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Plecarea delegației R. P. Romine 
la ședința Comitetului Politic Consultativ

al Tratatului de la Varșovia
->

Ianuarie în unitățile agricole Linii electrice
de înaltă tensiune

Luna cărții 
la sate

PREGĂTIRI
VDE PRIMĂVARĂ

Deși pînă în primăvară mai este o bucată bună de timp, în agri
cultură se desfășoară o activitate bogată, foarte variată. Mecanizato
rii din stațiunile de mașini și tractoare și gospodăriile de stat repară 
utilajele care vor fi folosite în campania agricolă. Membrii coopera
tivelor agricole de producție și muncitorii din G.A.S. condiționează 
semințele de porumb, floarea-soarelui etc. și le încearcă puterea ger
minativă, efectuează o serie întreagă de lucrări în sere, răsadnițe sau 
în fermele de animale. Acolo unde timpul 
terenului potrivită, continuă cu intensitate 
transportarea îngrășămintelor la cîmp.

Grăbirea acestor lucrări, efectuarea lor
tirea din vreme, temeinică, a campaniei agricole de primăvară, iată 
sarcini de ced mai mare însemnătate, de îndeplinirea cărora depinde 
obținerea în acest an a unei producții ridicate la toate culturile.

Pe artera de 220 kV în curs de 
construcție între centralele Paroșeni 
și Craiova, muncitorii Trustului de 
construcții și montaje energetice au 
terminat porțiunea Filiași — Ișalni- 
ța. Aceasta se adaugă la linia de 
foarte înaltă tensiune Paroșeni — 
Bărbătești, intrată în exploatare la 
începutul lunii noiembrie a anului 
trecut. Noua linie electrică, pusă la 
început sub tensiune la 110 kV, asi
gură în condiții mai bune alimen
tarea cu energie electrică din siste
mul energetic național a noilor o- 
biective industriale în curs de con
strucție în zona de sud-vest a țării.

în cursul anului 1964, constructorii 
au executat peste 2 700 km de linii 
pentru transportul energiei electrice. 
Dintre cele mai importante 
ale anului trecut iac parte : 
de 220 kV între Borzești — Galați, 
Paroșeni — Ișalnița, Craiova 
tina și cele de 110 kV de la Jilava 
— Videle, Stejaru — Roznov, Timi
șoara — Jimbolia, Moldova Nouă— 
Orșova.

Anul acesta întreprinderile Trus
tului de construcții și montaje ener
getice vor construi încă aproxima
tiv 1 500 km linii de înaltă tensiune.

(Agerpres)

lucrări 
liniile

Sla-

este favorabil și starea 
executarea arăturilor și

în bune condiții, pregă-

Restaurarea unor 
monumente istorice

Înscrierea dobInzilor
PE LIBRETELE C.E.C.

Repararea tractoarelor
BACAU (coresp. „Scîntsii'). — 

în gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Bacău se iac pre
gătiri intense pentru campania 
agricolă de primăvară. Mecani
zatorii din G.A.S. ~Traian, Pufești,

Comișani, raionul
Tîrgoviște

Cordun au pus în stare de func
ționare toate mașinile agricole. 
In unitățile Trustului Gostat Ba
cău au fost reparate pînă acum 
aproape 70 la sută din tractoare 
și peste 90 la sută 
nile agricole. O 
zuirea utilajului, 
riile agricole de 
gătesc semințele 
se transportă însemnate cantități 
de îngrășăminte pe cîmp. Au iost 
cărate pe ogoare mai mult de 
11 000 tone gunoi de grajd și 
1 345 tone îngrășăminte chimice.

din mași- 
datâ cu revi- 
în gospodă- 
stat se pre- 
necesare și

In sere
Și răsadnițe

în acest an se termină o serie de 
lucrări de restaurare a unor monu
mente istorice de mare valoare tu
ristică, etnografică și artistică. Vor 
fi gata restaurările de la cetatea 
Prejmer, a hanului domnesc din Su
ceava, mînăstirile Sucevița, Drago- 
mirna și Galata, precum și de la 
Casa Văcăreștilor din București etc. 
Continuă o altă serie de lucrări — 
care au fost eșalonate de-a lungul 
mai multor ani — constînd din con
solidarea, conservarea și completa
rea unor monumente istorice impor
tante : cetatea Neamțului, mînăstirea 
Horezu, ansamblul arhitectural Radu 
Vodă din Capitală, zidurile și tur
nurile cetății Sebeș, cetatea de la 
Tirgu Mureș și altele. în prezent 
specialiștii de la Direcția monumen
telor istorice elaborează proiecte 
pentru restaurarea altor vestigii ale 
trecutului : printre acestea sînt Pri
măria veche din Sibiu, Castelele Ra- 
kos, Criș, Huniazilor, cetățile vechi 
de la Histria, Sarmisegetuza, Făgă
raș, Zănca.

Au fost tipărite 8 caiete-albume 
bogat ilustrate care prezintă diferi
te monumente istorice din țară.

Casa de Economii și Consemnațiuni a 
R.P.R. aduce la cunoștința depunătorilor 
care economisesc pe librete de econo
mii cu dobîndă, pe librete de economii 
cu 
cu 
că 
se 
tru

dobîndă și cîștiguri, sau pa librete 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme, 
începînd cu data de 30 ianuarie 1965 
efectuează înscrierea dobînzilor pen- 
anul 1964. în acest scop, depunătorii 

se vor prezenta la casa raională de eco
nomii care a emis libretul. înscrierea do
bînzilor pentru depunătorii din Bucu
rești se efectuează nu numai de către 
casele raionale de economii, ci și de 
către agențiile C.E.C. care au emis li
bretele.

In aceste zile în rețeaua de desfacere 
a cărții la sate — peste 700 librării și 
5 800 raioane de librării din magazine și 
cooperative — au loc pregătiri intense în 
vederea „Lunii cărții la sate". Librăriile 
sătești vot organiza în februarie largi 
acțiuni de difuzare, standuri și expo
ziții de carte pe diferite teme, colțuri 
cu noutăți editoriale, bazare cu progra
me artistice, vitrine festive. La pregă
tiri participă și cei peste 10 000 de în
vățători, profesori, medici, țărani, in
gineri — difuzori voluntari de carte.

Rețeaua de librării din mediul rural 
a cunoscut în ultimii ani o mare dez
voltare, crescînd față de 1960 cu 34 la 
sută. Nivelul valoric de desfacere a căr
ții a crescut, în aceeași perioadă, cu 286 
la sută. Rețeaua de difuzare a cărții la 
sate se dezvoltă în continuare. Se în
ființează noi puncte de desfacere a 
cărții în magazinele din sate, se lăr
gește activitatea librăriilor existente 
prin aprovizionarea lor cu un fond 
de carte din ce în ce mai bogat, prin 
dotarea lor cu mobilier adecvat și in
troducerea de procedee moderne de di
fuzare. Numărul librăriilor sătești în 
care s-a introdus sistemul de autoser
vire și accesul liber la raft a crescut.

Pentru a se asigura librăriilor sătești 
personal de specialitate, cu pregătire co
respunzătoare, la centrul școlar coopera
tist din Oradea se pregătesc cadre de 
librari sătești. Prima promoție a acestei 
școli, 100 elevi, și-au început activitatea 
la sfîrșitul anului 1964.

(Agerpres)

SCOLI
DE ȘOFERI
AMATOR I

Anul acesta funcționează 13 școli 
de șoferi amatori, organizate de către 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor — la București, Brașov, 
Brăila, Cluj, Constanța, Cîmpina, 
Focșani, Galați, Iași, Mediaș, Ploiești, 
Sibiu, Tg. Mureș. Printr-o recentă 
hotărîre, durata cursurilor la aceste 
școli s-a redus. Pentru obținerea 
carnetului de conducere de gradul 
II, cursurile durează aproximativ 
3 luni în loc de 6; pentru car
netul de conducere de gradul I și II, 
durata pregătirii este de 4 luni în 
loc de 6 ca pînă acum; durata șco
larizării pentru motocicliști nu s-a 
schimbat, 
Disciplinele 
circulație și 
sînt predate de instructori cu o înaltă 
calificare și practică automobilistică 
îndelungată. Reducerea duratei de 
școlarizare n-a afectat pregătirea e- 
levilor, deoarece numărul orelor de 
curs a crescut, programa analitică 
punînd un mare accent pe latura 
practică a activității de conducere și 
de întreținere a autovehiculelor. Par
cul de autoturisme și motociclete re
partizat acestor școli a fost comple
tat. Ele au fost înzestrate și cu un 
bogat material intuitiv, care ușurea
ză asimilarea cunoștințelor predate.

In curînd se vor deschide noi școli 
pentru șoferii amatori la Rm- Sărat, 
Deva, Bîrlad, Oradea, Baia Mare, 
Pașcani și în alte localități din țară.

rămînînd tot de 2 luni, 
principale — reguli de 
practica conducerii —

Telegrame 
ale conferințelor 

de partid

Pe peronul gării Băneasca, la plecarea delegației
Foto : Gh. Vințllă

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Varșovia, de
legația Republicii Populare Routi
ne, care va participa la ședința Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Delegația este alcătuită din tova
rășii Gheorghe 
prim-secretar al 
conducătorul delegației, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

La plecare, pe peronul gării Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ște-

Gheorghiu-Dej,
C.C. al P.M.R.,

fan Voitec, Gheorghe Gaston Marin, 
Gogu Rădulescu, de membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai orga
nizațiilor de masă, activiști de 
partid și de stat.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace, I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice, Răpi Gjermeni, ambasadorul 
R. P. Albania, Jeno Kuti, ambasa
dorul R. P. Ungare, Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, Wies- 
law Sobierajski, ambasadorul R. P. 
Polone, Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze, Hoang Tu, ambasadorul 
R.D. Vietnam, Siegfried Bock, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane, Țeveengombîn Davaasu- 
ren, însărcinat cu afaceri ad-lnterim 
al R. P. Mongole, Ivan Mangov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

construcției socialiste
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Buna aprovizionare a populației ora
șului Craiova cu legume proaspete 
pe timpul iernii și cu legume extra- 
timpurii și timpurii constituie obiec
tivul principal al activității desfășu
rate în sectorul de culturi forțate 
din cadrul secției Ișalnița a stațiu
nii experimentale agricole Șimnic. 
Aici se recoltează și se livrează pro
dusele obținute în 
cepînd de la 1 
nul trecut și pînă 
fost livrate circa
12 000 legături ceapă verde, 5 000 kg 
spanac, 500 kg verdețuri etc.), și se 
lucrează intens la plantarea în sere, 
pe 11 000 m p, a tomatelor. Pînă a- 
cum plantatul s-a și executat pe o 
suprafață de 8 000 m p. 
aceasta, se îngrijesc 
de castraveți și ardei, care voi 
ocupa o suprafață de 1 000 m p. în 
răsadnițe continuă lucrările de pre
gătire a amestecului de pămînt în 
vederea semănării verzei timpurii pe 
o suprafață de 300 m p, precum și 
pentru cultura tomatelor extratimpu- 
rii, protejate cu mase plastice. A Jn- 
ceput și confecționarea ghivecelor 
nutritive.

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ CONTINUĂ 
PROPUNERILE DE CANDIDAȚI 
Al FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

POPULARE
în pag. a ll-a: Relatări de la 

adunările oamenilor muncii

Conferințele organizațiilor 
nale de partid Făget, Oravița, 
Sighișoara, Craiova, precum și con
ferința organizației orășenești de 
partid Bîrlad au adresat Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, telegrame care relevă rea
lizările obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, în înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

în unitățile industriale ale raionului 
— se arată în telegrama conferinței 
raionale Făget — producția globală

raio- 
Deta,

1964 a fost realizată în proporție
106.1 la sută, producția marfă —
105.2 la sută, iar productivitatea

pe 
de 
de 
muncii a crescut cu 3,4 la sută față 
de plan, obținîndu-se pe seama de
pășirii acestui indicator 90 la sută 
din sporu] de producție. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din industria 
raionului depun eforturi și obțin 
produse de calitate tot mai bună. 
Succese importante au fost realizate 
și în întărirea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole de 
producție : în 1964, producția medie 
de porumb boabe la hectar a fost 
cu 280 kg mai mare decît în anul

răsadnițe (în- 
decembrie a- 
în prezent au 
27.000 salate,

Paralel cu 
răsadurile

Dinfr-o zi obișnuită oamenii și-au făcut 
sărbătoare. Trecuseră doar cîteva ore de 
la evenimentul care le prilejuia bucurie. 
De cîteva zile îl așteptam și noi cu ne
răbdare. Cu înfrigurare chiar. Dintre zeti 
de telefoane 
„Străpungerea

Filonul a 
ascunsă putea

Am făcut un pas în adîncul împietrit 
al muntelui. Un pas și încă unul. Pașii 
aceștia însemnau luni de muncă, de stră
danii și căutări pentru mulți oameni ; în
semnau puntea care unea perimetrul, 
marginile cunoscute ale pămîntului răs
colit și lumea necunoscută, primejdioa
să, tăinuitoare de metal. După mulți 
ani, locurile părăsite, inundate, ascultau 
zgomotul pașilor noștri, care cu greu se 
smulgeau din mîlul vîscos al galeriilor. 
Prudenți, pătrundem în hăul necunoscut.

Alți cîfiva pași. Toate brațele, toate 
lămpifele s-au îndreptat, mănunchi, spre 
un punct. Un strop din lumina și strălu
cirea soarelui coborîse în adînc. Genele 
filonului căutat clipeau, străluceau. Unul 
din obiectivele cele mai imediate și im
portante a fost atins. In fața minei se 
deschidea o nouă perspectivă. Prin stră
pungerea unor lucrări vechi și identifica
rea filonului, rezervele de minereu ale 
minei creșteau Producția anului 1965 se 
va putea desfășura în condiții bune.

Coloana de mercur a termometrului 
arăta afară, la suprafața minei, mai mult 
de —10° Celsius. Iarnă în toată puterea 
cuvînfului. Am străbătut (
aici, în partea de sud a
destul de anevoios. Troienele 
de genunchi.

Am înaintat pe un drum 
munte sub „arcul de triumf" 
lor împovărați de 
călăuză un firicel 
ginită, cu izvoare 
Munților Metalici, 
peste metereze 
drumul, cablurile,

lată-ne în punctul cel mai înaintat al

unul ne-a adus vestea : 
a avut loc“.
fost întîlnit. Comoara 

fi văzută, pipăită.

drumul pînă 
i Apusenilor, 

ne treceau

îngust de 
al copaci- 
Ne-a ținut

ru
zăpadă, 

de apă roșietică, 
în inima de metal a

Ici-colo se avîntau 
de munte, tăindu-ne 
corfele funicularului.

Cartierul Țiglina din Galați

st t * sa r '!t

precedent, au sporit efectivele de 
animale și productivitatea lor.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderi, lucrătorii de pe 
ogoare, învățătorii, profesorii, medi
cii și ceilalți oameni ai muncii în
făptuiesc politica partidului — se 
spune în telegrama conferinței ra
ionale Oravița. Se subliniază depă
șirea sarcinilor de plan pe 1964 la 
producția globală și marfă cu 4,81a 
sută și respectiv cu 4,1 la sută și 
sporirea, în același timp, a produc
tivității muncii cu 6,2 la sută față 
de sarcina planificată. Economiile 
suplimentare însumează peste 
2 100 000 de lei. în raionul Oravița 
au fost redate circuitului agricol 
peste 620 de hectare de pămînt, a 
crescut nivelul înzestrării tehnico- 
materiale în G.A.S., S.M.T., precum 
și în cooperativele agricole de pro
ducție. Gospodăriile agricole de stat 
au livrat peste plan 2 000 de tone de 
porumb, iar cooperativele agricole 
de producție și-au sporit producția 
vegetală și animală și au valorificat 
către stat importante cantități de 
produse.

în telegrama conferinței raionale 
Deta se subliniază că, deși condi
țiile climatice n-au fost cele mai 
favorabile, unitățile agricole socia
liste au realizat în 1964 o producție 
de cereale ce depășește cu 4,4 la 
sută pe cea obținută în anul prece
dent. Au sporit efectivele de anima-

SE REIAU LUCRĂRILE 
ADUNĂRII
GENERALE O.N.U.

Agenția Franca Presse trans
mite că la discuțiile generale din 
Adunarea Generală a O.N.U., ce 
vor fi reluate luni printr-un dis
curs al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, sînt înscriși 15 
vorbitori. In principiu, dezbaterile 
generale, care au început în luna 
decembrie anul trecut, urmează 
să fie închise vineri seara.

Primul ministru 
din Burundi 
a fost asasinat

Pierre Ngendandumwe, primul 
ministru al regatului Burundi, a fost 
asasinat la 15 ianuarie în timp ce 
părăsea spitalul din Bujumbura, 
unde și-a vizitat soția. Autorii aten
tatului nu sînt cunoscuți pînă în pre
zent. Printre primii arestați se află 
fostul prim-ministru Niyamoya, mi
nistrul comunicațiilor, P. Ngunzu, și 
secretarul general al federației mun
citorilor din Burundi, F. Bangemu.

(Continuare în pag. Il-a)

OW ÎN MUNȚII METALICI
minei, alături de cei ce-și serbează 
bucuria izbînzii. Luminițele lămpilor 
cercetau, la o palmă depărtare, filo
nul. O mînă a rupt din peretele stîn- 
cos o bucată de cuarț cit nuca. L-au cer
cetat cu priviri cunoscătoare, ca la mi
croscop — patru perechi de ochi. Chi
purile oamenilor se luminaseră. Bătăile 
inimilor lor aveau rezonanță în inima 
munților de metal. Dacă le-ar fi măsu
rat bucuria, coloana de mercur a ter- 
mometrului ar fi urcat neobișnuit de 
mult.

Lua sfîrșit acțiunea pentru urmărirea fi
lonului de metal. începea chiar din 
aceeași clipă alta nouă. Mult mai lungă. 
Sfîrșitul unei acțiuni și începutul alteia, 
aceea de exploatare propriu-zisă a filo
nului — marcate de joncțiunea dintre lu
crările miniere — se înfrepătrundeau.

Așadar, începînd cu una din zilele ce
lei de-a doua săptămîni a anului 1965, 
pe cablul întins de oțel al funicularu- 
lui minei, tot mai multe și mai împovă
rate vor fi corfele care vor duce mine
reul prețios spre stațiile de flotare.

Dar lucrurile au avut un istoric.
Drumurile din adîncurile împietrite 

ale acestei mine străvechi au fost cutreie
rate în lung și-n lat. Intr-unui din 
perimetrele minei se presupunea con
tinuarea

O

și-n 
minei se 

unui filon bogat de mine- 
spuneau geologii.
un veteran

Așa sus
ai minei. Locul 
greu de deli- 
munte. Gale-

reu. 
ținea 
era însă inaccesibil. Și 
mifat cu precizie în 
riile vechi au fost inundate de apă cu 
mulți ani în urmă. Pas cu pas, zona a 
fosf încercuită. Un perete de piatră de 
zeci de metri grosime îi despărțea de 
locul spre care năzuiau să ajungă.

In muntele de piafră, în labirintul lu
crărilor vechi, se acumulase ,,un munte"

de apă. Putea fi în stînga ori în dreapta. 
Putea fi chiar deasupra lor. Și în tăcere, 
ascuns (oricine o știa), pîndea mînios 
Au luat zeci de măsuri de prevedere 
pentru a fi oricînd pregătiți în fața ne
cunoscutului. Documentațiile minei vechi 
lipseau.''Hărțile existente nu erau pre
cise. De astă dată, greutatea mare cădea 
pe umerii specialiștilor topografi. Sarcina 
lor nu era deloc ușoară.

Dacă muntele ar fl fosf din sticlă 
sau cel puțin ar fi avut ferestre, minerii s-ar 
fi putut descurca singuri. Dar așa... Con
ducerea trustului minier din Deva a tri
mis în ajutorul minerilor pe șeful servi
ciului topografie. Zilele treceau una după 
alta. Săptămînile de asemenea. Încercă
rile nu dădeau rod. Au fost scuturate 
de praf hărți și măsurători vechi. In te
meiul lor a fost perforată în munte o 
gaură de foreză. Apoi încă una și încă 
una. In peretele galeriei găurile se des
fășurau în evantai. Fără rezultat. Galeria 
veche, inundată, n-a fost atinsă.

Un sondor adus special de la Teliuc 
dădea semne de nemulțumire. „Lucrărri 
de-o lună. Nu ne-am atins ținta. Măsu
rătorile sînt făcute pe bîjbîială. Pentru 
ce depunem eforturi V — se întreba el. 
Topograful șef al trustului ridica din 
Existau grade de incertitudine în 
topografilor.

Ideea urmăririi filonului, a 
lucrărilor vechi, ar fi putut fi ușor aban
donată. Inginerul șei al trustului a luat 
însă o hotărîre. Era ultima încercare.

O privire retrospectivă se Impune 
Au plecat la fața locului șeful serviciului 
investiții și adjunctul șefului serviciului to
pografie din trust. Al doilea se oferise sin
gur. Tineri încă, ei și-au asumat sarcina, 
răspunderea ultimei încercări. înaintea lor

umeri, 
munca

pășise un specialist căruia nimeni nu-i 
contesta priceperea, experiența. Totuși, 
cuvîntul topografului șef n-a fost precis. 
El s-a bizuit pe planuri vechi. Nu le-a 
verificat cu măsurători proprii. Pînă la 
urmă acestea s-au dovedit a fi eronate. 
„De-ar fi să nu dormim o sută de nopți 
pentru ca într-o zi, după măsurători și 
calcule precise, să putem afla drumul 
spre lucrările vechi, o vom face" — și-au 
spus.

Efectuau orientări geografice pe poli
gon, stabileau cote, zeci de stații de mă
surători. Inginerul topograf și însoțitorul 
lui pătrundeau în focuri greu accesibile 
pentru ei, dar-mite și pentru aparatură. 
Greutățile au fost luate pieptiș. Măsu
rătorilor li se da interpretare tehnică. 
Cotele erau calculate (prea puțin spus cu 
precizie milimetrică), recalculate, apoi 
din nou verificate.

Prima lor încercare și, totodată, ultima 
a adus raza izbînzii. Au fost stabilite 
pentru brațul lung al prăjinii forezei, di
recția, înclinarea, toate unghiurile. Trei 
zile și tot afîtea nopți încheiate, foreza a 
perforat 42 m de gaură în munte.

Prăjina și-a atins ținta. S-a produs 
erupția apei. Șuvoiul, mai gros decît 
brațul omului, năvălea cu o mare presiune 
prin ochiul adînc săpat în munte. In ga
lerie apa crescuse văzînd cu ochii ; pînă 
la glezne, pînă la genunchi. Pînă la piept. 
Cîfiva oameni i 
jire. Au montat 
au prins șuvoiul 
mat în șuviță.

Drumul spre 
chis. Minerilor le venea rîndul să ducă 
mai departe ștafeta. Presupusul filon se 
anunța aproape. La cîfiva zeci de pași. 
Apoi și mai aproape. In întîmpinarea lui 
veneau minerii. Săpau galeria pe direcția

se împotriveau cu îndîr- 
capul de erupție. Cu el 
în clește. L-au transfer-’

necunoscut a fost des-

indicată de fopografi. Ce-a urmat, cu
noaștem din primele rînduri ale reporta
jului.

In procetul-verbal al ultimei adunări 
generale a organizației de partid de la 
Trustul minier Deva a fost consemnat 
și cuvîntul șefului serviciului investiții.

— Avem toată încrederea în pregă
tirea tehnică, în capacitatea de muncă 
a șefului serviciului nostru topografie. 
Nu-i punem la îndoială rezultatele de 
pînă acum. In afară, bine înțeles, de fe
lul cum și-a rezolvat ultima sarcină. Sînt 
nedumerit de ce și-a ales drumul cel mai 
ușor, comod. In loc să facă măsurători, 
s-a acoperit pînă peste cap cu hîrtii vechi, 
eronate, care nu ne dădeau siguranța reu
șitei.

