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Vineri dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Varșovia, de
legația Republicii Populare Romîne, 
care a luat parte la ședința 
tului Politic Consultativ al 
participante la Tratatul de 
șovia.

Delegația a fost alcătuită 
varășii

Comite- 
statelor 
la Var-

«el îilw

POPO RULUI ■*

-s* fi

acestora.

In aceste zile, de la un capăt la 
altul al țării se desfășoară însufle
țite adunări cetățenești în cadrul 
cărora oamenii muncii propun can
didații Frontului Democrației Popu
lare pentru alegerile în Marea Adu
nare Națională și sfaturile populare, 
își spun părerea cu privire la per
sonalitatea și activitatea
Larga participare a celor ce mun
cesc din întreprinderi, 
unități agricole socialiste, instituții 
de cultură, la adunările de propu
neri, desemnarea drept 
celor care se bucură de 
încrederea cetățenilor, 
cîștigat prestigiu prin 
lor politică și obștească, constituie 
manifestări elocvente ale democra
tismului orînduirii noastre, ale înal
tei răspunderi de adevărați stăpîni 
ai țării, ai destinelor ei, care-i însu
flețește pe cei ce muncesc. ■

Ca o expresie a adîncului lor ata
șament față de partid, față de poli
tica sa înțeleaptă, călăuzită de o 
înaltă grijă pentru înflorirea patriei, 
pentru prosperitatea poporului, miile 
de oameni ai muncii prezenți la a- 
dunări au propus cu entuziasm drept 
candidați în Marea Adunare Națio
nală pe membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ală
turi de conducătorii de partid și de 
stat au fost propuși numeroși mun
citori, țărani, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai cultelor, 
femei, tineri, militari, oameni ai 
muncii din rîndurile minorităților 
naționale. Candidații Frontului De
mocrației Populare sînt oameni 
ieșiți din rîndurile poporului mun
citor, legați prin mii de fire de 
mase, devotați cu trup și suflet 
cauzei socialismului, fericirii celor 
ce muncesc, reprezentativi pentru 
toate categoriile de oameni ai mun
cii. Printre ei se află munci
tori, ingineri, tehnicieni cunoscuți 
pentru contribuția lor la progresul 
unor întregi ramuri ale economiei 
ca siderurgia, metalurgia, chimia, 
electrotehnica, industria lemnului, 
construcțiile etc. In rîndurile candi
daților întîlnim maeștri ai recoltelor 
bogate de pe întreg cuprinsul țării 
— președinți, brigadieri, țărani coo
peratori, lucrători din G.A.S. și 
S.M.T., ingineri agronomi și zooteh- 
niști. Candidează pentru Marea 
Adunare Națională și pentru sfatu
rile populare numeroși reprezen
tanți ai intelectualității noastre — 
de la savantul de mare prestigiu 
științific pînă la învățătoarea din- 
tr-un cătun de munte, de la scrii
torul sau artistul ale cărui creații 
îmbogățesc patrimoniul literaturii 
și artei noastre pînă la medicul 
care se consacră neobosit ocrotirii 
sănătății poporului sau specialistul 
din uzine, de pe ogoare, de pe șan
tiere. Sînt printre candidați activiști 
de partid, de U.T.M., ai sindicatelor, 
lucrători ai sfaturilor populare, gos
podine.

Pe bună dreptate, oamenii muncii 
văd în candidații Frontului Demo
crației Populare o întruchipare a 
calităților caracteristice poporului 
nostru, a hărniciei și chibzuinței 
sale gospodărești, a talentelor și spi
ritului său inventiv, creator. Este o 

zilelor 
puterii 
format 
gospo- 

oameni

instituții,

candidați a 
respectul și 
care și-au 
activitatea

realitate însuflețitoare a 
noastre faptul că în anii 
populare a crescut și s-a 
un număr impresionant de 
dări ai treburilor obștești,
legați de mase și iubiți de ele pen
tru rezultatele lor în producție și în 
munca obștească, oameni care au 
învățat să gospodărească tot mai 
bine regiunile, orașele, raioanele, 
comunele, să pună umărul cu tot 
mai multă pricepere și competență 
la gospodărirea țării.

Cred că nu este un prilej mai nimerit 
de a se aborda tema reportajului de 
fafă — „ce va însemna anul 1965 pen
tru întreprinderea optică romină” — de
cît acela de a înfățișa cititorului, mai 
înainte de toate, unul din produsele re
prezentative realizate aici și anume : mi
croscopul de cercetare. Este vorba de un 
instrument optic cu structură complexă, 
care îi asigură o gamă largă de utili
zări (în biologie, biochimie, fiziologie, 
metalografie) — totuși simplu și ușor de 
manevrat. In acest scop el e prevăzut 
cu comenzi centralizate, trei surse de 
lumină (arc electric, lampă incandescen
tă, vapori de mercur), aparat de foto
grafiat pentru reproducerea imaginii sur
prinse de obiectiv, un minuscul ecran pe 
care desfășurarea cercetării poate fi ur
mărită simultan de mai multi asistenți. 
Puterea de mărire: 2 000 de ori. De 
menfionat : claritatea imaginii, precizia 
manevrelor, aspectul frumos, elegant.

Intrat în producție de serie în cursul 
anului 1964, microscopul de cercetare 
este unul din acele produse de înalt ni
vel tehnic care, introduse în fabricate, 
„trag" după ele întreaga produefie prin 
faptul că realizarea lor presupune cău
tări, noi solufii, spor de tehnicitate. Și 
asta in toate sectoarele, Inceplnd cu 
proiectarea.

Inginerul care i-a dat chip și formă, 
Liviu Iliescu, este, ceea ce se cheamă, un 
om plin de idei. Ca orice creator, pune 
multă căldură în cuvinte. La întrebarea 
pe care i-am adresat-o cu privire la mo
dul de documentare și de lucru pentru 
obfinerea unor performante ridicate, îmi 
răsDunde : „Am plecat de la „proble-

electorală 
cetățeni la 
atît a unor 
interes general, cit și
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întreprinderea textilă „Dada” din Capitală. Rampa de control a produselor finite

ANGAJAMENTE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE 1965

antrenează 
dezbaterea 
importante

Sprijinind cu căldură propunerile 
de candidați, miile de cetățeni par
ticipant la adunări trec în revistă 
principalele realizări obținute în 
anii puterii populare în întreaga 
țară, în circumscripțiile lor electo
rale. Și, într-adevăr, nu există așe
zare pe cuprinsul patriei care să nu 
fie bogată în înfăptuiri! In toate 
regiunile și raioanele au răsărit noi 
întreprinderi industriale, au fost 
modernizate și înzestrate cu utilaje 
noi cele existente, s-au înălțat vaste 
ansambluri de locuințe cu o linie ar
hitectonică elegantă, armonioasă, 
s-au ridicat magazine, spitale, școli, 
teatre, cinematografe, stadioane, clu
buri, case de cultură, cămine cultu
rale. Numeroase localități, altădată 
sortite să vegeteze într-un cotidian 
anost, fără orizont, au căpătat nu 
numai o înfățișare modernă, respi- 
rînd tinerețe și prospețime, dar și 
pulsul viu al vieții noi, socialiste. 
Scoțînd în relief importantele rea
lizări ale anilor care s-au scurs de 
la precedentele alegeri, sutele de 
cetățeni care iau cuvîntul în adu
nări exprimă încrederea nețărmu
rită a maselor în politica partidu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialiste, voința fermă de a depu
ne noi eforturi pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al III-lea al 
P.M.R., pentru continua dezvoltare 
economică și culturală a țării, pen
tru consolidarea statului socialist și 
întărirea poziției și prestigiului său 
în arena internațională.

Campania 
milioane de 
multilaterală 
probleme de
a problemelor economice, social-cul- 
turale și gospodărești cu caracter lo
cal, a căror soluționare solicită e- 
nergiile unite ale candidaților și ce
tățenilor. In cadrul întîlnirilor din
tre candidați și alegători, care vor 
constitui o adevărată școală de cul
tivare a spiritului cetățenesc, șe vor 
discuta aspecte ale dezvoltării econo
mice, culturale, gospodărești a regiu
nilor, raioanelor, orașelor, comunelor. 
Este un minunat prilej de a stimula 
inițiativa creatoare a maselor, a le 
mobiliza la soluționarea practică a 
problemelor concrete de interes 
obștesc care preocupă masa lar
gă a cetățenilor. Fiecare propu
nere constructivă, izvorîtă din grija 
oamenilor muncii pentru bunul 
mers al treburilor obștești, se cere 
luată în considerație, iar acele pro
puneri realizabile într-un răstimp 
scurt vor fi traduse neîntîrziat în 
practică spre a se obține chiar în 
această perioadă rezultate efective 
în îmbunătățirea activității gospo
dărești. Candidații au în mod deose
bit îndatorirea de a acorda atenție 
acestor sugestii, de a lua contact cu 
forurile competente, de a urmări cu 
perseverență studierea și rezolvarea 
propunerilor. în felul acesta campa
nia electorală, întîlnirile dintre can
didați și alegători vor contribui la 
perfecționarea stilului de muncă al 
organelor locale ale puterii de stat, 
sfaturile populare, la strîngerea 
legăturilor lor cu masele de cetă
țeni.

Alegerile de la 7 martie 1965 — 
eveniment de seamă în viața noas
tră politică și obștească 
prima elocvent unitatea 
tică a poporului nostru, 
sa indisolubilă în jurul
rului și conducătorului încercat al 
operei de construire a socialismului, 
Partidul Muncitoresc Romîn, voința 
sa neclintită de a traduce în viață 
politica partidului de înălțare a pa
triei pe culmi din ce în ce mai 
înalte de bunăstare șl progres.

— vor ex- 
moral-poli- 

coeziunea 
organizato-

din to- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim-secretar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, 
Miniștri, 
Sălăjan, 
Corneliu 
rilor externe.

La sosirea în gara Băneasa, mem
brii delegației au fost întîmpinați 
de tovarășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae 
Stoica, Alexandru 
dru Moghioroș, 
deanu, Dumitru 
Răutu, Ștefan Voitec, Mihai 
Avram Bunaciu, Gheorghe

președintele Consiliului de 
general de armată Leontin 
ministrul forțelor armate, 
Mănescu, ministrul aface-

Ceaușescu, Chivu 
Drăghici, Alexan- 
Alexandru

Coliu,
Bîrlă- 

Leonte 
Dale a, 

Gaston

Marin, Gogu Rădulescu, Grigore 
Geamănu, de membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor de masă, activiști de partid și 
de stat.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace, I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii So
vietice, Răpi Gjermeni, ambasado
rul R. P. Albania, Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare, Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene, 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
R. P. Polone, Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze, Hoang Tu, ambasa
dorul R. D. Vietnam, Siegfried Bock, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane, Țeveengombîn Da- 
vaasuren, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Mongole, Ivan Man- 
gov, însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Complex social în cartierul
Steagul roșu

In cartierul Steagul roșu, din 
Brașov, s-a dat în folosință zilele 
acestea parțial noul complex social 
prevăzut în planul de sistematizare 
a orașului. Spațiile largi, de o con
cepție modernă, finisate șt decorate 
cu gust, găzduiesc pentru început 
un magazin alimentar cu autoser
vire, un magazin de mezeluri, produ
se lactata și produse de panificație, 
un magazin do papetărie și libră-

din Brașov
atelier de reparații pentrurie și un 

aparate de radio și televizoare.
Aci, ca și în alte unități co

merciale date în folosință în ul
timii ani în regiunea Brașov, se fo
losesc metode moderne de deser
vire. Datorită acestui fapt volumul 
mărfurilor vîndute anul trecut popu
lației din regiunea Brașov, prin re
țeaua comerțului local, a crescut cu 
peste 136 milioane lei față de 1963. 

(Agerpres)

de țițeiPLQIE5TI Fiecare tonă
valorificată superior

lei economii la pre

iei la producția

ARAD Fire și țesături de bună calitate economii la pre-

beneficii peste

la producția glo-lei

bumbac

In pagina a 2-a

.Liberia-

realizeze 
anual: 
calitatea

400 000 lei economii la pre- 
de cost;
500 000 lei la beneficii;
30 modele noi de țesături.

a
socialistă, a fost stabilit un plan cu
prinzător de măsuri tehnico-organi- 
zatorice.

lei 
lei

lei la beneficii.
calității

lei la producția

la prețul de cost; 
beneficii peste

CONSTANTA

Balcoane spre Gara de Nord

ACCELERATUL A OPRIT
LA TEREGOVA

Demisia ministrului
de externe al Angliei

INDONEZIA
S-A RETRAS OFICIAL
DIN 0. N. U

deferiji justiției

și au Înlăturat guvernul legal al Su
danului la 16 noiembrie 1958". Mi
nistrul a adăugat că „tofi cei care au 
colaborat cu șefii militari pentru su
primarea democrafiei în Sudan vor 
trebui să fie judecați".

a Angliei (Citiți cores- 
din Londra în pag. a

Rafinorii de la Teleajen, dezbă- 
tînd sarcinile de plan pe 1965, și-au 
afirmat hotărîrea ca în acest an să 
obțină noi succese în valorificarea 
superioară a fiecărei tone de țiței 
și lărgirea sortimentelor de produse 
cu caracteristici superioare. Ei- s-au 
angajat să depășească sarcinile a- 
nuale de plan cu ;

— 3 000 000 lei la producția 
globală ;

— 1 000 000 lei la producția 
marfă ;

— 2 500 000 lei economii Ia pre
țul de cost;

— 3 000 000 lei la beneficii;
— 0,5 la sută la productivita

tea muncii.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Uzinele textile „30 Decembrie" 
din Arad, analizînd posibilitățile și 
rezervele existente la fiecare loc de 
muncă, s-au angajat să 
peste prevederile planului

• 600 000 mp țesături 
„extra" ;

o 10 000 kg fire de 
calitatea A ;

• 15 000 kg fire tip bumbac ;
• 200 000 mp țesături de bum

bac ;
• un spor de 0,4 la sută la pro

ductivitatea muncii;
e

iul
e
•

Din care pînă la 1 Mai :
180 000 mp țesături calitatea 

„extra" ;
— 3 000 kg fire do bumbac ca

litatea A ;

ANGAJAMENTELE 
ALTOR COLECTIVE

• Schela de extracție Moi- 
nești

• I.P.R.O.F.I.L 
tea'-Clui

OPTICA 1965
me" ?l nu de la „modele". Să mă ex
plic. Acum cîfiva ani, cind am început 
munca de concepție, am cercetat desi
gur literatura internațională de speciali
tate și modelele microscoapelor din 
străinătate, cu cele mai înalte caracte
ristici. Dar nu ne-am rezumat la asta. 
Ne-am pus și întrebarea : care sînt 
tendințele actuale în ce privește dezvol
tarea microscopiei I De ce fel de instru
mente de mărit au nevoie cercetătorii 
din laboratoare I Și am ajuns la conclu
zia că ar fi foarte căutate microscoapele 
cu caracteristici de „universalitate", la 
care să se poată întruni mai multe fe
luri de analize, efectuate pînă atunci la 
instrumente specializate. Cred că ne-am 
orientat bine".

Afirmațiile proiectantului sînt confir
mate de 
seriei au 
cieri de 
scopul a 
de la tîrgurile din străinătate.

— Am întrebat : Ce se va întîmpla 
cu microscopul de cercetare in 1965 I 
Mi-a răspuns de 
al întreprinderii :

— Vom adinei 
anul trecut. Mai 
dui să realizăm 
prevăzute în proiect. Dacă vreți un răs
puns și mai concret, treceți pe la sectoa
rele noastre de fabricație.

lafă-ne așadar printre opticienl, aco-

realitate. Primele exemplare ale 
fost intîmpinate cu bune apre- 
oamenii laboratoarelor. Micro- 
stîrnit interes și la expozițiile

astă-dată inginerul șef

ceea ce am realizat 
concret : ne vom sfră- 
performanfele optime

Io unde blocul masiv și transparent se 
transformă, prinfr-o succesiune de ope
rații migăloase, într-o serie de lentile 
frumos șlefuite, strălucitoare ca niște 
diamante. Preocuparea de bază : moder
nizarea unor obiective, denumite în ter
menii de specialitate „de zece ori", „de 
douăzeci de ori", „de patruzeci de ori”, 
cifre care indică puterea lor de mărire. 
Studiu atent al materiei prime, calcule, 
încercări practice. Scopul : cit mai mul
tă claritate și precizie. Oameni destoi
nici, care chezășuiesc prin munca lor vii
toarele realizări : Gh. Bordea, maistru, 
Const. Albeșteanu, „cel mai bun opti
cian", Petre Dumitru, tînăr polizator.

In hala de montaj facem cunoștință 
cu un alt produs reprezentativ pentru 
nivelul tehnic al uzinei. E vorba de „Den- 
tior". în limbajul oamenilor întreprin
derii i se mai rice „unit dentar". Poate 
că l-ați cunoscut ca vizitatori ai vre-unui 
cabinet stomatologic. E aparatul așezat 
in vecinătatea fotoliului și din care por
nesc tot soiul de țevi metalice pentru 
apă, aer cald și freze. Unul dintre mon- 
fori mi l-a recomandat ca pe un instru
ment care „lucrează fără dureri", dato
rită vitezei foarte mari a frezei, purtată 
de o turbină ce atinge 300 000 de ro
tații pe minut. Cum s-ar zice, nici n-are 
cind să te doară. O lampă prevăzută cu 
un sistem de oglinzi împrăștie o lumi
nă egal distribuită.

Ce schimbări în bine așteaptă pe „Den-

Din care pînă la 1 Mal:
— 1 200 000 lei la producția 

globală ;
— 400 000

marfă ;
— 1 000 000

țul de cost;
— 1 500 000
Prin îmbunătățirea 

produselor, creșterea randamen
telor și micșorarea pierderilor 
să realizeze în plus :

— 500 tone parafină cu conți
nut scăzut de ulei ;

— 1 500 tone parafină specială 
în detrimentul sortimentelor de 
motorine de calitate inferioară ;

— 500 tone produse petroliere 
prin reducerea pierderilor tehno
logice.

— 4 000 kg lire tip bumbac ;
— 32 000 mp țesături de bum

bac ;
— 110 000 lei economii la prețui 

de cost;
— 130 000 lei la beneficii;
— 8 modele noi de țesături.

In vederea îndeplinirii planului și 
angajamentelor luate în întrecerea

In Imagine : microscopul

tior“ in cursul acestui ani Va intra In 
dotarea lui obișnuită o nouă unealtă — 
piesa de mină cotită — a cărei serie 
zero a fost pusă la punct. Vor li înlo
cuite noi repere de metal cu altele, mai 
ieftine, lucrate din mase plastice. Și, la 
sugestia montorilor care se deplasează 
pe teren pentru punerea în funefie a 
„Dentioarelor", se vor căuta noi solufii 
constructive pentru a se asigura mersul 
aparatului la presiuni mai mici decît 2 
atmosfere. In acest mod el va putea 
fi adaptat și mai bine celor mai diferite 
condifii locale.

Se mai pot adăuga îmbunătățirile ce 
vor rezulta din organizarea unui atelier 
pentru pregătirea suprafețelor mecanice 
și alte prevederi de acest gen. Oamenii 
I.O.R.-ului au luat un bun start pentru 
1965.

Vaslle NICOROVICI

transportate
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

întreprinderii regionale de trans
porturi auto Dobrogea s-au angajat 
să depășească sarcinile anuale de 
plan cu :

— 2 la sută la productivitatea 
muncii;

— 0,5 la sută la volumul de 
mărfuri expediate ;

— 0,5-Ta sută la coeficientul de 
utilizare a parcului de autoca
mioane și de remorci auto ;

— 1 632 000 
globală ;

— 600 000 lei 
țui de cost;

— 800 000 lei 
plan.

Din care pînă la 1 Mai :
— 400 000 

bală ;
— 100 000
— 150 000 

plan.
Pentru realizarea acestor angaja

mente a fost întocmit un plan judi
cios de măsuri tehnico-organizato- 
rice.

Agenția Reuter transmite că 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, a acceptat demisia mi
nistrului afacerilor externe al 
Marii Britanii, Patrick Gordon 
Walker, ca urmare a înfrîngerll 
acestuia în alegerile parțiale din 
circumscripția Leyton. Anunțarea 
oficială a acestei demisii s-a făcut 
după ce a fost Informată regina 
Elisabeta 
pondența 
Vl-a).

Foștii conducători 
ai Sudanului

Potrivit informațiilor sosite 
Khartum, guvernul sudanez a hotă- 
rît ca foștii membri ai Consiliului su
prem militar care s-au aflat la con
ducerea fării între 1958 și 1964 să 
fie deterifi justiției — transmite a- 
genfia France Presse, la 22 ianuarie. 
In legătură cu aceasta, guvernul a 
format o comisie ministerială însăr
cinată să alcătuiască raportul car» va 
servi drept bază pentru capetele de 
acuzare împotriva foștilor conducă
tori sudanezi. Ministrul însărcinat cu 
afacerile Consiliului
Ahmed, a declarat reprezentanților 
presei că „membrii fostului Consiliu 
suprem militar au încălcat Constituția

din

de Miniștri, El

Agențiile de presă anunță că re
prezentantul Indoneziei la Orga
nizația Națiunilor Unite, Lamber- 
tus Palar, a remis joi seara se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, o scrisoare din partea 
guvernului său, prin care confir
mă oficial retragerea Indoneziei 
din O.N.U.

Un mesaj către 
administrația 
S. U. A.

americane au
Și

S.U.A. un mesaj.

adresat
Congre- 

Printre

Aproximativ 1 500 de profesori 
din 200 de universități și co
legii 
noii administrații 
sulul
măsurile propuse de autorii me
sajului se numără și renunțarea 
la planul american de creare a 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O, reglementarea, pe calea 
tratativelor, a conflictului din 
Vietnamul de sud și studierea ur
gentă a măsurilor care să permi
tă pași reali pe calea dezarmării.

Acceleratul 106. care circulă de 
la Timișoara la București, nu o- 
prește niciodată la Teregova. Prin 
această mică stație trece în viteză. 
Și totuși zilele trecute acceleratul 
lOti a oprit la Teregova...

Ca și altădată, Ion Stan, revizorul 
de cale ferată, a plecat în dimineața 
aceea să verifice sectorul său de 
linie. Verificarea era mai anevoioasă 
datorită zăpezii ce acoperise linia 
ferată. Metru cu metru, șinele 
trebuiau dezvelite de stratul de 
zăpadă și controlate. La km 
442,500, la ieșirea din stația Tere
gova, deodată a descoperit o șina 
ruptă. O clipă de neatenție ar fi 
fost suficientă și fisura ar fi trecut 
neobservată. Ion Stan știa că peste 
puțin timp avea să treacă, spre 
București, acceleratul 106. Alergă 
într-un suflet la cabina unui acar 
și anunță șeful stației; acesta a 
chemat imediat o echipă de între
ținere. Au fost luate primele mă
suri de siguranță. A sosit și accele
ratul, a oprit și mecanicul i-a strîns 
mina cu căldură revizorului Ion 
Stan. Apoi, acceleratul a plecat mai 
departe. In urmă, echipa de inter
venție, ajutată de revizorul de cale, 
a înlocuit șina defectă.

