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Terenuri amenajate In terase șl cultivate cu vlțâ de vie la G.A.S.

DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR AGRICOLE

FOLOSIREA RAȚIONALĂ

A PĂMÎNTULUI
Ing. Barbu POPESCU 

președintele Consiliului agricol 
regional Dobrogea

In complexul de 
măsuri care asi
gură sporirea con
tinuă a producției 
agricole, un rol im
portant are folo
sirea rațională a pămîntului. Consi
liul agricol regional Dobrogea, sub 
îndrumarea comitetului regional de 
partid, a desfășurat o acțiune perma
nentă de sprijinire a unităților a- 
gricole în mărirea suprafețelor cul
tivate și ridicarea capacității pro
ductive a pămîntului.

în urma măsurilor luate, în ulti
mii trei ani suprafețele cultivate au 
crescut cu aproape 14 000 ha. în 
condițiile regiunii noastre aceasta 
înseamnă un plus de producție de 
peste 20 000 tone cereale. Numai prin 
defrișarea perdelelor forestiere au 
fost redate în cultură aproape 4 500 
ha. Suprafața arabilă a regiunii a 
crescut și ca urmare a îmbunătățirii 
continue a structurii terenului a- 
gricol prin defrișarea viilor hibride 
în declin de producție și prin lucrări 
de hidroameliorații pe terenurile 
supuse inundațiilor sau înmlăștini- 
rilor. De asemenea, în cursul ultimi
lor doi ani, prin desființarea unor 
drumuri de exploatare inutile s-au 
recuperat aproape 1000 ha. Numai 
la cooperativa agricolă de producție 
Cobadin, suprafața arabilă a crescut 
astfel cu 23 ha. Noi nu considerăm 
că în această privință au fost rezol
vate toate problemele. In unitățile 
agricole din regiune mai există sur
se care, valorificate, pot spori supra
fața arabilă.

Consiliul agricol regional se ocupă, 
în continuare, de identificarea unor 
surse noi de creștere a suprafețelor 
arabile și sprijină unitățile agricole 
să întreprindă cele mai potrivite mă
suri pentru punerea lor în valoare. 
O rezervă importantă o constituie și 
îndiguirea și desecarea terenurilor 
inundabile din lunca Dunării. Anul 
trecut au fost terminate lucrările de 
îndiguire a unității Măcin-23 Au
gust, în suprafață de circa 11 000 ha, 
precum și cele din Insula Mare a 
Brăilei.

Mijlocul principal pentru sporirea 
producției agricole îl reprezintă însă 
nu atît mărirea suprafețelor cultiva
te, deoarece acestea sînt limitate, ci 
folosirea rațională a pămîntului, prin 
ridicarea capacității lui productive, 
în această direcție prezintă impor
tanță organizarea teritoriului. Pînă 
în prezent, aceste lucrări au fost ter
minate în cele 61 de gospodării de 
stat și în 235 cooperative agricole de 
producție, din cele 244 existente.

Studiile făcute de către consiliul 
agricol regional privind eficiența or
ganizării teritoriului au scos în evi
dență necesitatea luării unor măsuri 
de îmbunătățire a acestor lucrări, în 
funcție de condițiile nou create. In 
ultimii doi ani au și fost refăcute 
peste 50 de lucrări de organizare a 
teritoriului. Ca urmare a îmbunătă
țirii mărimii și formei solelor și prin 
amplasarea mai rațională a rețelei de 
drumuri de exploatare s-au creat 
condiții mai bune pentru extinderea 
mecanizării lucrărilor agricole și 
pentru transportul produselor. în 
1965, acțiunea de îmbunătățire a or
ganizării teritoriului va continua la 
alte 38 unități agricole.

Un alt mijloc însemnat de ridicare 
a capacității de producție a pămîn
tului, pentru obținerea unor cantități 
sporite de produse pe aceeași supra
față de teren, îl constituie fertiliza
rea solului. Unitățile agricole din re
giunea noastră, îndrumate de către 
organele și organizațiile de partid, 
s-au ocupat mai mult decît în anii 
trecuți de fertilizarea unor suprafețe 
cît mai întinse de teren, prin încor
porarea în sol a unor cantități mari 
de îngrășăminte naturale și chimice, 
în 1964, gospodăriile de stat și coo
perativele agricole de producție au 
fertilizat peste 450 000 ha, adică a- 
proape 65 la sută din suprafața ara
bilă. Aceasta reprezintă o creștere 
de 15 la sută față de 1963. Consiliul 
agricol regional a sprijinit unitățile 
agricole să întocmească planuri de 
fertilizare pe o perioadă de mai 
mulți ani.

In ce privește folosirea îngrășă
mintelor, mai ales a celor 
practica a demonstrat că eficiența 
acestora crește prin întrebuințarea

unor doze modera
te. în acest fel se 
pot îngrășa supra
fețe mai întinse, 
iar sporul global 
de producție este 

mal mare. Experiențele făcute la
stațiunea experimentală Dobrogea
au arătat că, folosind la cultura griu
lui de toamnă 200 kg superfosfat și 
100—150 kg azotat, se obține pentru 
fiecare kilogram de îngrășămînt, un 
spor de producție de 2—4 kg boabe. 
Dublîndu-se cantitatea de îngrășă
minte, sporul a fost neeconomic. Vom 
îndruma unitățile agricole să facă 
această lucrare ținînd seama de 
structura culturilor, de nevoile 
plantelor și de însușirile solului. De 
mare folos sînt studiile pedologice, 
executate pînă acum, refacerea hăr
ților de sol pe noile perimetre ale 
unităților agricole, efectuarea de noi 
analize chimice.

Amplasarea rațională a culturilor, 
în funcție de importanța și însușirile 
solului, contribuie în măsură însem
nată la valorificarea într-un grad 
mai înalt a rezervelor existen
te. Pentru aceasta, cooperativele a- 
gricole sînt sprijinite să amplaseze 
diferitele culturi în zonele cele mai 
corespunzătoare, în funcție de cerin
țele plantelor față de sol. Producția 
de cereale se va dezvolta mai ales în 
zona terenurilor cu fertilitatea cea 
mai ridicată. Raioanele Negru Vodă, 
Medgidia și Istria vor asigura peste 
70 la sută din producția-marfă de 
grîu și de porumb din regiune. Cul
tura legumelor se extinde în zonele 
care întrunesc condițiile cele mai 
bune legate de fertilitatea terenuri
lor, posibilitățile de irigare, de trans
port etc.

Prevenirea și combaterea eroziu
nii solului constituie o altă pîrghie 
însemnată pe calea asigurării unei 
mai bune folosiri a fondului funciar 
și a ridicării capacității de produc
ție a pămîntului. Peste 50 la sută din 
suprafața arabilă a regiunii este si
tuată pe pante care depășesc 6 gra
de și unde fenomenul de eroziune 
a solului se face simțit. în organiza
rea pe baze științifice a acțiunii de 
combatere a eroziunii, unitățile agri
cole din regiune au obținut unele 
rezultate. Astfel, executarea lucră
rilor de mobilizare a solului și însă- 
mînțarea culturilor de-a curmezișul 
pantei, ca primă lucrare antierozio- 
nală, a devenit o măsură cu carac
ter general. Pe pante mai mari, a- 
ceastă lucrare se dovedește însă in
suficientă și trebuie luate 
un caracter antierozional 
nunțat.

începînd cu anul 1963,
agricol regional a îndrumat coopera
tivele agricole de producție din zona 
terenurilor frămîntate ca, în scopul 
combaterii eroziunii solului, 
introducă metoda de cultură 
prășitoarelor cu benzi inerbate
cultura în fîșii de plante prășitoare 
cu plante păioase. Efectul antiero
zional al acestor metode s-a dovedit

măsuri cu 
mai pro-

consiliul
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Funicularul de la Reșița 
a intrat în probe tehnologice

A 
rele 
Combinatul siderurgic Reșița. Lung 
de 3 500 metri are pe traseu trei sta
ții de schimbare a direcției. El tra
versează o parte a orașului Reșița 
peste un pod metalic în lungime de 
500 metri, suspendat la o înălțime de 
40 m. Această construcție, unică în 
felul ei în 
transportul 
din Valea

intrat în probe tehnologice tna- 
funicular pentru calcar de la

de aglomerare a minereuri-

țara noastră, servește Ia 
calcarului de la cariera 
Domanului pînă la noua

fabrică
lor. Noul funicular — realizat de în
treprinderea de construcții și mon
taje metalurgice Reșița — are o ca
pacitate proiectată de transport de 
670 000 tone calcar pe an. La mon
tarea lui s-au folosit circa 2 000 tone 
construcții metalice și mecanice. 
Aplicîndu-se metode moderne de 
execuție, primele ore de probe teh
nologice ale funicularului au confir
mat buna calitate a lucrărilor.

Au început lucrările la primul
obiectiv din microraionul 1 Tătara;

IAȘI (coresp. 
acestea, o parte 
șantierului nr. 11 din Iași, sub con
ducerea inginerului Mircea Romaș- 
canu, au început lucrările în micro
raionul 1-Tătăraș. Acesta este cel 
mai mare șantier de construcții de 
locuințe din oraș ; el va cuprinde 
blocuri cu 3 119 apartamente, o școa
lă cu 16 săli de clasă, complexe 
comerciale, spații verzi și locuri de 
agrement etc. Circa 600 de aparta
mente sînt planificate a fi date în 
folosință în acest an. Primul o- 
biectiv pe care l-au început con
structorii este școala cu 16 săli de

„Scînteii”). — Zilele 
din constructorii

clasă, amplasată în partea centrală 
a șantierului. Conducerea lucrărilor 
de construcție a noii școli este în
credințată maistrului Constantin Cre- 
țu, constructor cu o bogată experien
ță. Brigada de săpători-betoniști 
condusă de Vasile Gheorghiu reali
zează zilnic o productivitate ridi
cată la turnarea fundațiilor. In cu- 
rînd, vor fi începute și lucrările pri
melor blocuri de locuințe.

PE PRIMUL LOC
Echipaj fruntaș

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Echipajul petrolierului „Ploiești" a 
trăit ieri un eveniment deosebit. 
Pentru rezultatele bune obținute în 
întrecerea socialistă pe anul 1964, 
nava a fost distinsă cu diploma de 
fruntașă pe flota maritimă comer
cială. Cu acest prilej, 14 dintre cei 
mai buni marinari din echipaj, 
printre care comandantul Adrian 
Serescu, motoristul Alexandru Hor- 
neț, șeful de echipaj Ștefan Severin, 
timonierul Dumitru Răceanu și alții 
au primit insigna de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 1964“.

La întrecerea patriotică pentru în
frumusețarea și buna gospodărire a Ca
pitalei, desfășurată anul trecut, au par
ticipat zeci de mii de cetățeni. Prin 
munca patriotică, Sfatul popular al Ca
pitalei a realizat lucrări în valoare de 
aproape 64 milioane lei. Comitetul exe
cutiv al S.P.C., analizînd ieri desfășu
rarea întrecerii, a stabilit că în fruntea 
ei s-a situat Sfatul popular al raionului 
23 August. Anul trecut, datorită acti
vității cetățenești desfășurate de oamenii 
muncii din raion, s-au economisit 
8 516 000 lei.

Din mal multe surse autorizate 
(magazine de desfacere a mobilei) 
am aflat că, datorită calității lor, 
produsele fabricate la Combinatul 
de industrializare a lemnului de la 
Pipera se bucură de o bună apreci
ere. Garniturile de 
aici sînt așteptate 
Ele nu zăbovesc în 
semnată parte din 
destinată exportului.