Reclădesc cîfeva Imagini: drumul 
îngust de munte spintecînd troienele, firul 
de apă roșietică, ruginită, izvorît din 
inima de metal a Munților Metalici, ca
blurile, corfele suspendate ale funicula- 
rului, mai împovărate astăzi decît pînă 
acum, genele sclipitoare ale filonului 
clipind, chipul oamenilor luminîndu-se 
de bucuria izbînzii. Mai presus decît fi
lonul din inima muntelui și mult mai 
prețios mi. se pare a fi filonul descope
rit în conștiința înaintată, în exemplul de 
abnegație al oamenilor întîlniți aici. Ea 
îi înalță deasupra tuturor comorilor pă- 
mîntene.

In genericul faptelor istorisite sem
nează : inginerii Ion Matei, șeful serviciu
lui de investiții, și Gheorghe Albu, ad
junct al șefului serviciului topografie din 
Trustul minier Deva; inginerii Frederic 
Mera, Mihai Andrei, șeful minei Nicodim 
Stoia, topograful Artur Polak, sondorul 
Nicolae Chereja, minerii din echipele 
conduse de Teodor Pis și Sabin Topor. 
Și încă mulți alții ca ei, participanți ne
mijlociți la joncțiunea din Munții Me-

Prima întîlnire 
după 43 de ani

Pentru prima dată în cei 43 de 
ani de la împărțirea Irlandei, 
primii miniștri ai Republicii Ir
landeze și Irlandei de Nord s-au 
întîlnit și au avut convorbiri con
sacrate unor probleme de interes 
comun. Comunicatul 
după convorbire arată 
căzut de acord să se 
explorarea măsurilor 
care ar putea fi posibile sau de 
dorit în calea consultării și cola
borării practice".

publicat 
că „s-a 
continue 
speciale

mijlociți la 
taliei.

Totul s-a 
ciunești.

întîmplat la mina Băifa-Cră-

Constantln MORARU

62 de ofițeri belgieni aru preluat 
instruirea armatei Iui Chombe. 
Sub comanda lor au loc exerciții 
cu soldații trupelor guvernului de 

la Leopoldville
(In pagina 6-a — relatări asupra 

situației din Congo)
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IN ÎNTREAGA tara continuă
PROPUNERILE DE CANDIDAȚI Al F. D. P.

Propunerile de candidați ai Fron
tului Democrației Populare în ale
gerile pentru Marea Adunare Na
țională continuă în întreaga țară.

Adunările din orașe și sate, la care 
participă un mare număr de oameni 
ai muncii de toate categoriile, de
semnează drept candidați conducă
tori de partid și de stat, reprezen
tanți ai organelor locale, muncitori, 
țărani, oameni de știință, scriitori, 
ârtiști, ingineri, medici, profesori, 
militari, femei, tineri, oameni ai 
muncii din rîndul minorităților na
ționale: Propunerile făcute sînt pri
mite cu căldură și aprobate cu en
tuziasm de participanții la adunări.

Prezentînd realizările obținute în 
anii puterii populare în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, în înflori
rea culturii și ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc, cei care 
au luat cuvîntul în adunări au 
subliniat că la baza tuturor succe
selor noastre stă politica înțeleaptă 
a partidului, munca plină de avînt 
a întregului popor pentru înfăp
tuirea acestei politici.

în adunarea oamenilor muncii din 
raza circumscripției electorale Con- 
stanța-Est a fost propus candidat al 
F.D.P. tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Numeroși alegători printre care 
ing. Dumitru Fuiorea, directorul 
Șantierului naval din Constanța, 
Vasile Baba, șef de brigadă la sec
ția manipulare mărfuri, susținînd 
propunerea făcută, au înfățișat 
transformările înnoitoare petrecute 
în Dobrogea.

în cei patru ani care au trecut 
de la ultimele alegeri de deputați 
în Marea Adunare Națională, orașul 
Constanța a cunoscut o puternică 
dezvoltare economică, socială și 
culturală. Au început lucrările de 
extindere și modernizare a portului, 
s-au pus bazele unei zone indus
triale a orașului. Peisajul Constan
ței s-a înfrumusețat o dată cu con
struirea de noi complexe de locuințe 
cu mii de apartamente, magazine 
moderne și importante lucrări gos- 
podărești-edilitare. Agricultura re
giunii cunoaște un puternic avînt, 
producția agricolă crește an de an, 
contribuind la schimbarea radicală a 
înfățișării satului dobrogean, la ri
dicarea nivelului de trai al între
gului popor. Vorbitorii au exprimat 
totodată angajamentul colectivelor 
din care fac parte de a întîmpina 
alegerile de la 7 martie eu noi suc
cese în producție.

Alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 1 oraș Baia Mare au 
propus candidat pentru alegerile de 
deputați in Marea Adunare Națio
nală pe tovarășul Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R. Luînd cuvîntul 
în adunare, maistrul miner Petre 
Boiceanu, de la exploatarea Săsar, 
prim-topitorul loan Cetățean III, 
de la Combinatul chimico-metalur- 
gic, Ecaterina Gabor, asistentă la 
Institutul pedagogic din Baia Mare, 
și alți participanți au relevat ma
rile transformări economice . și so- 
cial-culturale pe care le-a cunoscut 
regiunea Maramureș. în locul cîtor- 
va fabrici învechite, unde mii de 
muncitori își măcinau sănătatea, în 
regiune există azi uzine moderne 
de înaltă tehnicitate, în care se rea
lizează produse la un înalt nivel ca
litativ, similare celor obținute pe 
plan mondial. Industria regiunii 
produce azi în mai puțin de o lună 
tot atît cît se realiza în această 
parte a țării în întregul an 1938. în 
anul școlar precedent în regiunea 
Maramureș au fost terminate și date 
în folosință peste 370 săli de clasă. 
Vechea cetate a minerilor a devenit 
și un centru de învățămînt supe
rior. Institutul pedagogic a dat în 
acest an prima promoție de stu- 
denți.

în adunarea care a avut loc la Ba
cău muncitorii, tehnicienii, inginerii 
din întreprinderile „Steaua Roșie", 
„Muncitorul liber", Fabrica de con
fecții Bacău, „Proletarul", țărani co
operatori din Săucești, Letea Veche 
au desemnat drept candidat al F.D.P. 
pentru circumscripția electorală nr. 
1 Bacău-Sud pe tovarășul Leonte 
Răutu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Trecînd în revistă roadele înfăp
tuirii de către oamenii muncii din 
regiune a politicii partidului, vorbi
torii au arătat că în perioada care 
a trecut de la precedentele alegeri 
în Marea Adunare Națională au in
trat în funcțiune noi capacități de 
producție, cum sînt cele de la com
binatele chimice Onești, Piatra 
Neamț, Borzești. hidrocentralele de 

pe Bistrița, Combinatul de indus
trializare a lemnului Comănești. Ei 
au subliniat că astăzi producția in
dustrială a regiunii este de peste 10 
ori mai mare decît în anul 1938. 
Medicul emerit Stelian Popa, di
rectorul Spitalului unificat din Ba
cău, conf. Gh. Asan, rectorul Insti
tutului pedagogic, s-au referit în cu
vîntul lor la realizările social-cultu- 
rale. S-au dat în folosință mii de 
apartamente; orașul Bacău s-a îm
bogățit cu o casă de cultură, un ci
nematograf modern, noi școli medii, 
o maternitate, un centru stomato
logic model.

în anii ce au trecut de la ultime
le alegeri, orașul Oradea a cunoscut 
adînci transformări, care au fost re
levate la adunarea oamenilor mun
cii din circumscripția electorală nr. 
1 Oradea-Nord. Aici a fost propus 
candidat al F.D.P. tovarășul Leontin 
Sălăjan, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., mi
nistrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne.

Participanții la adunare — mun
citori, tehnicieni și ingineri de la U- 
zina „înfrățirea", Complexul C.F.R., 
fabricile de încălțăminte și confec
ții, țărani cooperatori, intelectuali și 
alți oameni ai muncii romîni și ma
ghiari — susținînd propunerea, au 
subliniat importantele succese obți
nute în regiune, ca urmare a tradu
cerii în viață a politicii partidului și 
guvernului. Luînd cuvîntul, ingine- 
rul-șef al Uzinei de alumină, Con
stantin Ștefănoiu, a spus printre al
tele: Ne mîndrim cu noua uzină de 
alumină, unul din obiectivele princi
pale ale șesenalului, tot așa cum ne 
mîndrim cu noul cartier din apro
pierea uzinei noastre, unde se con
struiesc 2 000 apartamente. în cu
vinte calde au vorbit și Ana Se- 
vereanu, muncitoare texțilistă la 
Fabrica „Crișana", pensionarul Eme- 
rlc Pusztay, generalul-maior Gheor- 
ghe Crăciun și alții, care s-au an
gajat să sprijine și în viitor deputății 
în activitatea lor, să contribuie la 
continua dezvoltare economică și în
frumusețare a orașului de pe Criș.

în circumscripția electorală nr. 1 
Craiova a fost propus candidat în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională tovarășul Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne. 
Numeroși participanți la adunarea 
care a avut loc cu acest prilej, sus
ținînd candidatura, au relevat suc
cesele dobîndite pe tărîm economic 
și social-cultural în regiunea și în 
circumscripția lor electorală.

în anii puterii populare, ca ur
mare a înfăptuirii politicii partidu
lui de industrializare socialistă, în 
această parte a țării au fost create 
noi ramuri industriale : extracția ți
țeiului și a cărbunelui, industria 
electrotehnică, a construcțiilor de 
mașini și utilaje agricole, industria 
de material rulant etc. Anul tre
cut producția industrială a regiunii 
a fost de 2,2 ori mai mare decît în 
anul 1959. în cadrul circumscripției 
electorale nr. 1 Craiova au fost con
struite noi blocuri de locuințe, școli, 
unități sanitare și magazine, au fost 
modernizate drumuri și s-au extins 
rețeaua de alimentare cu apă și 
iluminatul public. Unul dintre vor
bitori, Alexandru Dombi, directorul 
general al Uzinelor „Electroputere", 
a spus : Sprijin cu toată convinge
rea propunerea făcută. în numele 
colectivului uzinei mă angajez să 
luptăm și mai departe pentru îm
bunătățirea calității produselor, ast
fel ca prestigiul mărcii fabricii să 
fie ridicat tot mai sus.

Numeroși cetățeni au participat 
la adunarea din circumscripția elec
torală nr. 1 Timișoara-Est, unde to
varășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, a fost 
propus candidat al F.D.P. în alege
rile pentru Marea Adunare Națio
nală.

Regiunea Banat a devenit un vast 
șantier al construcției socialiste, au 
arătat în cuvîntul lor numeroși par
ticipanți la adunare. Stau mărturie 
acestei afirmații faptul că industria 
siderurgică a regiunii a dat în anul 
1964 de două ori mai mult oțel și de 
patru ori mai multă fontă decît se 
producea în 1938 în întreaga țară. 
La Reșița, Arad, Timișoara, Moldova 
Nouă, Lugoj s-au creat și dezvoltat 
noi întreprinderi. Pe ogoarele regiu
nii lucrează astăzi mai mult de 
22 000 mașini agricole. Importante 
realizări s-au obținut în domeniul 
învățămîntului, culturii, științei și 
artei. „Nivelul la care au ajuns ora
șul și regiunea noastră, cît și întrea
ga țară, este rezultatul politicii înțe

lepte a partidului", a spus ing. 
Gheorghe Boșneac, directorul Uzinei 
mecanice Timișoara. Muncitoarea 
Marta Muțiu de la întreprinderea 
„Industria lînii" și tehnicianul Iosif 
Bitto, de la Uzinele „Tehnometal", 
s-au angajat, în numele colectivelor 
întreprinderilor, ca sarcinile de pro
ducție din acest an să fie îndeplini
te, dînd numai produse de calitate 
superioară.

Adunarea de la Institutul agro
nomic „Tudor Vladimirescu" din 
Craiova, la care au participat mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
Combinatul chimic, de la întreprin
derea de construcții a combinatului 
și de la termocentrală, membri ai 
cooperativelor agricole de producție 
din vecinătatea orașului, cadre di
dactice, studenți, au desemnat can
didat al F.D.P. în circumscripția e- 
lectorală nr. 3 pe tovarășul Gheor
ghe Gaston Marin, membru al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Participanții la adunare au arătat 
cum se înfăptuiesc hotărîrile par
tidului cu privire la valorificarea 
superioară a resurselor naturale în 
scopul înfloririi patriei. Combinatul 
chimic, termocentrala de la Craiova 
—■ mari obiective ale planului șese- 
nal — aflate cu puțin timp în urmă 
doar pe planurile inginerilor, se 
înalță văzînd cu ochii. Și, o dată cu 
aceasta, vechea cetate a banilor cu
noaște adînci transformări. Pentru 
oamenii muncii s-au dat în folo
sință peste 100 de blocuri noi de lo
cuințe, complexe comerciale, dis
pensare medicale. Inginerul Ghenade 
Medeanu, de la întreprinderea de 
construcții-montaje de pe șantierul 
Combinatului chimic, dr. Mircea 
Dabija, Maria Eliescu, profesoară 
la școala medie nr. 1, și alți 
vorbitori, sprijinind candidatura 
propusă, s-au angajat să muncească 
neprecupețit pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru noi suc
cese în înflorirea patriei noastre.

Tovarășul Gheorghe Gaston Marin 
a mulțumit cetățenilor pentru cins
tea ce i s-a acordat de a fi propus 
candidat al F.D.P. în circumscripția 
lor.

în sala „Ciprian Porumbescu" din 
Suceava, numeroși oameni ai mun
cii din circumscripția electorală nr. 
1 Suceava-Vest au propus candidat 
al F.D.P. pe tovarășul Gogu Radu
lescu, membru al C.C. ai P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Politica justă a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare armonioa
să a tuturor regiunilor țării a adus 
și pe meleagurile sucevene roadele 
înnoirii socialiste. S-au ridicat mari 
întreprinderi industriale, cum sînt 
Combinatul de industrializare a lem
nului și Combinatul de celuloză și 
hîrtie, Uzina mecanică din Suceava, 
Fabrica de mobilă Rădăuți și al
tele. De la precedentele alegeri și 
pînă azi s-au construit în orașele 
regiunii 4 644 de apartamente. în 
Suceava au prins contui*  noi cartie
re moderne, cum sînt: Ana Ipă- 
tescu, Mihai Viteazu și altele. Des
pre toate acestea au vorbit pe larg 
numeroși alegători. Ing. Iliescu Ște
fan, de la Combinatul de industria
lizare a lemnului Suceava, a spus : 
Susțin propunerea făcută și vreau 
totodată să exprim hotărîrea mun
citorilor combinatului nostru de a 
da produse la cel mai înalt nivel ca
litativ. Au mai luat cuvîntul Zaha- 
ria Bostan, vicepreședinte al sfatu
lui popular regional, muncitorul 
Viorel Jucan, medicul Veronica Cio- 
banu, scriitorul Platon Pardău și 
alții.

Tovarășul Gogu Rădulescu a mul
țumit cetățenilor pentru cinstea ce 
i s-a acordat de a fi propus can
didat al F.D.P. în circumscripția lor.

Constructorii navali din Oltenița, 
muncitorii Fabricii de conserve „Va
lea Roșie", membrii cooperativelor 
agricole de producție din Oltenița 
și din comunele învecinate, cadrele 
didactice, tinerii și gospodinele care 
au participat la adunarea de la clu
bul șantierelor navale au desem
nat drept candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală nr. 18 pe to
varășul Constantin Tuzu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Susținînd candidatura propusă, 
vorbitorii au înfățișat realizări din 
regiunea București. Acolo unde în 
trecut nici nu se putea vorbi de in
dustrie — au arătat ei — s-au înăl
țat an de an obiective noi, printre 
care Șantierele navale Oltenița, Uzi
nele de reparații din Roșiori și Ciul-

nița, Fabrica de confecții din Călă
rași, Fabrica de conserve „Valea Ro
șie" etc. în ultimii patru ani pro
ducția medie în agricultura regiunii 
a sporit cu 12 la sută față de pe
rioada 1955—1960. „Am crescut, a- 
semenea milioanelor de tineri din 
țara noastră, sub grija părintească 
a partidului — a spus tînărul mun
citor Marin Viziru de la Șantierele 
navale. Viața mi-e plină de bucurii 
și am condiții optime ca prin mun
că să realizez ceea ce doresc". „Suc
cesele noastre, ca și ale celorlalți 
țărani cooperatori, a spus Ion Vlăs- 
ceanu, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Chirnogi, se datoresc ajutorului și 
îndrumării permanente ale partidu
lui și guvernului".

. Au fost, de asemenea, propuși în 
cadrul unor adunări ale oamenilor 
muncii drept candidați ai F.D.P. în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională : Anton Cataramă, ajus- 
tor matrițer la Uzina mecanică 
Muscel, în circumscripția electora
lă nr. 7 Cîmpulung, regiunea Argeș ; 
Viorel Uibaru, Erou al Muncii So
cialiste, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Lenauheim, 
în circumscripția electorală nr. 29 
Jimbolia, regiunea Banat; acad. 
Remus Răduleț, în circumscripția 
electorală nr. 7 Arad-Est ; ing. Bu
jor Roșea, directorul Uzinei de pro
duse sodice Govora, în circumscrip
ția electorală nr. 13 Ocnele Mari, 
regiunea Argeș ; Mihai Lupșan, mai
stru oțelar la Combinatul Siderur
gic Reșița. în circumscripția electo
rală nr. 9 Reșița ; Nicolae Asandei, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Văleni-Roman, în circum
scripția electorală nr. 24 Săbăoani,
regiunea Bacău ; Eleonora Nilca, vi
cepreședinte al Sfatului popular re
gional Brașov, în 
electorală nr. 15 
Stamatoiu, inginer 
rea „Tînăra Gardă", 
ția electorală nr.
București : Dumitru 
al Muncii
G.A.S. Pietroiu, în 
electorală nr. 10 Fetești, 
București ; Alexandrina 
tehnician la Fabrica de

circumscripția 
Avrig; lulia 

la întreprinde- 
în circumscrip- 
29 „Măgurele" 
Dumitru, Erou 

Socialiste, directorul 
circumscripția 

regiunea 
Tănascu, 
conserve

Buftea, în circumscripția electorală 
nr. 23 Buftea, regiunea București ; 
Victor Hălmăjan, inginer agronom, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Horoatul Crasnei, în 
circumscripția electorală nr. 26 
Crasna, regiunea Cluj ; Gh. Goina, 
Erou al Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție „Viață Nouă" din Sîntana, 
în circumscripția electorală nr. 
19 Sîntana, regiunea Crișana 
Nicolae Careiog^ lăcătuș meca
nic la Fabrica de ciment din Med
gidia, în circumscripția electorală 
nr. 4 Medgidia ; prof. dr. Dumitru 
Moțoc, decanul Facultății de chimie 
alimentară a Institutului politehnic 
din Galați, în circumscripția electo
rală nr. 25 Grădiștea, regiunea Ga
lați ; mecanicul de locomotivă Giu- 
lay Konrad Iullu, în circumscripția 
electorală nr. 15 Teiuș, regiunea Hu
nedoara ; Nicolae Munteanu, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din Tănacu, în circum
scripția electorală nr. 14 Costești, 
regiunea Iași ; ing. Marin Gheorghe, 
directorul exploatării miniere Cav- 
nic, în circumscripția electorală nr. 
15 Ocna Șugatag, regiunea Maramu
reș ; Pop loan, președintele coope
rativei agricole de producție Bălca- 
ciu, în circumscripția electorală nr. 
17 Jidvei, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară ; Ion Stroe, maistru la 
Uzina mecanică din Plopeni, în cir
cumscripția electorală nr. 26 Slănic, 
regiunea Ploiești ; Teodor Grămadă, 
miner la Ostra, în circumscripția 
electorală nr. 6 Gura Humorului, 
regiunea Suceava ; Llviu Hulubaș, 
profesor la școala medie nr. 1 Ră
dăuți, în circumscripția electorală 
nr. 12 Rădăuți, regiunea Suceava; 
Florica Șerban, președintă a Comi
tetului regional al femeilor Argeș, în 
circumscripția electorală nr. 8 Ru- 
căr ; Gh. Ungurașu, secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R., 
în circumscripția electorală nr. 5 
Traian, regiunea Bacău ; Uborny Mi
hai, prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid Sf. Gheorghe, în cir
cumscripția electorală nr. 10 Bara- 
olt, regiunea Brașov ; Ermil Tudor 
Bălătlcă, maistru la Uzinele „Laro- 
met", în circumscripția electorală nr. 
25 „Progresul" București; ing. Au
rora Zonte, de la cooperativa agrico
lă de producție Cermei, în circum
scripția electorală nr. 17 Beliu, re
giunea Crișana.

Sala de lectură a bibliotecii Facultăți! de limba șl literatura romina de la Universitatea București; stu
denții pot consulta aici peste 100 000 de volume — cărți, manuale șl tratate — precum și numeroase reviste, 

publicații periodice din țară și de peste hotare Foto : M. Andreescu

DIN ACTIVITATEA
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR

preocupărilor 
profesională

In centrul 
pregătirea

Dobîndirea unei înalte pregătiri 
profesionale de către toți studenții, 
formarea unei atitudini înaintate 
față de muncă și învățătură, obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
la examene constituie obiective prin
cipale asupra cărora se concentrează 
întreaga activitate desfășurată în 
institutul nostru. Alături de ceilalți 
factori care acționează pentru înde
plinirea acestor sarcini de mare răs
pundere, asociația studenților își a- 
duce contribuția printr-o permanen
tă îndrumare a grupelor de studenți 
către studiul sistematic și aprofun
dat, ajutîndu-i pe tineri să valorifi
ce la un nivel corespunzător condi
țiile de învățătură și de viață care 
le sînt asigurate.

Asociațiile studenților, cu con
cursul organizațiilor U.T.M., spri
jină pregătirea profesională a 
viitorilor specialiști prin formarea 
unei opinii colective în favoarea 
participării regulate a tinerilor la 
cursuri și seminarii, îndeplinirii o- 
bligațiilor din programul de prac
tică, prezentării integrale la sesiu
nile de examene și colocvii etc. în 
același timp, ele intervin în această 
direcție prin diferite acțiuni cum 
sînt: organizarea și desfășurarea la 
un nivel superior â muncii cercuri
lor științifice studențești, ținerea 
unor concursuri profesionale, confe
rințe și simpozioane pe teme de spe
cialitate, pregătirea excursiilor și vi
zitelor de documentare în uzine și 
pe șantiere.

Cele 20 de cercuri științifice, 
bunăoară, în care activează peste 600 
de studenți din institutul nos
tru, aduc o contribuție de seamă 
la formarea viitorilor ingineri con
structori. Decanatele, colectivele de 
catedră au un rol important în sta
bilirea unei tematici corespunză
toare și în îndrumarea studenților 
spre tratarea competentă a subiec
tului cercetat. Nu mai puțin însem
nată este contribuția asociațiilor la 
antrenarea unui număr cît mai 
mare de studenți în activitatea 
cercurilor științifice și, legat de a- 
ceasta, la folosirea cu un randa
ment sporit a bazei materiale de 
cercetare științifică. încă din pri
mele zile ale acestui an universitar, 
o dată cu deschiderea cercurilor, 
ne-am propus să menținem același 
ritm de activitate științifică; fiecare 
cerc să-și respecte planul de șe
dințe, iar studenții să fie sprijiniți 
în obținerea informațiilor bibliogra
fice necesare și în soluționarea la 
timp a temei propuse. Cercurile ști
ințifice de construcții metalice de la

Un bogat orizont de cunoștințe
în diferite ocazii, tinerii și-au ma

nifestat dorința de a participa la ac
țiuni interesante și atractive, care 
să contribuie la lărgirea cunoștințe
lor de specialitate și de cultură ge
nerală. După părerea noastră, con
tactele personale cu specialiști și 
oameni de știință, artă și cultură 
răspund în bună măsură setei de a 
cunoaște a studenților. De o largă 
participare a tinerilor se bucură sim
pozioanele, dintre care menționăm: 
„Ce a dat tineretului regimul demo
crat-popular", organizat la anul II 

Facultatea de construcții civile, de 
geotehnică și fundații de la Facul
tatea de construcții feroviare, dru
muri și poduri ș.a. au reușit anul 
trecut să-și desfășoare activitatea în 
condiții bune. Pentru perioada ur
mătoare, Consiliul U.A.S., prin co
misia sa științifică, va propune rec
toratului ca în tematica cercurilor 
științifice să fie incluse îndeosebi lu
crări care ajută pe studenți să ca
pete o informare amplă și aprofun
dată despre nivelul cercetărilor din 
domeniul respectiv.