Cărți poștale
ilustrate

Editura Meridiane va tipări în pri
mul trimestru al anului 6 250 000 ve
deri alb-negru și color. Ilustratele înfăți
șează monumente istorice, peisaje din Va
lea Prahovei și Valea Oltului, imagini 
din diferite stațiuni balneo-clirnaterice, 
de pe litoral, din orașele țării. în curînd 
vor apărea felicitările-ilustrate de pri
măvară în format mic. De asemenea, 
vor fi tipărite plicuri cu ilustrate care 
prezintă opere de artă. Ele cuprind re
produceri ale operelor existente în Ga
leriile de artă națională și universală 
ale Muzeului de artă al R. P. Romîne. 
Unul din plicuri este dedicat, în între
gime, unor sculpturi ale iui Constantin 
Brâncuși.
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înlocuitorii sintetici de proteine
in hrana animalelor

Obținerea unor producții mari 
constante de la animale depinde 
tr-o măsură hotărîtoare de asigura
rea în rații a unui raport optim în
tre proteină și celelalte substanțe 
nutritive. In legătură cu această 
problemă, redactorul ziarului nostru 
T. Marian a adresat cîteva întrebări 
prof. dr. Gheorghe Băia, șeful labo
ratorului de valorificarea nutrețurilor 
de la I.C.C.P.T.-Fundulea.

Șl 
în-

ICe resurse de proteine există 
la îndemâna unităților agricole 7

Sporirea producției de proteine 
constituie una din cele mai actuale, 
probleme ale agriculturii de pretu
tindeni. Pentru echilibrarea balanței 
proteinelor deficitare, oamenii de 
știință, în colaborare strînsă cu spe
cialiștii din producție, se străduiesc 
să descopere surse noi de asigurare 
a acestora. O mare perspectivă pen
tru țara noastră prezintă intensifi
carea producției de drojdii furajere, 
care sînt foarte bogate în proteină.

Un pas important în direcția lichi
dării deficitului de proteină s-a făcut 
o dată cu trecerea la folosirea în 
hrana animalelor a înlocuitorilor sin
tetici ai acesteia : ureea, sărurile de 
amoniu, amoniacul și altele. Dintre 
aceste substanțe, în țara noastră, se 
folosesc, pînă în prezent, ureea și 
apele amoniacale, produse în canti
tăți tot mai mari de industria de în
grășăminte chimice. Aceste substan
țe prezintă o deosebită importanță 
în hrana animalelor și specialiștii 
din unități manifestă interes pentru 
întrebuințarea lor.

I
Curn trebuie pregătită și ad
ministrată ureea în hrana anima
lelor ?

După cum se știe, ureea este pro
dusă pe cale industrială și conține 
o cantitate mare de azot — 46 la 
sută față de numai 16 la sută azot 
cît conțin în medie proteinele din nu
trețuri. Calculele arată că 1 kg de 
uree, obținută din aerul atmosferic, 
poate înlocui 2.5 kg proteină brută 
digestibilă, care se găsește în peste 
7 kg șroturi de floarea-soarelui, în 
peste 12 kg mazăre boabe, 22 kg tă- 
rîțe de grîne sau în aproape 30 kg 
porumb boabe.

Ureea se folosește numai în hrana 
taurinelor și a ovinelor, după ce au 
depășit vîrsta de înțărcare, cînd mi
croflora și microfauna din rumemul 
acestora au ajuns la un grad sufi-

cient de dezvoltare. Eficiența folo
sirii ureei este mai mare cînd se a- 
daugă în rațiile sărace în proteină.

Eficiența . ureei este condițio
nată și de asigurarea în rații a unei 
surse de energie necesară dezvoltă
rii Și activității microorganismelor 
din rumen. De aceea ureea trebuie 
asociată cu. melasa, cînd se folosește 
împreună cu cocenii de porumb. Dar 
melasa nu mai este necesară dacă în 
rații se folosește făină de cereale, de 
pildă, de porumb, mei etc. sau nu
trețuri bogate în glucide — graminee 
verzi sau însilozate, sfeclă, borhot 
de sfeclă și altele. Pentru utilizarea 
cu randament ridicat a ureei, se mai 
cere ca rațiile să conțină săruri de 
fosfor, de calciu, de sulf, de cobalt, 
ca și provitamins A, vitaminele 
D și E.

O mare importanță prezintă cu
noașterea și respectarea cantităților 
în care se poate administra ureea. 
Experimental s-au stabilit pentru 
animalele puse la îngrășat următoa
rele doze zilnice : 50—120 g la ti
neretul taurin ; 90—180 g la tauri
nele adulte ; 80—150 g la vacile cu o 
producție zilnică de lapte sub 15 1; 
8—12 g la tineretul ovin și 15—20 g 
la ovinele adulte. Aceste cantități 
revin în medie la 20—25 g uree la 
100 kg greutate vie. Pentru început 
se recomandă doze moderate.

Este necesar să se cunoască și mo
dul de administrare a ureei. Această 
substanță se dă în amestec cu nutre
țurile, în 2 sau 3 tainuri. Adminis
trarea ureei începe cu o cincime, 
pînă la o pătrime, din doza zilnică, 
ajungîndu-se la o doză întreagă 
după 10—15 zile, pentru ca animalele 
să-și poată adapta sistemul enzima- 
tic la acest tip de alimentație. Ureea 
se poate administra în următoarele 
moduri: împreună cu cocenii de po
rumb și melasă ; în amestec cu făină 
de porumb sau de alte cereale ; în 
nutrețurile combinate cu uree ; îm
preună cu porumbul sau alte grami
nee la însilozare, cu porumbul însi
lozat. Dintre toate aceste moduri, în 
unitățile agricole socialiste e prac
ticată mai des administrarea ureei 
în amestec cu coceni și melasă sau 
cu porumbul la însilozare. Folosirea 
ureei în amestec cu melasă și co
ceni prezintă o importanță excep
țională, deoarece în felul acesta mi
lioanele de tone de substanță orga
nică a producției anuale de coceni 
pot fi transformate în carne. Ex
periențele făcute în condiții de pro-

ducție la Fundulea au arătat că prin 
dozele zilnice de uree și ape amo
niacale s-au putut substitui în rația 
vacilor de lapte și a taurinelor puse 
la îngrășat cîte 0,5 kg șroturi de 
floarea-soarelui sau circa 1 kg tărîțe 
de grîne. Aceste nutrețuri bogate în 
proteină rămîn astfel disponibile 
pentru hrana porcilor și a păsărilor, 
care nu pot folosi înlocuitorii sinte
tici de proteină.

I
ln folosirea soluției de melasă 
și uree trebuie respectate anu
mite reguli ?

Pentru obținerea unor rezultate 
mai bune este necesar să se aplice 
corect metoda de administrare și să 
i se aducă îmbunătățiri. în primul 
rînd, cocenii și ciocălăii trebuie to- 
cați și apoi măcinați, după care se 
amestecă bine cu o soluție formată 
din o parte uree și 8—10 părți me
lasă. Soluția se poate folosi ca atare 
sau se diluează cu apă în proporție 
de 1:1, și se adaugă 1 kg la 9 kg co
ceni sau ciocălăi măcinați. Este foar
te important ca soluția de uree și 
melasă să fie repartizată prin ames
tecare cît mai uniform. Amestecul 
se face cu puțin timp înainte de ad
ministrare și nu se lasă de la un 
tain la altul, cum greșit se practică 
de multe ori, pentru că ureea, în 
condiții de umiditate, se poate des
compune în amoniac care se pierde 
apoi în atmosferă.

I
 Există și alte moduri de între

buințare a ureei ?

In condițiile cînd nu dispunem de 
melasă, ureea se poate folosi în stare 
uscată fin mărunțită, amestecată cît 
mai omogen în suplimentul de con
centrate, dat sub formă de porumb 
măcinat. Cantitatea de uree ce se 
folosește în acest caz este de 2—3 
la sută din făina sau uruiala de po
rumb. Ureea se poate dizolva în apă 
și soluția obținută se amestecă bine 
cu făina sau uruiala de porumb. Fo
losirea ureei în stare uscată (nedi
zolvată) reprezintă o metodă îmbu
nătățită pentru că descompunerea 
în amoniac care are loc în rumen 
se petrece mai lent și dă posibilita
te microorganismelor să prelucreze 
tot amoniacul rezultat, fără ca aces
ta să treacă în sînge și să provoace 
intoxicații.

Un mijloc practic de administrare 
a ureei este adăugarea ei la porum
bul verde, în momentul însilozării.

în cantități de 3—5 kg la tona de 
nutreț. In cazul acesta, ureea se di
zolvă în apă și se repartizează uni
form peste fiecare strat de nutreț 
însilozat. Este necesar ca silozul cu 
uree să fie foarte bine izolat de aer 
și să se dea în consum la începutul 
stabulației de iarnă pentru că pri
măvara, o dată desfăcut, se alterea
ză repede.

Pe lîngă uree, industria noastră de 
îngrășăminte livrează ape amonia- 
cale cu circa 18 la sută azot și car- 
boamoniacați lichizi cu circa 36 la 
sută azot. După cum arată experien
țele institutului de la Fundulea, ape
le amoniacale reprezintă o sursă va
loroasă de azot prin care se poate 
suplini lipsa proteinei din porumbul 
însilozat. Mecanismul biochimic de 
utilizare a azotului amoniacal 
identic cu cel arătat la uree.

i Ce măsuri trebuie luate pentru 
prevenirea intoxicațiilor ?

Ureea poate avea o acțiune toxică 
numai în cazul cînd nu se respectă 
instrucțiunile de folosire. Intoxica
țiile sînt provocate de excesul de 
amoniac, rezultat din descompune
rea ureei sub acțiunea ureeazei. Dacă 
cantitatea de amoniac în rumen 
crește, o parte din el trece în sînge. 
Cînd concentrația de amoniac în sîn
ge ajunge la 2 mg la sută, duce la 
intoxicații. Manifestările intoxicației 
cu uree apar după 20—40 de minute, 
printr-o stare de apatie, salivare, 
sensibilitate mărită, frisoane puter
nice, transpirații, tulburări în coor
donarea mișcărilor, contractarea 
membrelor, balonare etc. La apariția 
acestor simptome se administrează 
taurinelor adulte imul din următoa
rele antidoturi: 4—5 1 lapte cu zer 
acidulat (acru); 0,5—1 1 oțet de 9° 
sau acid lactic. în completare, se mai 
dau 1—1,5 1 sirop de zahăr sau de 
melasă. Dacă administrarea pe cale 
bucală este dificilă, antidotul se in
troduce direct în rumen printr-o 
puncție făcută cu trocarul. în acest 
caz puncția servește și la evacuarea 
gazelor din rumen. în cazuri mai 
grave se fac injecții cu glucoză și to
nice. După ce au trecut 1-2 ore de 
la forma acută a intoxicației, se dă 
animalului 0,5—1 1 ulei de in sau de 
floarea-soarelui pentru activarea tu
bului digestiv. La intoxicarea cu uree 
a tineretului taurin sau a ovinelor se 
administrează aceleași antidoturi în 
cantități reduse, în raport cu greu
tatea corporală a acestora.

Folosirea chibzuită a înlocuitori
lor sintetici de proteină în hrana 
animalelor rumegătoare, pe care in
dustria noastră îi pune la dispozi
ția gospodăriilor de stat și a coope
rativelor agricole, în cantități tot 
mai îndestulătoare, constituie un 
mijloc important de sporire a pro
ducției de carne, lapte și lînă.

Foto : Agerpre»Policlinica din Buzău dată în folosință la sfiișitul anului trecui

Angajamente in întrecerea

socialistă pe 1965

MODEȘTI Cuvintul
petroliștilor

Centralizînd angajamentele Indi
viduale, pe echipe și brigăzi, co
lectivul Schelei de extracție Moinești 
se angajează să realizeze peste 
planul anual:

— întreaga cantitate de țiței cu 
un conținut de impurități redus 
sub 1 ia sută și de sare sub 6 kg 
la vagonul de țiței;

— prin reactivarea într-un mod 
mai susținut a sondelor inactive, 
extinderea metodelor de mărire a 

țiței și îmbunătățirea 
dezbenzinare a gaze- 
să extragă peste pla-

„DRUM
PERICULOS"

Deși se arată timidă In București, 
lama e totuși autentică sus, spre 

viiturile Carpațllor

„Mercur la domiciliu"
în „Scînteia" a 

de mai sus pri-

Succese importante în dezvoltarea 
economică și social-culturală

Telegrame partid
Cooferințele organizațiilor orășe

nești și raionale de partid trimit în 
continuare Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, te
legrame în care se reliefează munca 
entuziastă a oamenilor muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., succesele importante obținu
te de ei în toate domeniile de acti
vitate.

în lumina indicațiilor partidului —■ 
se spune în telegrama conferinței or
ganizației orășenești de partid Bra
șov — organizațiile de partid, mun
citorii, tehnicienii și inginerii din în
treprinderile industriale ale orașului 
au pus în centrul activității lor, ca 
obiectiv principal, îmbunătățirea ca
lității produselor. Planul de stat pe 
1964 a fost îndeplinit cu 10 zile îna
inte de termen, realizîndu-se peste 
plan produse în valoare de 
288 000 000 lei.

în telegrama conferinței organiza
ției orășenești de partid Galați se 
menționează că planul producției 
globale a fost îndeplinit în proporție 
de 103,8 la sută, al producției marfă 
cu 107,6 la sută. în 1964 s-au dat în 
folosință oamenilor muncii din Galați 
încă 2 167 apartamente. în centrul 
activității economice a întreprinde
rilor se află problemele ridicării în 
continuare a calității produselor, ale 
punerii în funcțiune la.țermenul fi
xat a obiectivelor industriale și so
cial-culturale, ale atingerii parame
trilor proiectați și realizării sarcini
lor de export.

Din Hunedoara, conferința orga
nizației orășenești de partid infor
mează despre realizarea, în 1964,

prevederile planului de stat,peste
a 50 000 tone minereu de fier, 7 991 
tone cocs metalurgic, 75 322 tone fon
tă, 89 229 tone oțel Martin și electric 
și 23 000 tone laminate finite pline, 
înainte de termenele prevăzute în 
planul de investiții au fost puse în 
funcțiune cuptoarele Martin nr. 7 și 
8 de cîte 400 de tone. Economiile su
plimentare realizate la prețul de cost 
însumează 92 000 000 lei. Pentru ne
voile oamenilor muncii au fost date 
în folosință peste 1 200 apartamente, 
44 săli de clasă, cămine culturale și 
alte obiective social-culturale.

Anul 1964 a marcat terminarea 
construcției liniei ferate Păltinoasa- 
Lucăcești-Suceava, străpungerea tu
nelului Aluniș cu patru luni înainte 
de termen și intrarea în exploatare 
a zăcămîntului de barită Ostra — 
se subliniază în telegrama trimisă 
de conferința organizației raionale 
de partid Gura Humorului. Comple
xul minier de la Ostra a fost conec
tat la sistemul energetic național, iar 
la stația de flotație Tarnița s-a ter
minat rodajul mecanic.

După ce arată că minerii din ba
zinul carbonifer Motru au dat în 
1964, peste plan, 36 760 tone cărbune 
lignit și că productivitatea muncii a 
crescut cu 6,4 la sută față de sarcina 
planificată, telegrama conferinței 
raionale de partid Strehaia Infor
mează conducerea partidului despre 
întărirea economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de producție 
din raion, care anul trecut au valo
rificat prin contractări cu statul pro
duse în valoare de peste 12 800 000 
de lei.

Conferința organizației raionale de 
partid Huși aduce la cunoștință că 
în 1964 au fost redate circuitului a-

gricol 1274 hectare, din care cu vie 
s-au plantat 500 de hectare, iar cu 
pomi 374 hectare. G.A.S. Huși a rea
lizat pe întreaga suprafață de 300 de 
hectare plantate cu vie cîte 13 750 kg 
struguri la hectar, la un preț de cost 
mai mic cu 150 de lei pe tonă față 
de cel planificat. Au fost electrifi
cate, anul trecut, 31 de sate.

în telegrama sosită de la confe
rința raională de partid Gheorghieni 
se consemnează creșterea capacită
ților de producție la topitoria de in 
din Joseni, alocarea unor sume im
portante pentru construcții social- 
culturale și';faptul că în 1965 va fi 
terminată electrificarea raionului. 
Cooperativele agricole de producție 
au obținut o producție totală de car
tofi cu 3 310 tone mai mare față de 
cea obținută în 1963.

Cooperativele agricole de produc
ție din raionul nostru — arată tele
grama conferinței organizației raio
nale de partid Botoșani — au reali
zat în 1964 un spor de recoltă la 
hectar, față de anul precedent, de 
756 kg porumb boabe, 349 kg floa- 
rea-soarelui, 6 385 kg sfeclă de zahăr.

Au mai trimis telegrame, care in
formează conducerea partidului des
pre succesele obținute de oamenii 
muncii în dezvoltarea economică și 
social-culturală a raioanelor și ora
șelor, conferințele organizațiilor ra
ionale de partid Bîrlad, Vaslui, 
Oradea, Șimleu, Sibiu, Tg. Mureș, 
Pașcani, Salonta, Medgidia, Tulcea, 
Măcin, Rădăuți, Alba și conferin
țele organizațiilor orășenești de par
tid Botoșani și Turda. în fiecare 
telegramă se subliniază hotărîrea 
fermă a organizațiilor de partid de 
a munci și în viitor cu perseverență 
pentru noi înfăptuiri în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

debitului de 
proceselor de 
lor de sondă, 
nul anual:

— 1 700 tone țiței;
— 2 000 000 mc gaze utilizabile;
— 170 tone gazolină.

Din care pînă la 1 Mai :
— 500 tone țiței;
— 500 000 mc gaze utilizabile ;
— 70 tone gazolină.

Să depășească principalii in
dicatori de plan cu :
— 1 000 000 lei la producția glo

bală ;
— 1 500 000 lei la producția marfă;
— 1 500 000 lei economii la prețul 

de cost ;
— 1 500 000 lei la beneficii;
— 1 ia sută productivitatea 

muncii.
Din care pînă la 1 Mai :

— 330 000 ‘
bală;

— 500 000
— 500 000 

de cost;
— 500 000 lei
— să reducă timpul neproduc
tiv cu 0,75 la sută față de reali
zările anului 1964, prin îmbunătă
țirea calității intervențiilor la 
sonde.

Planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice cuprinde : reactivarea a trei 
sonde din fondul inactiv ; repararea 
a cinci sonde vechi din fondul ac
tiv ; executarea a 370 tratamente 
cu solvenți și 262 tratamente com
binate etc.

Există o undă da poezie autentică in 
acest film și doar în cîteva episoade rea
litatea irupe dramatic, destrămînd basmul 
țesut de cineaștii iugoslavi. Pentru că, în
tr-un fel, „Drum periculos" este un basm. 
Sau, mai bine spus, un basm străvechi 
retrăiește în întîmplarea înfățișată pe 
ecran, spiritul lui îi animă pe cei doi 
ștrengari ce pornesc — aidoma eroului 
din poveste — în căutarea izvorului de 
„apă vie", dătătoare de viață. Intr-un 
lagăr nazist din Silezia, o fetiță bolnavă 
crede că se va însănătoși dacă va că
păta un măr cules din livada aflată în 
satul natal — în Iugoslavia. Și eroii de-o 
șchioapă ai filmului fug din lagăr pentru 
a-i aduce fructul tămăduitor. Un drum 
greu, pîndit de primejdii nenumărate și 
de-a lungul căruia se ivesc aliați neaș
teptați și dușmani lipsiți de omenie...

Cunoscătpr subtil al psihologiei vîrstei, 
regizorul Mate Relja dă o imagine a 
războiului, a fascismului așa cum se în
fățișează ochilor plini de o neștiutoare în
credere ai temerarilor drumeți, transpor- 
tîndu-ne într-un univers al copilă
riei, în care fotul pare posibil, în care 
nimic nu poate stăvili elanurile generoa
se, triumful binelui. Construit la granița 
dintre ireal și realitate, filmul restabileș
te însă, uneori, coordonatele exacte ale 
momentului istoric pe care îl evocă și a- 
tunci Mate Relja părăsește atmosfera de 
basm — ca în episodul emoționant în

care femeia înnebunită de durere îi con
fundă pe cei doi băieți cu fiii ei, uciși de 
naz'ști la Lidice; după care cineastul re
nunță din nou la registrul grav, pentru 
a piezenta în continuare, adeseori nu 
fără umor, peripețiile drumului, precum 
și alte întîlniri cu fascismul, prezentat 
ca o întruchipare contemporană a forțe
lor întunericului din poveștile despre 
Făf-Frumos. Aceste schimbări de optică, 
intercalarea în acțiune a unor momente 
puternic evocatoare, conferă filmului un 
plus de dramatism, îmbogățesc și pun 
în lumină semnificațiile povestirii cinema
tografice Dar, în același timp, cred că 
regizorul n-a izbutit să găsească întot
deauna soluțiile menite să păstreze uni
tatea operei sale, să lege în mod firesc 
și să asigure întregii succesiuni de în- 
fîmplări tensiunea, ritmul necesar. Cu toa
te acestea „Drum periculos" cucerește 
publicul, naturalețea celor doi actori-co- 
pii, farmecul lor trec de pe ecran în 
sală, ca și mesajul poetic transmis prin 
intermediul lor de către cineaști. Ulti
mele imagini — simbolice — îți sugerea
ză că eroii au ajuns la capăful drumu
lui lor, în livada cu meri, tocmai cînd 
un bombardament răstoarnă copacii iar 
fructele se rostogolesc în țărînă. Și îi 
vezi pe cei doi puști — ca înfr-un vis — 
alergînd printre explozii și strigînd : 
„opriți, nu distrugeți merii I*. E un stri
găt patetic care se repetă ca un ecou, 
în timp ce imaginea, încremenită pe 
ecran, condamnă parcă, prin însăși ne
mișcarea ei, războiul fascist, în numele 
vieții, al solidarității umane, al idealurilor 
nobile camra le este închinat filmul 
„Drum peiiculos".

lei

lei 
lei

la producția

la producția 
economii la

glo-

marfă; 
prețul

la beneficii;

la nivelul cerințelor 
cumpărătorilor

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la IPROFIL „Libertatea“-Cluj 
s-au angajat să realizeze peste pre
vederile planului anual următoa
rele :

— 1000 000 Iei la producția 
globală ;

— un spor de 1,3 la sută la 
productivitatea

— 150 000 Iei
țul de cost;

— 150 000 Iei
Din care pînă la 1 Mai:
— 250 000 lei la producția glo

bală.
Planul de măsuri tehnico-organi- 

zatorice întocmit prevede 
zarea lustruirii canturilor, 
nizarea fluxului tehnologic 
torul 2 montaj și altele.

muncii; 
economii la pre-

Ia beneficii.

mecani- 
reorga- 

la sec-

„UN NO U
GNIL EAMES '

Creație a unui cineast bine cunoscut 
la noi (regizorul Mihăly Szemes, autor 
al unor filme ca „Poznașa” sau „Alba 
Regia*), „Un nou Ghilgameș” are de a- 
semenea la origine un basm, o legen
dă. O legendă cu o vechime milenară 
și care, ca mai toate iscodirile geniu
lui popular, exprimă încrederea oame
nilor în viață, în triumful vieții asupra 
morții, al binelui asupra răului, năzu
ința spre fericire. Spre deosebire însă 
de „Drum periculos”, filmul lui Szemes 
nu transfigurează realitatea ci se men
ține cu strictețe în limitele ei, propu- 
nîndu-și să arate doar că forța care 
l-a animat pe legendarul Ghilgameș — 
setea arzătoare de viață — poate înfăp
tui minuni și în zilele noastre. In a- 
cest scop cineastul cantonează cu apa
ratele de filmat într-un spital, printre 
oameni atinși de o maladie necruță
toare. Filmul surprinde cu discreție 
aspecte, tipuri, mentalități, țesînd astfel 
fundalul povestirii despre noul Ghilga
meș.