Ne-am gîndit la numeroase fabrici 
de mobilă intrate în producție anul 
trecut sau în ultimii doi-trei ani, la 
colectivele lor tinere. Am socotit că 
ar fi folositor pentru aceste colec
tive să afle unele măsuri întreprin
se la CIL Pipera în domeniul îm
bunătățirii calității produselor.

mobilă produse 
de cumpărători, 
magazine. O în- 
producție este

O cheie în două mîini
Desigur, pentru calitatea fiecărui 

produs ieșit pe poarta combinatului 
răspunde întregul colectiv, fiecare 
om în parte. Cheia calității e, îna
inte de toate, în mîna muncitorilor 
care dau formă, culoare și luciu lem
nului, îl înnobilează. Această cheie 
o mai au însă și întreprinderile caie 
livrează combinatului cherestea și 
alte materiale utilizate la fabricarea 
mobilei.

îndreptățită este exigența colec
tivului pentru ce iese pe poarta com
binatului, dar și pentru ce intră pe 
aceeași poartă. O recepție atentă a 
materialelor — încă de la descăr
carea lor pe rampă — a scos la 
iveală, în cîteva rînduri, unele ne
ajunsuri. A fost desigur neplăcut 
pentru unii furnizori — CIL Gălău- 
țași, CIL Pitești, IPROFIL Gugești, 
IPROFIL București și întreprinderea 
„Color" din Capitală — să afle că 
anumite materiale livrate se găsesc 
descărcate pe rampă, refuzate de 
beneficiar ca necorespunzătoare ca
litativ. De cîte ori a fost cazul, dele
gații furnizorilor au fost invitați la 
fața locului. Ei s-au convins de jus
tețea reclamațiilor și respectivele 
materiale au făcut calea întoarsă.

Asemenea măsuri — energice dar 
binevenite — au avut efectul scon
tat. Au fost prevenite încă de la în
ceput unele inconveniente care, ul
terior, pe parcursul fabricației ar fi 
putut să aducă prejudicii calității.

între verigile principale
Ciclul de fabricație a mobilei a 

fost stabilit cu precizie, astfel ca 
procesul tehnologic să fie respectat 
întocmai. 90 de zile se scurg din ziua 
cînd cheresteaua este croită și pînă 
cînd ea ajunge produs finit. Lem
nul este supus succesiv unor opera
ții pretențioase. Din mașină în ma
șină, din mînă în mînă trece fiecare 
piesă. Respectarea ritmicității pro
ducției este una din condițiile de 
bază care asigură o înaltă cali
tate.

Intre cele două sectoare importan
te ale fabricii de mobilă — cel de 
prelucrare la mașini și cel de fini-
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CARPATINI
saj-montaj — s-a statornicit o strîn
să legătură.

La siîrșitul lunii, în flecare sector 
se trece la inventarierea reperelor. 
Ținîndu-se seama de aceasta și de 
sarcinile de plan pe luna următoa
re, se întocmește un grafic de eșa
lonare a fabricației fiecărei piese. 
Se asigură astfel decalajul între 
cele două sectoare, care are o deo
sebită importanță pentru ritmicitatea 
producției. Graficul este urmărit zi 
de zi de șefii sectoarelor. Pe par
curs, se echilibrează necesarul de 
repere al unui sector cu producția 
celuilalt, se evită execuția unor re
pere în plus în detrimentul altora. 
Este de menționat și un alt amă
nunt : în fiecare 20 al lunii, sectorul 
de prelucrare 
pregătirea 
toare.

Un lucru 
graficul de 
întocmai, controlorii tehnici interfa- 
zici semnalează mai puține cazuri 
de remanieri la diferite repere.

la mașini trece la 
producției lunii urmă-

a fost constatat : cînd 
ritmicitate este respectat

Colaborare strînsă
înDupă cum aveam să aflăm, 

multe probleme ca/e-și cer rezolva
rea pe linia îmbunătățirii calității, 
specialiștii de la CIL Pipera conlu
crează strîns cu specialiști ai insti
tutului de cercetări al Ministerului 
Economiei Forestiere.

Sînt numeroase exemple cînd cer
cetătorii institutului au răspuns cu 
promptitudine cerințelor combinatu
lui. Ei au acordat asistența tehnică 
pentru îmbunătățirea finisării mobi
lei, și-au adus contribuția la elimi
narea unor deficiențe de fabricație 
a ușilor ș.a. Inginerii cercetători au 
făcut demonstrații practice cu ascu
țitorii de scule. Preocupări ale co
lectivului combinatului care nu 
și-au găsit răspuns pînă acum sînt 
trecute în agenda institutului ca 
teme de studii.

Pentru perfecționarea pregătirii in
ginerilor combinatului a fost organi
zat un curs de specializare. Nu nu
mai la elaborarea tematicii cursu
lui, dar și la predarea unor lecții 
și-au adus contribuția ca lectori 
specialiști din cadrul institutului.

Se vede și din aceste cîteva exem
ple că cele două unități CIL Pi
pera și Institutul de cercetări fores
tiere — sînt unite trainic între ele 
prin preocupările colectivelor lor ; 
preocupări care pot servi ca exem
plu și pentru alte unități similare.

Mandat de încredere
De curînd, comitetul de partid din 

combinat a analizat activitatea ser
viciului C.T.C., a oamenilor care 
își desfășoară munca aici. Este 
fiecare dintre ei pătruns de răspun-
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într-una din secțiile Combinatului de Industrializare a lemnului Pipera
Foto : M. Andreescu

Cercetarea științifică in sprijinul minerilor
• Salvatorii din adîncuri

9

• Noi tipuri de explozivi
Pe malul Maleei spumegînde ce tra

versează orașul Petroșeni a fost cons
truită o nouă clădire cu două etaje, unde 
se află Stafia de cercetări pentru secu
ritatea minieră. Specialiști cu o înaltă 
calificare desfășoară aici o activitate de 
cercetare pentru rezolvarea probleme
lor pe care le ridică asigurarea unor 
condifii cit mai prielnice muncii mineri
lor.

In primii ani de existență a stației s-au 
făcut cercetări numai în domeniul explo
zivilor și al utilajelor electromecanice 
miniere cu siguranță mărită și antigrizu- 
toase. Treptat, sfera de cercetare s-a 
lărgit, cuprinzînd noi domenii : comba
terea prafului exploziv de cărbune, lu
crări privind climatul minier, clasificarea 
minelor după gaze și praf silicogen, 
combaterea focurilor subterane, a erup
țiilor de gaze, prevenirea

Rezultatele obținute au

borarea unor norme, instrucțiuni și pro
cedee tehnologice de securitate a mun
cii în industria minieră. Activitatea stației 
se extinde și dincolo de ramura carbo
niferă cuprinzînd sectoarele metalifere 
— feroase, neferoase, rare — și neme
talifere.

Pentru desfășurarea în bune condiții 
a procesului de muncă în subteran este 
nevoie de asigurarea unui climat cît 
mai apropiat de cel existent la supra
față. In acest scop au fost elaborate pes
te 70 de studii complexe care privesc ra
ționalizarea sistemelor și instalațiilor de 
aeraj, realizarea unor tipuri îmbunătățite 
de ventilatoare etc.

In laboratorul de explozivi au fost 
studiate și încercate circa 65 rețete de 
explozivi și metode noi de pușcare. In 
urma celor peste 100 000 de încercări 
în tunelul experimental, au fost puși la 
dispoziția minerilor explozivi de siguran-

silicozei, 
folosit

(Continuare în pag. V-a)

Standul p«ntru determinarea caracterlitlcllor aerodinamice ale diferitelor tipuri de susțineri miniere

SCRISORI CĂTRE „SCiNTEIA"

fă pentru minele grizutoase și cu praf 
explozibil de cărbune, explozivi termo- 
rezisfenți pentru acele mine în care 
temperatura, din cauza oxidărilor, este 
mai ridicată. Spre a se evita rateurile în 
lucrările de pușcare s-a construit un apa
rat electronic pentru verificarea capselor. 
Laboratorul dispune de aparate electro
nice pentru urmărirea, fotografierea și 
verificarea exploziilor.

O preocupare de bază a cercetătorilor 
stației este verificarea și încercarea uti
lajelor și instalațiilor electrice pentru 
minele grizutoase: motoare, întrerupă
toare, telefoane, lămpi. A fost conceput 
un aparat pentru controlul izolației re
țelelor electrice subterane, sporindu-se 
securitatea funcționării utilajelor și sigu
ranța personalului.

In 50 de unități din cadrul Ministeru
lui Minelor și Energiei Electrice s-au 
efectuat studii și s-au elaborat măsuri 
pentru combaterea prafului silicogen și 
prevenirea silicozei, 
fantă a constituit-o
din țara noastră după regimul de gaze.

Datorită lucrărilor efectuate în cadrul 
stației s-a aplicat în unele mine proce
deul de injectare a apei la presiune 
înaltă în straturile de cărbune. Apa in
jectată cu ajutorul unor pompe la 100-200 
atmosfere umezește cărbunele și contri
buie la sfărimarea lui cu ușurință, ceea 
ce duce la sporirea productivității 
muncii.

In vederea lărgirii activității stației de 
cercetări pentru securitate minieră se a- 
menajează tunele și galerii experimenta
le cu 
ziilor.

Fie
utilaj
minerul se simte înconjurat de grija pen
tru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
sale de muncă.

Pentru ce le-am
executat ?

O lucrare impor- 
clasificarea minelor

cauza dimensiunilor lor, ele nu 
fi expediate pe calea ferată, 
fiind că aceste utilaje blochea- 
spațiul magaziei și împiedică

laboratoare

că e vorba 
antigrizutos,

pentru analiza explo-

de aeraje, explozivi, 
preveniri de erupții,

Gh. VÎLCEANU

Cu luni în urmă, pe baza unei 
comenzi, uzinele „Progresul" din 
Brăila au executat o serie de utila
je grele pentru hidrocentrala „16 
Februarie" din regiunea Argeș. O 
bună parte dintre acestea au și fost 
ridicate de beneficiar. Totuși, în 
magazia de produse finite a uzine
lor „Progresul' se mai găsesc încă 
și azi peste 30 tone din aceste uti
laje — îndeosebi semiverole și 
tronsoane — care trebuie ridicate 
de beneficiar cu mijloace proprii. 
Din 
pot 
Dat 
ză
astfel buna desfășurare a procesu
lui de producție, uzinele „Progre
sul" au cerut de cîteva ori condu
cerii hidrocentralei să-și respecte 
sarcina contractuală și să ridice 
piesele respective. Din păcate, toa
te demersurile făcute au rămas 
fără rezultat încît, pe bună drepta
te, muncitorii de la uzinele „Pro
gresul" se întreabă de ce s-au stră
duit să execute cît mai repede a- 
ceste utilaje 7 Credem că e necesar 
ca Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice să ia de îndată măsurile 
cuvenite ca utilajele comandate de 
hidrocentrala de pe Argeș să-și gă
sească întrebuințarea cuvenită.

Ionel ARAMA
șeful biroului livrări 
de Ia uzinele „ProgresuT'-Brăila

derea misiunii ce-i revine, are pre
gătirea profesională corespunzătoa
re, îndreptățește mandatul de încre
dere acordat 7 Iată întrebări la care 
analiza a căutat răspuns. Au lost 
recomandate unele măsuri. Reținem 
una dintre ele : la locuri hotărîtoa- 
re pentru calitatea producției au 
fost repartizați, drept controlori de 
calitate, oameni cu o înaltă califi
care profesională, cu răspundere 
pentru sarcina încredințată, comu
niștii Constantin Păun, Victoria Hera 
și alții.

