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Ing. IOAN plRVU 
președintele Consiliului agricol 

regional Crișana

în celelalte u- 
regiune s-au întoc- 

schițe de folosire rațio- 
a pămîntului. Pentru va-

Sporirea pro
ducției agricole 
este strîns legată 
de folosirea rațio
nală a pămîntului. 
Ținind seama de 
importanța acestei probleme, Comi
tetul regional de partid Crișana a în
drumat organizațiile de partid și 
conducerile unităților agricole socia
liste să gospodărească cu grijă fon
dul funciar.

în scopul cunoașterii amănunțite 
a suprafețelor de teren, Consiliul 
agricol regional Crișana a luat mă
suri de creare a bazei topografice 
și introducere a evidenței funciare, 
în urma acțiunii întreprinse a fost 
reactualizată baza topografică pe o 
suprafață de 530 000 ha, ceea ce re
prezintă 43 la sută din suprafața 
regiunii. în cooperativele agricole 
din raioanele Criș, Salonta, Șimleu 
și, parțial, Marghita a fost încheiată 
evidența funciară, 
nități din 
mit 
nală 
lorificarea deplină și cit mai eco
nomică a pămîntului, consiliile a- 
gricole au trecut la efectuarea cer- 
.etărilor pedologice în raioanele 
Criș, Marghita, Oradea, Salonta, 
Șimleu, urmînd ca în anii următori 
acțiunea să se încheie în toată re
giunea. Aceasta va servi specialiș
tilor din unitățile agricole la orga
nizarea pe baze științifice a acțiu
nilor de fertilizare a terenului.

Organizarea teritoriului pe baze 
științifice a stat în centrul atenției 
consiliului agricol regional. Specia
liștii au desfășurat o muncă vastă 
de organizare intergospodărească în 
raioanele Criș, Salonta, Oradea și 
Șimleu, cuprinzînd 490 000 ha. Tere
nurile au fost grupate cit mai a- 
propiat de centrele de producție ale 
unităților agricole, reducîndu-se nu
mărul de trupuri de la 507 la 309. 
Totodată, pe lingă alte avantaje, se 
realizează și economii anuale de 
circa 900 000 lei, ca urmare a redu
cerii distanțelor de transport în 
cooperativele agricole.

în atenția consiliilor agrico
le și a specialiștilor din agricul
tură a stat creșterea continuă a su
prafețelor agricole și îndeosebi a ce
lor arabile. Prin defrișări de mără- 
cinișuri, desființarea unor drumuri 
inutile și îngustarea altora etc., în 
ultimii 2 ani suprafața arabilă a re
giunii a crescut cu peste 2 000 ha. 
Rezultate bune în această privință 
s-au obținut mai ales în raioanele 
Criș, Ineu, Oradea și Salonta.

în regiunea Crișana sînt posibili
tăți și mai mari de creștere a su
prafeței arabile : defrișarea unor ar- 
borete fără valoare situate pe șes, 
a viilor hibride care se găsesc dis
persate, ca și înlăturarea excesului 
de apă din sol prin lucrări de hidro
ameliorații. Un început bun s-a fă
cut : au fost efectuate lucrări de de
secări pe suprafața de 28 000 ha.

Valorificarea mai bună a te
renurilor în pantă și erodate pre
cum și a celor nisipoase prezintă o 
importanță economică deosebită. în 
regiunea Crișana există circa 400 000 
ha terenuri în pantă afectate de 
procesul de eroziune și o suprafață 
de 15 000 ha de nisipuri. La indica
ția comitetului regional de partid, 
consiliile agricole sprijină coopera
tivele agricole să aplice o serie de 
măsuri de prevenire și combatere a 
eroziunii. Printre acestea sînt: exe
cutarea arăturilor de-a lungul 
curbelor de nivel, însămînțarea cul
turilor în benzi sau fîșii, extinde
rea păioaselor pe terenurile în pan
tă etc. Pe o suprafață de circă 6 000 
ha s-au și aplicat măsurile complexe 
de combatere a eroziunii solului.

Un mijloc eficient pentru folosi- 
-ea cit mai rațională a terenurilor 
n pantă, neproductive sau slab pro
active, cu un grad de eroziune a- 

x .isat și care nu pot fi cultivate cu 
cereale îl constituie înființarea de 
plantații de vii și pomi. Pe baza lu-

■mm

în cadrul Invățămintulul agrozootehnic, lnginerul-șef Gheorghe Măițâ de Ia G.A.S. Buftea, regiunea Bucu
rești, predă o lecție la cercul pentru creșterea animalelor

crării de microra- 
ionare a viticul
turii șipomicultu- 
rii se prevede creș
terea în anii urmă
tori a suprafeței de 

și de pomi la 25 000vii la 16 000 ha 
ha. Pentru a veni în sprijinul coo
perativelor agricole s-au organizat 
două schimburi de experiență : unul 
în regiunea Argeș și altul la Plcș- 
cuța, raionul Gurahonț. La aceste 
schimburi de experiență au partici
pat ingineri agronomi, președinți și 
brigadieri din cooperativele agri
cole de producție care au terenuri 
propice pentru aceste plantații. în 
ultimii 3 ani în regiunea noastră 
s-au plantat 530 ha cu vie și peste 
3 300 ha cu pomi. în acest scop au 
fost amenajate peste 100 ha terase 
continui la cooperativele agricole 
de producție Nușfalău, Zăuan, Ca- 
măr etc., iar pe 1600 ha au fost 
aplicate măsuri complexe ca : benzi 
înierbate, lucrări de artă, sisteme de 
evacuare a apei etc.

în regiunea noastră, o mare re
zervă pentru sporirea recoltelor o 
constituie creșterea capacității de 
producție a solurilor podzolice și a- 
meliorarea terenurilor sărăturoase. 
în urma înființării stațiunii expe
rimentale agricole Oradea se va ur
mări eficiența principalelor măsuri 
agrotehnice în condițiile pedoclima
tice din regiune.

Dintre acestea un rol hotărîtor îl 
are aplicarea îngrășămintelor natu
rale și chimice. Experiențele făcute 
au dovedit că prin încorporarea a 
20—30 tone îngrășăminte organice 
la hectar se obține un spor de pro
ducție la grîu de 300—600 kg, iar la 
porumb de 500—1 100 kg. In regiu
nea Crișana sînt însă soluri care ne
cesită pe lingă îngrășăminte și a- 
mendamente calcaroase. în această 
privință constituie un mare ajutor 
pentru agricultura regiunii construi
rea fabricii de amendamente calca
roase de la Aleșd, care va intra în 
funcțiune în acest an. Pregătind 
din timp acțiunea de amendare a te
renurilor pe o bază științifică, încă 
din anul 1963 au început lucrările 
de cartare agrochimică a solurilor 
podzolice din regiune. Pînă în pre
zent, laboratorul de agrochimie al 
stațiunii experimentale Oradea a e-- 
fectuat probe de sol pe o suprafață 
de aproape 200 000 ha. Rezultatele 
acestora ca și cele obținute la punc
tele de cercetare de pe terenurile 
podzolice au fost dezbătute în schim
burile de experiență organizate în 
raioanele Salonta și Ineu.

Ținind seama că 38,1 la sută din 
suprafața agricolă a regiunii este o- 
cupată de pășuni și finețe, din care 
multe sînt slab productive, consiliul 
agricol regional a sprijinit coopera
tivele agricole să execute lucrări de 
îmbunătățire a acestora pentru obți
nerea unei cantități mai mari de 
masă verde la hectar și prelungirea 
pășunatului în perioada de vară. în 
acest scop au fost întocmite proiecte 
de organizare și de refacere a pășu
nilor, iar în prezent se fac studii 
tehnico-economice pentru o supra
față de peste 5 000 ha.

Folosirea rațională a pămîntulul a 
făcut ca multe unități agricole socia
liste să obțină în fiecare an produc
ții bune și constante. Așa sînt gos
podăriile de stat Scînteia, Valea Iul 
Mihai, Oradea, Săcueni, cooperati
vele agricole de producție din Sînt- 
ana, Șimand, Vaida, Diosig, Zăuan 
și altele. Experiența lor este acum 
larg popularizată în celelalte unități 
agricole din regiune.

Rezultatele de pînă acum consti
tuie un imbold pentru ca în anii ur
mători să intensificăm eforturile și 
să antrenăm în și mai mare măsură 
specialiștii din agricultură în vede
rea extinderii măsurilor agrotehnice 
menite să ridice capacitatea de pro
ducție a pămîntulul.

Ieri, în fabrici și uzine, în

zi de lucru a unui nou an — ul-
timul an al șesenalului. Redăm 
cîteva aspecte din întreprinderi

abataje și pe șantierele de con
strucții, pretutindeni, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din între- 
prinderile țării au început prima

ale Capitalei și din țară.

2 000 m p țesături im- 
s chimb.
la orele 12 colectivul 
realizat 2 655 kg fire

0 NOUA INSTALAȚIE 
DE CENTRALIZARE 
ELECTRODINAMICĂ

La stația Timiș-triaj a fost dată în 
folosință o nouă instalația de cen
tralizare electrodinamică. Cu a- 
jutorul instalației, toate operațiile de 
primire și expediere a trenurilor se 
fac automat, timpul de imobilizare a 
materialului rulant se micșorează și 
se îmbunătățește simțitor siguranța 
circulației. Instalația permite mane
vrarea și controlul de la un pupitru 
de comandă — prevăzut cu lumino- 
scheme — a macazurilor și semafoa
relor. în regionala C.F.R. Brașov 
numărul stațiilor de cale ferată au
tomatizate a ajuns în prezent la 28.

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
PENTRU ALEGEREA DEPUTAȚILOR 
ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALA

: preșe-
președin-

Pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, ce vor a- 
vea loc la 7 martie 1965, Consiliul de 
Stat a aprobat prin decret Comi
sia Electorală Centrală,'formată din 
reprezentanți propuși de organiza
țiile oamenilor muncii.

Comisia Electorală Centrală are 
următoarea componență : 
dinte : Ilie Murguleseu, [ 
tele Academiei Republicii Populare 
Romîne ; vicepreședinte : Constan
tin Drăgan, vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicatelor ; se
cretar : Barbu Solomon, vicepreșe
dinte al Tribunalului Suprem. Mem
bri : Radu Beligan, artist al poporu
lui ; Ion Cozma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București ; Va
leria Drafta, secretară a Consiliu
lui național al femeilor; Traian 
Dudaș, secretar al Comitetului oră-

Constituirea birourilor comunale ale F.D.P
După ce s-a încheiat constituirea 

în întreaga țară a consiliilor orășe
nești și raionale ale Frontului De
mocrației Populare în vederea ale
gerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională și sfaturile populare, 
se apropie de sfîrșit constituirea bi-

PRIME DE VECHIME
Minerii din întreaga țară au primit la 

sfîrșitul anului tradiționalele prime de 
vechime. Minerilor și personalului teh- 
nico-ingineresc din exploatările Sălajul, 
Bratea, Voevozi și celelalte din regiunea 
Crișana le-au fost atribuite aproape 
7 000 000 lei. Muncitorii și cadrele teh
nice din întreprinderile aparținînd frus
tului minier Muntenia, regiunea Ploiești, 
care au o vechime mai mare în industria 
extractivă, au primit premii în valoare de 
4 500 000 lei, sumă ce depășește cu mult 
pe cea alocată cu un an înainte. Pentru 

șenesc P.M.R. București ; Filip 
Geltz, vicepreședinte al Centrocoop; 
Traian Ionașcu, directorul Institu
tului de cercetări juridice al Aca
demiei R. P. Romîne ; Constantin 
Luca, vicepreședinte al U.A.S.R. ; 
Gheorglie Mihoc, rectorul Univer
sității București ;• Vasile Oltean, 
președintele Uniunii sindicatelor din 
comerț; Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.M. ; Constantin Stă- 
tescu, conferențiar universitar la 
Facultatea de științe juridice Bucu
rești ; Ion* Tutoveanu, general de 
armată, adjunct al ministrului for
țelor armate ; Ludovic Takacs, pro
fesor universitar; Petre Turcu, di
rector general al 
gust" București ; 
bru al C.C. al 
Stancu, scriitor.

Uzinelor „23 Au-
Ilie Verdeț, mem-
P.M.R. ; Zaharia

(Agerpres)

rourilor comunale ale F.D.P. în ul
timele zile s-a terminat constituirea 
birourilor comunale ale Frontului 
Democrației Populare în regiunile 
București, Bacău, Cluj, Galați, Iași, 
Mureș Autonomă-Maghiară și Su
ceava. (Agerpres)

activitate îndelungată și pentru rezulta
tele obținute în anul 1964, 
de mineri și cadre tehnice 
carbonifer Schitu Golești au 
mii anuale de vechime.

peste 2 360 
din bazinul 
primit pre-

(Agerpres)

Scrisori către „Scînteia"

I n noile
Locuiesc în noul cartier înălțat 

în apropierea gării din Făgăraș. 
Mă bucur că de la un an la altul 
orașul nostru devine tot mai fru
mos. In peisajul Făgărașului de 
azi un loc de seamă ocupă cons
trucțiile noi de locuințe de pe 
străzile Mihail Eminescu și Par
cului, de pe Șoseaua Brașov. Clă
dirile au un aspect plăcut, iar în 
jurul lor s-au amenajat peluze 
verzi și straturi de flori. Dacă 
intri în oricare din blocurile de 
pe strada Mihail Eminescu ești 
impresionat de grija pentru 
buna întreținere a locuințelor. 
Locatarii au convenit asupra 
unui „program" de joacă pentru 
copii, iar părinții urmăresc res
pectarea lui, asigurîndu-se liniș
tea în orele de odihnă. Ori de cite 
ori comitetul de blocuri inițiază 
acțiuni gospodărești, fiecare loca
tar contribuie la îndeplinirea lor. 
Tovarășul I. Șerban, președintele 
comitetului, dovedește mult spirit 
gospodăresc. Aceeași ordine și 
bună gospodărire se observă și la 
blocurile de pe șoseaua spre Bra
șov, ca și în majoritatea celor si
tuate în vecinătatea gării. Vor
bind despre gospodărirea noilor

PRIMA ZI RE LUCRU A NOULUI AN
Spre

furnalele
Hunedoarei

UZINELE DE MAȘINI AGRICOLE 
SEMĂNĂTOAREA" - BUCUREȘTI. 

La turnătorie și în secțiile de pre
lucrări mecanice s-au realizat 
primele piese din fontă și oțel 
care intră în construcția semănă
torilor, combinelor etc. Din spa
țioasa hală de montaj a ieșit, pe 
una din aleile uzinei, o combină 
pentru recoltat cereale. Am sur
prins pe peliculă (fotografia din 
stingă sus) momentul cînd mun
citorul Mihai Zgoanță fixează pe 
combină numărul 35 000.

O GAMĂ CÎT MAI LARGĂ DE SERVICII PENTRU POPULAȚIE

OPERATIVITATE, INIȚIATIVĂ, CALITATE
In unul din numerele trecute ale ziarului, sub titlul „Comenzi, re

parații, publicitate", a apărut prima parte a acestui articol, care cu
prindea sugestii, propuneri ale cetățenilor în legătură cu îmbunătăți
rea calității serviciilor oferite de unități ale cooperației meșteșugărești, 
în ce plivește comenzile de confecții pentru copii, reparații mărunte'și 
urgente la îmbrăcăminte Și încălțăminte etc. Publicăm în continuare 
alte sugestii și propuneri ale cetățenilor, în legătură cu diferite sec
toare de deservire pe care le acoperă sau le-ar putea acoperi cooperația 
meșteșugărească.

Cine execută 
reparațiile 

la domiciliu ?

Este o între
bare pusă a- 
desea de cetă
țeanul căruia i 
s-a spart o țea- 

vă în apartament, îi trebuie o cheie 
sau are nevoie de o reparație la ca
lorifer. Din pricina unei insuficiente 
publicități, găsirea unui instalator 
sau a unui lăcătuș este anevoioasă 
și nu totdeauna la timpul oportun, 
în cazul unei reparații urgente. „Nu 
se prea cunosc sediile acestor coo
perative — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Duțu din Capitală. Ar 
fi bine ca la administrația blocu
rilor, imobilelor în general, sau pe 
grupuri de clădiri, să existe în per
manență de serviciu membri ai unei 
cooperative de prestări pentru in
tervenții urgente — lăcătuș, insta
lator de apă și canal, electrician. La 
un simplu apel telefonic, reparația 
ar putea fi efectuată cu promptitu
dine, evitîndu-se astfel deteriorarea 
în continuare a instalației". Necesi
tatea unor echipe de intervenție ra
pidă pe lingă unități în cazul unor 
reparații urgente a subliniat-o și 
tovarășul Atanase Rădulescu din 
cartierul Pajura. O altă sugestie ju
dicioasă este aceea de a se afișa în 
holurile blocurilor adresele coopera
tivelor care se ocupă de repararea 
instalațiilor. La centrul de infor
mații al U.C.M.B., de pe Calea 
Plevnei nr. 1, am aflat că s-au pri
mit din partea unor cetățeni propu
neri ca, pentru reparațiile care nu 
suferă amînare, un grup de insta-

cartiere
construcții 
ele, nu se 
despre activitatea edililor orașu
lui. In orașul nostru se execută 
în prezent multe lucrări: se 
înalță noi blocuri, se lărgesc 
străzi, se refac pavaje și se pie- 
truiesc, se amenajează spații 
verzi etc.

Pentru locatarii noilor cartiere 
s-au deschis un magazin cu au
toservire, unul cu semipreparate 
culinare ș.a. Trebuie spus însă 
că în ceea ce privește unitățile 
comerciale din noile cartiere s-a 
făcut prea puțin. De asemenea, 
sfatul popular orășenesc ar putea 
lua măsuri pentru a se termina 
mai repede lucrările de pavare a 
unor străzi (îndeosebi strada 
Parcului, unde circulația este in
tensă) ridicarea unor grămezi de 
moloz etc.

Socot că la buna gospodărire a 
noilor cartiere ar putea contri
bui răspîndirea experienței unor 
comitete de blocuri, sprijinirea 
de către sfatul popular orășenesc 
și întreprinderile lui a acțiunilor 
inițiate de locatari.

și a spațiilor dintre 
poate să nu amintesc

Marla GHIRCOIAȘ 
funcționară

ÎNTREPRINDEREA TEXTILA „DA
CIA" DIN BUCUREȘTI. Pe ingi
nera Hedviga Moravcek, șeful 
secției imprimerie, Ion Oprescu și 
Florica Popescu, ajutori de mais
tru, Mircea Sandu, șef de schimb, 
i-am găsit executînd ultimele re
glaje la o nouă mașină de impri
mat țesături în mai multe culori. 
Noul utilaj, modern, are o produc
tivitate de 
primate pe

Pînă ieri 
fabricii a 
cardate, 3 790 m p țesături crude 
și 23 500 m p țesături finite. Planul 
de calitate a fost respectat.

UZINELE „23 AUGUST" DIN CA
PITALA. Am vizitat secția meca
nică grea. Șeful de brigadă Ni- 
colae Capsîc, împreună cu Du
mitru Stanică, Vasile Ioniță, amîn- 
doi ajustori (fotografia de sus) 
confruntau încă o dată cele 6 
șubere pentru conducte de gaz 
— utilaje de mare precizie — care 
în zilele următoare vor fi livrate 
Combinatului siderurgic Reșița. 
Un amănunt : aceste instalații au 
fost terminate înainte de termenul 
prevăzut de grafic.

I.S.C.M. BRAZI. In fața tablou
lui de comandă al Fabricii de 
olefine, recent intrată în probe 
tehnologice, operatorii Constan
tin Costache și Gheorghe Cîm- 
peanu execută o manevră, (foto
grafia din stingă jos).

de 
de 
la 

cui 
un

latori să stea la dispoziția populației 
în orele de după program, ca și în 
zilele de sărbătoare. în legătură cu 
această problemă ne-am adresat 
responsabilului unității „Metalo- 
casnica" de pe str. Constantin Nacu 
nr. 8. „Despre acest lucru, ne-a spus 
el, s-a discutat în cooperativa noas
tră, dar întrucîtva în altă formă : un 
cooperator să facă de serviciu la se
diul unității și să răspundă solicită
rilor de urgență. Dar dacă în cursul 
serviciului nu-1 cheamă nimeni pen
tru o astfel de reparație, atunci cine 
îl remunerează pentru timpul pier
dut ?“ Iată deci o chestiune asupra 
căreia ar fi necesar ca UCECOM, 
UCMB să reflecteze îndeaproape, 
spre a găsi o soluție convenabilă și 
pentru unitățile respective, și pen
tru cetățeni.

La Onești, centrele de reparat 
televizoare și aparate de radio nu 
execută nici un fel de servicii la 
domiciliu. Fiecare client este nevoit 
să-și ducă, cum poate, aparatul 
radio sau televizorul la centrul 
reparații. Nici pentru instalarea 
domiciliu a unui televizor nu ai 
te adresa, pentru că nu există 
asemenea serviciu.

La Cluj, servirea la domiciliu de 
către cooperația meșteșugărească a 
luat în ultima vreme o dezvoltare 
destul de mare. Pe lingă modernul 
laborator de reparat televizoare a 
fost organizată o echipă de mese
riași care au la îndemînă uneltele 
necesare și un turism, răspunzînd 
operativ chemărilor la domiciliu. 
Cine are nevoie să i se spele rufe 
sau de curățenie în apartament se 
adresează cooperativei „Tricotajul". 
Aceasta trimite pe cineva la domi
ciliu, la nevoie cu mașină de spălat, 
cu aspirator. în oraș funcționează 
două unități pentru împrumutat o- 
biecte, ca aparate portative de ra
dio, magnetofoane, mașini de spă
lat, aspiratoare etc. Pe lingă coo
perativa „Metal-lemn" a luat ființă 
și un serviciu cu oameni pricepuți 
în demontarea și montarea mobilei 
la mutat. Dacă aceste lucrări se fac 
aici, de ce nu s-ar putea face și în 
alte orașe, unde populația le solicită 
de timp îndelungat ?

în afara faptului că nu totdeauna 
unitățile cooperativelor răspund cu 
promptitudine solicitărilor de re
parații la domiciliu, uneori lucră
rile efectuate nu sînt de calitate.

TELEGRAME
alegerii președintelui Republicii Italia, între președin- 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
al Italiei, Giuseppe Sara.gat, a avut loc un schimb de

Cu prilejul 
tele Consiliului 
noul președinte 
telegrame.