Autorii și-au propus să dezvăluie via
ța inferioară, psihologia eroului lor —

un fînăr etnograf care, capitulînd la în
ceput în faja teribilei boli, izbutește 
să-și regăsească încrederea, dragostea 
de viată, să alunge obsesia, spectrul 
morfii. Pe ecran transpare, într-adevăr, 
ceva din dramatismul luptei eroului cu 
sine însuși, se conturează o poveste de 
dragoste care are un rol hotărîtor în evo
luția personajului principal, iar un medic 
inimos caută, plin de dăruire, să influen
țeze regenerarea morală a pacientului 
său. Și îl vedem pe eroul filmului bu- 
curîndu-se de tinerefea lui, descoperind 
din nou bucuria muncii ; drumul acesta 
n-a fost deloc ușor, iar unele secvențe 
(cele din cabinetul medicului, bunăoa
ră) sînt remarcabile în această privinfă 
Dialogul, adeseori cu substrat filozofic, 
însofește o imagine în general expre
sivă, care pune în valoare detaliul sem
nificativ. Este însă la fel de adevărat că
— deși vădește mîna unui regizor ex
perimentat — filmul nu redă destul de 
convingător 
transformării 
psihologică 
Dacă filmul 
mofionează, 
în mare măsură, dramatismului implicit 
al cadrului în care se petrece acțiunea 
și, în primul rînd, interpretului principal
— Darvas Ivân — care îl întruchipează 

etnograful David.
D. COSTIN

mecanismul profund al
înfățișate pe ecran, analiza 

fiind destul de sumară,
trezește interes și chiar e- 
aceasfa se datorează, cred,

P*

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

In urma publicării 
unui articol cu titlul 
vind comerful la domiciliu, Direcția 
comercială a Capitalei ne răspunde: 
„Cele sesizate au constituit pentru Di
recția comercială prilejul unei analize 
temeinice a activității casei de co
menzi „Mercur”, la care au participat 
conducerea O.C.L. Alimentara din ra
ionul N. Bălcescu, responsabilul uni
tății, cît și furnizorul I.C.R.A. Bucu
rești, Direcția generală de produse ali
mentare, Direcția prețurilor și secția de 
transporturi din M.C.I.

finind seama că un mare număr de 
consumatori au primit cu interes înfiin
țarea casei de comenzi „Mercur", Di
recția comercială a luat un șir de mă
suri care să contribuie la satisfacerea 
cererilor tot mai mari. Printre acestea 
se numără : 
proprii, care să asigure stocul de măr
furi necesar, instalarea unui nou post 
telefonic, folosit la confirmarea co
menzilor, lăsîndu-se astfel cele două 
numere de telefon existente exclusiv 
pentru primirea comenzilor; mărirea 
numărului de mijloace-auto ; selectio
narea personalului de deservire de pe 
mașini șl cointeresarea acestora, am-

înființarea unei magazii

Pe urmele articolelor publicate
balarea coletelor înainte de începerea 
programului de lucru al mașinilor, ast
fel ca acestea să poată porni în cursă 
dimineața, la prima oră, cu comenzile 
primite în ziua precedentă. Prin măsu
rile initiate, ce vor fi puse în aplicare 
treptat, apreciem că numărul comenzi
lor la domiciliu va fi dublat, putîn- 
du-se astfel face față în condifii mai 
bune cererii populației.

In ceea ce privește transportul la 
domiciliul cumpărătorilor a unor obiec
te de folosință îndelungată și de volum 
mare, arătăm că 7 magazine-expozifie 
din cadrul O.C.L. „Mobila" asigură a- 
ceastă formă de deservire, ea fiind în 
curs de extindere și la alte unități, pe 
măsura asigurării spațiilor de depozita
re. în rețeaua O.C.L. „Tehnometal" se 
asigură prin 31 de magazine transpor
tul la domiciliu al frigiderelor, mașini
lor de cusut, mașinilor de spălat rufe, 
aparatelor de radio și televizoarelor 
etc. Direcția comercială a solicitat 
la I.T.B., în repetate rindurî, îmbună
tățirea condițiilor de transport a obiec-

felor, ca de exemplu : adaptarea au- 
tovehicolelor la condițiile specifice ne
cesare transportării mobilei, efectuarea 
transporturilor în termene scurte. S-au 
înregistrat unele îmbunătățiri în această 
direcție. însușindu-ne sugestiile cuprin
se în articol, se va analiza posibilita
tea extinderii transportului la domiciliul 
cumpărătorilor și a altor obiecte ; că
rucioare și paturi pentru copii etc. Se 
va amenaja o unitate specializată care 
va asigura, pe bază de comenzi, trimi
terea la domiciliu, în orice localitate, 
prin colet poștal, a pieselor și acceso
riilor pentru radio și televizoare.

Dezbaterea în coloanele ziarului 
„Scînteia" a problemelor desfacerii 
mărfurilor la domiciliu a constituit pen
tru noi un prefios sprijin. Pentru anul 
1965, studiem posibilitățile extinderii 
acestei forme de deservire și la alte 
produse, precum și îmbunătățirea per
manentă a acestui sistem, lărgirea nu
mărului de abonamente la gheață, 
sifoane, lapte, ape minerale și produse 
lactate proaspete*.

„Toate schimburile 
în același pas"

făină din lemn de calitate corespunză
toare, considerăm că ar fi bine ca Mi
nisterul Economiei Forestiere să ajute a- 
ceastă unitate să aibă create condițiile 
necesare pentru realizarea întocmai a 
sarcinilor de plan".

Zile de învățătură

TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro- 
mine: O femeie cu bani — (spectacol 
prezentat de Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" — orele 19,30). Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne: Othello
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Tîrgul de fete — (orele 19,30). 
Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : fnșir-te mărgărite — (orele
15) , Orfeu în infern — (orele 19,30), (sala 
Studio): Să nu te joci cu dragostea — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie: Casa 
inimilor sfărîinate — (orele 20). Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cum vă place
— (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A): Dragă mincinosule — (o- 
rele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala 
Magheru): Act venețian — (orele 19.30), 
(sala Studio): Zizi și... formula ei de 
viață —. (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Ninge la Ecuator — (o- 
rele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Doi pe un balansoar — (orele 
19,30). Teatrul pentru copii (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24): Harap Alb — (orele
16) . Teatrul regional București (Sos. 
Ștefan cel Mare nr. 34): Școala neveste
lor — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Finita la commedia — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" : Băiatul și vîntul
— (orele 16), Eu și materia moartă — (o- 
rele 20,30). Teatrul satirlc-muzical „C. 
Tănase" (sala Victoria): Aventurile unei 
umbrele — (orele 20). Ansamblul artistic 
al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): O carte 
despre frumusețe — (orele 20). Circul de 
stat : Circus București — (orele 20).

Articolul cu titlul de mai sus, apărut 
în „Scînteia" nr. 6492, semnala unele 
deficiente în ce privește ritmicitatea li
vrărilor la Combinatul chimic Făgăraș. 
In scrisoarea trimisă redacției, conduce
rea întreprinderii arată: „Critica este în- 
trutotul îndreptățită. Situația amintită 
este cauzată în mare măsură și de fap
tul că întreprinderea „Tudor Vladimi- 
rescu" din Satu Mare nu ne-a livrat la 
timp și în cantitățile contractate făina 
din lemn — component de bază la fa
bricarea bachelitei. Această situație se 
menține și în momentul de fată. Pentru 
anul 1965 întreprinderea sus-amintită, 
deși a încheiat contracte de livrare cu 
întreprinderea noastră, potrivit specifica
ției din repartifia dată de minister, ne-a 
comunicat că nu va putea să ne expe
dieze întreaga cantitate prevăzută. In- 
trucît întreprinderea „Tudor Vladimires- 
cu" este singura din fără care fabrică

Sub acest titlu a apărut în ziarul nos
tru un articol în care se analiza cum 
se desfășoară învăfămîntul agrozooteh
nic in cooperativele agricole de pro
ducție din raionul Buzău. Consiliul agri
col raional ne răspunde că cele relatate 
in articol sînt juste. Pentru înlăturarea 
lipsurilor existente, la cercul de cultura 
plantelor de cîmp condus de tehnicianul 
agronom Mitică Pascu, de la cooperati
va agricolă de producfie din Costești, 
consiliul agricol a luat o serie de mă
suri. S-a dat indicație inginerului agro
nom să se îngrijească îndeaproape cum 
sînt pregătite lecțiile fa cercul amintit, 
spte a le îmbunătăți calitatea. S-a re
comandat să se utilizeze mai bine ma
terialul didactic și intuitiv de care dis
pune cooperativa, iar pentru lecțiile la 
care nu există asemenea materiale să 
se folosească desene, schije etc. In 
urma măsurilor luate, calitatea lecfiilor 
a fost îmbunătăfită".

CINEMATOGRAFE : Retrospectiva
Georges Melies : Luceafărul (orele 19). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic: Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
Clntlnd în ploaie : Republica (9.45: 12,15: 
14,30; 17; 19; 21,15), București (9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Tomis (9; 10,15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15). Melodia (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Cu mîinile pe oraș : 
Luceafărul (9; 11; 13; 15: 17; 21), Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Mexicul cîn- 
ta : Carpațl (10; 12; 14; 16). Un nou Ghil
gameș : Capitol (10; 12; 14,15; 16.30; 18,45: 
21). Soție pentru un australian — cine
mascop : Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Drum pericnlos — cinemascop : 
Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Bucegi (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Diavolul deșertului: Central (9,30; 11.45: 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Cultural (10,30; 15; 
17; 19; 21). Intîlnire cu spionul: Lumina 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Glulești 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Arta (16; 
18,15; 20,30). Umbrelele din Cherbourg : 
Union (14,30; 16,30; 18,45; 21). Program
pentru copil : Doina (orele 10 diminea
ța). Calabuch : Doina (11.30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), înfrățirea între popoare (10; 
15,30; 17,45; 20), Cosmos (16; 18; 20). Dra
goste la zero grade — Cotidiene : Tim
puri Noi (10—15 în continuare; 17; 19;

21). Ah, Eva 
16,30. ‘
16,30; ................... , . .
16,15; 18,30; 20.45) La patru pași de lnfi 
nit : Feroviar (9.15;................... ...............
20,30). Flamura 
Cei șapte magnifici
cia (9; 12; 15; 18; 21). Doi în stepă : Bu- 
zești (15,30; 17.45, 20). “-----
nul morții :_______ r_ ______ _
18,15. 20,30). Rebelul magnific ; Unirea 
(11; 16. 18,15; 20.30). Vii și morți (ambele 
serii) : Flacăra (15,30; 19). Ivailo: Vitan 
(11; 16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18.15;
20.30) . Roșu și negru (ambele serii): Mio
rița (9,30; 13; 16,30; 20). Hamlet — cine
mascop: Munca (15,30; 19), Progresul 
(15,30; 19).Maria : Moșilor (15,30; 18; 20,30). 
Șeful: Floreasca (12; 16; 18,15; 20.45).
Sedusă și abandonată: Viitorul (16; 18.15;
20.30) . Musafiri ciudați pe muntele de
gheața : Colentlna (15,30; 17,45; 20). Cli
mate — cinemascop: Volga (9; 12; 15; 18: 
21). Hatari (ambele serii): Rahova (10,30; 
16; 19.30). Veselie la Acapulco: Lira 
(10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Casa neter
minata: Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Ferentari (15; 19). Judecătorul de mi
nori: Cotrocenl (15,30; 18; 20,30). Șapte
ani de căsnicie — cinemascop : Pacea 
(11; 15.45; 18: 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar: Cîntec și joc. 20,10 — Din viața 
animalelor (XXIV). Animale uriașe. 20.35 
— In fața hărții. 20,45 — Pagini umoris
tice din literatura romînă. 21,45 — Cîntă 
orchestra Edmundo Ros (VII). In înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic.

: Excelsior (9,45: 12; 14,15 
18.45; 21), Festival (10; 12: 14.15 
18,45; 21,15), Modern (10; 12; 14.

---- ' . z "1- 
11,30; 13,45; 16; 18.15;

(10; 12; 14; 16, 18. 20). 
cinemascop: Da-

Sălbaticii de pe
cinemascop; Crîngași (16;

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în gene

ral umedă. A plouat temporar în jumă
tatea de sud a țării. In rest s-au sem
nalat precipitații locale sub formă de 
ploaie și burniță. La orele 14 tempera
tura aerului era cuprinsă între 13 grade 
la Giurgiu și minus 4 grade la Joseni. 
In București : Vremea a fost în general 
umedă, cu cerul mal mult acoperit. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura maximă a fost de 
7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
șl 26 ianuarie. In țară : Vreme în gene
ral umedă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații locale. 
Vînt potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura ușor variabilă, minimele vor fi 
cuprinse între minus 7 șl plus 3 grade, 
local mal coborîte, iar maximele între 
minus 3 și plus 7 grade. Izolat ceată. 
In București : Vreme în general umedă, 
cu cerul variabil, temporar accperit. 
Vor cădea precipitații slabe. Vînt potri
vit. Temperatura în general staționară.
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POARTA ADÎNCURILOR
Daltă și nea

întîlnirea a început parcă lingă fi
rul de ape năvalnice al Ferestreu- 
lui, într-un cartier al orașului care 
— săturat poate de luciul plumburiu 
al Săsarului — a încercat să fugă 
spre miază-noapte, spre pădurile de 
castani de pe Dealul Florilor și cel 
al Crucii. Ochiul ciclopic, de geam 
dreptunghiular, al atelierului de 
sculptură în care lucrează artistul 
poporului Vida Geza, are asupra 
drumețului de prin alte ținuturi pu
terea de fascinație a unui mit popu
lar, născut în cine știe ce cătun, în 
cine știe ce așezare statornică a cio
banilor și butinarilor maramureșeni. 
Trecînd în grabă podișca de piatră 
care ascunde sub ea clocotul pîrîu- 
lui, aproape nici n-ai vreme să ob
servi că pătrunzi dintr-odată în 
lumea cioplitorului.

Salutul gazdei, încă înainte de tro- 
potitul pe trepte al ghetelor care 
scutură acolo omăt băimărean, răz
bate limpede pînă la tine, în tactul 
ciocanului de lemn izbind în daltă.

Aceeași daltă, același ciocan de 
sub care au plecat — sînt numai cî
teva luni de atunci — patru mineri 
pe fețele și umerii cărora încă se 
împleteau și încă se limpezeau ner
vii, măduva și seculara încercănare 
a trunchiului de arbore din care iz
vorau.

„Intrare în mină”... Simplu și suges
tiv. Nume sub care bușteanul de 
lemn a devenit altceva. Moment de 
aparentă relaxare înaintea episoa
delor de încordare, de tensiune și 
uneori de primejdie, moment dincolo 
de care încep fapte emoționante.

în ninsoarea care învăluie de pre
tutindeni orașul, o lumină complice 
stăruie peste lucruri. Aerul din care 
s-au smuls cei patru mineri mai 
poartă rănile așchiilor și surcelelor 
sărind în dreapta și-n stînga. E în 
acest aer o aromă de pădure, un foș
net de frunze, de muguri care, fiind
că nu vor mai plesni în martie, s-au 
retras mai adînc în carnea lemnu
lui, pregătiți de o a doua geneză în
depărtată și tulburătoare...

Din trunchiul acesta suplu, de nuc 
tînăr și sănătos, se va naște Fata Pă
durii, sau altă zeitate a fanteziei 
populare. în buturuga aceasta pră
vălită pe jos așteaptă încă, nebă
nuit, Omul de la Miezul Nopții, sau 
Pintea Viteazul, sau Vîlva adîncuri
lor...

Legendele maramureșenilor s-au 
adunat deopotrivă în casa cioplito
rului. Solie asupra căreia ochii ar
tistului, deschiși spre adîncuri in
terioare, veghează cu dragoste 
înnoită.

Un abur de zăpadă vîlvorește-n 
fereastra cît un perete. Dincolo de 
zăpadă sînt munții prin care viscolul 
își întoarce în voie plugul alb, fă- 
cînd să pîrîie șoldurile grele ale mo
lizilor și arinilor. In atelier, o umbră 
de zăpadă coboară pe lucruri. Nu 
ne mai desparte nimic, decît umbra 
aceasta fragilă, plenară și imateria
lă, de poarta nevăzută prin care cel 
de-al doilea schimb al zilei se pre
gătește să intre în abataje.

Patru mineri...
Poarta pe sub care, la anumite 

ceasuri ale zilei, maramureșenii trec 
înspre odăile de piatră ale subtera
nului, nu are — ca pe Valea Marei, 
și-a Izei, și a Vișeului, nici încrusta- 
ții în lemn, nici draniță ușoară ca 
pana de dropie, nici inițialele scrise 
stîngaci, ale aceluia care a ridicat-o.

Poarta aceasta e un coridor lung, 
pe care trenuțul îl străbate sprin
ten, cu șuierături gîfîite, dornic să 
ajungă îndată la puțul interior de 
unde începe adevărata, utila călă
torie prin munte.

Cît au durat minutele trecerii prin 
această poartă, minerii au rămas 
aceiași. Ultima țigară, fumată în pri
pă la gura minei, sporovăială care 
a însoțit-o, au rămas în urmă ca re
pere ale cotidianului. E, în minutele 
care îi despart de sosirea la puț o 
liniște gravă care, în ciuda scrîșne- 
telor și hurducăturilor metalice, a- 
mintește parcă aceeași solemnă tre
cere pe sub porțile maramureșene.

O solemnitate Ia care iei parte în 
felul tău, încercînd să afli care sînt 
cei patru mineri ciopliți în lemn si 
trimiși în galeriile festive ale expo
zițiilor.

E o legătură între aceștia patru. 
O frățietate, o comuniune pe care ar
tistul a sugerat-o cu simplitate, ca 
pe o coordonată a solidarității mi
nerești.

O frățietate...
în comuniunea de sentimente și 

gînduri, mulți dintre cei care trec o 
dată cu tine poarta adîncului sînt 
frați de sînge, de tată, de mamă. 
Marile familii băimărene au pe bla
zon ciocanul și vagonetul, din tată 
în fiu.

Heraldica minerească, fără a for
ma obiectul unor studii anume, 
oferă o bogăție, o tenacitate pe 
care poate numai firul de iarbă și 
temeliile lumii le pot revendica.

— Bună ziua, baciu Braica 1 Ce ți-i 
de te-ai întors în mină, că doar ai 
mărs în pensie...

— Năroc bun, frățînule... Batăr 
penzia-i penzie. Dar ca mina tăt nu-i. 
Mi-o spus mie fecioră-miu, Alexan
dru, că-s oarece lucruri noi... Hei, 
de-ar trăi bătrînă-miu...

Cei patru mineri, pe care îi caut 
prin umbra zăpezilor, s-au numit de 
bună seamă BTaica. Unul era Carol, 
tatăl, pensionarul. Altul : Aurel, fra- 
te-său, avansat de curînd maistru, 
tocmai cînd împlinea 21 de ani de 
muncă. Altul : Alexandru, fiul lui Ca
rol. Alexandru al II-lea, fiindcă nu
mele de Braica Alexandru I îl poar
tă unchiul, miner și el, și în aseme
nea genealogie imperială — spune 
biroul de muncă și salarii — nu sînt 
admise uzurpările... pe statele de 
plată. Așa că musai lui Alexandru I 
să-i urmeze Alexandru al II-lea.

Ghemuiți prin amintirea zăpezilor 
de la suprafață, cei patru mineri ai 

, meșterului Vida, întovărășiți de încă 

patru, și de încă multe ori pe atîția, 
coboară — în liniște și siguranță 
spre zilnicele lor abataje.

La Exploatarea minieră Săsar, 
combustia solemnității se petrece în 
lucruri obișnuite, firești, fără excla
mații, și în general fără adjective. 
Oamenii, în complicitate cu filologii, 
au optat pentru verbe și pentru 
fraza eliptică.

«S-a fa’» — sună o propozițiune, 
caracteristică unor asemenea oa
meni.

Cînd s-a ivit necesitatea înaintării 
rapide, prin lunile de vară ale anu
lui trecut, și cînd organizația de 
partid, conducerea exploatării, au 
căutat să afle punctul de vedere al 
minerilor, consultările, pregătirile, 
calculele au durat atît cît trebuia 
spre a fi și prompte și temeinice. 
Dacă s-ar fi parafat un fel de „tra
tat" anterior bătăliei ce avea să se 
dea, acest act — de o mare însem
nătate pentru nașterea la sfîrșitul 
lunii a unui nou „record la îna
intări prin galerii pe un singur 
front' (despre care ziarul a relatat 
la vremea respectivă) — acest tra
tat, spun, nu putea cuprinde altă 
formulare a angajamentelor pe care 
și le-au luat minerii, decît aceasta 
— plastică și lapidară — că întrea
ga operație „s-a fa’“ întocmai.

Cu cîțiva dintre ei, șefi de echipă, 
m-am întîlnit în iarna următoare, nu 
în galeriile întunecate, ci pe cori
doarele largi ale Grupului școlar 
miner din Baia Mare, fiind elevi — 
acum — la școala de maiștri.

E și această școală o poartă a 
adîncimilor. O poartă spre măiestrie 
și meșteșug. O zăbavă îndelungată 
înaintea răspunderii. A răspunderii 
pentru viața și munca oamenilor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor pro
ducției moderne de minereuri, sinte
ză deopotrivă a muncii fizice și a ta
lentului, aplicației de a folosi mij
loace și soluții tehnice adecvate.

— Rămînînd o muncă pentru exe
cutarea căreia puterea brațelor e 
solicitată la maximum — ne explică 
șeful Exploatării miniere Săsar, ingi
nerul Ștefan Crăciunică — „băiușa- 
gul' creează astăzi mai mult ca ori- 
cînd o categorie de oameni pe su
fletul cărora greutatea pietrei apasă 
din ce în ce mai puțin. Orizontului 
subteran — termen tehnic, reper al 
treptelor succesive — îi răspunde în 
adîncul vieții acestor oameni o zare 
fără cotloane și fără sfîrșit...

Pentru inginerul Crăciunică, zarea 

Bilanț Sn subteran

aceasta se întinde pînă-n Oltenia 
natală.