In drumul prin fabrica de mobilă 
am întîlnit controlori tehnici de ca
litate — la controlul interfazic sau 
la controlul final — care după ex
presia laconică a unora „își cunosc 
bine lecția". Cu stagiu îndelungat în 
meserie — 20 și chiar 30 de ani — 
controlorii Constantin Toma, Otto Lu
cas, Titus Solomon sînt în măsură 
nu numai să constate calitatea exe
cuției lucrărilor, dar și să-și dea 
seama de unde provin unele neajun
suri, ce trebuie făcut pentru preve
nirea lor.

Fiecare controlor ține zi de zi evi
dența operativă a calității muncii 
oamenilor din seqție. Lucru bun. Nu
mai că nu e dus pînă la capăt. Gra
ficul calității poate fi întîlnit în bi
rourile maiștrilor și nu în secție, în 
văzul tuturor. Ar fi folositor dacă fie
care muncitor și-ar cunoaște zilnio 
rezultatele în domeniul calității. 
Popularizarea în locurile cele mai 
vizibile din secție a acestor rezul
tate ar stimula opinia colectivă spre 
îmbunătățirea continuă a calității, 
spre a lua atitudine față de cazu
rile — rare, e adevărat — cînd ca
litatea lasă de dorit.

Am reținut un fapt din munca con
trolorilor de calitate pe care n-am 
vrea să-l omitem. Menirea lor nu se 
termină o dată cu aplicarea pe pro
dus a ștampilei CTC. Controlo
rii urmăresc ambalarea produselor, 
cum sînt încărcate ele în vagoane. 
Ei au în vedere chiar și un fapt mă
runt în aparență : dacă vagonul este 
curat. Intr-un cuvînt, se îngrijesc ca 
produsul fabricii să ajungă la des
tinație în cele mai bune condiții.

★
In rindeaua mecanică, în mașina 

de șlefuit, în utilajele moderne auto
mate sau semiautomate se deslușeș
te ca o șoaptă foșnetul codrilor car
patini. In mașini și în mîinile oame
nilor fiecare fibră de lemn revine 
parcă la viață. Capătă însușiri noi.

înainte de a pleca, i-am pus o în
trebare celui care m-a însoțit prin 
fabricile combinatului. „După apre
cierea dumneavoastră, ce calificativ 
acordați calității produselor fabricii 
de mobilă?” Zîmbind, inginerul An
drei Paraschiv, tehnologul șef al 
combinatului, mi-a răspuns :

— Apreciem calitatea produselor 
noastre ca fiind bună. Ne bucurăm 
însă dacă beneficiarii sînt de altă 
părere și o socotesc foarte bună. 
Este de fapt ceea ce dorim. Un 
adevăr pe care îl cunoaștem cu toții 
ne spune că un produs foarte bun 
astăzi poate fi mîine doar bun. No
țiunea de calitate este dinamică, 
veșnic tînără, în permanentă actua
litate. Limitele ei nu pot fi între
zărite.

Constantin MORARU

Turcia a respins cererea 
N.A.T.O. privind o nouă 
sporire a forțelor armate

Luînd cuvîntul în dezbaterile 
din Senat pe marginea bugetului, 
ministrul apărării al Turciei, Il
ham Sancar, a declarat — rela
tează A. P. — că guvernul 
său a respins cererea Consiliului 
N.A.T.O. de a spori torțele arma
te pînă la standardul fixat de 
către acest consiliu. „O aseme
nea cheltuială — a spus el — nu 
se poate face, dată fiind situația 
noastră economică și financiară”. 
Vorbitorul a adăugat că, în pre
zent, pentru forțele armate tur
cești se pune problema de a a- 
junge „la standardul minim ac
ceptabil”.

Demonstrație la Tokio 
impotriva sosirii 
unui nou submarin 
nuclear

Anunțarea vizitei în porturile 
japoneze a unui nou submarin 
nuclear american a stîrnit nume
roase proteste în capitala Japoni
ei. Joi, un număr de 22 000 de stu- 
denți au declarat grevă. Pe străzi
le orașului Tokio a avut loc o 
mare demonstrație ai cărei parti
cipant au cerut guvernului să in
terzică accesul în porturile țării 
a submarinelor nucleare. Poli
ția a operat numeroase arestări.

Ciocnire armată la granița 
dintre Cambodgia 
și Vietnamul de sud

Potrivit unui comunicat transmis de 
agenția de presă cambodgiana, la 28 
ianuarie la frontiera dintre Cambod
gia și Vietnamul de sud a avut loc o 
puternică ciocnire între militari sud- 
vietnamezi și torțe cambodgiene. In 
comunicatul agenției se amintește, de 
asemenea, că grupul de militari sud- 
vietnamezi, apreciat la 100 de oameni, 
a suferit pierderi însemnate. Noua 
infiltrare a militarilor sud-vietnamezi 
se adaugă unui șir de acțiuni agresive 
îndreptate împotriva Cambodgiei.
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INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Talent
și continuă perfecționare

POPULARIZAREA EXEMPLULUI
PERSONAL IN PRODUCȚIE

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— 
Organizația de bază de la întreprin
derea „Ceramica“-Ploiești are prin
tre preocupările sale principale în
tărirea necontenită a disciplinei so
cialiste a muncii. Pornind de la fap
tul că exemplul personal al comu
niștilor reprezintă un îndemn pen
tru toți ceilalți muncitori, biroul or
ganizației de bază a folosit adunările 
generale ale organizației, ședințele 
grupelor de partid, învățămîntul de 
partid pentru a forma din fiecare 
comunist un militant înaintat pe tă- 
rîmul întăririi disciplinei socialiste. 
Membrii de partid Nicolae Anghel, 
Elena Mazîlu, Lina Popescu, Vasili- 
ca Vlad, Maria Negoiescu, ca, de 
altfel, marea majoritate a comuniști
lor din întreprindere, îndeplinesc în 
modul cel mai conștiincios sarcinile 
de producție, respectă cu grijă indi
cațiile maiștrilor și tehnicienilor, fo
losesc din plin cele 480 minute, n-au 
avut de mulți ani absențe nemoti
vate la lucru.

Despre atitudinea unor aseme
nea oameni față de muncă se vor
bește adesea în adunările sindi
cale și la consfătuirile de producție, 
exemplul lor este popularizat siste
matic la gazeta de perete. Atitudi
nea lor plină de răspundere față de 
sarcinile de producție nu rămîne 
fără ecou în rîndurile celorlalți 
muncitori. în ultimele luni s-au re
dus la jumătate, față de perioada 
anterioară, lipsurile nemotivate și 
învoirile de la lucru, ceea ce a con
tribuit Ia îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan la toți indicatorii. 
Recent, în cadrul unui ciclu de con
ferințe, s-a vorbit despre „Disci
plina muncii, factor important în 
creșterea productivității și îmbună
tățirea calității produselor".

INSTRUIREA SECRETARILOR 
ORGANIZAȚIILOR 
DE BAZĂ DIN ȘCOLI

CLUJ (coresp. „Scînteii").— La 
Cluj, cursul de pregătire a secreta
rilor organizațiilor de bază și orga
nizatorilor grupelor de partid din 
școlile de cultură generală și profe
sionale din regiune a durat cinci zile. 
Cei peste 300 de participanți au as
cultat conferințele și expunerile ți
nute de activiști de partid și de stat, 
de cadre didactice universitare 
pe teme cum sînt: „P.M.R., condu
cătorul poporului nostru în lupta 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră", „Patrio
tismul socialist și internaționalismul 
proletar; sarcinile cadrelor didacti
ce în educarea patriotică și interna- 
ționalistă a elevilor", „Sarcinile, con
ținutul și stilul de muncă al orga
nizațiilor U.T.M. din școlile de cul
tură generală și profesionale" etc.

NOI MEMBRE Șl CANDIDATE DEPARTID 
DIN RÎNDURILE COOPERATOARELOR

BACĂU (coresp. „Scînteii").— în 
cooperativele agricole de producție 
din raionul Bacău muncesc cu pri

IN TURNĂTORII

PROCEDEE TEHNOLOGICE

Șl ALIAJE NOI
Paralel cu înzestrarea turnătorii

lor cu mașini și agregate de înaltă 
productivitate, cu ridicarea gradului 
de mecanizare a lucrărilor cu vo
lum mare de muncă, în turnătoriile 
din regiunea Brașov au început să 
fie folosite și extinse în ultimii ani 
o serie de procedee tehnologice mo
derne, ca : turnarea în forme crude, 
executarea miezurilor prin împuș
care, turnarea în amestecuri cu sili- 
cat de sodiu, turnarea în forme-coji, 
și altele. La turnarea unor piese se 
folosesc aliaje noi. cum sînt fonta 
cu grafit nodular, fonte aliate pen
tru piese solicitate la uzură, oțeluri 
slab și puternic aliate pentru piese 
cu solicitări mari la presiune etc.

Mecanizarea șl însușirea tehnolo
giilor noi au avut ca efect creșterea 
productivității muncii și obținerea 
unor piese cu pereți subțiri și pro
prietăți mecanice superioare, reali- 
zîndu-se o reducere substanțială a 
greutății produselor, îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnico-funcționale 
și calitative ale acestora.

Creșterea volumului pieselor tur
nate, concomitent cu ridicarea cali
tății lor, necesită din partea condu
cerilor de întreprinderi, a specia
liștilor o preocupare susținută pen
tru aplicarea și extinderea noi
lor procedee tehnologice, pen
tru îmbunătățirea organizării mun
cii în ateliere. Perfecționări
le tehnice privesc, în primul 
rînd. atelierele cu volum mare de 
muncă și operațiile care influențea
ză în mod direct calitatea pieselor 
turnate.

în majoritatea turnătoriilor, cel 
mai mare volum de muncă este în 
atelierul de execuție a miezurilor. 
Operația de îndesare a miezurilor 

cepere și hărnicie un mare număr 
de femei. Ajutate de biroul comite
tului raional, un șir de organizații 
de bază au obținut succese în ce 
privește primirea în partid și edu
carea în spirit comunist a membrelor 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Bunăoară, organizația de 
bază a cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Gîrleni a primit 
în ultimul an 33 de candidați de 
partid, dintre care 29 femei. Un 
mare număr de femei au fost pri
mite membre și candidate de partid 
și în organizațiile din Măgura, Buho- 
ciu, Blăgești, Racova și Itești. în ul
timul an, din cei 624 de candidați de 
partid primiți în organizațiile de 
partid din acest raion, 135 sînt femei.

Mai există însă în raionul Bacău 
și organizații de bază care nu dau 
suficientă atenție acestei probleme. 
De pildă, în tot cursul anului 1964, 
organizațiile de bază din cooperati
vele agricole de producție Mărăști, 
Odobești și Răcătău au primit în 
rîndurile partidului doar cîte o sin
gură femeie, iar cele din Horgești, 
Milești și Colonești — nici una.

CURSURI PENTRU SECRETARII
COMITETELOR DE PARTID
DE LA SATE

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
Comitetul regional de partid Banat 
a organizat un curs de pregătire a 
secretarilor comitetelor de partid din 
cooperativele agricole de producție și 
din comune. Secretari ai comitetelor 
regional, raionale și orășenești de 
partid, cadre cu munci de răspunde
re din economie au ținut expuneri 
despre „Rolul și atribuțiile comitete
lor de partid din cooperativele agri
cole și ale organizațiilor de bază pe 
brigăzi în întărirea economico-orga- 
nizatorică a cooperativelor de pro
ducție", „Sarcini actuale în domeniul 
dezvoltării conștiinței socialiste a ță
ranilor cooperatori". „Munca politică 
de masă a organizațiilor de partid 
de la sate" etc.