Președintele Republicii Italia, aducînd la cunoștință preluarea pu
terilor care i-au fost conferite de Constituție, exprimă președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne sentimentele sale de prietenie, pre
cum și urările cele mai călduroase pentru întărirea și consolidarea re
lațiilor existente între Italia și Romînia.

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, adresînd felicitările sale și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală președintelui Republicii Italia, își exprimă în
crederea că relațiile dintre R. P. Romînă și Republica Italia se vor 
dezvolta în continuare spre binele celor două state și în interesul con
solidării păcii și securității în Europa și în lume.

(Agerpres)

Brigada condusă de Con- 
alcătuifă din 15 oameni, 
excavatoriștii Gheorghe 

minerul Anton 
într-o sin- 

peste plan.

TELIUC (coresp. „Scînteii"). — Din 
uriașul amfiteatru al minei „la zi” de la 
Teliuc au pornit ieri primele tone de mi
nereu extrase în noul an spre furnalele 
Hunedoarei,
stantin Biriboi, 
printre care 
Chiujdea, Ion Trașcă, 
Munteanu și alții a realizat,
gură zi, 300 tone minereu 
Conținutul de steril vizibil — principalul 
indicator calitativ al minereului — a fost 
sub 2 la sută, fafă de 4 la sută admis.

La ora 15 întregul colectiv al minei a 
asistat, potrivit tradijiei, la prima explo
zie masivă a minereului din munte. La 
comanda artificierului Ludovic Nagy pes
te 4 000 tone minereu bogat în fier s-au 
năruit sub cupele excavatoarelor. Azi, 
acest minereu va pleca pe calea funicu- 
larului la Hunedoara.

început
bun

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — La 
Combinatul de îngrășăminte cu azot Pia
tra Neamț, unde procesul de fabricație 
este continuu, agregatele și instalațiile 
au funcționat fără întrerupere și în pri
mele zile ale lunii ianuarie, In secțiile 
de amoniac, azotat de amoniu, acid azo
tic și uree s-au înregistrat depășiri de 
peste 10 la sută. Prin creșterea indicilor 
de utilizare a instalațiilor, muncitorii 
de aici au fabricat și trimis agriculturii, 
în primele 4 zile ale anului, peste planul 
de producție, 80 000 kg azotat de amo
niu și 30 000 kg uree. Datorită moderni
zărilor aduse unor instalații, procentul da 
umiditate a azotatului de amoniu a scă
zut sub 1 la sută.

Tovarășul George Popescu și alți 
cetățeni consultați au atras atenția 
asupra calității necorespunzătoare 
a unor lucrări, asupra necesității de 
a se respecta termenele stabilite.

Tot despre 
piesele 

de schimb în 
res- 

de

O problemă 
importantă ră- 
mîne, pentru 
deservirea 
domeniul 

pectiv, cantitatea insuficientă 
piese de schimb puse la dispoziția 
atelierelor de reparații de către 
producători, de comerț. în legătură 
cu aceasta am adresat cîteva în
trebări tovarășului Aureliu Buțan, 
șeful serviciului calitate din Direc
ția generală metalo-chimice a Mi
nisterului Comerțului Interior.

întrebare : Ce avantaje oferă cum
părătorilor perioada de garanție 7

perioadă, 
s-au de-

Răspuns : „în această 
repararea obiectelor care 
fectat, înlocuirea pieselor și revi
ziile periodice — acolo unde este 
cazul — se efectuează în mod gra
tuit. Reparațiile de acest fel se exe
cută la centrul de depanare al uni
tății de deservire menționate în cer
tificatul de garanție, unde cumpă
rătorul trebuie să le transporte. Ex
cepție fac unele mărfuri mai grele 
(televizoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe, mașini de cusut și mo
bilă), care se repară la domiciliul 
cumpărătorilor. Cînd acestea tre
buie reparate în ateliere, transpor
tul obiectelor — de la și la cum
părător — privește centrul de re
parații. Repararea oricărui obiect 
aflat în garanție trebuie efectuată în 
maximum 5 zile. Dacă cooperativa 
nu poate repara obiectul respectiv
— datorită lipsei de piese de schimb
- acest termen se poate prelungi 
pînă la maximum 30 de zile. în ca
zul cînd la expirarea acestui ter
men unitatea cooperației meșteșu
gărești nu a primit piesa de schimb 
respectivă sau obiectul nu poate fi 
reparat din alte motive, unitatea 
depanatoare este obligată să întoc
mească un proces-verbal, pe baza 
căruia unitatea comercială de unde 
s-a cumpărat obiectul îl va schimba 
sau va restitui prețul plătit, după 
dorința cumpărătorului.

Întrebare: Cum apreciați activi
tatea centrelor de reparații în ter
men de garanție ?

Răspuns: Indiscutabil, în ulti
mul timp aceste lucrări se fac cu 
mai mult simț de răspundere.

(Continuare în pag. Il-a)
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CALITATEA PRODUSELOR 
IN CENTRUL DEZBATERILOR 
Conferința organizației orășenești de partid Timișoara
Recenta conferință orășenească de 

partid Timișoara, oraș în care se 
află concentrate numeroase fabrici 
și uzine, a oferit un tablou cuprin
zător al realizărilor dobîndite în 
producție, al experienței bogate acu
mulate de organele și organizațiile 
de partid. în cadrul analizei largi, 
multilaterale a activității desfă
șurate de organizațiile de partid, un 
loc esențial l-a ocupat dezbaterea 
problemelor legate de ridicarea con
tinuă a calității produselor, sarcină 
centrală cu caracter permanent, în 
îndeplinirea planului de stat.

Principalul criteriu 
de apreciere

Partidul și statul îndreaptă an de 
an importante investiții spre crește
rea nivelului tehnic al producției. 
Preocuparea consecventă pentru în
făptuirea acestui obiectiv major se 
reflectă și în înzestrarea cu tehnica 
modernă a întreprinderilor din ora
șul Timișoara. în anul trecut, aces
tea au primit mașini și utilaje în 
valoare de peste 100 milioane de lei. 
Obținerea tuturor foloaselor de pe 
urma acestor investiții depinde de 
priceperea fiecărui colectiv de în
treprindere de a fabrica produse ale 
căror însușiri tehnice și calitative să 
corespundă celor mai reușite mode
le realizate pe plan mondial.

Lucrările conferinței au scos în 
evidență experiența bună a unor or
ganizații de partid din întreprinderi 
în ce privește asimilarea și fabrica
rea de produse de calitate. Cu un 
viu interes au ascultat delegații din 
diferite fabrici relatările despre ex
periența dobîndită de colectivul U- 
zinelor mecanice Timișoara. Comi
tetul de partid și organizațiile de 
partid din secții au pus în dezba
terea adunărilor generale ale comu
niștilor problemele pregătirii fabri
cației, ale rolului serviciilor de con
cepție în asimilarea noilor produse 
la cel mai înalt nivel tehnic. Con
ducerea tehnico-administrativă, a- 
nalizînd atent criticile și propune
rile făcute în adunările de partid, a 
inclus în planul tehnic măsuri de 
aplicare a noi procedee tehnologice 
avansate, de perfecționare a tehno
logiei de fabricație, a repartizat în 
serviciile de concepție cadre ingine
rești cu înaltă pregătire care au fă
cut o confruntare exigentă a tutu
ror tipurilor de utilaje fabricate de 
uzină cu cele mai perfecționate mo
dele produse în alte țări. în ansam
blul indicatorilor planului, calitatea 
a trecut pe primul plan, o dovadă în 
acest sens fiind aprecierile bune 
date de beneficiari utilajelor livrate 
de uzină. Această muncă nu poate 
fi socotită însă încheiată. Uzina pro
duce unele utilaje care nu se si
tuează încă, din punctul de vedere 
al concepției și execuției, la nivelul 
celor mai perfecționate modele si
milare cunoscute în tehnica mo
dernă.

în cadrul conferinței s-a arătat că 
la „Tehnometal", „Banatul", condu
cerile tehnico-administrative, avînd 
sprijinul organizațiilor de partid, 
au format grupe de specialiști din 
serviciile tehnice, din secțiile de 
producție, fruntași în întrecerea so
cialistă, cu ajutorul cărora au exa
minat multilateral performanțele 
tehnico-economice ale unor produse 
aflate în fabricație și au luat mă
suri de modernizare a lor. Din dis
cuții a reieșit însă că unele orga
nizații de partid — de la „Am
balajul metalic", „Electrometal"

Operativitate, inițiativă, calitate
(Urmare din pag. I-a)

Totuși, se mai primesc destul de 
multe reclamațil. Unele sînt prici
nuite de neefectuarea la timp și de 
calitate corespunzătoare a repara
țiilor. Altele — de lipsa pieselor de 
schimb, de faptul că întreprinderile 
producătoare nu livrează ritmic 
unităților cooperației meșteșugărești 
aceste piese. De exemplu, la pune
rea în circuitul comercial a televi
zorului „Cosmos 3", „Electronica" 
nu livrase pentru 169 repere nici o 
cantitate, pentru 26 repere s-au li
vrat cantități insuficiente și numai 
pentru 76 repere s-au livrat în to
talitate. Din această cauză, comerțul 
s-a văzut obligat să sisteze un timp 
primirea unor noi loturi de televi
zoare pînă la livrarea integrală a 
pieselor de schimb necesare. Canti
tăți insuficiente de piese se livrează 
și pentru motoretele „Carpați Su
per", pentru unele mașini de spălat 
rufe etc.

Întrebare: Ce măsuri a întreprins 
comerțul în vederea îmbunătățirii 
deservirii în acest domeniu ?

Răspuns: O dată cu omologarea 
noilor produse, întreprinderile fur
nizoare sînt obligate să întocmească 
și nomenclatorul pieselor de schimb 
necesare pentru întreținerea aces
tor produse ; nu se vor emite ordine 
de preț pentru obiectele finite de- 
cît concomitent cu ordinele de preț 
pentru piesele de schimb, astfel ca 
piesele să ajungă în circuit o dată 
cu produsele noi. Comerțul nu va 
mai contracta cu furnizorii bunuri 
de folosință îndelungată decît dacă 
aceștia contractează concomitent și 
piesele de schimb respective. In 

— apreciază unilateral nivelul cali
tății, îndeosebi după refuzurile din 
partea beneficiarilor și procentul de 
rebuturi. Desigur, aceste aspecte nu 
pot fi neglijate, dar principalul cri
teriu de orientare trebuie să-1 con
stituie modelele cele mai reușite 
produse pe plan mondial. De altfel, 
din înseși exemplele citate la confe
rință de delegații întreprinderilor a- 
mintite se desprinde necesitatea ca 
organizațiile de partid și conducerile 
tehnico-administrative să țină sea
ma, cînd analizează și preconizează 
măsuri de ridicare a nivelului cali
tativ al produselor, de toate elemen
tele constructive, tehnologice și eco
nomice care conferă acestora însu
șiri superioare.

Din discuții a reieșit necesitatea 
ca organizațiile de partid să ajute 
mai sistematic conducerile între
prinderilor și în privința creării al
tor condiții pentru ridicarea calității 
produselor: îmbunătățirea ritmicită
ții producției, extinderea aplicării de 
noi procedee tehnologice, perfecțio
narea tehnologiei de fabricație, mo
dernizarea unor utilaje aflate în 
funcțiune etc.

Cadre cu temeinice 
cunoștințe profesionale

In întreprinderile industriale din 
orașul Timișoara lucrează mii de 
muncitori, maiștri, tehnicieni și in
gineri cu bogate cunoștințe profe
sionale și experiență în producție, 
care stăpînesc tehnica nouă și con
tribuie la progresul ei continuu. 
Subliniind că direcția principală a 
planului pe anul 1965 o constituie 
îmbunătățirea în continuare a cali
tății produselor, conferința a pus în 
atenția delegaților cîteva probleme 
privind pregătirea cadrelor. într-un 
șir de întreprinderi, muncitorii ti
neri sînt sprijiniți insuficient în în
sușirea cunoștințelor de specialitate 
necesare. Trecînd din școala profe
sională direct în producție, li se în
credințează sarcina executării unor 
operații tehnologice sau piese fără a 
se insista îndeajuns asupra cunoaș
terii unor metode de lucru avan
sate, care să-i ajute să obțină rezul
tate bune în ce privește calitatea. 
La întreprinderea „Industria linei", 
tematica unor cursuri de ridicare a 
calificării muncitorilor este insufi
cient legată de sarcinile concrete ale 
creșterii calității produselor.

Mai mulți delegați au subliniat că 
exercitarea unui control calificat în 
toate compartimentele producției 
constituie o premisă importantă 
pentru ridicarea calității producției. 
Eficacitatea acestui control depinde, 
în primul rînd, de pregătirea pro
fesională a celor care-1 efectuează, 
în unele locuri organizațiile de 
partid nu au vegheat ca în serviciile 
de control tehnic de calitate să fie 
repartizate cadre cu o înaltă pregă
tire profesională, exigente, care să 
îmbine strîns interesele întreprinde
rii cu interesele generale ale econo
miei. Pe bună dreptate, conferința a 
cerut organizațiilor de partid să a- 
jute conducerile întreprinderilor să 
ia măsuri pentru organizarea judi
cioasă a acestor servicii, înființarea 
de cursuri de ridicare a calificării 
controlorilor tehnici de calitate. Ea 
a relevat totodată necesitatea inten
sificării propagandei tehnice în în
treprinderi — organizarea de sesiuni 
tehnico-științifice, conferințe, recen
zii de cărți de specialitate etc. — so
licited în mai mare măsură spriji
nul oamenilor de știință de la Cen

București și în centrele de regiuni 
se vor înființa magazine specializate 
în piese de schimb pentru radio-te- 
levizoare și auto-moto ; în celelalte 
unități din regiune se vor organiza 
raioane de piese de schimb în ma
gazinele care desfac mărfuri de fo
losință îndelungată. Pentru artico
lele electrocasnice (mașini de spă
lat rufe, frigidere, aspiratoare, etc.) 
piesele de schimb vor fi desfăcute 
prin raioane specializate".

Alte propuneri și sugestii
• Ar trebui ea toate unit&tlle să 

albă telefon.
• Intr-o serie întreagă de dome

nii s-ar putea introduce sistemul a- 
vantajos al abonamentelor.

• Tehnicienii care repară apara
tele de radio, televizoarele, mașinile 
electro-casnico ar trebui să aibă la 
indemînă suficiente mijloace de 
transport — proprietatea cooperati
vei — pentru deplasări operative la 
domiciliul solicitantilor.

• Să se înființeze unități care să 
efectueze lucrări de dogărle la so
licitările cetățenilor.

• Se simte nevoia unor servicii 
de comisionari. Sînt prea puțini și 
nu știi de unde să-l iei. Ar trebui 
să poată fi găsiți oricînd la marile 
magazine, la florării sau la un anu
mit număr de telefon bine popu
larizat.

• înlocuirea geamurilor sparte să 
se facă la domiciliu, cooperativele 
din unele orașe (Rm. Vîlcea, de pil
dă) pretind să... aduci fereastra la 
sediul unității.

★

Din discuțiile purtate cu cetățenii, 
cu conducători de cooperative și 

trul de cercetări tehnice din Timi
șoara al Academiei R. P. Romîne, al 
cadrelor didactice din instituțiile de 
învățămînt superior.

Muncă politică 
bine orientată

La conferință s-a remarcat că, fo
losind cu pricepere forme variate 
ale muncii politice, organizațiile de 
partid au pus în centrul acesteia 
sarcinile continuei perfecționări a 
calității produselor. Un rol impor
tant au în acest domeniu diferitele 
forme ale învățămîntului de partid. 
Comitetul de partid de la Uzinele 
mecanice Timișoara s-a îngrijit ca 
propagandiștii celor 35 de cercuri de 
învățămînt să orienteze discuțiile în 
seminarii spre creșterea spiritului 
de răspundere al comuniștilor și ce
lorlalți muncitori față de calitatea 
produselor.

Preocuparea pentru antrenarea 
activă a organizațiilor sindicale și 
U.T.M. la munca de educare politică 
a sporit în numeroase întreprinderi. 
La Uzinele textile Timișoara, din 
inițiativa comitetului de partid, 
muncitoare care de 15—20 de ani nu 
au absentat nemotivat de la lucru și 
realizează numai produse de bună 
calitate au împărtășit tinerelor 
muncitoare din experiența lor de 
muncă și de viață, despre condițiile 
create astăzi tineretului și cerințele 
ce i se pun în față. Folosirea dife
ritelor forme ale muncii educative 
a contribuit, neîndoielnic, la înde
plinirea planului ce-i revenea între
prinderii pe 1964. O serie de delegați 
s-au referit, în cuvîntul lor, la ne
cesitatea creșterii rolului consfătui
rilor de producție și orientarea a- 
cestora spre dezbaterea unor pro
bleme concrete legate de calitatea 
produselor.

La conferință s-a relevat că mem
brii biroului comitetului orășenesc 
își petrec o mare parte a timpului 
de lucru pe teren, în mijlocul orga
nizațiilor de partid și al oamenilor 
muncii. Comitetul orășenesc a reu
șit astfel să cunoască stilul de 
muncă al unor organizații de bază, 
să ajute în mod direct la perfecțio
narea metodelor folosite de acestea. 
Păcat însă că în unele perioade 
membrii comitetului orășenesc se o- 
presc doar la sediul biroului, organi
zației de bază, nu merg ' în secțiile 
întreprinderilor. în vederea genera
lizării metodelor bune folosite de or
ganizațiile de partid în acțiunea de 
ridicare a calității produselor, comi
tetul orășenesc a inițiat consfătuiri 
la care au participat secretari ai co
mitetelor de partid și ai organizații
lor de bază, directori de întreprin
deri, președinți de comitete ale sin
dicatelor și alte cadre cu munci de 
răspundere. La Uzinele mecanice 
Timișoara, „Tehnometal" și altele, 
comitetul orășenesc a trimis colec
tive care, cu sprijinul cadrelor de 
specialitate, au ajutat organizațiile 
de partid și conducerile întreprinde
rilor să stabilească măsurile politice 
și organizatorice pentru ridicarea 
calității produselor.

Dezbaterile conferinței au expri
mat hotărîrea membrilor de partid 
și a tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderile orașului Timișoara de 
a munci cu perseverență pentru 
continua ridicare a calității produc
ției, participînd astfel la îndeplinirea 
cu succes a acestei sarcini centrale 
puse de partid în fața industriei 
noastre socialiste în plină dezvol
tare.

Anton SĂNDESCU

unități etc., a reieșit că există largi 
posibilități pentru extinderea ga
mei de servicii oferite populației, 
pentru îmbunătățirea deservirii în 
activitățile existente. E nevoie, în 
primul rînd, de un sondaj larg pen
tru cunoașterea aprofundată a cerin
țelor, de operativitate în extinderea 
unor servicii existente, de inițiere 
a altora noi.

La unele cooperative ni s-a vorbit 
de activități „nerentabile", de „ser
vicii oferite populației, dar nu în
deajuns solicitate". Oare cei care au 
făcut asemenea constatări au de
pus suficiente eforturi pentru recla
mă, publicitate ? Faptele arată toc
mai contrariul: multe unități și pres
tări sînt cu totul necunoscute publi
cului, altele prea puțin popularizate. 
Și doar mijloace sînt destule. O pot 
face nu numai Centrul de Informații 
al U.C.M.B. — o inițiativă binevenită 
— ci și presa, radio-ul, televiziunea, 
tipăriturile (fluturași, pliante, albu
me etc.). Un exemplu pozitiv în 
această privință ne oferă U.R.C.M. 
Ploiești, care desfășoară o activitate 
susținută în materie de publicitate. 
Spre deosebire de U.C.M.B., de pildă, 
care a editat anul trecut un ghid, 
astăzi în parte depășit, sau de Uniu
nea regională a cooperativelor meș
teșugărești Cluj, care nu a reușit 
încă să întocmească un catalog al 
serviciilor prestate. Este extrem de 
important ca adresa fiecărei unități 
și felul de servicii pe care le pres
tează să fie cît mai larg răspîndite, 
pentru a se veni în sprijinul popu
lației care pretinde o deservire mul
tilaterală, la un nivel cît mai înalt.

AUREL RAU

„STAMP E"
Un pastel exprimă, într-adevăr, o 

stare de spirit... Formă de poezie 
picturală, menită să evoce frumuse
țea infinit nuanțată a naturii șl ra
porturile omului cu ea, pastelul nu 
este decît în mod aparent descrip
ție, esența Iul ține de expresia șl co
municarea unei Idei. Atras încă 
de la începuturile activității sale 
literare de această specie li
rică, Aurel Rău a știut să confere 
elementelor peisajului semnificația 
unei confesiuni, străduindu-se mereu 
să imprime evocărilor sale o pecete 
personală și o vibrație autentic con
temporană.

