litri pe oră, pro
duse la Uzinele „Tehnofrig". Pentru 
industria preparatelor de came a fost 
realizată o mașină de mărunțit.

Noile mașini sînt realizate la nivelul 
tehnicii modeme, caracteristicile lor 
tehnico-economice puțind fi comparate 
cu cele ale mașinilor similare produse 
în alte țări.

(A’gerprèS)

S-a scris despre frumusețea soarelui 
în noaptea polară. O imagine splendidă 
oferă și „ziua" în ceas de noapte. Ta
bloul acesta se poate vedea la Brazi. 
Privite în noapte, instalațiile ridicate sau 
în curs de construcjie aici, la noul com
binat petrochimic, se pot compara cu 
niște brazi uriași, cu ramuri mari lumi
nate de mii de becuri. Brazi de an nou, 
de veac nou, de veac al minunilor trans
formatoare ale petrochimiei.

Noiembrie 1962. Atunci, la începutul 
lucrărilor de pe acest șantier, aici era 
cîmp. Tnfîi s-au construit drumurile be
tonate din interiorul combinatului. Apoi 
au venit ceilalți constructori și montorii. 
Azi noul vlăstar al petrochimiei romînești 
are o înfățișare bine conturată. La pri
mele trei fabrici, constructorii și monto
rii apropie tot mai mult zilele de intrare 
în funcfiune. Noile unităfi industriale vor 
intra succesiv în producfie în anul viitor. 
Deocamdată, la fabrica de olefine au în
ceput primele probe mecanice și tehno
logice. Aici, din propanul adus pe con
ducte de la rafinăriile Ploiești și Brazi, 
se vor produce anual 35 000 tone etilenă 
de înaltă puritate (99,85 la sută) și 20 000 
tone propilenă, care — după cum se 
prevede — va folosi la fabricarea poli- 
propilenei și a altor produse de sinteză 
ca, de exemplu, acrilonitrilul care va asi
gura dezvoltarea producjiei de melană la 
Săvinești.

La o depărtare de cîțiva zeci de metri 
de fabrica de olefine, cîteva echipe de 
mozaicari, vopsitori, lăcătuși montori lu
crează la finisări pe șantierul fabricii de 
polietilenă. Utilajele și instalațiile ei sînt 
montate. Prin polimerizarea efilenei, pri
mită prin conducte de la „vecin", se vor 
produce în această fabrică anual 24 000 
tone polietilenă. O cunoaștem cu toții. 
S-a recomandat cu cîțiva ani în urmă 
sub forma sutelor de obiecte de uz cas
nic, a diferitelor ambalaje, a foliilor 
folosite în agricultură pentru protejarea 
serelor, pentru pelerine de ploaie, la 
izolațiile cablurilor de înaltă ten
siune, la confecționarea unor contai
nere etc. Ea se mai poate întrebuința la 
fabricarea unor conducte care să reziste 
la presiuni. Oricărui material plastic îi 
putem găsi o mie de utilizări. Polietile- 

Combinatul petrochimic de Ia Brazi ; instalația de piroliză

nei, la fel. Anul viitor, prin prelucrarea 
polietilenei fabricate la Brazi se va lărgi 
considerabil gama produselor utilizate în 
diferite ramuri ale economiei, a obiecte
lor de uz casnic și a jucăriilor.

Fiecare nouă unitate, element pe 
coordonatele petrochimiei, este inedită. 
Așa este cazul și cu fabrica de oxid 
de etilenă, glicoli și modificatori. Aici, 
lucrările de montaj a utilajelor și diver
selor conducte de legătură sînt în plină 
desfășurare. Oxidul de etilenă se va pro
duce din etilenă și aer și va folosi la 
obținerea maselor plastice, a defergen- 
ților, a agenților tensioactivi (de spuma- 
re) etc. Oxidul de etilenă nu-și va pă
răsi locul de naștere ; el va fi reintrodus 
în alte instalații, servind la fabricarea 
glicolilor. Chimiștii vor folosi gli- 
colii ca produs intermediar pentru fa
bricarea firelor și fibrelor sintetice 
de tip terilenă sau tergal. Tot aici, 
din oxid de etilenă, monoetilenglicol și 
alcool oleic se vor mai produce modifi
catori necesari la realizarea super-super 
cordului romînesc. Fabricarea super-su
per cordului se va face la Combinatul 
de fibre artificiale Brăila, pentru a fi 
folosit apoi Ia confecționarea anvelope
lor cu marca uzinelor „Danubiana"-Bucu- 
rești sau „Victoria"-Floreșfi.

Glicolii vor avea și alte utilizări: ca 
solvenți în industria petrolieră, ca lichid 
antigel contra înghețului în radiatoarele 
motoarelor cu explozie. Pornind de la 
glicoli se vor obține rășini poliesferice 
cu o largă sferă de întrebuințare în in
dustria textilă, chimică, de larg consum 
— lacuri, vopsele, pelicule ignifuge și 
termorezisfenfe în loc de furnir.

Tehnica modernă este o altă caracte
ristică a coordonatelor petrochimiei ro
mînești. Numai cele trei fabrici vor fi do
tate cu 12 000 aparate de măsură, con
trol și reglare automată, în majoritate 
electronice. De pildă, compoziția mate
riei prime care intră în reactoarele de 
polietilenă va fi urmărită de aparate nu
mite cromafografe — care funcționează 
pe bază de izotopi radioactivi (stronțiu 
90). Presiunile care trebuie menținuie, 
urmărite în reactoarele acestei fabrici 
sînt de ordinul a 1 500—2 000 atmosfere. 
Deși atif de complex, procesul de pro

ducție va fi supravegheat de un număr 
restrîns de operatori chimiști cu o înaltă 
pregătire.

Tablourile centralizate de comandă vor 
avea în combinat rolul hofărîtor în bunul 
mers al procesului tehnologic. Sala de 
comandă de la instalația de piroliză — 
în care are loc metamorfoza propanului 
care se transformă în etilenă și propilenă 
— se identifică cu un uriaș creier elec- 
tionic.

In cadrul primelor unităfi ale combi
natului, coordonatele petrochimiei mo
derne și-au dat întîlnire cu coordonatele 
esteticului. Hala în care se găsesc insta
lațiile pentru compundarea și omogeni
zarea polietilenei impresionează prin uti-, 
lajele și sistemele de transport aulomat. 
Eleganța plafonului, ambianța instalațiilor 
strălucitoare sugerează ideea că te afli 
într-o mare sală de concert, cu o uriașă 
orgă și aștepți ca în clipa următoare să 
răsune aici o-simfonie. Și ceea ce se va 
întîmpla în curînd va fi înfr-adevăr o 
simfonie, dar una în culori. Aici va avea 
loc și colorarea polietilenei.

Toate instalațiile de la primele trei fa
brici ale combinatului sînt moderne, la 
un înalt nivel tehnic. După calculele spe
cialiștilor, investițiile făcute se vor recu
pera în mai puțin de 2 ani,

E tînăr combinatul, la fel și oamenii 
care vor lucra aici. Cadrele au fost pre
gătite din vreme, Vîrsfa lor medie: mai 
puțin de 25 de ani. La vîrsta aceasta 
vor contribui la apariția unor noi file ale 
cronicii petrochimiei romînești.

Sever UTAN

VACCINAREA ANTIGRIPALÄ 
A POPULAȚIE!

Intre 20 decembrie a.c. și 15 ia
nuarie 1965 se va desfășura în în
treaga țară o acțiune de vaccinare 
antigripală a tuturor persoanelor în
tre 16 și 55 de ani din întreprinderi, 
de pe șantiere, din transporturi, unde 
procesul de muncă implică variații 
mari de temperatură sau expuneri 
la frig. Imunizarea, care se va efec
tua la locul de muncă, este admi
nistrată prin pulverizație sau insti- 
lație nazală cu un bivaccin.

Lucrările ședinței plenare a Consiliului 
Superior al Agriculturii

Miercuri au continuat lucrările ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii. In cursul dimineții au avut loc dezbateri în secțiile de specialitate ale Consiliului în legătură cu rapoartele prezentate în prima zi a plenarei. Vorbitorii — membri ai Consiliului Superior al Agriculturii, ai consiliilor agricole regionale și raionale, specialiști din unitățile agricole socialiste, din institutele de cercetări și de învățămînt a- gricol superior — au analizat felul cum s-a desfășurat munca în cursul acestui an în diferite sectoare ale agriculturii, înfățișînd rezultatele obținute. Au fost făcute numeroase propuneri cu privire la măsurile ce trebuie luate în anul 1965 pentru realizarea cu succes a sarcinilor de mărire a producției agricole, vegetale și animale, pentru consolidarea economico-organizatorică a unităților agricole socialiste, perfecționarea metodelor de muncă ale Consiliilor agricole și conducerilor gospodării-

instalații noi de telecomunicații 
fi automatizăriUzina „Electromagnetica" din Capitală realizează produse moderne pentru înzestrarea telecomunicațiilor și introducerea largă a automatizării în diferite ramuri industriale. In prezent aici se fabrică centrale telefonice automate cu o capacitate ce ajunge la 10 000 linii. Un colectiv de specialiști ai uzinei a proiectat și a construit un nou tip de centrală telefonică automată cu o capacitate de la 200 la 900 linii. în curînd va fi livrată căilor ferate și prima instalație de centralizare tip dispecer, compusă din aparatajul necesar pentru un post central al dispecerului și aparatura necesară pentru două posturi de linie corespunzătoare la 2 stații de cale ferată. Instalația contribuie la sporirea cu aproximativ 40 la sută a capacității de trafic de pe porțiunea deservită, la mărirea siguranței circulației trenurilor și la creșterea vitezei de circulație a trenurilor cu aproximativ 30 la sută.Uzina produce și diferite elemente de automatizare complet tranzistorizate. Ele folosesc, de exemplu, la semnalizarea desfășurării proceselor tehnologice în rafinării și distilerii, în comanda automată a instalațiilor de producere și transport a energiei electrice, în instalații de semnalizare și comandă a unor procese de producție din industria alimentară și ușoară etc. La „Electro-

Alegerile 
prezidențiale din ItalieLa cel de-al doilea scrutin al a- legerilor prezidențiale din Italia s-au obținut următoarele rezultate: Giovanni Leone 304 voturi ; Umberto Térraccini 251 voturi; Giuseppe Sa- ragat 138 voturi. Alți candidați au obținut sub o sută de voturi. Comparația față de primul scrutin arată 

lor de stat, S.M.T. și ale gospodăriilor colective.După-amiază, dezbaterile au avut loc în ședință plenară.La ședință au luat parte tovarășii Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Gh. Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.La discuțiile purtate în secțiile de specialitate și în plenară au luat cu- vîntul peste o sută de specialiști din diferite sectoare de producție agricolă.In cadrul discuțiilor din ședința plenară a vorbit tovarășul Gh. Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Lucrările ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii continuă. (Agerpres)

industrialemagnetica* se produc și instalații de telemecanică pentru controlul și urmărirea de la distanță a funcționării sondelor de petrol în pompaj, în cursul anului 1965, de la Uzina „Electromagnetica" vor fi livrate di-

Una din Instalațiilo destinate rafi
năriilorverselor sectoare ale economiei naționale noi instalații complet tranzistorizate, care vor contribui Iă extinderea automatizării proceselor de producție.

o diminuare de 15 voturi pentru Giovanni Leone, în timp ce numărul voturilor acordate unui alt exponent democrat-creștin, Amintoro Fanfani, a crescut de la 18 la 53. Președintele Camerei Deputaților a anunțat că neîntrunlndu-se majoritatea necesară se va proceda la al treilea scrutin joi dimineața. (Amănunte în 
pag. Vl-a).

Zambia

Resursele m’nerale 
au trecut în exploatarea 
statuluiPreședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, înaltul comisar britanic din Zambia, Monson, precum și un reprezentant al trustului „British South Africa Company“, au semnat la Lusaka un acord, potrivit căruia toate drepturile de exploatare a resurselor minerale zambiene trec exclusiv în competența guvernului a- cestei țări. Prin semnarea acestui acord se pune capăt în mod oficial privilegiilor trustului înființat în anul 1889 de colonialistul Cecil Rhodes. înainte de obținerea independenței Zambiei, trustul amintit obținea din exploatarea acestor minereuri venituri anuale de peste 6 000 000 lire sterline.
Demisia ministrului 
comerțului al S.U.A.Agenția United Press International anunță că ministrul comerțului al S.U.A., Luther Hodges, a demisionat. Președintele S.U.A., L. Johnson, expri- mîndu-șl regretul pentru această demisie, a anunțat că Hodges va fi înlocuit de John T. Connor, care va prelua oficial funcția de ministru al comerțului începînd cu data de 15 ianuarie 1965.



S C T N T E I A
PLENARE A CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTURII

eafcărife din agriciritură Iri acest an șl măsurile 
oentru îndenlinirea sarcinilor în 1965

Raportul prezentat de tovarășul Mihai DaleaLucrările ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii sînt consacrate analizei rezultatelor obținute în anul care s-a scurs. De asemenea, pe baza dezbaterilor ce vor avea loc în legătură cu cele mai importante probleme ale dezvoltării agriculturii noastre socialiste, vom stabili principalele măsuri menite să asigure îndeplinirea cu succes a sarcinilor puse de partid și guvern în agricultură pentru anul 1965, de creștere în continuare a producției agricole, vegetale și animale.în metisul său ascendent, agricultura noastră urmează calea trasată de partid de dezvoltare intensivă și multilaterală, prin mecanizarea complexă, chimizare, aplicarea în producție a celor mai noi cuceriri ale științei, care asigură creșterea neîntreruptă a producției agricole.Cu toate condițiile climatice vitrege din acest an producțiile obținute la principalele culturi sînt relativ bune, unele depășind nivelul celor din anii precedenți.Merită să fie evidențiate rezultatele obținute de sectorul fruntaș al agriculturii noastre — gospodăriile de stat. Multe dintre acestea realizează producții care le situează la nivelul celor din țările cu agricultura cea mai avansată. Gospodăriile de stat din trustul Sînnicolau Mare, bunăoară, au realizat 5 000 kg de porumb boabe la hectar de pe 13 550 hectare ; ceje din trustul Călărași au obținut 4 880 kg la ha de pe 13 560 hectare ; iar cele din trustul Suceava 4 240 kg la ha de pe 11 690 hectare.în gospodăriile colective, producția medie de grîu la hectar realizată esțe apropiată de nivelul celei din anul precedent, iar la porumb îl depășește. Gospodăriile colective din raionul Sînnicolau Mare, de pildă, au obținut 3 620 kg de porumb boabe la hectar de pe supra-, fața de 22 898 hectare, cele din raionul Negru Vodă au realizat 3 250 kg la ha de pe 26 530 hectare, iar gospodăriile colective din raionul Zim- nicea au realizat 3 101 kg la ha de pe 17 082 hectare. Gospodăria colecr tivă din Biled, regiunea Banat, a realizat 4 320 kg porumb la hectar de pe 1 026 hectare, gospodăria colectivă din Cobadin a obținut 4 266 kg la ha de pe 1170 hectare, gospodăria colectivă din Munteni-Buzău, regiunea București — 4153 kg la ha în-medie de pe 1104 hectare.Recolte bune s-a.u obținut și la floarea soarelui și îndeosebi la sfecla de zahăr!în legumicultură s-au dezvoltat în continuare baza materială și concentrarea producției în unități specializate, . s-au lărgit, suprafețele, irigate, ale serelor și răsadnițelor, ceea ce a făcut ca producția de legume preliminată în acest an. în sectorul socialist al agriculturii, să fie mai mare decît cea realizață anul trecut.Patrimoniul viticol a crescut cu peste 18 000 hectare, iar cel pomicol cu aproape 24 000 hectare, din care 20 000 hectare în gospodăriile colective, punîndu-se în valoare terenuri improprii altor culturi.în zootehnie s-a acordat, în continuare, atenție sporirii efectivelor din sectorul socialist al agriculturii, precum și îmbunătățirii calitative a șeptelului. în gospodăriile de stat, efectivele de animale au crescut cu 9 la sută la bovine, 10 la sută la porcine și cu 63 la sută la păsări.în gospodăriile colective, efectivele de animale au sporit cu 3 la sută la bovine, cu 5 la sută la ovine, cu 9 la sută la porcine și cu 8 la sută la păsări, sporuri care s-au realizat în special pe seama prăsilei proprii.Din toate aceste date rezultă că, în ciuda greutăților și neajunsurilor care au existat, rezultatele obținute în agricultură au permis ca și în acest an să se asigure satisfacerea nevoilor de consum ale populației, a cerințelor industriei, alimentare și ușoare și a angajamentelor externe.Aceste rezultate dovedesc încă o- dată justețea orientării partidului nostru cu privire la dezvoltarea intensivă și complexă a agriculturii. Ele se datoresc măsurilor luate de stat pentru lărgirea bazei tehnice- materiale, muncii harnice a colectiviștilor și mecanizatorilor, aportului consiliilor agricole și specialiștilor din unități, care și-au îmbogățit experiența în conducerea și organizarea procesului de producție și în a- plicarea pe scară largă a cuceririlor științei.Recent, plenara C.C. ăl P.M.R. a dezbătut și aprobat planul de stat pe 1965. precum și măsurile preconizate în vederea realizării lui. Anul • 1965 — ultimul an al planului de 6 ani — va marca un nou și important pas înainte în dezvoltarea industriei socialiste, a întregii noastre economii naționale.în agricultură, care-și va continua și mai susținut mersul pe calea dezvoltării intensive și multilaterale, în anul 1965, accentul se pune ca și pînă în prezent pe sporirea în continuare a producției de. cereale și în principal de grîu și porumb, prin creșterea recoltelor la hectar. Această sarcină, de cea mai mare însemnătate economică și politică, se va realiza prin ridicarea fertilității solului, folosirea semințelor selecționate, ~ valoroase și utilizarea mai bună a bazei tehnico-materiale. O dezvoltare importantă va cunoaște în 1965 și .patrimoniul nostru viticol și pomicol, precum și cultura plantelor tehnice și legunhcultufa. în Zootehnie, obiectivul principal este, ridicarea calității efectivelor, și creșterea productivității lor, prin furajarea rațională, selecție, apărarea sănătății etc.