CRESC RÎNDURILE ORGANIZAȚIILOR
DE BAZA

Organizațiile de bază de la mina 
Petrila desfășoară o rodnică muncă 
politică în rîndul tineretului și al ac
tivului fără de partid. Ca urmare, tot 
mai mulți mineri, tehnicieni și ingi
neri cer să fie primiți în rîndul can- 
didaților de partid. în ultimul 
an, organizațiile de partid de la 
exploatarea minieră Petrila au pri
mit 118 candidați și 161 membri de 
partid. Majoritatea acestora sînt mi
neri evidențiați în întrecerea socia
listă, muncitori cu o bună pregătire 
politică și profesională. (De la Ion 
Carpen, instructor al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșeni).

este mecanizată în multe turnătorii 
din țară, prin folosirea mașinilor cu 
scuturare. Dar productivitatea aces
tor mașini este încă redusă, iar con
strucția lor nu permite trecerea la 
mecanizarea sau automatizarea de
servirii. De aceea în unele turnăto
rii din Brașov a început să se apli
ce un nou procedeu de execuție a 
miezurilor — prin împușcare. Avan
tajele procedeului: se asigură o în
desare bună, într-un timp scurt; 
acest procedeu poate fi aplicat la 
miezuri de orice configurație, ca și 
la miezurile executate în serii mici; 
se pot folosi cutii din lemn. Mași
nile utilizate au o construcție sim
plă, se pot manipula ușor și permit 
mecanizarea deservirii. Productivi
tatea este de două-trei ori mai mare 
decît a mașinilor de îndesat prin 
scuturare.

Rezultatele obținute pînă acum la 
Uzinele „Steagul roșu" și „Tractorul" 
dovedesc că, cu mici perfecționări 
privind construcția cutiilor de miez, 
există condiții ca mașinile de înde
sare prin împușcare să fie extinse 
în toate turnătoriile. Extinderea 
procedeului necesită însă un anumit 
sortiment de mașini cu capacități 
diferite. în ultima vreme, la uzinele 
„Independența" din Sibiu s-a pus 
la punct producția unor astfel de 
mașini. Consider că este necesar ca 
și mașinile de 6,12 și 25 litri să fie 
fabricate cît mai curînd, pentru a 
se putea asigura executarea unui 
sortiment cît mai larg de miezuri.

Operațiile ce urmează după înde- 
sarea în cutie a amestecurilor, cum 
ar fi scoaterea miezurilor crude și 
uscarea lor, Influențează și ele în 
mod direct calitatea pieselor turnate. 
Oricît de corect ar fi executată ope
rația de scoatere din cutie, miezul

La Școala de coregrafie din Capitală, 
tineri balerini își pregătesc examenul 
de diplomă. Sînt elevii ultimului 
an de pregătire —• al nouălea. De la 
vîrsta de 9—10 ani ei se pregătesc aici, 
urmînd paralel cu studiile de speciali
tate și pe cele de cultură generală, ca 
la orice alt liceu. Perseverența e aici o 
trăsătură absolut necesară. încă din 
școală dansatorul e obișnuit cu nemul
țumirea creatoare. Voința și munca îi 
completează talentul. De-a lungul ani
lor, mulți dintre ei au făcut practică 
pe scenele teatrelor muzicale din oraș. 
Au putut fi văzuți în spectacole ca 
„Șeherazada", „Romeo și Julieta", 
„Lacul lebedelor", la Teatrul de 
Operă și Balet, în programele ope
retei, ale estradei sau alături de co
lectivele artistice studențești de la stu
dioul conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu". Adeseori școala prezintă reci
taluri la televiziune. în acest fel tinerii 
se obișnuiesc din timp cu scena, cu 
elementele ei : lumină, decoruri, cos
tume, dirijor, orchestră etc.

Deocamdată sînt la o oră obișnuită. 
Peste cîteva luni însă, locul profesoru

Oră de studii la Școala de coregrafie din București
Foto : Gh. Vințilă

CULEGERI DE TEXTE IN LIMBI STRĂINE PENTRU ELEVI
în prezent, se allă sub tipar cu

legeri de texte în limbi străine pentru 
elevii din învățămîntul de cultură 
generală, pregătite de Editura di
dactică și pedagogică. Elevii din 
clasele V—VIII vor avea la dispozi
ție texte literare ușoare și atractive ; 
pentru cel din clasele IX—XII vor fi 
tipărite nuvele, povestiri din literatu
ra clasică și contemporană, extrase 

se deformează deseori din cauza 
greutății proprii. Firește, aceste de
formări se transmit piesei turnate. 
Pentru a putea fi introdus în for
mă, miezul crud trebuie uscat în 
prealabil. Folosirea la execuția mie
zurilor a unor lianți care să gră
bească procesul de întărire a ames
tecurilor, chiar în cutia de miez în 
timp de maximum un minut, va 
duce la evitarea deformărilor în 
timpul scoaterii lor din cutie și la 
scăderea prețului de cost. Operația 
de uscare nu va mai fi necesară, iar 
suprafețele de producție vor fi fo
losite mai rațional. După părerea 
mea, cele mai bune amestecuri de 
miez sînt acelea care folosesc ca 
liant silicatul de sodiu și se întă
resc prin insuflare de bioxid de car
bon, sau urelitul și uleiul de 
in. Trebuie remarcat că folo
sirea acestor amestecuri este limi
tată la un număr restrîns de mie
zuri, deoarece dezbaterea pieselor 
este mai grea. Experiența Uzinelor 
„Steagul roșu" a reliefat că, prin 
folosirea nisipurilor de Aghireș du
blu spălate, cantitatea de silicat de 
sodiu poate fi redusă la aproape ju
mătate ; se obțin totodată o bună 
dezbatere a miezurilor și o economie 
importantă de liant, fără a se mic
șora rezistența.

Pentru fabricarea unor miezuri cu 
configurație complicată, care trebuie 
să se dezbată foarte ușor din piesă, 
este avantajoasă cea de-a doua re
țetă, unde se folosește ca liant ure
litul și uleiul de in. Aceasta se poa
te aplica la turnarea chiulaselor de 
motoare termice și a altor piese.

Perfecționările făcute în construc
ția mașinilor și creșterea volumului 
producției au impus căutarea unor 

lui va fi luat de o comisie. Diploma 
școlii de coregrafie înseamnă califica
rea în profesia de dansator. Iar această 
calificare se capătă la o vîrstă relativ 
tînără. Cei mai mulți, în funcție de 
calitățile artistice individuale, au fost 
încadrați ca prim balerini, soliști sau 
dansatori de ansamblu în diferite co
lective artistice din țară. Mulți s-au 
impus pe arena artistică : Ileana iliescu, 
Amatto Checiulescu etc. Fiecare succes 
sau distincție primită este deopotrivă o 
mîndrie a lor și a școlii care i-a format.

Programele de învățămînt sînt îmbu
nătățite continuu. Se fac schimburi de 
experiență cu dansatori străini care ne 
vizitează țara. Au fost oaspeți ai școlii 
membrii baletului sovietic, american, 
englez etc. Succesele artiștilor și an
samblurilor noastre peste hotare au 
trezit interes. Se solicită informații pri
vind organizarea acestei școli de artă 
din Anglia, Belgia, India iar în aceste 
zile o profesoară de dans popular romî- 
nesc se află în Egipt unde își împărtă
șește experiența.

Teodor CAZACU

din romane, precum și lucrări de ști
ință popularizată. Textele sînt înso
țite de note pentru explicarea expre
siilor și a formelor gramaticale ne
cunoscute încă tinerilor cititori. La 
sfîrșitul fiecărui volum există un vo
cabular alfabetic, la întocmirea că
ruia s-a ținut seama de bagajul 
lexical al elevilor.

(Agerpres)

noi aliaje cu caracteristici mecanice 
superioare, care să-și păstreze bine 
proprietățile de turnare și să poată 
fi prelucrate ușor. Cel mai impor
tant dintre aceste aliaje introduse 
pe scară largă în construcția de 
mașini este fonta cu grafit nodular. 
Acest nou aliaj are caracteristici 
mecanice similare cu ale oțelului, 
proprietăți de turnare și de prelu
crare comparabile cu cele ale fon
telor cenușii. Turnarea fontei cu 
grafit nodular a fost însușită cu 
bune rezultate la Uzinele „Steagul 
roșu" și „Tractorul". Cele cîteva 
zeci de mii de arbori cotiți turnați 
din fontă cu grafit nodular pentru 
motoare de autocamion, precum și 
alte piese, confirmă că tehnologia 
de elaborare a aliajului este satis
făcătoare. Consider că este necesar 
ca în întreprinderi să se acorde mai 
multă atenție folosirii fontei cu gra
fit nodular, deoarece greutatea 
mașinilor se reduce și se obțin im
portante economii la prelucrarea 
prin așchiere.

Și în atelierele de curățire, per
fecționările tehnice pot duce la 
mărirea producției și productivității 
muncii. în multe turnătorii s-au in
trodus mașini și instalații — tunele 
și tobe de sablaj etc — prin care se 
mecanizează unele operații. Cu toate 
acestea, mecanizările din curățătorii 
nu asigură încă organizarea lucrului 
în flux continuu și folosirea rațio
nală a suprafețelor de producție. In
troducerea manevrării pieselor în 
containere tipizate, care pot fi tre
cute de la o operație la alta cu aju
torul electrostivuitoarelor, asigură 
organizarea corectă a locurilor de 
muncă, folosirea rațională a supra
fețelor de producție. Aceste lucrări 
de mecanizare sînt ușor de aplicat 
în orice turnătorie și ele nu nece
sită fonduri mari.

Perfecționările tehnice și metodele 
noi de lucru au un larg domeniu de 
aplicare în turnătorii. Depinde de 
inițiativa fiecărui colectiv ca aseme
nea metode să fie aplicate și larg 
extinse.

Conf. Ing. loan BRATU 
proiectant specialist, 
Uzinele „Steagul roșu"

Spre VIriul cu dor (Bucegl)

Pe urmele articolelor publicate

„Ce au de spus 
colaboratorii0

Tn articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia" nr. 6 492, uzina 
„Metrom" din Brașov a fost criticată 
pentru întîrzierea în livrare și pentru 
calitatea necorespunzătoare a unor re- 
f>ere necesare fabricării camionu- 
ui „Steagul roșu". In scrisoarea 

trimisă redacfiei de către condu
cerea uzinei „Metrom" se arată prin
tre altele : „In lunile noiembrie și de
cembrie 1964. s-a înregistrat într-ade- 
văr un rebut mare la reperele 061 și 
031, Rebuturile au fost descoperite 
abia la prelucrarea acestor repere la 
uzinele „Steagul roșu". Specialiștii 
noștri au studiat cauzele porozităjii la 
reperele menfionate și au ajuns la con
cluzia că adaosul de prelucrare este 
prea mare. In luna decembrie s-au re- 
proiecfat matrifele de turnare și s-au 
execujat matrije noi. In urma acestor 
măsuri, am ajuns să livrăm astăzi re
pere de calitate corespunzătoare. In 
decursul anului 1964 au fost perioade 
cînd au existat întîrzieri în livrări, ne- 
respecfîndu-se graficele de colaborare, 
îndeosebi la reperele camionului 
„Steagul roșu" 113, deoarece secfia 
turnătorie sub presiune a întîrziat însu- 
Îirea tehnologiei acestor repere noi. 
n prezent, greutăfile au fost eliminate 

și credem că în anul 1965 graficele de 
colaborare vor fi respectate. Sînfem 
de părere că ritmicitatea livrărilor de
pinde și de respectarea clauzelor con
tractuale de către beneficiar în ce pri
vește asigurarea uzinei noastre cu se
mifabricatele necesare turnării repere
lor în colaborare. Or, au fost cazuri 
cînd uzina „Steagul roșu” nu ne-a li
vrat semifabricatele în termenele sta
bilite. Evident că livrarea neritmică a 
semifabricatelor a determinat și întîr
zierea livrării pieselor turnate cu pre
siune.