E Interesant de remarcat că, adu
nate între copertele unei cărți, aceste 
poezii compun ceea ce am putea 
numi o geografie lirică a patriei : 
poetul nu descrie un peisaj general, 
atemporal, ci unul în care se pot 
descifra, nete, semnele civilizației 
socialiste. Așa cum nl-1 înfățișează 
Stampele, Aurel Rău este un poet 
mobil, un pasionat călător pe me
leagurile Romîniei, consemnînd as
pectele noului, întîlnite pretutindeni. 
Itinerarul liric străbătut de autorul 
Stampelor se desfășoară pe un spa
țiu larg : poetul trece din Țara Bîr- 
sel în Muntenia prin pasul Bran 
(Camioane prin pasul Bran), tra
versează regiuni petrolifere, des
criind o Erupție sau mirificul spec
tacol nocturn pe care-1 oferă Lumi
nile sondelor (ciclul Florile albastre 
ale petrolului), face un popas într-o 
mare cetate a oțelului (Flăcări prin 
ploaie), urcă în Munții Neamțului, 
unde asistă la Sosirea constructori
lor : „Erau bătrîni și tineri. Seara 
cădea cu ger / Peste mașini, cutii 
cu trotil, găleți și sape. / Pe munți, 
răzlețe focuri! Și stînci pînă la 
cer! / Și culmi subt brazi în foș
net I Și pace peste ape! / Dar din
colo de fire, în gîndul lor, mijea / 
Alt peisaj, ce mai sus de timp va 
să-i ridice". Tot ' acești munți poe
tul contemplă Drumuri din vechime, 
surprinde reflexul pe care-1 au Fu
murile fabricii de ciment în apele 
Bistriței, la Bicaz, pentru ca apoi să 
cuprindă panoramic peisajul văzut 
din vîrful Ceahlăului (Vedere de pe 
Ceahlău). Un alt ciclu, Insulă plu
titoare, aduce Imagini din Deltă 
(Mori de vînt la Letea, Insulă plu
titoare, Prînz la cherhana etc.) pre
cum și de pe noul litoral (Blocuri 
pe litoral). Volumul se încheie cu

Pentru cititorii săi — copii de diferite vîrste — 
Editura tineretului a tipărit în ultima vreme cîteva 
noi lucrări originale. Dintre cărțile în proză sem
nalăm volumele de povestiri „însemnările lui 
Andrei Chirică" de Demostene Botez, „Povestea 
pomului de iarnă" de Victor Eftimiu, „Vestea cea 
mare' de Dumitru Almaș, „Ariciul din călimară'

de Octav Pancu-Iașl, cu ilustrații de Iurie Darie, 
„Cîte-n lună și în soare* de Viorica Huber și „Con
tinentul colorat' de Sonia Larian. Volumul de ver
suri „Fîntîna culorilor' este semnat de Gheorghe 
Tomozei, iar cea de „A doua carte cu Apolodor" 
de Gellu Naum care este și autorul ilustrațiilor.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Rinocerii — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera <le trei 
parale — (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, cristo- 
for — (orele 19,30), Teatrul „C. I. Notta- 
ra" (sala Magheru) : Hipnoza — (orele
19.30) , (sala Studio) : Sonet pentru o pă
pușa — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Glulești : Mușcata din fereastră 
— (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Vulpile — (orele 19,30). 
Teatrul „Ion Creangă” (Str. Eremla Gri- 
gorescu nr. 24) : Harap Alb — (orele
10.30) . Teatrul evreiesc de stat : Cîntă- 
rețul tristețe) sale — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Cartea cu Apolodor — 
(spectacol pentru copii — orele 16), Eu 
și materia moartă — (spectacol pentru 
adulțl — orele 20,30). Teatrul satirlc-mu- 
zical „C. Tănase" (sala Savoy) : Carna
val la Tănase — (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : Tinerețe — (orele 20). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
ansamblul circului italian Medrano — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Șeful : Sala Pa
latului R. P. Romîne — seria de bilete 
1 283, (orele 19,30), Capitol (9,30; 11,45; 14; 

o vibrantă evocare a întinselor 
Cîmpuri. Ne aflăm, am putea spu
ne, în fața unei Românii pitorești, 
socialiste, proiectată în sugestive 
tablouri lirice.

Trebuie făcută observația că poe
tul nu călătorește doar în spațiu, cl 
și în timp : evocarea trecutului is
toric al poporului, cu luptele lui, 
pune într-o lumină și mai vie rea
litățile zilelor noastre. E semnifica
ția unui ciclu ca Jubileu, unde re- 
trospecția predomină (Tablou vechi, 
La Valea Albă, Cetatea Neamțului). 
în aceeași categorie se înscrie și 
1907, poem închinat răscoalelor ță
rănești. Evocarea trecutului Istoric, 
ca o coordonată importantă a con
științei patriotice a poetului, este 
prezentă însă și în celelalte poezii, 
împletindu-se cu realitățile socialis
te, cu valorile contemporane.

Pastelurile lui Aurel Rău nu sînt, 
de cele mai multe ori, simple notații 
„turistice', ci capătă, cum arătam, un 
sens de confesiune și sînt înzestra
te cu o anume putere de iradiațle 
simbolică. Arta poetului are calitatea 
unei mari simplități și o tonalitate 
sinceră, care stabilește un climat liric 
specific. înclinat spre mărturisirea 
emoționată a experiențelor sale, 
spre o poezie în care sensibilitatea 
lirică se convertește direct în imagi
ne plastică, Aurel Rău practică 
pastelul nu întîmplător, cl în virtu
tea unei vocații, ceea ce explică și 
izbutirile lui în această direcție. Poet 
cu mijloace de expresie mature
— cum reiese șl din volumul Stampe
— Aurel Rău nu izbutește totuși să 
dea întotdeauna măsura exactă a 
talentului său. Temperament afectiv, 
poetul cade uneori în sentimentalism 
și atunci, după părerea mea, versu
rile sale se diluează, suferă de o a- 
nume anemie. Contururile se estom
pează, imaginile devin vagi. Alte
ori, își face loc în poezia sa o vi
ziune cam superficială, tensiunea 
lirică scade și dorința de a surprin
de cotidianul nud se realizează în 
notații nu o dată prozaice. Nu ast
fel de deficiențe caracterizează însă 
ansamblul volumului de Stampe 
care, prin multe dintre poeziile sale, 
afirmă un tal&ht original, animat dfe 
patosul actualității și aflat în plină 
evoluție.

Matei CĂLINESCU

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Calabuch : Luceafărul 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Festival 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grlvlța 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Can-Can — 
film pentru ecran panoramic ; Patria 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). La patru 
pași de infinit: Republica (9,15; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Melodia (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Vikingii : Carpați
(9,30; 11,45; 14; 16,15). Intîlnlre cu spio
nul: București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (9; 11,15; 13,45; 16,45; 18,45; 
21,15), Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Climate — cinemascop : Victoria
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Bucegl (10;
12,30; 15; 17,45; 20,30). Hamlet — cinema
scop : Central (10; 13,15; 16,30; 19,30), Ra
hova (15; 18; 21). Sălbaticii de pe riul 
morții — cinemascop : Lumina (9,30; 
11,45 14; 16,15; 18,30; 20,45). Sedusă și a- 
bandonată : Union (15,30; 18; 20,30), Bu- 
zești (10,30; 15; 17,45; 20,30). Două poves
tiri — Grangurelul cel sfios — Omul de 
zăpadă — Căciulița cu ciuc roșu — Su
părare : Doina (orele 10 dimineața). 
Umbrelele din Cherbourg : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Povești de primă
vară — Chitara șl claxonul — O strîn- 
gere de mînă peste Baltica — Goblenu
rile din Bratislava — Sport nr. 6 — 
Monumentele Romei antice în Bulgaria: 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Dia
volul deșertului: Giulești (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20), Flamura (9; 11,45; 14,30; 17,15;

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut:

Presa muncitorească 
șl socialistă din Rominla 

vol. I, 1865—1900
(partea I 1865—1889 ; 

partea a Il-a 1890—1900)
Lucrarea, apărută sub egida In
stitutului de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R., cu
prinde studii asupra publicațiilor 
muncitorești și socialiste romî- 
nești din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, precum și o 
antologie de texte apărute în 

aceste publicații

NICOLAE DELEANU

„NEDEIA DIN POIANA MIRESEI"
Cu „Primăvara popoarelor" Nicolae 

Deleanu încheie trilogia numită „Nedeia 
din Poiana Miresei". Acum, cînd avem în 
față toate cele trei volume, cînd firele 
acțiunii s-au strîns spre punctul culmi
nant al cărții ce-l reprezintă revoluția de 
la 1848, cînd față de acest eveniment 
hofărîtor s-au definit destinul și per
sonalitatea personajelor centrale, se cu
vine să ne oprim asupra întregii con
strucții epice. Cartea și-a propus să în
fățișeze începuturile vieții minerești din 
Valea jiului în prima jumătate a seco

19,45),  Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : înfrățirea Intre popoare (10; 15,30; 
17,45; 20). Teama : Cultural (16; 18,15;
20,30).  Cartouche — cinemascop : Dacia 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Poveste de pe 
Don : Crîngașl (16; 18; 20). Ghinionistul: 
Unirea (16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 
21). Judecătorul de minori : Tomls (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,15), Floreasca
(15,45; 18,15; 20,45). Doi în stepă : Fla
căra (16; 18; 20). Casa neterminată : VI- 
tan (16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18,15;
20,30).  Veselie la Acapulco: Miorița (9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). Marla : Mun
ca (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18; 20). 
încurcătură blestemată : Arta (15; 17.45:
20,30).  Comoara din Vadul Vechi : Moși
lor (15,30; 18; 20,30). Există un asemenea 
flăcău : Cosmos (16; 18,15; 20,30), Pacea
(15,45; 18; 20,15). Ziua fericirii — cinema
scop : Viitorul (16; 18,15; 20,30). 30 de ani 
de veselie : Colentina (15; 17; 19: 21),
Cotrocenl (15; 17; 19; 21). Roșu și negru 
(ambele serii) : Volga (10; 13,15; 16,30; 20). 
Haine aproape noi : Progresul (15,30; 18; 
20,15). Ivailo : Drumul Sării (15,30: 
17,45; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Metanul, 
de Ing. Mihai Moldovan, director gene
ral în Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei. 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,10 — Pentru copii : In căutarea lui 
Moș Gerllă. 20,10 — Emisiune de teatru: 
O familie îndoliată — comedie de Bra

în Editura pentru literatură a 
apărut ediția nouă revăzută a lu
crării acad. G. Călinescu, „ION 
CREANGĂ" (Viața și opera).

• „B1LCI LA RlURENI" de 
Miron Radu Paraschivescu (Edi
tura tineretului) cuprinde repor
tajul care dă titlul volumului și 
povestirile „Salvatorul" și „Pri
ma lecție".

• Editura tineretului a publi
cat volumul de poeme „VÎRFUL 
CU DOR" de Al. Andrițoiu.

• „STELELE DIMINEȚII" se 
intitulează w cartea de reportaje 
semnată de Traian Coșovei (Edi
tura tineretului).

lului trecut și era deci firesc să atragă 
atenția prin ineditul subiectului, prin 
peisajul social divers și aparte ce II 
aduce în fața cititorilor.

Nicolae Deleanu vădea chiar din pri
mele pagini ale întîiului volum o dorință, 
în cea mai mare parte realizată, de a în
fățișa epoca și mediul cu toate trăsăturile 
lor caracteristice. Acțiunea cărții se des
fășura pe un fundal istoric bine preci
zat nu numai în aspectele lui generale 
dar și în elementele particulare care dă
deau acea notă specifică, acel pitoresc 
cu pregnanță dar și cu pondere reliefat.
Tot timpul scriitorul era însoțit de per
spectiva istoricului care, mai ales în pri
mul volum, simțea chiar nevoia unor pre
mise sau concluzii expuse în afara intri
gii propriu-zise. Celelalte două volume 
au dus însă la înglobarea mai organică 
a datelor istorice în creația artistică. 
Astfel că, pe măsură ce s-a alcătuit, tri
logia „Nedeia din Poiana Miresei' a de
venit o lucrare literară cu o narațiune 
trepidantă, cu tipuri bine desenate, cu 
înfruntări dramatice. Aflăm aceste cali
tăți și în cel de-al treilea volum, intitu
lat „Primăvara popoarelor", în paginile 
căruia N. Deleanu și-a propus să înfă
țișeze evenimentele premergătoare și 
desfășurarea revoluției de la 1848 In Ar
deal. Scriitorul investighează medii dife
rite, se oprește asupra discuțiilor purtate 
de intelectuali, dă o amplă imagme a 
frămîntărilor țăranilor și muncitorilor 
din Valea Jiului, romanul culminînd cu 
izbucnirea răscoalei și înfrîngerea ei. 
Personaje reale, istorice apar în acțiune 
alături de eroii cărții cunoscufi din volu
mele anterioare ale căror portrete se îm
plinesc acum. Figura de prim plan a 
cărții rămîne Radu Zăican care în acest 
volum capătă dimensiuni noi. Alături de 
el Trif și faurul Abasarabă se înscriu prin
tre acele personaje care rețin atenția ci
titorului. Aș vrea să subliniez ca o reu
șită a acestui volum scenele de masă, 
demne de reținut nu numai prin atmos
fera lor, dar și prin modul concret cu 
care sînt surprinse relațiile oamenilor.

Păstrînd ^caracterele specifice ale unui 
roman ce și-a propus să fie cronica unei 
epoci de mari prefaceri sociale, „Nedeir 
din Poiana Miresei" s-a impus prin soli 
difatea construcției epice, prin relieful 
care trăiesc în paginile ei oamenii și 
întîmplările specifice vremii, prin stilul 
ales, îngrijit.

(voi. III)
Valerlu RÎPEANU

nislav Nușld. In pauze : Șah. Emisiune 
de știință : Din tainele vieții peștilor 
(V). Rechinii, de lng. Mihal Lefterescu. 
In încheiere ; Buletin de știri, bulettn 
meteorologic.

Cum e vrem ea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

umedă șl s-a răcit ușor în vest. Au căzu 
precipitații sub formă de ploaie în toate 
regiunile țării. Local în Banat, Ardeal, 
Moldova și izolat în Oltenia și sud-vestul 
Munteniei ploile s-au transformat în 
lapoviță șl ninsoare. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 13 grade la Călărași șl zero grade 
la Oravița, Caransebeș, Lugoj, Sibiu șl 
Miercurea Cluc. In București : Vremea 
s-a menținut umedă, cu cerul acoperit 
și ploi temporare. Temperatura maximă 
a înregistrat 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 șl 
8 ianuarie 1965 : Vreme tn curs de ră
cire. Cerul va fl mai mult noros. Vor 
cădea ninsori locale în cea mai mare 
parte a țării. Vînt potrivit cu Intensifi
cări de scurtă durată din nord-est. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fl 
cuprinse Intre minus 8 șl plus 2 grade, 
Izolat mal coborîtă, Iar maximele Intre 
minus 5 șl plus 5 grade. In București : 
Vreme în curs de răcire. Cerul va 11 
mal mult noros. Ninsoare temporară, 
Vînt potrivit. Temperatura In scădere.
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menii profesiei le dau atenția cuve
nită 1

Stătea lîngă trunchiul unul fag bă- 
trîn. Cînd s-a ridicat, săltîndu-șl fie
răstrăul mecanic pe umăr, l-am pu
tut vedea mai bine. Un om voinic cu 
față alungită a cărei roșeață expri
mă sănătate. Sub pieptarul gros, din 
oaie, bănuiești umeri de atlet. Are 
42 de ani și în pădure muncește de 
la 17. Tăbăraș a salutat voios și s-a 
îndepărtat în susul Mușiței și în 
stratul de zăpadă trosneau crengi 
uscate sub apăsarea cismelor sale.

0 ursoaică, 
o intimplare 
și „Casa noastră"

— Spune, tovarășe Vlad, cum a 
fost cu ursoaica ?

Ne ținem unii de alții pe o plat
formă remorcată de tractor, în pi

săi. Șl ni-1 închipuim și acum bătînd 
drumeaguri și poteci de munte, tre- 
cînd pîrîuri șl izvoare înghețate, de 
la o brigadă la alta, cu credincio
sul său tovarăș alăturea.

Clinele se gudură printre oameni. 
Un volnic din brigada lui Tăbăraș 
îi mîngîie spinarea spunînd : „Ei, 
lasă, vine el stăpînă-tău, nu te-a 
uitat. Că aici sînt ai lui și el vine".

Ascultîndu-1 nu știm cine jinduieș- 
te mal mult după Pleșa : cîinele, sau 
oamenii săi î

O fată scundă și rotofeie, încotoș- 
mănată de sus pînă jos, se Ivește 
de după o colină. In amîndouă mîi
nile duce cîte ceva. „De unde ai a- 
părut, zînă a pădurilor ?" — o în
treabă șeful de sector. Fata rîde. Are 
în sprîncene licoarea zăpezii topite 
și obrajii îi ard. „Ei, nene Vlad... nu 
vezi î Aduc cărți". In adevăr, cărți 
aducea. Cărți noi, pentru biblioteci
le din exploatările de pădure. E bi
bliotecara întreprinderii. Ia trenul 
forestier de la Telega, ia mașina, ia 
ce se nimerește și urcă la munte. 
După ea sosesc de regulă șl ziare

Urcăm mereu.
Am lăsat în urmă toamna cu iz 

de primăvară timpurie. Drezina lui 
nea Barbu ne poartă pe valea Dof- 
tanei, de la Telega spre munții Bîr- 
sel, în epicentrul iernii Este un ger 
cumplit cînd crapă lemnul șl ne gîn- 
dim ou jinduială la tot ce este cald 
pe lumea asta. Cineva face elogiul 
unui pat cu pilotă ardelenească, al
tul vorbește elocvent despre toamna 
din ținuturile unde crește un soi de 
pometuri ce dau singura licoare în 
stare să încălzească omul în toiul 
Iernii. Dar astea sînt reminiscențe... 
Undeva spre vîrfuri muncesc vestite 
brigăzi de muncitori de pădure și 
yrem să le cunoaștem.

Urcăm într-una. Și descoperim deo
dată, din vorbă în vorbă, că acum, 
în era mașinilor automate ou pro
gram, nea Barbu lucrează cu pro
gram nenormat, ziua cu ochii, noap
tea cu farurile. Azi ne duce pe noi, 
mîine pe inginerii cu mecanizarea 
sau pe tovarășul de la raion, poimîl- 
ne ziarele... El stabilește rapid legă
tura între munții Bîrsei și centrul de 
raion, Cîmpina. Dacă ar așeza cap 

, la cap kilometrii străbătuți, globul 
pămîntesc n-ar fi de-ajuns. Un veri
tabil mecanic de locomotivă, un pi
lot terestru care privește cu cea mai 
mare indiferență distanțele, vremea 
și anotimpurile, singurele lucruri se
rioase rămînînd munca, cinstea pro
fesiei și corectitudinea.

Suim și munții Bîrsei. Acoperiți și 
privegheați de iarnă ne trimit, de la 
înălțimea lor, priviri care ne în
gheață realmente. In urmă lăsăm o 
cale de aproape trei ceasuri. Al im
presia că te îndepărtezi de viață, de 
viață în complexitatea ei și în reali
tate te apropii tot mai mult. Pentru 
că în afară de asfalt și de teatrul 
de stat, de tramvai și calorifer, de 
alte asemenea prezențe ale vieții 
moderne, colțurile îndepărtate ale 
țării — munții — păstrîndu-și pito
rescul lor căutat, au în același timp 
autentice dovezi de prefacere pozi
tivă care dezvăluie ca o pliantă, ca 
pictura unui artist de mare talent 
trăsăturile omului nou, comune mul
tora, generalizate.

— Unde lucrează brigada lui Tă
băraș ?

Mîna călăuzei descrie o curbă 
spre vîrfurile pămîntului.

Prin urmare așa arată munții Bîr
sei. Mari petice de pămînt suspen
date dincolo de coroana lăptoasă a 
altitudinii mijlocii, izolate și stin
ghere, spulberate și încondeiate ca 
într-o lume de basm. Sus s-a mai 
urcat Tăbăraș 1

Brigadă 
in avanpost

Pe versanții împăduriți de fagi 
maiestuoși se văd căști albastre. O 
brigadă întreagă mișună prin par
chetul de pădure. Tăbăraș, briga
dierul, stă lîngă drumul forestier. Un 
fierăstrău mecanic e la picioarele 
sale. A ostenit omul. Dar nu zăbo
vește mult. Un bîzîit apropiat de fie
răstrău îl face să-și schimbe locul. 
O clipă mal tîrziu peste valea Muși- 
ței ecoul amplifică semnalul : „Hei 
la valeee 1'...

Am ascultat în tăcerea codrului 
poemul fagului care cade. Priveliș
tea e unică. Un simbol al bărbăției, 
o cîntare naturii care se dăruiește 
omului în felul ei brutal. Fagul tru
faș nu cade dintr-o dată. Întîi ramu
rile-! se înfioară și tac, sfidînd parcă 
primejdia. Bîzîie ca o vîjîitoare de 
zmeu. Și încet, încet se lasă pe-o 
coastă sfîrșind printr-un spectacu
los salt pe versantul abrupt, în timp 
ce ajutorul drujbistului mai ține încă 
iltimele silabe ale semnalului biru- 
■ței : „valeee 1'...
A căzut. S-a plecat înaintea vieții 

In renaștere continuă. Dincolo de fi
rul repede al pîrîului se întind pă
duri de brad abia plantate de mîna 
omului. In orașe se clădesc blocuri, 
în păduri se plantează copaci. Ci
cluri statornice, ca anotimpurile. O 
perspectivă și într-un caz și în ce
lălalt.

In timp ce așteptăm tractorul care 
trebuie să ducă la vale, spre indus
trie fagii secționați, stăm de vorbă 
cu Gheorghe Tăbăraș, vestit șef de 
brigadă din pădurile Bîrsei și Telea- 
jenului. Și Tăbăraș istorisește sau 
mai degrabă transmite în felul lui 
modest, fără să știe că vorbește prin 
ziar întregii sale profesii, o expe
riență înaintată.

Conduce o brigadă complexă cu 
plata în acord global — formă su
perioară de organizare a muncii în 
exploatările forestiere. Sînt 27 de oa
meni din două comune, Trestieni și 
Teșila vecină, vechi așezări de 
muncitori pădurari. In dotarea bri
găzii se află cinci fierăstraie meca
nice, două funiculare și două trac
toare pentru scosul și apropiatul 
buștenilor. Se lucrează mecanizat, ca 
pretutindeni în exploatările noastre 
forestiere. Nu mai tremură genunchii 
omului împingînd la țapină. Indus
tria țării a lărgit considerabil pote
cile, suind la munte cea mal nece
sară dintre atributele muncii — me
canizarea. Iar muntenii lui Tăbăraș, 
care au lucrat toată viața lor cu to
poarele, cu țapinele, cu sudoarea șl 
cu hrana de acasă, muncesc meca-

Spre vlriurl, la t HOP m 
altitudine, iarna se des
fășoară pe toate coordo
natele sale t viscol, ger șl 
zăpadă. Munții Bîrsei șl 
Teleaj emilul sint aspri, 
peisajul întreg are o fru
musețe rece. In acest de
cor propriu anotimpului 
alb, muncesc forestierii, 
oameni încercați, cu 
inimi tinere, bărbătești. 
In alte părți ale țării, în 
uzine, muncitorii lucrea
ză la temperaturi înalte, 
cei din păduri — Ia tem
peraturi scăzute. Pretu
tindeni, ei merg pe ace- 
lași drum al vieții noi, cu 
aceleași preocupări șl 
năzuințe.

Expediție
Ain
epicentrul
■ * r? aiernii

Noi roze de lumlnâ în pâdure. Au sosit cârțilo.M

nlzat Ia fierăstraie, la funiculare și 
tractoare.

Brigada fruntașă de sub masivul 
Mușiței este împărțită în trei echi
pe, fiecare ocupîndu-se de anumite 
operații ale procesului tehnologic.