O dată pe semestru organizăm 
concursuri profesionale sub forma 
unor lucrări scrise, al căror subiect 
este legat de un capitol mai impor
tant din statică, rezistența materia
lelor, mecanică, termotehnică ș.a. 
Fixate cam cu 30 de zile înaintea 
sesiunii, ele sînt pentru studenți un 
bun prilej de a adînci și sistema
tiza materia pregătită pentru exa
mene și colocvii și, în plus, de a-și 
lărgi orizontul cunoștințelor de spe
cialitate. în preajma actualei se
siuni de colocvii și examene și în fo
losul pregătirii studenților am orga
nizat un astfel de concurs la anali
za matematică pentru anul I, meca
nică pentru anul II, statică pentru 
cei din anul III.

Necesității de informare științifică 
îi răspund și conferințele și simpo
zioanele profesionale, mult apre
ciate de tineri. Studenții institutu
lui nostru au putut cunoaște pro
bleme de proiectare, de tehnică a 
construcțiilor, cu prilejul întîlnirilor 
avute cu proiectanți și ingineri con
structori de pe șantierele Hidrocen
tralei Argeș, Combinatului siderurgic 
de la Galați etc. Din conferințele ți
nute și din filmele documentare vi
zionate cu asemenea ocazii, tinerii au 
aflat multe lucruri interesante cu pri
vire la succesele obținute în desfășu
rarea lucrărilor, realizările și pers
pectivele muncii de cercetare, sarci
nile viitorilor ingineri constructori 
ș.a. Studenții Facultății de construc
ții feroviare, drumuri și poduri au 
avut o întîlnire cu specialiști ai 
șantierului Hidrocentralei de la Por
țile de Fier, iar la Facultatea de 
construcții civile s-a desfășurat recent 
simpozionul „Modernizări în con
strucțiile de locuințe". Au fost or
ganizate, de asemenea, vizite și ex
cursii de studii pe șantiere și în în
treprinderi.

Asist, univ. Constantin BOGDAN 
președintele Consiliului U.A.S. 
din Institutul de construcții — 
București

al Facultății de comerț, „Eminescu — 
cel mai mare poet romîn" și „Clasi
cii picturii universale", ținute la anii 
I și II de la Facultatea de economie 
generală.

în fiecare toamnă, studenții anu
lui I sînt primiți cu căldură de co
legii lor. Pentru ei se fac ex
cursii și vizite la Muzeul Doftana, 
Muzeul de istorie a partidului, Mu
zeul de artă al R. P. Romîne etc. 
Totodată, ei primesc sprijin în or
ganizarea diferitelor acțiuni cultu
ral-educative, sînt înscriși în forma
țiile artistice ale institutului, la 

cercurile de inițiere muzicală, la ci- 
neclub.

Numeroși studenți participă la ac
tivitatea diferitelor formații artistice. 
Avem o echipă de teatru, o forma
ție de dansuri populare și una de 
fluierași, un grup de recitatori, pre
cum și brigăzi artistice de agitație 
în fiecare facultate. Spectacolele 
susținute de aceste formații, cu pro
grame interesante și tinerești, s-au 
bucurat în repetate rînduri de o 
deosebită apreciere nu numai din 
partea studenților noștri, ci și a ti
nerilor de la Fabrica de confecții și 
tricotaje-București, a colegilor noștri 
de la Institutul de medicină. și far
macie, cu care studenții de la I.S.E. 
întrețin legături prietenești.

Cu sprijinul studenților Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu", 
în cercul nostru de audiții muzicale 
se țin periodic prelegeri pe 
teme de istorie a muzicii, însoțite 
de exemplificări pe discuri. Expu
nerea „Cum să ne îmbrăcăm", ur
mată de o prezentare de modele or
ganizată cu concursul Casei de Mode 
București, a fost deosebit de apre
ciată de către studenți. Cineclu- 
bul, în cadrul căruia funcțio
nează secții de fotografie și de ci
nematografie, organizează săptămî- 
nal, cu concursul A.C.I.N., pentru 
studenții institutului nostru, proiec
ții de filme, întîlniri cu regizori și 
actori de cinematograf, discuții des
pre arta ecranului.

Preocupările iubitorilor de artă se 
îndreaptă și spre alte direcții. A- 
proape zilnic, comisia cultural-ar- 
tistică din cadrul Consiliului U.A.S. 
organizează vizionări în comun ale 
spectacolelor de teatru, operă și ba
let, operetă, audieri ale concertelor 
de muzică simfonică. în anul univer
sitar trecut au fost difuzate în rîn- 
durile studenților peste 35 000 de 
bilete.

Ținînd seama că peste 65 la sută 
dintre studenții noștri locuiesc în că
mine, multe din acțiunile cultural- 
educative se desfășoară aici. Prin 
mijlocirea stației de radioamplifi
care, care difuzează emisiuni spe
ciale, sau cu sprijinul brigăzilor ar
tistice, organizăm aici concursuri 
„Cine știe, cîștigă", recenzii de cărți 
literare, discuții privind grija pen
tru bunurile din cămin și cantină, 
respectul față de programul de stu
diu individual al colegilor ș.a. Nu 
mai puțin importantă este activitatea 
desfășurată de comisiile socială și 
sportivă din cadrul Consiliului 
U.A.S.

Firește, în zilele premergătoare co
locviilor și examenelor, ca și acum, 
în sesiune, asemenea activități sînt 
mult mai reduse, tocmai pentru a 
da tinerilor posibilitatea să-și con
sacre tot timpul liber pregătirii te
meinice. Ele vor fi reluate însă după 
vacanța de iarnă. în perioada va
canțelor studenții merituoși benefi
ciază de trimiteri la odihnă în stațiu
nile de munte sau pe litoral, parti
cipă la excursii în circuit, iar în in
stitut și în afara sa se organizează 
periodic competiții sportive.

îndrumați de organizația de par
tid și U.T.M., cu sprijinul conducerii 
institutului și facultăților, ne pro
punem să asigurăm un conținut și 
mai bogat activității cultural-educa
tive, să valorificăm la un nivel su
perior posibilitățile de care dispu
nem.
Asist, univ. Gheorghe DULGHERU 
președintele Consiliului U.A.S. din 
Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin" — București

Succese importante în desăvirșirea 
construcției socialiste

(Urmare din pag. I-a)

le și productivitatea acestora, ceea 
ce a permis depășirea cu 11 la sută 
a cantităților de carne vîndute sta
tului. Oamenii muncii din întreprin
derile industriale și unitățile coope
rației meșteșugărești au produs noi 
sortimente de bunuri de consum, au 
extins prestațiile de servicii către 
populație și se angajează să îndepli
nească și să depășească sarcinile ce 
le stau în față în 1965.

Informăm conducerea partidului 
— se menționează în telegrama con
ferinței raionale Sighișoara — că 
în 1964 lucrătorii din agricultura 
raionului au făcut ca rodul pămîn- 
turilor să fie tot mai bogat, obținînd 
recolte bune la porumb, cartofi și 
sfeclă de zahăr. Veniturile bănești 

ale cooperativelor agricole de pro
ducție au crescut; a crescut și ave
rea obștească, ajungînd la 70 000 000 
de lei. Gospodăriile agricole de stat 
au realizat peste 3 000 000 lei bene
ficii. Succese importante s-au înre
gistrat și în ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al oameni
lor muncii. Au fost date în folosin
ță 56 noi săli de clasă, au fost elec
trificate încă 7 localități, s-a extins 
rețeaua comercială, vînzîndu-se 
populației mărfuri în valoare de 
peste 149 milioane de lei.

Telegrama conferinței raionale 
Craiova relevă succesele obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, în dezvolta
rea economiei raionului. Dezvoltarea 
gospodăriilor agricole de stat, întă
rirea economico-organizatorică a 

cooperativelor agricole de producție, 
creșterea producției vegetale și ani
male au permis vînzarea către stat 
a unor cantități sporite de produse. 
Au crescut răspunderea și compe
tența organizațiilor de partid în 
conducerea economiei.

După ce menționează depășirea 
sarcinilor de plan pe anul trecut, 
telegrama conferinței orășenești 
Bîrlad relevă că au fost obținute, 
peste prevederile sarcinilor, econo
mii în valoare de 3 521 000 de lei și 
12 000 000 lei beneficii. Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad și-a dublat pro
ducția cu un an și o lună mai de
vreme față de prevederi.

Toate telegramele subliniază că 
succesele obținute sînt o dovadă a 
creșterii conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, o dovadă a dragos
tei și atașamentului lor față de 
partid. Strîns uniți în jurul Comi
tetului Central al Partidului, comu
niștii și-au exprimat hotărîrea să 
nu-și precupețească nici în viitor 
forțele1 pentru traducerea în viață a 
politicii înțelepte a partidului, pen
tru obținerea de noi succese în de- 
săvîrșirea construcției socialiste.

TEATRE: Sala Palatului R. P. Romîne: 
Al 8-lea magnific (Spectacol prezentat de 
Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" — 
orele 19,30). Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne : Coppelia (orele 11), Ma
non (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Paganini (orele 10,30), Tîrgul de 
fete (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (sala Comedia) : Scrisoarea 
pierdută (orele 10), Inșir-te mărgărite 
(orele 15), Eminescu (orele 19,30), (sala 
Studio) : Avarul (orele 10), Să nu te joci 
cu dragostea (orele 15), Moartea unui 
artist (orele 19,30). Teatrul de Comedie: 
Somnoroasa aventură (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Clipe de viață 
(orele 10), Opera de trei parale (orele 
15), Copiii soarelui (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii 
cuminte, Crlstofor (orele 10 și orele 15). 
Dragă mincinosule (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Act ve- 
nețian (orele 10). Hipnoza (orele 15,30). 
Oedip (orele 19,30), (sala Studio) : Scan
daloasa legătură (orele 10,30), Sonet pen
tru o păpușă (orele 16), Zizi și... formula 
ei de viață (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Jurnalul unei femei 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Ruy Bias (orele 11). Oricît ar 
părea de ciudat (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24): Harap Alb (orele 10,30), Soldatul Fan
faron (orele 16). Teatrul evreiesc de stat: 
Cîntărețul tristeții sale (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caraglale" (Str. 30 
Decembrie nr. 9): In lumea apelor (orele 
11), Anna Christie (orele 20). Teatrul 
Țăndărică : Băiatul și vîntul (orele 11), 
Eu și materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satlrie-muzlcal „C, Tănase" (sala

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
Victoria) : Carnaval la Tănase (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre frumu
sețe (orele 17 și orele 20). Circul de stal: 
Circus București (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Retrospectiva
Georges MOliOs : Luceafărul (orele 19). 
Cintind în ploaie : Republica (8,15; 10,15; 
12,30; 14,30; 16,45: 19; 21,30), București
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Can- 
Can — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15).
Soție pentru un australian — cinema
scop : Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
21), Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21), Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Valsul nemuritor : Carpați (10; 12; 14; 
16). Șeful : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (9,45; 12.15; 15: 17,45:
20.30) , Flamura (10; 12,30; 15; 17,30; 20).
La patru pași de infinit : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Roșu și negru
(ambele serii) : Central (9.30; 13; 16,30; 20). 
Judecătorul de minori : Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Ziua fericirii — cine
mascop : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Po
veste de pe Don : Union (11; 15,30; 18;
20.30) . Program pentru copil : Doina (10; 
11.15; 12,30). Maria : Doina (13.45; 16: 
18,15: 20,30). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — Cluj 1964 : Timpuri Noi 
(10; 12,15: 14,15; 16,15; 18,30; 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop : Glu- 
leștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). In-

tîlnlre cu spionul : înfrățirea între po
poare (10; 15,30: 17,45; 20), Tomis (9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (10; 
12,15: 16; 18,15; 20.30). Musafiri eludați pe 
muntele de gheață : Cultural (15,30: 18;
20.30) . Sălbaticii de pe rîul morții —
cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Progresul (11,30; 15; 17; 19; 21). Ve
selie la Acapulco : Buzești (10; 12,15;
15,15: 17.45; 20,15). Șapte ani de căsnicie — 
cinemascop : Bucegi (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Viitorul (13,45; 16; 18,30; 21). Casa
neterminată : Unirea (11; 16; 18,15; 20,30). 
Diavolul deșertului : Flacăra (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). încurcătură blestemată : 
Vltan (15; 17,45; 20,30), Ferentari (10,30; 
14,30; 17,15; 20). Ghinionistul : Munca (16; 
18,15; 20,30), Colentina (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20). Climate — cinemascop : Popu
lar (11; 15,15; 18; 20,45), Moșilor (15; 18; 
20,45). Hatarl (ambele serii) : Arta (10; 13; 
16,15; 19,30). S-a întîmplat la miliție — 
cinemascop ; Cosmos (16; 18; 20). Cala- 
buch : Melodia (9,45; 12,15; 15,15; 18;
20.30) , Drumul Sării (11; 15,30; 17,45; 20). 
10 de minute pînă în zori : Volga (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 30 de ani de 
veselie : Rahova (10,30; 12,30; 15; 17; 
19: 21). Hamlet — cinemascop: Lira (15,30; 
19). Teama : Cotrocenl (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Ivallo : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Rețeta gospodinei. 9,30 — Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar — A.B.C.-ul 
patinajului — Telejurnalul pionierilor — 
Unde au dispărut T, 8 și 9 7 (scenetă de 
Chira Dragomir), 11,00 — Emisiunea pen

tru sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Aventurile lui Robin Hood (XV) 
— Tezaurul. 19,35 — întîlnire muzicală în 
septembrie — reportaj cinematografic. 
19,55 — Filmul artistic „Banda de lași". 
21,30 — Visul unei nopți de iarnă — emi
siune muzlcal-distractlvă. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil cu înnourări mai 
accentuate în sudul tării. Local în Olte
nia a nins, iar în Dobrogea s-a semnalat 
izolat ploaie și lapoviță. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 7 grade la Constanța și minus 14 
grade la Joseni. Local s-a semnalat cea
ță. în București : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost mai mult senin. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a atins 3 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19, 
și 20 ianuarie. In țară : Vreme în curs 
de încălzire treptată în toate regiunile 
țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale la început sub 
formă de ninsoare, apoi sub formă de 
lapoviță și ploaie. Vîntul va sufla potri
vit din sectorul vestic. Temperatura va 
crește. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, iar maximele 
între minus 4 și plus 6 grade. Seara și 
dimineața la începutul intervalului se 
va produce ceață locală. în București : 
Vreme în curs de încălzire. La începu
tul intervalului va ninge slab, apoi va 
ploua. Vîntul va sufla potrivit din sec
torul vestic. Temperatura aerului în 
creștere.
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u
u ndeva, în apropiere, lătra 

spart un cîine. Parcă ar fi 
simțit că sub turla sondei 
părăsite, la adăpost de 
șuierul neostoit al viscolu

lui, se ascunsese un om. Hămăia do
git, prelungindu-și ultimul lătrat în
tr-un urlet lupesc, parcă ar fi chemat 
o haită, sau, poate simțind-o prin 
preajmă, voia s-o înspăimînte cu ur
letele lui lugubre. Peste schela ador
mită nu se auzea decît pufăitul 
motoarelor de la sondele active, în
depărtat, obosit, parcă vălătucit în 
omăt, tulnicele nesfîrșite ale visco
lului buciumînd în noapte, și acel 
lătrat de cîine uitat în ger, sfîrșin- 
du-se cînd printr-un schelălăit de 
suferință, cînd printr-un urlet de lup 
singuratic.

Omul de sub turla sondei părăsite 
se lupta cu somnul. își simțea capul 
umflat de ger, amorțit, grumazul în
țepenit, pleoapele reci, grele ca 
plumbul, urechile înfundate, mîinile 
și picioarele cu măduva oaselor în
ghețată. Somnul îl învăluia legănîn- 
du-i făptura chircită de frig pe pal
mele lui pufoase, făcîndu-i trupul 
ușor și uitarea dulce. Dar el nu tre
buia să adoarmă. A adormi însem
na a muri. Cît de cumplită e lupta 
omului cu somnul 1 Parcă nimic, nici 
oamea, nici setea, nici frigul, nici 

arșița, nu se biruie atît de greu ca 
somnul. Omul tresărea din ațipire în 
panică, parcă s-ar fi trezit cufundat 
în adîncul unei ape tulburi unde tre
buia cu orice preț să se miște, să 
dea din mîini, din picioare, să se 
zbată, pentru a ieși la suprafață și 
a respira. Dar nu mai putea clinti 
nici un deget. Doar capul și-l dădea 
greu pe spate și cu ochii împăienje
niți privea în sus, spre vîrful turlei, 
ca în gura unui horn văzut pe di
năuntru De acolo, ca din gîtul unei 
pîlnii răsturnate, se cernea în valuri, 
pulbere de gheată. Lemnăria sondei 
vechi scîrțîia la fiecare rafală a vis
colului și vîrful turlei pierdut în ne
gura vineție se clătina zgîrîind întu
nericul. Sonda părăsită fusese pre
făcută în șură pentru cocenii de po
rumb tăiați în toamnă, legați snop 
și aruncați acolo claie peste grăma
dă. Zăpada viscolită izbea în frun
zele uscate făcîndu-le să freamăte, 
să foșnească neîntrerupt ca și cînd 
cineva, ascuns în întuneric, ar fi mo
totolit tntr-una niște foi de ziare 
vechi.

Și cum privea așa spre petecul de 
cer, ochii i se închideau încet și, 
amorțit de frig și de oboseală, capul 
i se înclina ușor spre piept sau spre 
umăr. Iar în căderea scurtă, în clipa 
cînd alunecarea se transforma în 
prăbușire, omul tresărea, pentru ca 
imediat, pleoapele ridicate doar 
pentru a stăvili mișcarea cenușiului 
și a opri cufundarea nesfîrșită a 
somnului, să i se încarce din nou cu 
plumb și, grele, să-i acopere ochii. 
Apoi totul reîncepea, cu întreruperi 
din ce în ce mai rare, mai îndepăr
tate, mai scurte. Era frînt. Zilele și 
nopțile de alergătură fără ostoi în 
acel sfîrșit de ianuarie 1933, prin 
Ploieștiul cuprins de febra grevei, 
goana de la o rafinărie la alta de 
cîte zece ori pe zi și. mai ales, fri
gul, ÎI doborîseră. Și totuși, atunci, 
cînd alergase nebunește făcînd legă
tura între greviști, nu simțise nevoia 
să doarmă. Dar acum, după ce to
tul sau aproape totul trecuse, deși 
nimeni nu-1 putea spune ce se pe
trecea acolo de unde plecase, obo
seala îl biruia.

Cîinele nu mai lătra. Doar visco
lul foșnea în coceni purtîndu-și bu
ciumele pe cer, iar lemnăria sondei 
vechi scrîșnea amarnic ca o moară 
de vînt priponită sub furtună. Dar 
cîinele tăcea. Omul trase cu urechea 
la zgomotele de afară. Aștepta să 
audă lătratul acela care să-1 zmul- 
gă din ghearele somnului menținîn- 
du-1 treaz, gata să sară și să se a- 
pere. Dar somnul parcă biruise și 
cîinele care lătrase în pustiu căci 
urletul lui prelung, de fiară rănită, 
sau scheunatul plîngăreț de animal 
care cerea să fie lăsat undeva la 
căldură, nu se mal auzea. Omul se 
simțea și mai singur, 
în lupta inegală cu 
gînd îndemna cîinele 
părea că îl cunoaște 
spart, dogit, că 
de vînătoare al 
dar conștiința îi 
gește. că Țompi 
putea să latre, 
celulei f‘ 
nul său. 
toăre, plictisit, apatic, cu ochii plini 
de urdori, cu urechile pleoștite ca 
două cîrpe muiate de ploaie, cu o 
limbă leneșă care îi atîrna afară 
din bot, Inutil de lungă, moale, ume
dă. lipicioasă ca o bucată de gela
tină.

— Bă stîrpitură, i se adresă comi
sarul : Pă mine mă știi, Melu mă 
cheamă... Asta-i Țompi 1 O să-ți țină 
de urît... Bagă bine la cap, dacă 
după o noapte nu spui cine-i ăla pe 
care l-ai aiutat să fugă, să-mi zici 
mie cuț'i 1 Asta ar face-o și pe mai
ca domnului să spună cine fu sfîn- 
tu' duh, bă 1 E blînd, da să nu-1 calci 
pe coadă... Are o meteahnă. Ai s-o 
vezi cînd te-or încolți aghioasele. Și 
să nu te atingi de haleala lui că te 
rad 1 Chiar dacă te lasă el. nu scapi 
de mine... Hai Țompi, ai grijă de 
domnu... Auzi stîrpitură ? Cînd ți-o fi 
de-ajuns. să mă strigi 1 Mesteacănu

și mai obosit, 
amorțirea. In 
să urle, i se 
după lătratul 

era Țompi, dulăul 
comisarului Melu, 

spunea că se ama- 
era mort și nu mai 

11 vedea în ușa 
ținut în lesă de stăpî- 

Era un dulău de vînă-

„Singur" este un fragment din ro
manul Trei zile din viața lui Al. 
Cosma la care loan Grigorescu lu
crează în momentul de față. Eroul, 
activist de partid, este surprins de 
autor în trei momente din viața 
sa, cîte o zi la o distanță de cîțiva 
ant una de alta, aparent nelegate 
între ele. Fragmentul pe care îl 
publicăm reprezintă un moment din 
prima zi a lui Al. Cosma, cînd, tri
mis să restabilească o legătură de 
partid la Moreni, după greva petro
liștilor din 1933. eroul rămîne sin
gur, izolat sub turla unei sonde pă
răsite, în luptă cu amorțirea.

loan GRIGORESCU

veni

din ce tn ce

mă-tii, dacă nici Țompi nu ți-o 
de hac. atunci... Hai bă, fă loc la 
cîine, ce belești, ochii la mine î Stir-

I pitura dracului I
i — Don’ comisar, pe mine Cosma 

Alexandru mă cheamă, aia e! De ce...
— Cosma Alexandru, boule 1 

Să-mi spui tu mie după o noapte cu 
Țompi cum te cheamă, idiotule 1... 
Mai ești și colțat 1 Da' ai să vezi 
tu 1 O să-1 ții minte cîte zile oi aveai 
Cosma Alexandru... Hm 1 Animalu I...

Și împingîndu-i dulăul în celulă, 
comisarul plecă.

Lui Cosma, Țompi i se păru un 
cîine pașnic, bătrîn, leneș și som
noros, incapabil să sperie sau să 
supere pe cineva. Deși el îl primise 
fără prietenie, cîinele începu să dea 
din coadă și să-1 privească cu com
pătimire, ca și cînd și-ar fi cerut 
iertare pentru cele ce avea să-i 
facă. Nu-i plăcea să fie mîngîiat dar 
stătea cuminte într-un colț al celu
lei privindu-1 pe om cu un singur 
ochi. Cînd li se aduse mîncarea se 
ridică leneș și, ca un vechi deținut, 
mirosi mai întîi castronul omului, 
apoi pe al lui, hotărînd singur care 
îi era porția. Hlăpăi bucățile de car
ne lăsîndu-i lui Cosma fiertura de 
arpacaș apoi, cu aceeași privire de 
compătimire, aproape omenească, 
se retrase în colțul lui tîrînd un os 
pe care începu să-1 roadă plictisit. 
Cosma își mîncă fiertura trăgînd cu 
ochiul la mîncarea cîinelui care mi
rosea a carne friptă și a sos bun. 
Apoi, lăsînd dulăul în plata dom
nului, se așeză să doarmă. Era frînt 
de oboseală. De cînd căzuse în 
ghearele poliției fusese ținut cînd în 
pumni, cînd în vorbă bună, numai 
să spună cine era omul căruia el îi 
acoperise fuga. 11 luase pe „nu știu' 
în gură și nu spusese nimic. Știau 
ei bine cine era, dar voiau să-1 facă 
să spună unde se afla și cine îl 
ascundea mai departe. Și de l-ar fi 
făcut chisăliță în bătăi, el nu le-ar 
fi spus-o. Aia e 1 11 dureau toate oa
sele și nu-și găsea o poziție bună 
ca să poată adormi. Cînd în cele 
din urmă închise ochii, nici nu apu
că bine să-și lipească pleoapele că 
Țompi își lăsă osul 
Uitătura îi era 
cruntă, ca de bes
tie înfărîtată, ure
chile i se ciuliseră 
și colții îi ieșeau 
din botul negru, 
îmbăloșat. Mîrîi 
prelung, apoi hă- 
măi o dată scurt, 
spart, de se încreți 
aerul în celulă. 
Cosma se ridică 
în picioare gata 
să se apere. Dar 
cîinele, văzîndu-1 
treaz, se potoli și 
continuă să-și ron
țăie osul.