Și în anul 1965 statul nostru va dezvolta baza tehnico-materială a agriculturii. O parte însemnată a investițiilor se va folosi pentru dotarea, în continuare, a agriculturii cu tractoare, pluguri, semănători, combine pentru recoltat păioase, precum și combine pentru recoltat porumb, depănușătoare, mașini pentru recoltatul cartofilor și sfeclei de zahăr.Ca urmare a investițiilor mari făcute de stat pentru dezvoltarea industriei chimice și a intrării parțiale în funcțiune a noi combinate, agricultura va primi în 1965 cu 56 la sută mai multe îngrășăminte, substanță activă, decît se prevede să fie livrate în acest an.Un volum important de investiții va fi folosit pentru dezvoltarea creșterii animalelor în gospodăriile de stat. în anul viitor se vor construi noi complexe de porcine, combinate de păsări și se va trece la construirea unor complexe pentru vaci care să fie date în funcțiune în 1965 și în 1966.Acestea sînt principalele sarcini care revin agriculturii din planul de stat pe anul 1965. Pentru îndeplinirea lor considerăm că este necesar să analizăm împreună, în mod critic, problemele principale ale sporirii producției agricole, să scoatem la iveală lipsurile din munca noastră și pe baza experienței cîștigate șă găsim cele mai corespunzătoare măsuri pentru înlăturarea lor.Așa cum am arătat, sarcina principală în sectorul producției vegetale rămîne, în continuare, sporirea producției și calității produselor la cérealele de bază — grîu și porumb. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să aducem în dezbaterea plenarei principalele probleme care se ridică în activitatea unităților noastre de producție. Este adevărat că, în ultima perioadă, producția globală de cereale a crescut an de an. Trebuie să arătăm însă că a- ceaștă creștere nu se datorește unui efort egal al tuturor regiunilor, raioanelor și unităților. Dacă în regiunile Dobrogea, Banat, București și altele, producția a marcat în toți acești ani un mers ascendent, în condiții climatice nu întotdeauna din cele mai favorabile, în alte regiuni ca Iași, Cluj, Maramureș s-au manifestat fluctuații mari, iar producțiile la hectar se mențin încă la un nivel nesatisfăcător. Cauza principală a producțiilor încă scăzute din unele regiuni, în special la grîu, se datorește modului necorespunzător în care se aplică măsurile agrotehnice. Pentru înlăturarea acestor deficiențe, consiliile agricole, specialiștii vor trebui să asigure, folosirea rațională a tractoarelor și mașinilor agricole, să sprijine conducerile unităților în amplasarea judicioasă a culturilor și organizarea muncii pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor.Realizarea cu succes a sarcinilor de creștere a producției agricole și în primul rînd a producției de cereale este condiționată într-o măsură hotărîtoare de folosirea judicioasă a pămîntului, de extinderea suprafeței arabile și utilizarea rațională a acesteia. Pentru lărgirea suprafeței arabile a țării s-au depus eforturi mari și s-au cheltuit sume importante. Este necesar ca în viitor să ne ocupăm mai îndeaproape de valorificarea la maximum a tuturor resurselor ce duc la creșterea suprafețelor arabile, de ținerea unei evidențe la zi a terenurilor pe deținător și pe categorii de folosință, de întocmirea lucrărilor de organizare a teritoriului, de verificare atentă a cererilor de scoatere din circuitul agricol a terenului arabi.l, împiedicînd trecerea a- cestuia la alte folosințe.Asigurarea de semințe cu valoare biologică ridicată constituie unul din factorii cei mai importanți care contribuie la sporirea recoltelor. Comisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor și Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice, cu sprijinul specialiștilor din unitățile de producție, trebuie să stabilească, în timpul cel mai scurt, raionarea soiurilor pe zone naturale, pe baza consultării largi a specialiștilor din producție, făcîndu-se pe parcurs numai corectivele absolut necesare, în funcție de soiurile noi care se creează. Secția de cereale și plante teh- nice din Consiliul Superior al Agriculturii și consiliile agricole regionale, cu sprijinul stațiunilor ' experimentale și al trusturilor gostat, să asigure producerea de semințe valoroase la toate culturile. Agrosemul are datoria să organizeze mai bine înmulțirea semințelor pe bază de contract și să ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care duc la impuri- ficări.In anul 1964 îngrășămintele organice și chimice au fost folosite mal bine. Consiliile agricole regionale și raionale trebuie să repartizeze îngrășăminte chimice pe gospodării în mod diferențiat, ținînd seama de culturile și fertilitatea solurilor din unitățile respective. De asemenea trebuie acordată mai multă atenție folosirii cu eficiență maximă a îngrășămintelor și păstrării acestora.Extinderea suprafețelor irigate, și exploatarea rațională a celor existente trebuie să constituie una din preocupările de seamă ale consiliilor agricole, conducerilor și specialiștilor din unități. Atenția trebuie îpdreptată în primul, rînd spre sursele locate.Unul din factorii care condiționează realizarea sarcinilor privind creșterea producției la cereale, ca și la 

alte culturi, este aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a atacului bolilor și dăunătorilor. Este de datoria centrelor de prognoză și avertizare să anunțe o- perativ apariția atacurilor de boli și dăunători și momentul optim de tratare, iar specialiștii din unități să controleze starea culturilor și să a- sigure folosirea la timp și cu multă grijă a substanțelor de combatere.Experiența unor regiuni ca Dobrogea ne arată cît de important este să așezăm mai judicios speciile de animale în funcție de condițiile concrete de creștere rațională, cu rezultate bune, existente în fiecare zonă și unitate. In anul 1964 s-a acordat o atenție mai mare acțiunii de reproducție - a animalelor, ca linul din factorii hotărîtori de îmbunătățire calitativă a efectivelor din gospodăriile colective. Sînt totuși cazuri cînd reproducătorii sînt întreținuți și folosiți în mod nerațional, în special în zonele necolectivizate. Consiliile a- gricole și specialiștii trebuie să ia măsuri pentru întocmirea și urmărirea permanentă a planului de montă și fătări, dezvoltarea acțiunii de însămînțări artificiale și asigurarea în toate zonele a reproducătorilor necesari, din rasele corespunzătoare efectivelor- matcă. Totodată este necesar ca acțiunea de selecție să se extindă în toate unitățile cu efective valoroase. Atenția să fie îndreptată spre asigurarea condițiilor normale de creștere și dezvoltare a animalelor tinere, luîndu-se măsuri corespunzătoare privind alimentația, îngrijirea și întreținerea rațională a acestora.Ca urmare a preocupării mai susținute a consiliilor agricole și a gospodăriilor colective, furajele sînt asigurate în proporție mai mare decît în anii precedenți. Consiliile a- gricole vor trebui să îndrume unitățile pentru folosirea mai bună a suprafețelor destinate producerii nutrețurilor, extinderea în cultură a plantelor furajere valoroase, care a- sigură cea mai mare cantitate de unități nutritive și proteine.Așa cum am arătat, la obținerea unor producții sporite o contribuție importantă au adus-o mecanizatorii. Executarea în termen optim și de calitate superioară a tuturor lucrărilor — de la arat și pînă la recoltat — este sarcina principală căreia mecanizatorii, conducerile S.M.T. și G.A.S. trebuie să-i acorde toată atenția.Asigurarea agriculturii cu cadre de specialitate este o preocupare importantă a statului nostru. Folosind cît mai judicios aceste cadre, consiliile agricole au totodată sarcina de a îndruma gospodăriile colective să trimită elevi la școlile agricole dintre fiii de colectiviști, potrivit nevoilor de cadre în perspectivă și să folosească fondul social-cultural în principal pentru pregătirea cadrelor. O mare a- tenție trebuie să se acorde bunei desfășurări a învățămîntului agrozootehnic de 3 ani, care are o însemnătate deosebită în ridicarea nivelului de cunoștințe agricole al maselor de colectiviști.Precum se știe, activitatea gospodăriilor colective se desfășoară pe baza planurilor de producție și financiare pe care și Ie întocmesc anual. Planul de producție al gospodăriilor colective este o lucrare proprie a acestora, prin care stabilesc sarcinile ce și le propun pentru anul viitor, ținînd seama de posibilitățile reale și de condițiile lor concrete. Organul care stabilește planul de producție și financiar este adunarea generală a membrilor gospodăriei colective. Consiliile agricole și specialiștii din unități au datoria să sprijine gospodăriile, din punct de vedere tehnic și metodologic, la întocmirea planului pe anul viitor și la stabilirea măsurilor pentru îndeplinirea lui.Contractele încheiate de către organizațiile comerciale cu gospodăriile colective pentru vînzarea produselor agricole reprezintă o pîr- ghie economică importantă pentru îndrumarea producției agricole, potrivit nevoilor economiei naționale și intereselor gospodăriilor colective. La încheierea contractelor, gospodăriile colective, de comun acord cu organizațiile comerciale, stabilesc atît felul cît și volumul producției pe care o contractează, în raport cu condițiile de producție pe care le au. Consiliile agricole trebuie să indice zonele cele mai favorabile de dezvoltare a diferiteloi’ culturi și pe această bază organele contractante să încheie contractele cu unitățile de producție.Acordînd în continuare un puternic sprijin gospodăriilor colective, statul nostru a pus la dispoziția a- cestora și în anul 1964 importante credite pe termen lung. De asemenea, gospodăriile colective au investit mari sume din fondurile proprii, în vederea folosirii eficiente a creditelor care se vor acorda în anul viitor gospodăriilor colective, consiliile agricole vor trebui să îndrume gospodăriile colective pentru ca acestea să analizeze cu toată grija și răspunderea investițiile ce urmează să fie efectuate în anul 1965. Alegerea obiectivelor pentru investiții este o problemă importantă a- supra căreia trebuie să hotărască, de la început, gospodăria colectivă care execută această investiție potrivit nevoilor și posibilităților ei concrete, ca fiind cea mai în măsură să stabilească oportunitatea și eficiența investițiilor.Cu ocazia întocmirii planurilor de producție și financiare pe 1965, con

siliile de conducere ale gospodăriilor, întocmind un plan real care să asigure un echilibru între venituri și cheltuieli, trebuie sprijinite să stabilească măsurile ce se impun în vederea realizării acestor planuri.Principala cale de realizare a veniturilor bănești în gospodăriile colective o constituie vînzarea produselor pe bază de contracte încheiate cu organizațiile comerciale. Realizarea veniturilor prevăzute cere din partea conducerilor gospodăriilor colective și specialiștilor din aceste unități să se preocupe în mai mare măsură de valorificarea producției obținute, de încasarea tuturor drepturilor ce li se cuvin pentru produsele livrate.Gospodăriile colective, îndrumate de organele de partid și de stat, au folosit forme de organizare și retribuire a muncii care au contribuit la sporirea cointeresării materiale a colectiviștilor în creșterea producției agricole. în domeniul organizării și retribuirii muncii există însă unele lipsuri care se datoresc și faptului că recomandările în vigoare sînt depășite. Este o sarcină de seamă a noastră, a tuturor, de a perfecționa organizarea și retribuirea muncii, asigurîndu-se o mai strînsă legătură între producția realizată și veniturile obținute de fiecare colectivist în parte, pe baza îmbinării armonioase a intereselor personale ale colectiviștilor cu cele obștești.Consiliile agricole regionale și raionale, specialiștii care luorează nemijlocit în producție, pe baza experienței cîștigate, a îndrumărilor date de organizațiile de partid, aduc o contribuție importantă la buna organizare a procesului de producție, la realizarea sarcinilor de plan, la consolidarea economico- organizatorică a gospodăriilor colective. Rezultatele de pînă acum au scos în evidență eficacitatea ședințelor de secții atunci cînd acestea sînt însoțite de schimburi de experiență și demonstrații practice. A intrat în practica unor consilii agricole raionale metoda ținerii ședințelor plenare lunare sau a celor de comitet executiv la gospodării colective fruntașe. De asemenea, tinerea ședințelor de comitet executiv în gospodăriile cu rezultate slabe în producție (așa cum s-a procedat în raioanele Salonta, Tîr- goviște, ' Sighișoara, Titu și altele) a permis acordarea unui sprijin concret conducerilor gospodăriilor colective pentru a scoate la iveală cauzele rezultatelor economico-fi- nanciare nesatisfăcătoare și a stabili măsuri eficiente în1 vederea înlăturării lor 's •' ....... ■Este necesar ca asemenea metode să fie extinse cît mai mult și să devină una din formele principale pentru introducerea în producție a metodelor înaintate.Dezvoltînd experiența acumulată, trăgînd învățăminte din lipsurile care s-au manifestat pînă în prezent, consiliile agricole trebuie să-și îmbunătățească activitatea, să-și concentreze eforturile pe problemele majore ale producției agricole, să acorde gospodăriilor colective un sprijin concret pentru ca acestea să-și însușească cît mai repede și cît mai temeinic metodele de organizare și de conducere a producției pe care le necesită conducerea unei mari întreprinderi agricole socialiste. .Una din problemele căreia consiliile vor trebui să-i acorde toată atenția o constituie sprijinirea gospodăriilor colective încă neconsoli— date. Ajutorul trebuie să aibă un caracter concret și permanent și să ducă la sporirea producției și a veniturilor gospodăriilor colective.In anul 1964, Consiliul Superior al Agriculturii, secțiile acestuia și-au îmbunătățit metodele și stilul de muncă. Ședințele secțiilor, schimburile de experiență, studiile și recomandările elaborate au cuprins, de regulă, problemele cele mai urgente și actuale ale producției agricole, contribuind la sprijinirea concretă și calificată a consiliilor agricole și a specialiștilor din unități, la realizarea sarcinilor ce au revenit agriculturii în acest an. Pentru perioada care urmează este necesar ca în comitetul executiv, în ședințele plenare și cele de secții ale Consiliului Superior al Agriculturii, să fie analizate temeinic problemele noi și de perspectivă ale producției agricole.In perioada în care s-a desfășurat activitatea pentru producția acestui an. oamenii muncii de pe ogoare au arătat încă odată că urmează cu încredere cuvîntul partidului nostru, care a orientat în mod statornic agricultura pe calea dezvoltării intensive și multilaterale, prin îmbinarea armonioasă a diferitelor ramuri de producție, ținînd seama de condițiile economice și pedoclimatice ale fiecărei unități. Realizările obținute pînă în prezent, scoaterea cu curaj la iveală a lipsurilor ce s-au manifestat și hotărîrea de a le înlătura constituie cea mai bună garanție că obiectivele stabilite pentru 1965 vor fi îndeplinite cu succes, ceea ce va constitui un pas important înainte pe drumul dezvoltării agriculturii noastre socialiste.Avem convingerea că membrii Consiliului Superior al Agriculturii, toți lucrătorii din agricultură vor munci cu entuziasm și hărnicie pentru aplicarea tuturor măsurilor de care depind creșterea producției agricole, vegetale și animale, consolidarea economică-organizatorică a unităților agricole socialiste.

Noi construcții de locuințe în orașul Pitești

PE TEME DE CONSTRUCȚII

La planșeta proiectanților
Realizarea noilor construcții industriale și de locuințe, extinderea și modernizarea ansamblurilor existente impun studierea atentă și competentă a dezvoltării armonioase a localităților. Această sarcină revine în întregime direcției noastre de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor — în toată complexitatea ei — de la întocmirea de studii inițiale, pînă la cele de dotare tehnico-edilitară a noilor ansambluri urbanistice.încă de la începutul acestui an, pe baza profilului economic al principalelor localități din regiune în care sînt prevăzute noile obiective industriale sau modernizările și extinderile la cele existente, s-au, studiat zonele cele mai corespunzătoare de dezvoltare urbană. în funcție de studiile urbanistice preliminare, avizate de forurile centrale, lucrătorii direcției au trecut la întocmirea proiectelor în diferite faze, pînă la çele de execuție. Programul de proiectare al D.S.A.P.C. a fost corelat de. la bun început cu planul de investiții al regiunii în scopul studierii celor mai bune soluții și pregătirii din timp a documentațiilor tehnice pentru obiectivele prevăzute a se executa în cursul anului viitor.Din volumul construcțiilor pentru 1965, ponderea cea mai mare o au locuințele. Pentru , orașele Rîmnicu Vîlcea,'. Curtea, .de Argeș și Slatina am -asigurat în "întregime documentațiile. La Cîmpulung, în scopul devansării documentației, s-a întocmit faza cumulată (studiul tehnico-eco- nomic și detaliul de sistematizare)

De ce s-a impus o nouă analiză
Prin mai anul acesta, biroul Comitetului regional de partid Hunedoara a analizat activitatea trustului de construcții din localitate. Faptul nu era deloc întîmplător. Colectivul trustului avea sarcina să construiască în acest an la Deva, în Valea Jiului, la Brad și Cugir peste 2 600 apartamente, precum și numeroase obiective social-cultura- le. La acea dată, situația pe șantierele de locuințe nu era de loc mulțumitoare. Ședința venea tocmai la timp pentru constructori. După numai 6 luni, adică la jumătatea lui noiembrie, pe agenda biroului comitetului regional a fost înscrisă din nou problema locuințelor.De ce s-a impus o nouă analiză ?Să încercăm să dăm un răspuns la această întrebare urmărind activitatea șantierelor trustului. Nu intenționăm să diminuăm cîtuși de puțin eforturile constructorilor ; pînă în prezent ei au dat în folosință aproape 1200 apartamente. Multe șantiere au dobîndit o experiență pozitivă, obțin rezultate mult mai bune în urgentarea lucrărilor. Totuși realitatea arată că activitatea trustului nu satisface nici în prezent. Pe șantierele de la Lupeni, Petroșeni, Deva, Vulcan și Petrila, construcția unui mare număr de apartamente este rămasă în urmă, ceea ce a determinat, ca în primele zece luni ale anului trustul să realizeze numai 40,3 la sută din plan. La aceasta se adaugă și depășirea costului lucrărilor cu mai bine de 15 milioane lei. Cauza principală a acestor neajunsuri nu este nouă, ea se cunoaște mai de mult, constituind și în anii trecuți obiectul unor critici aspre la adresa trustului regional de construcții.Un colectiv alcătuit din specialiști, la indicația biroului comitetului regional de partid, a ajuns, după o analiză amănunțită, la concluzia că defecțiunile existente pornesc de la organizarea șantierelor. Proiectele de organizare, care după cum se știe constituie puncte de plecare în munca fiecărui constructor, nu sînt bine întocmite și respectate. Datorită faptului că șantierele n-au fost sprijinite suficient în organizarea lucrărilor, au rezultat depășirea cheltuielilor de organizare, un ritm de lucru nesatisfăcător.Deficiențe există în aprovizionarea șantierelor. Cu excepția șantierului de la Cugir, trustul n-a rezolvat nici pînă acum proble

pentru noi blocuri de locuințe. Această documentație este în curs de avizare, iar pe linie de proiectare au fost luate toate măsurile ca proiectele de execuție pentru primele blocuri să fie elaborate în cursul trimestrului I al anului viitor. Paralel cu aceste lucrări la D.S.A.P.C. se elaborează proiecte de execuție pentru circa 900 apartamente în zona Pitești-sud, dintr-un total de 2 500 apartamente, pentru care documentația este avizată. Aceste proiecte, programate a fi terminate pînă la sfîrșitul anului în curs, constituie completarea frontului de lucru al constructorului, cît și sarcina de plan pe 1965.Precizăm că ansamblurile de locuințe menționate se proiectează cu toate dotările social-çulturale și tehnico-edilitare necesare asigurării unui grad de confort optim, înlătu- rîndu-se astfel situațiile din anii trecuți cînd asemenea lucrări erau lăsate pe planul al doilea. In zona Pitești-sud s-a executat prin devansare și s-a dat în folosință o școală cu 24 săli de clasă înainte de a se începe construcția locuințelor, iar o dată cu primul lot de 900 apartamente se va realiza un complex comercial cuprinzînd toate sectoarele de servire și o sală de cinema cu 600 locuri. în cadrul întregului ansamblu ce se va realiza pînă la finele anului 1966, s-au mai prevăzut un dispensar, un punct comercial parcuri de odihnă și agrement, parcaje și garaje pentru turisme. Cu multă grijă au fost proiectate și construcțiile de locuințe din celelalte orașe ale regiunii.

ma bazelor statornice de aprovizionare cu toate că se cunosc amploarea și structura construcțiilor de locuințe din regiune. Aprovizionarea se face deseori în salturi, nu se indică precis termene și furnizori. Unele șantiere mai sînt încă aprovizionate peste necesar cu diferite materiale în dauna altora, se mai face exces de manipulări și transporturi care grevează asupra costului pe apartament. Avea perfectă dreptate un tovarăș care în ședința amintită afirma : „Asemenea situații sînt consecințele aprovizionării pe bâză de hîrtii și nu prin cunoașterea reală a necesarului fiecărui șantier".Criticile formulate la adresa trustului hunedorean de către organele locale de partid sau de ziarul nostru primeau răspuns prin explicarea unor cauze obiective, printre care un loc de frunte ocupa lipsa de utilaje și mecanisme. Cît de o- biective sînt cauzele respective se poate vedea dintr-un studiu al comisiei economice a comitetului regional de partid ■ „Șantierele T.R.C.H. sînt bine înzestrate cu utilaje. Numai în acest an le-au fost puse la dispoziție utilaje și mecanisme în valoărea de peste 5.5 milioane lei. printre care excavatoare, buldozere, autocamioane, macarale și altele". Tot din acest studiu aflăm și părerea unor specialiști competent! : „Mecanizarea pe șantierele trustului este departe de a fi folosită intensiv". Să ilustrăm acest lucru cu un exemplu excavatoarele de 0,15 metri cubî, utilaje de mare mobilitate sapă numai 4 100 metri cubi, în loc de 80 000 cîți sînt planificați în vreme ce planul la săpături mecanizate este realizat doar în proporție de 35 la sută.Folosirea defectuoasă a utilajelor se explică și prin faptul că nici la ora actuală nu sînt delimitate precis atribuțiile și răspunderile între trust, grupuri și șantiere cu privire la utilizarea mijloacelor mecanizate. Această treabă este împărțită între serviciile producție, mecanizare și tehnic plus întreprinderea de prestații și producție industrială. Serviciile și șantierele își declină de cele mai multe ori răspunderea. iar consecințele se reflectă negativ în producțieCum era și firesc asemenea deficiențe organizatorice au provocat un ritm lent de lucru pe șantierele