— Vasăzică 12 oameni (4 la fie
răstraie mecanice și 8 ajutori) do
boară și fasonează. După asta, 6 
oameni corhănesc, scot lemnul de 
la cioată la un mijloc de apropiat, 
funicular sau șosea de pădure. Șl 
a treia echipă, din 8 oameni, în
carcă la tractoare și la vagoane. 
Așa-i la noi.

— Și a doua zi la fel 7
— Cam tot una. Am uitat să spun 

că avem mereu stocuri de material 
doborît, pe a doua zi, de rezervă, 
vasăzică, pentru corhănitori și cei
lalți care nu pot lucra în raza unde 
doborîm. Protecția muncii 1 — adau
gă Tăbăraș, schițînd un gest care ar 
putea să însemne : ce să-i faci, le- 
gea-i lege 1

— Și, mai departe î
— Păi... cam asta ar fi. Mai de

parte muncim.
— Pentru dumneata e simplu, to

varășe Tăbăraș — intervine inimo
sul șef de sector Gheorghe Vlad, un 
tînăr înalt și cu foc în el, care n-a 
voit, din pricini numai de el știute, 
să povestească întîmplarea aceea 
cînd s-a văzut frate-său în pădure 
în brațele uneia dintre cele mai fru
moase exemplare de ursoaică. Ne 
povestește el pînă la urmă 1 — E 
simplu pentru dumneata, continuă 
Vlad, dar tovarășii vor să transmită 
și altora experiența dumitale.

— Păi, dacă face parale, s-o 
transmită — spune Tăbăraș netulbu
rat. — Doar n-om fi noi cei mai buni.

— Sînteți. Avem zece brigăzi în 
sectorul Valea Neagră și asta este 
fruntașă. Spune că jos, la grupul de 
cabane ai un grafic pe zile, cantități 
și sortimente. Discutați doar în fie
care seară ce aveți de făcut a doua 
zi. Spune că aproape 20 de oameni 
din brigadă lucrează cu dumneata 
aici de 8—10 ani — asta e un lucru 
mare. Permanentizarea oamenilor și 
calificarea lor contează cel mai mult. 
Vorbește, ai ce să spui. (Și către 
noi) :

— Brigada lui Tăbăraș realizează 
lunar din aceeași cantitate de masă 
lemnoasă 1 200 m o de lemn de lucru 
în plus. Are un indice înalt.

— Păi cum — intervine șeful bri
găzii — poți să prăpădești lemnul î 
Nu te pricepi, nu-1 tăia.

Curățenie sufletească ? Conștiință? 
De bună seamă și una și cealaltă, 
îngemănate la un loc. Dar tot atît de 
adevărat este că oamenii noștri au 
un dezvoltat simț de gospodari. Au 
trăit greu, au muncit greu, știu să 
prețuiască un lucru. Tăbăraș păs
trează și acum toporul de odinioară 
în care icnea lovind.

L-am întrebat : prin ce anume, cum 
reușiți să realizați mai mult lemn de 
lucru din aceeași cantitate de masă 
lemnoasă ? El a răspuns ca un ade
vărat economist. Oricum, termenii fo
losiți dovedesc o familiarizare cu 
problemele de bază din industria ex
ploatării lemnului. întîi și întîi — a 
spus Tăbăraș — prin reducerea 
pierderilor de exploatare la fasonat 
și corhănit. Avem o pierdere de nu
mai 3 la sută, sub sarcina stabilită 
pentru anul 1965. Tăiem cioata cît 
mai de jos și ne ferim să spargem 
lemnul, să-l declasăm, că pe urmă 
în loc să-l facem lemn de industria
lizare care are o valoare mai mare, 
îl facem de foc și este o pierdere. 
Pe urmă, prin clasificarea corectă a 
masei lemnoase pe sortimente. Cînd 
ai oamenii care fac același lucru de 
mulți ani, cînd s-au specializat, e 
ușor. Noi lucrăm de ani de zile cu 
aceleași echipe la doborît, cu ace
leași la corhănit și la încărcat. E o 
meserie șl asta. Ca în fabrică.

Ei, Tăbăraș, Tăbăraș, cît de firesc, 
cît de lesne vezi dumneata lucrurile 
de însemnătate, cărora nu toți oa- O dlrzenle se înfruntă cu alta (oameni din brigada Iul Tăbăraș)

cioare și coborîm Bpre cabanele fo
restierilor de la Rusu de VîrL Sînt 
și cîțiva oameni din brigada lui Tă
băraș. Unii cunosc întîmplarea, alții 
își ciulesc urechile. Dar șeful secto
rului tace. Intr-un tîrziu se îndeamnă 
la vorbă.

„Cu ursoaica s-a întîmplat așa: 
Frate-meu lăsase tractorul în drum, 
să-l încarce ou bușteni. El a intrat 
în pădure să caute un izvor. Și s-a 
trezit deodată lîngă doi pui de urs. 
Acum el, trăit toata viața în pădu
re, știa că trebuie s-o iei la sănă
toasa, ursoaica nu-șl lasă puii de
parte. Așa a și făcut, dar era prea 
tîrziu. Stă el pe 46 de cai, sau cît 
are un motor de tractor, dar ursoai
ca e altceva. Norocul lui că s-a re
pezit din spate un cîine de la ca
bane și ursoaica l-a lăsat pe el și 
s-a întors la jig.odle. Altminteri la 
spital ar fi trebuit să-i pună în copci 
și cealaltă parte din șezut.

In vale, de partea cealaltă a 
pîrîului, pe un platou întins se văd 
cabanele acoperite și ele de zăpa
dă, ca totul în munți. In preceasuri- 
le serii coșurile fumegă subțire. Pe 
pîrtiile dintre cabane merge zorit o 
fată în vreme ce o surată de-a ei 
adună de pe culme cearșafurile în
tinse la uscat. Dinspre bucătărie 
vine miros de borș țărănesc și pli
nea tăiată în coșurile de pe mese 
așteaptă muncitorii pădurilor. La va
dul apei repezi o microhidrocen- 
trală improvizată, primitivă, își doar
me încă somnul de zi. Și-n scorburi, 
veverițele sparg nuci și ghindă ciu
lind urechile și tupilîndu-se ori de 
cîte ori minuscula orchestră din a- 
paratul de radio al cabanei atacă 
frontal, în fortisimo.

Cabane de odihnă ? Stațiune cli
materică ? Șl una și cealaltă. Esența 
este aceeași chiar și în munții Bîr
sei : grija față de om. Cînd coboară 
seara la cabane, cu fierăstraiele în 
spate, oamenii au ceva din satul 
lor, din familia lor. Așa și spun : „Să 
mergem acasă'.

O arătare albă și păroasă vine 
spre noi rostogolindu-se pe pîrtie.

— Asta-i clinele maistrului Pleșa 
— spune cineva. Iar șeful de sector, 
bucurîndu-se parcă de prilej, a- 
daugă :

— Nu consider discuția noastră 
încheiată cită vreme n-am vorbit 
încă de maistrul Victor Pleșa. Este 
un om excepțional. A fost primit 
direct în rîndurile membrilor de 
partid. Un om de frunte.

Ne vorbesc despre el toți cel de 
față. Așa s-a creionat, cu mîinile 
tuturora, portretul maistrului de par
chet... La drept vorbind maistru] 
Pleșa este acela care a organizat 
întreaga muncă în parchetul Rusu 
de Vîrf. Poate tocmai de aceea ori 
de cîte ori se scoate în evidență ex
periența pozitivă a brigăzii lui Tă
băraș și a altora, oamenii amlnteso 
cu respect șl despre maistru. Capa
citatea tehnică și omenia în sensul 
ei cel mai propriu sînt de fapt cre
ioanele care îngroașă portretul a- 
cestui om, dălțile care îl sculptează.* 
Seara la cabane se interesează de 
hrană șl de condițiile de cazare, 
discută cu oamenii planul de a doua 
zi; în pădure pune mina pe fierăs
trău, face demonstrații practice. La 
cursurile de calificare aduce dinain
tea celorlalți tot ce a adunat el mi
gălos în cei 13 ani de muncă în pă
dure, experiența, acest bulgăre de 
aur azi de proprietate colectivă.

Ni se spusese de la întreprinderea 
forestieră din Cîmpina : dacă urcați 
la munte, doi oameni să cunoașteți 
neapărat — șeful de brigadă Tăbă
raș și maistrul Pleșa. Pe unul l-am 
găsit. Celălalt e în concediu. Dar și 
așa îl știm, din spusele tovarășilor

le — o mie de ziare. Intr-un fel Tanța 
Roșu este vestitorul noutăților din 
țară și din lume.

O lăsăm la cabană înconjurată de 
prietenii ei, de tovarășii ei care îl 
scotocesc pachetele șl își trec căr
țile din mînă în mînă. Fierăstrău 
mecanic, ziare șl cărți. Imagini noi 
și sugestive.

Brazi de rezonanță
Uzina din pădure. Fără ziduri șl 

fără acoperiș. Doar cer, pămînt șl 
copaci. Și fierăstraie care păcăne 
asurzitor și funiculare care suprapun 
peste piscuri și păduri Imagini dina
mice de industrie. Șl tractoare, șl 
trolii... Aproape 150 de mașini și uti
laje au schimbat, în ultimii ani, tra
diționala priveliște a exploatărilor 
de pădure din munții Bîrsei. Dar oa
menii sînt mai presus de toate. Oa
menii munților, al pădurilor, căliți 
de natura aspră, însuflețiți de idea
luri înalte și comune. Multe întîm- 
plări trăite sau auzite de povestitori 
întregesc imaginea vieții la munte...

...Trebuia să intre în exploatare 
un nou parchet de pădure pe piscul 
Orjogoaia. Era locul de muncă cel 
mai greu. O pădure deasă de apro
ximativ 5 000 mc masă lemnoasă ră
măsese ca o oază, ca o insulă, pe 
un versant înclinat la 45 de grade. 
Exploatarea ei era anevoioasă. Oa
menii vedeau imaginar cum cădeau 
arborii tăiați alunecînd pe panta în
clinată, pînă la pîrîul din vale. Să 
urmezi doborîturile și să le cureți, 
apoi să urci iar cu fierăstrăul meca
nic în spate, de 30 și 40 de ori pe 
zi, nu-i deloc o plăcere. Numai înal
te considerente economice și de ex

Și în loc să apuce pe cărarea din stîr> 
ga, a luat-o pe cealaltă, spre Orjo
goaia. Oamenii l-au văzut de depar
te. Simplu, firesc, șeful brigăzii a 
spus doar atît : „Uite, acolo e locul 
tău' — și i-a arătat unde să lu
creze. încolo nimic. Și întîmpla
rea a rămas doar ca o amintire 
pe care o descoperi abia după ce 
ai dat la o parte zăpada și cîteva 
straturi de frunze uscate...

...Telefonul zbîrnîia ca apucat. Se 
auzea pînă la a treia cabană. De Ia 
parchetul Valea Seacă se anunța că 
unul din cele două funiculare se 
oprise. Motorul nu mai funcționa. 
Era seară, ningea cu fulgi mari. In
tra cisma pînă la carîmb. Mecanicii 
de la atelierul mobil al sectorului, 
spălați și bărbieriți, se pregăteau 
să vină la televizor. Și un vin bun, 
luat din vreme de la prăvălioară 
cooperativei de consum... Pe cine să 
trimiți acum, în noapte, zece kilo
metri ? Omul are dreptul la odihnă. 
Așa se gîndea șeful sectorului, cău- 
tînd o ieșire. De ar fi fost acolo me
canicul Ion Negoiță s-ar fi sfătuit cu 
el. Adică i-ar fi spus ce s-a întîm
plat, că în rest Negoiță singur ar fi 
știut ce să facă. Dar nu se arată. 
„Tovarăși, întreabă șeful sectorului 
cînd neliniștea l-a prins de-a binelea
— nu știți pe unde o fi Negoiță ?’ 
Din interiorul sălii răspunde cineva t 
„Oho, e dus la Valea Seacă. Nuș’ce 
s-a stricat acolo’.

A coborît șl el la 11 noaptea, lu- 
minîndu-și calea cu o torță. In spa
tele Iul păcănea iar motorul funl- 
cularului, acest vultur al nopții cu 
aripile larg desfăcute.

Oameni modești, oameni încercați, 
crescuți la munca aspră a păduri
lor. Bradul bun, bradul de rezonan
ță îl marchezi la tulpină. 11 văd toți, 
îl cinstesc și îl ocrotesc. Dar ceilalți 
brazi de rezonanță care trăiesc prin
tre noi, care vibrează din toată fiin
ța lor la cea dintîi chemare, cum 
să-1 deosebim ? Că am trecut pe lîn
gă Teșeleanu și Negoiță, pe lîngă 
zecile de oameni ca el și nu ne-am 
oprit. Iar ca s-o facem acum e prea 
tîrziu. Ne vom mulțumi să afirmăm 
de aici că întreprinderea forestieră 
din Cîmpina, organizația ei de partid 
au plantat și au crescut cu grijă pe 
piscuri, acolo unde cad primele ză
pezi și se încrucișează vînturile, 
brazi falnici, cu multă rezonanță în 
inimi. în inimile lor și într-ale altora.

în adunările de partid se dezbat 
probleme legate de organizarea 
muncii, de folosirea Judicioasă a 
mecanismelor, de utilizarea rațională 
a masei lemnoase. Au toate acestea 
o legătură directă cu educația? Au, 
nu încape îndoială. Oamenii privesa 
dincolo de interesele personale. în
țeleg rolul și menirea lor. Și la atî- 
tea înnoiri esențiale, la atîtea bucu
rii, răspund cu prezența lor vie, 
activă și conștientă. In ziua de 3 de
cembrie 1964 întreprinderea forestie
ră Cîmpina raporta îndeplinirea pla
nului valoric și marfă, a planului 
de sortimente, precum și realizarea 
sarcinii anuale de creștere a pro
ductivității muncii. Prin depășirea in
dicelui de utilizare a masei lem
noase întreprinderea forestieră a dat 
în plus cîteva mii de metri cubi 
lemn de lucru. Șapte zile încheiate 
a lucrat fabrica din Telega cu buș
teni „economisiți* astfel. Rezultatele 
obținute la mecanizarea lucrărilor 
forestiere (doborît-secționat mecanic
— 79 la sută ; scos-apropiat — 60 la 
sută) depășesc sarcina trasată in
dustriei forestiere de Directivele ce
lui de-al III-lea Congres al partidu
lui pentru anul 1965. Dacă se mai 
adaugă la aceasta că 92 la sută din 
masa lemnoasă se exploatează cu 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global, se înțelege lesne că uzina 
din pădure a Cîmpinei, unitate frun
tașă, își merită pe deplin califica
tivul.

Legături văzute 
și nevăzute

A mai trecut o zi. Soarele s-a ros
togolit pe versanții de apus și noap
tea, care a pîndit tot timpul dincolo, 
reintră în drepturile sale legitime. 
Coboară alene și trufașă să învălu- 
iască nimbii de soare lăsați senti
nele în vîrful stîlpilor și la intrarea 
în cabane.

Ninge așa cum n-a nins niciodată

Masori de două ori șl tal o dată. Așa se nasc indicii inalți
ploatare rațională îndemnau la asal
tul pe Orjogoaia.

Ca întotdeauna în cazuri grele, a- 
dunarea generală a organizației de 
partid a luat în discuție această di
ficultate. Atunci s-au ridicat oamenii 
din brigada lui Ion Rîșnoveanu. „Ne 
ducem noi, tovarăși, ce înseamnă o 
pantă de 45 de grade ? La urma ur
mei, nu muncim în cîmpie". Numai 
unul, Gheorghe Teșeleanu, drujbist, 
a lăsat capul în jos. N-avea poftă 
să lucreze cu centură de siguranță. 
Și apoi șl productivitatea este mai 
mică. Șl dacă veni vorba, și cîștigul 
este mal mic. Una condiționează pe 
cealaltă. Ca zalele într-un lanț. A 
spus că nu se duce. Dar ce a uimit 
a fost tocmai observația șefului de 
brigadă. întîi l-a lăudat pe Teșelea
nu pentru munca lui, apoi a cerut ca 
acesta să fie repartizat în parchetul 
cel mai bun. Și cu asta dezbaterea 
a luat sfîrșit.

In schimb a început noaptea. Șl 
noaptea, pentru o conștiință, e bun 
sfetnic. S-a sucit omul în patul lui 
din cabană de parcă ar fi fost în 
pleazna crivățului. Bombănea și se 
tot sucea. A adormit către ziuă. Cînd 
s-a trezit era soare, pe masă ceaiul 
se răcise. Și paturile erau goale. S-a 
repezit afară cu fierăstrăul pe umăr,

șl sectorul Valea Neagră a devenit 
Valea Albă. La lumina becurilor se 
vede bine prefacerea. Dorm oamenii 
pădurilor. Dar nu toți. Intr-o cabană 
stau la sfat cîțiva. Au venit de la 
Cîmpina activiști de partid — tova
rășul Nica, secretar al comitetului 
raional, tovarășul Brebeanu, secretar 
al comitetului de partid al între
prinderii forestiere. Am început un 
an nou și oamenii munților au sar
cini noi. De o oră stau și discută, 
socotesc și vorbesc despre oameni. 
Din cînd în cînd se aude : „Alo, 
Cîmpina ? Cîmpina ? Vorbește Valea 
Neagră’...

E noapte. Stăm pe balconul caba
nei unde sîntem găzduiți și căutăm 
să reținem în minte peisajul splen
did. Dintre munți o gînganie alunecă 
pe șine, se apropie și trece vîjîind. 
Nea Barbu ? întreabă cineva. E de 
prisos. Da, el este. Drezina întreprin
derii. Urcă spre miezul nopții. Omu
le, omule, tu cînd te mai odihnești?

In zori părăsim Valea Neagră, 
Prișcu, Zănoaga și pădurea. Drezina 
lunecă prin Cheile Brebului și Dofta- 
nei, spre Cîmpina, după o expediție 
în epicentrul iernii.

Ștefan ZIDÂRIȚĂ 
Nicolae BIVOLU 

Fotografii : Mlhai ÂNDREESCU
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In lumea științei și tehnicii
CREIERUL Șl OCHIUL
• în retina — 130 milioane de celule 0 Codul 
transmiterii informațiilor o Localizarea în scoarța 
vizuală a obiectelor văzute o Reflectarea lumii 
exterioare

Toate simțurile omului conlucrează 
la adaptarea lui la mediul înconjurător. 
Dar contribuția lor nu este egală. Ast
fel, de la ureche pornesc spre creier 
31 400 de fibre nervoase, de la ochi însă 
peste un milion. Lumina ce ajunge în 
ochi declanșează o serie de reacții care 
— propagîndu-se cu o mare viteză de-a 
lungul multitudinii de fibre — infor
mează creierul aproape instantaneu asu
pra formei, luminozității, culorii, poziției 
obiectelor observate. Mijloacele moderne 
de cercetare dezvăluie tot mai multe 
amănunte ale mecanismului complex pe 
care îl reprezintă analizatorul vizual, 
adică acea parte a sistemului nervos 
care recepționează, transportă, prelu
crează și analizează informațiile asupra 
lumii exterioare, furnizate de razele de 
lumină. Ca și ceilalți analizatori (audi
tiv, gustativ etc), cel vizual dispune de 
un centru în creier, o zonă precis de
limitată în partea posterioară a aces
tuia — scoarța vizuală. în această zonă 
se desfășoară activitatea principală de 
analiză a simțului vederii.

Ochiul se aseamănă întrucîtva cu un 
aparat fotografic : are o lentilă regla
bilă, o cameră întunecoasă și o mem
brană sensibilă la lumină — retina — 
asemănătoare filmului. Retina este for
mată din 130 milioane de celule, între 
care se disting îndeosebi două tipuri: 
în formă de conuri și de bastonașe. 
Centrul retinei este compus numai din 
conuri, spre margini predomină basto- 
nașele. Celulele în formă de con intră 
în acțiune la lumină multă (la soare, de 
pildă), cînd se pot-distinge culorile și de
taliile obiectelor ; bastonașele la lumină 
slabă (a lunii, bunăoară), cînd se relie
fează numai forma generală a obiecte
lor, fără a se putea percepe culoarea 
lor.

în retină, energia fizică a luminii se 
transformă — pe baza unei reacții chi
mice — în energie biologică, în im
pulsuri nervoase. Sub influența luminii, 
chiar slabă fiind, pigmentul roșu cu
prins în bastonașe se descompune în 
retinen (pigment galben) și o substanță 
proteică (albul vizual), o dată cu elibe
rarea energiei care dă naștere impulsu
rilor nervoase. Din straturile inferioare 
ale retinei, impulsurile trec printr-un 
întreg sistem de transmisie — nervul 
optic, încrucișarea nervilor optici care 
vin de la ambii ochi și așa-zisa bandele- 
tă optică — spre creier. La întuneric, 
retinenul și proteina se combină din 
nou, cu ajutorul vitaminei A, pentru a 
reface pigmentul roșu. „Filmul" de la 
fundul ochiului își recapătă astfel sen
sibilitatea.

în celulele-conuri are loc o reacție a- 
semănătoare, intrînd în acțiune, după 
caz, conurile sensibile la lungimea de 
undă a razei cu culoarea respectivă. 
Culoarea albă sau culorile intermediare 
se formează prin acțiunea simultană a 
mai multor tipuri de conuri.

Studii recente de electroretinografie 
au arătat — pe baza oaptării curenților 
electrici din retină — că aici are loc o 
triere a informațiilor. Astfel, prin 
scoaterea trecătoare din funcție a 
unor celule, obiectul luminat este văzut 
mai olar cînd cele din jurul lui sînt mai 
puțin luminoase. Pe de altă parte, prin 
adunarea unor excitații luminoase repe
tate (de exemplu, privirea mai îndelun
gată a obiectului), se pot vedea și obi
ecte relativ slab luminate. S-a observat 
că din retină impulsurile nervoase de

• Cu unanimitate de voturi, A- 
cademia de farmacie din Paris a 
ales pe profesorul Gheorghe Cio- 
golea, decanul Facultății de far
macie din București, drept mem
bru corespondent al AcademieL

• La invitația Consiliului națio
nal de cercetări științifice șl a u- 
nor centre universitare din Fran
ța, profesorul Dumitru Mangeron, 
șeful catedrei matematici II a In
stitutului politehnic din Iași, a ți
nut o serie de conferințe pe teme 
de specialitate la Paris, Nancy, 
Marseille, Grenoble, Dijon și Be- 
sanpon.