— Ptiu 1 Lighioa
na dracului 1... Că 
urît mai știi să 
faci 1 Credeam că 
ai mîncat ceapa 
ciorii de te-ai zbîr
lit așa... Crapă-ți osul 
mă, nu te supăr, nu mă superi, ce 
dracu te-a apucat ?

Și Cosma se așeză din nou la lo
cul lui. Dar mult timp, nu mai putu 
adormi. Cînd, în cele din urmă, în
chise din nou ochii, cîinele se 
repezi în el ca turbat. Omul tre
sări năucit de agresivitatea ani
malului și abia își smulse mîneca 
hainei dintre colții lui fioroși. Cosma 
nu era credincios, dar se cruci. Rîse 
strîmb, mai mult în ciudă, și încercă 
să se împrietenească cu Țompi vor- 
bindu-i frumos. Dulăul se mai potoli.
II asculta pe Cosma ca un copil 
mare și prost. Privea omul în ochi 
cu nedumerire și dădea încet din 
coadă parcă arătîndu-i că nu avea 
nimic cu el, numai să fie cumsecade 
și să nu adoarmă. Cînd îl văzu mai 
îmbunat, Cosma închise ochii. După 
o secundă, fiara îi sări în piept ur
lînd ca turbată.

— Hrrroauu 1...- Hrrr-hrrooaa... 
Hrroauuuu I...

și sari ca ars.

Afară cîinele lătra
mai ațîțat.

Hotărî să rămînă în 
făcuse și atunci, în 
petrecută cu Țompi în 
că somnul avea să-l biruie mai greu. 
Deși își strînsese bine poalele scurtei 
în jurul brîului, se descheie la nas
turi și își trase ceasul din buzunarul 
de sub curea. în întunericul sondei 
moarte, nici măcar nu îi putea citi 
cadranul. Scăpără un chibrit strîn- 
gîndu-i lumina în palma făcută căuș 
și, după ce zări limbile ceasului, îl 
stinse și îl aruncă cu grijă, să nu 
dea foc la coceni. Nu-i venea să 
creadă. Era numai opt și un sfert. 
Nu venea nimeni. De la șase seara 
aștepta sperînd că Arhip avea să 
vină, sau dacă nu el, atunci altcine
va dintre tovarășii lui care să-l caute 
acolo, la locul stabilit. Doar era sin
gur și străin în Moreniul acela cu
prins de febra evenimentelor și nici 
măcar n-avea unde trage peste 
noapte. Hotărî să mai aștepte. Se 
strînse cum putu mai bine în scurtă, 
își vîrî manșetele pantalonilor în ca- 
rîmbii bocancilor și își trase mănu
șile peste mînecile hainei. Geanta de 
lucru, o servietă veche în care Vic
toria, soția lui, îi pusese un prosop 
și ceva de-ale gurii, și-o vîrî la spate 
apăsînd-o cu umerii în scîpdurile 
sondei. își zicea că înainte de a 
adormi și a i se înmuia picioarele, 
avea să-i cadă servieta, și trebuia 
s-o simtă cumva și să se trezească. 
Ca să-și alunge somnul își încordă 
auzul desfundîndu-și urechile cu în
ghițituri dese și scurte.

Rămase așa rezemat de peretele 
turlei pînă cînd simți că picioarele i 
se înmoaie și că încet, încet, alunecă 
în jos o dată cu servieta pe care o 
apăsa cu spatele. Ațipea. Nu era to
ropeala căldurii ci amorțirea frigu
lui, somnul rece, perfid, dulce, ame
țitor care îl ademenea cu fantasme 
ciudate, halucinante, spre încreme
nirea înghețului.

...Cînd îi punea labele din față pe 
umeri, Țompi îi ajungea cu botul la 
creștet. Avea labe grele care îl apă
sau spre pămînt. Cosma era un om 
firav, cu făptura aproape pirpirie, 
păstrîndu-și în trăsături ceva de 
adolescent întîrziat. I se părea că 
toți cei mai înalți ca el erau niște 
adevărați uriași. Avea fața prelun-

picioare, așa 
prima noapte 
celulă, și știa

amîndoi aveți aceeași inimă 1 Măi, 
Țompi mă, măi băiatule mă, tu ești 
prost mă, ai fost învățat să faci o 
ticăloșie și o faci fără să înțelegi de 
ce... Mă, dar tu ai auzit de șoricioai- 
că, mă ? Ne-om mai întîlni noi... Scap 
eu de aici cumva, că trebuie să 
scap, și-o să te aștept, mă, undeva, 
pe lîngă casa lui Melu, și-ai să vii 
mă, că acum mă cunoști, iar eu o 
să te tratez cu salam și șoricioaică. 
Să adormi dracului pentru totdea
una dacă pe alții nu i-ai lăsat tu să 
doarmă..

în prima noapte petrecută cu 
Țompi în celulă, tîrziu, a apărut beat 
comisarul Melu. I-a aruncat cîinelui 
niște oase învelite într-un șervețel 
de masă și l-a privit cum mănîncă, 
mîngîindu-1 cu tandrețe pe cap. 
Țompi își clătina coada stufoasă 
gudurîndu-se și scheunînd bucuros. 
Comisarul l-a privit pe Cosma cu 
un aer amuzat.

— Nu prea te văd bine, stîrpitură. 
Vrei să soilești și nu poți. Nu crezi 
c-ar fi mai bine, să-mi spui acu’ și 
să ți-1 iau pe Țompi de aici ? Să 
știi că ăsta n-are somn. Mîine ai să 
fii ca o cîrpă, ți-o spui io : nimic nu 
e mai al dracului decît să nu poți 
dormi... Nu te bate nimeni, nu te în
jură nimeni, ai și crăpelniță, da' ești 
ținut așa, la reflectare... Văz că ți-a 
cam șifonat țoalili... Eeee 1 Da n-ai 
fost deloc cuminte, Țompi dragă. 
Ți-ai înfipt și colții. Băi stîrpitură, 
bagă bine la cap, ăsta e în stare să 
te omoare, uită-te la el, e cît un vi
țel... Numai io știu cît mă costă ha
leala lui. Puneți scobitori între ploa- 
pe, că dacă te vede soilind îți vîră 
colții-n gît 1 Hai, nu profita acu’ și nu 
dormi că te plesnesc. Băi stîrpitură, 
n-auzi ? Sau dormi pă tine, ca ăia, 
neputincioșii ? Na o țigară și suge-o 
să nu zici că sînt io om rău... Da' 
afacerili sînt afaceri, nenicule, io 
trebuie să aflu unde se pitește ăla, 
și aflu cum pot... Na, aprinde. Ce 
sînt io dă vină că ai insomnie ?

îi aruncă lui Cosma o țigară și 
chibriturile și se ridică cu greu de 
lîngă cîine.

— Asta nu doarme bă, stîrpitură, 
să știi 1 E ca jivina aia a maicii Vi
nerea din poveste. Cu un ochi aici, 
cu ălălalt pe lumea ailaltă... Dacă 
ai să reziști pînă mîine, atunci ești 
cineva... E 1 Noapte bună. Și ți-am 
spus, dom’ ne... Cum ziceai că-ți 
zice ? Aaaa I Cosma Alexandru. Nu 
te-atinge de haleala lui că atunci 
mă reped io și mușc tare.

A fumat țigara comisarului 
sete.

Și acum, sub turla sondei părăsite 
unde se ascunsese, Cosma ar fi vrut 
grozav să fumeze pentru a-și mai a- 
lunga somnul, dar n-avea ce.

★
In cea de-a doua noapte petrecută 

în tovărășia cîinească a lui Țompi, 
animalul parcă turbase, iar el nu mai 
avea putere să ridice plumbul 
pleoapelor. Se ruga de cîine ca de un

cu
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acolo, huidu-

...Omul ascuns sub turla cu coceni 
tresări. Undeva în apropiere, cîinele 
singuratic începuse din nou să la
tre în viscol. Nu, nu era Țompi. Cos
ma ar fi vrut mult să fie el, și să-l 
aibă acolo, sub turla sondei părăsi
te, unde se ascunsese. Știa că Țompi 
nu l-ar fi lăsat nici o secundă să 
adoarmă. Sau poate că ar fi încre
menit amîndoi înghețați de gerul în
ceputului de februarie. Cîinele lătra 
mereu, aproape, tot mai aproape, ca 
și cînd ar fi dat tîrcoale sondei pă
răsite. Printr-un reflex, Cosma în
cepu să caute prin hruba strimtă, 
plină de coceni uscați, acoperiți cu 
promoroacă, animalul acela atît de 
dușmănit, cu urechile lui pleoștite, 
cu ochii triști, urduroși, și limba 
moale, umedă și lungă, atîrnîndu-i 
inutil din botul rece. Acum nu-1 mai 
ura. S-ar fi bucurat să-1 aibă alături, 
să nu fie singur, și cineva să nu-1 
lase să adoarmă. Dar nu era nimeni.

Se ridică cu greu. Avea șalele în
țepenite, iar în toți mușchii simțea 
mii de ace. O durere surdă îi intrase 
în oase, și mai ales în degetele și în 
gleznele picioarelor care, probabil, 
începuseră să-i degere. își scoase 
un bocanc și începu să-și frece laba 
piciorului. Mișcarea îi întețea dure
rea, dar știa că numai așa putea 
ieși din amorțire. Frecă îndelung, gî- 
fîind de efort, mai întîi un picior, 
apoi celălalt, întinse obielele pe 
gura bocancului și se încălță cău- 
tînd să-și învelească bine ciorapii 
de lînă în cîrpele reci. Ii era mai 
bine. Se bătu pe spate izbindu-și 
brațele încrucișate, pînă cînd simți 
că începe să se încălzească.

gă, slabă, măslinie, cu obrajii supți, 
cu un nas cam prea mare pentru a 
nu-i tulbura armonia chipului, doi 
ochi negri, cu o privire pătrunză
toare dar neiscoditoare, vioaie dar 
mai ales plină de căldură. Părul ne
gru, ondulat, și-l purta pieptănat 
peste cap, tuns lung, aproape cu 
chică, așa că mereu îi ieșea de sub 
șapca cenușie o șuviță rebelă, căzu
tă peste o ureche. Avea umerii 
strîmți, colțuroși, pieptul costeliv, 
brațele lungi, cu mîini slabe și de
gete subțiri, noduroase, cu unghiile 
întotdeauna îngrijite. Melu nu fusese 
prea departe de adevăr cînd îi spu
sese „stîrpitură". Era ca argintul viu, 
om cu o forță interioară rar întîlnită. 
Rezistase bătăilor urlînd ca din gură 
de șarpe dar nu divulgase nimic. Și 
așa, jucat în picioare, la interogato
rii tot colțat rămînea. Numai Țompi 
putea să-i mai vină de hac. Și iată-i 
împreună în aceeași celulă, păzin- 
du-se unul pe altul, om și animal fo
losind toată perfidia de care erau 
capabili spre a se induce reciproc 
în eroare Cîinele, dormind numai cu 
un ochi, prietenos ori de cîte ori 
omul era treaz, devenea fiară cum
plită, de neîmpăcat, imediat cum își 
vedea tovarășul de celulă picotind. 
Probabil simțea după respirație cînd 
îl prindea somnul pe om. Atunci mî- 
rîia furios și dacă omul nu începea 
imediat să-i vorbească, gudurîn- 
du-i-se înainte ca un cîine, se repe
zea să muște. Cosma încercase să-i 
acopere capul cu haina lui. Era frig 
în celulă și Țompi n-a protestat a- 
tunci cînd omul l-a învelit cu haina 
lui. S-a strîns covrig sub ea și a în
ceput să moțăie. încetul cu încetul, 
Cosma i-a tras învelitoarea mai spre 
grumaz, apoi spre cap, reușind să-i 
acopere botul umed și ochiul deschis. 
Spera ca astfel să poată închide și 
el ochii. Dar cîinele a sărit de sub 
haină, scuturîndu-se ca de ceva ne
plăcut. Intr-adevăr, hainele lui de 
distilator, miroseau a benzină. Și 
șapca lui păstra un iz ciudat de 
benzină și de transpirație, ambele 
mirosuri îndulcite de aroma aproape 
stinsă a uleiului de nucă cu care 
își dădea pe păr. Atunci cînd Cosma 
era în serviciul de noapte sau cînd 
lipsea din oraș, Victoriței îi plăcea 
să-și pună pe pernă una din șepcile 
lui și să adoarmă cu obrazul pe 
căptușeala ei.

Cosma își îmbrăcă haina bodogă
nind furios :

— Nu-ți place, lighioană 1... Eu sînt 
gata să stau în frig pentru tine, nu
mai să nu te mai văz mîrîind ca a- 
pucat de streche, și ție îți pute I A 
ce-oi fi vrînd să miroasă haina mea, 
mă ? A hoit, asta poate ți-ar fi con
venit... Mînca-te-ar stăpînă-tu fript, că

om, dar animalul nu-i înțelegea nici 
limba, nici suferința. Hlăpăia jacom 
carnea adusă de Melu care ceruse 
să se facă liniște în tot beciul, ca 
„pacientul*  lui, lăsat pe seama lui 
Țompi, să nu fie tulburat. Și, într-a- 
devăr, era liniște în tot beciul. Doar 
hămăitul spart al lui Țompi izbucnea 
din cînd în cînd, urmat de un mîrîit 
înfundat și de zgomotul tîrșîfrii unui 
corp greu prin celula în care cîinele 
fusese închis. Om și cîine se urmă
reau cu ură, gata să sară unul la 
celălalt și să se sfîșie. Țompi nu-și 
mai părăsea poziția de luptă, ci, ri
dicat pe labele din față rînjea ară- 
tîndu-și colții galbeni și privind omul 
cu ochii înroșiți de furie. Cosma nu 
mai avea putere nici măcar să vor
bească. Se întorsese cu spatele la 
cîine, în picioare, și își rezemase 
capul pe brațul îndoit, sprijinit de 
perete. Cînd simțea că animalul in
trigat de nemișcarea lui se pregătea 
să sară, se întorcea brusc spre el, 
crunt, amenințător, și atunci vedea 
că dulăului i se făcea frică. Dar asta 
nu putea continua la infinit. Bestia 
nu cunoștea somnul, și omul trebuia 
să doarmă. Mișcările lui erau din ce 
în ce mai puțin brusce, amenințarea 
tot mai potolită și mai deznădăjdui
tă, picioarele 
țină, capul îi 
pleoapele nu 
chide.

refuzau să-l mai sus- 
cădea greu în piept, 

i se mai puteau des-

*
Și totuși, trebuia să plece. Asculta 

cu încordare, căutînd să distingă în 
zgomotele schelei scuturate de vis
col, apropierea cuiva care să fi fost 
trimis acolo pentru el. Dar nu venea 
nimeni. Minutele se scurgeau încet 
și orășelul dintre dealurile cu sonde 
amuțea tot mai mult Numai cîinele 
acela fără somn spărgea noaptea 
și șuierul lugubru al viscolului cu 
lătratul lui hodorogit. Cosma se chir
cise cu genunchii la gură, cu mîinile 
vîrîte în mînecile scurteicii, cu u- 
merii gheboșați, cu servieta strînsă 
în brațe, cu capul plecat peste piept 
să nu piardă nimic din căldura pro
priei respirații. Parcă îi înghețaseră 
și gîndurile. Pe fundul pleoapelor 
reci, grele ca plumbul, închise, per
sista aceeași imagine : se vedea pe 
el însuși încremenit de frig, acoperit 
de chiciură ca de un mucegai de 
gheață, înțepenit pentru totdeauna, 
fără suflare...

Totul i se părea ridicol de simplu. 
Era un fost grădier la „Vega”, șomer 
de cinci săptămîni, om de legătură 
într-o organizație ilegală comunistă, 
căsătorit, fără copii. Participase la 
greva petroliștilor ploieșteni și dă
duse o mînă de ajutor la organiza
rea ei. Sosise la Moreni, o zi după 
înăbușirea grevei, să se ascundă de 
mînia comisarului Melu, care apă-

ruse brusc la Ploiești, și să restabi
lească legătura de partid p'.eidută 
din cauza căderii cîtorva tovarăși. 
Omul cu care trebuia să 
tîlnească tușese arestat în 
moment, și el rămăsese 
fără nimeni cunoscut, fără 
gazdă cît de cît sigură, într-un oră
șel speriat, cutremurat de teroare 
Se adăpostise sub o sondă părăsi
tă și, adormind în ger, înghețase 
Atît. Era puțin, de necrezut de puțin 
și de simplu- Și totuși, n-ar mai fi 
putut adăuga nimic... Că încercase 
să-și reamintească ceea ce credea 
el că avusese mai important în via
ță... O făcuse într-un fel straniu, de
zordonat, halucinant din pricina is
tovirii, a toropelii, a somnului uci
gător cu care luptase pe viață și pe 
moarte, încît totul îi apăruse într-un 
amalgam de neînțeles. Nu-1 înduioșa 
cîtuși de puțin propriul sfîrșit. Sim
țea doar o ciudă rea, seacă, răvă
șitoare, amestecată cu o mînie surdă 
dar neputincioasă.

Nu, nu venea nimeni. Nici Arhip, 
nici altcineva... Era timpul să plece, 
altfel nu mai găsea țipenie în oră
șelul adormit sub viscol. Ar fi trebuit 
s-o facă mai de mult dar se temuse. 
Credea că cineva trebuia, totuși, să 
vină, și îi era frică să nu-1 caute a- 
colo abia după ce el plecase. Apoi, 
se gîndea că în orășelul înghețat, 
un om singur, hoinărind pe străzi 
noaptea, nu putea să nu pară sus
pect. Trebuia să se ridice, să plece 
și să caute o casă de oameni în 
care să se adăpostească. Dar nu se 
putea urni din 
greu picioarele 
chii cu pieptul, 
pîrîindu-i ca și 
sticlă. Plumbul 
parcă i se întărise în oase devenind 
atît de rece și de greu încît n-avea 
puteri să-l îndoaie. De ce adormise? 
Cînd și cît timp îl furase somnul ? 
Poate numai cîteva secunde, doar 
atît cît îl lăsase cîinele care mușca 
viscolul afară. își amintea bine ce 
gîndise în ceasurile acelea lungi, 
nesfîrșite, cînd așteptase să se pe
treacă cu Arhip o minune. Și totuși, 
își pierduse controlul și adormise. 
Desigur, n-au fost decît 
acelea chinuitoare, de 
fără sfîrșit, ca în beția 
din care se smulgea cu 
deauna în panică, parcă în pieptul 
lui s-ar fi repezit de fiecare dată 
blestematul acela de cîine lăsat a- 
colo să-l chinuie cu meteahna lui 
păcătoasă. Acum, fiecare mișcare, 
oricît de mică, însemna dureri cum
plite dar trebuia să biruie amorțea
la morții.

se în- 
ultimul 
singur, 

vreo

loc. își întinse cu 
apăsîndu-și genun- 
Simți încheieturile 
cînd ar fi fost de 
cald al somnului

momentele 
prăbușire 

morții albe 
greu, întot-

★
Viscolul bîntuia în orășelul ador

mit ca într-un pustiu. Sunau sirenele 
schelei de unsprezece noaptea și ul
timul schimb de muncitori se făcea 
aproape pe nesimțite. Umbre grăbi
te se sirecurau pe lîngă troiene, cîte 
un felinar își mișca lumina la vreun 
colț de stradă, sub șuierul viscolu
lui se zbătea undeva, pe un acope
riș dezgolit, o foaie de tablă spe
riind cîinii din împrejurimi. Cosma 
porni în neștire pe străzi. Spera să-i 
iasă în cale vreo mașină întîrziată 
care să-l ia și să-l ducă oriunde, 
numai să poată sta în cabina șofe
rului, la adăpost. Se opri lîngă un 
felinar și privi în lungul străzii pus
tii. Sticla lămpii cu gaz se afumase 
și lumina abia mai pîlpîia sbuciu- 
mată de loviturile neistovite ale vis
colului care scutura felinarul. Pe 
stîlpul de lemn al felinarului erau li
pite mici anunțuri scrise pe bucă
țele de hîrtie. Lumina era prea pu
țină, cuvintele lor nu se puteau citi. 
Cosma făcu eforturi să descopere 
vreun bilet de închiriat, dar la lumi
na pîlpîitoare ochii îi căzură pe un 
petec de hîrtie în mijlocul căruia se 
vedea destul de clar un semn cu
noscut : secera și ciocanul. Era un 
manifest abia lipit, căci zăpada îi 
întinsese cerneala și cînd Cosma îl 
pipăi cu vîrful degetelor simți cleiul 
proaspăt de dedesubt, încă neîntă
rit. Un val de căldură îi străbătu în
treaga ființă. I se părea că lucrul 
acela trebuia să fie un mesaj spe
cial pentru el, că acolo se afla scris 
ceva important de care depindea 
rostul lui acolo, în orășelul adormit, 
ostil, străin, copleșit de gemetele 
viscolului. încercă să citească da: 
cuvintele manifestului nu se puteau 
distinge. Se uită lung în jur scrutînd 
strada pustie apoi scoase chibritul 
din scurteică și scăpără un băț. 
Vîntul îi smulse flacăra înainte de 
a reuși s-o apropie de bucățica de 
hîrtie. Mai scăpără unul și ținîndu-I 
în căușul palmei aruncă un strop de 
lumină peste cuvintele manifestului: 
„Marea grevă... petrolifer... guvernu
lui trădător... solidarității clasei... 
teroare... rafinării și schele... decapi
ta... proletariatului... trăiască... de
plină... trăiască !...*.  Chibritul se 
stinse. Nu înțelegea mare lucru, nu 
putuse citi cuvînt cu cuvînt ci doar 
pe acelea pe care cerneala nu se 
întinsese încă. Vru să mai aprindă 
un chibrit dar chiar în clipa cînd îi 
pipăia gămălia potrivind-o pentru 
scăpărici, de undeva izbucni un 
țignal prelung de polițai. Cosma se 
îndepărtă în grabă.

In apropierea sondei părăsite 
i simți pe urmele lui fornăit de diha

nie. Se răsuci pe călcîie și căută 
speriat tn beznă. O matahală nea
gră înota greoi prin troieni mîrîind 
ațîțată de apropierea omului. Era 

■ cîinele. Se oprise la cîțiva metri de 
Cosma și scurma zăpada de parcă 
s-ar fi pregătit să sară. Ochii îi scli
peau în întuneric, verzui, fosfores- 
cenți, ca de lup, un fierăstrău parcă 
îi hîrîia în gîtlej iar colții îi meste
cau mirîitul întărîtat. Cosma își țu
guie buzele și țîțîi prietenos, bătîn- 
du-se cu palma peste genunchi. Ar 
fi vrut să și-l apropie, să-l ducă cu 
el acolo, sub turla sondei din apro
piere care se clătina ca un catarg 
bătut de furtună, să-i țină de urît și, 
poate, de cald Dar cîinele scoase 
un lătrat fioros trăgîndu-se pe labe
le din spate gata să se repeadă. 
Cosma porni de-a-ndaratelea spre 
sondă căutînd să țină cîinele la dis
tanță cu vorbă blîndă și gesturi 
prietenești. Călcîiele 1 se împiedicau 
de 
trei 
rile 
gul 
era 
lemnăriei bătute de viscol.
lătra spart și Cosma se temea să nu 
îi sară în piept. Cît era de istovit și 
de înghețat i-ar fi fost imposibil să-i 
reziste. Dar dulăul parcă simțea 
moartea pătrunsă în trupul omului 
ce se tîra spre sondă, că nu îndrăz
nea să se apropie prea mult. Cos
ma bîjbîi printre snopii de coceni 
intrarea sub turlă și se trînti pe lo
cul unde îl așteptase pe Arhip. Era 
mai adăpost decît afară, dar sufla
rea înghețată a viscolului pătrundea 
și acolo. Pulberea de gheață cernu
tă prin geamblacul turlei se așter
nuse ca o brumă groasă peste co
ceni și, în răstimpul celor trei cea
suri cît îl părăsise, locul devenise și 
mai inospitalier. Cîinele dădea tîr
coale turlei lătrînd ca apucat. A- 
poi, încetul cu încetul, totul încre
meni, zgomotele schelei se înfunda
ră în noapte iar furia cîinelui se po
toli. O liniște albă se lăsă, 
zguduită de viscol se mișca 
zgomot, cocenii tremurau fără 
mai foșnească, pulberea de gheață 
părea din vată. Adormise. Mai tre
sări o singură dată cuprins de pa
nica morții și în clipa aceea zgomo
tele din jur, brusc dezlănțuite, îl a- 
jutară să se desmeticească.