Eforturile pe care le depune întregul nostru colectiv de proiectant! ne permit să apreciem că, pînă la sfîrșitul acestui an, volumul ,^da proiectare planificat va fi depășit. In acest scop, am trecut la organizarea mai eficientă a activității direcției noastre. Pentru proiectele de importanță deosebită, care se referă la marile ansambluri — zonele Pitești-sud, Vișoi-Cîmpulung — au fost alcătuite colective complexe formate din ingineri și arhitecți cu bogată experiență. Arhitecții Dan Prodescu și Radu Răuță, inginerii constructori Dorel Gheorghe, Maria Teodoreanu, Valeria Popescu, inginerii instalatori Alexandru Sîrbu, Marcel Nițu și alții s-au străduit să rèalizezê proiecte bunei ansambluri bine închegate arhitectonic. Calitatea proiectelor a fost asigurată prin îndrumări și consultări pe parcursul întocmirii lor ale comisiei tehnice interne, cît și în cadrul sectoarelor de specialitate ale instituțiilor centrale. Totodată, proiectanții consultă permanent materialul documentar existent la bibliotecă și serviciul tehnic. Pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale inginerilor și arhitecților direcției noastre, s-au inițiat schimburi de experiență la Xași și Galați, ședințe de prelucrare a materialului documentar de noutăți pe fiecare atelier, studierea normativelor. S-a pus un accent deosebit pe utilizarea proiectelor tip și secțiuniloi’ directive în vigoare.
Arh. Valeriu MÂNU 
directorul D.S.A.P.C.-Argeș

trustului. Durata de execuție pe bloc este din această cauză încă mare. La Deva, de pildă, blocurile 9 și 9 A au fost ridicate la roșu în 12 respectiv 14 luni. Și acestea nu sînt cazuri izolate. Durata de execuție se prelungește în mod nejustificat și datorită refacerilor unor lucrări de slabă calitate, sesizate de beneficiari. Timpul irosit cu aceste refaceri se ridică între 20 și 60 de zile. Justificări s-au prezentat destule, cu diferite prilejuri, atît de trust cît și de șantiere Adevăratele cauze au ieșit la iveală însă abia după ce s-a întreprins un control amănunțit pe șantiere. Cu acest, prilej s-a constatat că numărul de ore planificat pe apartament — 2 800— 2 900 de ore — este mult prea îngăduitor chiar și față de realizările medii pe trust. Acest indicator sintetic în construcții nu numai că nu este mobilizator, dar nici nu este urmărit pe șantiere.Din analiza întreprinsă a reieșit totodată că pe șantierele trustului > există un slab control operativ, o insuficientă asistență tehnică, pentru că inginerii și tehnicienii nu-și fac simțită prezența în mod real și util pe șantiere. La grupul de șantiere Deva, spre exemplu, la doi pași de centrala trustului, lucrează 12 ingineri și 60 de tehnicieni șÎ maiștri, la un volum de 528 apartamente. Totuși asistența tehnică nu satisface nici pe departe Cauza : prea puțini ingineri lucrează direct la execuția construcțiilor, prea puțini sînt prezenți pe schele, acolo unde se hotărăște de fapt soarta realizării locuințelor planificate, calitatea lucrărilor.
★Considorînd îndeplinirea planului de locuințe în acest an ca o pre- miză sigură pentru realizarea construcțiilor viitoare, din indicația biroului Comitetului regional de partid au fost stabilite o seamă de măsuri privind perfecționarea organizării muncii șl intensificarea ritmului de lucru. Rămîne în sarcina trustului, a sfatului popular regional, în sarcina organizațiilor de partid aplicarea întocmai a acestor măsuri, astfel ca șantierele de locuințe din regiune să se alinieze în cel mai scurt timp în rînd cu celelalte colective fruntașe. - ,
Laurenfiu VfSKI coresp. „Scînteji**
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O EXPRESIE MONUMENTALĂ A POPORULUI
Deși în fond un scriitor „cult“, Creangă rămîne popular într-un sens înalt. Creația lui e lipsită de 

personalitate morală, de Weltanschauung individual. Asta se în- tîmplă numai creatorilor excepționali, unui Shakespeare, de pildă. Orice autor, în afară de faptul că aparține unui curent (clasicism, romantism, realism, naturalism etc.), are orizontul său, de la care privește viața și care îi poartă numele. Goethe este wertherian, faus- tian și goethean, Byron byronizea- ză, Lamartine lamartinizează. Natură, gest moral, totul e așa de impregnat de persoana creatorului, încît dacă încerci a copia aceste aspecte, cazi neapărat în pastișă. Există, în timpul desfășurării unor astfel de personalități creatoare, fenomene de modă. Lamartinistul, într-o redingotă impecabilă, cu o mînă sidefoasă, introdusă pe jumătate în întredeschizătura hainei, contemplă un lac rotund, obișnuit stînd pe o bancă de piatră, intrată puțin în ruină din pricina vegetației impetuoase. O salcie pletoasă și aeriană ca o ploaie nu lipsește. Wertherianul zace la pămînt, scăldat în sînge, cu un pistol lîngă el. In mînă strînge medalionul u- nei Lotte oarecare. Byronianul, cu părul vîlvoi, ou cămașa fîlfîind în

de acad. G. CĂLINESCU svînt, cu fața mistuită și sumbră, șade la prora unei corăbii cu pîn- ze, de unde vede în depărtare o Grecie antică în demolițiune, nocturnă și melancolică. Eminescianul zice :„Vino-n codru la isvorul Care tremură pe prund. Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund".Cu greu se va pretinde însă ca cineva „crengizează". Există latent, în popor, mii de Creangă : u- nul singur pînă acum a sublimat mesajul lor. E vorba de a descrie cîntecul privighetorilor în poiană ? Nici un împrumut făcut muzicii, ci simple replici curente. „Curente" nu-i de ajuns spus. Simple replici, repetate de veacuri, ajunse la o conciziune extremă, la o lustruire de cremene. Este cu desăvîrșire exclus ca un autor obișnuit să aibă norocul să spună atît de simplu și cuprinzător „Tă-vă pustia, privighetori, să vă bată...". Pentru asta trebuie să fii împins de la spate de milioane de țărani, să vorbești în graiul lor, să fii unul exprimînd pe toți, absolut-obiectivul, golit de orice umbră de egotism și de or

goliu artistic, deși nu lipsit de simțul artei impersonale.în materie de emoții, cazul lui Creangă e mai simplu. Nu are de spus despre copilărie mai mult decît alții. Chiotul lui este însă mai plin, sonor ca o voce minunată distinsă într-o gloată, și se rezumă la : „Și, Doamne, frumos era pe atunci...". Așa cum există „idei primite", sînt și sentimente, adevăruri primite, însă nu de la generații limitate, ci de la un popor întreg, cu procesul de gîndire prudent, totuși în mișcare. Un creator popular genial este anulat ca individ și fortificat ca exponent.De aceea, despre Creangă, ca artist, sînt puține de spus, și studiile se pierd în divagații. Un muzician poate imita huietul apelor, un pictor poate zugrăvi priveliștea, dar astea sînt succedanee artistice, nu impresii critice. Creangă este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza ei istorică ce se numește poporul romîn, sau, mai simplu, e poporul romîn însuși, surprins într-un moment de genială expansiune. Ion Creangă este, de fapt, un anonim.
(Fragment din noua ediție revă

zută a cărții „Ion< Creangă — viața 
și opera", în curs de apariție).

ion IR1MESCU ion Creangă

Marile opere de artă au privilegiul de a fi întotdeauna actuale. Recitim pe Creangă și îl descoperim de fiecare dată, ca și cum scrierile sale ne-ar fi contemporane.Creangă este un observator atent al realității înconjurătoare. In scrierile sale, el dă sinteze, animate de o viață intensă. Personajele se mișcă și vorbesc într-o lume în care pătrundem cu încîntarea primei descoperiri. „Amintirile din copilărie", cu oameni, priveliști și întîmplări, ne devin atît de familiare, încît lumea lor poate fi evocată la cea mai mică solicitare a noastră.Creangă a fost un artist desăvîr- șit al narațiunii, și un om plin de vervă și de jovialitate. Rîsul sănătos, cu fine nuanțe de ironie, animă toate paginile sale. Prietenia dintre Creangă și Eminescu, desele lor în- tîlniri la Iași cred că se explică și prin autenticitatea pe care o degajă opera și personalitatea lui Creangă. Eminescu a regăsit în Creangă un izvor nesecat de tradiții populare (cîntece, snoave, strigături, cuvinte regionale), mult prețuite de poet. Fără îndoială, conversația lui Creangă trebuia să fi fost plină de pitoresc și de culoare locală. Oriunde deschidem opera sa, întîlnim pasaje revelatoare în acest sens. Tezaurul de cunoștințe moștenite din tată în fiu a fost sursa de la care s-a alimentat arta scriitorului.Eroii lui Creangă sînt țărani ade- vărați, prudenți în exprimarea judecăților, pe care preferă să le formuleze în ziceri și pilde. întîlnim la unii din eroi tendința de atenuare a

de acad. Al. ROSETTI
expresiei, iar personajele feminine se remarcă, în genere, prin dîrzenie în exprimare. Aceste trăsături caracteristice se pot regăsi, de exemplu, în discuția dintre tatăl și mama lui Creangă, privitoare la educația fiului lor. în acest pasaj, mama scriitorului folosește ziceri și pilde, iar soțul îi răspunde citînd fragmente din cărțile de slujbă bisericească. Totul e redat cu o minuțiozitate desă- vîrșită, și nu fără o notă de fină ironie.Dacă analizăm limba scrierilor lui Creangă, constatăm că ea cuprinde un număr de elemente regionale, a- șezate la locul cel mai potrivit. Desigur Creangă are un stil propriu, rezultat dintr-o muncă uriașă de a- decvare a vorbirii orale Ia necesitățile limbii literare. In acest sens, Creangă este un mare creator de limbă literară, înzestrată cu un accent propriu. Acest material lingvistic bogat, cuprinzînd regionalisme care îi dau un puternic caracter moldovenesc, este turnai în tipare profund personale.Ion Creangă a deschis graiului moldovenesc o poartă largă de pătrundere în stilul beletristic al limbii literare romînești. Recitindu-1, avem impresia că pătrundem într-o lume extrem de atrăgătoare, cu oameni plini de haz și de voie bună, în care gluma și vorba de spirit o- cupă primul loc.Lumea țărănească a lui Creangă, atît de bogat și expresiv înfățișată, alcătuiește una din pietrele de temelie în moștenirea literară a poporului nostru.

Geta BRĂTESCU Ilustrații la poveștile lui Creangă

REALISMUL
OPEREI LUI CREANGĂ

In cuprinsul literaturii romîne moderne, primele manifestări ale realismului ca metodă de creație le aflăm în scrierile unui Costache Negruzzi și, mai apoi, la Filimon sau la Ghica, prozatori a căror tendință fundamentală era să observe cu exactitate realitatea, spre a compune din impresiile acumulate tablouri ale mediului uman și social. Chiar cînd scriu povestire istorică ei procedează ca și cum ar fi martorii nemijlociți ai întîmplărilor evocate, dau peste tot întîietate faptelor, a- mănuntului epic, pînă la retragerea totală în spatele acestora, ca Negruzzi în marea sa nuvelă „Alexandru Lăpușneanu“. E o atitudine estetică deosebită de aceea a prozâto- rilor romantici unde accentul principal nu cade pe observarea cît mai exactă a lumii exterioare, procesul fiind mai de grabă invers : peste i- maginea realului se suprapune, ca în proza vizionară a lui Eminescu, proiecția trăirilor interioare ale creatorului, a stărilor lui de conștiință, viziunea lui ideală pe care și-a croit-o despre lume.Cu Creangă, Caragiale, Slavici linia realistă a prozei romîneș'ti din veacul trecut atinge expresia ei cea mai înaltă. La Creangă însă, chestiunea realismului se pune întrucîtva diferit decît la ceilalți doi mari prozatori, opera lui înscriindu-se prin partea ei cea mai întinsă (basmele, poveștile) în sfera fantasticului, domeniu cultivat cu precădere de romantici. Aici găsim de altfel una din sursele izbitoarei originalități a lui Creangă care, tratînd basmul cu mijloacele zugrăvirii realiste constrînge fabulosul nu numai să nu estompeze sensurile realității dar chiar să contribuie la sublinierea mai puternică a acestora. încă Ibră- ileanu observa că la Creangă „miraculosul e secundar și de multe ori e un ingredient pentru puterea realistă a picturii oamenilor și vieții lor sufletești“. Intr-adevăr, nu o lv.me abstract-simbolică vom întîlni J i basmele lui Creangă ci una fre- mătînd de Viață țărănească clocotitoare, lumea satului moldovenesc, 

identificabilă în felul de a fi al eroilor, în manifestările și vorbirea lor. Acești eroi, înzestrați cu facultăți neobișnuite, trecînd prin întîmplări imposibile în realitate, sînt pe de o parte personaje de basm iar pe de alta țărani autentici și nici un moment ei nu încetează să se comporte (și să se exprime) ca atare. Fantasticul în basmele lui Creangă stă, cum s-a spus, mai ales în exagerarea proporțiilor. Flămînzilă e în stare să mănînce căruțe de pîine și să nu se sature, Setilă să soarbă iazuri și bălți și tot să înseteze, Ochilă să vadă cu singurul său ochi pînă în miezul pămîntului și așa mai departe. Printr-o simplă reducere a proporțiilor ne dăm seama că aceste personaje fabuloase posedă de fapt — la scară uriașă — tot însușiri o- menești și multe din împrejurările cuprinse într-o poveste sau alta s-ar fi putut petrece în spațiul real al Humuleștilor evocat în „Amintiri“. Din unele povești suprafirescul a dispărut de altfel aproape cu desăvîrșire. „Soacra cu trei nurori“, de pildă, este mai degrabă o concisă nuvelă țărănească în care e zugrăvit, desigur din unghi anecdotic, un tablou al relațiilor de familie în lumea satului. Dar și în basmele unde fantasticul are funcții sporite, în „Harap Alb“, „Povestea porcului“, „Ivan Turbinca“ și celelalte, populate de feți-frumoși și împărați, de cai năzdrăvani și vrăjitoare, de zmei și zîne, sentimentul că tot ceea ce ni se povestește e raportat în permanență la natura umană, la firea și deprinderile oamenilor, nu ne părăsește niciodată. Acest aspect e întărit de numeroasele zicale și proverbe, cîntece folclorice și cimilituri atît de bogat răspîndite în povești, elemente care accentuează senzația de concretețe, de firesc, evocînd atmosfera vieții obișnuite de la țară.Dar fără îndoială că realismul poveștilor nu-1 vom considera numai în accepția sa restrînsă, de culoare locală, autenticitatea vorbirii etc. Cum arăta și G. Călinescu e vorba la Creangă de un realism „ca metodă cu valoare universală, construită 

pe datele naturii și în spiritul ei“, bazată pe „interpretarea observației, extragerea înțelesului fundamental al vieții, de unde și valoarea înalt ideologică pedagogică“.
I Ca și în basmele folclorice, tema centrală a poveștilor lui Creangă este lupta dintre bine și rău. Pentru izbînda binelui, a dreptății și a a- devărului eroii basmelor duc o luptă nedomolită cu puterile întunecate : diavoli, zmei sau împărați haini, în această încleștare luptătorii pentru cauza dreaptă nu rămîn niciodată singuri. Spre a izbîndi în cele mai crîncene încercări, Harap Alb e ajutat de calul său cu puteri miraculoase, de cei cinci prieteni năzdrăvani, de poporul furnicilor și al albinelor și sforțarea unită a tuturora va birui pînă la urmă nemernicia Spinului sau a împăratului Roș. Triumful binelui este năzuința de totdeauna a celor mulți și aceasta e concluzia etică pe care o afirmă basmele lui Creangă. în spiritul moralei populare ele pronunță totodată o condamnare adresată unor vicii și slăbiciuni general omenești. Dintre defecte cele mai grave i se par lui Creangă prostia și lenea. Față de amîndouă antipatia e veche. Totdeauna îi stîrniseră rîsul disprețuitor un Oșlobanu sau un Trăsnea, cei grei de cap, colegii săi de la școala de catiheți. In povestiri, mai mult chiar decît forța brațului e prețuită ascuțimea minții și eroii preferați sînt totdeauna oameni dezghețați, care se întrec în înțelepciune. înainte de a-1 angaja slugă pe Chirică, Stan Pățitu îl provoacă la o competiție de verificare a istețimii a cărei ultimă probă este o cimilitură foarte încurcată. Alături de deșteptăciune, Creangă pune de a- semenea în mare cinste vrednicia, viața de muncă productivă. Reținem din „Amintiri,“ că Humuleștii nu e- rau „un sat fără căpătîi“ tocmai datorită hărniciei locuitorilor săi. A- colo fetele „știau a învîrti și hora, dar și suveica, de vuia satul de vă- tale, în toate părțile“. Crescut în cultul muncii, scriitorul blamează

Specific
Orice mare scriitor najional, reprezen- 

tînd prin valoarea operei sale un mo
ment de adîncă originalitate, de unicitate 
certă, poartă în sine vocajia universali
tății. Opera care fixează o viziune des
pre lume și o exprimă într-un complex de 
mijloace artistice noi, viguroase, izbitoare, 
își cîștigă dreptul la universalitate chiar 
dacă nu e scrisă într-o limbă de circula
ție întinsă și chiar dacă procesul de re
cunoaștere durează secole. Așa încît o 
prezentă plină de pondere adevărată și 
deplin valabilă în cultura națională intră 
oricum, mai devreme sau mai tîrziu, în 
tărîmul culturii mondiale.

La noi chiar, Creangă s-a impus tîrziu. 
Apreciat la început în „Junimea" ca un 
scriitor „poporan", a cărui creație savu
roasă reedita motive și modalități de zi
cere folclorică, el a fost printr-o eroare 
considerat drept un autor ale cărui po
vestiri, basme și amintiri ar fi destinate 
copiilor. Eroarea se menfine cîteodată, și 
unele judecăfi în legătură cu el se emit 
pe temeiul unor lecturi vechi, din care 
mai răsare amintirea unei pupeze sau a 
unui scăldat buclucaș. Eminescu singur a 
avut revelația geniului lui Creangă la în
ceput. Abia tîrziu criticii au început să-i 
acorde atenția cuvenită, în momentul în 
care, confrunfafi cu greaua lui operă, au 
pornit să-l circumscrie prin comparație — 
și nu cu autori romîni, căci nu ar fi avut 
cui îl alătura, ci cu autori străini. Și au 
început să fie descoperite înrudirile. Ibrăi-

întotdeauna trîndăvia, inactivitatea. Pe cînd fata moșneagului este recompensată pentru hărnicia și modestia ei, fata babei, cea leneșă, va fi aspru pedepsită ; în altă parte (anecdota satirică „Povestea unui om leneș“), leneșul satului este dus de întreaga obște la spînzurătoare. De fapt aproape toate basmele lui Creangă aduc în dezbatere, într-o formă sau alta, tema muncii. Eroii poveștilor, cei care ne cîștigă adeziunea, ca Harap Alb sau Fata moșneagului au de trecut prin mari încercări, sînt puși să îndeplinească munci anevoioase pe care ei le duc la capăt cu destoinicie. Cei care beneficiază de munca semenilor, fără ca la rîndul lor să muncească, cum face Spînul sau soacra cea cîinoasă își vor primi pînă la urmă pedeapsa meritată.încredere în triumful binelui și dreptății, elogiul spiritului activ, creator, respingerea lăcomiei, a fățărniciei și lașității, iată o adevărată tablă de precepte morale care, exprimînd spiritul concepțiilor poporului, afirmă o dată mai mult realismul fundamental al scrierilor lui Creangă. Marea forță realistă a basmelor lui nu trebuie însă interpretată simplist, cum s-au simțit îndemnați s-o facă unii comentatori care ajungeau să identifice, de e- xemplu, în capra și lupul din povestea „Capra cu trei iezi“ pe ex- ponenții a două categorii sociale în luptă. Fără îndoială că o determinare socială a tipurilor și situațiilor există și în basm Iar schema generală a luptei dintre bine și rău primește adeseori astfel de semnificații cu funcție critică. Nu numai la Creangă dar și la alți povestitori și de asemenea în basmul popular conflictul e nu o dată între sărac și bogat, între stă- pîn și slugă, dar totul se convertește în metaforă și simbol, și lucrul trebuie înțeles ca atare.în „Amintiri din copilărie“, operă cu caracter memorialistic, realismul scriitorului se aplică asupra unui material scos din viața imediată, trăită nemijlocit. Această operă, de o formulă singulară nu numai în literatura noastră dar și în cea universală, aduce, cum s-a spus în chip fericit, o imagine de rară tipicitate a copilăriei copilului dintotdeauna ; ea nu este însă numai atît, e și o imagine a țăranului, fie copil fie matur, o imagine a satului ca realitate socială și morală, însumînd experiența unei existențe milenare. Iar po-

și universalitate
leanu a vorbii de homerism, lorga de 
rabelaisianism cel dintîi, alții l-au pome
nii pe Lawrence Sierne, sau pe Luigi 
Puici. Toafe acestea, firește, n-au fost 
pujine pentru un autor țăran, care nu tre
cuse pe la școli înalte. Și alăturările n-au 
fost făcute de dragul comparatismului, ci 
din necesitatea de explicare a celei mai 
dificile opere din literatura romînă, care 
așa cum spunea G. Călinescu, aproape 
se refuză, prin însăși simplitatea perfec
țiunii ei, investigației critice.