— Am venit aici atras de un nume, 
recunoaște interlocutorul nostru. Am 
citit undeva, în ziar : Școala de sub- 
ingineri — Mine de aur — Baia Mare. 
Și am plecat în 1948, eu singur, din
tre cei 10 frați, fără învoirea părinți
lor (600 de km erau o distanță 1), în
tovărășit cu un prieten din copilărie, 
care lucrează acum la Baia de 
Arieș...

— Mai tîrziu, după facultate, v-ați 
întors tot aici... De astă-dată ce 
nume v-a atras ?

— Să zicem : al soției... (colegă de 
școală și facultate, băimăreancă, 
director de studii la grupul școlar 
minier — n.n.). De fapt, aurul de pe 
firma fostei școale de subingineri a 
înrămurit și s-a amplificat pentru 
mine cu fiecare pas către mineri, 
către cunoașterea și împrietenirea 
cu ei.

Am avut muncitori foarte buni. 
I-am simpatizat și, practic, am învă
țat de la ei lucruri esențiale, mal 
ales dintre acelea de care te izbești 
dincolo de poarta adîncimilor. Nu 
atît în natura rece și învălmășită de 
sub noi, cît în sufletul, în conștiința 
oamenilor care — în împrejurările 
grele ale muncii lor — dau la iveală, 
ca undelemnul în apă, întreaga 
lor fire.

Dincolo 
de poarta 

de piatră
Prin reducerea suplimentară a dl- 

luției minereurilor cu 15—16 la 
sută, cei de la mina Săsar au reali
zat în 1964 economii la prețul de cost 
în valoare de două milioane de lei 
și mai bine. Parcă „Vîlva” adîncu- 
rilor, prietenoasă de astă-dată o

mului, și-ar fi umplut foalele cu 
azur băimărean (ispita de totdeauna 
a pictorilor de peisaj) și a suflat cu 
răbdare, de pe lopețile încărcători
lor, de sub ochii vagonetarilor, în 
365 de zile, 40—50 de mii de tone de 
steril. Steril care n-a mai ajuns ni
ciodată să încurce calea către ex
tragerea metalului adevărat.

în termeni tehnici, faptele „Vîlvei" 
se traduc prin „pușcarea selectivă 
și disciplinată în înaintări și abata
je", prin „podirea vetrelor în abata
jele cu rambliere" ș.a.m.d. Răspun
sul la chemarea minerilor de la 
Herja („Nici o echipă sub plan 1”), 
aliind tehnicii resurse umane, a avut 
desigur un rost hotărîtor. Succesele 
obținute oferă date semnificative 
despre caracterul, despre profilul 
sufletesc al minerilor săsăreni. Pe 
unul dintre ei îl cheamă Gheorghe 
Oros, pe altul Victor Mureșan... 
Nume obișnuite prin partea locului. 
Neobișnuit fusese acest fapt : să 
lase omul brigada sau echipa lui, 
unde treburile mergeau strună, unde 
se cîștiga bine. Să meargă în alt 
colectiv, să lupte cu dificultățile, cu 
lipsa de organizare. Și pînă la urmă 
munca să meargă la fel de bine și 
acolo... Asemenea fapte, asemenea 
măsură a generozității, tind însă și 
ele de la o vreme, să nu ne mai 
uimească. Nt se pare firesc din 
partea unor mineri comuniști să pro
cedeze ca Mureșan, ca Oros, ca cei
lalți.

Cronica vie a zilelor unei exploa
tări miniere ca aceea de la Săsar 
consemnează o mulțime de întîm- 
plări care, lipsite de spectaculosul 
faptelor deosebite, marchează firul 
delicat și subțire al rădăcinilor ce
lor mai modeste, prin care în ultimă 
instanță, se alimentează același ar
bore viguros. „Poarta" spre aseme
nea fire modeste dar tenace mi-a 
dezvăluit-o baciul Anton Cînța, un 
miner bătrîn, care și-a îndeplinit 
„stagiul" în abataj, iar acum își 
vede de treabă la suprafață, cu pre
gătirea materialelor pentru subte
ran.

— Cînța e o ramură veche. Tatăl 
meu a fost miner la Herja. Și frate- 
său, și bătrînul lor, și bătrînul tatălui 
lor mineri or fo’... ,

Continuă să-mi înșire : numai aici 
la Săsar — el, frate-său Aurel, veri
șorii Nicolae, Teofil și Pavel („Aces
ta ne-o luat-o înainte la tăți. O mărs 
să se facă tehnician, că miner nu-i 
mai ajungea I"). Apoi la Herja : fra
tele Anton, vărul Ion, vărul Dumitru... 
Apoi după alt tată : Vasile Breban,

Dumitru Breban, Petru Breban și așa 
mai departe...

Cel mai mult am vorbit noi în ziua 
aceea, cu baciul Cînța nu despre 
verișori și despre frați, nici despre 
al doilea rînd de frați, după cel de-al 
doilea tată.

Am vorbit despre Stan și despre 
Moiș, doi dintre vechii săi ortaci, de 
care îl leagă „o sumedenie de a- 
mintiri”.

— Moiș era un muncitor bun, cins
tit, care ținea șuturile (aceste cu
vinte bătrînul le spuse mai apăsat, 
voind parcă să le sublinieze însem
nătatea), asculta tot ce-i spuneam — 
și de acolo am ținut mult la el. Cinci 
ani am fost împreună. Și 1« galeria 
Bălța, și la Valea Roșie, și la 
Trei Stejari și la Puțul 2. Și cînd 
m-am despărțit de el, de-am primit 
fiecare altă brigadă, mi-o fo’ greu, 
că tovarăș ca dînsul n-am aflat...

Cu Stan istoria a fost alta, conti
nuă bătrînul. De două ori l-or țîpat 
de la producție, dip-ce nu-și țîne șu
turile. Banii — să fi avut de tri ori 
pe atîta și tăt i-ar fi topit. Avea su
flet larg, îi cinstea pe tăți de cum 
îi tîlnea. TînăTuț cum era, nu prea 
gîndea p! la disciplină, la colectiv, 
la aceea că pe cît muncim pe atît 
ni-i și cîștigul. Eram pe schimbul de 
noapte, cînd l-o așteptat la gura mi
nei pe Moiș și o cătat să-1 îndu
plece :

— Baciu Moiș, fii bun și la-mă la 
d-ta...

Moiș o venit și mi-o spus :
— Ce să fac ? Să-l ieu ?
— Mă, ia-1, da pă schimbul tău. 

Tu răspunzi...
Mărg la tovarașu' ingineriu șl spun 

că ce-am hotărît noi.
— Altul mai prăpădit n-ați găsit 

să luați pe seama voastră ? — ml-a 
zis.

— Dacă nu fac om din el, îl string 
între vagoane 1 — am sărit eu, cam 
înfierbîntîndu-mă.

Ni l-a lăsat nouă.
După ce l-am luat pe schimb, lu

cra el ce lucra, dar îl vedeam că 

venea fără mîncare (așa ajunsese 
de neglijent). I-am dat de la noi, 
dip-ce fără slană și pită n-al cum 
ține piept. Se codea, nu pred mînca 
din merinda noastră. Batăr avea obi
dă. Și cum să nu aibe...

— Cu timpul, au scos din el miner 
clasa I, intervine șeful exploatării. 
Bun și la suitori, și la abataj, și la 
înaintări...

— Pe cît îi era lui ciudă, pe atît 
aveam noi grijă de el. I-am trimis 
carte la mumă-sa, că nu-i departe, 
să vină și să-i ia salariul. Dar n-o 
vinit. I-o fo’ rușine femeii, că așe fe
cior o avut. Văzînd asta, i-am scos 
noi banii. I-am lăsat de mîncare și 
chirie, și restul i-am trimis acasă, la 
mumă-sa. I-am socotit gospodărește: 
cîtă slană, cîtă pită, cîtă legumă, 
l-am dat notă din salar — cît mănîn- 
că mineriu’. Pe a treia lună el s-o 
obligat să vină cu pînea și unsoa- 
rea. La avans și la plată dacă ie
șeam bine, ne-am luat obiceiul să 
facem duminica un mic banchet. 
Grija noastră era... să nu lipsească 
•Stan. Beam cu toții, la Mărișca-n 
deal, o vadră de vin, ba chiar și 
două... Stănică bea și el, dar mai cu 
reținere, de ochii noștri. Dar nu-i 
purtam pică. Și nici a-1 clcăli n-a
veam de gînd, că doar muncise 
bine. Din ce în ce mai bine.

A

întoarcere
Spune-mi, unchiule, poarta adîncu- 

rilor se trece cu răbdare ? Că doar 
îi lungă, și n-ai a te uita — cît treci 
printr-însa — nici la un brad, nici 
la o legănare de pasăre, nici la un 
tremur de iarbă-nmuiată în rouă...

— Poarta adîncurilor o trecem ori
cine, dintr-odată sau mai din greu. 
Dacă ajungi să o treci, ești altfel 
om, întreg, cinstit, cu mai multă 
muncă și mai puțină fală peste cu
vinte.

Haide, unchiule, să-1 căutăm pe 
Stan la ieșirea din schimb. Să-1 în
trebăm așa cum te vor fi întrebat cei 
de la „producție" pe dumneata :

— Dar tu. măi Stan Ion II, dacă 
nu-și ține omul schimburile, îl ții în 
echipă ?

L-am căutat. L-am găsit. L-am în
trebat.

Ne-a răspuns :
— Cum să-1 țin... 11 pun în grupa 

sindicală.
Dîndu-și seama că se cam pripi

se, că se dovediseră a fi și alte căi, 
șeful de echipă Stan Ion făcu ime

diat rectificarea : „Sau... mai bine îl 
iau în atenție. Dar nu că l-aș supra
veghea. Aș căuta să intru în viața 
lui și să i-o schimb”.

Privind către Cînța, zlmbi:
— E o metodă... verificată.
Zîmbetul îi fugi repede de pe față. 

Cineva îi amintise o poveste recentă, 
cu „ușa”.

Lîngă metafora porții adîncurilor, 
apăru așadar o noțiune înrudită, 
concretă și familiară. Despre ce să 
fie vorba ?

Bătrînul începu altfel decît mă 
așteptam :

— Dacă se sparge o ușă de aeraj 
șl aerul bun merge afară, suferă 
atunci tot sectorul...

Dar fată și faptul. Cîțiva inși, cer
tați cu disciplina, au spart o aseme
nea ușă. Dacă ascensorul e defect, 
de ce să n-o ia dumnealor pe scurtă
tură ? Stan a constatat stricăciunea, 
dar ce și-a zis î Vor veni alții în 
urmă, s-o repare ei. Și a ieșit și el. 
Și-a dat seama de greșeală la gura 
minei. I-a fost rușine să se întoarcă.

— N-am încăput cu capul pe ușă 
de ciudă și mîhnire, cînd m-au criti
cat tovarășii. Ce le puteam spune ?... 
Ei m-au înțeles și fără să le spun. 
Mi-au încredințat un suitor dificil, cu 
piatră învîrtită al dracului, la care 
nimeni nu-și făcuse pînă atunci pla
nul. Am tras din răsputeri. Și am 
scos-o la capăt lună de lună...

Lună de lună, Stan Ion s-a întors 
pe poarta minei cu bucurie. Ajuns 
acasă, ar fi vrut poate să-1 aștepte 
o poartă maramureșeană, dintr-acele 
cu draniță și încrustații, cum știuse 
că sînt în satul lui, în Săpînța, ca 
pretutindeni dincolo de statura îm
pădurită a Gutîilor. Blocul turn din 
Piața Victoriei, unde locuiește cu so
ția și fiica lor ajunsă într-al treilea 
ianuarie, a lăsat însă departe a- 
ceastă poartă, punînd-o în echilibru 
cu cealaltă, a adîncurilor, din oare 
omul se întoarce seară de seară a- 
nunțînd încă o victorie asupra „pie
trei învîrtejite". Și, din cînd în cînd, 
o victorie peste propria sa geografie 
a sufletului.

Mlhal NEGULESCU

CANDIDAȚI AI F. D. P,

TÎNĂRUL
OPERATOR CHIMIST

Intr-unui din blocurile de pe ve
chea magistrală a Oneștiului, la pri
mul etaj, există o carte de vizită : 
Nicolae Lazăr, operator chimist. De 
cîteva zile numele locatarului acestui 
apartament este bine cunoscut. El 
a fost propus candidat al Frontului 
Democrației Populare pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională.

Cine e tînărul de 28 de ani, cu 
obrajii abia ieșiți din adolescență, 
care ne întîmpină mirat fiindcă — 
mărturisește el mai tîrziu — este vi
zitat pentru prima oară la domiciliu 
de ziariști.

Acum 13 — 14 ani a fost atras 
de mirajul Hunedoarei și de o 
tainică chemare a oțelului. Dorea să 
ajungă muncitor cu o înaltă califi
care. Știa că toate drumurile în via
ță îi sînt deschise, partidul, puterea 
populară asigurînd tinerei generații 
cele mai largi posibilități de a-și 
realiza năzuințele. Ascultînd la 
ușa cuptoarelor, muzica fascinantă 
a metalului răvășit de temperaturi 
înalte, gîndurile tînărului metalurgist 
fugeau nu o dată spre geometria ne
văzută a elementelor din tabloul lui 
Mendeleev. în 1956, cînd a termi
nat liceul seral, și a primit diploma 
de maturitate, chimia îl cîștigase 
definitiv.

în 1959 a urmat un curs de spe
cializare și s-a dus la Turda, la 
combinatul chimic. Acolo a cunoscut 
un meșter. „Văzuse Oneștiul — po
vestește Nicolae Lazăr. Am stat de 
vorbă cu dînsul o noapte întreagă. 
Mi-a spus lucruri extraordinare des
pre combinatul modern, despre noul 
oraș. Nu am mai avut liniște. A doua 
zi am trimis o scrisoare condu

....FIINDCĂ 
MERITĂ

în jurul nostru, la discuția pe care o 
purtăm într-unul din birourile din sediul 
cooperativei agricole de producție Cio- 
ranii de jos, raionul Mizil, se află secre
tarul statului popular comunal, un bri
gadier, un șef de echipă, contabilul 
cooperativei, doi-trei membri coopera
tori și vreo tot atîtea gureșe femei. Vor
bim despre Marin Voinea, președintele 
cooperativei agricole, propus candidat 
în alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională. Candidatul este și 
el de față : înalt, bine clădit, cu ochi 
albaștri și păr cînepiu, energic. Pentru 
început am adresat tuturor celor de 
față o întrebare firească : „Ce anume 
v-a îndemnat să propuneți această can
didatură ?'

lată cîteva răspunsuri.
Pilă Gh. Ion, șef de echipă într-o bri

gadă de cîmp : „De ce l-am propus ? 
Pentru că Marin Voinea se bucură de 
încrederea noastră I Asta de mulți ani. 
Aș dori și altora puterea de muncă a 
lui Voinea. II propunem candidat în ale
gerile pentru Marea Adunare, între al
tele, pentru că am fost mulțumiți de el 
ca deputat în sfatul popular comunal și 
în sfatul popular raional I’

Mitică I. Mihai, dintr-o brigadă de 
cîmp : „...fiindcă merită I Ca președinte 
al cooperativei agricole de producție 
este sufletul nostru în lupta pentru întă
rirea economico-organizatorică..."

Dragnea V. Alexandru, brigadier : 
„în legătură cu dezvoltarea și întări
rea cooperativei noastre agricole vreau 
să spun și eu o vorbă. Președintele a 
știut să fie dîrz și să ne convingă de une
le avantaje pe care noi nu le înțelegeam 
cu toții acum cițiva ani. E vorba de pro
blema dezvoltării multilaterale și intensi
ve a producției agricole așa cum ne în
vață partidul. Să vă dau un exemplu. în 
1960 la noi s-au semănat 40 hectare cu 
orez. Nu toți aveau încredere în reușită, 
în 1962 l-am ales cu toții președinte pe 
Voinea Marin. Am văzut cită inimă pu
nea în toate treburile gospodăriei. între 
altele și pentru înființarea orezăriei. Știți 
cită suprafață cultivată cu orez avem a- 
cum? — 280 hectarel în afară de asta, 
pe alte 100 hectare cultivăm plante teh
nice (anghinaria, sorg, menta etc.)..."

Ene Mircea, contabilul cooperativei : 
„Cîteva cifre : în ultimii doi eni orezul 

cerii combinatului chimic. O scrisoa
re sinceră, entuziastă, în care ce
ream să fiu angajat ca operator 
chimist. Vă amintiți de scrisorile ti
nerilor care voiau să lucreze pe 
marile șantiere ? Cred că a mea nu 
se deosebea de ale lor. La o săp- 
tămînă primesc răspunsul favorabil. 
M-am urcat în primul tren. De atunci 
sînt cetățean al Oneștiului. Mă simt 
legat de acest tînăr oraș al chimiei, 
pentru înfrumusețarea căruia con
sacru multe ore din timpul liber, la 
activitatea obștească.

Sînt tentat să-1 întreb ce crede 
despre desemnarea lui drept candi
dat în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. Nicolae 
Lazăr înțelege.

— Ați fost la combinat ?
— Da. Chiar în secția electroliză 

cu catod de mercur.
Este o secție nouă, intrată în func

țiune abia anul trecut. Nicolae Lazăr 
lucrează la celule. Pe fluxul tehno
logic electroliza cu catod de mercur 
ocupă un loc de bază, întrucît dă 
combinatului chimic materia primă 
— clorul.

încerc să redau aici părerile unor 
oameni despre tînărul operator prin
cipal.

Teodor Manoliu, șef de echipă la 
atelierul mecanic : „Cred că este cel 
mai bun operator. De altfel are o 
firegătire profesională remarcabilă, 
nvață mereu. Peste cîteva luni va 

absolvi școala tehnică de maiștri. 
Conduce o echipă de 20 de munci
tori. Cu cîteva luni în urmă s-au de
fectat filtrele de saramură. Riscam 
să oprim producția întregii secții. 
Fără filtre vă dați seama, nu se poa
te face electroliza. Spălarea lor, în- Manole AUNEANU

Marin Voinea împreună cu un grup de cetățeni din circumscripția elec
torală unde a fost propus candidai ai F.D.P.

Foto : M. Cioo

și plantele tehnice ne-au adus venituri 
de mai bine de șapte milioane lei. Plan
tele medicinale au valorificat terenuri 
complet neproductive de pe malul rîu- 
lui Cr.icov (nisip, stufăriș, mărăcinișuri). 
Cite n-am construit în ultimii patru ani 
și în cooperativă I: opt grajduri a cite 100 
capete vite mari, o uscătorie pentru plan
te medicinalei o magazie pentru cereale 
de 40 vagoane.

...Rînd pe rînd, fiecare din cei pre- 
zenți în încăpere își spun părerea des
pre candidatul lor. în mod firesc, vor
bind despre el oamenii trec în revistă 
realizările din cooperativa agricolă. 
Alături de acestea se dau numeroase 
date despre creșterea nivelului de trai 
al sătenilor. Spicuim : în Ciorani s-au 
cumpărat în ultimii ani 700 apa
rate de radio, 300 de televizoare, 2 300 
de aragaze. în toamna lui 1963 s-a dat 
în folosință un complex comercial. în le
gătură cu acest complex, o singură în
semnare: secția de mobilă de aici a fă
cut de-a lungul lui 1964, vînzări în va
loare de un milion leii...

Dar cine este Marin Voinea, cum a 
ajuns să fie la 30 de ani candidat în 
alegerile pentru Marea Adunare Națio
nală, să se bucure de încrederea tutu
ror celor din Ciorani (și la Baba Ana 
ori Amaru, ea să numim alte două din 
cele 12 comune cit numără circumscrip
ția în care candidează) ?

„îl cunosc de mic copil", spunea llie

Nicolae Lazăr

locuirea ramelor rupte și a prizei, 
trebuiau făcute imediat. Lazăr a aies 
cîțiva oameni și a lucrat cu ei zi și 
noapte. în plus pot spune despre el 
că muncește cu tragere de inimă 
pentru buna gospodărire a orașului.

Ing. Justin Dimitriu, șeful secției : 
„Este un muncitor cu o conștiin
ță înaintată. Recent, schimbul de 
dinaintea lui i-a lăsat 8 pile cris
talizate. Amalgamul nu se mai putea 
descompune în pile, fiindcă soda se 
solidificase. Trebuia acționat pe loc, 
altfel se defectau toate celulele, 
închipuiți-vă, hidrogenul nu mai 
ieșea, rămînea în celule și se con
centra. Fără să-și piardă cumpătul, 
Lazăr a demontat pilele și a provo
cat presiune de apă. Are prezență 
de spirit băiatul'.

îi amintesc lui Nicolae Lazăr în- 
tîmplările de mai sus. După cîteva 
clipe de gîndire răspunde :

— Vedeți, meseria de operator 
chimist are un farmec aparte. Din
colo de pertecta cunoaștere a utila
jului cu care lucrez și de o pregă
tire teoretică sigură, îți cere imagi
nație, inventivitate. Munca mea de 
azi nu seamănă niciodată cu cea de 
ieri sau cu cea de mîine.

C. Oprina, și, asemenea lui Oprina, pe 
Voinea îl cunosc toți oamenii din Cio
rani. Prin 1949 era un băiețandru de 15 
ani, slăbuț și sfios care dădea ocol trac
toarelor din S.M.T.-ul vecin. A și urmai 
un curs de calificare devenind tracto
rist la acest S.M.T. unde a lucrat pînă în 
1952, prin iulie. Fiindcă în vara lui 1950 
în Ciorani se înființase cooperativa agri
colă (părinții lui Voinea au fost printre 
primii înscriși), a venit alături de ei, șef 
al echipei de tineret. Pe urmă a plecat 
la armată și, reîntors la Ciorani, s-a dus 
la Drăgășani, în Argeș, la o școală de 
brigadieri. Cooperativa se dezvolta, alte 
noi familii venind alături de cele dinții, 
iar tînărul brigadier se dovedea destoi
nic. în martie 1961 a fost ales deputat 
și președinte al statului popular comu
nal. Un an mai tîrziu, o daiă cu înche
ierea cooperativizării socialiste a agricul
turii, adunarea generală l-a ales pre
ședinte al cooperativei agricole de pro
ducție. Cum a lucrat și cum lucrează în 
această calitate știm din spusele oame
nilor.

Așadar, gospodarul de la limita nor
dică a Bărăganului este candidatul a 12 
comune în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională. Cei care l-au propus au 
cumpănit bine : candidează un repre
zentant al agriculturii noastre socialiste 
în plină dezvoltare.

Iile CONSTANTIN
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Există în Grecia o comună, nu 
departe de Atena, unde o dată 
pe an, în luna ianuarie, are loc, 
timp de 24 de ore, o curioasă in
versare de roluri între bărbați și 
femei. Personal am făcut cunoș
tință. cu acest obicei în felul ur
mător :

— Iată-ne ajunși în comuna 
cu pricina, numită Monoclisia, 
îmi spune colegul meu de breas
lă, un ziarist grec.