Sîntem hotărîfi să luăm în continua
re noi măsuri pentru respectarea gra
ficelor de cooperare încheiate cu uzi
na „Steagul roșu" și livrarea de piese 
de cea mai bună calitate".

„Ziua de vizită în spitale7'
Tn „Scînteia" nr. 6471, două scrisori 

publicate sub acest titlu sesizau unele 
deficienfe în ce privește organizarea 
orelor de vizită la unele spitale din Ca
pitală. Intre altele, se spunea că la 
spitalul Colentina cei care vin să-i vi
ziteze pe bolnavi nu sînt îndrumați de 
personalul medical.

In răspunsul trimis recent redacfiei de 
secfia sănătate a Sfatului popular raio
nal 1 Mai, în raza căruia se află spi
talul amintit, ni se comunică următoa
rele :

„Este adevărat că în zilele și orele 
de vizită nu întotdeauna la cele cinci 
clinici vizitatorii primeau îndrumări
le necesare. Pentru remedierea a- 
cestei situații s-a discutat cu surorile 
șefe într-o ședință special organizată, 
stabilindu-se obligațiile personalului 
mediu în această privinfă.

Scrisorile apărute ne-au fost de un 
real folos, ca un punct de plecare al 
unor noi acjiuni de îmbunătățire a sis
temului de vizită în clinicile noastre".

Ar fi fost firesc ca și direcția de re

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Romlne: 

Varietăți cu autoservire (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat de operetă — 
orele 19.30). Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romlne : Carmen (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nltouche (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Inșir-te 
mărgărite (orele 15), D-ra Nastasla (orele 
19,30), (sala Studio) : O femele cu bani 
(orele 15,30), Să nu te Joci cu dragostea 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Somnoroasa aventură (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 17) : Cezar și 
Cleopatra (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sahla nr. 70 A): Jocul de-a vacanța 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Hipnoza (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Glulești ; Ninge la ecuator (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): Doi 
pe un balansoar (orele 15,30), Logodnicul 
de profesie se însoară (orele 19,30). Tea
trul pentru copii (Str. Eremia Grlgo- 
rescu nr. 24): Harap Alb (orele 9,30 șl 
16). Teatrul regional București (Șos. Ste
fan cel Mare nr. 34) : Stăpînul apelor 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Cîntărețul tristeții sale (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Băiatul și vîntul (orele 16), 
Eu șl materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" : (sala 
Victoria) : Aventurile unei umbrele 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
rrumusețe (orele 20). Circul de stat : 
Circus București (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Retrospectiva Geor
ges Mfellăs : Luceafărul (orele 19). 
Titanic vals : Republica (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30: 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Cîntînd în ploaie : 
București (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Gri- 
vița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Flamura 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). O poveste 
nelnventată : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 

sort din Ministerul Sănătăfii șl Preve
derilor Sociale să-și spună părerea cu 
privire la sesizările și propunerile fă
cute prin ziar. M.S.P.S. se limitează însă 
să ne informeze că răspunsul cuvenit ne 
va fi trimis de către Sfatul popular al 
Capitalei. Iar acesta se lasă așteptat...

„Prin căminele 
și cantinele studențești"

In raidul-anchetă cu titlul de mai sus, 
fiublicat în „Scînteia" nr. 6468, se re- 
evau unele aspecte privind modul de 

funcționare și administrare a unor că
mine și cantine studenfești. Răspunzînd 
observațiilor critice din acest articol, 
conducerea Institutului agronomic „Ion 
lonescu de la Brad” din lași ne arată că 
au fost luate măsuri suplimentare pen
tru asigurarea liniștii în cămine, pre
pararea unor meniuri cu valoare nu

Intr-o scrisoare publicată în 
ziarul nostru din 12 ianuarie a.c. 
sub titlul „In stația Piața Unirii" 
se arăta că tehnicienii întreprin
derii de transport București nu 
s-au orientat bine cînd au fixat 
în această stație oprirea a 6 linii 
de autobuze și troleibuze, din care 
cauză, mai ales în orele de vîrf, se 
creează un adevărat furnicar. Că
lătorii aleargă încoace și încolo 
să urce în cele cinci-șase vehicule 
înșirate unul după altul pe o dis
tanță de circa 70—80 de metri.

Era de așteptat ca în timpul 
care a trecut să se găsească o so

16.15; 20,45), Rahova (16; 18,15; 20.30).
Tinerii î Carpațl (10; 12; 14; 16). Viață 
ușoară : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21), Feroviar (9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Moscova — Genova : Festival (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Ah, Eva 1: Bucegl 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Aurora 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Eroi curajoși 
ca tigrii: Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45).  Soție pentru un australian — ci
nemascop : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Munca (14; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).
Șeful : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20,45).  Omul din fotografie : Union (15; 
17; 19; 21). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Rebelul magnific : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
Lumină de iulie ; Fără moral : Timpuri 
Noi (10—15 în continuare ; 17; 19; 21). La 
patru pași de infinit : Giuleștl (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (10: 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30). Un nou Ghllgameș : 
înfrățirea între popoare (13,15; 15.30; 
17,45; 20), Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). 30 de ani de veselie : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Intîlnire cu
spionul : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21), Cotroceni (14; 16,15; 18,30; 20,45), Vii
torul (15,30; 18; 20.30). Umbrelele din
Cherbourg — Cotroceni (orele 11). Jude
cătorul de minori : Buzești (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Sedusă șl abandonată : Crîn- 
gași (15,30; 18: 20,30). Doi în stepă : Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Cu mîlnlle pe oraș : 
Flacăra (14; 16,15; 18,30: 20,45). Dragoste 
la zero grade : Vitan (15; 17; 19; 21). 
Calabuch : Miorița (10; 12,15; 15,45; 18.15;
20,45).  Sălbaticii de pe riul morțll — 
cinemascop : Popular (15; 17: 19; 21). 
Diavolul deșertului : Arta (14,30; 16.30; 
18,30; 20,30). Ferentari (10; 14; 16.15; 18,30;
20,45).  Comisarul Maigret se înfurie : 
Colentina (15,30: 18; 20,30). Roșu șl negru 
(ambele serii) : Floreasca (10,30; 16; 19,30). 
Cel trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Progresul (15,30; 19,30). 
Drum periculos — cinemascop : Lira 
(15,30; 18; 20,30). Șapte ani de căsnicie — 
cinemascop : Drumul Sării (15,30; 17,45; 

tritivă ridicată la cantine și evita
rea aglomerației prin extinderea pro
gramului de funcționare. Construirea și 
amenajarea, în cursul acestui an, a unei 
noi cantine destinate studenților agro
nomi va rezolva această problemă. 
Din răspunsurile primite la redac
ție rezultă că acțiuni îndreptate spre 
păstrarea și folosirea cu grijă a avutu
lui obștesc, repararea instalațiilor sani
tare, menfinerea ordinii au fost initiate 
și în căminele și cantinele Institutului 
politehnic din Timișoara, Universității 
„Al. I. Cuza" din lași. „Deși raidul-an
chetă publicat în „Scînteia" nu s-a refe
rit direct la căminul și cantina institu
tului nostru — se arată în scrisoarea 
trimisă de Institutul pedagogic din lași 
— unele din lipsurile semnalate au 
existat și la noi, iar articolul menfionat 
constituie un ajutor prejios în stră
duința noastră de a asigura studenfilor 
condifii cît mai bune de învățătură și 
viată".

luție pentru descongestionarea a- 
cestei stații. Dar nu s-a schimbat 
nimic. Vehicolele celor 6 linii de 
autobuze și troleibuze continuă să 
oprească în același loc, pasagerii 
continuă și ei să alerge și să se 
înghesuie la urcarea în autobuze șl 
troleibuze. După cum se vede, se
sizarea nu a avut ecoul cuve
nit nici la Sfatul popular al Ca
pitalei, nici la întreprinderea de 
transporturi București. în același 
timp, a fost nesocotită și obligația 
de a răspunde ziarului în terme
nul stabilit.

20). Ziua fericirii — cinemascop ; Cosmos 
(16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,io — Pentru copii : Cînte- 
cele omului de zăpadă. 19,35 — Aventu
rile lui Robin Hood (XVI) : Proba Jude
cății prin luptă. 20,00 — Muzică populară 
romînească. 20,30 — Transmisie de la 
Patinoarul „23 August" : Repriza a III-a 
a întîlnirii de hochei dintre echipa 
Dinamo șl selecționata orașului Sofia. 
20,50 — Filmele de desene animate „Co
rabia- șl „Trișorii". 21,00 — Filmul ar
tistic „Legenda îndrăgostlțtlor". 22,40 — 
Tele-taxi melodii. în încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
ieri tn țară : Vremea a fost relativ 

închisă, cu cerul acoperit. S-a produs 
ceață locală, care a persistat în vestul 
țării, vîntul a suflat în general slab, 
cu intensificări în Moldova, Banat șl re
giunea de munte, predominînd din sud- 
est. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 10 grade la Oravlța șl 
minus 7 grade la Joseni. In București : 
Vremea a fost închisă. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
atins 0 grade. Timpul probabil pentru zi-. 
Iele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie. In 
țară : Vremea continuă să se încălzească, 
mai ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă' de lapoviță 
și ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic. Temperatura 
în creștere la început apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, iar maximele între minus 
2 șl plus 8 grade. Ceață dimineața și 
seara. In București : Vremea continuă 
să se încălzească, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară. Ceață dimi
neața.
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Una dintre cele mal înalte preo

cupări ale puterii populare din țara 
noastră a fost și este promovarea 
culturii în straturi cît mai largi, sub 
toate formele, în toate domeniile. Și 
nu numai în Capitală, unde pulsul 
vieții bate într-un ritm intens, necu
noscut pînă azi, dar și în orașele de 
regiune, în tîrguri și sate, cultura 
își afirmă drepturile ei.

Am prilejul să călătoresc mereu în 
frumoasa noastră țară și sînt uimit 
de descoperirile pe care le fac cu 
fiecare nouă deplasare din Bucu
rești. Pretutindeni, vetrele care ira
diază cultură sînt aprinse. Fie că 
asist la reprezentarea unor piese, fie 
că, alături de alți colegi vîrstnici sau 
tineri, particip la șezători literare și 
Simpozioane, întîlnesc același public 
atent și cald, pe care fenomenul cul
tural îl interesează în cel mai înalt 
grad.

Bat provincia de mai bine de o 
jumătate de secol, cunosc tot ce s-a 
făcut în anii noștri. Am scris 
acum cîțiva ani despre înflo
rirea pe care o cunosc orașele 
Moldovei. Am putut vedea că și Ol
tenia — acest grînar și acest rezer
vor de petrol al țării — a pornit ver
tiginos pe calea marilor înfăptuiri. 
Craiova devine nu numai un oraș 
industrial, dar și un centru turistic 
de primă importanță, de unde se ra
mifică drumurile ce duc la Porțile de 
Fier, la Tismana pe valea Oltului, în 
acele splendide peisaje care adă
postesc vechile mînăstiri voievodale.