Și într-adevăr comparațiile au fost 
utile. S-a văzut că Creangă nu semăna 
nici cu Eminescu, nici cu Caragiale, nici 
cu Slavici, contemporanii și prietenii săi, 
și că apariția sa în secolul XIX era cu to
tul neobișnuită. In plin realism critic și 
lîngă ultimul reprezentant al romantis
mului înfîrziat, el reedita un umanism 
clasicizant, fiindcă venea din milenii de 
gîndire populară și producție folclorică, 
deci clasică; crea o satiră ce poate fi 
alăturată de aceea a unor mari artiști din 
Renaștere.

Ca un om al acelui veac luminos, a- 
firmînd forța rațiunii omenești ca sursă 
principală a cunoașterii și înțelepciunii, 
laicizînd rezultatele oricărei experiențe și 
cunoașteri printr-un optimism structural 
și o mare bucurie a simțurilor, Creangă 
marchează într-adevăr o ruptură în ceea 
ce constituia străvechea concepție magică 
și superstițioasă despre lume. El anunță 
astfel un sfîrșit de ev mediu în cultura

vestitorul se confundă cu fiecare dintre eroii scrierii sale. Realismul lui Creangă este în esență realismul țăranilor săi, expresia viziunii lor despre existență.Dar adoptînd, în operă, această perspectivă dinăuntru asupra lumii pe care o înfățișează, scriitorul izbutește să-și stăpînească afectivitatea și cu toată vibrația lirică pe care o deslușim atunci cînd evocă timpii de aur ai copilăriei, nicăieri nu e un pastoral, un idilic, geniul său realist călăuzindu-1 cu toată siguranța către o observare obiectivată a realului. Nu-i scapă, astfel, nici aspectele rele, detestabile din lumea e- pocii lui, acestea mai ales stîrnin- du-i demonul ironiei. Ținta săgeți-' lor o constituie mai ales instituțiile rău întocmite ale vremii, școala u- tilizînd metode pedagogice învechite, greoaie, biserica slujită de clerici hrăpăreți ca popa Oșlobanu, armata care recruta pe flăcăi cu arcanul și-i purta apoi în cătușe ca pe hoți. Se conturează astfel un tablou cuprinzător al vieții rurale, descrisă așa cum se desfășura ea în satele moldovenești de munte la mijlocui veacului trecut, tablou care vorbește despre firea și ocupațiile humu- leștenilor. despre graiul și datinele lor dar și despre nevoile în care nu puțini dintre ei se zbăteau. „Lucra toată săptămîna ca un bărbat pentru nimica toată : doi oameni cu doi boi, la vreme de iarnă abia își puteau scoate mămăliga“ se spune în acel episod din „Amintiri“ unde e povestită sălășluirea eroului în gazdă la gospodăria mizeră a Irinucăi din Broșteni, și nu e greu de descifrat în aceste rînduri o undă de a- mărăciune. De altfel în alte părți, de pildă în cele două narațiuni despre Moș Ion Roată, poziția critică, neconformistă a lui Creangă e exprimată și mai decis sub forma directă a pamfletului antiboieresc.Desigur aceste elemente de atitu- ! dine socială realistă nu dau ele singure ceea ce numim realismul unei scrieri. Acesta e rezultatul unei interferări de factori dintre care aș mai enumera realismul (veridicitatea) psihologiei eroilor, al situațiilor de viață, al expresiei ș.a.m.d. Toate acestea un prozator ca Ion Creangă le stăpînește în chip desăvîrșit, izbutind să le cristalizeze în acea u- nică și inimitabilă structură — de un clasic echilibru și o profundă armonie — care este opera sa.
G. DIMISIANU 

folclorică, prinfr-o specie de realism de 
Renaștere care atinge dimensiunea clasi
cismului. De aceea fabulosul, miraculosul 
este redus în opera lui Creangă la pro
porții umane ori subumane, așa cum a 
arătat cel dintîi Ibrăileanu ; aducerea mi
tului în isforicifafe, suprapunerea dintre 
fabulos și universul local humuleștean a- 
firmînd domnia gîndirii raționale a omu
lui, luat ca măsură a tuturor lucrurilor, 
îr.tr-un univers bine cunoscut și bine stă- 
pînit. Draci, sfinți, Moarte, fotul e sub
ordonat omului care vrea să înfrîngă 
orice forță potrivnică binelui și fericirii 
sale. Caracterele omenești, subordonate 
în general schemei morale a basmului 
popular, sînt construite cu cel mai mare 
succes în registrul satiric, temperamen
tul artistic al lui Creangă fiind înclinat 
spre petrecerea hîtră, spre rîs nestăvilit. 
De aceea, dintre povestiri, cele mai izbu
tite estetic sînt acelea cuprinzînd păcăleli 
cri pedepsiri ale dracilor, adică Stan Pă
țitul, Dănilă Prepeleac, Ivan Turbinca, iar 
în „Amintiri" — capitolele cu catiheții 
și Nică, eroul poznaș, împlinesc cele mai 
mari cerințe artistice. în personajele hazlii 
care par să practice gluma, burlescul e 
pus la contribuție din plin, cu acel ochi 
de artist savuros care ne-a făcut adesea 
să-l comparăm pe Creangă cu Brueghel 
ori alți artiști ai nordului din aceeași 
vreme.

Procedeul cel mai caracteristic și cel 
mai general al artei satirice fiind exa
gerarea conștientă, o vom găsi pe aceas
ta, în mod unificator înăuntrul artei lui 
Creangă, aplicată de la dimensiunea 
personajelor, uriași mîncăi, bețivani ori 
leneși, gliganii, coblizanii, hojmalăii, și 
pînă la limba aceea inegalabilă, intra
ductibilă, vădind o artă plină de un 
scrupul tenace. Un baroc al vorbirii, un 
amestec de stiluri în care strălucește cel 
familiar, argotic, distinge revărsarea de 
cuvinte a marelui maestru, care s-a jucat 
cu ele și le-a făcut să împlinească, pînă Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Desen de Mlhu VULCĂNESCU

în ultimele, cele mai mărunte consecințe, 
funcțiunea lor în întreaga întindere a re
gistrului satiric. Cu o știință a cuvîntului 
care-l apropie de Rabelais pe umanistul 
nostru popular, tot așa de încrezător în 
infailibilitatea și superioritatea surselor 
sale folclorice, ca și oamenii Renașterii 
în cele greco-latine, Creangă se așează 
în cultura noastră la interferența dintre 
straturile populare cele mai vechi și arfa 
cea mai rafinată.

Dintre coborîtorii țăranilor acelora 
mulți, nenumărați, neștiuți, care au făurit 
Voroneful și Miorița, unul s-a înălțat în 
sec. XIX cu numele său știut, pînă la 
culmile creației artistice individuale. Iar 
după 75 de ani de la moartea lui Crean
gă, constatăm ca un proces firesc in
trarea sa pe drumul valorilor literaturii 
universale.

De opera lui . Creangă s-au apropiat 
filologi de prestigiu ca Gustav Weigand, 
harnici exegeți și istorici literari ca Jean 
Boutière ori Luigi Salvini, traducători 
pricepuți ca Ana Colombo, Yves Auger 
sau Lucy Bing. Oricine urmărește înțe
legerea limbii romîne și a culturii noastre 
în substanța ei se îndreaptă spre Crean
gă cu sentimentul de a descoperi o măr
turie de o mare autenticitate. Răspîndi- 
rea operei sale depășește astăzi consi
derabil tot ceea ce trecutul realizase în 
această direcție. Creangă trece în limbi 
mereu mai numeroase, în tiraje din ce 
în ce mai mari, găsind ecouri, stîrnind 
un interes tot mai larg. El a ajuns pînă 
la marginile Asiei, „Amintirile din copi
lărie" străbat acum țările de limbă spa
niolă, cum spunea înfr-o frumoasă evo
care poetul Rafael Alberti, care-l nu
mea „părinte al poveștilor“, călăuză a 
imaginațiilor tinere, precum în Spania 
Cervantes. Punctul de pornire al acestei 
creații, locul nașterii lui Creangă, se în
fățișează ca un simbol de poezie univer
sală în evocarea admiratorului său spa
niol. „Acest loc — spune el — este de 
mai multe ori emoționant și uman. Ar 
trebui să-l acopere cerul unei vremi me
reu frumoase, fără ploi și fără zăpezi“.
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ÎNTÎLNIRE LA COLOANA DORICĂ
® Mărturii noi ale unei străvechi civilizații
• Pe urmele complexului comercial al Tomisului

Zi geroasă de iarnă în care vîntul își face de cap printre stîlpii de beton. Zbuciumul încordat al mării evocă nostalgic elegiile lui Ovidiu, exilat din însorita Italie, la... capătul pămîntului — Tomis. Scrise cu aproape 2 000 de ani în urmă, „Tristele" și „Ponticele" constituie pentru noi cel mai prețios document literar și istoric despre ținutul și locuitorii Dobrogei.Astăzi, la această „cea dintîi mărturie scrisă" se adaugă zeci de alte dovezi pe care pămîntul cercetat cu migală le oferă, aproape zilnic, „curioșilor". De la cîțiva metri de sub actuala scoarță a străvechilor așezări Tomis, Callatis, Histria, trecutul, asemeni unui vulcan, scoate la lumină tot mai multe date despre civilizația coastei de vest a Pontului Eu- xin, colonizată de către grecii mile- sieni și dorieni încă din secolul al yil-lea î.e.n.
„Oriunde-ntorci privirea, 

paragină-i pămîntul, 
Cîmpie fără margini și fără

de stăpîn !"După tumultul Romei antice, a- ceasta-i părerea poetului despre locurile înstrăinării sale. Și totuși......Sunetul prelung al telefonului întrerupe discuția celor din încăpere. V. Canarache, directorul Muzeului regional de arheologie Dobrogea, ridică receptorul, exclamînd nerăbdător :— Bine, mulțumesc, vin imediat 1Și din nou, acul kilometrajului trece de 100, mașina înghițind parcă panglica de asfalt ce duce spre Mangalia. La fața locului, vedem că este vorba de o nouă descoperire făcută cu ocazia săpării u- nui canal : un chiup, adică un mare vas de lut, în care se transportau și se înmagazinau cerealele. Muncitorul Alexandru Cosma, dezvăluise o bună parte din obiect. Niciodată a- cest muncitor nu a urmat un curs practic de arheologie, dar, așa cum mărturisea, s-a obișnuit să se poarte cu vestigiile istoriei ca o mamă ce-și ține cu grijă pruncul la piept...N-a trecut nici o oră și un puști aduce vestea că pe firul aceluiași canal, la cîțiva zeci de pași mai încolo, s-a descoperit un pumn de monede...La înapoiere, trecînd prin satul „23 August", am aflat că în curtea unui gospodar, în timp ce acesta săpa o fîntînă, s-a dat peste o lespede de marmură frumos șlefuită și încrustată cu semne necunoscute pentru mulți...

— Vedeți, spune confidențial tî- nărul cercetător Adrian Rădulescu, dacă am reuși să înlăturăm un strat de pămînt de cel mult 3—4 m am da, în multe localități, dar în special la Constanța și Mangalia, de adevărate comori. Nouă, arheologilor, ele ne ajută să completăm „marea științei", cu marile ei semnificații pentru istoria patriei.
Atunci de frig, barbarii își

pun pe ei cojoace ;
Își pun ițari : nu-și lasă decît 

obrazul gol“Așa-i descrie Ovidiu pe oamenii din împrejurimile Tomisului. Despre cei din interiorul cetății, tot atît de grăitor vorbește sculptura „cetățeanului din Tomis", aflată în sălile muzeului. Mulajul, identic cu statuia descoperită mai de mult, permite cunoașterea celor care au construit edificiile ce au făcut din Tomis orașul cel mai important al Pontului Euxin. înalt, cu părul creț tăiat scurt, nas acvilin și sprîncene stufoase, fruntea lată brăzdată de cute longitudinale și o privire ageră, îndreptată înainte. Poartă togă și-i încălțat cu sandale....Cu pași ușori, străbate terasa șl ochii-i, obișnuiți cu depărtările, scrutează zarea. Privirea trece peste catargele corăbiilor ancorate în port, peste spinările încovoiate ale sclavilor ce poartă cu grijă amforele cu ulei de măsline și vinuri dulci aduse din Rhodos, Tasos, Heracleea Pontică. In răstimpuri, răspunde cu un scurt „Ave !" la saluturile adresate de cei ce trec prin preajmă-i. Fața. i se luminează cînd, la orizont, zărește un mic punct negru. „Fortuna mi-a primit jertfa, se gîn- dește. Altar de marmură-i voi face". Și-n ziua următoare, Fortuna și cu Pontos, găsită peste veacuri în locul vechii gări, fu debarcată din pîntec de galeră și dusă în locuința colonului dm Tomis. Și-n timp ce un mare templu se proiecta aici, pentru frumoasa Tyche-Fortuna, ce-i proteja pe tomitani, aceștia băteau monede cu capu-nooronat de turnuri de cetate...Fiecare din cele 24 de sculpturi ale tezaurului descoperit la Constanța în 1962 te îndeamnă la evocare. După ce ai admirat execuția ireproșabilă a unora din ele (Fortuna, Nemesis, Isis), după ce te-a frapat imixtiunea în tezaurul mitologic greco-roman a „Cavalerului Trac", după ce ai fost fascinat de ochii ficși ca de cîine păzitor ai animalului fantastic cu bot

de mamifer, pare-se o ovină, cu u- rechi și plete de om — „Șarpele" — te îndrepți spre „edificiul roman cu mozaic" din Piața Ovidiu, cu certitudinea că pe aceste meleaguri a existat la începutul erei noastre o civilizație înfloritoare.
„Eu îți trimit aceste din inimă 

pornite 
Urări de sănătate din tirgul 

tomitan“De ani de zile, arheologii caută să refacă harta bătrînei cetăți. Cu fiecare nouă descoperire contururile ei se întregesc.La cel mult 100 m de „edificiul roman cu mozaic" (se lucrează în continuare la cele trei nivele de sub el), o dată cu lucrările de taluzare a malului dinspre portul Constanța a ieșit la iveală o construcție impresionantă, ce se încadrează într-un complex comercial și social situat în fața anticului port Tomis. în fiecare zi, cu fiecare metru patrat de pămînt scos, se conturează precis acest imens complex de antrepozite; ziduri înalte, de 7—8 m înălțime, clădite în tehnica vremii — opus listatum, adică 4 rînduri de.blochete fasonate, alternînd cu alte 4 de cărămizi — identice aproape cu cele de la „mozaic" — duc la concluzia că aici a existat centrul economic în care era forumul roman în secolele III-IV e.n.Deocamdată au ieșit din strînsoa- rea pămîntului o intrare dublă de piatră, unică în felul ei, cîteva porțiuni din pardoseala de marmură, un zid lung de aproape 10 m. Printre dărîmături se găsesc, în răstimpuri, toarte de amforă, chiupuri, monede, ceramică. Aceasta dovedește volumul comerțului cu străinătatea și cu populația geto-dacă din împrejurimi. Arheologul Mihai Buco- vală a calculat că bolțile acestui e- dificiu aveau considerabila deschidere de 10—12 m.In zilele și săptămînile viitoare, întregul șantier va fi dat cercetării a- mănunțite a specialiștilor. Muncitorii, care lucrează voluntar, au devenit atît de pasionați de munca pe care o fac, încît în fiecare zi înse- rarea-i prinde între zidurile acestui adevărat muzeu.De fapt, întregul complex al vechiului port Tomis va fi amenajat în așa fel încît să devină principalul centru arheologic al Constanței. Ideea de a aduce vestigiile trecutului în aer liber s-a materializat în amenajarea unui frumos parc, situat chiar în centrul orașului, străjuit de coloane și capiteluri, sarcofage, sculpturi și inscripții în piatră și marmură. O civilizație veche renaște într-un peisaj nou. Sînt numeroase cazurile cînd la despărțire tinerii își spun: „Mîine ne întîlnim la coloana dorică 1...'.
Valentin HOSSU

Parcul de... piatră al Constanței

DE LA CORESPONDENȚII

Buturuga de

Pe litoral

Sezonul balnear 
continuă

Cu toate că ne aflăm în luna decem
brie, pe litoral sezonul balnear continuă. 
Sanatoriul balnear din Mangalia cu
noaște o mare afluență. Aici își desfă
șoară și iarna activitatea medici specia
liști balneologi, asigurîr.d
unor tratamente împotriva 
reumatologice. Asistența de 
este acordată de policlinica 
piere. In incinta sanatoriului 
secțiile de împachetări cu 
tratamente ginecologice, de 
pie — dotată cu aparate de 
ultrasunete, masă vibratorie 
hidroterapie. Sanatoriul

efectuarea 
afecțiunilor 
specialitate 
din apro- 

sint situate 
nămol, de 
electrotera- 

aerosoli, de 
etc. — de 

dispune și de 
un bazin cu apă de mare încălzită. In 
fiecare lună din sezonul rece aici se rea
lizează circa 3 500 împachetări cu nă
mol adus din lacul Techirghiol, 3 000 băi 
saline, 4 000 proceduri electroterapice, 
2 500 proceduri de hidroferapie etc.

Electrofiltre 
în întreprinderi

Pentru a împiedica vicierea at
mosferei sau corodarea unor insta
lații cînd sînt evacuate gazele, în 
fabrici de ciment, fabrici de aglo
merare și de preparare a minereuri
lor se instalează electrofiltre. Ele se 
fabrică la întreprinderea „Electro
tehnica“ din Capitală, fiind realizate 
prin colaborarea cu Institutul de 
cercetări și proiectări electrotehnice. 
Un.astfel de electrofiltru se compu
ne dintr-o cameră de filtrare, o sur
să de alimentare cu tensiune înaltă 
continuă și un sistem de reglare a 
tensiunii. Pînă în prezent au fost 
livrate 20 echipamente electrice pen
tru electrofiltrele ce se instalează în 
vederea captării prafului la fabrici
le de ciment și de preparare a mine
reurilor. Instalația, a fost încercată și la reținerea cristalelor de arsen în 
procesul de fabricare a acidului sul
furic, obținîndu-se rezultate bune.

SFATUL MEDICULUI

la copii

CRONICA JUDICIARĂ

C E DOI MĂRĂCINE
Nicolae Mărăcine era șef de echi

pă la I.D.G.B. Așa îl cunoș
teau toți. După ce se termina pro
gramul, își scotea salopeta și se 
prezenta la o unitate o cooperativei 
„Metalo-Casnica“. Aici devenea sim
plu lucrător. In noua postură îl cu
noșteau numai cîțiva. Cum lucra ?