• Revista engleză „Nuclear In
struments and methods' a publi
cat recent un articol de ing. Ian- 
cu Pascaru de la Institutul de fizi
că atomică al Academiei R. P. Ro- 
mîne cu titlul „Spectrometrul de 
rezonanță electronică-paramag- 
netică cu modulație de înaltă 
frecvență a cîmpului'.

TELEVIZIUNEA Șl CIRCULAȚIA
In orașul Sidney (Australia) se 

încearcă reglementarea circulației 
cu ajutorul televiziunii: se montea
ză camere de luat vederi care de la

mare înălțime vor urmări circulația 
pe arterele aglomerate. Datele obți
nute se transmit unui creier electro
nic care va dirija stopurile. 

clanșate de lumină se propagă de-a 
lungul fibrelor nervoase sub forma unor 
descărcări mai scurte sau mai lungi, re
prezentând codul de transmitere a in
formațiilor spre creier, asemănător alfa
betului Morse.

Sistemul vizual este astfel organizat, 
încît obiectele văzute la dreapta noastră 
se imprimă pe jumătatea stîngă a reti
nei fiecărui ochi, ajungînd la scoarța 
vizuală tot în stînga. în schema alătu
rată se poate vedea că fibrele ner
voase, care pornesc de la jumătatea 
stîngă a retinei ochiului stîng rămîn în 
stînga, pe cînd cele de la jumătatea 
stîngă a retinei ochiului drept, după ce 
s-au încrucișat, trec tot spre stînga. 
Deci, în partea stîngă a scoarței vizuale 
se formează imaginea a ceea ce este în 
dreapta, iar în partea dreaptă a ceea 
ce este în stînga. Distrugerea scoar
ței vizuale într-o parte suprimă ve
derea obiectelor aflate în partea opusă.

înregistrarea curenților ce apar în 
creier (electroencefalografia) a dus la 
constatarea că undele cerebrale normale 
se reduc brusc cînd se deschid ochii și 
că luminarea ritmică a ochilor are drept 
urinare tendința undelor creierului de a 
prelua același ritm ca al luminii. 
O luminate scurtă și puternică a o- 
chiului face să apară în scoarța vizuală 
o undă electrică de răspuns, mărturie 
a activității unui întreg grup de celule 
nervoase puse în funcțiune. Prin studiul 
modificărilor acestor unde în diferite 
condiții s-au putut preciza o serie de 
aspecte ale legăturilor și influențelor 
dintre diferiți centri nervoși, unii avînd 
asupra scoarței vizuale o acțiune inhi
bitoare, alții stimulatoare.

în scoarța cerebrală, impulsurile ner
voase care aduc informații vizuale de 
la retină sînt supuse unei reordonări, 
acțiunea unora fiind ușurată, a altora 
oprită. Aceasta are loc fie prin procese 
chimice la locul de legătură dintre ce

Transmiterea spre scoarța vizuală a Imagini! proiectate pe retină

In „spațiul cosmic deschis" 
motoare cu plasmă

La bordul stației automate sovietice 
„Sonda-2“, lansate la 30 noiembrie și 
care își continuă prin Cosmos. drumul 
spre Marte, au fost puse în funcțiune 
în intervalul 8—18 decembrie, la co
mandă de pe Pămînt, motoare electro- 
reactive cu plasmă. în legătură cu a- 
ceasta, acad. M. Milionșcikov, vicepre
ședinte al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a expus — în cadrul unei 
convorbiri publicate în ziarul „Izvestia"
— principiile de funcțiohare a acestui 
nou tip de reactoare.

Stația automată sovietică „Sonda-2“
— arată acad. M. Milionșcikov — a 
înscris încă o pagină memorabilă în 
letopisețul realizărilor cosmice. Pentru 
prima dată au fost experimentate cu 
succes, la bordul unui aparat cosmic, 
motoare cu plasmă.

La distanță mare de Pămînt, la co
manda dată de postul de conducere, 
sistemul de orientare a fost conectat cu 
motoarele cu plasmă care au lucrat 
conform cu semnalele provenite din 
blocurile logice ale sistemului de orien
tare. Cele șase motoare de pe stație au 
menținut un timp îndelungat poziția 
necesară a stației față de Soare. S-a 
demonstrat astfel în mod practio capa
citatea motoarelor cu plasmă de a lu
cra în condițiile spațiului cosmic. Ast
fel, pentru prima dată în lume, plasma 
a început să lucreze în Cosmos. Este 
un eveniment de mare ’nsemnătate.

Dar, înainte de a vorbi despre a- 
ceasta, să încercăm să lămurim princi
piul de acțiune al motoarelor cu plasmă. 
Deși plasma a devenit larg cunoscută 
abia în ultimul deceniu (în special 
după ce s-au început lucrările de sin
teză nucleară), această stare a materiei 
se întîlnește totuși destul de frecvent. 
Flacăra unui chibrit obișnuit, de pildă, 
este tot plasmă, dar de temperatură 
joasă. In dantelăria reclamelor cu neon 
strălucește plasma unor descărcări în 
gaze. în sala întunecoasă a cinemato
grafului, raza de lumină provine de la 

lule, fie prin devierea influxului nervos 
printr-o serie de circuite de celule. 
Drept urmare scoarța vizuală distinge 
dacă lumina care a atins retina este 
mai tare sau mai slabă. Cu cît ea este 
mai puternică, cu atît scoarța vizuală 
descarcă unde electrice de răspuns mai 
mari, fiecare celulă în parte manifestîn- 
du-se prin descărcări dese și intense. 
Culorile, de asemenea, generează unde 
diferite.

în scoarța vizuală se poate ur
mări, punct cu punct, localizarea obiec
tului văzut, care corespunde punct cu 
punct cu imaginea de pe retină și deci 
cu obiectul din natură. Cercetări recen
te, efectuate cu microelectrozi, cu dia
metrul de 1 micron, introduși în scoarța 
vizuală a unor animale de experiență, 
au confirmat că plimbarea unei linii 
prin fața ochilor face să intre în ac
țiune, rînd pe rînd, alte celule ale 
scoarței, corespunzînd punctelor de pe 
retină care au recepționat acea linie. 
Sînt redate astfel luminozitatea, culoa
rea și locul obiectului, realizîndu-se în 
scoarța vizuală, prin asocierea acțiunii 
tuturor celulelor, un model care cores
punde proiecției de pe retină. Forma
rea modelului reprezintă doar o primă 
treaptă a proceselor psihice, o percep
ție. Prin asocierea unor zone din ce în 
ce mai largi ale creierului se depășește 
cadrul unui singur analizator, percepția 
devine senzație, intervin emoțiile, me
moria, gîndirea, aceasta din urmă fiind 
funcția creierului în ansamblul său.

Proiecția atît de precisă a fiecărei 
raze luminoase pe un punct din retină, 
cu transmisia informației prin influxul 
nervos la un punct precis de pe scoarța 
creierului, avînd drept consecință for
marea unui model, reprezintă baza ma
terială a reflectării realității obiective în 
creier. Se confirmă astfel ideea materia
listă că în lumea subiectivă a fiecăruia 
dintre noi se reflectă realitatea obiecti
vă așa cum e ea, că o putem cunoaște 
și deci că, acționînd, o putem schimba.

Dr. Ion VOINESCU
Institutul de neurologie 
al Academiei R. P. Romine

firul de plasmă ce arde între doi elec
trozi de cărbune. Discul auriu al Soa
relui, luminile sudurii electrice, stelele 
de pe cerul nocturn... în toate avem 
de-a face cu a patra stare a materiei — 
plasma.

Plasma reprezintă în general un a- 
mestec asemănător gazelor, cuprinzînd 
particule încărcate negativ — electroni, 
încărcate pozitiv — ioni (adică atomi 
lipsiți de unul sau mai mulți electroni) 
și atomi neutri. Plasma poate fi „rece" 
sau „fierbinte", avînd temperaturi de la 
cîteva mii pînă la sute de milioane de 
grade. în plasma fierbinte nu mai există 
atomi neutri. Plasma, deși conține 
particule încărcate cu electricitate, este 
în ansamblul ei neutră : sarcinile elec
trice pozitive și negative sînt în număr 
egal.

Deoarece cuprinde electroni liberi, 
plasma este un bun conducător de elec
tricitate. Această însușire stă la baza 
construirii motoarelor electromagnetice 
cu plasmă.

Se știe că într-un cîmp magnetic, un 
conductor prin care trece curent în
cepe să se miște după legile ce ne sînt 
bine cunoscute încă de pe băncile școlii. 
Acesta este prinoipiul după care lu
crează toate motoarele electrice. Dacă 
așezăm însă plasma într-un cîmp mag
netic și trimitem prin ea un curent elec
tric, asupra ei va începe să acționeze 
o forță care îi imprimă o accelerație, 
în Cosmos, scurgerea acestei plasme, 
accelerată pînă la viteze mari, creează 
o forță de tracțiune reactivă. Acesta 
este unul din tipurile posibile de motor 
cu plasmă.

Alte sisteme se bazează pe tempe
ratura înaltă a plasmei. Puternice arcuri 
voltaice creează temperaturi foarte 
mari, mult mai mari decît în orice reac
ție chimică. Dacă încălzim „gazul de 
îucru" în flacăra unui asemenea arc 
și-l eliminăm prin ajutajul unui motor 
cosmic, putem realiza viteze de scurgere 
mult superioare decît la rachetele oare

Sistemul „kenrak" — o descoperire 
a cercetătorilor din R. P. D. Coreeană

In cartea „Cercetări privind sis
temul kenrak", apărută recent la 
Phenian, se relatează despre lu
crările colectivului condus de 
prof. Kim Bon Han, care, potrivit 
celor arătate în lucrare, a descope
rit în organismul omenesc un nou 
sistem, diferit de cel nervos, san
guin și limfatic și format din cor- 
pusculi „bonhan" și structurile tu- 
bulare „bonhan". După constatările 
cercetătorilor coreeni, acești cor- 
pusculi se găsesc în stratul su
perior al pielii, în țesuturile situa
te sub piele, în vasele sanguine și 
limfatice, cît și în organe interne. 
Structurile tubulare, formînd le

Aproape 
de zero absolut

Pătrunzînd tot mai adine rn taina tem
peraturilor joase, oamenii de știință au 
creat o nouă ramură științifică : crioge- 
nica. In trecut, temperaturile sub minus 
200° se objineau cu eforturi foarte mari. 
Astăzi, aceste dificultăți au fost depă
șite. Temperaturi care se apropie cu 
1—2° de zero absolut (minus 273°) 
se obțin relativ ușor în multe labora
toare cu ajutorul mașinilor care se 
numesc criostafe. Se poate spune că 
a și fost realizată o temperatură care 
diferă numai cu o zecime de grad de 
zero absolut. La temperaturi atît de 
joase, toate corpurile cunoscute își 
schimbă proprietățile, devin solide (cu 
excepția gazului de heliu), și, ceea ce 
merifă o atenție deosebită, își pierd 
complet rezistența electrică : cuprul, 
plumbul și alte metale devin supracon- 
ductoare. In ultimul timp, oamenii de 
știință lucrează la realizarea unui elec
tromagnet puternic, cu multiple utilizări 
practice, care nu va avea nevoie de 
o sursă electrică decît pentru magneti- 
zarea inițială și care va funcționa la o 
temperatură apropiată de zero absolut.

Carburatoare electronice
Un dispozitiv electronic care 

poate înlocui cu succes carburatorul 
automobilelor a fost realizat în 
U.R.S.S. în prezent el este experi
mentat pe zece automobile „Volga", 
la Leningrad. Rezultatele, arată 
ziarele, .sînt promițătoare. Dispozi
tivul electronic funcționează auto
mat, alegînd variantele optime de 
funcționare a motorului, ceea ce 
nu poate realiza nici cel mai ex
perimentat conducător auto. Mon
tat pe aceste automobile, dispozi
tivul electronic contribuie la creș
terea puterii lor pînă la 90 C.P. 
Motorul la care este instalat nu este 
sensibil la înclinări și viraje, iar 
atunci cînd se oprește nu degajă 
gaze care să vicieze aerul. Chiar și 
la un ger de —25' mașina poate fi 
pornită în 5—6 minute. Automobilul 
are un demaraj de 1 km în 41 sec., 
în loc 'de? km în 48 sec., cum este 
cazul la „Volga" cu carburator 
obișnuit.

lucrează cu combustibil chimic. Marea 
viteză a scurgerii gazului de lucru re
prezintă principalul avantaj al motoa
relor cu plasmă.

Forța de tracțiune obținută este 
determinată de raportul dintre masa 
substanței eliminate și viteza de scurgere 
a acesteia. Dacă se elimină combu
stibil mult, dar cu viteză mică, sau com
bustibil puțin, dar cu viteză mare, re
zultatul va fi același. Se înțelege deci 
că motorul cu viteză mare de scurgere 
a substanței este mai economic. Re- 
dueîndu-se cantitatea combustibilului, 
poate fi mărită deci încărcătura utilă. 
Din păcate, energia reacțiilor chimice 
nu permite ca „gazul de lucru" să fie 
accelerat la mai mult de patru km pe 
secundă. La motoarele cu plasmă a- 
ceastă limită este mult superioară. Pu
tem afirma că aceste motoare electro
magnetice sînt în stare să atingă viteze 
de scurgere de peste 100 km pe se
cundă. Rămîne totuși adevărat că mo
toarele de acest gen nu sînt destul de 
puternice pentru a putea smulge ra
chetele de pe Pămînt, dar în „spațiul 
cosmic deschis" utilizarea lor oferă 
multe posibilități.

In Cosmos, energia necesară alimen
tării cu curent a acestor motoare poate 
fi luată direct de la baterii solare sau 
de la o sursă specială oarecare. Forța 
de tracțiune a motorului cu plasmă 
poate fi reglată ușor, în limitele largi 
pe care le oferă parametrii alimentării 
sale electrice.

La „Sonda-2“ motoarele cu plasmă 
sînt utilizate în sistemul de orientare al 
stației automate, sistem de însemnătate 
vitală pentru orice aparat cosmio mo
dern. In drumul de multe milioane de 
kilometri pînă la planetele îndepărtate, 
sistemul de orientare are menirea să 
asigure poziția corespunzătoare a apa
ratului în spațiu sau, cînd se ivește ne
cesitatea, să o modifice într-un mod 
determinat. Sistemul trebuie să vegheze, 
de pildă, ca pe plăcile semiconductoare 

gătura între corpusculi, se află a- 
tît în țesuturi situate la suprafața 
unor organe, cît și în jurul arte
relor, venelor, vaselor limfatice, 
precum și în zona acestora, în for
mă izolată.

Cercetări bioelectrice au dus la 
determinarea unor particularități 
electrice ale sistemului kenrak, 
iar cele biochimice și histochimice 
la constatarea că în tuburile bon
han circulă un lichid care conține 
acid desoxiribonucleic.

După părerea oamenilor de ști
ință coreeni, sistemul kenrak con
tribuie la reglarea și coordonarea 
unor procese biologice de însem
nătate vitală.

Cutii de chibrituri ?

Acest bloc-turn, format parcă 
din cutii de chibrituri, ilustrează 
tendința arhitecților de a evita ex
tinderea orașelor. Pe o suprafață 
de numai 120 mp ar putea fi înăl
țate astfel, după proiectul unui ar
hitect vest-german, 250 de aparta
mente, realizate din elemente spa
țiale prefabricate, așezate în cerc, 
unele peste altele. La parter ar 
urma să fie instalate magazine, po
liclinică, restaurant, cinematograf, 
iar pe acoperiș, la înălțimea de 
100 m, o piscină.

Primul reactor 
atomic japonez

în ianuarie 1965 începe să 
funcționeze în permanență primul 
reactor atomic japonez, folosind 
drept combustibil uraniul natural, 
iar ca moderator — apă grea. Pu
terea calorică a acestui reactor 
este de 10 000 kW. După încerca
rea preliminară a reactorului la 
întreaga putere s-au efectuat re
cent experiențe pentru îndepărta
rea din zona lui activă a combus
tibilului consumat și de prelucra
re a izotopilor obținuți.

ale bateriilor solare să nimerească maxi
mul posibil de energie a Soarelui, deci 
ca ele să fie mereu așezate perpendi
cular față de razele lui.

Să admitem că s-a constatat o deviere 
a stației automate față de cursul indi
cat. In acest caz sistemul de orientare 
trebuie să îndrepte aparatul în direcția 
punctului de destinație, pentru ca să 
poată fi conectate motoarele sistemului 
de corecție și lichidată greșeala.

După cum vedeți, motoarele cu plas
mă au destule „sarcini" în sistemul de 
orientare. Cu aceasta nu se epuizează 
însă posibilitățile lor. Ele pot fi utili
zate pentru trecerea unui satelit artifi
cial de pe o orbită pe alta, pentru în
deplinirea a diferite operații la asam
blarea unor stații cosmice în spațiul din 
jurul Pămîntului. în fine, ele pot sluji 
și ca motoare de propulsie pentru ra
chete interplanetare cu mai multe 
trepte. S-ar putea ca navele interplane
tare de transport să fie înzestrate toc
mai cu acest fel de motoare.

Utilizarea lor la bordul stației „Sonda- 
2" reprezintă doar un prim botez al 
noilor motoare care au părăsit abia lea
gănul lor din laborator. Este însă neîn
doios că le așteaptă un viitor strălucit.

Un colectiv de Ia Universitatea tehnică din Varșovia a realizat mașina 
de calcul „UMC-10", care poate eiectua 3 000 de operații pe secundă

Răspundem celor care vor să știe

Semiconductorii organici
într-o scrisoare adresată redac

ției, cititorul FILICA ENACHE din 
Constanța ne-a propus să ne ocu
păm intr-una din paginile noastre 
săptămînaie de știință și tehnică de 
semiconductorii organici. Ii răspun
dem publicînd articolul de față.

★
în decursul timpului, studiindu-se 

proprietățile electrice ale corpuri
lor, s-a constatat că acestea pot fi 
împărțite în trei mari categorii : me
talele (corpuri bune conducătoare 
de electricitate, cum sînt argintul, 
cuprul etc.), izolanții (corpuri care 
practic nu conduc electricitatea, ca 
paraiina, cuarțul, ebonită etc) și în 
fine, semiconductorii (corpuri cu o 
conductibilitate electrică foarte sla
bă). Spre deosebire de metale, a 
căror conductibilitate electrică sca
de atunci cînd sînt încălzite, la se
miconductor! conductjbilitatea elec
trică crește o dată cu încălzirea lor. 
Din categoria corpurilor semicon
ductoare fac parte elemente ca ger
maniul, siliciul (cele mai bine stu
diate), seleniul, telurul, compuși in- 
termetalici, oxizi și sulfuri metalice 
etc. în afară de aceste substanțe a- 
norganice, un interes deosebit îl 
prezintă însă și unii compuși orga
nici.

Primele observații asupra proprie
tăților semiconductoare ale substan
țelor organice au fost făcute la în
ceputul acestui secol, însă abia în 
ultimii cincisprezece ani aceste stu
dii au fost reluate în mod sistema
tic, în U.R.S.S. și în Anglia. Ulterior 
s-au format noi centre de cercetare 
în Japonia, Australia, Canada, Sta
tele Unite, Germania șl alte țări.

Pe baza materialului documentar 
apărut pînă acum putem spune că 
substanțele organice caie prezintă 
proprietăți semiconductoare se pot 
grupa în următoarele categorii : hi
drocarburile aromatice (antracenul, 
pirenul, violantrenul etc,), complecșii 
moleculari (adică ansambluri for
mate din hidrocarburi aromatice cu 
sodiu, potasiu, clor, iod sau pro
teine), polimerii obținuți în condiții 
speciale de tratament termic și ira
diere (de exemplu poliacrilonitrilul) 
și, în fine, radicali liberi, substanțe 
foarte instabile și active.

Conductibilitatea electrică a seml- 
conductorilor organici se explică în 
mod diferit de a celorlalți semicon- 
ductori, fiind legată, evident, de 
structura specifică a acestora. Cris
talele organice sînt constituite dln- 
tr-o rețea cristalină în nodurile că
reia se găsesc molecule. Moleculele 
hidrocarburilor aromatice, de pildă, 
sînt formate din cicluri benzenice, 
alcătuite din atomi între care exis
tă două feluri de legături. în 
una dintre legături densitatea de 
electroni rămîne aproximativ con
stantă, iar în cealaltă ea variază 
în limite foarte largi. Această varia
ție a densității de electroni se ex
plică prin aceea că unii electroni 
nu rămîn practic atașați la un atom 
în configurația moleculei, ci se plim
bă de la atom la atom, prin toată 
molecula. Delocalizarea acestor 
electroni îi face să aparțină 
întregii molecule, să aibă un carac
ter colectiv și prin aceasta să ca
pete oarecare analogie cu electro
nii liberi din metale. Conductibilita
tea electrică a hidrocarburilor aro
matice se bazează tocmai pe exis

TRANSPLANTAREA ORGANELOR
NICOLAE CHIVU, directorul șco

lii de 8 ani nr. 13 din Craiova, se 
interesează care sînt rezultatele ex
periențelor făcute pînă în prezent 
în domeniul transplantării diferite
lor organe ale corpului omenesc.

★
După cum a arătat prof. J. Demp

ster de la Școala superioară de per
fecționare a medicilor din Londra, 
în anul 1964 s-au efectuat în di
ferite țări ale lumii circa 300 trans
plantări de rinichi. Rezultate satis
făcătoare au fost obținute însă nu
mai în 6 cazuri. S-a procedat de ase
menea la 4 transplantări de plămîni 
și 20 de ficat, fără ca durata maxi
mă de viață a organelor transplan
tate să depășească 23 de zile. S-a 
încercat pînă și transplantarea u- 
nei inimi — de la cimpanzeu la om 
— dar ea nu a funcționat decît o 
oră. Principalul obstacol în calea 
transplantării organelor este reac
ția de apărare a organismului care, 
acționînd orbește, de astă dată îm
potriva propriilor sale interese, 
produce anticorpi pentru distruge
rea transplantului străin. 

tența acestor electroni mobili în mo
leculă și pe posibilitatea lor de a 
trece de la o moleculă la alta.

Aceste substanțe mai prezintă și 
alte fenomene specifice semico 
ductorilor, și anume fenomenul fotp- 
electric și cel fotovoltaic. Iluminîiuj 
cu anumite radiații substanța așe
zată într-un circuit electric, rezisten
ța ei electrică scade și curentul în
registrat, numit fotocurent, crește 
față de curentul obținut cînd sub
stanța nu era iluminată. In ultimii 
ani s-a observat că la iluminarea 
unor substanțe organice cu anumite 
radiații se obțin tensiuni de ordinul 
milivolților pînă la un volt.