Am coborît din mașină și am 
luat-o pe jos. In ceardacul unei 
case joase, acoperită cu șindrilă, 
un bărbat brunet, între două 
vîrste, frămînta într-o covată un 
aluat de pîine. Altul legăna stîn- 
gaci în brațe un prunc de cîteva 
luni care nu mai contenea cu 
plînsul. Un flăcău mustăcios 
spăla de zor un maldăr de rufe 
intr-un lighean așezat pe scău
nelul fîntind cu cumpănă din o- 
gradă, în timp ce nevastă-sa 
se amuza copios la un joc de 
cărți împreună cu alte trei fe
mei. Vorbind printre scîndurile 
gardului, doi vecini se consultau 
reciproc cum se gătește supa. Pe 
prispa casei, un mare grup de 
femei citeau ziare, fumau și- 
puneau țara la cale.

Spre prînz, toate femeile s-au 
adunat în fața casei moașei din 
sat, apoi au condus-o pe această 
în piața satului unde au de
clarat-o „regina zilei".

Seara, mica bodegă a satului a 
devenit neîncăpătoare pentru fe
meile care au venit să bea și ele 
o halbă de bere și să stea la taifas 
pînă noaptea tîrziu, lăsîndu-i pe 
bărbați să adoarmă copiii și să 
le aștepte cu mîncarea pe foc la 
întoarcerea acasă.

Se presupune că această sărbă
toare își are originea în negura 
vremii, pe timpul matriarhatu
lui, atunci cind femeia era capul 
familiei.

Constantin ALEXANDROAIE
Atena.

„Vei trăi, dar nu atît de bine ca 
înainte", spune medicul unui bol
nav reprezentînd „Industria țigă
rilor". Astfel înfățișează situa
ția acestei industrii desenatorul 
Mauldin în ziarul „New York 
Herald Tribune" la împlinirea 
unui an de la publicarea raportu
lui alcătuit de dr. Luther L. Terry, 
chirurg general al S.U.A., cu pri
vire la riscurile fumatului. Ra
portul — urmat de o campa
nie împotriva țigărilor — a dus 
la început la o scădere bruscă a 
consumului, după care curba 
vînzărilor a început din nou să 
urce.

0 ATRACJIE
A VIENEI

La Viena se vorbește cu multă 
căldură nu numai despre como
rile artistice ale orașului dar și 
despre Spanische Reitschul. 
(Școala spaniolă de călărie). Școa
la își merită renumeie. Caii săi 
albi ca spuma mării din rasa 
„Lipizzanerii" sînt vestiți.

In urmă cu 400 de ani, au fost 
aduși pentru prima oară la Viena 
armăsari focoși din Andaluzia și 
iepe din Arabia pentru reproduc
ție.

Spre sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, gauleiterul Vienei, 
Baldur von Schirach, a insistat 
ca „lipizzanerii" să rămînă în ca
pitală, deși bombardamentele se 
întețeau. El considera că aceasta 
ar liniști populația. „Lipizzane
rii" reprezentau un simbol al vieții 
normale. Directorul școlii de că
lărie, colonelul Podhajsky, nu
mit scurt timp înaintea iz
bucnirii celui de-al doilea război 
mondial, nu a pus preț pe afir
mațiile conducătorului fascist 
că în curînd armata hitleristă 
va începe contraofensiva. în tai
nă, el a transportat prețioșii cai 
Intr-o mică localitate din Aus
tria superioară, lăsînd la Viena 
doar 10 cai pentru a înșela au
toritățile.

Filmul „Die Flucht der weissen 
Hengste" — „Fuga armăsarilor 
albi" — care a fost realizat re
cent, prezintă aspecte din isto
ria și activitatea acestei institu
ții unice în lume.

Ștefan DEJU
Viena

„Conchistadori11 
în secolul 
al XX-lea

„LES AFFREUX" — oribilii, înspăi- 
mînfătorii. Așa li s-a dus faima în lumea 
întreagă ; așa sînt înfierați pentru sălbă
ticiile săvîrșite — mai înfii — în Katanga, 
unde fuseseră chemați de „președintele" 
Chombe aflat la ananghie. Crimele lor 
erau plătite cu bani grei din safeurile 
lui „Union Miniere" ale cărei interese le 
apărau prin foc și fabie. Aidoma con
chistadorilor lui Cortez, de dragul auru
lui ei ucideau fără milă.

Dar curînd vin timpuri „grele”. „Pre
ședintele" kafanghez subtilizează pes
te 10 milioane de franci elvețieni. 
Apoi fuge din Katanga. Cînd reprezen
tanții O.N.U. pătrund în clădirea Băncii 
„naționale" din Elisabethville, constată 
că în casa de bani au mai rămas... 500 
de franci. Asemenea unui coșmar ce se 
risipește înainte de venirea zorilor, se 
fac nevăzuți și mercenarii lui Chombe. 
Conchistadorii nu „luptă” decît dacă 
aud clinchetul aurului.

In 1964 „patronul" revine în Congo. 
De astă dată ca prim-minisfru al guver
nului central. O dată cu aceasta își fac 
reapariția și mercenarii.

Cine sînt acești „ucigași închiriați cu 
luna”, cum i-a numit reprezentantul Su
danului în Consiliul de Securitate? 
In mai multe țări funcționează „centre de 
recrutare" a mercenarilor. Agenții lui 
Chombe angajează din toate colțurile 
lumii criminali ieșiți din închisori, foști 
S.S.-iști sau soldați ai legiunii străine. 
Cel mai faimos este centrul din Johannes
burg. Aici sînt recrutați de preferință 
rasiști sud-africani și rhodesieni, dornici 
să se căpătuiască pe această cale. 
„Variate și pline de contraste sînt com
ponența, starea de spirit și modul de 
a gîndi al mercenarilor care constituie, 
probabil, unica armată de acest fel în 
timpurile noastre", scrie ziarul vest-ger- 
man „Die Welt". Maiorul de origine 
engleză Michael Hoare conduce deta
șamentul nr. 5 format din rhodesieni, 
sud-africani, germani și cîțiva italieni 
care vorbesc engleza. Din detașamentul 
nr. 6 fac parte belgieni, cîțiva francezi, 
spanioli, italieni, germani și greci.

„Are 44 de ani, este de statură mij
locie și cu capul ras, astfel suportă mal 
ușor căldura" — îl prezintă corespon
dentul revistei „Der Stern" pe căpitanul 
Siegfried Muller, comandantul detașa
mentului de mercenari nr. 52. „Privesc 
crucea de fier, pe care el o poartă cu

Perlele de cultură fără nucleu
De cîtva timp producția de „perle de 

cultură fără nucleu central" creează 
oarecare emoție printre specialiști. Este 
vorba de o nouă varietate de perle de 
cultură, atît de asemănătoare cu perlele 
naturale, incit experții se mai află încă 
în stadiul de căutare a mijlocului știin
țific care să permită distingerea lor 
imediată de acestea din urmă. O exa
minare rapidă cu ajutorul razelor X nu 
mai este suficientă pentru a iden
tifica o perlă fină veritabilă.

Noul procedeu japonez constă în a 
obține declanșarea procesului care face 
ca stridia să secrete perla, fără inter
venția micului grăunte de nisip introdus 
pînă în prezent în stridie. O serie în
treagă de manipulări, precedate de un 
impuls mecanic, a cărui natură este 
păstrată in strict secret, sînt efectuate 
asupra fiecărei stridii.

Cercetătorii unui laborator specializat 
din Germania occidentală cred însă că 
au găsit un mijloc de a distinge perlele 
fine veritabile de „perlele de cultură 
fără nucleu". Acestea dezvăluie, atunci 
cind sînt supuse razelor X, o fluores- 
cență caracteristică, ușor verzuie, care

Aborigenii continentului australian
• Acum 200 de ani : 300 OOO, astăzi : 100 OOO • La mar

ginea civilizației • Măsuri pentru emancipare

Cînd în urmă cu aproximativ 200 de 
ani în Australia au poposit primii albi, 
pe acest continent trăiau, după cum se 
apreciază, 300 000 de băștinași. Pînă la 
începutul secolului nostru, numărul lor 
a scăzut la 70 000 datorită persecuțiilor, 
bolilor și izgonirii lor de pe coastele 
mănoase. Acuma se pare că numărul a- 
borigenilor este 100 000.

Sub presiunea mișcării mondiale pen
tru emanciparea populațiilor aflate în 
condiții primitive, acum cinci ani s-a 
promulgat o lege în sprijinul doleanțe
lor aborigenilor. Potrivit știrilor prove-

Locuința unui aborigen din centrul Australiei

Siegfried Muller (cu miinele la spate) dă instrucțiuni mercenarilor

aceeași mîndrie ca și acum 20 de ani. 
Ordinul este veritabil, zvastica de ase
menea : «Aici nu eșfi decorat», îi spun. 
«Bineînțeles, în schimb ei plătesc bani. 
Soldații au voie să jefuiască. Afară de 
arme, tot ce ai apucat îți aparține. Ar
mamentul trebuie predat. Ceasurile, bi
juteriile, lucrurile de valoare, însă, foate 
acestea sînt trofee legale».

PENTRU BANI au venit, deci, în pri
mul rînd mercenarii . 3 000 de mărci,
200 000 de franci, 175 de lire ster
line, 2 000 de dolari. In zecile de 
reportaje apărute despre mercenari în 
presa din întreaga lume, sumele în va
lută, reprezentînd salariul lunar al cri
mei variază. Invariabile rămîn însă săl
băticiile comise. Avioane și elicoptere, 
tunuri și mortiere, armamentul cel mai 
modern este pus la dispoziția „oribili
lor” de cei care îi plătesc pentru a le 
apăra profiturile și privilegiile. Iar con
chistadorii moderni nu-și precupețesc 
„eforturile" : sate întregi distruse, bă- 
trîni, femei, copii măcelăriți fără milă, 
incendii, jafuri, violuri.

După capturarea orașului Stanleyville, 
mercenarii și parașutișfii belgieni au re
luat în arena stadionului o „ceremonie" 
uitată de pe vremea romanilor. „Sus- 
pecfii" erau arătați unul după altul unui 
public ales „pe sprinceană". Dacă 
„spectatorii" huiduiau unele din victime, 
acestea erau pe loc condamnate la 
moarte fără nici măcar un simulacru de 
judecată, ceea ce ar corespunde cu ges
tul împăraților romani care, cînd lăsau 
în jos degetul cel mare, pecetluiau con
damnarea la moarte a gladiatorului în
vins. Corespondentul ziarului „New 
York Times” precizează că în felul aces
ta au fost executați peste 500 de con
golezi, printre care se aflau 12 femei și 
7 copii. Alți 3 000 de congolezi și-au 
pierdut viața după ce orașul a fost lăsat 
pe mîna mercenarilor.

Reportajele apărute în presă abundă 
în asemenea descrieri. Există și unii 
mercenari care, cu o licărire a rațiunii, 

este datorată compoziției chimice a apei 
lacului Biwa (din Japonia) unde se află 
pînă în prezent singurele crescătorii de 
perle fără nucleu.

Demonstrația 
lui Mark Twain

Cunoscutul scriitor american Mark 
Twain a afirmat o dată, că la seratele 
cu mulți participanți nimeni nu este 
atent la ce spune celălalt. Pentru a 
demonstra acest lucru a întîrziat la o 
recepție cu jumătate de oră și s-a 
scuzat față de gazdă în felul urmă
tor : „Vă rog să-mi scuzați întîrzie- 
rea, dar înainte de a veni a trebuit 
să-mi omor repede mătușa și asta 
mi-a luat mai mult timp decît am 
crezut". „Dar nu face nimica" a spus 
gazda zîmbind. „Principalul este că 
ați reușit totuși să ne onorați cu 
prezența".

nite din Australia, aborigenilor li se pro
mit drepturi egale cu ale australieni
lor albi, fără să fie obligați să se 
asimileze cu restul populației. Primele 
legi care prevedeau drepturi egale au fost 
puse în aplicare la mijlocul lunii sep
tembrie pentru 18 000 de aborigeni din 
teritoriul nordic. Fiind acuma subor
donați direct guvernului federal, ei pot 
să cumpere pămînt, să beneficieze de 
toate procedurile legale, să posede arme 
și să-și schimbe domiciliul. La ce
rere, vor fi trecuțl în liste electorale 
și pot participa la alegeri. Aborigenii 

și-au riscat pielea pentru a scăpa din 
acest infern, creat de ei înșiși. Mai multe 
reviste occidentale au publicat confesi
uni ale unor asemenea „pocăiți". Une
ori Chombe nu le plătește. Mulf mai 
dese sînt însă cazurile cînd, în loc de aur, 
mercenarii primesc răsplata cuvenită 
sub formă de plumb : din partea patrio- 
ților ale căror acțiuni devin fot mai 
dîrze.

Zilele trecute un grup de mercenari a 
făcut cale întoarsă la Johannesburg. Ei 
au declarat că sînt epuizați de lupta 
zadarnică împotriva răsculaților congo
lezi. „Mercenarii au fețele răvășite, 
unii căpătaseră răni care le dădeau o 
înfățișare demnă de plîns, relatează a- 
genția Ghana News. Ei făceau parte 
dintr-un grup de 53 de comandanți re
crutați special, dintre care 40 au fost 
uciși în timpul luptelor".

UN BALON DE OXIGEN. La reveni
rea lui Chombe pe scena politică din 
Leopoldville, comentatorul american Sulz
berger îl numea o „ultimă speranță" 
(este știut a cui). Tad Szulc, un alt 
ziarist american, arată însă că nici chiar 
cu ajutorul mercenarilor, al avioanelor 
trimise de S.U.A. și al piloților și in
structorilor militari recrutați din rîndul 
specialiștilor în asasinate, Chombe nu 
este capabil să facă față rebelilor.

Intr-adevăr, răsculații se regrupează. 
Atacurile lor devin fot mai insistente. 
„Legiunea de mercenari e prea slabă... 
Pretutindeni, în urma mercenarilor apar 
din nou rebeli" — constată „Frankfurter 
Rundschau".

Consiliul de Securitate a cerut re
cent „rechemarea de urgență a merce
narilor din Congo". Dar la numai cîteva 
zile după aceasta, Chombe a recurs iar 
la „balonul de oxigen" al angajării de 
noi mercenari.

Stăpîni pe taina prafului de pușcă, 
conchistadorii lui Cortez au cucerit un 
continent, au jefuit tone de aur și au 
măcelărit în voie pe cei ce se apărau 
de cuceritori. Dar ei trăiau în secolul al 
XV-lea. Conchistadorii secolului al 
XX-lea se ciocnesc însă de voința neîn
duplecată a celor ce luptă pentru eli
berarea națională, de solidaritatea po
poarelor iubitoare de libertate din în
treaga lume.

L. SORESCU

Ș T I A Ț
• te Marea Neagră trăiesc circa 

500 000 delfini ? Intrucît flecare 
din el consumă zilnic nu mal pu
țin de 5 kg pește, delfinilor Ie 
revine o cantitate de peste 8 ori 
mai mare decît producția globa
lă a tuturor Întreprinderilor pisci
cole de pe litoralul Mării Negre.

• televiziunea sovietică a Inițiat de 
curînd cel de-al treilea program 
de televiziune destinat predării 
diferitelor materii de Invățămint?

• statul Liechtenstein are cea mal 
mare proporție de străini din Eu
ropa ? Aproximativ fiecare al 
treilea locuitor este de naționali
tate străină.

• tinărul inginer american, dr. John 
Mero, a elaborat proiectul unul

au votat pentru prima dată în cadrul 
alegerilor pentru senat din 5 decem
brie.

In diferite state ale Australiei mai 
există încă diverse îngrădiri pentru 
băștinași. In Queensland unde pentru 
comunitățile băștinașilor era numit un 
„manager" care exercita o putere po
lițienească aproape absolută, se stu
diază în prezent unele hotărîri mai 
blînde, deși retrograde comparativ cu 
cele din alte state. Lefurile lor 
sînt mai scăzute decît cele ale munci
torilor australieni. în urma presiunii in
ternaționale, a protestelor diferitelor or
ganizații și a neliniștii crescînde printre 
băștinași, autoritățile vor fi nevoite mai 
devreme sau mai tîrziu să acorde abori
genilor aceleași drepturi ca și locuitori
lor albi.

Aborigenii se împart în trei gru
puri. 15 000—20 000 locuiesc în re
zervații în împrejurimile misiunilor 
sau ale marilor ferme de animale din 
nord, unde băștinașii lucrează ca păs
tori sau grăjdari. Ei duc o viață tribală 
și-și păstrează tradițiile. Alte mii de 
băștinași s-au stabilit în regiuni de sate 
sau la marginea micilor orașe, în spe
cial în Queensland și Noul Wales 
de sud. Ei trăiesc în cele mai 
grele condiții în cocioabe de scînduri 
sau de tablă, sînt ocupați la munci se
zoniere și trăiesc din alocații publice. 
In sfîrșit, mai există aborigenii din ora
șele mai mari care reprezintă cam 10 la 
sută din populația băștinașă. Ei sînt 
deobicei muncitori necalificați.

(După ziarul elvețian „Neue Zfircher 
Zeitung").

La festivalul „Iama rusească
...desfășurat recent la Moscova au 

participat peste 130 000 de specta
tori. Festivalul, apreciat ca o mani
festare culturală de seamă, a fost 
inaugurat pe scena palatului con
greselor cu spectacolul clasic de 
balet „Lacul lebedelor" de Ceai- 
kovski.

„Iarna rusească' este al patrulea 
mare festival organizat în Uniunea 
Sovietică — după „Stelele Mosco
vei', „Nopțile albe' de la Leningrad 
și „Zorile Niprului' de la Kiev. Pro
gramul a cuprins spectacole de ba
let, teatru, concerte ale celor mai 
bune orchestre simfonice, reprezen
tații ale ansamblurilor de cîntece șl 
dansuri, ale teatrului de estradă și 
circului din Moscova. La reușita fes
tivalului și-au dat concursul Svia
toslav Richter și David Oistrah, 
laureați ai premiului Lenin, tineri 
pianiști laureați ai unor concursuri 
internaționale ca V. Krainer și E. Mo- 
ghilevski, cîntăreții Ivan Petrov și 
Georg Ots etc. Pentru prima oară, în 
cadrul acestui festival a fost prezen
tat poemul simfonic „Execuția lui

Cucerirea piscului Tamserku
Numărul „petelor albe' de pe har

ta masivului Himalaia scade necon
tenit. O expediție condusă de alpi
nistul englez Edmund Hillary, cunos
cut cercetător al acestui masiv, a 
escaladat piscul Tamserku — situat 
în zona inaccesibilității acestor 
munți. Iată ce scrie Hillary despre 
desfășurarea expediției.

In apropiere de Everest
La 4 noiembrie 1964 a fost cucerit 

piscul Tamserku, cu înălțimea de 
21 730 picioare (un picior = 30,5 cm) 
situat în apropiere de Everest, pisc 
pe care nu a pășit încă niciodată 
picior de om. Toți participanții la 
expediție sînt sănătoși și se simt 
bine. In cel mai greu sector al asal
tului acestei culmi, alpiniștii s-au 
cățărat pe cîrllge fixate pe un perete 
vertical, pentru unirea cărora s-au 
folosit peste 1 000 de metri de frîn- 
ghie. Escaladarea, la care au parti
cipat patru oameni, s-a desfășurat 
sub conducerea lui Jim Wilson din 
Noua Zeelandă, adjunctul șefului ex
pediției. La 18 octombrie membrii 
expediției au părăsit tabăra lor si
tuată în satul Benkar, aliat la o alti
tudine de 9 500 picioare. După un 
marș de cîteva ore, alpiniștii au a- 
juns într-o mică vale acoperită de 
iarbă, aflată la o altitudine de 12 000

I C Ă...
aspirator Imens, capabil să ab
soarbă mlnereurlle de pe fundul 
oceanelor ? J. Mero a fost Însăr
cinat de o companie americană 
să caute mangan pe fundul 
Oceanului Pacific.

• horticultorul francez Franșols 
Carmona are te grădina sa două 
exemplare gigantice de floarea- 
soarelul ? Plantele, care au dia
metrul de 41 cm șl respectiv de 
42 cm, pot ține locul unor ade
vărate umbrele de soare.

• In satul Patalenlța (R. P. Bul
garia) se află un butuc roditor 
de viță de vie a cărui virstă 
este apreciată de specialiști la 
200—300 ani?

Ajungînd la înălțimi de pînă 
la 6 m și lărgimi de 15 m, fur
nicarele construite de termite 
posedă sisteme pentru condițio
narea aerului și sînt tot atît de 
dure ca betonul, putînd fi dis
truse doar cu dinamită. Ele 
constituie adevărate capodope
re arhitectonice și construcția 
lor se datorează exclusiv in
stinctului autoconservării. Foto
grafia de mai sus reprezintă un 
asemenea „zgîrie nor" cu înăl
țimea de 5 m.

ii 
iot

Stepan Razin' de Șostakovicl, pe 
versuri de Evtușenko, concertul fiind 
dirijat de Kondrașin.

Cadrul unui mare număr de ma
nifestări a fost într-adevăr de iar
nă rusească. In „orășelul" expozi
ției realizărilor economice ale 
U.R.S.S., troici cu clopoței de ar
gint se aflau la dispoziția spec
tatorilor pentru scurte plimbări. 
Se puteau vedea, de asemenea, „e- 
chipaje" sosite din nordul îndepăr
tat, cu reni și cîini înhămați la ace
leași sănii ca în împărăția ghețu
rilor veșnice.

Următorul festival „Stelele Mos
covei" va avea loc în luna mai a 
anului acesta, fiind consacrat celei 
de-a 125-a aniversări a nașterii lui 
Ceaikovski. Al doilea festival „Nop
țile albe", care se va desfășura în 
cursul lunii iunie la Leningrad, va fi 
consacrat muzicii lui Prokofiev, Iar 
în decembrie 1965 va avea loc la 
Moscova un festival al creației mu
zicale a popoarelor U.R.S.S.

Ambrozie MUNTEANU
Moscova 

picioare. Spre răsărit, întregul spa
țiu era ocupat de rîpele muntelui 
Tamserku, înalt de 21 730 picioare... 
Noi am venit aici ca să admirăm 
Tamserku, scrie Hillary. Am exami
nat muntele prin binocluri, l-am mă
surat din ochi, am apreciat în gînd 
șansele noastre în ce privește reu
șita acestei escaladări. Am căzut de 
acord că versantul sudic este mai 
accesibil decît celelalte. Pe el s-a și 
desfășurat ascensiunea.

Pe versantul sudic
Dar accesibilitate este o noțiune 

relativă. Versantul sudic al muntelui 
reprezintă o asemenea complexitate 
de probleme și capcane alpiniste, 
încît participanții la ascensiune tre
buie să dea dovadă de întreaga 
lor pricepere, experiență și îndemî- 
nare pe care le-au acumulat.