Nicolae Mărăcine I, șeful de. e- 
chipă, primea dimineața, pe bază de 
bon de la magazia întreprinderii, 
materialele necesare unor lucrări de 
instalații, să zicem, la o școală.

Nicolae Mărăcine II se prezenta 
după-amiaza la instalatorul autori
zat Alexandru Luchian de la coope
rativă ca să-l ajute la lucrări par
ticulare. Beneficiarii lucrărilor a- 
veau nevoie pentru instalații de tot 
felul de materiale. Dacă voiau, pu
teau să le procure și singuri din co
merț. Dar cum, de multe ori, cei în 
cauză n-aveau timp, Mărăcine II, ge
neros, se oferea el să le caute. Unde 
le căuta ? Se ducea dimineața pe 
șantier, intra în încăperea în care 
erau depozitate materialele reparti
zate echipei și căuta acolo tot ce a- 
vea nevoie. Cheia el o avea. De 
controlat, nimeni nu-l controla. A-

NOȘTRI

la Rovinari
Vizitatorul care ar trece neavizat pra

gul casei învățătorului Gheorghe Bodoaș- 
că din' Miroslăvești (raionul Pașcani) ar 
avea cu siguranță impresia că nu a ni
merit într-o locuință, ci într-un muzeu. 
In antreu și în camere te întîmpină sute 
de piese din cele mai diferite domenii, 
unele create cu mii de ani în urmă. 
Cum au ajuns ele aici ?

încă din primii ani ai activității sale, 
învățătorul căuta să-și facă lecțiile cît 
mai pe înțelesul școlarilor, folosind un 
bogat material intuitiv pe care-l confec
ționa singur. Așa au apărut insectarele, 
ierbarele și numeroasele plante didac
tice. Pasiunea de colecționar sporea me
reu. In excursiile cu elevii sau cînd vizita 
diferite localități, el aduna materiale noi 
și interesante. Apoi a incepuf să le sor
teze după perioade de limp, pe pro
bleme și pentru că multe erau obiecte 
arheologice, descoperite prin săpături în
treprinse special, a început să le nume
roteze ca piese de muzeu.

în noianul de materiale, documente, 
planșe, schițe, hărți se află acum și o- 
biecte preistorice — topoare din piatră, 
cuțite de silex, vase și figurine din lut 
ars, măsele și colți de mamut și alte 
obiecte găsite în jurul satului. Colecția 
pieselor vechi cuprinde și o serie de 
monede, unele din perioada romană cu 
inscripții din anul 102 î.e.n. D.e aseme
nea, pot fi văzute aici multe manuscrise 
și tipărituri vechi, cum este manuscrisul 
în cirilică cu piese de teatru din 1839, 
colecția de albume istorice din perioada 
1848, un exemplar din Cronica romînilor 
a lui Gheorghe Șincai și altul din Leto
pisețul Țărilor Romîne al lui Mihail Ko- 
gălniceanu. Este bogată și colecția de 
obiecte etnografice.

Toate aceste materiale sînt folosite în 
procesul de învățămînt de către cadrele 
didactice din sat. Dar ele sînt cercetate

cu interes și de colectiviști. Zilele tre
cute l-am găsit pe neobositul colecțio
nar, împreună cu soția sa, tot învăță
toare, inventariind obiectele pe care le 
deține în vederea înființării unui muzeu 
sătesc. El urmează să fie deschis în luna 
martie anul viitor, cînd școala din sat pe 
care Gheorghe Bodoașcă o slujește cu 
pasiune de 32 de ani va sărbători cen
tenarul înființării sale.

In curtea Muzeului regional Oltenia 
a fost expusă de cîtva timp o butu
rugă puțin obișnuită : greutatea ei 
este de aproape 3000 kg, are o cir
cumferință de 7 m, o înălțime de 
1,50 m, iar diametrul ei la partea 
superioară ajunge la 2,40 m. 
Buturuga a fost trimisă în dar mu
zeului regional de către minerii din 
Rovinari, care au găsit-o într-unul 
din abatajele „la zi“. Vîrstă buturu-

gii, stabilită pe bază de date știin
țifice de către geologi și naturaliști, 
este de aproape 1 200 000 ani. In 
acea vreme, Rovinarii de azi erau 
o zonă acoperită de păduri întinse, 
ulterior înghițite de apă și mîl, sub 
care au trecut prin procesul de car
bonizare. Aceasta este 
bunelui de aici.

Alături de buturugă, 
găsit multe bucăți 
complet carbonizat,
încă ți astăzi structura lemnului ; 
aceste urme se pot vedea foarte 
bine și cu ochiul liber.

Vidor DELEÀNU

cesta era un sistem. Al doilea : de
monta de la școală diferite piese de 
la instalații și le înlocuia cu altele. 
Substituia și alte materiale.

După amiaza, Mărăcine II se du
cea pe la cetățenii la care angajase 
lucrări, le aducea materialele „cău
tate“ la școală, declara că le-a cum
părat din cutare magazin și primea, 
bineînțeles, contra-valoarea lor, 
dacă nu și mai mult. Vindea, prin 
urmare, din materialele pe care le 
avea în primire, sub cuvînt că le 
procură de pe piață. Vindea din avu
tul obștesc. La fel proceda și cu o 
parte din unelte și 
manopera o încasa 
resant de semnalat 
dru Luchian, nici Mărăcine nu obiș
nuiau să dea chitanțe pentru suma 
totală a plăților. Se lucra „pe în
credere“.

La un moment dat, Mărăcine a 
renunțat la separația artificială din
tre activitatea la întreprindere di
mineața și cea pe cont propriu 
după-amiaza. Ca să poată face față 
comenzilor, a început să lucreze și 
dimineața pe cont propriu. Lipsea 
cîte 10—12 zile pe lună de la în
treprindere. Pînă la urmă, nu mai 
știa bine unde și pentru cine lucra.

Dubla activitate a acestei duble 
personalități a fost întreruptă pe 
neașteptate de organele de miliție. 
Pentru completarea biografiei, vom 
adăuga că la cercetări s-a stabilit 
că era stăpînit și de patima beției.

Pentru isprăvile lui — delapidare 
și abuz de încredere în dauna avu
tului obștesc — a fost condamnat 
la un an închisoare corecțională și 
plata despăgubirilor reprezentînd 
contravaloarea materialelor însușite. 
Mărăcine a socotit de prisos să mai 
facă recurs. Sentința a rămas defi
nitivă.

scule. Desigur, 
separat. E inte- 
că nici Alexan-

V. SEBASTIAN

Fiecare om este convins că ochii ■trebuie apărați și îngrijiți, totuși medicul este deseori pus în situația de a constata îmbolnăviri ale o- chilor datorate neglijenței sau neatenției. Urmarea firească sînt tratamentele îndelungate sau, ceea ce este mai grav, scăderi ale vederii, uneori imposibil de reparat.Asemenea urmări le pot avea și accidentele oculare, frecvente la copii. Copilul mic nu-și dă seama de pericolul pe care îl implică jocul cu obiecte ascuțite sau tăioase, puțind să-și rănească pleoapele și ochii. Din preajma lui trebuie deci înlăturate foarfeci, bricege, penițe și alte asemenea de vîrstă școlară explice pericolul care îl reprezintă duelarea cu săbii cu ace cu gămălie etc. De asemenea, trebuie evitată folosirea de către copii a creioanelor chimice, întrucît, din neatenție, își pot provoca arsuri grave ale ochiului. Dacă totuși se produce un accident ocular, copilul trebuie dus fără întîr- ziere la medicul specialist, singurul în măsură să indice tratamentul corespunzător. Aplicarea de leacuri empirice, după sfatul unor persoane nepricepute, înseamnă o amînare a prezentării la medic și poate duce la urmări ireparabile.Aceasta este valabil și în cazul cînd observăm inflamații și infecții ce se manifestă prin roșeață, inflamarea pleoapelor sau ochilor, dureri, lăcrimare, secreție, teamă de lumină etc. Tratamentul necalificat nu poate decît să agraveze boala respectivă, mai ales că unele simptome obișnuite, în aparență banale, pot însemna începutul unei afecțiuni grave a ochiului. Ca măsuri preventive, pînă la consultarea oculistului, se va veghea la curățenia ochilor {numai spălarea cu ceai de mușețel călduț) dar și a mîinilor, avînd obiceiul să le ducă la Este bine ca fiecare copil să batista și prosopul lui, pentru evita transmiterea infeoțiilor.Mai există un capitol important în ce privește protecția vederii la copii : corectarea — prin ochelari — a unpr defecte în construcția ochilor (vicii de refracție). Prin descoperirea și tratarea din timp a a- cestor defecte se asigură păstrarea și în unele cazuri chiar recuperarea forței vizugle, evitîndu-se complicații cum sînt devierea unuia sau a ambilor ochi (strabismul) sau scăderea de vedere a ochiului mai slab și deci mai puțin folosit (ambliopia).Unii copii au de la naștere un defect sau fect sau începe să învețe să scrie și să citească. Miopia, de obicei un defect de la naștere, poate să apară în

obiecte. Copiilor trebuie să li se pentru ochi pe unele „jocuri“ : de lemn, praștia

copiii ochi, aibă a se

de construcție optică la unul la ambii ochi. Uneori, acest de- nu poate fi perceput de copil de familie decît atunci cînd
origina car-

mineriț au 
de lemn in- 

care păstrează

unele caeuri și mai thwtu — și -em- me în primii ani de șco-ală.Cînd există un asemenea viciu d-e refracție, ochiul copilului este nevoit, pentru a vedea mai clar, 5ă depună un anumit efort; ca urmare, apar o serie de simptome — tulburări de vedere trecătoare, dureri de cap, oboseală, iar uneori copilul adoptă o poziție incorectă a capului sau chiar a corpului (fie că se apropie prea mult de carte, fie că o privește dintr-o parte). în alte cazuri, aceste tulburări apar numai la vederea la distanță, cînd copilul privește spre tablă, spre ecranul televizorului sau al cinematografu- în func- natura viciului de refrac- de mărimea lui (numă- dioptrii). Ca regulă ge- ori de cite ori se observă
sauSimptomele sînt de și de

lui. ție ție rul nerală.devierea unui ochi sau apare unul din simptomele arătate, se impune consultarea de îndată a specialist pentru a indica tul corespunzător. De multe ori este necesară unor ochelari corectori, copilului posibilitatea să mal, să poată învăța fără a obosi și să-și păstreze valoarea funcțională a ambilor ochi. Nu rareori, purtarea conștiincioasă a ochelarilor, asociată, cînd este cazul, cu e- xerciții la aparate speciale, reușește să corecteze strabismul, evi- tindu-se o intervenție chirurgicală.Un obiectiv important al depistării și tratamentului corect al defectelor de vedere la copii este reeducarea ochiului care suferă de ambliopie. In aceste cazuri, ochiul mai slab, sau la care imaginea nu se formează în centrul retinei, nu este folosit în egală măsură în actul vederii și cu timpul se reduce forța sa vizuală. Reeducarea ochilor ambliopi și restabilirea vederii binpculare reușește în cele mai multe din cazuri să redea copilului valoarea integrală de folosire a ambilor ochi.Pentru a se obține rezultate cît mai bune în acest domeniu este necesară aplicarea tratamentului de la o vîrstă cît mai fragedă, respec- tîndu-se riguros indicațiile medicului specialist și efecțuîndurse un control periodic regulat. Este cazul să insistăm în mod special asupra rolului părinților, învățătorilor și profesorilor, care trebuie să combată rezistența și părerile greșite în ce privește purtarea ochelarilor pentru corecția optică.Astăzi, la noi în țară se acordă multă atenție asistenței oftalmologi- ce, atît prin măsuri profilactice (controlul vederii la copiii preșcolari, control periodic în cursul școlarității), cît și prin înființarea de centre de dezambliopizare și ortop- tică înzestrate cu aparatură modernă și deservite de cadre medicale de specialitate.
Dr. M. BERNESCU

medicului tratamen- cele mai purtarea care dau vadă nor-

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
Manole CORCACI

Cercetărl asupra ultimelor achiziții

Parc dendrologicIn Bazoș, regiunea Banat, este o pădure întinsă. Datorită speciilor numeroase de arbori cultivate aici, a fost transformată în parc dendrologic și aparține stațiunii experimentale forestiere Timișoara. Aici există circa 400 specii de arbori și arbuști originari din toate continentele. Colecția de stejari exotici și de carya este cea mai mare din țară. Se mai găsesc aci salcîmul canadian cu flori liliachii, cireșul japonez, care înflorește abundent în primele zile ale primăverii, arbustul ornamental denumit ceaiul vînăto- rilor, alunul turcesc etc. Prin dimensiunile sale excelează un stejar masiv a cărui tulpină are un diametru de peste 2 m. în ultimii ani, parcul dendrologic s-a îmbogățit cu noi arbori exotici aduși, pentru aclimatizare, din diferite țări.
Ion CHIUJDEA

TEATRE : Teatrul de Opera și Balet al 
R.P. Romîne: Motanul încălțat (orele 11), 
Romeo și Julieta (orele 19,30). Teatrul 
de stat de Operetă : Văduva veselă
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : D-ra Nasta- 
sia (orele 19,30), (sala Studio) : O femeie 
cu bani (orele 15,30), Patima de sub 
ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30), 
Sahla nr. 76 
(orele 19,30). 
Casa inimilor 
trul „C. I. Nottara“ ... . _
Luna dezmoșteniților (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
leștl : N-avem centru înaintaș (orele 
19,30). Teatrul evreiesc de stat : Frank 
al V-lea (orele 20). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică „I. 
L Caragiale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Mitică Popescu (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Năzbîtiile lui Țăndărică 
(spectacol pentru copii — orele 16), Eu 
și materia moartă (spectacol pentru 
adtilți — orele 20,30). Teatrul satiric- 
muzical ,,C. Tănase“ (sala Savoy) : 
Revista de altădată (orele 20), (sala Vic
toria) : Aventurile unei umbrele (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre fru
musețe (orele 20). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de ansamblul cir
cului italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Can-Can — film
pentru ecran panoramic: Patria (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Climate — cinemascop : 
Republica (9,30; 12,30; 16; 18,45; 21,30),
Festival (9; 12; 15; 18; 21). Diavolul deșer
tului : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), București (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Modern (10; 12; 14,15; 16,80; 
18.45; 21). Jucătorul : Carpați (10; 12; 14; 
16). Cocoșatul : Flamura (9,30; 11,45; 14).

(sala Studio — str. Al. 
A) : Dragă mincinosule
Teatrul de Comedie : 

sfărîmate (orele 20). Tea- 
(sala Magheru) :

Șapte ani de cisuicie — cinemascop : 
Feroviar (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Doi în step£ : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30), Giulești (10; 12; 14; 16;
18; 20). Maria : Flaniura (16; 18,15; 20,30). 
40 de minute pînă în zori — cinema
scop : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Flacăra (16; 18; 20), Adesgo (15,30:
18; 20,30). Veselie la Acapulco : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Bucegi
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). Musafiri 
eludați pe muntele de gheață t Lumina 
(9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Pacea
(16; 18; 20). Comisarul Maigret se înfu
rie : Union (14,30; 16,30; 18,45; 21). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). Hatarl (ambele serii): Doina 
(11,30; 16; 19,30). Arta (orele 10 dimi
neața). Prin Albania — Dansul vultu
rilor — Fiți gata, start ! — Neva-Ni- 
pru — Știință ți tehnică Nr. 17 — Pio- 
meria Nr. 6/1964 : Timpuri Noi (10—21 
in continuare), Haine aproape noi — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(13,15; 15,30; 17,46; 20). Dragoste Ia zero 
grade : Cultural (15; 17; 19; 21), Cosmos 
(16; 18,15; 20,30). 1944 — XX — 1964 —
Raid prin cinematografie — Un surîs în 
Plină vară : Dacia (10,30; 13,30; 16,45; 20). 
Casa neterminată : ~ .......
20,15), Rahova (16;
morți — cinemascop . ___
Crîngașl (15,30; 19,30). Ziua fericirii — 
cinemascop : Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; .......  ...... (lfi; 18|15, 20,30), Aurora 

14; 16,15; 18,30; 20,45).
---------- cinemascop (ambele serii) : 
Unirea (16; 19,30), Progresul (15,30; 19). 
Ghinionistul : Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,45), Drumul Sării (15,30; 17,45; 
20), Vitan (16; 18,15; 20,30). încurcătură 
blestemată : Munca (13,30; 16; 18,30;
21.30) , Viitorul (15; 17,45; 20,30), Cotro-
ceni (15: 17,45; 20,30). Sedusă și aban
donată : Popular (10,30; 15,30; 18.15;
20.30) . S-a întîmplat la miliție — cine
mascop : Moșilor (16; 18,15; 20,30).

Hamlet — cinemascop : Volga (10; 13; 
17; 20). Ivailo : Floreasca (16; 18,15; 
20,30). 30 de ani de veselie : Lira (10,30; 
15; 17; 19; 21). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : Ferentari (15,30;
19). Comoara din Vadul Vechi ; Colen- 
tina (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 13,30.- — 
Transmisie de la Stadionul 23 August : 
Intîlnirea de fotbal dintre echipele Di
namo București — Progresul. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru co
pii : Lacul zînèlor : Poveste eu iepurași. 
19,30 — Clubul tinereții. 20,50 — împușcă
turi în ceață — film artistic. în înche
iere : poșta televiziunii, buletin de știri 
și buletin meteorologic.

Cum e vremea

20,30), Arta 
(9,30; 11,45;
Străinul —

Buzești (15,45; 18: 
18,15; 20,30). Vii și 

(ambele serii) :

Ieri în țară : Vremea a continuat să se 
încălzească în Banat, Ardeal și Dobro
gea, unde cerul a fost variabil. In rest 
vremea s-a menținut Închisă și cețoasă 
cu burniță izolată. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura la ora 14 a fost cuprinsă 
între 12 grade la Oravița și minus 5 
grade la Joseni. In București : Vremea 
a fost umedă, cu cerul acoperit. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă mi
nus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 1», 
19 și 20 decembrie. In țară : Vreme 
umedă cu cer tempprar acoperit. Vor 
cădea precipitații în toate regiunile țării, 
vîntul va sufla slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în general 
Staționară, la început, apoi în scădere. 
Minimile vor fi cuprinse între minus 4 
grade și plus 6 grade, iar maximele în
tre minus 2 și plus 8 grade. Ceață lo
cală, izolat chiciură și polei. In Bucu
rești : vreme umedă cu cer temporb.r 
acoperit. Vor cădea ploi slabe. Vînt pi - 
trivit din sud-vest, la îpeeput, apoi d/n 
sectorul nordic. Temperatura în creștere 
ușoară. Izolat ceață.
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20 de ani de la apariția 
ziarului „Munca“

Se împlinesc 20 de ani de la a- £ ar iți a ziarului „Munca“, organ al Consiliului Central al Sindicatelor. In anii de după eliberare, alături de celelalte ziare comuniste, „Munca“ s-a dovedit continuatoare a tradițiilor revoluționare ale presei muncitorești din țara noastră ; ea a avut un rol activ în făurirea unității mișcării sindicale în focul luptei pentru instaurarea regimului demo- • "crat-popular. Ziarul a. adus o contribuție valoroasă la mobilizarea clasei muncitoare pentru înfăptui- rea: politicii partidului, a oglindit marile succese obținute de poporul nostru în dezvoltarea continuă a economiei socialiste și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Tribună a experienței înaintate, Ziarul își- exercită tot mai activ rolul de organizator colectiv în ridicarea întrecerii socialiste pe o treaptă mai înaltă, însuflețește pe

dicarea nivelului tehnic al producției, realizarea de produse de cea mai înaltă calitate. în forme vii, ziarul oglindește activitatea multilaterală a sindicatelor în problemele producției, îmbunătățirii condițiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc și pe tărîmul muncii cultural-educative de masă.Alături de întreaga presă „Muncă“ își aduce aportul la informarea multilaterală, a opiniei publice din țara noastră asupra evenimentelor internaționale actuale, despre viața și lupta clasei muncitoare din lumea întreagă pentru democrație și socialism, pentru pace.■ La a XX-a aniversare a ziarului, „Scînteia“ felicită călduros colectivul redacțional și tehnic, pe colaboratorii și Corespondenții voluntari' aiziarului „Munca“ și le urează noi succese în activitatea lor rodnică muncitori, ingineri și tehnicieni în - pusă în slujba înfăptuirii politicii activitatea lor entuziastă pentru partidului și statului nostru, de de- breșterea productivității muncii, ' ri- săvîrșire a construcției socialiste.
Două lucrări originale in premieră 
la Teatrul de Operă și BaletIeri seară a avut loc pe scena Teatrului de Operă și Balet premiera a două noi lucrări originale, reunite într-un singur spectacol. Este vorba despre opera într-un act „Pro- meteu", scrisă de Doru Popovici pe un libret inspirat de piesa cu același nume a lui Victor Eftimiu, și de „Galileo Galilei", lucrare de debut a tî- nărului compozitor Cornel Cezar, după cunoscuta piesă a lui Bertolt Brecht. Din distribuția premierei au făcut parte : David Ohanesian, Eli- sabeta Neculce, Valentin Loghin,

Gheorghe Iliescu și Constantin Gabor — în opera „Prometeu" — și Dumitru Brebenel, Alexandru Bădu- lescu, Zoe Dragotescu, Ion Stoian, George Mircea, Dimitrie Scurtu, Ștefan Petrescu și Jean Bănescu — în opera „Galileo Galilei". Coregrafia acestei din urmă opere a fost creată de Stere Popescu. Conducerea muzicală a spectacolului aparține dirijorului Mircea Popa, regia este semnată de Eugen Gropșeanu, iar scenografia de Paula Brîncoveanu. Maestru de cor : Stelian Olaru.