Studiul semiconductorilor organici 
este îndreptat astăzi în mai multe 
direcții de cercetare, cu caracter 
teoretic, experimental și aplicativ^ 
Elucidarea mecanismului conducti- 
bilității electrice în aceste substanțe 
reprezintă una din problemele teo
retice de cea mai mare importanță, 
aflate în studiu. în ceea ce privește 
aplicarea în practică a semiconduc
torilor organici, eforturile se în
dreaptă spre obținerea, prin sinteză 
organică, de molecule cu un număr 
cît mal mare de electroni deloca- 
lizați, în special în domeniul pre
parării polimerilor. în condiții spe
ciale de tratament termic și iradiere 
cu raze gama s-au și preparat poli
meri cu proprietăți semiconductoare 
importante.

în momentul de față se cunoso 
substanțe organice cu unele proprie
tăți semiconductoare (rezistența 
electrică, energia bandei interzisa; 
asemănătoare cu cele ale germa
niului și siliciului. Aplicarea lor în 
practică este stînjenită însă de fap-i 
tul că mobilitatea purtătorilor de 
curent în substanțele organice este 
mult mai mică decît în substanțele 
anorganice.

Studiul transferului electronic în
tre molecule va permite probabil în
tr-o zi să se explice mecanismul bio
fizic In substanța vie, o problemă 
esențială a acestui domeniu. Ac
țiunea catalitică a unor substanțe 
organice este legată de asemenea 
de proprietățile semiconductoare ale 
substanțelor organice, de transferul 
de electroni care dă loc la reacțiile 
de oxidare și de reducere.

Interesul pe care îl prezintă aceste 
cercetări a dus la organizarea unor 
simpozioane și conferințe internațio
nale privind exclusiv problema semi
conductorilor organici. La aceste 
manifestări au luat parte fizicieni, 
chimiști, electroniști, bioiizicleni, de
oarece studiul semiconductorilor or
ganici implică o strînsă colaborare 
între specialiști din diferite domenii. 
Cu aceste ocazii s-a constatat că 
mersul înainte este legat în primul 
rînd de înțelegerea mecanismului de 
conductibilitate electrică a substan
țelor organice.

Deși deocamdată nu se poate vor
bi de aplicarea în practică a semi
conductorilor organici, se poate to
tuși spera că în viitor se vor reali
za compuși obținuți prin sinteze or
ganice care să aibă proprietăți elec
trice corespunzătoare unor semicon
ductor! utilizabili în tehnică.

Candida GHEORGHIȚĂ
jî candidat în științe tehnice,

șef de lucrări la Institutul 
politehnic București

Rezultate încurajatoare s-au ob
ținut însă în autotransplantări, adi
că la reîmplantarea propriului or
gan. Astfel, în U.R.S.S. s-au e- 
fectuat cu succes operații de trata
re a astmului bronșic prin rezecția 
unui plămîn și grefarea lui imedi
ată la loc. La un număr de bolnavi 
au fost înlăturate, prin acest proce
deu, crizele grave de astm bronșic.

Cercetările în domeniul transplan
tării organelor continuă în multe 
laboratoare ale lumii, un obiectiv 
principal fiind inhibarea reacțiilor 
imunologice, adică producerea de 
anticorpi împotriva transplanted 
străine utile organismului.

Sînt bune semințele 
din amfore?

STAN ZAMFIR, din comuna Du
nărea, regiunea Dobrogea, ne în
treabă dacă mai pot fi utilizate se
mințele cerealelor puse în antichi
tate la păstrare in vase închise, 
descoperite cu prilejul unor săpături 
arheologice.

★
Puterea de germinație a semințe

lor este diferită. Unele, ale sălciei și 
plopului, de pildă, pier dupi numai 
cîteva zile, altele, ale păstăioaselor, 
răsar chiar și după o sută de 
ani. Au prins semințe de lotus vechi 
de 160—250 de ani, descoperite în
tr-un strat de turbă.

Cercetările au dus la constata. 
că temperaturile joase contribuie la 
prelungirea puterii de germinație. 
Astfel, semințe de cînepă păstrate 
la minus 20l’C au prins după 11 ani, 
pe cînd în condiții normale nu re
zistă decît trei ani. Secara, care își 
menține puterea de germinație timp 
de 6 ani, și-o poate păstra 14 ani, 
dacă este păstrată la minus 20"C. 
Sînt însă de domeniul fanteziei 
afirmațiile că ar fi dat rod semințe
le de grîu descoperite în mormintele 
faraonilor sau în străvechi amfore, 
deoarece cerealele, oricît de favora
bile ar fi condițiile păstrării, își pierd 
puterea de germinație după numai 
cîțiva ani.
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Cu prilejul aniversării 
revoluției cubane

Luni seara, ambasadorul Republi
cii Cuba în R. P. Romînă, Manuel 
Yepe Menendez, a oferit, cu prilejul 
celei de-a 6-a aniversări a revoluției 
cubane, o recepție în saloanele am
basadei. Au luat parte Dumitru Si- 
mulescu, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Ion Marines
cu, ministrul industriei metalurgice, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului co
merțului exterior, conducători al 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, generali, 
ziariști. Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

A apărut

REVISTA DE FILOZOFIE
nr. 6'1964

Acest număr al revistei cuprinde 
studiile : Familia țăranului colecti
vist de VASILE POPESCU ; însem
nări despre frumos de GEORGE 
BĂLAN ; Noi aspecte în teoria de
terminismului de CĂLINA MARE ;

ale variației și 
în biologie de 
Particularitățile 

fenomene geolo

Aspecte filozofice 
selecției naturale 
EVA SLOBODA; 
saltului in cîteva
gice de TRAIAN PODGOREANU, 
GHEORGHE POPESCU și MARIN 
ȘECLĂMAN ; Optica formalistă și 
criteriul practicii de CLARA DAN ; 
Concepția lui Tarski despre adevăr 
în limbile formalizate de GH.
ENESCU.

Revista mai publică comunicarea: 
Dinamica cerințelor culturale ale 
populației și unele probleme privind 
satisfacerea lor de M. LUPAN.

La rubrica „Discuții" sînt înserate 
articolele : Forțele motrice ale dez
voltării sociale de SERGIU TA-
MAȘ ; Obiectul și semnificația an
tropologiei de N. S. DUMITRU și 
V. SĂHLEANU ; Traducerea este 
posibilă? de acad. AL. GRAUR.

Rubrica „Critică și bibliografie" 
cuprinde recenziile : Socialismul și 
dezvoltarea dialecticii marxiste de 
PAUL POPOVICI ; Contribuții va
loroase Ia analiza conștiinței juri
dice de MIHAIL CERNEA ; Cu pri
vire la studiul gîndirii economice 
din Grecia antică de M. HOROVITZ.

Revista mai cuprinde necrologul 
lui ARAM M. FRENKIAN, un bu
letin bibliografic și un index alfa 
beție al materialelor apărute în re
vistă în anul 1964.

HANDBAL]
Dinamoviștii bucureșteni 
au cîștigat și ultimul meci 
din R. F. G.

SAARBRUCKEN 4 (Agerpres). — E- 
chipa masculină de handbal Dina
mo București și-a încheiat turneul 
întreprins în R. F. Germană. în ul
timul meci handbaliștil bucureșteni 
au întîlnit la St. Ingbert reprezen
tativa regiunii Saarlandes, pe care 
au întrecut-o cu scorul de 19—10. 
Cel mai bun jucător al dinamoviști- 
lor a lost Mozer, care a înscris 9 
goluri.

Turneul de la Hastings
LONDRA 4 (Agerpres). — In runda 

a 7-a a turneului internațional de 
șah de la Hastings, marele maestru 
internațional Gligbricl, liderul clasa
mentului, l-a învins în 35 de mutări 
pe Florin Gheorghiu. Alte rezultate : 
Hindle—Littlewood remiză ; Lee— 
Rocha remiză ; Pileger—Mardle 1—0; 
Xeres—Gaprindașvili întreruptă.

Clasament : 1. Gligorici (Iugosla
via) 6,5 puncte ; 2. Pileger (R. F. Ger
mană) 6 puncte ; 3. Xeres (U.R.S.S.) 
5,5 puncte (I); 4. Gheorghiu (R.P.R.) 
5 puncte ; 5. Hindle (Anglia) 3,5
puncte etc.

TInăra campioană republicană la patinaj artistic. Elena Moiș, la un 
antrenament recent pe patinoarul „23 August”

Zile de vacantă
Poveștile lui Ion Creangă sau Pe

tre Ispirescu au căpătat în aceste 
zile de vacanță noi admiratori. 
Cercul micilor cititori se lărgește 
tot mai mult. Dar nu sîntem la o 
bibliotecă pentru copii. Ne aflăm în 
holul blocului nr. 36 din Bd. Nicolae 
Bălcescu. Aici și în camera desti
nată jocurilor, gospodinele și admi
nistrația blocului au făcut amena
jările necesare pentru ca micii loca
tari să-și poată petrece timpul plă
cut și util. Părinții sînt bucuroși 
cînd pe scena improvizată băiatul 
sau fetița lor cîntă ori recită o poe
zie la serbările la care cei talentați 
sînt chemați să-și dea concursul. 
In fotografia alăturată a fost sur
prins un moment muzical. Există și 
o frumoasă tradiție aici ca, de ziua

Mentiune de
Ediția ilustrată „Poezii" de Emi- 

nescu (1964), prezentată de Editura 
pentru literatură la concursul „Cele 
mai frumoase cărți ale lumii", or
ganizat în 1964 în cadrul Tîrgului 
internațional de carte de la Leipzig,

Premiile C, E. C. ale
Concursul de vitrine avînd ca temă 

popularizarea ideii economisirii și a 
mărfurilor ce pot fi cumpărate cu su
mele economisite, organizat de Casa 
de Economii și Consemnatiuni a 
R. P. Romîne, în colaborare cu Ministe
rul Comerțului Interior cu prilejul 
„Săptămînii economiei" și Centenaru
lui C.E.C., s-a încheiat prin acordarea 
de premii. Premiile pe țară s-au acor
dat următoarelor unități comerciale : 
premiul I Magazinului universal Bucu-

Pe pârtiile europene de schi
In ziua a doua a concursului fe

minin de schi de la Oberstaufen 
(R.F.G.) s-a disputat proba de sla
lom special, care a fost dominată de 
surorile Christine și Marielle Goit- 
schell (Franța). Victoria a revenit 
Christinei care a realizat în cele 
două manșe timpul de 89’’66/100. 
Marielle a ocupat locul doi cu 
90”03/100.

în urma celor două probe, clasa
mentul „Combinatei" se prezintă 
astfel: 1. Marielle Goitschell (Fran
ța) 8,37 puncte; 2. Therese Obrecht 
(Elveția) 10,10 puncte; 3. Christine 
Goitschell (Franța) 27,29 puncte etc.

La Adelboden, în Elveția, con
cursul de deschidere al sezonului a

Alte știri de
• Federația internațională de mo- 

tociclism a dat publicității lista ofi
cială a campionilor mondiali pe a- 
nul 1964 : clasa 50 cmc : Hugh An
derson (Noua Zeelandă) ; clasa 125 
cmc : Luigi Taveri (Elveția) ; clasa 
250 cmc : Phil Read (Anglia) ; clasa 
350 cmc : Jim Redman (Rhodesia) ; 
clasa 500 cmc : Mike Hailwood (An
glia) ; motociclete cu ataș : Deubell- 
Hoerner (R.F.G.). Forul de speciali
tate a omologat, de asemenea, urmă
toarele recorduri mondiale: 10
km în 3'58”41/100 ; 100 km în
37’48”19/100 ; o oră (159,108 km) și 6 
ore (836,912 km).

lor, cei mici să fie sărbătoriți. Copiii 
din blocul pe care l-am vizitat par
ticipă la activități variate. Pionierii 
citesc basme ori povestesc întîm- 
plări din viața școlară celor care 
n-au pășit încă pragul școlii. Se or
ganizează adesea proiecții de diafil- 
me. Ei au văzut pînă acum „El Zo- 
rab", „Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici", „Harap Alb", în total vreo 
treizeci de diafilme în numai cîteva 
luni.

Este meritul președintei comisiei 
de femei din circumscripția nr. 13, 
tov. Vasilica Pană, de a fi creat în 
acest bloc o ambianță plăcută, cu a- 
jutorul gospodinelor și al altor lo
catari, pentru ca numeroșii copii ce 
locuiesc aici să se bucure din plin 
de zilele vacanței.

onoare
a primit o mențiune de onoare. In 
concurs au fost prezentate 9 000 lu
crări, acordîndu-se șase premii și 
zece mențiuni de onoare.

(Agerpres)

concursului de vitrine
rești, premiul II Magazinului de tele
vizoare din orașul Cluj, premiul III 
Magazinului nr. 4 din orașul Piatra 
Neamț. Magazinului universal „Victo
ria" din București i s-a acordat un 
premiu special. De asemenea, s-au a- 
cordat premii următoarelor organizații 
comerciale locale : premiul I O.C.L. 
Produse Industriale-Arad și O.C.L. 
Textile-încălțăminte — Brașov ; pre
miul II O.C.L. Textila I. — București.

programat proba de slalom uriaș. A 
cîștigat elvețianul Edmund Brugg- 
man, în vîrstă de 23 de ani, cu 
timpul de l’53”67/100, urmat de 
francezul Lacroix (l'53”86H00) etc.

ir
Cea de-a treia probă din cadrul 

competiției de sărituri cu schiurile 
pentru „Cupa celor 4 trambuline", 
disputată la Innsbruck, a fost câș
tigată de norvegianul Torgeir 
Brandtzaeg, care și-a consolidat po
ziția de lider al clasamentului. El a 
totalizat 237,1 puncte, săriturile sale 
măsurînd 90,50 m și respectiv 87 m. 
Au urmat în clasament polonezul 
Josef Przybyla (227,9 p.) și norve
gianul Bjoern W ir kola (227,4 p.).

peste hotare
• In finala probei de simplu a 

campionatelor internaționale de te
nis de la Calcutta, indianul Rama- 
nath Krishnan l-a învins cu scorul 
de 6—2; 6—1; 6—4 pe australianul 
Bob Hewitt. Proba de dublu a fost 
cîștigată de perechea australiană 
Hewitt-Mulligan învingătoare cu 
4—6; 4—6; 7—5; 6—3; 2—1 (aban
don) în fața indienilor Krishnan, 
Kumar. Accidentat, Kumar a fost 
nevoit să abandoneze.

• Runda a 6-a a campionatului 
masculin de șah al U.R.S.S., care se 
desfășoară la Kiev, a fost favorabilă 
marelui maestru Korcinol. Cîștigînd 
partida cu Holmov, Korcinoi con
duce acum în clasament cu 4,5 punc
te și o partidă întreruptă. Alte re
zultate : Goldenov a cîștigat la Ba
kulin, Tal la Krogius, Borisenko la 
Suetin, iar Bannik a pierdut la Lein. 
Partidele Vasiukov-Lutikov și Pe- 
terson-Samkovici s-au terminat re
miză.

• Selecționata de fotbal a R. D. 
Germane se află în prezent în Uru
guay. In primul meci, susținut la 
Montevideo, echipa germană a jucat 
cu selecționata țării, pe care a în
vins-o cu scorul de 2—0 (0—0).

• Pentru a doua oară consecutiv, 
cunoscutul atlet francez Michel Jazy 
a cîștigat crosul internațional de la 
Chertres. El a parcurs 8 km în 24'54’’, 
fiind urmat de Maroquin (Franța) 
25’15” șl Strong (Anglia) 25'20”.

• La Madrid au continuat între
cerile din cadrul campionatului mon
dial masculin universitar de hand
bal. Iată rezultatele : Spania-Olan- 
da 14—9 (6—6) ; Finlanda-Tunisia 
14—12 (8—3); Franța-Portugalia
19—5 (10—2).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

PRESCRIPȚIA CRIMELOR 
ÎMPOTRIVA omenirii

DILEMĂ: CUM SĂ SE EVITE
DEZASTRUL

Sub acest titlu președintele Asociației 
magistraților din Rezistența franceză, 
Maurice Rolland, publică în ziarul „LE 
MONDE" un articol în problema 
prescripției crimelor săvîrșite de naziști.

S-au scurs douăzeci de ani de la 
sfîrșitul ultimului război mondial — 
scrie autorul — și iată că problema 
pedepsirii crimelor împotriva omenirii, 
ordonate și săvîrșite de cel de-al III-lea 
Reich, redevine de o arzătoare actua
litate.

Termenele de prescripție în materie 
criminală, cu mici deosebiri de la o 
țară la alta, sînt în general de douăzeci 
de ani, unele făcînd distincție între 
urmărire și condamnare. Referindu-se 
însă la crimele săvîrșite de naziști, au
torul arată că termenul de prescripție 
care a început de la 8 mai 1945, data 
prăbușirii regimului nazist, cînd urmă
rirea devenise posibilă, va lua sfîrșit la 
8 mai 1965. (Conform unei recente ho- 
tărîri a guvernului vest-german terme
nul de prescripție a crimelor naziste 
săvîrșite înainte de 9 mai 1945 „nu 
poate fi prelungit").

Incepînd din acest moment nici un 
nou dosar nu va putea fi deschis, ac
țiunea publică fiind stinsă, iar condam
nările pronunțate în lipsă din 1945 și 
încă neexecutate, vor fi prescrise rînd 
pe rînd, pe măsură ce fiecare va atin
ge termenul de prescripție. Incepînd 
din acest moment, criminalii rămași 
încă neaflați sau nepedepsiți își vor 
recăpăta libertatea, drepturile, contu
rile clandestine la bănci, vor putea să 
iasă din umbră fără teamă și să ducă 
o existență netulburată. Este oare acest 
lucru posibil, cînd atîtea masacre or
donate cu sînge rece și executate știin
țific au rămas vii în memorie, cînd 
relatările de la procesul din Frankfurt 
te fac încă să te cutremuri ? Este oare 
admisibil acest lucru, față de crimele 
monstruoase, cînd noi cercetări aduc 
la lumina zilei, fără întrerupere, nume 
noi, identifică noi criminali, regăsesc 
urme despre care se credea că au fost 
șterse, dezvăluie ticăloșii rămase necu
noscute ?

Multă lume n-ar fi crezut aceasta. 
Asociațiile de rezistenți și deportați, 
familii ale victimelor s-au emoționat, 
au protestat. Și pe drept cuvînt. Pen
tru că aceste fapte sînt de așa natură 
îneît se deosebesc profund de crimele 
individuale comise sub impulsul pasiu
nilor sau cupidității. Acestea nu sînt

PE SCENA POLITICĂ LA MADRID

Ziarul austriac „DIE PRESSE" se o- 
cupă de unele mișcări ce se observă pe 
scena politică de la Madrid, notînd că 
„întrecerea dintre „Acțiunea catolică" și 
conducerea sindicatelor de stat, pentru a 
cuceri masele muncitorești, este în pli
nă desfășurare". „In sindicate — scrie 
ziarul — iese la iveală o schimbare re
marcabilă, în sensul că înființarea unor 
comitete de întreprinzători și de munci
tori, hotărîtă cu cîteva săptămîni în 
urmă, în cadrul sindicatelor organizate 
pînă în prezent într-un mod strict ver
tical (în sindicatele spaniole patronatul 
și „reprezentanții" muncitorilor se află

REVELIONUL ÎN APĂ RECE

Anul nou 1965 a fost întâmpinat de 
scafandrul Osman Kmukov, din Mos- 
oova, printr-o baie în apa rece ca 
gheața a rîului Moscova. împreună cu 
alți sportivi, el s-a cufundat în apa 
rîului la sfîrșitul anului 1964 și a ie
șit... abia în 1965. Kmukov a rostit 
toastul de Anul nou cu o mică întîr- 
ziere... după ce s-a uscat.

GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ
CU PESTE 4 000 DE ANIMALE

La Cairo se amenajează cea mai 
mare grădină zoologică din lume. Pe 
o suprafață de 34 ha vor fi găzduite 
peste 4 000 de animale subîmpărțite 
în 360 de specii. Gardienii care pă
zesc această grădină zoologică sînt în 
număr de peste 300.

DESCOPERIREA A 500 CORPURI 
MUMIFICATE

In provincia Atacama, zonă bogată 
în zăcăminte de salpetru din nordul 
Boliviei, au fost descoperite recent 
corpurile mumificate a 500 soldați 
morți în 1880 în timpul unei lupte în
tre Chile și Confederația peruviano- 
boliviană.

Fețele luptătorilor morți exprimă ul
timele lor rictusuri, iar pe unele se 
pot vedea urmele loviturilor de sabie 
primite.

Uniformele și actele găsite s-au păs
trat foarte bine ceea ce a permis i- 
dentificarea lor.

GROTA DIN BOLOGNA
Un, grup de speologi din Bologna 

au doscoperit o grotă în apropierea 
acestui oraș. După primele cercetări 

crime ale unor indivizi, ci crime ale 
unui stat, ordonate și voite de statul 
nazist. Ele nu sînt crime împotriva 
uneia sau mai multor persoane, ci cri
me care prin întinderea și oroarea lor 
ating omenirea în întregimea ei și ca
pătă un caracter internațional.

Acesta e și motivul pentru care ele 
au fost definite și denunțate în fața 
lumii, mai întîi prin acordurile inter
aliate, încheiate între 1941 și 1945, mai 
ales prin acordul de la Potsdam din 2 
august 1945, apoi prin statutul tribuna
lului din Nuremberg din 8 august 1945, 
prin legea numărul 10 din 20 decem
brie 1945 a Consiliului de control din 
Germania și, în sfîrșit, prin rezoluția 
Națiunilor Unite din 11 decembrie 1946 
și prin convenția din 12 decembrie 1946 
asupra genocidului. Toate aceste texte 
au subliniat caracterul de drept comun 
al acestor crime, despre care nu s-ar 
putea pretinde că sînt politice, și au ce
rut tuturor națiunilor să le urmărească 
și să le reprime datorită caracterului 
lor, nu național, ci internațional. Ele nu 
au făcut nici o aluzie la vreo prescrip
ție posibilă, noțiune juridică pe oare 
dreptul internațional o ignoră... Prescrip
ția este o măsură care nu poate fi, în 
nici un caz, aplicată unor atentate îm
potriva întregii omeniri și pe care de- 
nunțîndu-le, națiunile nu au prevăzut-o.