Atunci, în beciul comisarului Melu, 
la începutul celei de-a doua nopți 
în tovărășia lui Țompi, omul deve
nise fiară iar cîinele parcă își rîdea 
de el omenește. Rînjea dezvelindu-și 
colții galbeni, mîrîia, se repezea și 
înhăța prefăcîndu-i hainele în niște 
zdrențe care abia i se mai țineau 
înșirate pe trup. Iar Cosma, amețit 
de nesomn, era între viață și moar
te. S-ar fi năpustit asupra animalului 
să-i înfigă gheara în gîtlejul păros, 
dar abia se mai ținea pe picioare. 
Cîinele era odihnit, mînca bine și 
dormea pe furiș lăsîndu-și omul să 
moțăie atît cît să-i fie sperietura mai 
tare cînd i se repezea în piept. Se 
urau crunt dar nici unul nu își pu
tea schimba natura. Omul trebuia să 
doarmă, iar animalul inconștient nu 
putea să nu facă ceea ce fusese în
vățat. Atunci, lui Cosma îi trecu prin 
minte să inverseze rolurile. Gîndul 
acesta îi provocă o bucurie sadică, 
dîndu-i puteri. Cîinele nu trebuia 
lăsat să doarmă nici măcar o 
cundă. Și în clipa cînd fiara își 
chidea ochii, omul striga la ea, 
repezea, izbea cu sete, arunca 
ce-i cădea sub mînă. Țompi scheu- 
na dezorientat, ezitînd între hotărî- 
rea de a-i înfige omului colții în gît 
și instinctul de a bate în retragere 
atunci cînd cel ce-i fusese încredin
țat în pază, devenea stăpînul.

După cîteva ceasuri de luptă Cos
ma se văzu cîștigînd teren. Cîinele 
tot mai obosit căuta un ungher unde 
să se încolăcească și să doarmă. 
Lătratul lui era tot mai istovit, furia 
din ce în ce mai neputincioasă, 
țeasta grea, botul îmbăloșat, ochii 
tulburi, părul zbîrlit de sudoarea 
spaimei. Acum lupta se dădea între 
doi adormiți. Iar unul din ei trebuia 
să învingă. Tîrîndu-se în lungul pe
reților, omul obliga cîinele să mear
gă fără încetare, striga la el, fluiera, 
își ridica cu greu picioarele grele 
ca plumbul, izbea, nelăsîndu-i fiarei 
nici un răgaz pentru a închide ochii. 
Cînd li se aduse din nou mîncarea 
cîinele refuză să se atingă de cas
tronul lui. A treia noapte, Cosma 
părea un lunatic. Țompi dădea sem
ne de turbare. îi tremurau labele, 
coada i se pleoștise, urechile i se 
umeziseră și blana lui degaja o 
putoare de cîine plouat.

Omul simțea că victoria lui 
aproape.

Un lătrat puternic îl smulse 
gînduri. Cîinele de afară dădea 
coaie sondei hămăind sălbatic. Par
că se dusese undeva și revenise în
soțit de o haită. Parcă se auzeau 
pași omenești și voci strigîndu-se în 
noapte Cosma încercă să se ridice 
dar nu putu. își încordă auzul cău
tînd să distingă zgomotele străine 
acoperite de lătratul turbat Nu era 
decît viscolul.

cocenii de porumb retezați la 
palme d.e pămînt sau în spină- 
troienilor culcați de vînt în lun- 
ogorului înghețat. Turla sondei 
aproape. I se auzea scîrțîitul 
“ ........................ Cîinele

turla 
fără 

să

se- 
în- 
se 
cu

era

din 
tîr-

CARTEA
DE ARTĂ
Șl
MUZICALA

Anul acesta oor vedea lumina ti
parului noi cărți de artă publicate 
de Editura Meridiane. Printre aces
tea se află un album Tonitza pre
fațat de Corneliu Baba, un album 
Brincuși, cu o prefață de Geo Bog- 
za, precum și un album Ciucurencu 
cu o prefață de Dan Grigorescu. In 
colecția „Maeștrii artei rominești" 
vor apărea volumele Th. Aman și 
N. Dărăscu, iar în colecția „Maeștrii 
artei universale", un volum Rem- 
brandt. In colecția „Artiști romîni" 
vor apărea volumele A. Jiquidi, 
Vida Geza, Gh. Anghel, A. Ciupe. 
Se inaugurează o serie de plachete : 
„Artiști romîni contemporani", din 
care sînt în lucru cele consacrate lui 
Brăduț Covaliu, Ion Pacea, Ion 
Vlad, Ion Gheorghiu, Eugen Popa, 
Florica Cordescu, Spiru Chintilă. 
Din seria „Artiști străini contem
porani" vor apărea un volum din 
grafica lui Favorski și un album 
Cuttuso. In colecția „Arta pentrw 
toți" sînt programate volumele dr 
pre Lucian Grigorescu, H. Catarc 
St. Dumitrescu, I. Iser. Un voluni 
va reuni reproduceri după „Tapise
rii flamande în Muzeul de artă al 
R P. Romîne", iar trn altul va cu
prinde 64 de reproduceri colorate 
după cele mm frumoase pînze din 
pictura modernă și contemporană ‘ 
romînească. comentate de Dan 
Hăulică.

Din domeniul criticii și istoriei ar 
tei, în preocupările ed ‘urii intră vo
lumele : „r , 
acad. G. Oprescu, 
vol. II de Alpatov, ,„ 
în sec. al XIX-lea“ a 
„Pictori moderni" de^ 
„Frescele din Tassili" . 
Totodată amintim lucrării 
în ulei" de Stephanow 
culoare" de Camilian 
„Tratat de sculptură", 
Baraschi, „Anatomia < 
HI, de G. Gluțescu.

Cîteva cărți vor r 
despre artă ale unor 
Dintre acestea amintiri . 
dalta" de Tudor Argh ezi, 
artă" de K. H. Zam Iracci, 
mente din Jurnalul Iuți Dela 
In colecția „Ghiduri de art, 
nunță lucrările : „Galeria ai. 
a Muzeului de artă al 1. p_ fi 
și „Muzeul de artă hn o

In domeniul arhitecturi 
rea volumele „Arhitecturi 
nia" de G. Guști, „Pavili 
ziției economiei naționali, 
cunio Damian, „Cele city 
ale arhitecturii" de $ 
precum și noi volume jșp 
„Monumentele patriei", F*  c 
niul etnografiei și artei 
sint. pregătite volumele „Scoc® 
mînești" de P. Petrescu și P. Sft. 
„Muzeul etnografic al Moldove

In cursul acestui an vor 
lumina tiparului mai mult 
ciări din domeniul istoriei 
al esteticii și criticii muzical 
tre lucrările înscrise în plan 
tarii Muzicale a Uniunii Co 
rilor se numără două volui 
tive de „Studii de muzicou. 
folclor", „Școlile naționale" a 
Vancea, „Marile epoci ale 
muzicii" de George Bălan, 
te muzicale" de Eugen Sp< 
„Muzica corală romîneasci 
Doru Popovici, „Cvartetele 
ethoven" de Tudor Ciortea, rn 
buție la istoria muzicii rominești' 
de Cristian Ghenea, „Contribuții la 
estetica muzicii" de Pavel Apostol. 
Va fi continuată seria istoriei mu
zicii universale, cu secolele XVIII— 
XIX, și va fi tipărit un ghid al mu
zicii de operă. Cititorii vor putea 
cunoaște studiul lui Richard Wag
ner „Opera și drama" și opiniile es
tetice ale marelui muzician france 
Claude Debussy consemnate in 
tea „Dl. Croche antidiletant" 
mai apărea lucrările „Ricr 
uss" de muzicologul ger- 
Krause, cunoscuta lucrare 
bert Schweitzer referitoare 
Bach", „S. Rachmaninov" 
țanov, eseul .,Lully" și voi 
din ciclul dedicat vieții și oț 
Beethoven „Marile epoci ere 
de Romain Rolland, precari' 
crări cu caracter monografii. 
c-ate unor compozitori romîni

.Sculptura r Crească" de 
artei" 
seam

OneștiConstructor Ia Magazin cu autoservire
Desene de Nicolae HILOHI
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Magazinul 
celor 2000 
de produse
• Variate articole gospodărești 
e Consultarea permanentă a cumpă*  

rătoriior

NOUTĂȚI
FILATELICE

o F03ÎA 5
saw* 80P1AI4A m

Pentru a sublinia și 
pe linie filatelică împli
nirea a 20 de ani de la 
înființarea Organizației 
Națiunilor Unite și a 
10 ani de la intra
rea țării noastre în 
O.N.U., vor fi puse in 
circulație două mărci 
poștale. Prima va iniă- 
țișa clădirea sediului

DIN LUMEA
LARGA

Izbucul
de la Ponoarele

în orice gospodărie sînt necesare 
zilnic nenumărate articole mai mari 
sau mai mărunte, a căror procurare 
presupune de obicei vizitarea mai 
multor magazine ; dintr-un loc cum
peri nasturi, dintr-altul un abajur 
sau o cutie cu cremă de ghete. O 
unitate care să ofere, la un loc, un 
mare număr de asemenea articole, 
— iată ideea care a stat la ba
za înființării noului magazin cu bu
nuri de larg consum al industriei 
locale, deschis recent în Calea Gri- 
viței 138, în localul renovat al fostu
lui magazin universal.

Noua unitate comercială — avînd 
o suprafață de 800 mp — prezintă 
peste 2 000 de articole, produse de

CALENDARE
Anul aceste, editurile s-au străduit 

să compună io gamă bogată de ca
lendare, cu destinafii, confinut și as
pecte variate. Calendarul publicat 
de Editura politică are un confinut 
amplu, bine organizat, privind toate 
datele memorabile, sărbătorile legale, 
aniversările, fiind completat cu texte 
cuprinzînd < te instructive din do
meniu' șfjir i, artei, istoriei, literatu- 
"•î. ' ‘ strații și anecdote amu-

ctul lui grafic se distinge 
anii trecuji prin mai 

oduceri, fotografii și de- 
u acest calendar este ne- 
■oort estetic, în acord cu 
lunem de obicei pe pe- 
:oti nimerită, de exem- 
de lemn gravat sau de 
iul celor create de ar- 

ori. Oricum, cumpărăto- 
jțun neșfe, la nevoie, și cu 

zOfiu . Era însă de resortul 
Jt nu să ofere suporturi ar- 
jar să înlocuiască acel cotor 

,( ce iu permite detașarea co- 
'orfile' pe fot parcursul. O so- 

s-a adoptat pentru ca- 
i f;a flic de perete cu sfaturi 

i îr șfi — scos de Editura de 
i imprimate și publicații 

in condiții grafice deosebite 
, îmbrăcarea cotorului în tablă 

tă.
alt calendar, la care funcția de 

,ento precumpănește, e Agenda 
birou tipărită la Cluj, avînd și o 

axă pentru telefoane-adrese ; a- 
ta e astfel alcătuită încît poate 

trată după utilizare. O împăr- 
milară are agenda mare de bu- 

cu coperta de material plas- 
i titlu, ușoară șl discretă. Pen

ii a apărut calendarul „Bas- 
nînilor”, destinat să-i în- 

a prefui timpul măsurîndu-l, 
ndu-le totodată plăcerea de a 
a un fragment din cele mai 
se povești.
Ită publicafie în care rolul pri- 

revine imaginii, calendarul 
jir -ear ..un pretext bine găsit — 
este un album cu reproduceri de pic- 

I fură romînească. Partea rezervată ca
lendarului lunar se poate detașa de 
la baza reproducerii, care-și păstrea- 

| ză valoarea ei independentă. Publica
ția, destinată unei mai largi difuzări a 
picturii noastre, constituie o inițiativă 
lăudabilă în materie de instruire ar- 

stică.
”*'iri  de calendarele obișnuite mo

ționale, pentru valoarea lor 
și pentru originalitatea ar- 
mdarele de la Galeriile 
lastic, pictate pe sticlă de 
și Ioana Sturza.

; Ionela MAHOLESCU

industria locală din toate regiunile 
țării. Vînzarea se face la diferite ra
ioane, organizate pe grupe de măr
furi : metalo-chimice, mobilă, e- 
lectrice, tehnico-sanitare, mercerie, 
papetărie, textile, artizanat. Mărfu
rile, expuse în vitrine din cristal, se 
pot examina și alege cu mare ușu
rință. La toate raioanele plata se 
face direct la vînzător.

La raionul cu articole de menaj, 
vizitatorii sînt atrași de numeroa
sele articole care ușurează munca 
în gospodărie. Vînzătoarele fac chiar 
scurte demonstrații practice. Iată, 
bunăoară, autosifonul — produs de 
întreprinderea „Electrometal" din 
Timișoara — cu ajutorul căruia si
fonul se poate fabrica în casă, în 
mai puțin de un minut, turnînd apă 
peste un cartuș cu bioxid de carbon. 
Produsul se bucură de apreciere din 
partea gospodinelor, ca de altfel și 
noul spălător de vase cu perie din 
relon, care se atașează la robinet și 
te scutește de a-ți mai uda sau mur
dări mîinile.

Ce se găsește în magazin 1 E greu 
să înșiri cele 2 000 de articole. To
tuși, pentru informare, amintim : 
tot felul de produse chimice gospo
dărești, veselă de bucătărie și atîtea 
altele — de la scobitoarea de masă 
plastică pînă la mobila de bucătărie, 
de la banalul făcăleț pînă la lustre 
elegante, de Ia crema de ghete, pî
nă Ia coșuri de rufe, geamantane, 
pătuțuri de copii sau covoare romî- 
nești. Prezentarea atîtor articole de 
larg consum în cadrul aceluiași ma
gazin oferă cumpărătorului un mare 
avantaj, o considerabilă economie 
de timp.

Pentru buna funcționare a acestui 
mare magazin a fost creată o între
prindere comercială aparte. Mărfu
rile sînt contractate cu 90 de între
prinderi de industrie locală din 
toată țara, de la care magazinul se 
aprovizionează direct, fără nici un 
intermediar. Prin caiete pentru stu
diul cererii, existente la toate ra
ioanele, se înregistrează sugestiile 
și propunerile privind calitatea și 
sortimentul produselor sau fabri
carea altora noi. Toate acestea sînt 
comunicate operativ întreprinderilor 
producătoare. Pe de altă parte, noile 
produse ale industriei locale — încă 
înainte de omologare — vor fi ex
puse în acest magazin, spre a se 
sonda gustul cumpărătorilor. Vor fi 
organizate, de asemenea, consfătuiri 
cu cumpărătorii.

Iată și noul program al magazi
nului, începînd de la 18 ianuarie 
a.c.: zilnic între orele 7—22.

NUANȚE
TONURI 
ARMONII

MOBILA MODERNA — Noile 
noastre apartamente cer și o înno
ire a gustului, nu numai a aran
jamentului interior, precum și o 
pricepere sporită în folosirea 
spațiului intim. Magazinele bucu- 
reștene oferă diverse garnituri, 
de forme, culori și dimensiuni 
variate, plus cîteva piese deta
șate, utile și practice. Dintre 
noutățile anului răsare în ochi 
„Camera de zi Roxana", în ale 
cărei elemente estetice se regă
sesc frumoase inspirații din lada 
țărănească de zestre

Plac publicului vizitator, în 
special al magazinului Mobila din 
Piața Palatului, recent expusele 
garnituri de bucătării moderne 
— prototipuri și unicate — reali
zate de proiectanții și fabricile 
noastre, într-o concepție în care 
calitatea se îmbină cu economia 
de spațiu și linia modernă cu ca
litatea și finețea execuției. Cu 
toate că nu sînt încă acceptate, 
omologate și prețuite oficial, pu
blicul le-a ales și le-a și mutat 
în gînd în bucătăria noului apar
tament. Aprecierile publicu
lui au demonstrat suficient ne
cesitatea urgentă de a fi trecute 
în producția de serie. Magazinul 
ne informează că s-ar putea oferi 
spre vînzare abia din toamna 
viitoare. Ca simpli amatori de 
lucruri frumoase, moderne, utile, 
ne întrebăm dacă nu s-ar putea 
totuși scurta unele termene și 
grăbi măsurile de fabricare ?!

DIMENSIUNI. — Folosirea 
spațiului nu depinde într-o locu
ință numai de locatar și de în
căpere, ci și de mobilă. Poate că 
n-ar fi inutil ca proiectanții 
noștri să se gîndească și la unele 
modalități de armonizare a unor 
piese în funcție și de unele spa
ții ivite între timp în aparta
mente. Soluții există și desigur că 
pot fi născocite și formule noi: 
executarea detașată, de pildă, 
a unor piese pe două, trei va

riante și asamblarea lor în func
ție de spațiu (rafturi de cărți mai 
înguste sau mai late, mai înalte 
sau mai joase), dulapul de bu
cătărie cu o despărțitură posibil 
atașabilă, folosirea plăcilor de 
lemn pe schelete pliante, de- 
montabile sau modificabile, din 
bare subțiri de metal. Ideea me
sei cu două fîșii pliante și a co- 
modei-secretar, excelent execu
tate, poate fi extinsă și cu unele 
piese prinse de zid, pliabile 
(masă, banchetă, raft). Poate că 
și fabrica noastră de frigidere va 
căuta într-o zi o formulă nouă 
pentru economie de spațiu, în 
care frigiderul va fi conceput pe 
lat și suspendat cu prize solide 
în zid, peste masa bucătăriei...

COMPLETĂRI. — Prezenta
rea mobilei sub formă de încă
pere reală oferă cumpărătorilor 
mai întîi avantajul de a o putea 
aprecia la juste valori practice și 
estetice, precizînd apoi o linie și 
un stil în peisajul nou al locu
inței. Cea mai frumoasă prezen
tare, din București, o are maga
zinul Mobila al Ministerului Eco
nomiei Forestiere din unghiul 
Căii Victoriei cu Piața Palatului. 
El vădește o preocupare deose
bită pentru stimularea simțului 
estetic general. Așezarea unui 
tablou, plasarea unui vas, armo
nizarea unei piese de artă mo
dernă (cazul rădăcinilor expre
sive ale lui Adrian Mihăilescu) 
sînt probleme la care răspunde 
prompt acest magazin. Un minus, 
în vitrină, îl constituie colecția de 
vase de lemn, dintre care unele 
pirogravate ! O colaborare a ma
rilor magazine de mobilă cu Fon
dul Plastic, în sensul prezentării 
unor piese de artă decorativă în 
cadrul „interioarelor" respective, 
ar da un dublu bun rezultat : 
pentru artiștii plastici ar fi încă 
o preocupare concretă de îmbi
nare a fanteziei lor creatoare cu 
stilul actual al mobilelor ; și alt 
rezultat — o nouă posibilitate de 
comercializare a elementelor de
corative în funcție de „interiorul" 
ales. S-ar iniția și un avantajos 
prilej de schimburi reciproce de 
idei între meșterii mobilelor fru
moase și artiștii plastici decora
tori, spre găsirea unor noi și va
riate mijloace de expresie con
cordante, paralele și originale.

Barufu T. ARGHEZIIon PLEAVA

In decorul alb al Iernii, vlnătorli 
se îndreaptă spre hrdnltorlle 
unde animalele pădurii ișl vor 

potoli foamea

ȘTIAȚI CĂ...

pui al discordiei
1 Mățăoanu a introdus acți- 

triva vecinului ei Aurel 
i. Acesta a introdus și el 
împotriva Iulianei Mățăoa- 

na lui. Și iată-i în sala de 
<rcă a Tribunalului popular al 
ului N. Bălcescu din Capitală, 

jcătorii, asesorii, publicul le as- 
ă declarațiile. Neînțelegerile au 

jrnit de la... Dar să dăm cuvîntul 
.mpricinaților.

„Am chemat în fața judecății pe 
numitul Aurel Găitănaru cu care 
locuiesc în aceeași curte deoarece în 
ziua de... la ora... m-a lovit grav. 
Mai mult încă, era cît pe aci să mă 
.moare. Și pentru ce ? Pentru un 
biet pui de găină al meu care, cică 
a ciugulit din grădina sus-numitului 
cîteva frunzulițe de busuioc și de 
lămîi“.

Aurel Găitănaru însă prezenta lu
crurile mult mai grav. Se vedea cît 
de colo că părțile căutau din răspu
teri să dea amploare unor neînțele
geri mărunte, să facă din pui găină 
sau. cum se spune, din țînțar — 
armăsar.

— Trăiți de ani de zile în același 
imobil, le-a spus judecătorul. E oare

bine să vă puneți nervii la în
cercare pentru asemenea nimicuri ? 
Nu e mai potrivit să vă împăcați și 
să trăiți ca niște buni vecini ?

Cei doi nu s-au învoit. Cheltuise
ră bani pe taxe, pe avocați, se învo- 
iseră de la lucru și acum așa, pe ne
pusă masă, să se împace ? Nicio
dată 1

Instanța a hotărît totuși să le dea 
o jumătate de oră de gîndire, infor- 
mîndu-i, în același timp, că In ca
zul în care s-au pornit să pună cu 
orice preț oamenii pe drumuri, să 
răpească din timpul prețios al jude
cătorilor, fie : procesul poate conti
nua.

Și atunci — după ce atîtea zile 
s-au arătat nechibzuiți, făcînd multă 
zarvă pentru nimic — o singură ju
mătate de oră i-a dus la împăcare. 
Au reapărut în fața instanței ca doi 
oameni de treabă, înțelegători, hotă- 
rîți să se respecte reciproc și să cul
tive relații de bună vecinătate. Și-au 
strîns mîna și și-au retras acțiunile.

O împăcare ca atîtea altele. Poa
te că va fi pildă și pentru alții.

Gheorghe GRAURE

• sucul de lâmîie constituie un 
tratament original al calculi- 
lor renali 7 După administrarea 
zilnică a unui litru de zeamă 
de lâmîie, s-a înregistrat di
zolvarea regulată a cristale
lor. Absorbția în cantitate mare 
a acestui suc necesită, evi
dent, un control medical se
rios.

• a fost realizat un .ochi elec
tronic care poate urmări ini
ma bolnavilor în timpul inter
vențiilor chirurgicale î Ochiul 
supraveghează un electrocar
diograf și, în momentul în care 
inima dă semne de slăbire, 
declanșează automat un sti
mulator.

• un inginer britanic a pus la 
punct o sticlă care se întune
că automat cînd lumina de
vine prea intensă și redevine 
clară cînd sursa luminoasă 
este suprimată ? întunecarea 
este produsă de razele vecine 
ultravioletelor, dînd sticlei o 
culoare care variază între cas
taniu și violet. La lumina soa
relui, acest fenomen se poate 
produce în cîteva secunde, iar 
sticla devine clară în condiți
ile normale ale luminii de in
terior ; aceste sticle își reiau 
culoarea și transparența în cî
teva minute.

• biologii siberieni au înregis
trat sunetele emise de către 
pești ? Pe o bandă de magne
tofon, care poate fi ascultată 
12 ore fără întrerupere, s-au 
făcut înregistrări în Oceanul 
Arctic. Astfel, vocea heringu
lui amintește sonoritățile xilo
fonului, iar zgomotul produs 
de un banc de heringi este 
comparabil cu cel al unor sal
ve îndepărtate de artilerie.