Informații
PRIMIRE LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRIîn cursul dimineții de miercuri, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gh. Gaston Marin a primit la Consiliul de Miniștri pe Ernest T. Handley și Elton Eaton, membri ai delegației companiei americane „Firestone Tire and Rubber Co“ din Akron (S.U.A.) cu care a avut o convorbire.Au participat Mihail Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Horațiu Iancu, adjunct al ministrului Industriei Petrolului și Chimiei, și Ion Cîmpeanu, secretar 'general al Ministerului Comerțului Exterior.în seara aceleiași zile, vicepreședintele Consiliului de Miniștri. ,Gh. Gaston Marin a oferit o masă în cinstea delegației.Au participat Mihail • Florescu. ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihail Petri, adjunct al ministrului Comerțului Exterior,, Ion Velea, vicepreședinte al C.S.P., Horațiu lan- cu și Dumitru Cănilă, adjuncți ai ministrului Industriei Petrolului și Chimiei, Ion Cîmpeanu, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, funcționari superiori din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei și Ministerul Comerțului Exterior.Au luat parte William Crawford, ministrul S.U.A. în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.
LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEIMiercuri la amiază, noul ambasador al R. D. Vietnam la București, Hoang Tu, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei. Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Minis- terului Forțelor Armate și Sfatului popular al Capitalei. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
SIECA SI CONCURENTA 
ÎNTRE MONOPOLURI

DIE ATOESE 
ææxT trans

Săptămînalul vest-german „DIE AN
DERE ZEITUNG" publică următorul arti
col despre Piafs comună a Americii cen
trale (SIECA) !

Conflictul între S.U.A. și cele cinci 
republici din America centrală, reunite 
în Piața comună a Americii centrale 
(SIECA), l-a preocupat în ultimul timp 
pe ministrul comerțului al S.U.A., Luther 
K. Hodges, care după o vizită în Nica
ragua s-a plîns de discriminarea fafă de 
produsele industriale americane din par
tea acestor cinci țări — Costa Rica, Ni
caragua, Salvador, Honduras și Guate
mala.

Rafael Flores, corespondentul din San 
José (Costa Rica), al agenfiei de presă 
Prensa Latina, a consacrat acestor disen
siuni comentarii și articole extrem de edi
ficatoare pentru cei din Europa.

Flores este de părere că aceste disen
siuni se bazează de fapt pe lupta de 
concurentă între monopolurile americane 
stabilite în America centrală. Societățile 
americane au constituit forja motrice a 
creării SIECA care cuprinde o regiune 
cu o suprafafä de 0,5 milioane km p și 
o populație de 10 milioane de oameni, 
repartizată în țări a căror economie se 
caracterizează în special prin monocul
ture agricolă.

între guvernele din Guatemala și Costa 
Rica există neînțelegeri, de pildă, în pri
vința produefiei de cauciuc pentru 
SIECA. In realitate, este însă vorba des
pre lupta de concurentă între „Firestone 
Rubber Company", care construiește o 
filială în Costa Rica, și „General Rubber 
Tires Company", care dispune de cifiva 
ani de o astfel de uzină în Guatemala 
și care și-a asigurat un anumit avantaj 
pentru obfinerea monopolului în dome

niul produefiei. Miniștrii economiei, Ber- 
lan Jimenez (Costa Rica) și Carlos En
rique Peralta (Guatemala), fiecare apă- 
rind una din cele două întreprinderi a- 
mericane, se află de luni de zile într-o 
polemică acerbă.

Există și alte conflicte. Nicaragua și 
Honduras refuză să semneze un acord de 
nivelare a tarifelor vamale, care să per
mită circulafia liberă a produselor indus
triale în cadrul SIECA, Se afirmă că cele 
două fări vor să-și apere industriile au
tohtone. Guatemala, Salvador și Nicara
gua și-au închis frontierele pentru a îm
piedica pătrunderea produselor indus
triei de confecții americane din Hondu
ras, la care actualul dictator al fării, co
lonelul Osvaldo Lopez Arellano, este ac
ționar. Guatemala și Honduras recurg de 
îndată la dreptul de veto cînd este vor
ba să-și apere industriile «proprii», adică 
firmele americane ce au filiale în aceste 
fări. Cele două țări au boicotat și Con
siliul economic al Americii centrale.

Costa Rica și Nicaragua se opun în 
mod deschis Hondurasului, Salvadorului 
și Guatemalei. In afară de aceasta, ceie 
două fări au încheiat un acord separat 
cu Panama care, în acest fel, trage în 
mod ilegal unele foloase de pe urma 
SIECA.

SIECA are un caracter advers interese
lor cumpărătorilor : asociația negustorilor 
cu amănuntul din Guatemala constată că 
de pe urma integrării economice, de su
ferit au consumatorii deoarece ei tre
buie să plătească prejuri mai mari pen
tru produse de calitate inferioară. Aceas
tă asociafie cere constituirea în fările 
Americii centrale a unei comisii pentru 
controlul preturilor în scopul de a reduce 
profiturile peste măsură de mari ale mo
nopolurilor americane și pentru a oferi 
consumatorilor o anumită profeefie îm
potriva jafului organizat.

Problemele SIECA și ale Piefei comu
ne (europene — n.r.) sînt foarte asemă
nătoare chiar dacă, datorită subdezvoltă
rii lor catastrofale, soarta fărilor din A- 
merica centrală este mult mai grea.

„EUROPA SI PROBLEMELE
*

Ziarul „THE NEW YORK TIMES" pu
blică, sub titlul „Europa și problemele 
lumii", o corespondență din Paris trans
misă de comentatorul său James Reston,

...„La o generație după război, oame
nii — scrie Reston — și-au abătut a- 
tenția de la alarmele permanente ale po
liticii și par să se gîndească mai mult la 
familie și la colectivitate". Relevind că 
„armata americană, despre care Franklin 
Roosevelt își închipuia că va părăsi Eu
ropa în termen de trei ani după ultimul 
război, continuă să se afle între Elba și 
Marea Nordului, cu efective de 400 000 
de oameni", autorul scrie că în Europa 
„noi (americanii) nu mai sîntem consi
derați drept ajutoare, ci drept principalii 
antagoniști ; în mod ironic, americanii 
din Europa par să fie mai preocupați de 
viitorul acesteia decît europenii"... „Eu
ropenii sînt fot mai convinși că în pre
zent nu există o amenințare militară so
vietică la adresa continentului și de aceea

LUMII'1
se întreabă de ce îi hărțuim cerîndu-kg 
mai multe arme și mai multă unitate po
litică". După părerea lor, în lume a fosf 
stabilit un nou echilibru de forțe, car® 
le permite să se concentreze, pentru 
prima oară în decurs de o generație, a-» 
supra unora dintre problemele interne, 
neglijate de la război încoace. In con
secință, mulți dintre ei — și în nici un 
caz nu este vorba numai de gaulliști — 
consideră planurile noastre de creare a 
unei flote nucleare aliate drept o chel
tuială inutilă, care amenință să abată 
fonduri de la programele interne și să 
scindeze alianța.

Britanicii se tem în primul rînd d® 
problemele tor economice interne, dar 
se tem, de asemenea, să intre în orga
nismele vest-europene sau să rămînă în 
afara lor, să se bazeze pe americani în 
ce privește apărarea țării lor, sau să nu 
se bazeze.

Vest-germanii se tem să aleagă întră 
Washington și Paris în ce privește orga
nizarea Occidentului.

Astfel, majoritatea, întrucît nu sei 
tem de război, ar prefera să lase lucru
rile cam așa cum sînt (adică să nu se ia 
hotărîri în privința F.N.M. — n.r.) — cel 
puțin pînă după sărbători.

A DOUA „CAPITALĂ"

Ziarul elvețian „DIE TAT“ relatează ur
mătoarele :

Portughezii au două capitale. Una, 
foarte cunoscută, Lisabona. Mai există 
însă și alta. Ea a devenit pentru zeci de 
mii de portughezi o țintă. E vorba de 
Champigny, cel mai mare bidonville din

Regrupare în fruntea clasamentului
$i după runda a Xl-a, clasamentul cam

pionatului masculin de șah are același 
lider : .. Florin Gheorghiu (7*/z puncte). 
Numai că acesta, nereușind decît, remiză 
în partida de ieri cu Giinsberger, are 
doar o jumătate de punct avans fafă de 
al doilea clasat — Victor Ciocîltea, care, 
după ce în cursul dimineții a terminat 
Ia egalitate întrerupta cu Partoș, a obți
nut un punct prejios -in partida Cu Ale- 
xandrescu. NeàmjU, Szabo și Reicher'to
talizează ' 6,5 puncte, ca urmare a remi
zelor făcute, respectiv, în compania lui 
Soos, Radovici și Șufeu. Clasat acum pe 
locul 6, Bela Soos are posibilitatea să-l 
egaleze pe Ciocîltea și să se apropie la

doar o jumătate de punct de lider, în- 
trucît, în urma analizei partidei Soos- 
Gheorghiu, el are șanse de cîștig.

Celelalte partide desfășurate ieri s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : Puș- 
cașu-Voiculescu 0—1, Gavrilă—Pavlov 
remiză, Partoș—Stanciu remiză, Mitifelu— 
Șuta 0—1. Bozdoghină și Nacu au în- 
.trerupt. Partidele din cursul dimineții au 
luat sfîrșit astfel : Alexandrescu-Pușcașu 
1—0, Bozdoghină—Pavlov 1—0, Partoș- 
Soos 0—1.

Astăzi după-amiază au loc partidele 
din runda a Xll-a. De dimineață se dis
pută întreruptele din runda de marți.

Ieri 0-2 cu Dinamo Zagreb

Echipa Steaua a dezamăgit din nou

Echipe romînești 
de handbal peste hotareMiercuri seara, în sala sporturilor din Dortmund, selecționata masculină a țării noastre a întîlnit selecționata similară a R. F. Germane, în formă bună, handbaliștii romîni au repurtat victoria cu scorul de 22—14 (14—7).Echipa feminină Rapid București, întărită cu cîteva jucătoare de ia alte cluburi bucureștene, va juca astăzi la Berlin în cadrul unui turneu-fulger, alături de două e- chipe din R. D. Germană și o selecționată iugoslavă. în zilele următoare, handbalistele bucureștene vor juca la Rostock (19 decembrie) și Magdeburg (21 decembrie).

PRINTRE PARTIZANII 
SUD-VIETNAMEZI

LE NOUVEL

ZAGREB (prin telefon). — Aproape că n-a existat nici o deosebire între cele două meciuri pe care echipele Steaua București și Dinamo Zagreb le-au susținut în cadrul actualei ediții a „Cupei cupelor“ ; ca și a- cum o săptămînă la București, ieri la Zagreb fotbaliștii de la Steaua au dominat în general, dar adversarii — printr-un joc bine organizat în a- părare, ca și pe contraatac — au terminat victorioși la două puncte diferență. Din păcate, la exasperanta ineficacitate a înaintării formației bucureștene, care și de această dată a șutat puțin și mai ales imprecis, s-au adăugat cîteva greșeli de apărare, care au influențat direct rezultatul partidei. Primul și, în special, cel de-al doilea gol se dato- resc în principal apărării ; după ce chiar în minutul doi al meciului, Pavici își găsește ușor culoar să șu-

teze în plasa lui Haidu, spre sfîrșitul partidei, la un șut de la distanță (sesizat de altfel de Haidu), acesta scapă, ca un veritabil începător, mingea în... propria poartă.Ar fi greșit însă să se înțeleagă că insuccesul de ieri al echipei bucureștene se datorește exclusiv greșelilor apărării. întreaga formație, a- proape fără excepție, s-a comportat slab, în ciuda faptului că a luptat mult. Pe lîngă numeroasele greșeli de ordin tehnic, în jocul echipei au existat, parcă mai mult ca niciodată, lipsuri serioase de orientare pe teren, în special în careul advers. Nimic nu lăsa impresia că avem în față pe lidera clasamentului.în urma rezultatelor înregistrate în cele două meciuri, Dinamo Zagreb s-a calificat pentru sferturile de finală ale „Cupei cupelor“.

Meciul
Dinamo București — 
Progresul va fi transmis 
la televiziune

După cum am mai anunțat, meciul 
de fotbal Dinamo București — Pro
gresul, restantă din campionatul re
publican, are loc astăzi, de la ora 
13,30 pe stadionul „23 August” din 
Capitală. Ieri, radiofeleviziunea ne-a 
comunicat că va transmite pe „micul 
ecran" desfășurarea întregii partide.

PRONOEXPRESLa tragerea Pronoexpres nr. 51 din 16 decembrie 1964 au fost extrase din urnă următoarele numere :48 32 35 38 33 3Numere de rezervă : 10 14.Fond de premii : 631 912 lei.

Săptămînalul francez „NOUVEL OB
SERVATEUR" publică reportajul scriito
rului australian Wilfrid Burchett care a 
vizitat unități armate ale patriofilor din 
Vietnamul de sud :

„Ne găsim la aproximativ 9 km sud-vest 
de punctul Saigon-Cholon. Reprezentan
ții în străinătate ai Frontului de eliberare 
au organizat vizita mea ; după 4 luni de 
ședere în această fără, punctul culmi
nant trebuie să fie această întîlnire de 
lîngă Saigon.

In cursul unei întîlniri la Comitetul 
executiv local Saigon-Gia Dinh al „Fron
tului", Huynh Tan-phat, care a fost unul 
dintre arhifeefii cei mai cunoscufi de la 
Saigon, îmi explică : «Trebuie să ne 
integrăm și să trăim cit mai aproape 
posibil de dușman. Așa, de pildă, duș
manul crede că acest .cătun îi aparți
ne. De fapt, cătunul se află în mîl- 
nile noastre. Deseori oamenii ies din 
Saigon și nu-și dau seama că se găsesc 
pe teritoriul nostru. Teritoriul nos
tru și al lor sînt extrem de mult între
tăiate, mai ales în jurul Saigonului, Me
toda noastră numită «înăbușirea» postu
rilor inamice înseamnă că acestea sînt 
zi și noapte înconjurate de partizanii 
noștri, astfel îneît garnizoana lor nu se 
poate deplasa decît dacă noi îi permi
tem».

Zgomotul bombelor, al obuzelor și va
carmul mitralierelor grele sînt impresio
nante. Huynh Tan-phat citește pe taja 
mea o anumită neliniște. «Acesta este 
centrul de antrenament al parașutiștilor 
de la Trung Hoa, aflat la 2 km de aici, 
spune el surîzînd. Ei nu se mai pot an

trena la săriturile cu parașuta: de prea 
multe ori au căzut în sectoarele noastre. 
Unii făceau lucrul acesta dinadins pen
tru a veni în rîndurile noastre. Acum ei 
se antrenează în condifii de luptă simu
late. în fiecare dimineafă».

Huynh Tan-phat este un om senin. El 
este secretar general al Partidului de
mocrat și totodată vicepreședintele Co
mitetului Central al Frontului de elibe
rare. El face aceeași impresie pe care o 
dau tofi ceilalți conducători și anume că 
așteaptă, cu liniștea pe care o dă certi
tudinea, ora cînd Vietcongul *) va prelua 
puterea".

Autorul expune apoi unele din cauzele 
rezistentei populare. „Pe timpul «primei 
rezistente» (împotriva Franfei), Frontul 
nafional de eliberare a distribuit ță
ranilor 500 000 hectare de pămînf. 
Dar Ngo Dinh Diem a reluat aproape 
totalitatea acestor pămînturi — cu ex
cepția a 75 000 hectare — repunînd pe 
proprietarii vechi și pe alții noi în locul 
țăranilor. Reacția țăranilor față de această 
măsură a stabilit bazele foarte solide ale 
actualei «celei de-a doua rezistențe». O 
altă cauză : politica de asimilare bru- j 
Hală adoptată față de triburile din re
giunile de munte, politică ce amenința 
să extermine importante grupe rasiale. 
Acești țărani au fost alungafi de la că
minele lor, din junglă și de la munte cu 
zecile de mii și aduși în cîmpie. Cei caro 
au rămas au fost închiși în lagăre de con
centrare numite «sate strategice» sau au 
fost nevoiți să lucreze ca muncitori a- 
gricoli pe noile plantații. La prima oca
zie aceste triburi au dat sprijin organi
zatorilor Vietcong-ului. Potrivit legii din 
octombrie, 1959, ghilotine mobile au în
ceput să străbată țara, iar cei care au 
participat la «prima rezistență» au hotă- 
rît că este preferabil să moară cu arma

în mîini decît să se lase masacrați ca ie
purii de casă. Ei au fugit în junglă și în 
munți, la vechile baze ale partizanilor din 
delta fluviului Mekong. Țăranii și triburile 
le-au dat adăpost. Astfel ei au alcătuit un 
nucleu solid de partizani bine pregătiți.

II întreb pe Nguyen Huu-tho, care 
este proporția teritoriului și popu
lației controlate de Frontul de eliberare. 
El răspunde : «Două treimi din teritoriu 
și ceva mai mult de jumătate din popu
lație». Cred că pot spune că serviciile 
americane de la Saigon au făcut acum 
aceeași apreciere.

Nguyen Huu-tho nu ascunde faptul că 
forjele Saigonului au crescut de aseme
nea rapid, mai ales în 1963. Ele au cres
cut de la 370 000 de oameni, în 1961, 
la 580 000, în 1963, spune el. Pe de altă 
parte, în urma progreselor realizate de 
Vietcong și a succesiunii de crize la Sai
gon, forțele guvernamentale au fost a- 
proape paralizate".

Franța : sute de case din tablă, seîndur] 
și carton. Cîfi portughezi locuiesc aici s 
Poliția îi apreciază la zece mii ; în rea
litate sînt mai mulți. în majoritate, ei nu 
au interesul să intre în contact cu poli
ția ; nu au acte și nici buletin de iden
titate sau carte de muncă. 50 000 au ve
nit în secret în Franța.

Există mai multe organizații car» stl 
ocupă cu transportul în secret al acestor 
ilegali. Se cer 2 000 de franci de cap da 
om. Pentru muncitorii portughezi este o 
sumă de neînchipuit. Dar cine cîșfigă, (a 
Lisabona, ca muncitor 250 de franci p» 
lună (calculat în valuta franceză) sau, ca 
muncitor agricol în provincie 120, pun» 
în joc toate economiile lui și ale priete
nilor, vinde fot pentru a completa aceas
tă sumă.