Țările anglo-saxone nu au cunoscut-o. 
Uniunea Sovietică a înlăturat-o în cazul 
crimelor împotriva omenirii; Polonia, 
Cehoslovacia, Republica Democrată 
Germană au luat măsuri similare. Bel
gia s-a pronunțat la rîndul ei. Adunarea 
națională franceză a discutat proiectul 
de lege al lui Coste-Floret și Schmitt- 
lein în prevederea căruia crimele îm
potriva omenirii sînt imprescriptibile 
prin natura lor *). Și în Germania (fe
derală) există preocupări pentru a- 
ceasta ; senatul din Hamburg anun
ță depunerea unui proiect de lege 
în acest sens. Von Hase, ministru al 
Republicii federale, a făcut cunoscut 
că, dacă va fi cazul, asemenea măsuri 
vor fi luate, dacă se vor dovedi nece
sare. A face astfel ar fi spre onoarea 
țării sale.

Ceea ce trebuie să se dorească acum 
este ca, plasîndu-se pe terenul dreptului 
internațional, să fie cît mai curînd se
sizate asupra problemei, atît Consiliul 
Europei cît și Națiunile Unite. Atunci, 
printr-un acord unanim împotriva cri
mei, va fi pusă o nouă piatră, permi- 
țînd construirea, însfîrșit, a unei justiții 
internaționale.

») Adunarea națională franceză a 
votat în unanimitate această lege.

laolaltă — n.r.), constituie primul indi
ciu al unei dizolvări practice, adică a 
unei apropieri de structura orizontală, 
de genul celei obișnuite la majoritatea 
țărilor, unde pe de o parte există sin
dicate, și pe de altă parte asociații de 
întreprinzători. In cadrul „Acțiunii ca
tolice" se conturează din ce în ce mai 
limpede grupurile cunoscute și în alte 
țări : grupul catolic conservator, în 
fruntea căruia se află, alături de alte 
personalități, fostul ministru de exteme 
Martin Artajo, și un centru de stînga, 
reprezentat de fostul ministru al învă- 
țămîntului, Ruiz Jimenez.

Deseori se naște impresia că falanga 
a încetat să joace un rol independent, 
ceea ce se explică cel mai bine prin o- 
riginea ei eterogenă. Cu cît timpul se 
îndepărtează de anii 1936—1939, se 
destramă și falanga în părțile compo
nente inițiale.

s-a constatat că grota este deosebit 
de vastă. Ea are o lungime de apro
ximativ un kilometru și jumătate, cu 
galerii în linii frînte și cu mai multe 
planuri suprapuse. Galeriile duc spre 
o sală largă, care se află în centrul 
grotei, de unde pornesc numeroase 
tunele. Grota are o rețea de apă, foar
te abundentă, care are legătură cu 
rîurile de la suprafață. Aici se găsesc 
stalactite, stalagmite și alte formații 
calcaroase. Specialiștii de la mai multe 
universități din Italia și-au exprimat 
interesul pentru geomorfologia grotei 
de lîngă Bologna pentru a stabili în ce 
perioadă s-a format ea.

CEL MAI ÎNALT HOTEL 
DIN LUME

Cel mai înalt hotel din lume va fi 
construit la New Orleans (S.U.A.). 
înălțimea sa va fi de 250 metri. Enor
mul hotel va avea 1100 camere. Pînă 
în prezent, cel mai înalt hotel din 
lume este Waldorf Astoria, din New 
York (208 metri).

EXPLICAȚIE
Carlos Santos, contabil la o firmă 

din Rio de Janeiro, a sustras din fon
durile firmei 20 milioane de cruzei
ros. Descoperit, el a mărturisit că a 
pierdut toți banii la cursele de cai. 
Dar a adăugat următoarea explicație: 
a furat numai suma exactă pe care 
patronii firmei o datorau ca impozit 
și se sustrăgeau de la achitarea ei.

PROIECTUL UNUI POD 
SUSPENDAT DE 7 500 m

La Tokio s-a făcut cunoscut că Ja
ponia intenționează să construiască cel 
mai lung pod suspendat din lume, a-

In ultimul său număr din 1964, re
vista americană „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" publică un arti
col cu privire la situația din Vietna
mul de sud.

Luptele din junglă devenind mai în
verșunate, ca și noile tulburări din 
orașe — scrie revista — se pare că în 
acest război din Asia lucrurile merg din 
ce în ce mai rău. Dilema crescîndă a 
S.U.A. este cum să evite dezastrul. 
Războiul din Vietnamul de sud a ajuns 
într-un impas din punct de vedere mi
litar și politic. Marea problemă ce se 
pune este următoarea: va duce oare 
acest impas spre o înfrîngere a S.U.A. 
— posibil foarte neașteptată — în po
fida eforturilor depuse ?

O încercare a forțelor, din punct de 
vedere militar, între luptătorii de gue
rilă (forțele patriotice din Vietnamul de 
sud — n.r.) și armata sud-vietnameză nu 
este probabilă într-un viitor apropiat. O 
încercare definitivă a forțelor, din punct 
de vedere politic, la Saigon, ar putea 
totuși să aibă loc în orice moment, 
influența comunistă răsturnînd balanța, 
în afara Saigonului, în regiunile rurale, 
nimeni nu deține o superioritate hotă- 
rîtoare în acest război dificil în care 
au murit un sfert de milion de soldați, 
luptători de guerilă și civili.

Luptătorii de guerilă controlează cea

„A CINCEA STARE"

Sub titlul „A cincea stare", ziarul 
„DIE WELT” consacră un articol semnat 
de Fritz Rene Alleman problemei munci
torilor străini în țările occidentale.

„In defăimată societate a consumului 
— scrie autorul — se dezvolta «cele 
două najiuni», aceea a privilegiafilor și 
aceea a mai pujin privilegiafilor, despre 
care vorbea cu peste 100 de ani în urmă 
conservatorul britanic Disraeli ; ele se 
contopesc într-un tot — fără a forma 
însă o societate egală, fără clase..." In 
continuare, se spune că „«problema so
cială» stăpînea implacabil secolul al 
XlX-lea și începutul secolului al XX-lea“, 
dar „acest lucru nu înseamnă că în Occi
dent problema este rezolvată. Dacă ea 
ar fi rezolvată, președintele S.U.A. nu 
ar trebui să organizeze o campanie îm
potriva sărăciei.

După cum în timpul marii crize din 
perioada anilor '930. șomajul permanent 
și îndelungat crease sub nivelul celei 
«de-a patra stări» o a cincea stare, a șo
merilor cronici, formată din șomerii 
scoși din orice funejie economică, tot așa 
marea conjunctură duce la nașterea unei 
a cincea stări: este vorba despre forje
le de muncă străine.

R.F.G. a primit și onorat anul acesta 
pe un muncitor portughez care a rotunjit 
numărul muncitorilor străini la un milion. 
De mult au fost epuizate rezervoarele de 
forță de muncă din sudul și sud-estul 
Europei, incepînd cu Spania, trecînd prin 
Italia și pînă în Grecia. Au fost atrași 
orientali și cetăfeni ai jărilor nord-afri- 
cane, pentru a satisface cererea de bra- 
je de muncă a economiei.

R.F.G. nu este singura fără în această 
situafie. Mica Elvefie, cu un număr de 
cinci milioane și jumătate de locuitori, 
ocupă 800 000 de muncitori străini ; în 
unele întreprinderi aceștia formează deja 
majoritatea efectivului ; în Anglia afluxul 
muncitorilor de culoare, în marea lor 
majoritate necalificafi, din țările Com- 

realizat la licitație, este apoi împăr
țit între acești speculanți. Ziarul 
„Sunday Times" a publicat recent o 
serie de articole conținînd date și 
nume precise în legătură cu aceste 
afaceri bănoase. Ca urmare, Uniunea 
comercianților de antichități a hotărît 
să excludă din conducerea sa persoa
nele compromise și să introducă în 
statutul său o clauză prin care mem
brii săi se obligă să nu mai recurgă 
la asemenea practici.

Un pește ferăstrău a fost pescuit 
în apropiere de Durban (Republica 
Sud-Afrlcană). El are o lungime de 
13 picioare ți a fost predat acva- 

rlului din Durban

vînd o lungime de 7 500 m. Podul va 
fi amplasat deasupra intrării Golfu
lui Tokio. Cel mai lung asemenea pod, 
cunoscut actualmente, este podul Ver- 
razano, de la New York, cu o lungi
me de peste 2 000 m.

SUFRAGIILE SPECTATORILOR 
DE CINEMA

Pentru a treia oară consecutiv, ac
trița Doris Day a (ost declarată cea 
mai iubită actriță în rîndurile spectato
rilor de cinematograf din S.U.A. Potri
vit sondajului efectuat de către revista 
americană de cinema „Herald", Doris 
Day este urmată in ordine de Jack Le
mon, Rock Hudson, John Wayne, Qary 
Grant, Elvis Presley, Shirley Maclaine, 
Ann Margret și Paul Newman. Pentru 
prima dată actorul Richard Burton, 
menționează revista, se află printre pri
mii zece actori care au atras cel mai 
mare număr de spectatori în sălile de 
cinematografe din S.U.A., în cursul a- 
nului 1964. El a ocupat locul soției 
sale, actrița Elizabeth Taylor.

PRACTICI ILEGALE

Din ordinul guvernului, Scotland 
Yard a deschis o anchetă în legătură 
cu practicile ilegale ale negustorilor 
englezi de antichități la licitațiile pu
blice. De multă vreme s-a semnalat 
că la aceste licitații comercianții de 
antichități nu se supralicitează pentru 
a ține prețurile cît mai scăzute ; ul
terior se organizează licitații între a- 
cești comercianți, obiectul fiind achi
ziționat de cel mai bun ofertant. Su- 
praprețul obținut, care adesea depă
șește de mai multe ori prețul oficial

mai mare parte din orezăriile, mlaști
nile și junglele din regiunile rurale. 
Armata sud-vietnameză a fost silită să 
se retragă în localități de cîmpie, de-a 
lungul coastei, în cîteva orașe din po
dișul înalt și în posturi de garnizoană 
de-a lungul principalelor șosele, ca și în 
apropierea orașelor mai mari. Oriunde 
se deplasează, armata este hărțuită de 
ambuscade, mine și capcane. Ambus
cadele pricinuiesc pierderi grele, acum, 
cînd luptătorii de guerilă posedă mari 
rezerve de mortiere și puști fără recul. 
Luptătorii de guerilă încearcă să asfi
xieze Saigonul prin ridicarea de bariere 
și pătrunderi rapide în timpul nopții 
în suburbii. Saigonul este împovărat de 
instabilitate politică și greutatea de a 
recruta soldați din rîndul populației, 
care nu dorește să lupte.

Perioada imediat următoare va fi 
critică. Guvernul sud-vietnamez are 
sub arme efective de aproximativ 
615 000 de oameni, inclusiv poliția și 
organizațiile paramilitare. Vietcongul 
are sub arme aproximativ 110 000 oa
meni. Această proporție de 6 la 1 este 
considerată foarte mică pentru a se 
putea lupta împotriva Vietcongului. 
S.U.A. speră să mobilizeze încă 100 000 
de sud-vietnamezi, să aducă mai multe 
elicoptere și să sporească puterea de foo 
a armatei vietnameze.

Luptătorii de guerilă își intensifică, 
de asemenea, ritmul atacurilor împo
triva americanilor din Vietnamul de 
sud. „Consilierii" americani, care pre
tind că nu sînt beligeranți, sînt prinși 
în mijlocul luptelor. Vietcongul urmă
rește să distrugă cît mai mulți dintre 
aceștia. Ei speră că astfel S.U.A. se 
vor convinge că sprijină în Vietnamul 
de sud un război sîngeros și o cauză 
pierdută.

monwealth-ului — îndeosebi din Indiile 
occidentale — a dat naștere unei pro
bleme rasiale ale cărei repercusiuni s-au 
făcut simfite anul acesta chiar și în ale
gerile pentru Camera Comunelor. S.U.A. 
au mult de furcă cu porforicanii din New 
York și cu țăranii mexicani în sud-vesful 
Americii.

Nu avem de-a face cu un fenomen pur 
economic, ci, înainte de foafe, cu un 
fenomen social. Acești străini constituie 
din ce în ce mai mult un adevărat 
«subproletariat» care nu numai că nu se 
bucură de drepturi politice (un lucru de 
la sine înțeles), ci care se opune chiar 
integrării sociale și culturale în societatea 
fărilor-gazdă. Membrilor acestui grup le 
revin muncile cele mai prost plătite, 
cele mai murdare și necăutate, dat fiind 
că în majoritatea lor ei nu dispun decît 
de un minimum de calificare profesiona
lă sau sînt total necalificafi.

Avînd în vedere că numai în cazuri 
excepfionale muncitorii străini își pot a- 
duce familiile, dat fiind că în cele mai 
multe cazuri ei trebuie să se mulțumeas
că — din cauza lipsei generale de 
locuinfe — cu barăci și adăposturi pro
vizorii, fiind în pericol de a fi primii 
care își pierd posturile în cazul unei slă
biri a conjuncturii, ei sînt împinși înfr-o 
pozifie de izolare. Muncitorii străini nu 
participă la produsul social global la 
care contribuie prin munca lor; ei nu pot 
avea cota-parfe ce le revine nici atunci 
cînd fările-gazdă s-ar sinchisi mai mult 
de ei decît o fac în realitate. Muncito
rul străin trebuie să fie mulfumit dacă 
întîmpină «numai» indiferenta lumii ce 
îl înconjoară și nu — ca în numeroase 
cazuri — dușmănia mută sau zgomo
toasă a acesteia.

Lucrul cel mai neliniștitor al acestei 
probleme noi îl constituie însă faptul 
că opinia publică se sinchisește extrem 
de pufin de ea... Ea constituie însă un 
pericol pentru orice societate, atunci 
cînd aceasta permite nașterea unor pă
turi care trăiesc în cadrul ei fără a-i a- 
parfine...

Există pericolul ca în cea de-a doua 
jumătate a secolului XX să se ivească o 
problemă socială care va fi mult mai 
greu de rezolvat decît «clasica» proble
mă socială de ieri".
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Agravarea crizei regimului
de la Saigon

ANTIGUVER- 
CAPITALĂ

• DEMONSTRAȚII 
NAMENTALE ÎN
• GREVĂ A FOAMEI IN ORAȘUL 
HUE • LA BINH GIA CONTINUĂ
LUPTELE

SAIGON 4 (Agerpres). — Situația 
din Vietnamul de sud a devenit luni 
deosebit de încordată, ca urmare a 
reluării demonstrațiilor studențești, 
perpetuării crizei politice și a unor 
noi înfrîngeri militare suferite de 
trupele guvernamentale. La Saigon 
sute de studenți și budiști au de
monstrat pe străzi în semn de pro
test împotriva judecării de către un 
tribunal militar a patru studenți în- 
vinuiți de activități antiguvernamen
tale. Pentru a evita ca aceste de
monstrații să se transforme în mari 
mișcări antiguvernamentale, tribu
nalul a amînat începerea procesu
lui pînă la o dată nedefinită. Se a- 
nunță, de asemenea, că în orașul 
Hue 50 de studenți au declarat o 
grevă a foamei în semn de protest 
împotriva actualului regim. Un mare 
număr de persoane s-au adunat în 
jurul clădirii în Care se află greviș
tii pentru a-și manifesta solidari
tatea.

în timp ce demonstrațiile antigu
vernamentale au reînceput la Sai
gon, transmite agenția France Presse, 
criza politică prin care trece Vietna
mul de sud de 14 zile continuă să fie 
„blocată". Șeful statului nu a reunit 
încă în jurul său personalitățile care 
ar urma să constituie „Comitetul 
consultativ și constituțional" preco
nizat, iar primul ministru nu a efec
tuat remanierea guvernamentală a- 
nunțată. Tot ce se știe, continuă a- 
genția France Presse, este că elemen
tele dure din Consiliul forțelor ar
mate, autori ai loviturii de stat din 
20 decembrie, refuză propunerile ci
vililor, deși acestea au fost aproba
te de generalul Khanh, comandan
tul șef al armatei.

Beschiilerea Congresului S. U. A
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Luni s-a deschis la Washington cel 
de-al 89-lea Congres al S.U.A. Cu 
puțin timp înaintea deschiderii ofi
ciale a Congresului, grupul republi
canilor a ales pe Gerald Ford (sta
tul Michigan) ca lider al minorității 
republicane în Camera Reprezen
tanților cu 73 de voturi pentru și 67 
contra. Gerald Ford îl înlocuiește 
pe Charles Halleck care a deținut 
acest post timp de șase ani. în Senat 
grupul democraților a desemnat pe 
Russel Long (Louisiana) ca lider 
adjunct al grupului în locul rămas 
vacant ca urmare a alegerii lui Hu
bert Humphrey în postul de vice
președinte al S.U.A. în unanimitate 
a fost reales senatorul Mike Mans
field (Statul Montana) ca lider al 
grupului democrat în Senat.

★
în cadrul unui interviu televizat 

transmis duminică de rețeaua de 
televiziune N.B.C., secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, a făcut 
o trecere în revistă a politicii Sta
telor Unite față de unele din prin
cipalele probleme internaționale 
actuale. El a declarat că, după pă-

DE LA PALATUL DIN RYAD
LA NEGOCIERILE O. P. E. C

Intr-un volum intitulat „Arabia 
la răscrucea secolelor" apărut în 
editura Albin Michel din Paris am 
citit o minunată descriere a pala
tului din Ryad. Dacă autorul, Be- 
noist Mechin, nu și-ar fi însoțit vo
lumul cu cîteva fotografii, ai fi în
clinat să crezi că, sedus de frumu
sețea basmelor celor 1001 de nopți, 
el a descris un palat imaginar cu sa
loane uriașe decorate artistic, cu 
mobilă fastuoasă și cu o instalație 
de aer condiționat, cu fintîni arte
ziene, rivalizînd cu cele de la Ver
sailles, din care apa țîșnește pînă la 
120 de metri înălțime, cu mii de flori 
și arbori de esențe prețioase. Dar 
palatul, a cărui construcție a costat 
24 milioane dolari, există într-ade- 
văr și a fost ridicat în plin deșert, 
cu cîțiva ani în urmă, de Saud, fostul 
rege al Arabiei Saudite. Același Saud 
care a concesionat aproape întregul 
teritoriu al țării pînă în anul 1999 
companiilor străine, care extrag de 
aici anual 40 milioane tone de petrol.

M-am gîndit la toate acestea în 
legătură cu discuțiile care au loc în 
prezent referitor la cota parte pe 
care o plătesc companiile petroliere 
țărilor exportatoare. Zilele trecute 
ministrul irakian al petrolului, 
Abdul Aziz al Waitari, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
țara sa refuză condițiile propuse de 
companiile străine care exploatează 
petrolul în Irak. „Aceste condiții, a 
arătat el, sînt injuste și aduc pre
judicii suveranității țării. Noi sin- 
tem hotărîți să ne apărăm intere
sele".

Reacția guvernului irakian aruncă 
o lumină asupra sesiunii de la Dja
karta a O.P.E.C. dintre 23 și 28 no
iembrie 1964. După cum s-a stabilit

După părerea observatorilor, scrie 
France Presse, situația se agravează 
pe toate planurile. Saigon-ul trăieș
te într-un climat straniu. Nici o per
soană nu știe cine deține în mod 
efectiv frînele. într-o zi se anunță 
că a fost găsită soluția, a doua zi că 
ea a fost acceptată, iar a treia zi to
tul este pus sub semnul întrebării. 
După cîteva zile același proces re
începe și în acest timp criza și răz
boiul continuă...

Luni dimineață, în regiunea loca
lității Binh Gia au fost reluate lup
tele dintre trupele guvernamentale 
și detașamentele de partizani. O 
unitate guvernamentală a căzut în
tr-o ambuscadă a partizanilor la 8 
kilometri sud-vest de Binh Gia. Ju
mătate din efectivul unității a fost 
scos din luptă. Partizanii au distrus 
o importantă cantitate de armament 
și mijloace tehnice. Agenția Asso
ciated Press apreciază că luptele de 
la Binh Gia au fost cele mai costi
sitoare pentru trupele guvernamen
tale.

★

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unui Inter
viu televizat, patru senatori ameri
cani s-au pronunțat duminică în fa
voarea unei reevaluări a politicii 
Statelor Unite în Vietnamul de sud. 
Senatorul Wayne Morse a declarat 
că, după părerea lui, a sosit timpul 
să fie întreprinsă o acțiune multila
terală pentru instaurarea păcii în 
Vietnamul de sud. „Sîntem pe cale 
să înțelegem — a spus el — că noi 
nu avem nici resursele și nici pu
terea să facem pe jandarmii în lu
mea întreagă".

Senatorul republican John Sher
man Cooper a declarat la rîndul lui 
că trebuie reevaluată poziția ameri
cană față de războiul sud-vietnamez, 
în timp ce senatorul Lee Curtis a 
subliniat că o examinare mai serioa
să a situației din Vietnamul de sud 
„ar fi în folosul vietnamezilor cît și 
al americanilor". O părere asemănă
toare a formulat și senatorul demo
crat Mike Monroney.

rerea sa, începînd din anul 1961 
„s-a înregistrat un progres constant 
pe calea unei păci mai sigure". 
Cred — a continuat el — că a spo
rit în oarecare măsură speranța de 
a se putea găsi puncte de acord 
spre a se lichida prăpastia dintre 
cele două mari sisteme ale lumii 
dar mai rămîn încă multe lucruri 
de făcut. Putem păși în noul an cu 
încredere și speranță cu condiția să 
înțelegem 
lucruri de

O parte 
consacrate 
de sud și 
apreciate de el drept „două dintre 
cele mai periculoase focare de tul
burări din lume". Referindu-se la 
Vietnamul de sud, Rusk a lăsat 
pentru prima oară să se înțeleagă 
posibilitatea unei retrageri a tru
pelor americane din această țară în 
cadrul realizării unei reglementări 
politice a problemei vietnameze, 
dar a legat-o de anumite condiții. 
El a respins ideea unei retrageri 
complete a Statelor Unite din Viet
namul de sud „în actualele circum
stanțe".

că mai sînt încă multe 
făcut".
a răspunsurilor au fost 
situației din Vietnamul 
Congo, regiuni ale lumii

atunci, hotărîrile urmau să fie date 
publicității abia la 28 decembrie, 
după ratificarea lor de către țările 
membre. (O.P.E.C. — Organisation of 
Petrolleum Exporting Countries — 
Organizația țărilor exportatoare de 
petrol — a luat ființă în 1959. 
Primii membri au fost Arabia Sau
dită, Iran, Irak, Libia, Kuweit și 
Qatar. Ulterior li s-au adăugat Indo
nezia și Venezuela. La sesiunea de 
la Djakarta a participat și Algeria 
în calitate de observator. Argentina, 
Columbia și Trinidad-Tobago au 
cerut să adere la O.P.E.C.). Țările 
membre ale O.P.E.C. au început de 
peste doi ani tratative cu reprezen
tanții Cartelului internațional al 
petrolului pentru aducerea „prețuri
lor afișate" (F.O.B.) la nivelul de 
dinainte de 9 august 1960 și modi
ficarea sistemului de calculare a 
redevențelor plătite de societățile 
străine țărilor producătoare.