Cel mai greu sector al ascensiunii 
reprezintă cîteva sute de picioare pe 
o stîncă absolut verticală, acoperită 
cu zăpadă, de pe care, din cînd în 
cînd, blocuri uriașe, însoțite de bu
buituri, se rostogolesc în prăpastie... 
Apoi, încă un salt pe o treaptă a 
acestei scări uriașe — trebuia cuce
rit încă un prag vertical din stîncă și 
gheață, de pe care se poate ajunge 
pe creasta care duce spre piscul 
Tamserku. Creasta este acoperită de 
un strat de zăpadă înghețată. Pe ea 
există multe cornișe înșelătoare, tur
nuri de gheață, prăpăstii ascunse 
sub un strat de gheață. Iar înălțimea 
— 21 000 picioare...

RECENZIE

Subnutriția si falsele soluții
Subnutriția, fla

gel care bîntuie 
pe întinse teri
torii ca o conse
cință a împărțirii 
imperialiste a lu
mii în regiuni in
dustriale dezvolta
te și regiuni sub
dezvoltate, con
stituie una din 
problemele majo
re ale contempo
raneității. Cercetă
torul Noel Drogat 

consacră acestei probleme volumul apă
rut la Paris sub titlul „Țările înfometa
te" („Les pays de la faim").

După calculele unor economiști din 
Organizația pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.) a O.N.U. reiese că, 
spre a se ajunge în 1980 la un nivel 
satisfăcător de hrană pentru întreaga 
populație de atunci a globului, ar fi 
necesar ca producția mondială de ali
mente să crească de două ori, 
iar în țările subdezvoltate de 3,7 ori. 
Această apreciere se bazează pe faptul 
că în prezent 29 la sută din populația 
globului, locuind în America de Nord, 
Europa și Australia, dispune de 57 la 
sută din produsele agricole, în timp ce 
50 la sută din populația aflată în cele
lalte continente dispune de numai 25 
la sută din asemenea produse. Aceste 
date ilustrează profunzimea și acuita
tea problemei.

Lucrarea lui Noel Drogat constituie 
în primul rînd un tablou pregnant al 
mizeriei și înapoierii din vastele „zone 
ale foametei". In carte se arată că 
populația globului numără 3,6 miliarde 
de oameni (1962), din care nu mai puțin 
de 1,5 miliarde trăiesc sub spectrul foa
metei și 2,1 miliarde sub acela al sub
nutriției, al consumului deficitar de 
calorii și proteine. Mortalitatea infantilă 
în zonele de subnutriție oscilează între 
150 și 250 la o mie de născuți vii; în 
unele regiuni din Africa, 50 la sută din 
numărul copiilor se sting înainte de a 
împlini 5 ani.

Care sînt cauzele acestei dezolante 
situații ? Autorul nu este un adept al 
teoriilor neo-malthusiene și lucrarea lui 
cuprinde o critică, sprijinită de o am
plă documentare, a acestor teorii. El nu 
consideră situația existentă ca o fata
litate și recunoaște că pe scară mon
dială posibilitățile de dezvoltare a agri
culturii sînt imense, deci în stare să sa-

ANTICUL SYBARIS 
SCOS LA LUMINĂ

Cu ajutorul mijloacelor tehnice 
moderne de care dispune azi arheo* 
logia s-a reușit să se localizeze rui
nele Sybarisului, faimosul și bogatul 
oraș din sudul Italiei antice. După 
părerea experjilor, renumeie Sybari- 
sului va rivaliza cu acela al Pompe- 
iului. Reamintim că Sybaris a fost 
construit în cea de-a doua jumătate 
a secolului al Vlll-lea î.e.n. După 
descrierea istoricilor din vechime, 
Sybaris s-a ivit în centrul unui teren 
vestit pentru fertilitatea lui, avînd un 
port ce îi înlesnea un comerț intens 
cu toate țările Mediteranei. Fastul și 
luxul lui au ajuns legendare. Legenda 
spune că locuitorii orașului dormeau 
pe saltele umplute cu petale de tran
dafiri.

Tnfr-o luptă cu orașul Croton, Sy
baris a fost distrus. Victoria crofone- 
zilor în 511 î.e.n. a fost completă; ei 
au deviat apele rîului Sybaris pentru 
a inunda rămășițele orașului.

Recent, tehnicieni italieni de la 
„Fundația Lerici" s-au folosit de un 
avion militar pentru examinarea zo
nei probabile a scufundării vechiului 
oraș. Au intervenit și arheologii Uni
versității din Pennsylvania (S.U.A.). Cu 
ajutorul unui instrument special — 
magnetometrul — ei au reușit să adu
că la suprafață cîteva fragmente de 
ceramică din vremea anticului Sybaris 
și să localizeze perimetrul aproxima
tiv al acestui oraș. Intr-o comunicare, 
ținută la Universitatea din Pennsylva
nia, s-a arătat că au fost descoperite, 
la o adîncime de circa 7 metri, tem
ple, ziduri, străzi pavate, considerate 
ca aparținînd Sybarisului.

Detaliul de mai sus, dlntr-o pic
tură italiană anonimă din seco
lul al XVI-lea, reprezintă prima 
zugrăvire pe pinză a unui ceas. 
Tabloul este expus la Muzeul 
științei din Londra cu începere 

de la 22 ianuarie 1965

tisfacă nu numai actualele cerințe, dar 
și cerințele unei populații crescute.

Ceea ce omite sau refuză însă să re
cunoască Noel Drogat este faptul ele
mentar că „zonele foametei" sînt rezul
tatul rînduielilor coloniale și feudale, 
care au domnit și, în unele regiuni, 
domnesc și acum. Nu este deci de 
mirare că autorul se împotmolește în 
mitul dezonorant al „misiunii civiliza
toare a omului alb".

Este greu să nu stîrnești cel puțin 
un zîmbet, cînd afirmi că ajutorul a- 
cordat de colonialiști țărilor înrobite a 
constat în... armată, poliție, justiție, 
adică în aparatul de represiune care 
apăra în mod sălbatic dominația colo
nială.

Autorul oferă cu aparentă generozi
tate soluții pentru dezvoltarea țărilor 
eliberate de dominația colonială. Teama 
nu este însă un bun sfătuitor. Și dom
nului Drogat îi este teamă — senti
ment pe care-1 exprimă de predilecție 
în fraze interogative : „Ce influențe 
nefaste vor exercita cele 800 de milioa
ne de oameni care aparțin națiunilor 
neangajate, hotărîte să se înțeleagă în
tre ele și să-și unească eforturile pen
tru a obține condiții de viață mai 
bune" ? sau „Cine ar putea prevedea 
grozăviile pe care le va pricinui tre
cerea acestor popoare la stadiul de dez
voltare industrială?".

Cu această ultimă întrebare se ajunge 
într-adevăr la miezul problemei. Domnul 
Drogat se dezvăluie ca un exponent al 
cereurilor monopoliste interesate să 
mențină colonialismul în forme mai 
subtile. Pseudo-soluțiile, pe care le oferă 
— menținerea caracterului agrar 
al țărilor slab dezvoltate, dezvoltarea 
artizanatului și cel mult a unor ramuri 
ale industriei prelucrătoare de produse 
agricole — țintesc să împiedice indus
trializarea acestor țări și o dată cu a- 
ceasta să frîneze dezvoltarea agricul
turii, să perpetueze sărăcia. Asemenea 
„soluții" sînt însă respinse de po
poarele Asiei, Africii și Americii 
Latine, care din experiența dezvoltă
rii economice a țărilor socialiste, 
inclusiv a țării noastre, înțeleg tot 
mai bine că înapoierea economică 
în țările slab dezvoltate, foametea, mi
zeria, ignoranța pot fi lichidate numai 
prin realizarea unor reforme agrare 
reale, prin dobîndirea și consolidarea 
independenței economice, eliminarea 
vestigiilor împilării străine, prin indus
trializare.

Mlhal MUNTEANU
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PLENARE CONSACRATE
DEZBATERII SARCINILOR

PLANULUI DE STAT PE 1965

Semnarea unui protocol privind colaborarea
Vești din țările socialiste

tehnicii noi, a tehnologiilor mo
derne, organizării superioare a pro
ducției pentru a se obține produse 
la cel mai înalt nivel calitativ, pen
tru darea la timp în funcțiune a 
noilor obiective industriale și social- 
culturale.

Vineri a avut loc încheierea discu
țiilor și semnarea unui protocol pri
vind colaborarea economică și livră
rile reciproce la principalele produse 
pe perioada 1966—1970 între R. P. 
Romînă și R.D. Germană.

Protocolul a fost semnat din par
tea R. P. Romîne de Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, iar

din partea R. D. Germane de dr. 
Erich Apel, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
misiei de Stat a Planificării.

Au asistat membri ai conducerii 
M.A.E. și C.S.P., precum și cele două 
delegații care au purtat convorbirile.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.D. Germane la 
București, Siegfried Bock.

(Agerpres)

De la Mirnîi Prototipul unei Intr-un vechi

de asemenea, sarcinile

Vineri a avut loc plenara Con
siliului național al inginerilor și teh
nicienilor din R. P. Romînă. Ple
nara a dezbătut contribuția adusă 
de Consiliul național al inginerilor 
și tehnicienilor la promovarea pro
gresului tehnic și înfăptuirea pla
nului de stat pe anul 1964. Au fost 
dezbătute,
ce revin inginerilor și tehnicie
nilor în 
problemelor tehnice ale producției, 
în vederea îndeplinirii planului de 
stat pe anul 1965, a sprijinirii acti
vității de perfecționare profesională 
din întreprinderi și dezvoltării pro
pagandei tehnice. Un loc important 
în dezbateri a fost ocupat de pro
blemele introducerii și extinderii

studierea și soluționarea

★
în zilele de 18—22 ianuarie 1965 au 

avut loc ședințele plenare ale comi
tetelor uniunilor pe ramuri de pro
ducție ale sindicatelor. Participanții 
au analizat contribuția sindicatelor 
din ramurile respective la îndepli
nirea planului pe anul 1964 și sar
cinile ce le revin în realizarea pla
nului de stat pe anul 1965.

(Agerpres)

Telegramă

Cu ocazia numirii tovarășului Cen 
în funcția de ministru al afaceri-I

lor externe al R. P. Chineze, tovară
șul Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Romine, i-a 
adresat o telegramă de felicitare, în 
care îi urează multă sănătate și suc
ces în îndeplinirea sarcinilor de răs
pundere ce i-au fost încredințate.

(Agerpres)

Informații
RECEPȚIE OFERITA 

DE AMBASADORUL AUSTRIEI

la Molodiojnaia turbine cu gaze oraș universitar

Continuă propunerile de candidați
pentru Marea Adunare Națională

Ambasadorul Austriei la Bucu
rești, dr. Paul Wetzler, a oferit vi
neri după-amiază o recepție cu pri
lejul plecării sale definitive din țara 
noastră. Au participat loan Constant 
Manoliu, ministrul justiției, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei meta
lurgice, oameni de știință și cultură. 
Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

„Capitala" Antarcticei sovietice 
— relatează o știre din U.R.S.S. — 
va fi mutată de la observatorul 
Mirnîi în Țara Enderby, unde este 
situată stația Molodiojnaia. Acolo a 
fost ales un teren mai adecvat care 
permite să se înființeze un centru 
cu echipament modern și construc
ții perfecționate.

Noul orășel, lung de aproximativ 
doi kilometri, se va înălța în apro
pierea mării. Casele din arabolit 
vor fi așezate pe piloni pentru a 
nu fi acoperite de zăpadă. S-a și 
stabilit amplasamentul pentru Cen
trala electrică, precum și pen
tru depozitul de materiale com
bustibile și lubrifiante. Nava Die- 
sel-electrică „Obi“ transportă spre 
țărmurile Antarcticei case comple
te, panouri pentru construirea ga
rajului, atelierului și centralei elec
trice, precum și alte încărcături 
destinate noii baze.

La Nankin, în estul R.P. Chineze, 
a fost construit prototipul unei tur
bine cu gaze, cu o putere de 
1 500 kW. Această turbină poate fi 
folosită pentru producerea ener
giei electrice sau pentru acționarea 
compresoarelor și pompelor. Turbi
na cu gaze folosește drept combus
tibil motorină, combustibil greu, 
gaze naturale sau chiar petrol lam- 
pant. Noua turbină prezintă avan
tajul că poate fi pusă in stare de 
funcționare sau oprită mai ușor 
decît turbinele cu abur. Ea poate fi 
folosită la generarea de energie 
electrică în regiunile lipsite de re
surse carbonifere sau de apă.

La Jena, vechiul oraș universitar 
din R.D. Germană, au început mari 
lucrări de construcție. în raionul 
Lobeda se ridică un cartier nou cu 
2 500 de apartamente. Cartierul va 
fi dominat de blocuri cu cite 9 și 
14 etaje. în același timp, va fi 
construită o magistrală care va lega 
noul cartier de centrul orașului.

Prin bibliotecile
Budapestei

în regiunea BACĂU au fost pro
puși: Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional al P.M.R., în cir
cumscripția electorală nr. 22 Tg. 
Neamț; loan Pintilie, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional Bacău, în circum
scripția electorală nr. 6 Parincea.

în regiunea BANAT au fost pro
puși: Elena Iacubină, inginer agro
nom la cooperativa agricolă de pro
ducție Peregu, în circumscripția 
electorală nr. 12 Curtici; Vasile 
Daju, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
în circumscripția electorală nr. 26 
Orșova; Maria Manolescu, secretară 
a Consiliului național al femeilor, în 
circumscripția electorală nr. 22 Gă- 
vojdia; ing. Ion Avram, director ge
neral al Uzinelor constructoare de 
mașini Reșița, în circumscripția 
electorală nr. 10 Reșița; Nicolae Do- 
gendorff, director al S.M.T. Orți- 
șoara, în circumscripția electorală 
nr. 11 Vinga.

în regiunea BRAȘOV au fost pro
puși: Niculae Dragu, muncitor la 
Uzinele „Steagul Roșu", în circum
scripția electorală nr. 5 Predeal; 
Miiller Friedrich, episcopul bisericii 
evanghelice luterane din R. P. Ro
mînă, în circumscripția electorală nr. 
19 Sibiu-nord; Nicolae Popa, pre
ședintele consiliului regional al sin
dicatelor, în circumscripția electo
rală nr. 20 Copșa Mică; Liane 
Schlosser, cercetătoare la Institutul 
„Chimigaz" din Mediaș, în circum
scripția electorală nr. 22 Mediaș.

în regiunea BUCUREȘTI au fost 
propuși: prof. univ. Traian Ionașcu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, directorul Institutu
lui de cercetări juridice al Acade
miei R. P. Romîne, în circumscrip
ția electorală nr. 21 Ulmeni; Radu 
Rîciu, președintele cooperativei a- 
gricole de producție Drăgănești 
Vlașca, în circumscripția electorală 
nr. 8 Drăgănești Vlașca ; Elena Gri- 
goriu, președinta comitetului regio
nal al femeilor, în 
electorală nr. 4 Vitănești; 
Bulugiu, inginer 
perativa agricolă 
gadiru Zimnicea, 
electorală nr. 42 
Năstase, directorul 
Vodă, în circumscripția 
nr. 7 Dragaliina.

circumscripția
Viorica 

agronom la coo- 
de producție Bra- 
în circumscripția 
Bragadiru; Ion 

S.M.T. Cuza 
electorală

în regiunea CLUJ au fost propuși: 
Ion Stanatiev, director general al 
Uzinelor „Industria sîrmei", în cir
cumscripția electorală nr. 30 Cîmpia 
Turzii; Janos Fazekaș, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul industriei 
alimentare, în circumscripția electo
rală nr. 29 Turda; Aurel Rău, poet, 
redactor șef al revistei „Steaua", în 
circumscripția electorală nr. 10 
Prundul Bîrgăului.

în regiunea CRIȘANA au fost 
propuși: Florica Blaga, președinta 
comitetului regional al femeilor, în 
circumscripția electorală nr. 12 Cei- 
ca ; Etneric Szabo, Erou al Muncii 
Socialiste, directorul G.A.S. Valea 
lui Mihai, în circumscripția electora
lă nr. 5 Valea lui Mihai ; Ludovic 
Fazekaș, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Oradea al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 2 Ora- 
dea-vest.

în regiunea DOBROGEA a fost 
propusă: Sofia Călin, inginer agro
nom la cooperativa agricolă de pro
ducție Babadag, în circumscripția 
electorală nr. 7 Babadag.

în regiunea GALAȚI au fost pro
puși: acad. Ștefan S. Nicolau, 
membru al Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne, directorul Institutu
lui de inframicrobiologie, în circum
scripția electorală nr. 7 orașul Foc
șani; Barbu Solomon, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Tri
bunalului suprem al R. P. Romîne, 
în circumscripția electorală nr. 12 
Berești; Constantin Dăscălescu, se
cretar al comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 21 Milcov.

în regiunea HUNEDOARA a fost 
propusă: Maria Groza, vicepreședin
tă a Consiliului național al femeilor, 
în circumscripția electorală nr. 6 
Deva.

în regiunea IAȘI au fost propuși: 
acad. Petre Constantinescu-Iași, 
circumscripția electorală 
Huși ; Veronica Ardeleanu, director 
al Fabricii de antibiotice 
circumscripția electorală nr. 5 Uri- 
cani.

în regiunea MARAMUREȘ au fost 
propuși: Vida Geza, sculptor, artist 
al poporului, președintele comitetu
lui regional pentru cultură și artă, 
în circumscripția electorală nr. 16 
Rozavlea; Veronica Cărăușan, pre
ședinta comitetului regional al fe-

electorală

au fost 
muncitor

• ■CwKw.w.v

nr.
în
11

Iași, în

meilor, în circumscripția electorală 
nr. 19 Lăpuș.

în regiunea MUREȘ-AUTONO- 
MĂ MAGHIARĂ au fost propuși: 
Floarea Oprea, brigadieră la coope
rativa agricolă de producție Lueriu, 
în circumscripția electorală nr. 8 Vă
lenii de Mureș; Mihai Gere, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, în circum
scripția electorală nr. 18 Luduș; Ni
colae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Tîrgu Mureș al 
P.M.R., în circumscripția 
nr. 2 Tîrgu Mureș-nord.

în regiunea OLTENIA 
propuși: Florea Golescu,
strungar la Uzinele „Electroputere", 
în circumscripția electorală nr. 7 
Iancu Jianu; Nicolae Mănescu, di
rector general al șantierului hidro
centralei de la Porțile de Fier, în 
circumscripția electorală nr. 37 
Turnu Severin; Ion Predescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
președintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, în cir
cumscripția electorală nr. 21 Filiași; 
Nicolae Ungureanu, secretar al co
mitetului regional al U.T.M., în cir
cumscripția electorală nr. 28 Bîrca; 
Constantin Bădiță, vicepreședinte al 
cooperativei agricole de 
Salcia, în circumscripția 
nr. 11 Cetate.

în regiunea PLOIEȘTI 
propuși: Stanca Ciurea, brigadieră la 
cooperativa agricolă de producție 
Săgeata, în circumscripția electora
lă nr. 18 Ziduri; Mihail Levente, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
ministrul comerțului interior, în cir
cumscripția electorală nr. 27 Sinaia; 
Gheorghe Ălecu, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Ploiești al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 2 orașul Ploiești.

în regiunea SUCEAVA au fost 
propuși: Constantin Alexei, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Calafindești, în circum
scripția electorală nr. 15 Șiret; Ale
xandru Voitinovici, președintele 
Tribunalului suprem al R. P. Ro
mîne, în circumscripția electorală 
nr. 7 Ilișești; Tărniceru loan, secre
tar al consiliului regional al sindi
catelor, în circumscripția electorală 
nr. 25 Bucecea; Vasile Roșianu, in
giner șef la Direcția regională a eco
nomiei forestiere, în circumscripția 
electorală nr. 9 Mălini.

producție 
electorală

au fost

Azi și mîine

PE PlRTIILE DE SCHI DE LA SINAIA 
Șl POIANA BRAȘOV

Sîmbătă și duminică la Poiana 
Biașov și Sinaia se vor desfășura 
patru concursuri de schi. Pe pîrtia 
de la Poiana Brașov se va disputa 
„Cupa Tractorul” la fond și sărituri, 
la care vor participa cei mai 
buni schiori !n frunte cu 
Dinu, Gh. Cincu, Marcela 
tu-Leampă (fond). Iosff Erăs, Ște
fan Burețea, FI. Voinea (sărituri). 
Tot la Poiana Brașov se va desfășu
ra și „Cupa federației romîne de 
schi” la biatlon. Ultima competiție 
constituie un criteriu de selecție în 
vederea concursului internațional 
triunghiular (R. D. Germană-R. P. Po- 
lonă-R. P. Romînă) programat în țara 
noastră la 7 februarie. Cei mai buni 
schiori alpini din Brașov se vor în
trece pe pîrtia Postăvarului în cadrul 
„Cupei Luceafărul”.

Sinaia va găzdui prima întrecere 
pentru probele alpine ale schiorilor 
fruntași de pe Valea Prahovei.

BOX: Concursuri 
de selecție in vederea 
europenelor

Petre 
Bra-

Turneul de șah 
de la Beverwijk

Alexandra Nicolau se men
ține pe primul loc

Cu două runde înaintea încheierii 
turneului internațional feminin de 
șah de la Beverwijk, în fruntea cla
samentului continuă să se mențină 
reprezentanta R. P. Romîne, Ale
xandra Nicolau. în partida din run
da a 9-a, Nicolau a făcut remiză cu 
iugoslava Katia Iovanovici, princi
pala sa adversară, față de care păs
trează 1 punct avans.

★

„Bucureștiul în arta 
„Colecția Sirnu" s-a 
la amiază în prezența

La Muzeul 
plastică1* și 
deschis vineri 
pictorului Marij Pregelj din R. S. F. 
Iugoslavia o expoziție cu lucrări ale 
sale de pictură și gravură. Au fost 
de față Arso Milatovici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. Ro
mînă, și alți membri ai corpului di
plomatic. A luat cuvîntul, cu acest 
prilej, pictorul Brăduț Covaliu, se
cretar al Uniunii Artiștilor Plastici.

ȘTIRI CULTURALE
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, vineri a so
sit în Capitală compozitorul sovie
tic Aram Haciaturian. El va dirija 
orchestra Cinematografiei, care va 
înregistra la Electrecord, cu con
cursul violonistei franceze Claire 
Bernard, concertul său pentru vioa
ră și orchestră.

★
Opera de stat din Cluj a prezen

tat vineri seara al treilea spectacol 
în premieră din actuala stagiune cu 
opera „Samson și Dalila" 
Saens.

din Saint

★
Vineri seara colectivul 

de stat din Constanța a 
piesa „Paharul cu apă“ de E. Scribe, 
cea de-a 7-a premieră din actuala 
stagiune.