Cînd ajung la Champigny nu mai au 
decît cîțiva gologani în buzunar. Unde
va, într-o baracă, compatriojii se înghe
suie să-i facă loc noului venit. Unde încap 
4 încape și un al cincilea. O pătură p» 
podea, un pat. Hainele se atîrnă înfr-un 
cui ; aerisirea nu dă bătaie de cap : vin- 
tul fluieră doar prin toate ungherele. Igie
nă ? Nu există. Undeva, de-a lungul dru
mului noroios, străjuit de ambele părți de 
barăci și cocioabe, există și o fînfînă. 
Bucata de pămînt pe care se află casele 
are un proprietar care cere 50 de cen
time pe noapte de om. Derizoriu ? în
mulțind această sumă cu peste 10 000 
se adună pe noapte o grămadă frumu
șică de bani.

*) Denumire dată în presa occidentală forțelor patriotice sud-vietnameze.
In timp ce în Consiliul de Securitate continuă dezbaterile cu pri

vire la situația din Congo, numeroase ziare continuă să comentez» 
situația din această țară. Ziarul „THE SCOTSMAN" scrie : „Situația din 
Congo dovedește că colonialismul nu a murit. El și-a schimbat numai 
terenul „de la controlul politic Ia dominația sub alte forme mai puțin 
vizibile'. in fotograiie : un grup de mercenari pe teritoriul congolez.

>Ș;:

Organizarea magazinelor la un nivel superior
(Urmare din pag. I-a)rea rețelei comerciale și de alimentație publică existente.îmbunătățirile și completările a- duse normelor în ultima vreme au început să fie aplicate din trimestrul IV 1964.

Tipizarea și specializarea, magazinelor sînt proMeme la ordi
nea Zilei. Ce va fi nou în aceas
tă direcție ? Ce avantaje decurg 
pentru public din aplicarea 
normelor ?Prin norme au fost delimitate mai precis caracteristicile fiecărui tip de unitate, au fost eliminate u- nele tipuri necorespunzătoare și s-au preconizat altele noi, care să permită practicarea formelor avansate de comerț și o mai bună deservire a populației. De exemplu, vor lua ființă unele magazine generale (asemănătoare cu „supermarket“- urile), destinate îndeosebi centrelor comerciale de microraion ; pe lîngă mărfuri alimentare variate, ele ' vor pune în vînzare și un sortiment anumit de articole nealimentare de uz casnic. S-au prevăzut și magazin e-expoziție de mobilă — experimentate cu succes în ultimul timp — care livrează cumpărătorilor la domiciliu, din depozit, mobila aleasă ; magazine de articole mă- v runte și piese de schimb ; noi tipuri de unități de alimentație publică cu funcționalitate complexă 

și activitate continuă (restaurante care servesc dejunul și cina „â la carte“ și pe bază de menu-pensiune, precum și micul dejun) etc. Concomitent se tinde spre generalizarea formelor moderne de desfacere, introducerea sortimentelor complimentare în unitățile specializate (de pildă, vînzarea de cravate, ciorapi etc. în magazinele de confecții pentru bărbați, de poșete, cordoane, ciorapi, baticuri etc. in magazinele de confecții ca și în cele care desfac pantofi pentru femei, desfacerea țigărilor și chibriturilor prin toate unitățile de alimentație publică). în cadrul aceleiași preocupări, aș adăuga că s-a extins și se va dezvolta în continuare desfacerea gustărilor și a unor semi- preparate de bucătărie și cofetărie prin magazinele alimentare. Așadar, în viitor, specializarea pentru desfacerea unor grupe de mărfuri va fi orientată și în direcția înființării de magazine combinate (echivalente cu mai multe magazine specializate), ca și spre magazinele generale în cadrul cărora se vor organiza raioane specializate complimentar, pe grupe sau subgrupe de mărfuri — situate mai ales în centrele marilor cartiere și în centrele principale ale o- rașelor mal mici. Magazine îngust specializate se voi’ organiza numai în centrele comei’ciale principale ale orașelor și în mod excepțional în alte locuri, pentru utilizarea unor mici localuri existente. Apreciem că această nouă orientare în problema 

specializării va fi bine primită de cumpărători, care nu vor mai fi ne- voițî să se, deplaseze în cîteva unități spre a-și procura articole cu o destinație înrudită și care fac adesea obiectul unei singure cumpărături.Dintr-o astfel de soluționare a problemei tipizării și specializării rețelei mai decurg cel puțin două consecințe deosebit de importante : șefii de unități, cunoscînd mai bine cererea populației, vor comanda pe viitor articole corespunzător’ asortate și vor folosi mai rațional personalul și spațiile comerciale, redu- cîncl astfel cheltuielile de circulație.Din scurta prezentare de mai sus rezultă, cred, că la elaborarea criteriilor în baza cărora se așează teritorial rețeaua comercială s-a ținut seama de frecvența cererii populației pentru diferitele categorii de produse și s-a urmărit evitarea deplasării populației la distanțe mari. De asemenea, se stabilesc dimensiunile spațiilor comerciale în raport cu numărul de cumpărători, pe tipuri de unități, astfel îneît să se evite a- glomerările și să se asigure o deservire civilizată, fără pierdere de timp, cu un sortiment variat și asortat de mărfuri, prezentate corespunzător. Iată deci principalele avantaje pentru populație, a cărei exigență față de comerțul nostru sporește continuu, în raport direct cu ridicarea nivelului ei de trai material și cultural.

PROIECTUL. UNEI ȘOSELE TRANS-SAHARIENE

La Alger a avut loc prima reuniune 
a Comitetului pentru realizarea pro
iectului de construcție a unei șosele 
care să străbată deșertul saharian. La 
lucrări au participat experți din Al
geria, Mali, Niger și Tunisia.

După cum se știe, proiectul unei 
șosele trans-sahariene preocupă mai 
de multă vreme țările africane. în- 
tr-unul din numerele sale recente, re
vista tunisiană „Jeune Afrique" a pu
blicat un articol (însoțit de harta a- 
lăturată) în care arată că experții au 
de ales-între trei variante: prima 
prevede un drum pornind din Algei 
și trecînd prin Laghouat, Ghardaîa, 

El Golea, In Salah, Tamanrasset, 
apoi la 200 km în sud despărțin- 
du-se în două ramuri — una către 
Gao în Republica Mali (2 750 km de
părtare de Alger) și alta către Aga- 
des în Niger (3100 km). Cel de-al 
doilea itinerar ar pleca din Oran, ar 
trece prin Bechar, Adrar, Reggane și 
ar atinge Gao după 2 770 km. în sfîr
șit al treilea proiect, denumit „va
rianta est" prevede un drum pornind 
din Skikda spre Touggourt, Ouargla, 
I-Iassi ben Guebbour, In Ekker și Ta- 
manrasset, de unde ar porni spre Aga- 
des (2 600 km) și Gao (3 000 km). Ori
care ar fi varianta aleasă, scria „Jeune 

Afrique“, drumul trans-saharian ar a- 
vea o importanță enormă deoarece ar 
contribui Ia dezvoltarea economiei ță
rilor africane.

UN FILM DESPRE VIAȚA 
LUI GANDHI

La Londra au fost date amănunte 
cu privire la producția unui film des
pre viața lui Mahatma Gandhi. Tur
narea filmului va începe la 2 octom
brie 1965, cu prilejul celei de-a 96-a 
aniversări a lui Gandhi. Manuscrisul, 
aprobat de guvernul indian, se bazează 
pe biografia, lui Gandhi de Louis Fi
scher, publicată în 1921. Dispunînd de 
un buget de 5 milioane dolari, filmul 
va fi o producție a societății „Indo- 
British Films Ltd“, cu participare a- 
me.ricană. Operațiunile de turnare vor 
avea loc în India, Africa și Marea Bri
tanic. Premiera filmului, care va fi pa
noramic și în culori, a fost fixată pen
tru toamna anului 1966.

EXPULZAREA UNEI CÎNTÂREȚE 
ENGLEZE DIN R.S.A.

Autoritățile rasiste sud-africane au 
expulzat miercuri pe cîntăreața brita
nică de varieteu, Dusty Springfield, 
împreună cu instrumentiștii care, o a- 
companiază, deoarece au cîntat marți 
seara în fața unui public mixt de albi 
și negri. Ministrul de interne al R.S.A. 
le-a dat acestora un termen de 24 de 
ore pentru a părăsi țara. Intr-o decla
rație făcută la Capetown, Dusty 
Springfield a arătat că contractul pe 
care l-a semnat nu stipula ca ea să 
apară în fața unui public separat. Im
presarul său, Billing, a subliniat că au

toritățile sud-africane i-au adresat un 
„ultimatum“ pentru a-1 obliga să sem
neze un angajament prin care se obli
gă să nu permită ca artiștii săi să apa
ră în fața unui public multirasial. Or, 
a declarat Billing, „noi am refuzat să 
semnăm un astfel de contract“.

PUTERNICE FURTUNI 
ÎN FINLANDA

Asupra regiunilor din sudul Fin
landei s-a abătut o puternică furtună, 
însoțită de ploi torențiale. In numeroa
se locuri legăturile telefonice și tele
grafice și liniile de înaltă tensiune au 
fost distruse. In orașele-port s-a sem
nalat o creștere rapidă a nivelului a- 
pei și inundații. Pe alocuri nivelul a- 
pelor a crescut cu 140 cm. Furtuna a 
provocat mari perturbări în rețeaua de 
transporturi. De asemenea o puternică 
furtună s-a dezlănțuit și pe Marea 
Baltică. Viteza vîntului atinge gradul 
10 și împiedică desfășurarea normală 
a activității în porturi.

UN ORAȘ NOU ÎN IRLANDA 
DE NORD

Au fost puse la punct planurile pen
tru construirea unui nou oraș în Ir
landa de nord care, potrivit unor cal
cule, va avea în 1981 o populație de 
100 000 locuitori. Noul oraș va fi for
mat de fapt din două localități deja 
existente — Lurgan și Portadown — 
la care se vor adăuga construcțiile ce 
vor fi ridicate pe teritoriul dintre o- 
rășelele mai sus menționate. Planurile 
noului oraș prevăd un sistem de tra
fic cu mai multe niveluri, o universi
tate și un aeroport.
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Corespondență din Roma 

Alegerile 
prezidențial©Pe străzile Romei a coborît de mult noaptea, în timp ce pe ecranele televizoarelor apare hemiciclul Camerei Deputaților, de unde se transmite desfășurarea alegerilor pentru desemnarea celui de-al cincilea președinte al Italiei. „Marii e- lectori", cum sînt numiți aci în presă deputății, senatorii și reprezentanții regiunilor autonome chemați să ia această decizie, au depus în urnă buletinele la cel de-al doilea tur de scrutin. Președintele Camerei Deputaților, B. Ducci, căruia constituția italiană îi atribuie conducerea operațiunilor votării, anunță numele înscris pe fiecare buletin scos din urnă. Pentru ca alegerea să fie decisă, numele unui candidat trebuie pronunțat de 642 ori, normele constituției prevăzînd că în primele trei .scrutine sînt necesare majoritatea de 2/3 din totalul voturilor, indiferent cîți electori se află în țară.Partidele din coaliția guvernamentală de centru stînga s-au divizat în prima zi a alegerilor prezidențiale în două tabere : Deputății și senatorii democrat-creștini au votat (dar nu toți) pentru candidatul Partidului democrat creștin, fostul prim-ministru Giovanni Leone, în timp ce partidele socialist, social democrat și republican, îl sprijină pe Giuseppe Saragat, ministrul de externe în actualul cabinet. Buletinele deputaților și senatorilor comuniști au purtat toate numele senatorului comunist Umberto Terraccini.Comentatorii italieni caracterizau miercuri la amiază „fluidă" situația, considerînd că sînt greu de a- preciat șansele candidaților la învestitura prezidențială.Impresia generală a observatorilor din Roma o astă-seară că premisele de pînă acum sînt de așa natură că de-abia începînd cu al patrulea scrutin, cînd va fi suficientă majoritatea absolută (482 voturi), vor intra în competiție toate atuuri- le și se va declanșa în mod practic bătălia electorală pentru funcția de președinte al republicii. Presa de aci sugerează că între timp ar putea să se profileze mai cert și numele altor candidați. „Dar nu sînt excluse și surprize" — observă „Cor- riere della Sera".

Octavian PALER

Dezbaterile din Adunarea
Generală aNEW YORK 16. — Trimisul special Agerpres I. Gălățeanu transmite :La New York își continuă lucrările Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. In ședința de marți după-amiază a luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al R.S.S. Bieloruse, K. B. Kiselev. El a subliniat că, în prezent, se pune în mod deosebit problema intensificării activității O.N.U. în folosul păcii și progresului și a sporirii eficacității acestei organizații. Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. Totodată, el a sprijinit propunerile Conferinței țărilor neangajate de la Cairo privind convocarea unei conferințe mondiale pentru dezarmare.Ministrul afacerilor externe al Republicii Sierra Leone, Rogers Wright, care a luat apoi cuvîntul, a declarat- că încetarea cursei înarmărilor are o importanță deosebită pentru tinerele state independente, întrucît mijloacele care vor fi eliberate de pe urma dezarmării ar putea fi folosite în scopul dezvoltării economice a acestor țări.Primul ministru al Republicii Tri-

MESAJUL LUI A. KOSÎGfflN 
CĂTRE G. PAPANDREUATENA 16 (Agerpres). — TASS transmite : V. Grișin, președintele C.C.S. din Uniunea Sovietică, conducătorul delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., care se află într-o vizită în Grecia, a remis primului ministru al Greciei, G. Papandreu, un mesaj personal al președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. Kosîghin. în mesaj este exprimată năzuința fermă a guvernului sovietic spre consolidarea păcii generale pe baza principiilor coexistenței pașnice, hotărîrea Uniunii Sovietice de a dezvolta relații multilaterale cu Grecia.Primul ministru G. Papandreu a subliniat că între Grecia și Uniunea Sovietică nu există probleme litigioase care să împiedice lărgirea continuă a relațiilor dintre ele, în interesul întăririi păcii generale.

0. N. U.nidad-Tobago, Eric Williams, a subliniat. de asemenea, necesitatea stringentă a restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.în ședința de miercuri dimineața, ministrul de externe al statului Haiti, Rene Chalmers, s-a pronunțat pentru întărirea O.N.U. și a criticat politica rasistă și colonială promovată de unele guverne.în continuare a luat cuvîntul ministrul de externe al R. P. Albania, Behar Shtylla, care a cerut încetarea imediată a intervenției străine în afacerile interne ale Congo-ului și a condamnat menținerea regimurilor coloniale în diferite puncte ale globului.
★Comitetul O.N.U. pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale a terminat marți discutarea raportului ce urmează să fie prezentat celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale. Raportul conține un vast material faptic care ilustrează situația din 55 de teritorii coloniale, precum și o serie de recomandări ce vor fi făcute Adunării Generale.

KUWEIT

Adunarea Națională 
boicotează guvernulKUWEIT 16 (Agerpres). — Majoritatea membrilor Adunării Naționale din Kuweit continuă să boicoteze guvernul. Primul ministru, Sabah Salem Al Sabah, a trebuit să renunțe pentru a doua oară să dea citire declarației guvernamentale și să obțină votul de încredere al adunării pentru noul său guvern.Deputății protestează împotriva componenței noului guvern pe care ei îl consideră nereprezentativ. Noul guvern, afirmă acești deputați, „cuprinde prea mulți comercianți și administratori ai marilor societăți pentru a putea fi considerat ca re- prezentînd cu adevărat populația țării“.

RELAȚIILE INTEROCCIDENTALE

„Nimic n c 
la sesiunePARIS 16 (Agerpres). — Cea de-a doua zi a dezbaterilor din cadrul Consiliului ministerial al N.A.T.O. a fost consacrată discutării problemelor militare și, în special, a problemelor privind contribuția militară și financiară a celor 15 țări membre ale pactului Atlanticului de nord. în cursul ședinței de dimineață au luat cuvîntul miniștri ai apărării ai S.U.A., Angliei, Franței și R. F. Germane. Potrivit relatărilor agențiilor Reuter și France Presse, intervențiile reprezentanților S.U.A., Angliei, Franței, R.F.G. „n-au adus nimic nou“.Ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, a înfățișat celor prezenți un tablou al contribuției militare a S.U.A. la N.A.T.O. Scopul acestei „etalări a mijloacelor nucleare“ puse la dispoziția N.A.T.O., arată France Presse, a fost „de a pregăti spiritele pentru o participare mai largă“ la finanțarea forței nucleare a N.A.T.O.în cuvîntul său, Denis Healey, ministrul apărării al. Marii Britanii, a recomandat „prudență“ în ce privește cheltuielile necesare înarmării N.A.T.O. Healey a declarat că guvernul britanic nu-și va spori în viitor cheltuielile militare.

) u"
a N. A. T. O.în intervenția sa ministrul armatelor al Franței, Pierre Messmer, s-a rezumat la a reafirma poziția Franței față de problemele apărării. Paralel cu dezbaterile generale din cadrul Consiliului ministerial, miercuri au continuat, la Paris, întrevederile bilaterale între miniștrii de externe prezenți la sesiunea N.A.T.O. Astfel, după ședința de dimineață, secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, s-a întreținut cu ministrul de externe al Belgiei, Paul Henri Spaak, asupra unor probleme privind actuala situație internațională, precum și asupra unor aspecte ale problemelor ridicate în cursul dezbaterilor de marți. La rîndul său, Patrick Gordon Walker, ministrul de externe britanic, a avut o întrevedere cu Giuseppe Saragat, ministrul de externe al Italiei.în centrul atenției observatorilor prezenți la Paris s-a aflat însă noua întrevedere dintre președintele Franței, de Gaulle, și secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk; La sfîrșitul discuțiilor, care au avut loc la Palatul Elysée, Dean Rusk a declarat corespondenților de presă : „Am avut, cu președintele de Gaulle discuții foarte interesante. Ele au fost o continuare a celor pe care le-am avut luni“.

în Camera Comunelor

H. Wilson despre crearea forței 
nucleare atlanticețelor nucleare ale N.A.T.O. — planul S.U.A. și cel britanic — să fie examinate paralel.Luînd cuvîntul la dezbateri, fostul ministru de externe al Marii Britanii, Richard Butler, a declarat că „proiectul laburist de creare a forței nucleare atlantice riscă să provoace o dezbinare în rîndul N.A.T.O.“.

LONDRA 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în Camera Comunelor Harold Wilson, primul ministru al Marii Britanii, a făcut o declarație în care s-a referit la rezultatele convorbirilor avute săptămîna trecută cu președintele Johnson la Washington. El a arătat că în timpul vizitei sale la Washington a discutat cu președintele S.U.A. o serie de probleme referitoare la propunerea britanică de creare a forței nucleare I atlantice.Vorbind despre această propunere, premierul Wilson a arătat că în această forță trebuie incluse bombardierele britanice de tip V, cu excepția celor aflate în afara zonei N.A.T.O., submarinele britanice înzestrate cu rachete „Polaris" și un număr egal de submarine „Polaris“, aparținînd Statelor Unite. Propunerea britanică, a spus el, are în vedere, de asemenea, constituirea unui comandament suprem în afara Consiliului N.A.T.O., compus din reprezentanți ai Statelor Unite, Marii Britanii și Franței (dacă aceasta dorește să participe).în legătură cu poziția S.U.A. față de planul britanic de creare a F.N.M., Harold Wilson a arătat că Johnson și-a manifestat dorința ca I cele două planuri de creare a for-

Ședința guvernului 
francezPARIS 16 (Agerpres). — La 16 decembrie a avut loc la Paris, sub președinția generalului de Gaulle, o ședință a Consiliului de Miniștri al Franței în care ministrul de externe, Couve de Murville, a prezentat un raport asupra discuțiilor de la Bruxelles în problema prețului unic la cereale.La sfîrșitul ședinței ministrul informațiilor, Alain Peyrefitte, a făcut o declarație corespondenților de presă în care a subliniat că în intervenția sa asupra raportului lui Couve de Murville, președintele de Gaulle a menționat că „aceste tratative nu pun capăt nicidecum problemei prețurilor în cadrul Pieței comune, întrucît rămîne de rezolvat prețul la numeroase alte produse și, în special, problemele financiare de care depinde orice reglementare a problemelor Pieței comune. Deși etapa nu este decisivă, a menționat președintele Franței, ea este, totuși, importantă”.Refermdu-se la consecințele încheierii acordului de la Bruxelles pentru agricultura Franței, de Gaulle a qrătat că „această hotărîre implică pentru agricultura franceză un efort de organizare și de transformare“.