• a fost pus la punct, în Statele 
Unite, un nou dispozitiv de prim 
ajutor pentru cei care au su
ferit o fractură ? Atelele și 
protezele folosite pînă acum 
pentru a imobiliza fracturile 
vor fi de azi înainte înlocuite 
cu o „mînecă” din material 
plastic, suplu și transparent, 
cu pereți dubli și care poate fi 
umflată suflînd cu gura. Frac
tura este imobilizată într-un 
timp record și, de îndată ce 
accidentatul sosește la spitalul 
cel mai apropiat, radiografiile 
pot fi făcute neîhtîrziat, fără 
a mai fi necesar să se desfa
că atela pneumatică transpa
rentă, care nu constituie un 
obstacol în calea razelor X. 
Dispozitivul de prim ajutor este 
destinat în primul rînd persoa
nelor accidentate în munți.

e după un cardiolog norvegian, 
introducerea în alimente a aci-

O.N.U. din New York, iar 
pe a doua vor figura 
stema O.N.U. și stema 
R.P.R. Mărcile, dantelate, 
vor fi imprimate in cite patru culori, în 500 000 
serii filatelice. La data cind vor fi puse in cir
culație mărcile, va apărea și un plic „Prima zi 
a emisiunii", obliterat cu o ștampilă specială.

Filatelia cuprinde, pe cît se pare, 
numărul cel mai mare de colecțio
nari. Se apreciază că aproape o șe- 
sime din populația actuală a glo
bului — de la copii la octogenari, de 
la școlari la academicieni — co
lecționează mărci poștale, deși, fi
rește, nu toți aceștia se pot numi fi- 
lateliști. Lărgindu-și considerabil te
matica, filatelia — tără să înceteze 
a fi o plăcută destindere după orele 
de muncă — a devenit o preocupare 
folositoare, un sugestiv instrument 
de propagandă, o cale de cunoaș
tere, de prietenie, între oamenii din 
lumea întreagă.

O dată cu înființarea Asociației 
filateliștilor din țara noastră, aceas
tă activitate s-a dezvoltat conside
rabil. Cîteva cifre sînt grăitoare: din 
1959 pînă azi, filateliștii romîni au 
obținut 311 premii la expoziții in
ternaționale, din care 77 pentru ti
neret. In plus, au fost organizate, în 
ultimii 6 ani, peste 40 de expoziții fi
latelice romînești în diferite orașe 
ale lumii ■ Roma, Stockholm, New 
Delhi, Moscova, Elisabethville—Con
go, Tokio, Mexico, Sofia, Teheran, 
Cairo, Izmir, Leipzig, Bondi Beach— 
Australia, Conakry—Guineea, Ha
vana etc. La marea expoziție filate
lică a anului 1964, „Philatec", de la 
Paris, au prezentat exponate 48 de 
filateliști romîni; 41 dintre ei au ob
ținut distincții.

Anul filatelic 1965 se anunță a 
fi unul din cele mai bogate, urmă
rind ’să satisfacă variatele prefe
rințe tematice ale colecționarilor. 
Toate emisiunile vor fi realizate pe 
bază de concurs între graficienii 
din întreaga țară, pentru a se asi
gura machete corespunzătoare înal
tului nivel de înzestrare tehnică a 
Fabricii de timbre din București.

Planul de emisiuni alcătuit de Di
recția generală a poștelor și teleco
municațiilor prevede, deocamdată, 
următoarele teme pentru anul în 
curs : O.N.U. (2 valori), Aniversări 
culturale (filologul Ion Bianu, scrii
torul Anton Bacalbașa, filozoful Va-

sile Conta și trei personalități din 
alte țări), Centenarul Uniunii inter
naționale a telecomunicațiilor (o va
loare), Cosmonautică, Congresul in
ternațional apicol (care se va ține 
la București). Două emisiuni vor 
aminti de tezaurul folcloristic al ță
rii : Dansuri populare din diferite 
regiuni, Fabule și basme. Fauna 
țării noastre va figura pe cinci 
emisiuni : Reptile (10 valori), Pisici 
(8 valori), Cîini de vînătoare, etc. 
Nici flora nu a fost'uitată; o emisiu
ne va populariza Grădina Botanică 
din Cluj (10 valori). Sportul va fi 
prezentat prin Campionatele eu
ropene de tir (care se vor dis
puta în acest an la București) ; 
altă emisiune va fi dedicată Spar- 
tachiadei. Și cu prilejul Ziiei mărcii 
poștale (15 noiembrie) va fi pusă în 
circulație o emisiune specială.

Literatura filatelică se va îmbo
găți și ea cu cîteva lucrări: „Studii 
și cercetări filatelice" (Editura 
M.T.T.), „Mărci poștale romînești, 
1948—1964" (în limbile romînă, en
gleză, franceză și germană — Edi
tura „Meridiane" etc.). Va mai fi pu
blicată o nouă ediție a „Catalogului 
mărcilor poștale romînești", iar pen
tru începători se pregătește un 
„A.B.C. filatelic". Va fi difuzat un 
nou supliment la „Albumul mărcilor 
poștale din R.P.R.", cu emisiunile 
la zi.

începînd din acest an, prospectele 
documentare publicate la fiecare 
nouă emisiune de mărci poștale vor 
apărea nu numai în limba romînă, 
ci și în engleză și franceză, pentru 
filateliștii de peste hotare. Revista 
„Filatelia". organ al Asociației fila
teliștilor, va publica un supliment 
cu cîte un rezumat în limbile rusă, 
franceză și engleză, pentru abonații 
din străinătate.

De pe acum, filateliștii romîni se 
pregătesc să participe la o serie de 
manifestări internaționale, printre 
care marea expoziție „Wipa 1965" 
de la Viena.

Marius MIRCU

In Munfn Apuseni apar o serie de 
fenomene carstice fără asemănare în 
fara noastră. Pe lîngă sălbaticele chei 
și nenumăratele peșteri de o rară 
frumusefe, aici găsim și așa-numitele 
„izbucniri**,  izvoare din care apa 
nește cu atîta putere, încît este ca
pabilă să pună în mișcare o moară, 
la numai cîfiva metri de la ieșire. Așa 
sînt izbucnirile de la Ponor sau Izbu
cul Calhenii din munfii Bihorului. **

în mun|ii Codru-Moma. în apro
piere de satul Ponoarele de lîngă 
Vașcău, se găsește însă un izbuc cu 
totul neobișnuit. La baza unei stînci 
de calcar se află un put natural de 
piatră, în fundul căruia se disting 
cîfiva stropi de apă. Deodată, puful 
începe să se umple și, peste cîteva 
clipe, apa izbucnește năvalnic, rosto- 
golindu-se peste o prispă de calcar. 
Izbucnirea durează două minute, după 
care totul se oprește. După 20 de 
minute urmează o nouă izbucnire, tot 
de două minute ; apoi, izbucul rein
tră pentru două ore în stare de re- 
paos. Așa cum au dovedit cercetă
rile, izbucul este format din două ca- 
vităfi, care se umplu cu apă consecu
tiv. Izbucul de la Ponoarele reprezin
tă un caz aproape unic în lume și a 
fost declarat monument al naturii.

Virgil NÂSTASE
Brașov

Cu „telefericul pașilor"...

Elefanți in jurul
Bucureștiului
• Dezvăluirea unui trecut îndepărtat • Rarități

Secția de paleontologie a Muzeu
lui „Gr. Antipa" s-a îmbogățit în 
ultimii ani cu mai multe piese fo
sile de elefant de pădure (Palaeo- 
loxodon antiquus Fale.) și de elefant 
de stepă (Mammuthus trogontherii 
Pohlig). S-au adăugat: o mandibulă 
(unică în țară), osul axis și o parte 
dintr-un os femural de elefant de 
pădure, iar de la elefantul de stepă a 
fost scoasă la iveală cea mai 
mare parte dintr-un schelet. In vara 
anului 1964, continuîndu-se săpături
le, s-au găsit și alte oase ale ace
luiași elefant de stepă.

Elefantul de pădure era răspîndit 
în Italia, Anglia, țările din Europa 
centrală și în cîmpia din sudul țării 
noastre. El a dispărut în timpul ulti
mei perioade glaciare. Piesele pe care 
le posedă și expune muzeul nos
tru provin de la Buciumeni-Va- 
silați (raionul Oltenița) și din ca
rierele din jurul Capitalei. înalt 
pînă la 4ih m, acest animal a-

dului linoleic ar face să se e- 
vite tromboza coronariană ? 
Medicul și colaboratorii lui în
cearcă în prezent să creeze 
artificial acidul linoleic, care 
va fi introdus în pîine, marga- 
rină și în alte grăsimi ateromo- 
gene.

• se recomandă o metodă cu to
tul originală pentru vindecarea 
astmului : muzica ? Este vorba 
de executarea unei piese mu
zicale la un instrument de su
flat, mai ales flaut sau clari
net, fapt care mărește capaci
tatea pulmonară ; respirația 
devine mai puternică, mai pro
fundă, astmul cronic eliminîn- 
du-se progresiv.

e albumina poate fi făcută fos
forescentă dacă este supusă 
acțiunii razelor X și razelor 
gama în doze mici, timp de 
cîteva sutimi de secundă ?

• s-a pus la punct un nou proce
deu de sudură a materialului 
plastic, fără a se face apel la 
căldură sau la solvenți ? Se u- 
tilizează vibrațiile ultrasonice : 
asamblarea a două piese este 
realizată printr-o tijă vibrato- 
rie, pusă în contact cu supra
fețele de sudat.

• a iost construit un nou aparat 
electronic, „Medionul" ? El pro
voacă succesiv dilatația și 
contracția vaselor, ușurînd ast
fel circulația sîngelui prin ma
saj intern.

vea, spre deosebire de alte specii de 
elefanți fosili, molarii înguști și cu 
lamele relativ rare, iar fildeșii foarte 
puțin curbați. Prin evoluție, el a dat 
naștere elefantului african, pe cînd 
din elefantul de stepă a provenit 
mamutul propriu-zis și apoi elefan
tul indian actual. Elefantul de stepă 
intermediar între elefantul sudic și 
mamutul propriu-zis, avea craniul 
nu prea voluminos, iar mandibula 
scurtă. Molarii, comparați cu cei ai 
elefantului de pădure, erau foarte 
largi, înalți și cu lamelele nu prea 
dese, fildeșii lor se arcuiau într-o 
ușoară spirală și erau recurbați spre 
interior.

Numeroasele părți de schelet des
coperite la Codreni-Gurbănești (re
giunea București), la indicația ingi
nerului loan Lup, sînt o achiziție 
deosebit de importantă, întrucît ni
căieri în țară nu s-au găsit de la 
una și aceeași specie atît de multe 
părți încît să permită reconstituirea 
unui schelet parțial (sau chiar to
tal). Părțile de schelet sînt mult mai 
mari decît în cazul speciei Deino- 
therium gigantissimum (Ștefănes- 
cu), exponatul cel mai valoros din 
muzeul „Grigore Antipa". Femurele 
elefantului de stepă sînt de 1,35 m ; 
cel al Deinotherium-ului are doar 
1,25 m. Dintre toate speciile, oasele 
da Mammuthus trogontherii Pohlig, 
descoperite de noi, se apropie ca 
mărime de cele ale lui Mammuthus 
trogontherii Pohlig de la Mosbach 
(Germania occidentală) și Mam
muthus armeniacus din U.R.S.S. La 
speciile arătate nu s-au găsit însă 
decît părți izolate de schelet, pe cînd 
în jurul Capitalei s-a găsit aproape 
un schelet întreg, fosile de dimensi
uni rar întîlnite.

Leonid APOSTOL
șeful secției paleontologie a 
Muzeului „Grigore Antipa"

Mandibulă de elefant de pădure

Primele cu vin te 
încrucișate

Tn numărul din 21 decembrie 1913 
al suplimentului duminical al ziarului 
„New York World" a apărut un „joc 
de cuvinte cruciș potrivite”. Jocul fu
sese elaborat de Arthur Wynne, unul 
din redactorii ziarului, și introdus ca 
material de „umplutură". în formă 
romboidală, jocul era alcătuit din 72 
de pătrăfele albe în jurul unui centru 
de pătrăfele negre. Trebuiau ghicite 
32 de cuvinte, pentru care se dădeau 
definifii de felul următor: „Sfîrșit de 
zi" (seară), „Vis cu ochii deschiși” (re
verie) și altele tot atît de simple. Fără 
să știe, Wynne era autorul primului 
joc de cuvinte încrucișate. Pentru 
mul)!, noua distracție a devenit o pa
siune. Se spune, între altele, că o fe
meie din Chicago a obfinut divorțul 
pe motiv că devenise o „văduvă a cu
vintelor încrucișate”, unica preocu
pare a sofului fiind careurile cu pă
tratele albe și negre.

Pat Parker, în vîrstă de 22 de ani, 
joacă într-o feerie cinematografi
că modernă rolul unui spirit în
chis înlr-o sticlă. Problema intro
ducerii actriței in sticlă a fost re- 
zolvaîă printr-un trucaj, cu aju

torul oglinzilor

Fibre din bazalt
In R. D. Germană a fost creat un 

nou material izolant pentru frigidere. 
Este vorba de o fibră din bazalt avînd 
proprietăți irolante excelente, cu mult 
mai bune decît cele ale materialelor 
folosite pînă acum în acest scop, pro
duse din fibre de sticlă Frigiderele 
în construcția cărora se folosește noul 
material izolant consumă mai pufină 
energie electrică. Preful de cost al 
acestui material esfe cu 25 la sută 
mai redus decît al celui confecționai 
din fibre de sticlă.
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ȘEDINȚA PLENARĂ A CONSILIULUI PENTRU RĂSPÎNDIREA
CUNOȘTINȚELOR CULTURAL-ȘTIINȚIFICE

Sîmbătă a avut loc în Capitală o 
ședință plenară a Consiliului pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, în care au 
fost analizate unele probleme ale 
muncii de răspîndire a cunoștințelor 
din domeniul științelor naturii. Tot
odată, s-a dezbătut și aprobat pla
nul de muncă al consiliului pe 
anul 1965.

La lucrările ședinței plenare, pe 
lingă membrii consiliului, au par
ticipat ca invitați președinții și se
cretarii comisiilor regionale pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, academicieni, profesori 
și conferențiari universitari, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești. Lucrările plenarei au fost 
prezidate de scriitorul Demostene 
Botez, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, președintele 
Consiliului. Referatul a fost prezen

TENIS DE MASĂ Din sportul internațional

Pregătirile echipelor noastre 
pentru „Cupa campionilor 
europeni"

Jucătoarele de tenis de masă ale 
clubului Voința București se pregă
tesc pentru meciul cu echipa ceho
slovacă Spartak Sokolovo. Formația 
Voința, care deține „Cupa cam
pionilor europeni", este formată 
din Maria Alexandru, Ella Con- 
stantinescu, Eleonora Mihalca și 
Marta Tompa.

Meciul masculin C.S.M. Cluj — 
Tusa Dusseldorf (R.F.G.j, contînd 
pentru sferturile de finală ale C.C.E., 
va avea loc la 29 ianuarie la Cluj. 
Jucătorii romîni, clasați pe primul 
loc la ultima ediție, se pregătesc sub 
îndrumarea antrenorului Paneth. 
Echipa probabilă pentru acest meci 
este următoarea: Dorin Giurgiucă, 
Radu Negulescu și Adalbert Rethi. 

In Capitală au loc astăzi o serie de meciuri atractive in cadrul „Cupei 
de iarnă'* la handbal. De la ora 8, în sala Dinamo se întrec echipele de 
juniori, iar după-amiasă, de la ora 15,30, în sala Floreasca, cele de se
niori. In fotografie : fază din întîlnlrea feminină (junioare) Rapid — Con

fecția, disputată în etapa precedentă

tat de prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, vicepreședinte al consiliului.

Au luat cuvîntul numeroși parti- 
cipanți, printre care academicienii H. 
Hulubei, A. Kreindler, N. Gh. 
Lupu, C. Drăgulescu și membrii co
respondenți ai Academiei C. Din- 
culescu, S. Stoian și V. Novacu, 
prof. univ. Emil Repciuc, conf. univ. 
O. Costăchel și alții. Vorbitorii au 
subliniat rezultatele obținute în ac
tivitatea de culturalizare a maselor 
prin popularizarea științelor naturii, 
larga participare a oamenilor de 
știință la această activitate și au 
făcut numeroase propuneri privind 
munca de viitor.

în încheierea lucrărilor a fost a- 
doptat un plan de măsuri menit a 
contribui la continua dezvoltare și 
îmbunătățire a propagării cunoștin
țelor științifice despre natură în rîn- 
dul oamenilor muncii de la orașe și 
sate. (Agerpres)

Nou record mondial:
MELBOURNE 16 (Agerpres). — 

Recordul mondial la 5 000 m plat, 
unul din puținele recorduri care a 
rezistat în ultimii ani, a fost doborît 
sîmbătă, în cadrul unui concurs des
fășurat în orașul Hobart din insula 
Tasmania. Autorul acestei perfor
manțe este australianul Ron Clarke, 
care a parcurs distanța în 13’34” 6/10. 
Vechiul record, stabilit la Roma în 
anul 1957 de atletul sovietic Vla
dimir Kuț, era de 13’35”.

Acesta este cel de-al patrulea re
cord mondial stabilit de Ron Clarke 
în ultimele 13 luni. El mai deține re
cordurile lumii în probele de 10 000 m 
(28’15” 6/10), 3 mile (13’07” 6/10) și 
6 mile (27’17” 6/10).

In concursul de la Hobart, austra
lianul a alergat pe o pistă de iarbă. 
Finișul său a fost atît de puternic 
încît un alt concurent, Tony Cook,

EXPOZIȚIE ORGANIZATA DE M.I.U.

Sîmbătă s-a deschis în Capitală, în 
str. Berzei nr. 100, expoziția de in
venții și inovații organizată de Mi
nisterul Industriei Ușoare. Sînt pre
zentate circa 300 de piese originale, 
prototipuri în stare de funcțiune, 
precum și machete ale invențiilor și 
inovațiilor aplicate în ultimii trei ani. 
O bună parte dintre acestea se re
feră la îmbunătățirea procedeelor de 
fabricație în filaturi, țesătorii, în în
treprinderile de confecții și tricotaje, 
în industria de pielărie, încălțăminte, 
cauciuc, în sectorul sticlei și cera
micii fine. (Agerpres)

5000 m 
in 13'34'6/10
a pierdut în ultimul tur cîțiva zeci 
de metri. Arbitrii concursului au de
clarat că rezultatul lui Clarke în
trunește toate condițiile pentru a fi 
omologat ca nou record mondial. La 
Jocurile Olimpice de la Tokio, Ron 
Clarke, deși mare favorit, a cîștigat 
doar o medalie de bronz la 10 000 m 
și s-a clasat pe locul 9 la 5 000 m și 
maraton.

★

La Praga, în meciul retur pentru 
„Cupa campionilor europeni" la bas
chet (feminin), formația Orbis Praga a 
întrecut cu 73—66 echipa iugoslavă 
Radnicki Belgrad. Cîștigătoare și în 
primul joc, baschetbalistele cehoslova
ce s-au clasificat în semifinalele com-
petiției.

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, pentru prima oară 
după cel de-al doilea război mondial, 
guvernul grec și-a dat acordul în pri
vința participării atleților albanezi Ia 
Jocurile Balcanice de atletism de la 
Atena (septembrie 1965).

în localitatea St. Anton au început 
concursurile tradiționale de schi pen
tru premiul „Kandahar". Proba femi
nină de coborîre a fost cîștigată de 
Annie Famose (Franța) în l’40”ll/100. 
Ea a învins-o pe campioana olimpică 
Marielle Goitschel (Franța) l’40’’19/100 
și pe Heidi Schmidt-Biebl (R.F.G.) 
l’40”49/100. Pe locul 4 s-a clasat Christi 
Haas (Austria) r41’’43/T00.

întrecerile din ziua a doua a turneu
lui internațional de baschet masculin 
de la Varșovia s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Legia Varșovia—Se
lecționata orașului Praga 83—67, Di
namo Tbilisi — Selecționata orașului 
Belgrad 88—75.

Știri culturale
In concertul Filarmonicii de Stat 

„George Enescu" de sîmbătă seara, 
violonista franceză Claire Bernard a 
susținut partea solistică a concertului 
pentru vioară și orchestră de Hacia- 
turian. In același program, sub bagheta 
dirijorului Mihai Brediceanu, Filarmo
nica bucureșteană a mai interpretat 
Șase imagini simfonice de Alfred Men
delsohn (prima audiție) și Simfonia 
a III-a „Renana" de Schuman.

★
Sub bagheta dirijorului Ernst Mar- 

zendorfer din Austria, Teatrul de Operă 
și Balet a prezentat sîmbătă seara spec
tacolul „Maeștrii cîntăreți din Niirn- 
berg" de Wagner. Din distribuție au 
făcut parte Nicolae Florei, loan Hvo- 
rov, Cornel Stavru, Valentin Teodorian, 
Elena Dima, Maria Săndulescu, Nico
lae Rafael, George Mircea, Alexandru 
Enăceanu și alții. In cadrul aceluiași 
turneu, oaspetele austriac a mai dirijat 
operele „Traviata" de Verdi și „Cava
lerul Rozelor" de R. Strauss.

★
Iubitorii circului au avut prilejul să 

vadă sîmbătă seara un nou spectacol 
pregătit de artiștii Circului bucureștean: 
„Circus București".

(Agerpres)

PROGRAM 
COMPETIJIONAL

SCHI

• Astăzi la Poiana Brașov se 
desiășoară un nou concurs de 
schi. Esie vorba de competiția 
dotată cu „Cupa Dinamo" care 
cuprinde probe de iond, alpine 
și sărituri. In programul compe
tiției iigurează probele de 10 km 
(seniori), 5 km (senioare și juni
ori), slalom special și sărituri. 
Printre participanți se numără C. 
Tăbăraș, Mihai Bucur, Gh. Bălan, 
Ilona Micloș, Marcela Bratu-Leam- 
pă, N. Mărgineanu, P. Dinu și 
alții.

VOLEI

• în sala Floreasca din Capi
tală se vor desfășura astăzi de 
la ora 8,30 patru partide din cam
pionatul republican de volei. Pro
gramul este următorul : Rapid 
București — C.S.M. Cluj (feminin), 
Progresul București — Metalul 
București (feminin), Progresul 
București — C.S.M.S. lași (mas
culin) și Dinamo București — Fa
rul Constanța (masculin).

HOCHEI

De la corespondentul nostru

VARȘOVIA’65
Pe frontispiciul uneia din clădirile 

mari de pe aleea Ierozolimskie — 
arteră dintre cele mai frecventate 
ale Varșoviei — ca un „memento" 
stă încrustată lozinca anilor de în
ceput ai celor două decenii, cîte se 
împlinesc în aceste zile de la elibe
rarea capitalei polone : „întregul 
popor își reclădește capitala". Sînt 
cuvinte simple, care au îmbăr
bătat și au dus la fapte de eroism, 
exprimînd dorința fierbinte a oame
nilor de a-și reface căminele, parcu
rile și grădinile, clădirile istorice, 
monumentele, bibliotecile, școlile, tot 
ce amintea de trecutul și istoria ma
relui oraș care, în acest an, își săr
bătorește șapte secole de existență.

De-a lungul acestor veacuri, Var
șovia a cunoscut în cîteva rînduri 
distrugeri ; dar nici una nu se poate 
compara cu cea suferită de pe urma 
cotropirii hitleriste. Bilanțul acestei 
perioade a fost îngrozitor : orașul 
nimicit în proporție de 85 la sută 
(transformat în 20 milioane metri cubi 
de ruine și moloz), 800 000 de oameni 
uciși și dispăruți, 98 000 de mine și 
proiectile neexplodate încă, peste 
1 000 de clădiri minate și gata de a 
fi aruncate în aer...