■ întreaga țară înflorește. Adeseori, 
I '•' timpul drumurilor mele prin țară, 
f ș>,’durile mă poartă la înfățișarea de 
altădată a tîrgului de provincie, 
unde suprema distracție era alaiul 
finei înmormîntări, unde unica feerie 
erau caii îmbrăcați în negru și cu 
penaje îndoliate, iar binefacerile mu
zicii se concentrau în acordurile 
sumbre ale unei fanfare, executînd, 
pe urma mortului, marșul funebru af 
lui Chopin. Astăzi, în locul tîrgului 
căzut în cea mai deplină somnolen
ță materială și spirituală, întîlnești 
orașe pline de viață, cu străzi drep
te, asfaltate, cu locuințe luminoase 
și parcuri de flori și de verdeață.

La teatre — unele, construcții re
cente, altele mai vechi, avînd loca
luri total transformate — sălile sînt 
pline ; publicul — dornic de specta
cole din ce în ce mai îngrijite. Pe 
scenă, actori excelenți evoluează în 
decoruri adecvate, jucînd un reper
toriu în care nu mai figurează 
„Bomba cu apă fiartă', ci capodo
pere ale dramaturgiei universale și 
ale clasicilor noștri, precum și lucrări 
inspirate din viața și preocupările 
contemporane.

Unde nu gîndești dai peste edifi
cii noi, săli de spectacole, cămine 
culturale spațioase, săli de concer
te și conferințe, expoziții, biblioteci 
cu mii de volume, stadioane în care 
mii de spectatori participă la între
cerile sportive. Cetățeanul nu mai 
simte izolarea și tristețea provinciei 
de odinioară.

Clujul are două teatre de operă 
și balet. La Brașov, la Iași, la Ga
lați, la Timișoara, la Constanța func
ționează teatre muzicale. Gustul 
muzicii se propagă tot mai viu. 
Filarmonici și orchestre simfonice 
dau concerte în centrele de regiu
ne, precum și în orașe ca Sibiu, 
Arad, Satu Mare etc.

Tînărul spectator, asistînd la atî- 
tea manifestări teatrale, a prins gus
tul de a fi el însuși actor. Nenumă
rate echipe artistice de amatori ac
tivează în orașe și sate. Corurile se 
înmulțesc necontenit. Așezămintele 
culturale își aduc prinosul loi nu 
numai de spectatori, de ascultători, 
dar și de cîntăreți, actori și dansa
tori. La concursul al șaptelea au 
participat peste 29 000 de formații 
muzicale, coregrafice, brigăzi ar
tistice de agitație. Soliști vocali, 
instrumentiști și dansatori, totali-

Acad. Victor EFTIMIU

zind un număr imens de artiști- 
amatori, au reprezentat fiecare re
giune cu caracteristicile ei, cu tem
peramentul local, cu costumul local, 
cu nota caracteristică a peisajului.

Arta plastică este și ea larg pusă 
în valoare. în anul de curînd în
cheiat s-au organizat șase sute de 
expoziții intercomunale, 115 expozi
ții raionale, 15 expoziții regionale, 
o expoziție republicană, la care au 
participat mii de creatori.

A sporit și numărul bibliotecilor, 
al cititorilor. Revistelor din Bucu
rești li se adaugă publicații și cu
legeri literare în multe orașe ale 
țării : de la revista craioveană „Ra
muri" sau cea din Bacău, „Ateneu", 
apărute vara trecută, pînă la cele 
care au înregistrat cîte zece și 
cincisprezece ani de existență : 
„Steaua", „lașul literar" și altele, 
mai vechi sau mai noi, fiecare cu

colaboratori locali, cu talente în for
mație.

Nu 1 La noi nu se mai poate aso
cia cuvîntului „provincie" ideea de 
singurătate, de tristețe, de plictisea
lă 1 Oamenii însetați de cultură află 
în orașul lor posibilitatea de a se 
instrui, de a cunoaște pe diferite căi 
binefacerile artei. De multe ori cînd 
mă aflu în orașele de provincie, sea
ra, îmi face plăcere să merg la un 
spectacol de teatru, de operă, la un 
concert. Știu că asist la o reprezen
tație de calitate artistică. Iar după 
încheierea ei, cînd părăsesc sala, 
lumina electrică inundă serile și 
nopțile, scoate în relief farmecul noi
lor edificii ridicate în anii puterii 
populare. Faptul mi se pare sim
bolic.

Bogata viață culturală stimulată 
de partid, de guvern, răspunde ne
voii sufletești a acestui popor 
talentat, dornic să se instruiască, să 
se lumineze, să se înalțe tot mai 
mult, construindu-și noua lui exis
tență.

MIRON RADU PARASCHIVESCU

MANIFEST ELECTORAL
Tu, muncitor romîn șl muncitoare, 
Țăran, ostaș, savant și cărturar, 
Privești Ia țara-n libere hotare 
Fără să uiți trecutul cel amar.

Să-țl amintești de anii grei, de jale, 
Cînd munca ta hrănea pe cei puțini,
De cîți dușmani și uri ți-au stat în cale, 
De trandafiri ostateci între spini 1

Durerea ta cu cît era mal mută 
Te podidea în lacrimi la tot pasul, 
Neauzit, cu țara neștiută,
Că ei, stăpînul nu-i cercase glasul.

Dar azi cînd stal cu fruntea în lumină 
Șl truda ta își dă bogatul rod 
Spre ridicarea patriei deplină
O dată cu întregul ei norod

Tu să nu uiți că tot ce-nalți in soare: 
Uzine, blocuri, fabrici și drapel, 
Bogate spice-n largile ogoare, 
Al libertății cînt și aprig țel

Cînd visul cel mal nalt îți stă-n putință, 
Cînd știi să-ți faci cuvîntul auzit 
Și-ntemeiezi curajul pe credință 
Și-n tine liber cuget ți-ai trezit,

De vrei ca voia ta să fie lege, 
Cu brațul tău ce apără și luptă, 
Cu mintea care-ntreabă și-nțelege, 
Cu fruntea din lumina zilei ruptă,

Tu pentru tine spune și alege!
Din „Gazeta literară" nr. 5 (568)

Programe artistice 
în campania alegerilor

In aceste zile, un colectiv al An
samblului Sfatului popular al Ca
pitalei, format dintr-o echipă de 
dansatori, orchestra de muzică 
populară și soliștii Ioniță Aurel și 
Ștefania Rareș, întreprinde un tur
neu prin satele și orașele regiunii 
Hunedoara, iar un alt colectiv al 
Ansamblului Sfatului popular al 
Capitalei pregătește un program 
muzical-coregrafic cu care va pleca 
în regiunea Crișana. In întâmpi
narea alegerilor de la 7 martie, și 
alte instituții cultural-artistice din 
Capitală pregătesc numeroase spec
tacole de teatru, de cîntece și dan
suri, care vor fi prezentate în cu
rînd în regiunile țării.

Astfel, cetățenii din cartierele Ca
pitalei și din diferite localități ale 
regiunii București vor putea vedea 
piesa lui Ion Lucian, „Din cauza 
unui punct", în interpretarea unor 
artiști ai Teatrului de Comedie, pre
cum și un program de muzică ușoară 
prezentat de un colectiv al Teatrului 
evreiesc de stat. Teatrul „C. I. 
Nottara" întreprinde un turneu în 
regiunea Maramureș. Pentru publi
cul din regiunea Crișana, cel mai 
tânăr teatru bucureștean, Teatrul

Mic, pregătește comedia lui Arcadi» 
Donos „Bogata la telefon". In timp 
ce un grup de actori de la Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. fac pregătiri spre 
a prezenta comedia „Romeo și Julie- 
ta la Mizil" de Gheorghe Ranetti în 
mai multe localități din regiunea 
Oltenia, colegii lor de la Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra" se pregă
tesc să înfățișeze publicului din re
giunea Suceava un program cu- 
prinzînd versuri, muzică și o 
scenetă. Și Teatrul Satiric Mu
zical „C. Tănase" prezintă în a- 
ceste zile un program de estra
dă în regiunea Oltenia, iar alt» 
programe de muzică ușoară șl mo
mente vesele vor fi în curînd pre* 
zentate în regiunile Argeș și Plo
iești. Cu cîntecul și dansul popu
lar, orchestra „Barbu Lăutaru" a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu" va străbate Maramureșul.

Teatrele și colectivele artistic» 
bucureștene pregătesc, de asemenea, 
și alte dramatizări, recitaluri de ver
suri, monologuri etc., pe care le vor 
prezenta în cadrul unor manifestări 
atât în Capitală cît și în numeroase 
localități din țară.

(Agerpres)

Două portrete Foto : Gh. VințilăSeară de spectacol Ia Teatrul Național din Cluj

Miguel Angel ASTURIAS

NOUL CHIP AL ROMÎNIEI
Cunoscuta! scriitor guatemalez Miguel Angel Asturias a 

dedicat țării noastre, al cărei oaspete a fost, o carte intitu
lată „Noul chip al Romîniei" (RUMANIA: SU NUEVA 
IMAGEN), apărută de curînd în Mexic. Publicăm mai jos 
cîteva fragmente din această carte.

La sfîrșit, în ultimul caiet cu în
semnări de călătorie prin această 
minunată țară, am scris : „Mulțumesc 
Romînie...".

Și-am dorit ca aceste două cuvinte 
să stea în fruntea însemnărilor mele, 
pentru că ele sintetizează sentimen
tul călătorului care părăsește terito
riul unei țări mai mult decît ospita
liere. al unei țări dintre cele mai fru
moase, al unei țări cu o cultură 
seculară, răspîndită și asimilată a- 
sement respirației, al unei țări stă- 
pîne, prin voința muncitorilor ei, pe 
toate bogățiile.

MULȚUMESC, ROMÎNIE... pentru 
lecția vie pe care o poate da un 
popor.

București, construcții, 
randafiri, versuri
Construcții, trandafiri, versuri...
Mina care nu seamănă grîu, con

struiește ; ridică edificii. E de-ajuns 
să deschizi ochii pentru a constata 
cum se seamănă și se construiește 
de-a latul și de-a lungul întregului 
teritoriu romînesc.

Cel care nu lucrează în fabrici, 
construiește. Cel care nu ridică edi
ficii, seamănă grîu...

Fier... cărămidă... ciment... tractoa
re. . Și versurile ?

Și trandafirii de flacără din iu
nie ?...

Conflict...
Nici un conflict, căci se comple

tează, se armonizează, se întrepă
trund, se stimulează reciproc, oțelari 
și poeți, arhitecți și romancieri, mu
zicieni și specialiști.

Pîine și marmură... Croitori șl 
crini... Parcuri și fabrici... A intra, a 
pătrunde In această lume in care 

personalitatea omului nu se veste
jește, ci, dimpotrivă, se reînnoiește 
datorită tuturor valorilor de cultură, 
înseamnă a lua cunoștință de o nouă 
societate...

Gîndindu-mă la toate astea — cine 
nu coboară în sine, nu gîndește — 
străbat străzile Bucureștilor, Bucu
reștii trandafirilor, ai palatelor, fa
bricilor, edificiilor proaspete.