★După cum transmit agențiile de presă, la Bruxelles se apreciază că acordul încheiat nu soluționează toate problemele agricole ale celor „șase“. „Succesul înregistrat, scrie France Presse, nu va împiedica pe cei „șase“ să se întîlnească la începutul lunii viitoare la Bruxelles pentru a discuta probleme legate tot de aspectele agricole“. Astfel, „înainte chiar de a aborda problema centrală a primului semestru al anului 1965, aceea a finanțării Europei agricole, scrie aceeași agenție, ei (cei „șase“ — n.r.) vor trebui să mai discute prețul cărnii de vită și al produselor lactate“. în orice caz — arată agenția — contribuabilii și consumatorii sînt cei care, cel puțin în prima fază a Pieței comune agricole, vor plăti prețul acordului realizat.
Adunare de protest 
împotriva proiectului F.N.M.PARIS 16 (Agerpres). — Numeroși locuitori ai Parisului, precum și reprezentanți din diferite țări sosiți în capitala Franței în legătură cu sesiunea N.A.T.O. s-au adunat marți în sala „Mutualité“ pentru a-și exprima protestul în legătură cu planul de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.în aceeași zi, la Paris a avut loc o conferință de presă organizată de reprezentanții organizațiilor de luptă pentru pace din diferite : țări sosiți în capitala Franței.Proiectul de creare a forțâlor nu

cleare multilaterale ale N.A.T.O. reprezintă în prezent unul din .pericolele cele mai grave, a declarat cruntașa belgiană I. Blum. Realizarea acestui proiect deschide accesul spre arma nucleară cercurilor din Germania occidentală. Crearea acestor forțe, a declarat delegatul R.F.G., oastorul Wener, va duce la încordarea situației internaționale.La conferința de presă au luat, de asemenea, cuvîntul reprezentanți ai mișcării pentru pace din Canada. Franța, Anglia și alte țări.

Guvernul de la Saigon c°™»°"den*d di?.±^
în fața unei noi crize Vorbește Antarctida
• 500 DE BUDIȘTI AU DECLARAT GREVA FOAMEI « DEMISIA 

MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CULTURIISAIGON 16 (Agerpres). — Guvernul Vietnamului de sud vădea miercuri semne de zdruncinare după ce 500 de preoți budiști au început în zorii zilei o grevă a foamei de 24 de ore, transmite agenția Associated Press. Agenția menționează că ministrul educației și culturii, Phan Tan Chuc, și-a prezentat demisia miercuri dimineața. Știri încă neconfirmate afirmă că și alți miniștri ar putea demisiona. Conducătorul budist Thich Tam Chau a rostit în fața greviștilor o cuvîntare în care a relevat că actualul prim-ministru, Tran Van Huong, „devine un dictator ca Ngo Dinh Diem și este sprijinit de unele elemente străine“.Un purtător de cuvînt militar american a declarat miercuri la Saigon că trupele guvernamentale sud-vietnameze au înregistrat pierderi însemnate în cursul luptelor de
WASHINGTON 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în fața delegației oamenilor de știință americani și a specialiștilor din domeniul cercetărilor industriale care au vizitat recent Uniunea Sovietică, președintele S.U.A., L. Johnson, a cerut tuturor agențiilor guvernamentale „să dea asigurări că fac tot ce le stă în putință pentru a extinde acest domeniu al contactelor pașnice cu poporul sovietic“. Potrivit Buletinului de știri al Casei Albe, el a declarat că ar dori să se efectueze un număr

săptămîna trecută cu forțele patriotice. Potrivit rapoartelor oficiale, a- ceste pierderi — cele mai mari din luna aprilie pînă în prezent — se cifrează la 260 morți, 550 răniți și 175 prizonieri. Totodată, rapoartele subliniază că forțele patriotice au capturat o cantitate considerabilă de arme și muniții. După cum menționează agenția Reuter, aceste cifre nu includ și pierderile din cursul luptelor ce au avut loc, tot săptămîna trecută, în Valea An Lao, la a- proximativ 300 mile nord-vest de Saigon. în aceste lupte au fost uciși 28 de militari ai trupelor guvernamentale, 50 au fost răniți, iar 26 de persoane au fost declarate dispărute.Agenția Associated Press adaugă că „s-ar putea, de fapt, ca pierderile să fie și mai importante decît sînt prezentate de statistica oficială".
mai mare de vizite reciproce între oamenii de știință și specialiștii în domeniul tehnic, din U.R.S.S. și S.U.A.în încheiere, președintele a menționat că „asemenea vizite ne ajută să cunoaștem mai bine poporul sovietic, să le cunoaștem țara, problemele principale și să le vedem realizările. Sperăm să colaborăm cu a- cest popor în domeniul desalinizării apei și, probabil, și în alte domenii ale tehnologiei, spre binele întregii omeniri“.

Marți a fost lansat de Ia baza din insula Wallops din Virginia (S.U.A.) 
primul satelit artificial italian, „San Marco". Satelitul a fost plasat pe 
orbită cu ajutorul unei rachete americane de tipul „Scout". în felul acesta 
Italia este cea de-a treia țară din lume — după U.R.S.S. și S.U.A. — care 
dispune de saieliți artificiali pe orbite cosmice. în fotografie : la lansa

rea satelitului artificial San Marco

Argentina Un ape! la grevă generală
și msfitt autoritățilorBUENOS AIRES 16 (Agerpres). — Greva generală de 48 de ore anunțată de către Confederația Generală a Muncii din Argentina pentru zilele de joi și vineri amenință să paralizeze activitatea economică a țării. Se așteaptă ca și alte sindicate să-și anunțe participarea. Întrucît la grevă vor lua parte și sindicatele peroniste, membre ale Confederației Generale a Muncii din Argentina, ministrul de interne al Argentinei a dat publicității miercuri un comunicat în care avertizează pe greviști că „guvernul nu este dispus să tolereze dezordinea și atentatul la ordinea publică“. în comunicat se sublinia-

ză, de asemenea, că „guvernul va acționa cu energie în baza drepturilor sale constituționale“. Observatorii politici apreciază că acest comunicat marchează o anumită înăsprire în atitudinea guvernului față de liderii sindicali peroniști. Potrivit agenției France Presse, atitudinea guvernului este pusă în legătură cu reuniunea miniștrilor afacerilor interne, al muncii, al justiției și al apărării care s-a ținut marți seara și la care au fost abordate problemele legate de situația din Argentina după eșecul lui Peron de a se întoarce în țară.

O conferinfă de presă prin radio 
cu cercetătorii sovietici de la MirnîiLa Casa învățătorului din Mosco

va am luat loc pe fotoliile sălii de 
spectacole. Ceea ce ne atrăsese în 
această confortabilă sală nu era nici 
conferința vreunui ilustru savant, 
nici spectacolul vreunui ansamblu 
artistic, ci o convorbire cu cercetă
torii sovietici de la Mirnîi, Pe scenă, maistrul tehnician sucește bu
toanele stației de radio care, din 
clipă în clipă, ne va pune în legă
tură cu Antarctida.

In așteptare, căutăm să ne închi
puim, după primele informații pri
mite, ce se întîmplă la Mirnîi de care 
ne despart circa 15 000 de kilometri. 
In Antarctida e acum vară, bineîn
țeles o vară polară, iar soarele își 
aruncă razele peste întinderile Mării 
Davis, peste blocurile de gheață și 
clădirile stației Mirnii. Strînși in ju
rul aparatelor de radio, cercetătorii , întîlniri 
caută la rîndul lor legătura cu Mos
cova.

...In difuzoarele . din sală undele 
aduc prima voce de peste mări și 
oceane. Este a conducătorului expe
diției antarctice sovietice, P. K. Sen- 
ko... Așa a început conferința de 
presă prin radio cu cercetătorii de 
la Polul Sud.

Interlocutorul nostru nevăzut 
înștiințează că cercetătorii se simt 
bine, dispoziție accentuată probabil 
și de sosirea verii. Expediția a în
fruntat cu succes iarna polară, o 
iarnă cu furtuni mai puține și în 
decursul căreia termometrele de la 
stația Vostok n-au înregistrat tem
peraturi mai joase de minus 82 de 
grade Celsius.

Bineînțeles, majoritatea întrebări
lor care pleacă spre Antarctida se 
referă la conținutul cercetărilor 
științifice ale expediției sovietice. 
Șeful expediției abia prididește să 
răspundă. In anul de față, cercetă
torii sovietici au întreprins, împreu
nă cu colegii lor francezi, un studiu 
al dinamicii învelișului de gheață 
continental pe ruta stațiilor Vostok- 
Mirnîi. Gladologii au traversat re
giunile inaccesibile din Antarctida 
orientală, care pînă în prezent n-au 
fost vizitate de oameni. La stația 
Molodejnaia continuă lucrările de 
construcție a unei noi baze de expe
diții.

Membrii expediției sovietice soco
tesc că cele mai importante realizări 
obținute pînă în prezent sînt datele 
referitoare la grosimea ghețarilor, 

.relieful subglacial al zonelor pentru 
prima oară incluse în cercetări, pre
cum și complexul de date științifice

ne

obținute cu ocazia Anului interna
țional al Soarelui calm.

La Mirnîi, cercetătorii încheie în 
prezent experiențele. Ei vor duce în 
curînd spre patrie kilometri de peli
culă și alt material științific, lăsînd 
locul unei alte expediții care a ple
cat nu de mult din Leningrad, cu 
vaporul, luînd drumul spre Antdrc- 
tida.

Corespondenții se interesează mai 
departe de rezultatele colaborării 
dintre cercetătorii sovietici și cei ai 
altor țări. Răspunsurile vin pe loc. 
Intre cercetătorii sovietici și cei 
australieni de la stațiunea învecina
tă cu Mirnîi s-au stabilit contacte 
prietenești și relații de colaborare. 
Se schimbă cu regularitate date me
teorologice, geomagnetice și seismi
ce. Aproape în fiecare an au loc 

între cercetătorii sovietici 
și americani. In prezent, la stația 
Mirnîi se află biologul american G. 
Mayer, care va ierna acolo cu expe
diția sovietică aflată în drum spre 
Antarctida.

...Și undele radio duc spre Antarc
tida alte întrebări.

„Vecinii noștri cei mai apropiați 
— spune P. K. Senko, răspunzînd la 
o întrebare — sînt pinguinii impe
riali, focile și o sumedenie de păsări. 
Pe insulele din apropiere și-au făcut 
cuiburi pinguini și albatroși, iar 
focile se întind la soarele blind al 
verii polare“. Aflăm că expediția e 
alcătuită din 157 de oameni, dintre 
care 28 sînt moscoviți. Un tren de 
sănii trase de tractoare pleacă pe
riodic de la Mirnîi peste continent 
pînă la stația Vostok pentru a-i 
aproviziona cu cele necesare pe cei
lalți cercetători sovietici. La dispo
ziția expediției se află de asemenea 
mașini speciale, care pot străbate te
renuri accidentate, precum și a- 
vioane.

Un ziarist se interesează de me
niul zilnic al cercetătorilor polari :

„Nu e departe de meniul unui res
taurant moscovit — răspunde vocea 
din Antarctida. De altfel!, bucătarul 
nostru șef, tov. V. Feodorov, care a 
iernat pentru a doua oară la Mirnîi, 
a lucrat la restaurantul „Astoria" 
din Leningrad“.

Mulțumim cercetătorilor de la 
Mirnîi și le urăm succes deplin în 
munca lor grea, dar atît de intere
santă. Antarctida ne răspunde pen
tru ultima oară : „La revedere".

Ambrozie MUNTEANU

Criza de guvern
d i n I z r ael

Demisia guvernului 
zentată luni seara, 
fază în lupta pentru 
fășoară cu tot mai 
conducerea partidului 
partid al coaliției guvernamentale.

Aparent, criza a fost declanșată de ac- 
jiunea lui Ben Gurion de a repune in dis
cuție așa-numita „afacere Lavon", care 
datează încă din 1954. Afacerea ca atare 
era legată de o acțiune de spionaj într-o 
țară străină, inspirată, după cum pretind 
unele cercuri izraeliene, de Ben Gurion 
și soldată cu consecințe contrare celor 
scontate de inițiatorii ei. întrucît Lavon 
deținea în acea vreme postul de minis
tru al apărării și se număra printre per
sonalitățile cu vederi mai progresiste, 
Ben Gurion a căutat să se descotoroseas
că de el și să-i arunce în spate acuzații 
compromițătoare. Cazul a provocat la 
timpul său dispute aprinse în rîndurile 
Mapaiului, al căror ecou, după cum o 
dovedesc evenimentele ulterioare, n-a 
pierdut din intensitate.

Răfuiala Iui Ben Gurion și a partizani-

SCURTE ȘTIRI
BRUXELLES. Delegația romînă 

care participă la tratativele pentru în
cheierea Planului de schimburi cultu
rale și științifice pe anul 1965, pentru 
aplicarea Acordului cultural între Re
publica Populară Romînă și Regatul 
Belgiei, cpndusă de I. Oancea, amba
sadorul R.P. Romîne în Belgia, a fost 
primită Ia 14 decembrie de H. Janne, 
ministrul învățămîntului și culturii.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, guvernul sovietic a con
siderat că nu mai poate fi tolerată pre
zența pe mai departe la Moscova a 
reprezentantului diplomatic al Con- 
goului (Leopoldville). Această măsură 
a fost luată datorită activității ostile 
a numitului reprezentant diplomatic 
față de Uniunea Sovietică și față de 
cetățenii sovietici.

DAMASC. Conducerea interarabă 
partidului Baas și-a încheiat dezbate 
rile care au început la 13 decembrie, 
transmite agenția France Presse, citind 
surse bine informate. Un comunicat a- 
supra problemelor discutate și a hotă- 
rîrilor adoptate ar putea fi publicat în 
cursul zilelor viitoare. Se știe că par
tidul Baas are filiale în cîteva țări 
arabe și deține puterea în Siria.

NEW YORK. Liderii mișcării inte
graționiste din S.U.A. au hotărît con
struirea unui centru cultural în locali-

Levi Eshkol, pre- 
marchează o nouă 
putere ce se des- 
multă ascufime în 
Mapai, principalul

titea Meridian (statul Mississippi) în 
memoria celor trei tineri integrațio- 
niști asasinați în apropiere de Phila
delphia. Cei aproximativ 250 000 de 
dolari necesari construirii acestui edi
ficiu vor fi colectați de la militanții 
mișcării integraționiste din S.U.A.

MILANO. în noaptea de marți spre 
miercuri a avut loc o explozie Ia se
diul secției „Julian Grimau“ a Parti
dului Comunist Italian din Milano. Se 
crede că este vorba de un atentat al 
neofasciștilor. în aceeași noapte s-a 
înregistrat o explozie și la sediul con
sulatului general al R.S.F. Iugoslavia 
din Milano.

ATENA. Marți seara a avut loc la 
teatrul „Diana" din Atena premiera 
piesei „O scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiaie, în traducerea lui Take 
Dragonas. Au asistat numeroase per
sonalități ale vieții politice și cultu- 
ral-artistice din Atena. A fost pre
zent, de asemenea, ambasadorul 
3.P.R. la Atena, Mircea Bălănescu.

PARIS. Consiliul de Miniștri a' 
Franței a aprobat miercuri, la propu
nerea ministrului de justiție, un pro
iect de lege privind amnistierea per
soanelor care s-au făcut vinovate de 
diferite acțiuni în perioada evenimen
telor din Algeria. Criminalii și con
ducătorii organizațiilor subversive nu

vor beneficia de amnistie. Ministrul 
informațiilor, Alain Peyrefitte, a de
clarat la sfîrșitul ședinței Consiliu
lui de Miniștri că acest proiect de 
lege prevede amnistierea persoanelor 
care nu au fost condamnate la pe
depse mai mari de cinci ani și a mi
norilor (aceștia din urmă în virtutea 
unor dispoziții speciale).

ANKARA. între partidele politice 
din Turcia continuă disputa în jurul 
stabilirii datei alegerilor legislative 
care, potrivit declarațiilor premierului 
Ismet Inönü, ar urma să aibă loc la 
15 octombrie 1965. în legătură cu a- 
ceasta, agenția France Presse relatea
ză că Partidul republican al poporului 
(de guvernămînt) sprijină ideea 
ca alegerile să aibă loc la data propu
să de premierul Inönü, în timp ce par
tidul dreptății (principalul partid de 
opoziție din Turcia) preconizează ca 
ele să aibă loc în cursul lunii iunie 
anul viitor.

SANTIAGO DE CHILE. Președin
tele Republicii Chile, Eduardo Frei, a 
anunțat hotărîrea guvernului său de a 
expropria marile proprietăți funciare, 
foștii proprietari urmînd să primească 
de la țăranii cărora le vor fi distri
buite pămînturile despăgubiri în bani. 
Se prevede ca în momentul primirii 
pămîntului țăranii să achite 10 la sută* 
din costul acestuia și, ulterior, restul 
în rate eșalonate pe o perioadă de 
25 de ani.

lor săi cu Lavon și sprijinitorii acestuia 
oglindește în fapf lupta dintre două 
orientări. Primii văd ieșirea din dificul
tățile prin care trece partidul în ultimii 
ani, ilustrate printre altele de pierderi 
substanțiale în confruntările electorale, 
în orientarea mai spre dreapta și chiar 
în coalizarea cu anumite partide de 
dreapta. Adversarii lui Ben Gurion soco
tesc că un asemenea curs ar reduce și 
mai mult șansele partidului.

După cum se știe, în urmă cu 18 luni, 
Ben Gurion, a cărui orientare politică se 
dovedise lipsită de perspective, s-a văzut 
nevoit să demisioneze și locul de prim 
ministru a fost preluat de Levi Eshkol. 
Guvernul a fost format pe baza unei 
coaliții a trei partide : Mapai, Ahdut 
Avoda (partid de nuanță social-demo- 
crată, dar apreciat a fi mai la stînga 
Mapaiului) și partidul național religios.

In răstimpul celor 18 luni, s-au înre
gistrat unele accente noi în politica ex
ternă și o tactică mai suplă în tratarea 
unor probleme spinoase, fără să se sem
naleze, după cum menționează presa 
străină, o renunțare la orientarea lui Ben 
Gurion.
Eshkol a adresat lui Lavon un fel de 
scrisoare de reabilitare, acțiune menită 
să determine o apropiere a grupului de 
simpatizanfi ai acestuia din partid și din 
afara lui, iar în tratativele cu Ahdut Avo
da a acceptat un plan de acțiuni comu
ne. Faptul că nu s-a reușit realizarea 
unei unificări a Mapaiului cu Ahdut Avo
da (mai bine spus „o înghițire" a celui 
de-al doilea de către primul) și schim
barea actualului sistem electoral propor
țional cu cel majoritar care defavoriza 
partidele mai mici, a provocat reacții 
violente din partea grupului lui Ben Gu
rion. După cum s-a anunțat, acesta și-a 
dat în mod demonstrativ demisia din 
conducerea Mapaiului. Intre timp, Lavon, 
nemulțumit de influența acestui grup în 
partid, s-a retras împreună cu partizanii 
săi din Mapai și a hotărît să creeze miș
carea „Min Hayesod".

In aceste condiții Ben Gurion a cerut 
redeschiderea „afacerii Lavon", deși o 
comisie guvernamentală a tras conclu
zia că Lavon este nevinovat, concluzie 
aprobată de parlament. Cererea lui Ben 
Gurion este menită, potrivit observatori- 

! lor de presă, să provoace discreditarea 
adversarilor săi și promovarea în posturi 
de răspundere, în partid și guvern, a 
unor politicieni din qrupul său.

Contînd că această tactică nu ar întruni 
' sprijinul unei majorități suficiente în par- 
! lament, Eshkol a recurs la varianta demi

siei în speranța că va slăbi pozițiile ce
lor ce acționează împotriva sa.

Dată fiind nemulțumirea oamenilor 
muncii față de atitudinea adoptată de 
autorități împotriva mișcării revendicative, 

. observatorii de presă apreciază că dispu
tele politice izbucnite în sînul Mapaiului 
au implicații mult mai adînci și perspec
tive dj instabilitate mai de durată.

Totodată, primul ministru

Petre STĂNCESCU
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