Loto central

Teatrului 
prezentat

La tragerea Loto-central din 22 ia
nuarie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

46 30 25 5 38 22 15 72 49 
Premii suplimentare : 67 53 8
Fond de premii : 971 618 lei. 
Tragerea următoare va avea loc 

neri 29 ianuarie 1965 în București.
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• F.I.F.A. a primit o telegramă 
partea federației de fotbal a Siriei, 
care se anunță că reprezentativa acestei 
țări s-a retras din campionatul mondial 
de fotbal. Siria făcea parte din aceeași 
grupă preliminară cu echipele Irlandei 
și Spaniei. Unul din motivele invocate 
de federația siriană este dezacordul în 
ceea ce privește datele meciurilor preli
minare „cu echipele Spaniei și a Irlan
dei".

din 
prin

• In cursul antrenamentelor pentru 
campionatele mondiale de bob de la 
Saint Moritz, sportivul austriac Thaler,

Ieri, federația romînă de box a 
stabilit modul de desfășurare al tur
neelor de selecție pe categorii, în 
urma cărora se va alcătui echipa re
prezentativă pentru „europenele" de 
la Berlin (22—29 mai). între 9 și 13 
martie la Hunedoara și Constanța 
vor avea loc primele turnee pentru 
oategoriile muscă, mijlocie, semigrea 
și — respectiv — cocoș și mijlocie 
mică. Amatorii de sport gălățeni vor 
urmări disputa boxerilor din cate
goriile semiușoară și semimijlocie, 
iar cei din Reșița pe cei de la cat. 
pană și ușoară. Turneele de la Galați 
și Reșița se vor desfășura între 16 
și 21 martie. Boxerii din cat. grea 
vor evolua direct la București în 
cadrul „Turneului celor 4", ultim 
criteriu de selecție a echipei, pro
gramat între 26 și 30 aprilie.

RINDURI
campion al Europei la boburile de două 
persoane, a suferit un accident. La o 
turnantă el a fost proiectat în afara 
pistei suferind fracturi la claviculă și la 
mîna dreaptă. Astfel, el nu va putea 
participa la „mondialele" programate 
azi și mîine la Saint Moritz.

• La Kingstone, în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, echi
pele Cubei și Antilelor Olandeze au 
terminat la egalitate : 1—1 (0—0). In a- 
ceastă grupă evoluează și Jamaica, care 
în primul joc a învins cu 2—0 echipa 
Cubei.

Construcții noi !ntr-un cartier din Belgrad

Gold Exchange Standard"
și Fondul

Evenimentele petrecute recent pe pia
ța valutară a țărilor occidentale au rea
dus în atenția cercurilor financiare și a 
presei apusene unele aspecte, de mai 
multă vreme în controversă, privind ac
tualul sistem monetar al lumii capitaliste 
— cunoscut sub numele de „Gold 
Exchange Standard".

Hotărîrea autorităților franceze de a 
cere trezoreriei Statelor Unite să schimbe 
în aur o parte din rezervele în dolari ale 
Franței, cît și scăderea din nou a cursului 
lirei sterline, au ridicat valul speculațiilor 
la diferite burse de schimb vest-euro
pene. La începutul săpfămînii trecute, 
prețul aurului ajunsese la 35,20 de dolari 
uncia, față de 35 de dolari, cît este pre
țul său oficial. Urcarea febrilă a cursului 
aurului a determinat o serie de comen
tatori să aprecieze că pe piața mone
tară occidentală se manifestă „o criză 
generală de încredere în valufele-cheie”.

în ultimele zile însă, prețul aurului a 
scăzut sub 35,13 dolari uncia, iar la bur
sa Londrei au slăbit cererile de aur, fapt 
ce a influențat favorabil cursul lirei ster
line. Avînd în vedere toate acestea, 
agenția France Presse conchide : „Rela
țiile financiare dintre Franța și Statele 
Unite nu constituie un element al presiu
nilor la care este supus în prezent sis
temul monetar internațional, ci ele se 
plasează într-un context politico-psiholo- 
gic care le dă importanță”. Referindu-se 
la aceleași evenimente, ziarul american 
New York Herald Tribune scrie : „Rezer
vele franceze singure nu ar putea să facă 
să scadă dolarul. Dar experții sînt de 
acord că, dacă acestea 
momentul psihologic 
putea să creeze o 
asupra monedei americane".

Pe ce se întemeiază opiniile exprimate 
mai sus ?

După cel de-al doilea război mon
dial, ca o oglindire a raportului de for
țe existent atunci între statele capitalis
te, dolarul american și lira sterlină, ală
turi de aur, au fost așezate la temelia 
rezervelor valutare ale țărilor occiden
tale.

în scopul găsirii unui mecanism finan
ciar capabil să reorganizeze piața mon
dială capitalistă și să mențină ordinea 
monetară, în iulie 1944 a fost convocată 
conferința de la Bretton Woods (S.U.A.). 
Acordul încheiat la această reuniune, în
tre 44 de state, a pus bazele Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii 
internaționale pentru reconstrucție ți dez
voltare (B.I.R.D.).

ar fi folosite în 
oportun, ele ar 

presiune generală

De curind am vizitat cîteva bi
blioteci din capitala ungară. Liniș
tea prielnică lecturii și studiului 
este aici cel mai grăitor semn al 
unei... intense activități.

Iată, de pildă, biblioteca publică 
„Szabo Ervin", cea mai mare de a- 
cest gen din țară; ea dispune de 
peste 1,5 milioane de volume. 
Aflăm că în 1964 cele 43 de 
sucursale ale ei, situate în toate 
cartierele orașului, au deservit a- 
proape 150 000 de cititori.

în aripa stingă a Muzeului Na
țional funcționează biblioteca „Szi- 
chenyi". în rafturile ei se găsesc a- 
proape 4 milioane de titluri, dintre 
care aproape jumătate sînt cărți, 
iar alături de ele sute de mii de 
manuscrise, colecții de ziare și re
viste, documente, note muzicale, 
hărți, microfilme etc. Aici se află, 
alături de vechi hrisoave ungare, 
manuscrise ale lui 
Haydn, Petofi.

O altă bibliotecă 
Budapesta este cea 
Științe, pe lingă care funcționează 
o secție de orientalistică cuprin- 
zind 30 000 de volume și aproape 
2 000 de manuscrise. Pot fi exami
nate aici atlasurile de arheologie 
orientală ale lui Ferenc Pulszky, 
sute de manuscrise arabe, persane, 
mongole, coduri turcești, precum și 
un valoros material în alte limbi.

Am petrecut multe ceasuri la 
biblioteca tehnică a Fabricii de a- 
parate electrotehnice. înființată în 
1878, aceasta cuprinde peste 20 000 
de volume — lucrări din domeniul 
electrotehnicii, construcțiilor de 
mașini, chimiei, reviste de speciali
tate, traduceri și informații despre 
invenții și inovații realizate în di
ferite întreprinderi din țară. In 
sala de lectură a bibliotecii întîl- 
nești zilnic ingineri, tehnicieni, nu
meroși muncitori. Se găsesc aici și 
cărți care tratează problemele de 
bază ale diferitelor ramuri ale teh
nicii, asigurîndu-se astfel munci
torilor cu calificare mai redusă 
condiții favorabile pentru îmbogă
țirea cunoștințelor.

Liszt, Bart6k,

importantă din 
a Academiei de

Aurel POP

Monetar Internațional
Fondul Monetar International, unul 

dintre principalele piloane ale actualului 
sistem valutar, își desfășoară activitatea 
pe baza rezervelor formate din cotele de 
participare ale statelor membre. Aceste 
cofe — de mărimea cărora depinde nu
mărul voturilor fiecărui 
sînt constituite nu numai 
din monede naționale.

F.M.I. a fost conceput 
ment care, prin internaționalizarea par
țială a rezervelor de aur și valutare și 
prin acordări de credite, să răspundă 
cerințelor așa-numitei lichidități interna
ționale*) și să sprijine balanțele de plăți 
externe ale statelor membre.

In ce privește primul obiectiv urmă
rit de Fond, datele publicate anul trecut 
de International Financial Statistics arată 
că, în timp ce în 1938 rezervele de aur 
și valutare ale țărilor capitaliste depășeau 
cu 17 la sută valoarea totală a importu
lui lor, la sfîrșitul lui 1963 ele nu mai 
acopereau decît 48 la sută din valoarea 
importului. Datorită acestui fapt, ultima 
sesiune a F.M.I., care a avut loc anul tre
cut la Tokio, a fost consacrată aproape în 
întregime discutării problemei lichidită
ților internaționale și implicațiilor ei. 
Dar nici la această sesiune nu s-au pre
conizat măsuri practice în vederea re
medierii situației. O parte din delegați — 
relevînd că scăderea lichidităților inter
naționale se datorește nu numai creșterii 
mai rapide a volumului comerțului ex
terior decît a producției de aur, ci și 
neschimbării de multă vreme a prețului 
oficial al aurului — au căutat să creeze o 
opinie mai largă în favoarea ideii potri
vit căreia prin sporirea prețului aurului 
se poate influența pozitiv situația lichidi
tăților. Atunci, ca și în prezent, Statele 
Unite s-au opus însă modificării prețului 
aurului.

Cu același prilej a fost deschisă pentru 
prima dată (după acordul de la Bretton 
Woods) o discuție publică referitoare la 
însăși temelia sistemului monetar occi
dental. în comentariile pe marginea a- 
cestui fapt, ziarele occidentale arătau 
că slăbiciunile actualei ordini monetare 
sînt strîns legate de deficitele impor
tante cu care se încheie balanțele de 
plăți ale unor țări cu o industrie dezvol
tată din Occident.

O serie de economiști consideră că 
problemele legate de balanța de plăți

participant — 
din aur, ci și

ca un instru-

*) Prin lichiditatea internațională a 
unul stat se înțelege raportul între re
zervele lui de aur și valutare șl angat^ 
jamentele externe.

au apărut în perioada 1957-1958, cînd 
S.U.A. au început să aibă deficite largi 
și persistente, iar unele țări industriale 
vest-europene să acumuleze dolari. De 
unde pînă atunci lumea capitalistă cu
noscuse perioada „foamei dolarului”, da
torită balanței de plăți active a Statelor 
Unite, — în anii care au urmat defici
tele balanței de plăți a S.U.A. au creat 
un surplus de dolari într-o serie de țări 
occidentale, ceea ce a influențat situația 
principalei valute de rezervă.

Țările care au înregistrat surplusuri în 
balanța de plăți, cum sînt R.F.G., Japo
nia ș.a., au avut după război o creștere 
economică proporțional mai mare decît 
a Statelor Unite. Exportul lor a sporit 
simțitor, fapt ce a stimulat direct evo
luția economică și a întărit poziția aces
tor țări în domeniul plăților.

în felul acesta raportul de forțe dintre 
statele capitaliste, reflectat de actualul 
sistem monetar internațional și de struc
tura rezervelor F.M.I., s-a modificat, lală 
de ce pare curios că Statele Unite și 
Anglia, ale căror rezerve valutare sînt 
în prezent de circa 17 miliarde de do
lari, participă la F.M.I. cu 6 miliarde de 
dolari, în timp ce cotele țărilor Pieței 
comune, care au rezerve de peste 20 
miliarde de dolari, însumează la un loc 
numai 2,6 miliarde de dolari. Acestea 
sînt și motivele pentru care „cei șase” 
consideră că rolul ce le revine în insti
tuțiile de la Bretton Woods nu este pe 
măsura ponderii lor economice și finan
ciare actuale.

în ultimii ani economia Statelor Unite 
a cunoscut o perioadă de stabilizare, 
iar deficitele balanței de plăți au fost 
In descreștere. Cu toate acestea aurul 
american a continuat să se scurgă peste 
graniță. Actualele rezerve de aur ale 
S.U.A. se cifrează la 15 188 milioane de 
dolari, din care acoperirea monedei 
imobilizează 13 600 milioane de dolari. 
Cu alte cuvinte, Statelor Unite nu le ră- 
mîn disponibili decît 1 588 milioane de 
dolari în aur (care formează așa-numi- 
tele „rezerve libere") pentru a satisface 
eventualele cereri de convertire din 
partea deținătorilor străini de dolari. „Să 
ne imaginăm, scrie ziarul „Die Welt”, 
că și alte țări ar urma exemplul Fran
ței și ar schimba în aur o parte din re
zervele lor în devize. Din rezervele de 
valută ale țărilor C.E.E., circa 10 miliar
de de dolari sînt păstrate In devize, 
îndeosebi în dolari. Rezervele de aur 
ale S.U.A. s-ar reduce în așa măsură

încît sistemul valutar al Occidentului ar 
putea să se prăbușească”.

în momentul 
cidentale, sînf 
mare atenție 
de dolar. Una 
care a trebuit 
tuație critică 
pericol. Cealaltă este scăderea perma
nentă a „rezervelor libere" ale S.U.A. 
Un șoc care ar dezechilibra moneda bri
tanică ar avea repercusiuni dăunătoare 
asupra dolarului.

Se știe că în noiembrie anul trecut 
cursul lirei sterline a coborît la nivelul 
cel mai scăzut din ultimii 7 ani. Pentru 
a împiedica devalorizarea monedei sale, 
Anglia a contractat un împrumut de 3 
miliarde de dolari la mai multe 
bănci centrale din Occident. Perturbă
rile lirei sterline, care s-au manifes'at 
și în cursul recentelor evenimente de 
pe piața valutară occidentală, sînt atri
buite, de asemenea, deficitelor balanței 
de plăți a Angliei. Deficitul din anul 
1964, de pildă, este evaluat la 800 mi
lioane de lire sterline.

Dezechilibrul plăților între statele oc
cidentale s-a reflectat și în alte aspc. e 
ale relațiilor economice și financia s.

Analizînd cauzele „hemoragiei au i- 
lui american" revista U. S. News a d 
World Report scrie : „...capitolul ca e 
provoacă cel mai mare aflux de dolari 
în străinătate îl constituie cheltuie! ie 
efectuate de trupele americane de pes
te hotare — în special în Europa occi
dentală. Cei care au sarcina politicii 
monetare subliniază că S.U.A. ar putea 
reveni la o poziție în care aurul s-ar în
toarce în Statele Unite, dacă trupele 
americane ar fi readuse în țară". O opi
nie larg răspîndită în S.U.A. este și a- 
ceea potrivit căreia asanarea balanței de 
plăți, și prin aceasta învingerea actuale
lor presiuni asupra dolarului, s-ar putea 
realiza 
export 
tenor

Deși 
defecțiunile 
în ce privește mijloacele de susținere a 
acesteia opiniile sînt împărțite :

Statele Unite și Anglia s-au pronunțat 
pentru sprijinirea pieței monetare capi
taliste pe calea lărgirii în continuare a 
rezervelor F.M.I. De altfel, sesiunea de 
la Tokio a și decis în principiu o spo
rire cu 25 la sută a cofelor de parti
cipare.

Franța, susținută de Olanda și alte 
țări din Piața comună, dorește crearea 
unui nou insfrumenf monetar internațio
nal avînd în centru aurul și care în 
perspectivă nu ar mai fi legat de dolar 
sau altă valută.

în acest sens ziarele occidentale 
scriu că țările membre ale Pieței comu
ne nu se pof împăca cu situația exis
tentă și de aceea vor acționa pentru 
modificarea actualului sistem monetar.

de față, scriu ziarele oc- 
urmărite cu cea mai 
două situații legate 

este poziția lirei sterline, 
să fie salvată dintr-o si- 
și continuă să fie în

printr-o mărire a excedentelor de 
menite să activeze comerful ex- 

american.
toate țările occidentale recunosc 

actualei ordini monetare,

Gheorghe CERCELESCU
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INTEMPERII SAU POLITICA?
După infringerea laburiștilor 
in circumscripția electorală Leyton

Joi la miezul nopjii, după o a doua 
numărătoare a voturilor, posturile de 
televiziune britanice au apreciat fără ex
cepție ca „senzațional" rezultatul 
neașteptat al alegerilor parțiale din cir
cumscripția electorală Leyton. Ministrul 
de externe Patrick Gordon Walker a 
fost înfrînt acolo pentru a doua oară (în 
alegerile generale din 15 octombrie 
,1964 el și-a pierdut locul în circum
scripția electorală Smethwick). De data 
Bceasta adversarul său, conservatorul 
R. Buxton, a întrunit cu numai 205 vo
turi mai mult, suficient însă pentru a-și 
asigura locul în Camera Comunelor, 
Scrutinul a fost cu atît mai surprinzător 
cu cit circumscripția Leyton era consi
derată ca sigură pentru laburiști, avînd 
în vedere că în toamnă candidatul lor, 
R. W. Sorensen (devenit ulterior lord și 
membru al Camerei Lorzilor), a ciștigat 
alegerile cu o majoritate de aproape 
8 000 de voturi.

Cum a pufuf dispare această confor
tabilă diferență după numai 100 de zile 
de guvernare laburistă ? — iată între
barea pe care și-o pun astăzi cercurile 
politice britanice. In ce privește pe la
buriști, în cercurile lor este exprimată 
părerea că una din cauze ar fi deplasa
rea de voturi a liberalilor în favoarea 
candidatului conservator, cit și, mai ales, 
o mare abținere a alegătorilor laburiști. 
Intr-adevăr, în circumscripția Leyton 
57,7 la sută din alegători s-au prezen
tat în fata urnelor, în timp ce în octom
brie 1964 acest procentaj era de 70,2 
la sută. Argumentul invocat de unii că 
vremea friguroasă, cu ninsoare și vint, 
ar fi împiedicat pe oameni să iasă din 
casă, este combătut de alții care arată 
că intemperiile sînt „imparțiale" fafă de 
toți alegătorii fără excepție și că deci 
explicația trebuie să fie de natură poli
tică și nu meteorologică.

In sprijinul acestei afirmafii este adu
să și constatarea că la Leyton s-a pro
dus o deplasare de 8,6 la sută din vo
turi de la laburiști la conservatori, în 
timp ce în octombrie direcfia era con
trară și înregistra o deplasare de 4,7 la 
sută în favoarea laburiștilor. Ceva simi
lar s-a petrecut și în circumscripția elec
torală Nuneaton, unde Frank Cousins, 
ministrul tehnologiei, a ieșit victorios, 
însă cu o majoritate redusă la mai pu
țin de jumătate fafă de cea obfinută de 
laburiști în alegerile generale din anul 
trecut. Și aici o parte din voturi — 4,8 
la sută — s-a deplasat în favoarea con
servatorilor. Aceștia au și început de alt
fel să imprime o atmosferă de jubilare 
și redresare a optimismului exlinzînd 
concluziile scrutinului pe scară națio
nală.

DUPĂ INTILNIREA DE LA RAMBOUILLET

Ședință specială 
a cabinetului 
vest-german

BONN 22 (Agerpres). ■— După 
cum anunță agenția D.P.A., în di
mineața de 22 ianuarie cabinetul 
federal s-a întrunit în ședință spe
cială pentru a asculta raportul can
celarului Erhard în legătură cu 
întrevederile sale cu președintele 
de Gaulle, la Rambouillet. Pe or
dinea de zi a ședinței mai figurea
ză examinarea „memorandumului**, 
întocmit de Willy Brandt, președin
tele Partidului social-democrat, și 
intitulat „Despre relațiile cu țările 
și popoarele Europei răsăritene". O 
copie a acestui memorandum, care 
poartă data august 1964, a fost tri
misă și secretarului de stat Dean 
Rusk.

înainte de ședința specială a ca
binetului, cancelarul Erhard a mai 
informat despre rezultatele între
vederilor sale cu președintele de 
Gaulle pe președintele Luebke.

„Fiecare pe poziția sa"
ROMA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : Referindu-se la rezultatele con
vorbirilor dintre cancelarul vest- 
german Erhard și președintele 
de Gaulle, ziarul „II Messaggero" 
scrie că, în problemele relative la 
„apărarea europeană'*, Bonnul și 
Parisul rămîn fiecare pe poziția sa. 
Hotărîrile luate la Rambouillet „au 
mai mult o valoare formală, decît 
substanțială".

La rîndul său, „Paese Sera'* con
stată că documentul dat publicită
ții la încheierea discuțiilor „igno
rează total problema „apărării eu- 
ropene'*, care a constituit subiectul 
principal al convorbirilor'*. „La 
Stampa'* subliniază că „în cercurile 
diplomatice pariziene se consideră 
că „neobișnuita tăcere" în jurul 
convorbirilor este atribuită număru
lui mic de rezultate obținute".

Informații contradictorii 
la Washington

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
După cum relatează coresponden
tul agenției D.P.A., la Washington 
domnește încă neclaritate în legă
tură cu rezultatele întîlnirii de 
Gaulle-Erhard. Departamentul de 
Stat a refuzat să ia atitudine. Ofi
cialitățile americane nu fac nici un 
comentariu, deoarece, pînă în pre
zent, arată corespondentul, „ele au 
primit informații contradictorii** a- 
supra acestor rezultate. De-abia 
săptămîna viitoare aceste cercuri 
se așteaptă la informații mai cu
prinzătoare, care să le permită să 
tragă concluzii asupra rezultatelor 
întrevederii.

Locul surprinderii și analizelor votului 
îl iau acum comentariile cu privire la 
implicațiile politice care ar putea sur
veni și care, după numeroase păreri, ar 
putea fi mai serioase decît păreau în 
primele ore. In timp ce ziarele de 
dimineafă subliniau în titlurile lor „De
cepție amară a laburiștilor”, „Lovitură 
senzațională pentru laburiști”, „Pierdere 
grea pentru guvern" etc, presa de după- 
amiază reflectă o evoluție rapidă a eve
nimentelor, lansînd chiar ideea unei re
manieri în guvern. De altfel, după afla
rea rezultatului scrutinului electoral, 
Walker a avut în cursul nopții de joi 
spre vineri o convorbire telefonică cu 
premierul Harold Wilson, în cursul că
reia i-a făcut cunoscută hotărîrea sa de 
a demisiona din funcția ce o deține. Iar 
vineri dimineața Gordon Walker a făcut 
o vizită la reședința primului ministru, 
cu care a avut o convorbire de circa 20 
de minute. La ieșire, el a spus ziariști
lor care îl asaltau : „Nu am nimic de 
declarat". Seara tîrziu, după ce Wilșon 
a informat-o pe regină, s-a anun
țat oficial că demisia lui Walker a 
fost acceptată. Potrivit unor știri, succe
sorul lui Gordon Walker la Ministerul de 
Externe britanic ar putea fi Denis Hea
ley, actualul ministru al apărării. In 
cursul serii de vineri, au început să fie 
răspîndite aci speculații cu privire chiar 
la eventualitatea unor alegeri generale 
în această primăvară.

, Știrile de vineri seara anunță, ca efect 
al alegerilor de la Leyton, o deosebită 
animație la bursa londoneză, unde în 
cursul zilei a crescut cursul acțiunilor și 
în special la cele aparținînd firmelor me
talurgice. Acest fapt este pus în legătură 
cu o probabilă micșorare a șanselor ca 
planul laburist de naționalizare a oțelului 
să poată fi pus în aplicare în viitorul a- 
propiat, finind seama de actuala minimă 
diferență de forțe existentă în Camera 
Comunelor.

Cu toate acestea, departe de a consi
dera situația survenită ca fiind gravă sau 
C’itică, cercurile laburiste par a se men
ține pe pozițiile de necedare a terenu
lui, reamintind cu acest prilej hotă
rîrea lor de a merge mai departe chiar 
și cu o majoritate parlamentară de un 
singur vot. (după alegerile de la Leyton, 
majoritatea laburistă este redusă acum la 
numai două voturi). Se mai afirmă, de 
asemenea, că rezultatul unor alegeri par
țiale ca cele de la Leyton, oricît de ne
favorabil ar fi, nu ar putea fi concludent 
în momentul de față pentru întreaga po
ziție a partidului laburist în viața poli
tică britanică.