între adjectiviști și substantivlștl, 
împărțiți asttel după preferința pen
tru una sau alta din cele două ca
tegorii gramaticale, eu mă declar 
adjectivist. Din această pricină nu 
pot să fiu obiectiv, pentru că adjec
tivul califică. Și pentru că nu vreau. 
Cum aș putea renunța la lumina ad
jectivelor de care am nevoie în a- 
ceastă piață a Bucureștilor, denumi
tă Piața Republicii, unde mă încon
joară edificii noi ridicate în stilul 
celei mai frumoase arhitecturi ?

Cum se poate folosi doar verbul 
pentru a vorbi despre această arhi
tectură, care creează senzația de 
sunet, de muzică, sugerată de toate 
aceste edificii construite în diferite 
planuri pentru a da mișcare și pen
tru a permite scărilor să lucească 
asemeni unor rîurl de marmură albă 
printre pajiști verzi și trandafiri 
roșii ?

Șl cum ar putea fi transfigurat 
contrastul? în acest joc de perspec
tive din Piața Republicii, foarte a- 
proape de Palatul Republicii, bise
rica Krețulescu, din secolul XVIII, 
bijuterie bizantină, care nu distonea
ză, ci pune mai pregnant în evidență 
liniile luminoase ale noilor con
strucții...

Această piață este inima unei ca
pitale, a unei țări de muncitori șl 
țărani, stăpînl ai culturii și artei. Nu 
am văzut o altă sală de muzică mal 

frumoasă decît cea a Palatului Re
publicii. De la intrare, ai senzația 
că pînă sus, la etajele superioare, 
urci pe cascade de marmură ; o mi
nune de frumusețe și armonie.

Pădure tropicală
In depărtare, o pădure tropicală. 

A răsărit din rîu 7 O deltă este în
totdeauna un veșnic miracol și totul 
e posibil. Insulele plutitoare, insu

lele care se smulg din țărmuri șl 
pornesc pe ape, ca și cînd pămîntul 
ar renunța la statornicie pentru a se 
avînta într-o călătorie necunoscută. 
Ciudatele cuiburi ale bîtlanilor albi, 
păsări cu penaj fantastic, micile ca
nale care șerpuiesc prin liniștea ver
de și se pierd în lumina zării, totul 
este prodigios în acest univers soli
tar, care își cîștigă necrezutul carac
ter de pădure tropicală reflectîndu-se 
în oglinzile apel. Unde se termină 

arborele țîșnit din adîncuri î Șl unde 
Imaginea lui virtuală ?

Este pădurea Letea, așa se chea
mă acest colț de junglă tropicală 
care se ridică în mijlocul Deltei, în
conjurată de nisipuri fierbinți, nicio
dată fixate, peste care nu o dată îți 
atrage atenția zborul păsărilor 
enigmă. Bîtlanii, fluturînd aripile, par 
niște raze albe în orizontul nelimi
tat. Aici zboară, cîntă și cresc toate 
păsările pămîntului. Culorile au că
pătat aripi pentru a picta uriașe 
fresce în spațiul albastru. Muzica 
gîtlejurilor, în toate tonurile, rupe 
liniștea înserării. Și, între această 
orchestră uriașă șl zbaterea tăcută a 
apei, norii care plutesc ca niște pă
sări de bumbac spînzurate de 
amurg... Totul, pînă și sufletul, pare 
îndepărtat. E ca și cînd am ieși din 
noi pentru a intra într-o altă ființă.

într-o ființă capabilă să capteze me
sajele subtile ale vieții în formare.

Să fii altul. De-atîtea ori am dorit 
să fim alții. Și aici, sîntem. Soarele 
va muri, curînd, sub privirile noastre. 
Simțim briza mării îndepărtată. Ră
coroasă, asemeni aerului încărcat 
de rouă. Rouă este sudoarea conste
lațiilor. Să fii altul. O lebădă neagră. 
O vedem, încă. O vedem sau o pri
vim ? Nu, o vedem. Apa o privește, 
dar noi cei care o avem doar pentru 
o clipă în fața ochilor, o vedem nu

mai. Pentru a o privi e necesară o- 
glinda apei.

Dimineață, ne vom îndrepta, nu cu 
vaporul, ci vîslind în bărci, spre 
insula Pelicanilor.

Săvinesti
Traversăm parcul. Florile își înalță 

flăcările multicolore peste tot. Ingi
nerul care ne conduce ne oprește și 
ne spune :

— Prin aceste conducte vine pînă 
aici gazul metan, unul din elemente
le care intră în compoziția fibrelor 
sintetice pe care Ie producem. Să 
mergem pe aici...

Și urcăm cinci etaje — era atît de 
entuziasmat arătîndu-ne fabrica și 
atît de tînăr, încît uitase de ascen
sor — pînă la laboratoare.

Fețe feminine se întorc spre noi și 
ne privesc surprinse. Apoi revin la 
mesele de lucru, la eprubetele și ba
lanțele lor acoperite cu clopote de 
sticlă, capabile să măsoare respira
ția. Aici se analizează constant sub
stanțele de bază care intră în com
ponența firelor.

Coborînd din etaj în etaj, străba
tem o serie de săli spațioase, toate 
cu aer condiționat, unde se reali
zează mecanizat operațiile cele mal 
dificile, fără nici o altă suprave

ghere decît cea a unor muncitori 
specializați șl a tehnicianului de la 
masa de control. Catalizatori, bazine, 
mașini care produc fibra, altele care 
o deapănă.

— Aveți grijă — ne spune ingine
rul, dar noi deja ne trecem mîinile 
peste față cu senzația că am rupt o 
pînză de păianjen.

Și, într-adevăr, dintr-un tub, cu o 
morișcă la extremități, cade o ploaie 
de fire atît de fine, încît abia pot 
fi observate.

Le luăm în mîlnl și rămîn înfășu
rate pe degete, mai mult bănuite.

— Acestea sînt firele — ni se ex
plică — pe care le folosim pentru 
fabricarea ciorapilor.

— Dacă ar ști femeile cum se ob
ține fiecare fir din ciorapii lor...

— O știu foarte bine — răspunde 
cineva. Cînd se rupe un fir, se în
tristează.

Intrăm în sala de bobinaje. Acele 
fire care cădeau ca o ploaie fină se 
deapănă pe patru bobine. E o minu
ne tehnică. Doi muncitori, în halate 
albe, supraveghează totul. Cînd bo
binele se umplu, mașina se oprește 
singură. Alte patru bobine se conec
tează și ploaia continuă să se înfă
șoare pe ele.

Altă sală. De-o parte și de alta, pe 
trei rîndurl, mașinile se pierd din 
vedere, pînă departe, și numai stră- 
bătînd această distanță ne dăm sea
ma că sute de bobine se învîrt la 
fiecare mașină, unele cu o viteză de 
72 000 rotații pe minut.

Dar firul nu este suficient de în
tins și din acest loc intră într-o altă 
sală, unde este derulat, umezit și 
uscat, iar după aceea redepănat. Și 
totul automat.

La sfîrșit am luat în mîini cele 
două produse : lîna sintetică și firul 
de relon.

Petrolul
Aceasta este, într-adevăr, petrolul: 

mamă a bogățiilor în mîinile popoa
relor și mașteră, în mîinile mono
polurilor.

Romînia a cunoscut amîndouă mo
dalitățile. Petrolul ei în mîinile mono
polurilor străine și petrolul ei în mîi
nile poporului. O simplă comparare 
de cifre, privind exploatarea zăcă
mintelor sale petrolifere, este mal 
mult decît suficientă.

In 1957, Romînia a sărbătorit o 
sută de ani de la prima exploatare 
industrială a petrolului. Cu mult 
înainte însă, el fusese folosit în lo
cul opaițelor și altor mijloace vechi 
de iluminat. însemnările unor călă
tori din acele epoci, care au locuit 
sau au străbătut acest pămînt, men
ționează acest fapt.

Dar petrolul exploatat în scopuri 
industriale datează din 1857, an în 
care s-a început distilarea sa. Cere
rea acestui prețios combustibil, con
sumul din ce în ce mai mare au tre
zit interesul străin. S-au format o se
rie de societăți care, preocupate de 
beneficii, nu au avut în vedere și 
raționalizarea industriei extractive, 
pînă în 1918, cînd a început moder
nizarea unor instalații și procese de 
muncă. Dar toată această dezvoltare, 
în favoarea beneficiilor imediate ale 
societăților petroliere, beneficii de 
care poporul romîn, adevăratul stă- 
pîn al zăcămintelor subterane, nu 
avea nici măcar idee, a făcut ca în 
1944, anul eliberării, industria petro
lieră să se afle într-o situație difi
cilă. Producția brută scăzuse, utila
jul era depășit și insuficient. Mono
polurile străine au afirmat atunci că 
resursele petroliere ale Romîniei 
s-au împuținat.

In 1948 se înfăptuiește naționali
zarea. Exploatarea petrolului cu
noaște o cale nouă. Odată această 
bogăție intrată în mîinile poporului, 
guvernul romîn se preocupă, în pri
mul rînd, de sporirea rezervelor pe
troliere șt intensificarea prospecțiu
nilor pentru noi zăcăminte... Azi ra
finăriile din Ploiești, Teleajen, O- 
nești sînt o dovadă vie a muncii 
depuse în acești ultimi ani pentru 
obținerea tuturor produselor care se 
pot extrage din petrolul brut. Utilajul 
petrolier romînesc, de faimă mondia
lă, face ca acest efort să fie stimat 
pe toate meridianele.

Vizitînd pădurile de sonde și rafi
năriile romînești, unde se lucrează în 
condiții din ce în ce mai bune, cu
noști din sursă directă lecția pe care 
o poate da un popor stăpîn pe re
sursele sale naturale, atunci cînd 
virtuțile lui se exprimă printr-o con
ducere înțeleaptă, care se străduieș
te să nu risipească aceste bogății. O 
lecție magistrală..

Traducere de Darie NOVĂCEANU.



ASPECTE DIN BIOGRAFIA CAFELEI
Zilnic, pe toate meridianele glo

bului, se consumă milioane de cești 
de cafea. Toată lumea îi cunoaște 
gustul. Mai puțini îi știu însă bio
grafia. Și ea are pagini pline de in
teres.

Ds unde provine ?
începutul istoriei sale se pierde în 

negura vremii și e învăluit in le
gende, vechi ca cele din „1001 de 
nopți". Jussieu, în clasificarea sa 
științifică a plantelor, i-a dat nu
mele de „Jasminum arabicum", iar 
apoi Linne i l-a schimbat cu cel de 
„Coffea arabica". Se presupunea că 
varietatea ei nobilă este originară 
din părțile Arabiei, de unde, înce- 
pînd din secolul al XVI-lea, în epo
ca marilor descoperiri geografice, 
și-a croit drum spre cele
lalte colțuri ale lumii. To
tuși, mulți îi contestă obîr- 
șia arabă. Cu cafeaua, spun 
unii experți, s-a petrecut 
ca și cu calul arab : în 
realitate, faimosul cal pro
vine din Tartaria, iar ca
feaua din Etiopia. Eroarea 
s-ar datora faptului că în 
Arabia cafeaua a fost cul
tivată pentru prima oară 
sistematic și de aici a în
ceput marșul ei.

Răspîndirea cafelei în 
Orientul mijlociu și în nor
dul Africii se atribuie pro
hibiției vinului de către re
ligia islamică. Și astfel, al
coolul din sucul fermentat 
al strugurilor a fost sub
stituit printr-un 
infuzia de cafea. Mai îna
inte însă se foloseau în a- 
cest scop doar frunzele și 
coaja fructului. Utilizarea 
boabelor pentru infuzie 
este ulterioară și specia
liștii o situează pe la în
ceputurile veacului al XVI- 
lea. Cum este foarte bine 
cunoscut, prohibiția Cora
nului nu a afectat în gene
ral răspîndirea vinului. 
Mai mult chiar, europenii 
și americanii (dar nu nu
mai ei) au găsit o punte de 
apropiere între cele două 
elixiruri, folosind cafeaua, 
în anumite împrejurări, ca 
auxiliar pentru micșorarea 
efectelor unui prea mare 
consum de vin.