La 17 ianuarie 1945, ofensiva so
vietică lansată de pe malul de ră
sărit al Vistulei, la care participau 
și unități ale armatei poloneze, a eli
berat Varșovia de coșmarul hitie- 
rist. Și chiar în acele zile, la Lublin, 
unde se afla temporar guvernul ță
rii, s-au pus primele jaloane ale re
construcției capitalei.

★

Pentru vizitatorul Varșoviei anului 
1965 este revelator faptul că într-un 
timp atît de scurt s-a putut reface 
și nu numai reface, dar construi a- 
proape din temelii, un oraș nou în 
care trăiesc peste 1 200 000 locuitori, 
în cronica celor două decenii s-a 
înscris în primul rînd refacerea a 
ceea ce era mai scump polonezilor 
și mai semnificativ ca mărturie a 
istoriei Varșoviei — orașul vechi — 
„Stare Miasto". Căci Varșovia vrea 
să se înalțe nu numai ca un oraș 
nou, modern, dar să și păstreze ca
racteristicile și tradițiile existenței 
sale seculare.

„întregul popor își reclădește ca
pitala” n-a fost doar o lozincă agi
tatorică, ci a oglindit un fapt con
cret. Rețin cîteva cifre : în cadrul 
fondului de reconstrucție a capitalei 
populația țării a contribuit cu suma 
de 4 miliarde 700 milioane zloți, ac
tivitatea voluntară a locuitorilor a în
sumat 15 milioane ore-muncă, au fost 
sădiți peste 500 000 copaci și arbuști. 
De la eliberare și pînă în prezent 
s-au construit peste 520 000 locuințe 
— de patru ori mai multe decît în 
perioada ultimilor 20 de ani ai Polo
niei burgheze.

Varșovia este un centru industrial 
de prim rang al Poloniei populare. 
Uzinele moderne cu mii de mun
citori, cum sînt uzina siderurgică 
pentru oțeluri fine „Hutta Warszawa", 
fabrica de mașini-auto de la Zeran 
sau uzinele de aparate de radio 
„Kasprzak", constituie noi podoabe 
ale capitalei.

După eliberare, Varșovia a deve
nit cel mai de seamă centru cultural 

al țării. Cursurile a 13 institute de 
invățămînt superior sînt frecventate 
de 32 000 de studenți. Cele peste 70 
de săli de cinema, 18 săli de teatru, 
opera, opereta, filarmonica, Palatul 
culturii și științei sînt părți integran
te ale bogatului patrimoniu cultural 
al capitalei.

Alături de vechile cartiere cu tra
diție muncitorească, cum sînt Wola, 
Grochow, Czerniakow, au apărut 
noi cartiere muncitorești cu blocuri 
moderne, luminoase și spații verzi. 
S-au deschis noi și largi artere de 
circulație, iar poduri și gări noi în
tregesc posibilitățile de comunicație.

Pe un front desfășurat în cele trei 
dimensiuni, înaintează, fără răgaz, 
construcțiile așa-numitei „fațade de 
răsărit" din centrul orașului. Silue
tele primelor blocuri din oțel, beton, 
aluminiu și sticlă, dezgolite de cu- 
rînd de eșafodajul schelelor, înca
drează armonios „Piața Defilării". 
Acest ansamblu arhitectonic este în 
plină construcție. Se prevede ridi
carea a 22 de blocuri și clădiri mo
derne cu mai multe etaje. Aci se 
vor afla locuințe, mari magazine, 
restaurante, săli de cinema, institu
ții ale comerțului exterior, un hotel 
etc.

Dar cum va arăta Varșovia în 
1980?

Răspunsul l-am găsit în machetele 
expuse, nu de mult, în aula Politeh
nicii din Varșovia. Noi artere de 
largă circulație, noi așezăminte cul
turale, noi locuințe moderne. Se va 
înfăptui unirea într-un inel a locali
tăților din Jurul capitalei, prin căi și 
mijloace de comunicație rapide. O- 
rașul se va întinde în direcțiile nord 
și sud, ambele capete urmînd a fi 
legate printr-o linie de metro.

Privind machetele viitorului, în ju
rul cărora roiau oameni de toate 
categoriile, mi-am amintit versurile 
regretatului poet Wl. Broniewski în
chinate Varșoviei : „Oraș fără moar
te / tu crești din amiezi / Și-n contu
ruri catifelate / împrimăvărezi.

Gh. GHEORGHIȚĂ

Varșovia azi

Conferința 
organizației de partid 
din Varșovia

VARȘOVIA 16 (Agerpres). P.A.P. 
transmite : La 14 și 15 ianuarie a.c. 
a avut loc conferința de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
partid din Varșovia. în încheierea 
lucrărilor acesteia a luat cuvîntul 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., care a scos în evidență 
experiența și rezultatele bune obți
nute de organizația de partid din 
Varșovia în acțiunea de reconstruc
ție a orașului, în dezvoltarea indus
trială și îndeplinirea planurilor de 
producție, în ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a activității ideologice. 
Vorbitorul a arătat că hotărîrile 
Congresului al IV-lea al P.M.U.P. 
au trasat linia generală de acțiune 
și au stabilit principalele probleme 
asupra cărora organizația de partid 
din Varșovia trebuie să-și concen
treze activitatea.

în acest sens, vorbitorul a arătat 
că este necesar ca în planurile pri
vind dezvoltarea Varșoviei în urmă
torii cinci ani, punctul de plecare 
să-l constituie o clasificare cores
punzătoare a tuturor întreprinderi
lor, care să facă posibilă rezolvarea 
unei serii de probleme ale economiei 
varșoviene. Aceasta va necesita re
profilarea planurilor de perspectivă 
ale unor întreprinderi.

Wladyslaw Gomulka a arătat că 
actuala structură a investițiilor la 
Varșovia trebuie schimbată. Este 
necesar să se lupte împotriva con
centrării excesive de noi întreprin
deri industriale în capitală. Mijloa
cele financiare, a spus el, trebuie 
destinate în primul rînd moderniză
rii întreprinderilor a căror produc
ție trebuie lărgită. El a vorbit apoi 
despre importanța modernizării pro
ducției, arătînd că revoluția tehnică 
din lume pune în fața industriei po
loneze și a institutelor științifice 
sarcini de mare răspundere pentru 
introducerea tehnologiei moderne și 
asigurarea unei producții la nivel 
mondial.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a vorbit apoi despre problemele ac
tivității organizațiilor de partid din 
întreprinderi.

ÎNSEMNĂRI din japonia

Nu numai cînd înflorește Sakura
Purtat de rîul mulțimii — zilnic se 

perindă prin gara centrală Tokio 
mai bine de 840 000 pasageri — că
lătorul străin dornic să plece la O- 
saka se descurcă greu în fața ne
număratelor peroane unde sosesc 
și se desprind fără răgaz trenurile, 
în mod iiresc îi stăruie din primul 
moment întrebarea : pe care linie 
este garat superexpresul ? Dar arun- 
cînd o privire atenta de la înălți
mea etajului trei al clădirii de că
rămidă roșie, renunță să se mai a- 
dreseze funcționarului în uniformă 
neagră, îndreptîndu-se singur spre 
garnitura elegantă, pe care o re
marcă deîndată datorită liniei mo
derne, aerodinamice a locomotivei 
electrice. Pus în circulație la 1 oc
tombrie, superexpresul Tokaido 
străbate cei 556 de kilometri pînă 
la Osaka în numai trei ore și ju
mătate, noul tren fiind socotit printre 
cele mai izbutite pe plan mondial.

In vagoanele mari, fără compar
timente, difuzoarele revarsă o me
lodie executată la un instrument e- 
lectronic, lentă, în contrast parcă cu 
goana amețitoare a superexpresu- 
lui. Tinere fete colindă neostenite 
printre călători, împingînd cărucioa
re de aluminiu și sticlă încărcate cu 
sucuri, înghețată și gumă de mes
tecat, cu ziare și mici cutii cu orez 
și pește (gustarea tradițională a ja
ponezilor). Rămîn în urmă zidurile 
aiumate ale cartierelor din zona in
dustrială, dispare și vălmășagul de 
case și ferme și la puțină vreme se 
zărește în stînga țărmul Pacificului. 
De-a lungul coastei apar ca niște 
pescăruși negri micile vase de pes
cuit. La buza unui goli se profilează 
elegantele hoteluri ale stațiunii bal
neare Atârni. Natura oferă priveliști 
încîntătoare. Străbatem cînd cîmpia 
împărțită ctr o tablă de șah de lo
turile cultivate cu orez, cînd întin
sele plantații de ceai, pentru ca a- 
poi tunelurile sfredelite în munte să 
se înșiruie ca o salbă.

In compartiment, călătorii care dor
mitau își ațintesc deodată privirile în 
depărtări, acolo unde se înalță semeț 
conui muntelui Fuji, sau Fuji-san, 
cum îl numesc cetățenii țării de la 
Soare Răsare. Adică domnul Fuji, 
în semn de adîncă venerație pentru 
fostul vulcan devenit simbol națio

nal. Spre creste, prima zăpadă a și 
căzut, în vreme ce în jurul conului 
ce n-a mai fumegat de la 4 .decem
brie 1707 s-au așezat, ca niște inele, 
norii alburii. Pe pămînturile odinioa
ră acoperite de lavă, oamenii au 
făcut acum să rodească pomii, au 
întins corturile de polietilenă ale 
serelor. Căci în lupta cu natura as
pră — doar 16 la sută din supra
fața totală a țării este cultivată — 
harnicul popor japonez cucerește 
mereu noi victorii. Dacă aici, pe 
povîrnișuri, este învins muntele, în 
sudul țării, în insula Shikoku, țăra
nii au pornit bătălia cu oceanul, 
smulgînd apelor noi petice de pă- 
mînt de pe care obțin cîte două re
colte anual.

OSAKA „MANCHESTERUL 
ORÎENTULUI"

Osaka, cel de-al doilea oraș ca 
mărime al țării, își vestește prezența 
încă din depărtare prin coșurile fu- 
megînde ale fabricilor, prin puzde
ria de întreprinderi care îl înconjoa
ră ca un brîu cenușiu. Numit și „Man- 
chesterul Orientului", datorită puter
nicei sale dezvoltări industriale, O- 
saka își merită în egală măsură și 
numele de capitală industrială a 
Japoniei. Istoria sa se pierde în ne
gura veacurilor, actul de naștere 
datînd din secolul al IV-lea, cînd 
micul oraș din golful scăldat de a- 
pele Pacificului a devenit capitala 
țarii.

întocmai ca la Tokio, și aici s-au 
amestecat într-un mozaic bizar tre
cutul cu imaginile prezentului, tra
dițiile și contrastele fiind la fel de 
evidente. Blocurile înalte, cu aspect 
de cuburi se învecinează cu tradi
ționalele căsuțe purtînd semnul ve
chii arhitecturi, după cum la cîțiva 
pași de elegantele magazine din 
cartierul Shimanouki ori din lungul 
pasaj de 800 de metri, acoperit cu 
sticlă, din Shinsaibashi, se află mici 
prăvălioare unde mărfurile sînt ex
puse în ușile larg deschise ori chiar 
pe caldarîm, ceainării, cabarete și 
baruri.

O călătorie prin orașul în care 
trăiesc peste 3 milioane de locuitori 

își are farmecul ei. Rîurile Yodo și 
Yamato au format un adevărat pă
ienjeniș de canale care brăzdează 
în toate direcțiile Osaka. Peste ele se 
arcuiesc nu mai puțin de 1 700 de po
duri, unele adevărate opere de artă.

Faima Osakei, în ceea ce priveș
te negoțul și industria, nu datează 
de azi, de ieri. Căci din cele mai 
vechi timpuri portul Sakal ce stră
juiește parcă orașul cunoștea o pu
ternică înflorire, mărfurile produse 
de meșteșugarii japonezi călătorind 
în multe colțuri ale lumii. In zilele 
noastre, acest mare oraș este cu
noscut prin fabricile textile, de me
dicamente și mașini, de produse e- 
lectronice, dar mai ales prin șanti
erele navale, vestite astăzi pe glob. 
Potrivit datelor oficiale, numai anul 
trecut, fabricile șl întreprinderile o- 
rașului au exportat mărfuri în va
loare totală de 449 milioane dolari.

Este îndeobște cunoscut faptul că 
pentru economia postbelică a Japo
niei, comerțul exterior are o impor
tanță primordială. Intr-una din lu
crările sale, economistul Shigheto 
Tsuru scria: „Noi importăm cea mai 
mare parte a materiilor prime, dez- 
voltînd la maximum industria prelu
crătoare. De comerțul exterior depin
de soarta întregii economii japone
ze". De aici și tendința tot mai accen
tuată de a găsi noi piețe de desface
re, orientarea cercurilor de afaceri 
spre extinderea legăturilor comercia
le cu toate țările. în primele zece 
luni ale anului trecut, așa cum ara
tă sursele oficiale, comerțul Japoniei 
cu țările socialiste a crescut cu a- 
proape 70 la suta față de aceeași 
perioadă a anului 1963, cifrîndu-se 
la 751 milioane de dolari.

LA SAKURAJIMA, PE URMELE 
„CONSTANȚEI1* Șl „GALAȚIULUI”

• Pe patinoarul artificial „23 
August" are loc astă-seară un 
cuplaj de hochei pe gheață. De 
la ora 18 se întîlnesc formațiile 
Știința și Constructorul, iar în 
continuare echipele Steaua și 
Olimpia.

In domeniul construcțiilor navale, 
Japonia ocupă astăzi primul loc în 
lume. Am vizitat la Osaka marele 
șantier „Hitachi Zosen" și mai pre
cis docurile și halele de la Sakura- 
jima, situate în partea de nord a 
portului. Ne întîmpină un bărbat tî- 

năr, cu o figură surîzătoare, care 
ne salută în cea mai curată limbă 
romînească : „Bună dimineața". Vă- 
zîndu-ne surprinderea, gazda, pe 
nume T. Higughi, ține să adauge : 
„Am mulți prieteni romîni de cînd 
șantierul nostru a construit vasele 
Galați și Constanța".

Colindăm multe ore prin impună
toarea hală a oțelăriei, prin moder
na turnătorie, de-a lungul calelor 
unde prind contururi navele. Ma
carale puternice poartă prin aer 
piese grele de zeci de tone pentru 
un nou cargou aflat în construcție. 
In jurul său se ridică schele metali
ce, întocmai ca la o nouă clădire. 
Și e iiresc, deoarece nava are o înăl
țime de patru etaje. Pretutindeni se 
face remarcată tehnica modernă, e 
prezentă mecanizarea și automati

Ca o uriașă navă, așa se înfățișează centrul orașului Osaka

zarea. Șantierul Sakurajima ocupă 
mai bine de 255 000 mp și la con
struirea navelor lucrează aproape 
3 700 de muncitori și ingineri.

împreună cu însoțitorul nostru in
trăm la clubul șantierului. Peste cî- 

teva clipe, în încăpere apare un 
bărbat în puterea vîrstei. Se reco
mandă. Este inginerul Yorinobu 
Matsumoto, care a însoțit timp de 6 
luni vasul nostru „Constanța" în 
Noua Zeelandă, în perioada de ex
perimentare a pescuitului. Matsu
moto ne povestește că atît el cît și 
ceilalți specialiști japonezi au fost 
plăcut impresionați de faptul că ma
rinarii și pescarii romîni și-au însu
șit ioarte repede cunoștințele de 
specialitate, reușind să mînuiască 
tot atît de bine ca și japonezii mo
dernele mașini și unelte aflate pe 
vasul de pescuit.

Vorbind cu inginerii de la Saku- 
rajima ca și cu reprezentanți ai con
cernului „Hitachi Zosen", domnii Do- 
bashi, șeful secției comerciale, și 
Kosuke Ideta, director adjunct, cu 

toții ne-au împărtășit speranța că 
între Romînia și Japonia se vot sta
tornici legături comerciale tot mai 
trainice în folosul ambelor țări. Pre
ședintele firmei Hitachi, Takao Na
gata, declara nu de mult: „Sînt con

vins că relațiile economice romîno- 
japoneze au toate șansele de a se 
lărgi continuu. Volumul mărfurilor 
romînești desfăcute pe piețele din 
Japonia este tot mai mare. Aceste 
mărfuri se bucură de o ioarte bună 
apreciere".

înainte de a ne despărți de ama
bilele noastre gazde de la șantierul 
Sakurajima, dl. Higuchi ne-a oferit 
două mici pliante editate cu prile
jul lansării la apă a navelor „Con
stanța" și „Galați", rugîndu-ne să 
transmitem echipajelor aflate acum 
în largul mărilor și oceanelor salu
tul plin de căldură al prietenilor lor 
japonezi.

TRADIȚII Șl REALITĂȚI
Am citit într-un ghid turistic ur

mătoarea frază : „Vizitați Japonia 
primăvara, cînd înfloresc vișinii. Nu
mai așa îi veți înțelege sufletul, 
pentru că sakura în floare reprezin
tă întruchiparea poetică, imaginea 
plastică a caracterului național". 
Dar și în zilele toamnei cînd am 
colindat pămîntul ospitalier al aces
tei țâri, stînd de vorbă cu oamenii 
atît de prietenoși și deschiși, pri
vind hărnicia și migala muncitori
lor, a cultivatorilor de orez, urmă
rind puternicele demonstrații de 
masă în apărarea păcii, năzuință 
fierbinte a poporului japonez, am 
putut înțelege sufletul Japoniei. 
După cum l-am putut înțelege vi- 
zitînd minunatele muzee din Osaka 
ca și din Tokio și Kyoto, întotdeau
na pline, văzînd cu cîtă căldură și 
dragoste sînt crescuți și educați 
copiii, asistînd la spectacolele tradi
ționalei drame japoneze ori ale tea
trului clasic. Eram pe malul lacu
lui Hakone, într-o pitorească stațiu
ne, cînd s-au apropiat de mine doi 
copii. Emoționați, mi-au întins o 
punguță de nailon plină cu mici 
cocori de hîrtie. Prin intermediul în
vățătoarei lor, o tînără sfioasă, cu 
părul împletit în cozi, am aflat că 
păsărelele de hîrtie nu reprezintă o 
simplă distracție, ci un mare și im
portant simbol. Al luptei pentru via
ță, împotriva războiului.

Pentru străinul care vizitează O- 
saka, un punct de atracție îl consti
tuie fără îndoială străvechiul castel 
construit la sfîrșitul secolului al 
XVI-lea de către Toyotomi Hideyo- 
shi. Avînd o sută de porți și ziduri 
puternice, el era considerat inexpug
nabil. In decursul vremii a fost în 

repetate rînduri incendiat, pentru ca 
în anul 1929 să fie reconstruit în 
forma pe care o poți admira astăzi. 
De la înălțimea turnului de oțel, 
care sprijină parcă cerul, ai în fața 
ochilor priveliștea minunată a ora
șului. Parcul și sanctuarul Sumyoshi 
ți se dezvăluie cu fascinanta lor de
corație cu lanterne de piatră de cele 
mai felurite iorme. Pentru iubitorul 
de artă, prezența la Osaka consti
tuie și un iericit prilej de a urmări 
spectacolele teatrului de marionete 
Bunraku, care datează din secolul 
al 18-lea.

In zilele cînd m-am aflat la Osa
ka am fost martorul unei mari de
monstrații a oamenilor muncii din 
întreprinderile mai mici, care pro
testau împotriva închiderii unora 
dintr-acestea. In fața concuren
ței puternicelor trusturi, tot mal 
multe făbricuțe și așa-zise „fir
me subordonate" fie că își re- 
strîng activitatea, fie că dau fa
liment. Am stat de vorbă cu unul 
dintre acești muncitori. R. Shinoza- 
ki lucra la un atelier care confec- 
ționa piese pentru una din uzinele 
constructoare de mașini. Cîștiga des
tul de puțin în comparație cu muncito
rii din marea industrie. Ca și mulți 
alții era angajat temporar și a- 
cum, împreună cu tovarășii săi, era 
pus în situația să-și caute de lucru 
în altă parte. Situația aceasta este 
prezentă nu numai la Osaka ci și 
în alte orașe. Recent, Camera de co
merț și industrie din Tokio a dat 
publicității o statistică din care re
zultă că în primele 11 luni ale anu
lui trecut 3 616 societăți din Japonia 
au dat faliment, suma totală a dato
riilor lor atingînd peste un miliard 
de dolari. Acest val de falimente a 
cuprins mai ales întreprinderile mici 
și mijlocii. Cel mai mare număr de 
falimente s-a înregistrat în industria 
de prelucrare a metalelor, construc
toare de mașini, textilă și chimică.

Am părăsit Osaka la ceasurile în
serării. Pe largile sale bulevarde se 
împleteau în jocuri feerice de lumini 
reclamele luminoase. Fluviul șerpu
itor al mașinilor se mișca greoi din 
pricina marii aglomerații. în maga
zine, forfota obișnuită. Din port se 
auzea șuierul puternic al sirenelor 
de vapoare. Undeva, departe, cli
pea puzderia de lumini din orașul 
Kobe, cu care Osaka se îngemă
nează.

Ion MĂRGINEANU
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cHiw: Președintele 
și congresul

In urmă cu două luni și jumătate, cînd 
la Santiago era instalat noul președinte 
Eduardo Frei Montalva, comentatorii de 
presă apreciau, aproape fără excepție, că 
proiectele de reforme anunfate de actua
lul mandatar vor întîmpina o serioasă 
opozifie în Congres. Unii considerau 
chiar că aceste proiecte vor li remise 
Congresului abia după alegerile le
gislative din luna martie, cînd partidul 
democrat-creștin își va fi fortificat pozi
țiile.

Pronosticurile s-au adeverit in ce pri
vește neplăcerile intimpinate în forul le
gislativ. Contrar așteptărilor, președintele 
Frei a grăbit lucrurile. Din primele săp- 
tămîni după instalare, Congresul a în
ceput să fie bombardat cu numeroase 
proiecte de reforme economice și so
ciale pe linia platformei electorale a lui 
Frei. Aceasta, în timp ce partidul guver
namental democrat-creștin este în mino
ritate. Reacfia parlamentarilor a fost cea 
așteptată : față de unele proiecte, deza
probarea a survenit imediat ce au în
ceput discufiile, altele se văd condam
nate la dezbateri prelungite, o formă 
ocolită de a le înmormînta. în fața si
tuației, la începutul săptămînii trecute, 
președintele a amenințat cu retragerea 
textelor trimise Congresului. El a început 
să-și pună în practică promisiunea, re- 
trăgînd trei din proiectele aflate în Parla
ment. Unul din ele se referă la stabilirea 
unui impozit adițional de trei la sută a- 
supra veniturilor, altul este menit să con
fere guvernului puteri speciale asupra a- 
paratului administrativ. Printre proiectele 
care se mai află în comisiile Congresu
lui unul prevede reforma constituțională, 
care ar conferi guvernului puterea ca 
fără aprobarea Congresului să convoace 
plebiscite asupra problemelor importan
te. Un alt proiect prevede un nou acord 
asupra cuprului, prin care guvernul să 
devină asociat al companiilor cuprifere 
nord-americane instalate în Chile. în co
misiile Congresului se mai află un proiect 
guvernamental preconizînd construirea 
de case în cartierele sărace ale orașe
lor.

Reacțiile negative în Congres nu sînt 
omogene; unele grupări acceptă ceea ce 
altele resping. Stingă se pronunță împo
triva acordării de puteri excepționale 
puterii executive, în dauna prerogative
lor Congresului, în timp ce reprezentanții 
unor grupări n-ar fi dispuși să accepte 
acest lucru, opunîndu-se în schimb im
pozitului adifional. în genere, reducerea 
autorității Congresului nu este privită cu 
aprobare. Observatorii politici afirmă că 
Frei, dindu-și seama că proiectele sale 
nu au șanse de a fi discutate și apro
bate înainte de alegerile din martie, a 
hotărît să le retragă pentru a scoate și 
mai mult în evidență opozifia pe care o 
întîmpină în Congres programul său de 
reforme și, pe această bază, să poată 
pretinde alegătorilor o nouă componență 
parlamentară dominată de democrat- 
creștini. Cu toată doza de risc, președin
tele se arată decis să freacă peste ob
stacolul din martie, pregătindu-și încă 
de pe acum terenul competiției.

Vaslle OROS
Rio de Janeiro, 16.