Llvlu RODESCU

Martin Luther King, (In chenarul demarcat cu linia albâ), a fost atacat 
de un rasist In hotelul „Albert" din Selma. Agresorul purta uniforma 

unei organizații rasiste

Corespondență din Ălger

0 largă campanie
pentru răspândirea culturii

Sub deviza „Război ignoranfei' și la 
chemarea : „Tu, care știi să scrii și să ci
tești, invață-i și pe alții", în Algeria se 
desfășoară o largă campanie împotriva 
analfabetismului. La eliberare, după 132 
de ani de dominație colonială, aproxi
mativ 73 la sută din populația Algeriei 
era analfabetă. 95 la sută din numărul 
femeilor nu știau să scrie și să citească.

Jn iulie 1963, Buletinul Oficial a pu
blicat un decret prezidențial. El preve
dea crearea unui centru national de al
fabetizare (C.N.A.), căruia îi reveneau 
sarcini multiple : să formeze în fiecare 
departament, în fiecare plasă, în fiecare 
comună un punct de alfabetizare, cu lo
cal și cadre de pedagogi. De atunci s-a 
pus la punct un întreg sistem pentru 
lichidarea neșfiinfei de carte, pentru răs- 
pîndirea culturii în mase. In întreaga Al- 
gerie funcționează sute de școli noi, me
nite a contribui la formarea culturală și 
profesională a muncitorilor și țăranilor. 
Paralel au fost organizate cursuri prin 
corespondență, emisiuni radiofonice 
consacrate alfabetizării, centre culturale 
de vară frecventate de numeroși tineri 
și adulfi, majoritatea între 14 și 40 de 
ani, cei angajați în activitatea econo
mică a țării bucurîndu-se de prioritate 
și de sprijin multilateral din partea sta
tului.

In Algeria, elevii nu lipsesc. Mai greu 
e să găsești învăjători și profesori, întru- 
cît față de necesitățile actuale numărul 
lor este încă insuficient : aproximativ 
5 000. De aceea, Centrul național de 
alfabetizare s-a adresat Cadrelor didac

ARGENTINA:

Peroniștii ciștigă 
teren in sindicate

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
— Au luat sfîrșit lucrările Congre
sului anual al Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina. Con
gresul a adoptat un „plan de luptă" 
care conține cererile imediate ale 
sindicatelor, care vor fi prezentate 
guvernului. Acest plan cere pune
rea imediată în libertate a deținu- 
ților politici, discutarea problemei 
stabilirii unui salariu minim, crea
rea unui minister al muncii care să 
elaboreze o legislație a muncii. Au 
fost formulate o serie de cereri pri
vind dezvoltarea industriei, crearea 
unor case de împrumut ale munci
torilor. în domeniul relațiilor inter
naționale, planul cere aplicarea u- 
nei politici externe independente, 
respectarea suveranității și dreptu
lui de autodeterminare ale popoare
lor.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, în urma excluderii 
din funcțiile de conducere a repre
zentanților Uniunii sindicale a fe
roviarilor, toți delegații acestei 
uniuni au părăsit în semn de pro
test lucrările congresului.

Jose Alonso a fost reales secre
tar general al C.G.M. pe o perioadă 
de doi ani. Agenția Prensa Latina 
menționează că în prezent condu
cerea Confederației Generale a 
Muncii din Argentina a fost pre
luată în întregime de reprezentan
ții celor „62 de organizații** de ten
dință peronistă.

Noi incidente rasiale 
în Alabama

NEW YORK 22 (Agerpres). — La 
Selma (statul Alabama) continuă in
cidentele rasiale. Vineri, poliția din 
Selma a arestat cinci persoane de 
culoare și un alb integraționist, pen
tru că aceștia au încercat să intre 
într-un restaurant interzis negrilor.

Numărul celor arestați în ultimele 
zile, la Selma, în cursul incidentelor 
care s-au produs, cu prilejul înre
gistrării în masă pe listele electora
le, campanie lansată de liderul 
populației de culoare, Martin Luther 
King, se ridică, în prezent, la 225 — 
în majoritate negri. La Tuscaloosa, 
localitate situată în același stat, ac
țiunea de integrare a restaurantelor 
și a altor localuri publice se desfă
șoară, pînă în prezent, fără inciden
te. Potrivit agenției France Presse, 
alte 10 restaurante din această lo
calitate, rezervate pînă acum numai 
albilor, au permis și accesul negri
lor.

tice din toate școlile, studenților și ele
vilor din clasele superioare, funcționari
lor din administrație, ofițerilor armatei 
naționale populare, cerîndu-le să participe 
activ la munca comisiilor locale de alfa
betizare. Peste 150 000 de învățători, pro
fesori, sfudenți, funcționari, ofițeri etc. 
conduc în acest an școlar grupele de al
fabetizare. Și nu rareori vezi chiar un 
adolescent de 13—14 ani în fruntea unei 
asemenea grupe.

In scopul restrîngerii analfabetismului 
guvernul algerian va cheltui în anul 
1965 circa 5 milioane de dinari. La a- 
ceasta se mai adaugă o bună parte din 
buget pentru formarea de cadre didac
tice și școlarizarea copiilor de vîrstă 
școlară. In 1962, la numai cîteva luni 
după eliberare, Algeria a școlarizat pes
te 600 000 de copii la nivelul învăță- 
mîntului primar, iar școlile secundare 
au primit circa 35 000 de elevi. Invăță- 
mîntul superior era frecventat pe vre
mea aceea de 1 200 studenji. De atunci 
posibilitățile țării au sporit simțitor și, 
o dată cu aceasta, atenția acordată în- 
vățămîntului. în zonele rurale au fost 
construite 2 400 săli de clasă, în care 
învață peste 240 000 de elevi. Noi licee, 
școli secundare și tehnice se află în curs 
de a fi construite. Anul acesta învăță- 
mîntul primar și secundar cuprinde apro
ximativ 1 500 000 de elevi, cifră record 
pentru Algeria.

O școală normală, un institut de tex
tile și petrol la Boumerdas, școlile me
dicale de la Bafna, Medea și Tiaret se 
adaugă acum universității și institutelor

In parlamentul grec

Ecouri Ia un proiect
ATENA (prin telefon). — Parla

mentul grec a aprobat în principiu 
proiectul de lege prezentat de gu
vern privitor la înființarea unor 
„zone industriale" în țară. Proiec
tul, înscriindu-se pe linia promisiu
nilor făcute în programul electoral 
al actualului partid de guvernă- 
mînt, vizează crearea unor fabrici 
și uzine ale industriei grele și ușoare 
în unele regiuni din țară rămase în 
urmă din punct de vedere econo
mic. Pentru îndeplinirea obiective
lor fixate se pune bază pe inves
tițiile statului, ale industriașilor au
tohtoni, cît și pe atragerea capitalu
lui străin. Acestuia i se creează di
ferite avantaje prin asigurarea re
ducerii costului de producție, dis
pense de impozite, scutiri de plata 
asigurărilor sociale etc.

Reprezentantul partidului de 
dreapta E.R.E., Butos, a calificat 
proiectul drept „foarte serios". 
Grupul deputaților partidului E.D.A.

In urma unul atac a! partizanilor sud-vietnamezl la Saigon, pompierii Încearcă sâ stingâ mașinile incen
diate

Caracas

DEMONSTRAȚIE
ÎMPOTRIVA „LEGII CĂLUȘ"

CARACAS 22 (Agerpres). — în 
capitala Venezuelei a fost organi
zată joi o demonstrație de masă în 
semn de protest împotriva proiec
tului de lege cu privire la activita
tea presei, supus de către guvern 
spre examinare Congresului na
țional venezuelean și numit de po
por „legea căluș".

Manifestanții au străbătut în tă
cere principalele străzi ale capita
lei, purtînd lozinci prin care pro
testau împotriva proiectului de 
lege, cereau eliberarea deținuților 
politici și chemau forțele populare 
la unitate împotriva imperialismu
lui. La încheierea marșului, de
monstranții; au organizat un miting 
în fața Panteonului eroului luptei 
pentru eliberarea națională a po
porului venezuelean, Simon Boli
var.

Demonstrația a fost organizată 
de deputății progresiști ai parla
mentului, conducătorii centrului 
unic al oamenilor muncii din Vene
zuela, de Federația centrelor uni
versitare și Asociația venezueleană 
a ziariștilor.

existente anterior și vor aduce o contri
buție importantă la astîmpărarea „foa
mei" de specialiști pe care o resimt ra
murile economiei, culturii și științei tn 
republica algeriană.

„Măsurile luate de guvern pentru 
'dezvoltarea învățămintului, campania 
inițiată pentru lichidarea analfabetismu
lui — îmi spunea învățătoarea Rokia 
Zenati, care conduce și o grupă de al
fabetizare, este o operă măreață și de 
aceea chiar și în timpul vacanțelor noi 
nu precupețim nici un efort pentru a 
ajuta să învețe, să scrie și să citească 
pe frații și surorile noastre, care înainte 
nu au avut mijloacele financiare și nici 
libertatea de a merge la școală. Și a- 
ceasta o tăcem pentru a triumfa revolu
ția noastră".

Presa publică în fiecare zi lecții de 
matematică, fizică, geografie, botanică. 
Totodată, cîteva din serviciile pedago
gice ale C.N.A. lucrează la pregătirea 
primelor manuale algeriene în limba 
arabă, destinate neștiutorilor de carte, 
intitulate: „Război ignorantei", „Jos ne
știința". Larga campanie de alfabetizare, 
de răspîndire a culturii răspunde noilor 
imperative legate de dezvoltarea eco
nomică și socială a Algeriei, fiind de 
natură să faciliteze algerienilor accesul 
la o muncă mai calificată. Ea este în a- 
celași timp un instrument de formare 
politică și cetățenească a oamenilor.

„Am fost plăcut surprins să aud nu
meroși tineri de-ai noștri exprimîndu-se 
frumos în limba maternă. Este o ade
vărată minune, pentru că numai cu cîți- 
va ani în urmă noi nu aveam posibi
litatea să folosim limba noastră", spu
nea președintele Ben Bella la festivita
tea înmînării primelor certificate de stu
dii eliberate unor tineri foști analfabeți.

Grija pe care o acordă autoritățile și 
toate organizațiile obștești lichidării 
neșfiinfei de carte apropie ziua cind Al
geria va Înlătura una din plăgile cele 
mai grele pe care le-a moștenit.

Constantin BENGA 

a aprobat principiul dezvoltării in
dustriale a țării, conținut în pro
iect, criticînd însă mijloacele ce se 
preconizează în acest scop. Deputa
tul E.D.A., Papadimitriu, a arătat 
că proiectul de lege pune prea mare 
accent pe atragerea capitalului stră
in, căruia i se acordă avantaje, ne- 
glijindu-se valorificarea resurselor 
economice ale țării. Papadimitriu a 
cerut de asemenea reducerea chel
tuielilor militare, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale muncitorilor, 
întrucît — după cum a arătat el — 
fără măsuri de acest gen evoluția 
industrială a țării va avansa foarte 
greu.

Deputății partidului de guvernă- 
mînt au ținut să sublinieze că pro
iectul reprezintă un pas înainte pe 
calea industrializării țării.

Votat în unanimitate, proiectul de 
lege urmează a fi dezbătut capitol 
cu capitol și apoi aprobat de parla
ment în forma sa finală.

SAIGON

Cordoane de polițiști 
în jurul palatului prezidențial

SAIGON 22 (Agerpres). — In timp 
ce cei cinci lideri ai mișcării budis
te continuă greva foamei, vineri 
după-amiază, în fața Ambasadei Sta
telor Unite din Saigon a avut loc o 
demonstrație de protest a budiștilor. 
Purtînd pancarte cu lozinci antigu
vernamentale și ostile la adresa 
Statelor Unite, care acordă sprijin 
guvernului Tran Van Huong, de
monstranții s-au apropiat de clă
direa ambasadei, în pofida detașa
mentelor militare care au patrulat 
vineri pe străzile Saigonului, pentru 
a prezepta o petiție ambasadorului

Pe marginea tratativelor Johnson-Sato

PE VECHIUL FĂGAȘ
întrevederile dintre președintele 

S.U.A., Johnson, și primul ministru 
japonez, Sato, încheiate sâptâmîna 
trecută la Washington, se mențin în 
atenția presei dintr-o serie de țări. 
Apreciind tratativele ca importante 
pentru viitorul relațiilor dintre cele 
două țări, comentatorii relevă totuși 
că ele nu au fost mai mult decît —■ 
după cum scrie ziarul francez „Le 
Monde' — „un schimb de Informații 
fără prea mare rezultat practic”.

O primă problemă care a format 
obiectul discuțiilor a fost aceea a 
relațiilor bilaterale. Comunicatul 
publicat arată că relațiile strînse 
dintre cele două state se vor men
ține și pe viitor, atît din punct de 
vedere economic, cît și politico-mi- 
litar. Și totuși, anumite paragrafe 
din comunicat lasă să se întrevadă 
apariția unor nuanțe diferite în a- 
bordarea acestor relații. Primul mi
nistru japonez — scrie „New York 
Times' — „s-a referit cu cea mai 
mare curtoazie orientală la „anu
mite fricțiuni' existente între Wa
shington și Tokio și a arătat limpe
de că Japonia intenționează să in
siste pentru redobîndirea insulelor 
Ryukyu și Bonin și pentru condiții 
mai bune în tranzacțiile comerciale 
cu S.U.A.'.

Comentatorii subliniază însă că Ia 
tratativele de la Washington pe pri
mul plan au fost problemele inter
naționale. între acestea s-a aflat si
tuația din sud-estul Asiei și, în pri
mul rînd, din Vietnamul de sud. Cel 
doi interlocutori și-au exprimat „pro
funda îngrijorare' față de această 
situație, fără a ieși însă cu nimic în 
întîmpinarea cererilor tot mai insis
tente ale opiniei publice internațio
nale de a se pune capăt războiului 
dus de regimul de la Saigon și de 
sprijinitorii lui străini împotriva miș
cării patriotice din Vietnamul de 
sud.

Șl la tratativele de la Washing
ton partea americană s-a pronunțat 
pentru continuarea politicii nerațio
nale, de mult depășită de mersul e- 
venimentelor, de a încerca să izo
leze, cum scris „New York Times',

°-N-u- Lucrările Adunării Generale
NEW YORK 22 (Agerpres). în 

Adunarea Generală a O.N.U. conti
nuă dezbaterile.

Manuel Aznar, reprezentantul 
Spaniei a apărat politica colonialistă 
a țării sale și a Portugaliei în 
Africa.

Ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, a propus ca, 
la reluarea lucrărilor sale la Gene
va, Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare să acorde atenția primor

„Săptămîna gîndirii marxiste"
PARIS 22. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite: 
La Paris s-a deschis a patra „Săp- 
tămînă a gîndirii marxiste", organi
zată în fiecare an de „Centrul de stu
dii și cercetări marxiste" (C.E.R.M.), 
al cărui director este Roger Garaudy, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez. în acest an este dezbătută 
tema „Femeia și națiunea".

în Franța, 6,5 milioane de femei 
participă la viața economică, 51 la 
sută din populația țării este de sex 
feminin.

Maxwell Taylor. Ei au fost împrăș- 
tiați numai după ce poliția a făcut 
uz de gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc.

După ce au fost dispersați, de
monstranții au încercat să se în
drepte spre reședința șefului statu
lui și a primului ministru, dar au 
fost opriți de către armată.

Palatul prezidențial și alte insti
tuții publice din Saigon sînt încon
jurate de cordoane de polițiști și pa- 
rașutiști. Detașamentele, care con
tinuă să patruleze pe străzi, au o- 
perat mai multe arestări.

„o pătrime din rasa umană în 
China'.

Poziția Japoniei în ceea ce priveș
te politica față de această țară a 
fost întrucîtva diferită. Sato a afir
mat la conferința sa de presă de 
la Tokio că China continentală este 
o țară vecină cu care Japonia a 
avut legături Istorice strînse și „în 
consecință părerile noastre sînt deo
sebite de cele ale țărilor care se 
află la o mare distanță'.

La Washington, Sato s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea comerțului între 
Japonia și China, precum șl pentru 
promovarea continuă a contactelor 
între cele două țări, cu toate că a- 
mericanii — după părerea cores
pondenților de presă — „nu șl-au 
exprimat „înțelegerea' în privința 
acestui subiect decît cu multe reti
cențe". „New York Times' scrie în 
această ordine de idei că „întîlni- 
rea de la Washington este un indi
ciu în plus că nici chiar aliații noș
tri (ai S.U.A.) cei mai apropiați nu 
intenționează să urmeze politica 
Statelor Unite" față de China.

Comentînd convorbirile america- 
no-japoneze, ziarul „Jenminjibao" 
scrie : „în domeniul relațiilor chino- 
japoneze noi am manifestat totdeau
na cea mai mare răbdare și am fă
cut tot ce ne-a stat în putință pen
tru a le îmbunătăți. Dar, continuă 
ziarul, convorbirile de la Washing
ton arată că Sato face tot ce poate 
pentru a urma linia S.U.A. de îngră
dire a Chinei'... „Noi nu sîntem pe
simiști în ceea ce privește viitorul 
relațiilor prietenești chino-japone- 
ze"... „Noi dorim să fim prieteni cu 
Japonia, ca și cu toți cei ce doresc 
să fie prieteni cu noi".

Politica guvernului japonez este 
încă prea puțin diferențiată de aceea 
a S.U.A. pentru a putea satisface 
marea presiune populară din țară, 
precum și opinia publică internațio
nală, care cere normalizarea relații
lor cu China.

Tratativele de la Washington n-au 
dat răspuns principalelor probleme 
care se pun Japoniei și Statelor U- 
nlte In Asia.

Radu BOGDAN 

dială problemei nerăspîndirii arme
lor nucleare. Ministrul de exter
ne al Marocului, Ahmed Taieb Ben- 
hima, a condamnat politica colonială 
a Portugaliei și Republicii Sud- 
Africane.

Pe de altă parte, el a declarat că 
guvernul țării sale speră că va reuși 
să obțină lichidarea bazelor militar® 
străine de pe teritoriul marocan*pe 
calea tratativelor.

Inaugurată la 20 ianuarie, „Săptă
mîna gîndirii marxiste" dezbate, în 
fața unui numeros auditoriu adunat 
în marea sală „Mutualite" din Pari3, 
rolul femeii în viața națiunii. Pro
gramul săptămînii cuprinde urmă
toarele subiecte: „Femeia și mun
ca", „Femeia în viața socială", „Fa
milia și dragostea", „Imagini și mi
turi ale femeii".

La dezbateri participă sociologi, 
juriști, psihologi, medici, filozofi, ’s- 
torici etc.

SCURTE ȘTIRI
TEHERAN. Șahul Iranului, Mo

hammed Reza Pahlevi, a convocat o 
ședință extraordinară a guvernului, în 
legătură cu atentatul la viața primu
lui ministru, Aii Hassan Mansur. Cu 
acest prilej, ministrul de finanțe, Amir 
Abbas Hoveida, a fost însărcinat să 
îndeplinească, temporar, funcția de 
prim-mmistru. In buletinul medical, 
dat publicității vineri dimineața, se su
bliniază că starea sănătății primului 
ministru este staționară. Totodată, 
continuă ancheta și interogatoriul 
atentatorului care a fost arestat.

WASHINGTON. Președintele John
son a avut joi la Casa Albă o între
vedere cu liderii partidelor democrat 
și republican în Congresul S.U.A., cu 
care au fost discutate probleme de po
litică externă. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a declarat că consfătuirea 
se înscrie în programul președintelui 
de a informa pe liderii celor două par
tide din Congres asupra tuturor pro
blemelor de politică externă.

ROMA. Profesorul Nicola Padaloni 
— membru al Partidului Comunist 
Italian — a fost reales primar al o- 
rașului Livorno.

TOKIO. Uzinele japoneze au pro
dus în cursul anului 1964 1702 230 
automobile, cu 32,6 la sută mai mult 
decît în anul precedent, arată o sta
tistică oficială publicată la 21 ianua
rie în capitala japoneză. In urmă cu 
opt ani, în Japonia nu s-a fabricat 
nici un autoturism.

PHENIAN. In conformitate cu con
tractul încheiat între corporația Keum- 
gang din R.P.D. Coreeană și șantiere
le navale Verome din Rotterdam, la 
21 ianuarie a sosit în portul Chongjin 
un vas frigorific și de transport livrat 
de Olanda. Vasul, cu un deplasament 
de 11 000 tone, este destinat industriei 
pescuitului.

AUCKLAND. Asociația internațio
nală de specialitate a organizat în 
orașul Auckland din Noua Zeelandă 
cea de-a treia conferință mondială în 
problema cutremurelor. Se va discu
ta despre cauzele marilor cutremure 
recent înregistrate la Anchorage 
(Alaska), Skoplje (Iugoslavia), Niigata 
(Japonia) și despre dezastrele provo
cate. La conferință participă aproape 
400 de delegați din 30 de țări.

ANKARA. Joi au început la Ankara 
lucrările sesiunii anuale a experților 
economici din țările membre ale blo
cului C.E.N.T.O. La sesiune participă 
40 de delegați din Iran, Pakistan, 
Turcia, Anglia și S.U.A.

NEW YORK. La baza Vandenberg 
din California a fost lansat un nou 
model de satelit denumit „A.R.S.", a- 
vînd o greutate de aproximativ 45 ki
lograme. Lansarea s-a efectuat în di
recția vest, deși de obicei lansările 
se fac spre est pentru a folosi avan
tajul rotației Pămîntului. Totodată 
N.A.S.A. anunță că a fost lansat un 
satelit meteorologic „Tiros" dar care 
nu s-a plasat pe orbită.

STOCKHOLM. Șantierul naval 
„Gotaverken" din Goteborg (Suedia) 
a remis reprezentanților organizației 
unionale sovietice „Sudoimport" nava 
frigorifică „Leninskie Gorî" cu un de
plasament de 8 750 tone. „Leninskie 
Gorî" este ultima dintre cele patru 
nave comandate de Uniunea Sovie
tică acestui șantier naval.

NEW YORK. „International Ban
king Corporation", o sucursală a lui ’ 
„City Bank" din New York, a anun
țat că se va uni cu Banca franceză a 
Africii occidentale, formînd o nouă 
bancă ce va prelua operațiunile băn
cii franceze din Africa și Franța. Noua 
corporație se va numi Banca Interna
țională pentru Africa occidentală.

DELHI. A luat sfîrșit joi cel de-al 
3-lea Festival internațional al filmu
lui, la care au participat aproximativ 
30 de țări printre care și R. P. Ro- < 
mînă. Vicepreședintele Indiei, Zahir 
Hussein, a înmînat premiile principale 
ale festivalului. „Păunul de aur" — a 
fost înmînat creatorilor filmului artis
tic ceylonez „Gamperalia". „Păunul 
de argint" pentru cea mai bună inter
pretare masculină a fost acordat ar
tistului sovietic Evgheni Leonov, pen
tru rolul interpretat în filmul „O po
veste de pe Don".
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