Oficial, între țările producătoare 
și companiile străine se aplică siste
mul numit fifty-fifty (50—50), adică 
la fiecare tonă de petrol extras păr
țile au dreptul la un beneficiu egal. 
Interesul țărilor producătoare pen
tru „prețurile afișate" este expli
cabil prin aceea că la calculul bene
ficiilor se iau în considerare tocmai 
aceste prețuri. Or, societățile petro
liere, la 9 august 1960, au scăzut 
„prețurile afișate" cu nouă cenți per 
baril (un baril este egal cu aproxi
mativ 160 kg) ceea ce înseamnă 
pentru țările exportatoare o pier
dere de 4,5 cenți per baril. Dacă 
avem în vedere faptul că numai din 
țările Orientului Mijlociu Se exportă 
zilnic șase milioane barili, înseamnă 
că aceste țări pierd zilnic 270 mii 
dolari sau aproximativ 92,7 milioane

BOLIVIA

Eșuarea complotului 
antiguvernamental

LA PAZ 4 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Boliviei, Oscar 
Quiroga Teran, a anunțat că com
plotul antiguvernamental a fost de
jucat de către forțele armate. Jan
darmii trebuiau să înceapă rebeliu
nea, iar grupuri de civili să cheme 
populația să se răscoale împotriva 
juntei militare și să ceară formarea 
unui guvern civil compus din fostul 
președinte Paz Estenssoro și repre
zentanți ai diverselor partide poli
tice.

După descoperirea complotului, 
armata a ocupat toate secțiile de 
poliție din țară și din capitală. For
țele militare au înconjurat de a- 
semenea, palatul prezidențial și 
cîteva clădiri guvernamentale, pre
cum și închisoarea din La Paz. Tru
pele înarmate patrulează prin cen
trul orașului. Potrivit agenției 
Reuter au fost arestate 20 de per
soane.

Răspunsul președintelui Consiliului de Miniștri 
al II. R. S.S. la mesajul premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze

MOSCOVA 4 (Agerpres). — A- 
genția TASS a transmis mesajul de 
răspuns adresat de Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. lui Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. Guvernul Uniunii Sovietice — 
se spune în mesaj — este întruto- 
tul de acord cu propunerea guver
nului R. P. Chineze ca problema 
interzicerii și distrugerii armei nu
cleare să fie examinată în cadrul 
unei consfătuiri a șefilor statelor 
lumii și sprijină această propunere. 
Guvernul sovietic este gata să ia 
parte Ia o asemenea consfătuî in-

France Presse 

0 precizare 
lui „Sunday

într-o informație transmisă din 
Londra, agenția France Presse relă- 
tează :

Corespondentul de la Paris al zia
rului „Sunday Times" scrie în supli
mentul economic al acestui ziar du
minical că președintele de Gaulle ar 
fi hotărît să convertească în aur o 
parte importantă din suma de 1 300 
milioane de dolari deținută de 
Franța în devize străine.

Această hotărîre, scrie „Sunday 
Times", ar fi fost aprobată de Gis- 
card d'Estaing, ministrul de finanțe 
al Franței, dar, după cum arată a- 
celași ziar, data conversiunii — deși 
apropiată — n-a fost încă fixată în 
mod definitiv și membrii guvernului 
n-ar fi căzut încă de acord asupra 
sumei care urmează să fie conver
tită în aur : 1 000 milioane de dolari, 
sau numai 300 pînă la 400 milioane. 
„Această convertire masivă — con
tinuă „Sunday Times" — va afecta 
imediat din greu rezervele de aur 
ale Statelor Unite care, potrivit a- 
cordurilor Fondului monetar inter- 

dolari pe an. Pentru a ne da seama 
cît cîștigă în mod real companiile 
petroliere trebuie spus însă că 
„prețul afișat" al unui baril este a- 
bia 16 cenți. Același baril transpor
tat în porturile Europei occidentale 
valorează de 20 de ori mai mult, 
iar cînd ajunge la consumator pre
țul unui baril se ridică la 11 dolari. 
Dar din toate aceste adăugiri țara 
producătoare nu primește nimic.

Companiile petroliere obțin profi
turi suplimentare și ca urmare a pro
cedeului de a calcula redevențele pe 
care le varsă țărilor exportatoare. 
Pînă în prezent redevențele, stabilite 
la 12,5 la sută din valoarea petro
lului extras, sînt socotite ca un a- 
vans asupra impozitului pe venit, 
ceea ce reduce în mod simțitor be
neficiile țării producătoare. Potrivit 
normelor dreptului internațional, re
devențele sînt o plată pentru epui
zarea bogățiilor naturale concesio
nate, în timp ce impozitul pe veni
turi este perceput oricum de țara 
producătoare în calitatea sa de stat 
suveran. Modificarea sistemului de 
calculare a redevențelor ar duce la 
o creștere a veniturilor țărilor ex
portatoare în medie cu 1 cenți per 
baril. Tocmai o asemenea creștere 
au cerut țările membre ale O.P.E.C. 
în cursul negocierilor cu reprezen
tanții companiilor petroliere. După 
cum arată „Financial Times" com
paniile petroliere s-au declarat de 
acord cu mărirea treptată a rede
vențelor, pînă la aproximativ șase 
cenți per baril în 1966. Calculele pre
liminare arată că în acest fel țările 
Orientului Mijlociu producătoare de 
petrol vor obține în plus 140 milioa
ne dolari în 1965 și 180 milioane în 
1966. Această ofertă a fost acceptată

Corespondență din Atena

început de an in Grecia
PînS la 6 ianuarie străzile Atenei sînt 

încă decorate și iluminate festiv, iar în 
aceste seri în umbra ferestrelor conti
nuă să strălucească becurile multicolore 
ale pomului de iarnă. După acest inter
mezzo festiv traditional, cefăjenii se în
torc din nou la treburile lor obișnuite.

Preocupările opiniei publice pentru 
anul care a început s-au oglindit și în 
mesajul de Anul nou al premierului Pa- 
pandreu, care s-a referit la astfel de pro
bleme ca sporirea venitului nafional și 
o mai justă repartizare a lui, dezvolta
rea economică a jării în viitor, oprirea 
emigrafiei etc. A stîrnit interes declara
ția ministrului de externe, Kostopulos, 
potrivit căreia 1964 a fost un an de „re
înnoire” a politicii externe a țării.

Dacă grecii s-au despărțit poate mai 
lesne de anul recent expirat, ziarele 
continuă însă să-și amintească de el, 
consacrîndu-i numeroase articole de bi- 
lanf. „To Vima” (guvernamental) scrie 
că în cursul anului 1964 „au fost resta

ternațională a șefilor de state și 
împreună cu toate țările socialiste 
și cu alte țări iubitoare de pace va 
face totul pentru ca ea să aibă loc 
și să se încheie cu rezultate pozi
tive.

în mesaj se subliniază, de ase
menea, că Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru încheierea unui a- 
cord internațional privind renunța
rea statelor la folosirea armei nu
cleare, acord care ar putea consti
tui un pas important pe calea spre 
interzicerea și distrugerea totală a 
armei nucleare.

la afirmațiile 
Times“

național, sînt obligate să răscum
pere dolarul la cursul de 35 dolari 
uncia de aur. în urmă cu aproxima
tiv patru ani, guvernul american a 
cerut țărilor europene să evite con
vertirea dolarilor pe care-i dețin 
pentru a ajuta Washingtonul să în- 
frîneze scurgerile de aur american".

La Paris se declară din sursă au
torizată că afirmațiile ziarului en
glez denaturează în mod sensibil 
faptele.

Ținînd seama de noile sporuri rea
lizate de Franța în 1964 — de apro
ximativ 600 milioane de dolari — 
ministrul de finanțe al Franței exa
minează în prezent în ce condiții ar 
putea, pe de o parte, să se accele
reze ritmul transformărilor lunare 
de dolari în aur, iar pe de altă parte 
cum se poate realiza o nouă con
vertire de tipul celei realizate anul 
trecut. Se subliniază că aceasta ar 
ajunge la o sumă net inferioară ci
frei de 400 milioane de dolari citată 
de ziarul englez. De altfel, conver
tirea ar urma să fie efectuată 
treptat.

de Arabia Saudită, Iran, Libia, 
Kuweit și Qatar. Irakul însă a res
pins-o, declarînd că ea nu satisface 
cerințele minime ale țărilor O.P.E.C. 
prezentate anterior. Rezoluția adop
tată la sesiunea de la Djakarta, dată 
publicității la 28 decembrie, arată că 
o poziție asemănătoare cu cea a Ira
kului au adoptat și Indonezia și Ve
nezuela. Un purtător de cuvînt al 
O.P.E.C. a declarat cil aceste țări vor 
putea duce separat tratative cu com
paniile petroliere pentru rezolvarea 
diferendului. In același timp, rezolu
ția arată că țările care au acceptat 
propunerile companiilor sînt gata să 
continue lupta împreună cu ceilalți 
parteneri din O.P.E.C. pentru a ob
ține o mai echitabilă împărțire a 
profiturilor de pe urma exploatării 
petrolului. Aceasta anunță noi trata
tive la fel de lungi și de dificile ca și 
cele de pînă acum, deoarece compa
niile petroliere nu acceptă ușor nici o 
scădere a profiturilor lor.

Crearea în luna aprilie a unei so
cietăți inter-arabe de petrol, care se 
va ocupa cu prospectarea, exploata
rea, rafinarea, distribuirea și comer
cializarea petrolului, nu este văzută 
cu ochi buni de companiile străine. 
Pînă în prezent la această societate 
și-au anunțat participarea organi
zații specializate din R.A.U., Arabia 
Saudită, Irak, Kuweit, Siria, al căror 
capital este sută la sută național. 
Activitatea acestei societăți va fi 
însă îngreunată de faptul că supra
fețe uriașe de pe teritoriul unor țări 
sînt deja concesionate companiilor 
străine pînă în anul 2 026, cum este 
cazul Kuweitului. Nu poate fi însă 
ignorqt faptul că vîntul înnoirilor 
bate și în Orientul Mijlociu. Zilele 
trecute guvernul sirian a naționali
zat toate resursele petroliere și mi
niere ale țării, urmînd ca nici o con
cesie să nu mai fie acordată compa
niilor străine. De acest element nou 
— hotărîrea popoarelor de a folosi 
resursele proprii spre binele lor — 
vor trebui să țină mai mult seama în 
viitor companiile petroliere străine.

Nlcolae PLOPEANU
Cairo (prin telefon). 

bilite libertățile politice în țară, după 8 
ani de oprimare". Reamintind de o serie 
de măsuri pozitive ale guvernului Pa- 
pandreu, alt important ziar de centru, 
„Elefteria", afirmă că guvernul centru
lui, atît în problema Ciprului cît și în re- 
lațiile internaționale în general, a reușit 
să inaugureze o politică externă proprie.

Nu sînt trecute cu vederea nici pro
blemele economice. Ziarele de opoziție, 
arătînd anumite tendințe pozitive ale 
vieții economice, cer totodată cău
tarea de mijloace pentru remedierea 
unor dificultăți persistente, „Avghi” con
sideră că venitul național a crescut, dar 
cu o diferență nu prea însemnată. Tot
odată, după cum arată ziarul, investițiile 
de stat au stagnat la nivelul din 1963, 
emigrația a continuat, depășind din nou 
ritmul creșterii potențialului terței de 
muncă.

O problemă aflată acum la ordinea zilei 
în Grecia, care preocupă îndeaproape atît 
cercurile politice cît și opinia publică, 
o constituie remanierea guvernului, anun
țată pentru această săptămînă. Numele 
și numărul noilor eventuali deținători 
de portofolii nu sînt cunoscute, cu ex
cepția lui Tsirimokos și Papapolitis re- 
prezentînd „aripa stingă" a centrului 
despre care se știa oficial că vor intra 
în guvern, lucru ce urmează a fi con
firmat eventual peste cîteva zile. Cei doi 
deputați au și început o serie de între
vederi cu premierul. Potrivit celor mai 
multe știri, remanierea va avea un ca
racter restrîns.

Ce motive au determinat această re
maniere? Se pare că anunțarea ei ar fi 
fost generată de o serie de înfruntări 
care au loc între diverse curente poli
tice din cadrul partidului guvernamen
tal. Susținînd necesitatea unei remanieri, 
ziarul „Afhinaiki” (centru-sfînga) consi
deră că în guvern trebuie să intre per
soane care simbolizează spiritul demo
cratic, iar schimbarea să exprime începu
tul unei perioade de înfăptuiri mai în
drăznețe a programului Uniunii de centru 
(partidul aflat la putere — N.R.). Cercu
rile de dreapta au cerut în schimb o 
restrîngere a democrației, iar în mod 
concret interzicerea organizațiilor demo
cratice ale tineretului. In ceea ce privește 
poziția stîngii, sînt de menționat decla
rațiile partidului E.D.A. și ale președinte
lui său, Pasalidis, care insistă în esență a- 
supra adîncirii procesului de democra
tizare a vieții publice și se pronunță 
pentru îmbunătățirea condițiilor econo
mice și sociale.

Remanierea anunțată este aștepta
tă cu viu interes de opinia publică.

Alexandru GHEORGHIU

ITALIA

Evoluția disensiunilor din partidul
democrat - creștin

Joi se vor întruni la Roma membri 
ai Consiliului național al partidului 
democrat-creștin (P.D.C.), reprezen- 
tînd curentul de stingă din acest 
partid, denumit „forțe noi". După 
cum menționează presa italiană, re
uniunea separată a grupului „forțe 
noi" vine să confirme adîncirea di
sensiunilor manifestate deosebit de 
pregnant în timpul celor 13 zile cît 
au durat alegerile pentru desemna
rea președintelui Republicii Italiene. 
Nereușind să asigure adeziunea tutu
ror electorilor democrat-creștini pen
tru candidatul oficial, conducerea 
P.D.C. a trecut la măsuri disciplina
re, suspendînd, la 24 decembrie, din 
partid pe doi deputați ai curentului 
de stînga : Carlo Donat-Cattin, sub
secretar de stat, și Ciriaco De Mita,

ROMA. în urma alegerii lui Giu
seppe Saragat în funcția de pre
ședinte al Republicii Italia, în locul 
pe care îl ocupa el pînă acum în Ca
mera deputațilot a fost ales Giuseppe 
de Grazia, care la consultările poli
tice de la 28 aprilie 1963 a fost pri
mul dintre candidații rămași nealeși 
pe lista Partidului social-democrat.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. anunță 
că Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Polone a ratificat amenda
mentele la articolele 23, 27 și 61 din 
Carta O.N.U., adoptate de Adunarea 
Generală O.N.U. la 17 decembrie 1963. 
Amendamentele prevăd, după cum se 
știe, mărirea numărului membrilor 
Consiliului de Securitate de la 11 la 
15 și a numărului membrilor Consiliu
lui Economic și Social de la 18 la 27.
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In unele localități din Etiopia asistența medicală este foarte dificilă 
datorită căilor greu accesibile. în fotografie : o echipă sanitară Iși 

croiește drum spre Gamu Gofu

Corespondență telefonică

NIGERIA DUPĂ ALEGERI
Noul an a adus Nigeriei o serioa

să criză politică prilejuită de pri
mele alegeri generale de la procla
marea independenței.

La capătul unei campanii electo
rale pline de evenimente dramatice, 
la 30 decembrie alegătorii nigerieni 
au fost chemați la urne pentru a 
alege pe cei 312 deputați, în ciuda 
repetatelor cereri ale Marii alianțe 
progresiste unite (U.P.G.A.) ca aces
te alegeri să fie amînate. Liderii 
U.P.G.A. au hotărît să boicoteze ale
gerile, pe care le-au calificat drept 
o „farsă" și „frauduloase". Princi
pala acuzație adusă de U.P.G.A. îm
potriva adversarului său conserva
tor, Alianța Națională Nigeriană 
(N.N.A.), este că guvernul a permis 
anumite nereguli în momentul înre
gistrării candidaților opoziției.

Cu cîteva zile înainte de alegeri, 
primul ministru federal și unul din 
liderii N.N.A., Balawa, a luat mă
suri excepționale. Apelul de boico
tare a alegerilor, lansat de liderul 
U.P.G.A., a fost larg sprijinit. Nu
mărul abținerilor depășește opt 
milioane. In tot cursul zilei de 
miercuri în capitala nigeriană și în 
alte orașe din țară au avut loc inci
dente serioase între alegători și po
liție care a făcut uz de arme și gaze 
lacrimogene. In capitala țării. Lagos, 
peste 2 500 cabine de vot au fost 
distruse de manifestanți.

De notat că la Lagos a fost in
terzisă orice întrunire, iar starea ex

Lagos. Poliția încearcă să împrăștie o demonstrație

primul pe o perioadă de un an, al 
doilea pentru 6 luni. în felul acesta, 
scrie ziarul „Paese Sera", conduce
rea P.D.C. a intenționat „să cheme 
la ordine, într-o manieră forte, opo
ziția față de gruparea dominantă, 
opoziție care datează de mult timp 
în sînul partidului și care s-a con
turat mai precis în zilele alegerilor 
prezidențiale, apărînd ca o alterna
tivă de stînga la curentul de dreap
ta în interiorul democrației creștine".

Gruparea denumită „sindicalistă", 
aparținînd formal și ea „forței noi", 
a ridicat chestiunea unei restructu
rări a actualei conduceri a P.D.C. și 
insistă în special să fie convocat 
Consiliul național al partidului la 10 
ianuarie.

PARIS. Duminică s-a încheiat la 
Cannes Festivalul tinerilor realizatori, 
la care au fost prezentate peste 100 
de filme de scurt-metraj. Din juriul 
festivalului a făcut parte și scriitorul 
Eugen Barbu. Au fost decernate 
mențiuni speciale filmelor romînești 
„Naică", al Elisabetei Bostan, și 
„Contrapunct alb", al lui Savel 
Stiopul.

CAIRO. La 9 ianuarie, la sediul Li
gii Arabe din Cairo va începe confe
rința primilor miniștri ai țărilor arabe, 
în discuția conferinței vor figura pro
bleme privind aplicarea hotărîrilor a- 
doptate de conducătorii de stat ai ță
rilor arabe în anul 1964 la Cairo și 
Alexandria. Se va face o trecere în re
vistă a situației generale din Orientul 

cepțională proclamată acum o săp- 
tămînă continuă să rămînă în vigoa
re în 12 orașe și localități din vestul 
țării. Pe de altă parte, 21 000 mun
citori de la întreprinderile munici
pale de transport din Lagos și de la 
căile ferate au declarat grevă de 
protest împotriva neregulilor electo
rale, iar trei din cei șase membri ut 
comisiei electorale federale au de
misionat pe motiv că președintele a 
anunțat ținerea alegerilor fără să-i 
consulte. Acesta este, pe scurt, ta
bloul în care s-au desfășurat miercu
rea trecută alegerile generale din 
Federația nigeriană.

„După o matură reflectare — de
clara președintele Federației nige- 
riene, Azikiwe, — consider că primele 
alegeri generale organizate în Ni
geria nu au fost juste. In actualele 
condiții ele nu puteau fi libere". 
In același timp, U.P.G.A. a dat pu
blicității un comunicat prin care 
face cunoscută hotărîrea de „a nu 
recunoaște nici un guvern format ca 
urmare a acestor alegeri".

Pînă în prezent, la tratativele pen
tru găsirea unei soluții de compro
mis nu s-a ajuns la vreun rezultat. 
Noul guvern nu a fost format și pre
ședintele refuză să încredințeze lui 
Balawa, șeful actualului partid de 
guvernămînt, formarea guvernului.

Constantin BENGA
Alger, 4 ianuarie

Vizita in Turcia a unei 
delegații parlamentare 
sovietice

ANKARA 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la invi
tația Medjlisului (Parlamentul) 
turc, luni a sosit la Ankara, într-o 
vizită de răspuns, o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S., condusă 
de N. Podgornîi, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem.

PLENARA C. C. AL P. C. 
DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc o plenară a C.C. al P.C. din 
Chile. Plenara a examinat proble
ma luptei maselor populare pentru 
satisfacerea drepturilor lor și pro
blemele privind pregătirea în ve
derea alegerilor parlamentare, cara 
vor avea loc în martie 1965.

Apropiat și Mijlociu și va fi analizat 
stadiul lucrărilor de deviere a apelor 
Iordanului.

LONDRA. 17 studenți romîni din 
echipa de teatru a Casei de cultură 
din București au prezentat la Nufield 
Theatre din Southampton un recital 
din versurile lui Eminescu și Arghezi 
și o schiță de Caragiale, precum și 
piesa scriitorului irlandez, Y. M. Syn
ge „Năzdrăvanul Occidentului". Echi
pa a fost invitată în cadrul legă
turilor de colaborare dintre Uniunea 
națională a studenților din Anglia și 
Uniunea asociațiilor studenților din 
R. P. Romînă.

NEW Y’ORK. „Centrul pentru stu
diul instituțiilor democratice" din New 
York a invitat o serie de personalități 
cunoscute pe plan internațional, la o 
conferință privind problemele păcii. 
Conferința este programată pentru zi
lele de 18—20 februarie. Printre invi
tați se numără vicepreședintele S.U.A., 
Hubert Humphrey, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, președintele A- 
dunării Generale a O.N.U., Quaison- 
Sackey, și Earl Warren, președintele 
Curții supreme a S.U.A.

LONDRA. La 4 ianuarie, în cir
cumscripția electorală londoneză Ley- 
ton, partidul laburist a deschis în 
mod oficial campania electorală în 
vederea alegerilor parțiale care vor 
avea loc la 21 ianuarie și unde pen
tru locul rămas vacant în Camera 
Comunelor candidează Patrick Gor
don Walker, actualul ministru de ex
terne al Angliei, învins la ultimele 
alegeri generale.
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