Cînd va vizita Parisul
premieru I
Agențiile de presă relatează 
dezacorduri între oficialități

PARIS 16 (Agerpres). — Referin- 
du-se la surse franceze, agenția U.P.I. 
informează că guvernele Angliei și 
Franței nu au reușit să cadă de a- 
cord asupra datei vizitei la Paris 
a primului ministru britanic, Harold 
Wilson, prevăzută să aibă loc în cea 
de-a doua jumătate a lunii februa
rie. Știrea transmisă de U.P.I. ur
mează informațiilor difuzate marți 
de agențiile France Presse și Asso
ciated Press prin care se făcea cu
noscut că între oficialitățile brita
nice și cele franceze nu s-a putut că
dea de acord asupra datei vizitei la 
Londra a ministrului de externe 
francez Couve de Murville. Agenția 
Associated Press, referindu-se la 
surse informate din Londra, relevă

laburist?
că vizita la Paris a lui Harold Wil
son nu va avea loc probabil decît 
după ce primul ministru britanic se 
va întîlni cu președintele Johnson, 
întîlnire prevăzută să aibă loc la 
mijlocul lunii februarie la Wa
shington.

LONDRA 16 (Agerpres). In cursul 
călătoriei pe care o va face la 10 
februarie la Washington, premierul 
britanic, Wilson, va discuta, potrivit 
agenției Reuter, și problema unei 
posibile vizite a președintelui John
son în Anglia. Agenția precizează 
că guvernul britanic ar fi dispus să 
accepte orice dată pentru o aseme
nea vizită. La Washington premie
rul britanic va continua convorbi
rile cu președintele S.U.A., începute 
luna trecută. Se așteaptă ca el să 
țină o cuvîntare în fața Adunării 
Generale a O.N.U.

ADUNAREA FESTIVĂ 
DE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 16. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : In după-amiaza zilei de 16 
ianuarie, în Sala Congreselor din 
Varșovia a avut loc o adunare festi
vă cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la eliberarea Varșoviei de 
către Armata sovietică și unități ale 
armatei poloneze. Au participat con
ducători de partid și de stat, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
Varșovia, activiști pe tărîm obștesc 
și o delegație a Armatei sovietice. 
Despre aniversarea a 20 de ani de 
la eliberarea capitalei Poloniei a 
vorbit Stanislaw Kocziclek, prim- 
secretar al Comitetului P.M.U.P. 
Varșovia.

îmbarcat cu forța în avion, cu destinația Ankara. La fel s-a întimplat cu 
alți 54 de muncitori turci, veniți după lucru în Olanda, și care au parti

cipat la prima lor grevă revendicativă

Primul Congres 
al Frontului Național 
Unit din Sudan

KHARTUM 16 (Agerpres).— La 
Khartum s-a deschis vineri primul 
Congres al Frontului Național Unit 
din Sudan. Ordinea de zi a congre
sului cuprinde, printre altele, o serie 
de probleme privind politica externă 
a țării, problema Sudului, dezvolta
rea economică, aplicarea unui regim 
democratic, garantarea libertăților 
politice, precum și măsuri privind 
epurarea forțelor armate, poliției, 
serviciilor civile, presei etc.

Principiile legii electorale

SAIGON

iarăși noi
SAIGON 16 (Agerpres).— După 

cum transmite agenția France Presse, 
la Saigon au fost reluate tratativele 
americano-sud-vietnameze, suspen
date în urma acțiunii militarilor de 
la 20 decembrie, cu privire la căile 
de utilizare a ajutorului acordat de 
S.U.A. acesei țări. Vineri, în capitala 
sud-vietnameză s-a anunțat că aceste 
tratative au reînceput încă de cîteva 
zile la nivelul comisiilor specializate.

Totodată, vineri dimineața a avut 
loc la statul major general al arma
tei sud-vietnameze o ședință lărgită 
reunind pe principalii conducători 
civili și militari sud-vietnamezi, 
precum și oficialitățile americane de 
la Saigon.

Sîmbătă, generalul Nguyen Khanh, 
comandantul șef al forțelor armate 
s-a întîlnit cu o serie de „tineri ge
nerali" cu care a discutat problema 
participării militarilor în actualul 
guvern. Observatorii de presă din 
Saigon subliniază posibilitatea unei 
noi „ofensive a militarilor" pentru 
ocuparea locurilor-cheie din guvern. 
Pe de altă parte, se semnalează că 
cercurile budiste pregătesc noi de
monstrații împotriva guvernului.

Senatorul Mc Govern

„0 victorie militară 
este imposibilă"

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Abordînd problema Vietnamului de 
sud, senatorul democrat George Mc 
Govern a declarat, potrivit agenției

tratative...
U.P.I., că „o victorie militară este 
imposibilă în Vietnamul de sud". El 
a spus, de asemenea, că Statele Uni
te ar trebui să ia în considerare po
sibilitatea negocierilor pentru o re
glementare politică a situației. „Po
litica noastră actuală trebuie să 
fie apreciată ca un preludiu pentru 
o reglementare diplomatică și nu ca 
un mijloc de declanșare a unui 
război în această regiune", a adăugat 
senatorul Mc Govern.

In Japonia va fi 
convocată o conferință 
pentru comerțul Est-Vest

TOKIO 16 (Agerpres). — Potrivit 
știrilor apărute în presa de specia
litate japoneză, cercurile de afaceri 
din această țară au elaborat un vast 
proiect de acțiuni pentru anul 1965, 
menite să ducă la extinderea rela
țiilor comerciale cu alte țări. Cercu
rile de afaceri japoneze intenționea
ză să convoace în luna iulie o con
ferință cu reprezentanți ai unei se
rii de țări, consacrată comerțului 
dintre Est și Vest.

„Preludii" la drumul lui Chombe 
spre Bruxelles
• Comisia specială a O.U.Ă. va asculta expunerea 
lui Gbenye • Concentrări de forțe ale râsculaților 
lingă Paulis

Zilele trecute la Khartum s-a dat 
publicității o statistică oficială din 
care reiese că la viitoarele alegeri 
vor participa șase milioane de cetă
țeni din cei 12,8 milioane locuitori ai 
Sudanului (la alegerile din 1957 au 
participat doar două milioane cetă
țeni). Noul guvern a acordat drepturi 
politice femeilor. S-a fixat limita de 
vîrstă la 18 ani, în loc de 21 cît era 
în trecut, pentru a putea alege, și la 
30 ani pentru a putea fi ales.

NOTE
„TSR-2" sau „TFX"?

In ultimele zile în capitala An
gliei s-a vorbit din ce în ce mai 
insistent despre hotărîrea guver
nului de a renunța la proiectele 
de construire a avionului mili
tar „TSR-2", a avionului de vînă- 
toare cu decolare verticală „P- 
1154“ și a avionului de transport 
cu reacție „HS-681".

După cum relatează ziarul 
„Times", cu prilejul vizitei în
treprinse de primul ministru 
Wilson în S.U.A., la sfîrșitul a- 
nului trecut, a fost discutată po
sibilitatea producției comune și 
a fabricării unui avion ameri
can pe bază de licență. Experți 
guvernamentali s-au dus în Sta
tele Unite pentru a examina ti
purile existente. Acestea inclu
deau și avionul supersonic 
„TFX", rival al lui „TSR-2". In 
legătură cu posibilitatea renun
țării la construirea avionului 
„TSR-2" în favoarea avionului 
american „TFX", cotidianul con
servator „Daily Express" scrie 
că „viitorul industriei aeronau
tice britanice este în joc. 
Dacă „TSR-2" va fi abandonat, 
firma „British Aircraft Corpora
tion" — care ar trebui să con
struiască acest aparat în serie — 
va trebui să-și închidă uzinele,

astfel încît 20 000 de salariați vor 
fi concediați". Ziarul „Times" 
scrie de asemenea: „Lucrătorii 
din industrie ar fi puternic lo
viți în ce privește slujbele lor și, 
ceea ce ar fi chiar mai grav, cei 
mai buni oameni de știință, teh
nicieni și proiectanți ar fi pier- 
duți".

Tocmai pentru a lămuri pro
blemele ridicate de industria de 
avioane, vineri seara, primul mi
nistru, Harold Wilson, și ministrul 
aviației, Roy Jenkins, s-au întîl
nit la reședința de la Chequers 
cu reprezentanții celor patru 
mari firme aeronautice britanice. 
După întrevedere, un purtător 
de cuvînt oficial s-a mărginit să 
declare că întîlnirea a „prilejuit 
o discuție concretă". Agențiile 
de presă arată însă că în cursul 
întrevederii nu s-a ajuns la' nici 
o concluzie.

Eventuala hotărîre de renunța
re la proiectele avioanelor anun
țate provoacă vie neliniște în 
rîndul lucrătorilor din industria 
aeronautică britanică — a arătat 
postul de radio Londra într-o 
emisiune recentă.

Gabriela MANTU

Reprezentanți ai muncitorilor din industria aeronautică demonstrează 
la Londra

Pe fundalul crizei politice de la Sai
gon se desiășoarâ mari manifestații 
antiguvernamentale ale budiștilor

In uzina 
de miraje

ln lumea cinematografiei de 
peste ocean circulă o butadă: 
știți ce este cinerama ? Este ceva 
care umple sălile de spectacol, 
dar golește casele de bani ale 
producătorilor...

Autorul definiției a rămas a- 
nonim, dar a avut, cum se spune, o 
gură de aur. Căci la 22 decem
brie 1964, cînd s-au întrunit în- 
tr-o sală de proiecție din Holly
wood, cei 75 de acționari ai so
cietății „Cinerama Inc" au pălit 
cînd președintele William R. For
man a anunțat un deficit în ex
ploatare de 10 milioane dolari.

„Uzina de miraje" de lingă Be
verley Hills duce acțiuni de arier
gardă în lupta de concurență 
cu producătorii din celelalte 
patru continente. Nici proce
deul „cinerama", ultimul re
mediu dintr-o mie încercate, nu 
s-a dovedit însă în stare să o- 
prească un declin înscris în ste
lele de pe firmamentul holly- 
woodean. Dovada, un barometru 
atît de sensibil cum este bursa 
din New York, unde acțiunile so
cietății „Cinerama" au scăzut a- 
nul trecut la 2,75 dolari bucata, 
după cotările din 1961 care a- 
tinseseră 22,50 dolari.

Plină de speranțe după efectul 
primelor filme turnate prin pro
cedeul „cineramei", care dă ilu
zia reliefului, societatea a efec
tuat acum cîțiva ani un împru
mut masiv de 45 milioane dolari 
la firma de asigurări „Pru
dential", pentru a lansa un 
procedeu și mai nou de tur
nare și de proiectare în re
lief cu un aparat unic. Se inten
ționa, totodată, finanțarea unor 
super-producții. Uriașul împru
mut contractat a creat însă nu 
puține dificultăți societății „Ci
nerama Inc". Creditorii au înce
put să ceară stăruitor înapoierea 
împrumuturilor. Pentru a-i sa
tisface s-a recurs la noi împru
muturi acordate de o bancă new- 
yorkeză. In noiembrie trecut, pe 
această temelie nesigură, s-a 
pornit la turnarea unor noi su- 
per-producții. Cu acest nou start 
va reuși oare „Cinerama Inc" să 
se mențină pe linia de plutire ?

Emil MIRONESCU

Situația balanței de plăți 
discutată la Washington

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washington al 
agenției U.P.I., citind surse infor
mate din capitala americană, rela
tează că datorită înrăutățirii situa
ției balanței internaționale de plăți 
a Statelor Unite se așteaptă ca pre
ședintele Johnson să ceară adopta
rea unor noi măsuri. Se așteaptă ca 
pe întregul an 1964 deficitul să se 
cifreze la o sumă între 2,5 și 3 mi
liarde dolari.

Evoluția situației în Congo continuă 
să rețină atenția observatorilor de presă. 
Este urmărită consecutiv activitatea des
fășurată în jurul problemei congoleze 
atît la Leopoldville și Bruxelles cît și la 
Organizația Unității Africane. Știrile 
transmise în ultimele 24 de ore rețin în 
primul rînd faptul că Moise Chombe nu 
a sosit încă la Bruxelles, unde este aș
teptat pentru a duce „tratative cruciale" 
cu ministrul de externe al Belgiei în 
problema concesiilor miniere belgiene 
din Congo. Detalii despre data sosirii nu 
s-au putut afla ; purtătorul de cuvînt al 
ambasadei congoleze, solicitat să preci
zeze acest lucru, nu a putut da nici un 
răspuns precis.

Pînă la plecarea la Bruxelles, Chombe 
desfășoară însă o intensă activitate la 
Leopoldvi^e. El a convocat cabinetul 
ministerial care a luat în discuție pro
blema „spinoaselor tratative". Comen- 
tînd această reuniune, agenția Reuter 
menționează că miniștrii nu au ajuns la 
nici o hotărîre în ce privește data ple
cării lui Chombe în capitala Belgiei. In

Pe marginea proiectului F. N. M.

OPT ȚĂRI NU PARTICIPĂ

teresantă e — după cum au relatat co
respondenții de presă -— și „demon
strația” organizată de Chombe pe stră
zile Leopoldville-ulul în scopul de a 
ațîța spiritele împotriva adversarului său 
Adoula. După unii comentatori, atît a- 
ceasfă demonstrație cît și amînarea sine 
die a tratativelor cu Belgia constituie 
un preludiu care să-i asigure lui Chombe 
o „atmosferă favorabilă” înaintea tra
tativelor.

în același timp la Nairobi președintele 
Kenyei, Jomo Kenyatta, a anunțat con
vocarea, pentru ziua de 29 ianuarie, a 
unei întruniri extraordinare a Comisiei 
speciale pentru Congo din cadrul Orga
nizației Unității Africane. Cu acest prilej 
C. Gbenye, șeful guvernului revoluționar 
din Congo, va expune Comisiei puncful 
de vedere al răsculaților congolezi în 
legătură cu ultimele evenimente din 
țară.

Telegramele de presă mai anunță că 
în împrejurimile orașului Paulis au fost 
observate noi concentrări ale forțelor 
răsculate. în localitatea Poko, la cîțiva 
kilometri de Paulis, a avut loc o ciocnire 
între trupe guvernamentale și răsculați. 
Sfatul major al armatei guvernului de la 
Leopoldville a hotărît de urgență să tri
mită „unități de intervenție" în această 
regiune.

70 specialiști 
în câutarea unei 
explicații

Cu prilejul unor lucrări de ex- 
cavații efectuate în partea de est 
a Londrei, a fost descoperit un 
sicriu care se crede că cuprinde 
rămășițele prințesei Anne, ucisă 
în Turnul Londrei în 1481. Aceas
tă prințesă a fost căsătorită la 
vîrsta de 5 ani cu fratele regelui 
Eduard al IV-lea al Angliei, prin- 
tr-o dispensă specială a Papei, iar 
la vîrsta de 9 ani ea a fost ucisă 
în condiții rămase pînă astăzi 
misterioase. Se consideră că cer
cetările, care vor continua timp 
de șase luni la locul unde a fost 
găsit sicriul, ar putea să aducă 
noi elemente lămuritoare asupra 
evenimentelor petrecute acum 
aproape 500 de ani. 70 de 
specialiști participă la cercetări.

LA GRUPUL DE LUCRU AL N. A. T. 0
PARIS 16 (Agerpres). — La gru

pul de lucru al N.A.T.O., (constituit 
în 1963 cu scopul de a examina pro
blemele aferente creării în cadrul 
N.A.T.O. a unei forțe nucleare mul
tilaterale și pentru a pregăti un 
proiect de Cartă), care se întîlnește 
periodic la Paris, nu participă Fran
ța, Canada, Luxemburg, Islanda, 
Danemarca, Norvegia și Portugalia. 
O dată cu retragerea Turciei din 
acest grup, numărul țărilor parti
cipante se ridică acum numai la 
șapte. Un purtător de cuvînt turc 
a explicat că, în lumina recentei e- 
voluții a lucrărilor acestui grup, a 
apărut clar pentru Turcia că nu era 
posibil să adopte altă cale decît a- 
ceea pe carp au adoptat-o și cele
lalte state membre ale N.A.T.O. care 
nu iau parte la F.N.M. „Guvernul 
Statelor Unite, a afirmat purtătorul 
de cuvînt turc, a fost informat de 
această hotărîre, în principiu, acum 
aproape trei luni pe cale diplomati
că. Ceilalți aliați ai noștri din 
N.A.T.O. din grupul de lucru au 
fost, de asemenea, puși la curent. 
In prezent, ultima fază a hotărîrii 
Turciei a fost pusă în aplicare". 
Purtătorul de cuvînt al Ministerului 
de Externe al Turciei a subliniat că 
țara sa a luat hotărîrea de a se re
trage în prezent din grupul de lu-

cru, avînd în vedere un singur con
siderent — interesele sale naționale 
— dar că solidaritatea cu N.A.T.O. 
în .viitor rămîne intactă, ca și toate 
angajamentele asumate în cadrul a- 
lianței atlantice.

Comunicat oficial la Atena
ATENA 16. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmite: 
Toate ziarele ateniene de azi dimi
neață publică comunicatul guvernu
lui grec privind atitudinea actualei 
administrații față de problema for
țelor nucleare multilaterale. In do
cument se arată: „Hotărîrea guver
nului turc (de a nu participa la 
F.N.M. — N.R.) nu afectează poli
tica Greciei. Problema participării 
Greciei la F.N.M. ale N.A.T.O. nu a 
înregistrat nici o evoluție în plus 
față de acordul de principiu dat în 
vara anului 1963 de către guvernul 
grec de a participa la studierea a- 
cestei probleme, fără însă a-și lua în 
nici un fel vreun angajament asupra 
esenței problemei Pe de altă parte, 
relevă comunicatul, după ultimele a- 
legeri din Anglia, după răspunsul ca
tegoric negativ dat de Franța, crea
rea forței nucleare multilaterale nu 
pare să fi înregistrat vreun progres".

Conferință de presă 
despre industria chimică sovietică

MOSCOVA 16 (Agerpres). — In 
anii 1962—1964, în U.R.S.S. au fost 
construite peste 400 uzine și secții 
de produse chimice, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă Leo
nid Kostandov, președintele Comite
tului de Stat pentru industria chi
mică a U.R.S.S. Anul acesta, indus
tria chimică sovietică își va spori 
producția cu 16 la sută, acest spor 
fiind de aproximativ două ori mai 
mare decît creșterea industriei în an
samblu, începînd din 1962. Alocații
le pentru dezvoltarea chimiei spo
resc an de an (în ultimii 6 ani — 
în medie cu 27 la sută, îar în 1964 
cu 37 la sută).

Uniunea Sovietică, a declarat Ko
standov, colaborează cu succes cu 
firme engleze, franceze, japoneze și 
vest-germane, în vederea achizițio
nării de utilaj chimic din străinăta
te. Organizațiile sovietice sînt, de a- 
semenea, dispuse să ducă tratative 
cu firmele americane care produc 
utilaj pentru fabricarea fibrelor de 
orlon, , îngrășămintelor complexe, 
pieilor artificiale și sulfurii de 
carbon. Răspunzînd unei întrebări, 
Kostandov a spus că în 1965 inves
tițiile capitale în industria chimică 
sovietică vor crește cu 15,6 la sută 
față de anul trecut.
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CAIRO. între 16 și 23 ianuarie are 
loc la Cairo sesiunea Comisiei econo
mice și sociale a Organizației 
Unității Africane. Pe ordinea de zi sînt 
înscrise mai multe puncte, printre care 
un raport asupra rezultatelor confe
rinței pentru comerț și dezvoltare, care 
a avut loc la Geneva, și un altul care 
se referă la posibilitățile de cooperare 
între țările membre ale O.U.A. în ve
derea diferitelor proiecte ale organi
zației.

BELGRAD. Agenția Taniug 
ță că secretarul de stat pentru 
rile externe al 
Kocea Popovici, va face o vizită ofi
cială în R. P. Bulgaria, între 27 și 
30 ianuarie, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Bulgaria, 
Ivan Bașev. Cei doi miniștri vor avea 
convorbiri cu privire la dezvoltarea 
colaborării reciproce.

J anun- 
pentru aface- 

R. S. F. Iugoslavia,

NEW YORK. Un mare juriu fede
ral, întrunit la Jackson (statul Missis
sippi) a pronunțat 84 de acuzații în 
legătură cu 51 de cazuri de încălcare 
a legii cu privire la drepturile civile. 
Judecătorul Harold Cox, care a con
vocat reuniunea marelui juriu federal, 
a cerut procurorului federal să elabo
reze actele de acuzare, dar să nu dea 
publicității numele persoanelor incul
pate înainte de arestarea lor. Pe de 
altă parte, Ministrul Justiției S.U.A. 
a hotărît să deschidă o acțiune ju
diciară împotriva autorităților statului 
Alabama pentru practicile discrimina-

torii prevăzute de legea electorală din 
acest stat.

CARACAS. Ziarul „El National" 
scrie că autoritățile venezuelene au 
fost nevoite să ordone internarea de 
urgență într-un spital militar a secre
tarului general al P. C. din Vene
zuela, Jesus Faria, care este grav bol
nav. In închisoarea în care a fost în
chis Jesus Faria se mai află și secre
tarul general al mișcării revoluționare 
de stînga, Domingo Alberto Rangel, 
precum și fostul vicepreședinte al Ca
merei Deputaților, Jesus Maria Casai 
care, de asemenea, au sănătatea 
zdruncinată ca urmare a condițiilor 
inumane la care sînt supuși deținuții 
politici.

IERUSALIM. Agențiile occidentale 
de presă anunță că în regiunea de 
frontieră dintre Izrael și Iordania a 
avut loc vineri dimineață un nou 
schimb de focuri. Cele două țări au 
prezentat Comisiei mixte de armisti
țiu plîngeri în care se acuză reciproc 
pentru provocarea incidentului.

TEL AVIV. Agenția France Presse 
relatează că primul ministru al Izrae- 
lului, Levy Eshkol, a luat cuvîntul 
vineri în fața corespondenților de 
presă străini aflați la Tel Aviv și a 
declarat, între altele, că dacă statele 
arabe vor aplica hotărîrile pe care 
le-au luat la Conferința de la Cairo 
în legătură cu apele Iordanului „va

Pentru prima oară, Adunarea legislativă a Genevei este prezidată de 
o femeie, aleasă in ședința de deschidere de Ia începutul acestui an

deveni inevitabilă o confruntare mili
tară".

WASHINGTON. La Washington 
s-a anunțat că generalul Andrew P. 
O’Meara a fost numit în funcția de 
comandant suprem al trupelor a- 
mericane din Europa. El va deveni, 
de asemenea, comandant al grupului 
de trupe al tratatului N.A.T.O. din 
centrul Europei.

BERLIN. După cum anunță agenția 
A.D.N., la Berlin a fost semnat un a- 
cord privind cumpărarea de către R.D. 
Germană a două nave frigorifice de la 
firma belgiană de construcții navale 
„Boel".

MANILA. După cum anunță agen
ția Reuter, la Manila au loc în prezent 
tratative între ministrul de externe al 
Filipinelor, Mauro Mendez, și amba
sadorul S.U.A. în Filipine, William 
Blair, în legătură cu revizuirea trata
tului militar semnat între cele două 
țări în 1947, care privește funcționa
rea bazelor militare americane în a- 
ceastă țară.

DELHI. Primul ministru al Indiei, 
L. Shastri, anunță agenția France 
Presse referindu-se la surse bine in
formate, l-a informat pe primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, că este 
dispus să participe la sfîrșitul lunii iu
nie la o conferință a țărilor Common
weal thului.

NEW YORK. Forțele aeriene ame
ricane, anunță agenția United Press 
International, au lansat de la baza 
Vandenberg din California un satelit 
secret. Satelitul a fost lansat pe o or
bită polară cu ajutorul unei rachete 
„Thor-Agena“.

ATENA. O dată cu arestarea a pa
tru cetățeni străini, poliția greacă a 
demascat, cu ajutorul Interpol-ului, o 
bandă internațională de falsificatori 
care puneau în circulație bilete de 20 
dolari. Aceștia vînduseră dolari falși 
în trei orașe din Grecia. Membri ai 
acestei bande au fost’ arestați în 
același timp în Franța, unde dolarii 
falși au fost puși în circulație pentru 
prima dată în anul 1962.
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