După ce în boabe a fost 
rită substanța denumită 
medicii au dat cafelei întrebuințări 
multiple. Ea este prescrisă ca tonic 
al inimii, stimulator al activității 
cerebrale, al procesului digestiv etc.

ale litoralului, ori în micile porturi 
ascunse de munți. După date pu
blicate de unii cercetători, în 1880 
ar fi existat 880 000 de sclavi în 
provinciile din nord și 937 000 în 
cele din sud. Elementul african a 
fost supus ulterior metisajului cu 
alte rase, însă și azi el are o pon
dere foarte însemnată în uimitorul 
complex rasial al Braziliei.

Aria cafelei s-a extins ulterior și 
datorită imigrației masive de portu
ghezi, nemți, italieni și alții — în 
proporție de pînă la 100 000 anual. 
Datorită cunoștințelor și spiritului lor 
de inițiativă, plantațiile se extindeau 
și își sporeau productivitatea. Dacă 
Rio de Janeiro și-a datorat dezvol
tarea descoperirii aurului, cafeaua a 
determinat dezvoltarea orașului Sao 
Paolo. Dintr-o localitate cu 20 000 
de locuitori în 1808, Sao Paolo a

alcaloid:

descope- 
cofeină,

Itinerarul brazilian
cafeaua are o istorie 
de circa două secole.

In Brazilia, 
relativ scurtă, 
Insă, în acest răstimp, cea mai mare 
țară latino-americană a devenit tot
odată și principalul producător și 
exportator din lume. Străbătînd 
drumurile Braziliei, mai ales ale 
statelor Sao Paolo, Parana, dar și 
ale altora, întîlnești peisajul inva
riabil al plantațiilor de cafea, în
tinse parcă la nesfîrșit. Intre Sao 
Paolo și Santos există o superbă 
autostradă pe care camioanele pline 
cu saci se scurg necontenit spre 

i portul Santos; de aici boabele iau 
calea apei spre toate colțurile lumii.

Totul a început în stilul unui ro
man polițist. Călătoria unui militar 
brazilian, sergentul major Francis
co de Melo Palheta în Guyana fran
ceză ; apoi, furtul unei plante și in
troducerea ei tăinuită în Brazilia. 
Prima tulpină de cafea din Guyana 
a fost adusă în statul Pară. încer
cările de a o aclimatiza în regiunea 
Manaus nu au dat însă rezultate 
satisfăcătoare și, în 1760, noua cul
tură a fost introdusă în împrejuri
mile orașului Rio de Janeiro. Olan
dezul Joao Happman și brazilianul 
Jos6 Joaquim Justiniano au culti
vat apoi primele mari plantații în 
jurul capitalei. Pentru planta străină 
Brazilia a fost pămîntul făgăduinței. 
Bucurîndu-se de condițiile pedo-cli- 
matice excepțional de favorabile, 
captura lui Palheta a invadat noi 
terenuri. Mai întîi, prin Vale do 
Paraiba, pătrunde în statul Sao Pa
olo, apoi mai spre nord și spre 
sud, în statele Santa Catarina și Pa
rana, cu climă relativ temperată. 
Extindere... Adică terenuri smulse 
cu forța micilor cultivatori, defri
șări sălbatice, legea junglei în ade
vărata ei accepție, sînge, — sînge 
care îngrășa pămîntul. La data pro
clamării independenței, Brazilia ex
porta 186 000 de saci de cafea..

Marșul cafelei a determinat în
semnate schimbări în domeniul eco
nomic, social, politic și cultural al 
țării. Mult timp pentru munca isto
vitoare pe plantațiile marilor pro
prietari erau aduși sclavi din Afri
ca. Cîți anume ? Istoricii nu au a- 
juns nici ei la o cifră concludentă. 
Chiar și după ce traficul de 
robi a fost oficial abolit, cor
sarii continuau să furnizeze planta
torilor marfă vie pe porțiunile pustii

încărcarea cafelei din Brazilia pentru export
ajuns să numere astăzi circa patru 
milioane și să fie orașul cu cel mai 
înalt ritm de creștere demografică 
din lume. Paralel cu modificările în 
structura socială a țării, cafeaua a 
pricinuit și schimbări politice. Ba
ronii cafelei din mari proprietari, 
au devenit totodată și diriguitori 
politici. Intr-un cuvînt, cafeaua a 
avut o înrîurire atît de adîncă în 
principalele sfere ale vieții brazi
liene, incit cei mai mulți autori vor
besc despre „un ciclu al cafelei" sau 
despre „civilizația cafelei".

americane în general. Se știe că mo- 
nocultură și deci monoproducție a- 
grară înseamnă economie debilă și 
extrem de sensibilă la fluctuațiile 
pieței externe. Și nu e deloc o 
noutate că prețurile pe piața mon
dială nu favorizează produsele a- 
grare, ci dimpotrivă. In cazul cafe
lei, principalul arbitru sînt Statele 
Unite, cel mai mare cumpărător de 
cafea din lume. Jumătate din ex
portul mondial, apreciat în prezent 
la 47 500 000 de saci (un sac are 
60 kg), se îndreaptă spre S.U.A. 
Căderile de prețuri, fenomene tot 
mai frecvente, lezează adine eco
nomia Braziliei și se repercutează 
chiar asupra vieții ei politice. Si
tuația este valabilă, de asemenea, 
pentru Columbia (și ea mare expor
tatoare), Haiti, Nicaragua, precum 
și pentru unele țări africane. Ca

feaua braziliană are de fă
cut față tot mai mult și con
curenței altor exportatori 
mai flexibili în ce privește 
prețurile și, prin urmare, 
cu șanse de plasament 
mai bune. Recent, un cu
noscut publicist brazilian 
reproșa Institutului brazi
lian al cafelei (I.B.C.) că, 
din pricina liniei adoptate, 
în primele opt luni ale a- 
nului 1964 s-au pierdut 
în favoarea concurenților 
2 000 000 (două milioane 1) 
de saci de cafea. Tendința 
de scădere a prețurilor a 
făcut în decursul anilor ca 
pentru aceeași cantitate 
exportată să se obțină din 
ce în ce mai puțin.

După date publicate în 
„Conjunctura Economica", 
Brazilia are, în prezent, 
stocuri de 18 000 000 de 
saci de cafea și e lesne de 
înțeles că stocurile mon
diale sînt mult mai mari. 
Din exportul mondial de 
47 500 000 de saci, Brazi
liei îi revin 18 480 420 de 
saci, însă anul trecut nu 
s-a reușit realizarea aces
tei cote de export, deși 
prețurile, înregistrînd în 
mod special o considera
bilă creștere, au favorizat 
exportul.

Există, după cum se știe, 
un Consiliu internațional 
al cafelei, menit să dis- 

acestui produs, 
după cum se a- 

„în mod echitabil"

Un capitol amar
Dar iată că, între 1903 și 1906, re

coltele bogate provoacă prima criză 
de supraproducție și o intervenție a 
statului în ce privește prețurile. 
După aceea însă exporturile au 
continuat să crească. Marea criză 
mondială capitalistă din 1929 a în
semnat pentru Brazilia o serioasă 
lovitură. S-a înregistrat falimentul 
multor proprietari. Guvernul a creat 
un Institut național al cafelei pentru 
a limita stocurile existente și a îm
piedica crearea de noi plantații.

Cu toate crizele de supraproduc
ție, cafeaua continuă să fie și azi 
principalul produs al exportului 
brazilian și, totodată, principalul iz
vor de devize. In ultimii 12 ani, ca
feaua a reprezentat între 50 și 70 
la sută din valoarea exporturilor 
țării. Aceasta înseamnă că Brazilia 
suferă consecințele nefaste care 
decurg ’ din existența monoculturii, 
atît de caracteristică țărilor latino-

ciplineze piața 
să reglementeze, 
firmă de obicei, 
cotele de export. Cele două grupuri 
de membri, exportatori și importa
tori, votează de regulă separat. Sta
tele Unite controlează 40 la sută din 
voturile grupului importator. Efici
ența și autoritatea acestui organism 
internațional sînt mult disputate. In 
orice caz, deocamdată prevalează 
aprecierile nefavorabile la adresa 
activității lui. Consiliul nu a reușit 
să împace interesele membrilor săi 
și e puțin probabil să reușească în 
viitor.

In fața dificultăților pe care le în- 
tîmpină Consiliul internațional al 
cafelei, directorul său executiv 
Joao Oliviera Santos (brazilian) a 
ajuns să sugereze țărilor producă
toare de cafea „mai puțin eficiente" 
(adică acele ce au condiții de cul
tivare a cafelei mai slabe, care le fac 
mai puțin apte de a rezista la fluc
tuația prețurilor), să... abandoneze 
pur și simplu cultivarea acestui 
produs, iar cotele lor de export să 
fie repartizate membrilor „mai efi
cienți".

Pentru consumatorul obișnuit, ca
feaua rămîne un articol cotidian, 
mai greu ori mai lesne de procurat. 
Dar cite probleme insolubile ridică 
aceste boabe, a căror istorie a cu
noscut și cunoaște și în prezent atît 
zbucium, de la truda cultivatorului 
și exploatarea de pe marile planta
ții, pînă la vastele speculații finan
ciare. Zbucium care, pentru mulți, 
tinde să anuleze efectul înviorător 
și reconfortant al cafelei, dîndu-i un 
gust deosebit de amar.

Vasile OROS

Os#

Pe „autostrada cafelei" care leagâ orașul Maringa de portul Paranaguâ 
(pe litoralul Atlanticului), aflatâ acum In construcție, cu începere din 

mal 1965 vor circula zilnic 3 000 de camioane

Crescătorii
de reni
din Suedia

Timp de peste 1 000 de ani laponii 
din Suedia și-au Îngrijit turmele de 
reni potrivit vechilor tradiții. Acum 
însă cuceririle științei moderne pă
trund pînă în colțuri îndepărtate 
ale tundrei laponeze. Dintre cei a- 
proximativ 10 000 de laponi suedezi, 
3 000 se ocupă cu creșterea 
lor, activitate rezervată prin 
acestei minorități naționale.

în Laponla au început Bă se 
sească
corturi ușoare, din nailon. Sînt intro
duse metode științifice de îngrijire 
a animalelor. Totodată 
început să se convingă 
jele cooperativelor în 
produselor lor, obținînd 
(uri mai mari.

Conducătorii laponezl
cest grup minoritar a fost pînă a- 
cum supus discriminării economice 
și sociale. Spre deosebire de fermie
rii și crescătorii de animale suedezi, 
laponii nu primesc nici un fel de 
subsidii, ei nu-și pot asigura turmele.

(După revista americană „Business 
Week").

renl- 
lege

folo- 
sănii motorizate, avioane,

laponii au 
de avanta- 
deefacerea 
astfel pre-

arată că cr

GONDWANA

ȘTIAȚI dă l In cazul cînd tranzacția a avut loc 
Intr-un magazin pe firma căruia 
mele proprietarului este înscris cu 
fere mici, amenda se dublează.

nu
li-

...unii lingviști și-au propus să ve
rifice asupra populației citadine 
R. F. Geimană dacă femeile — așa 
se afirmă — vorbesc într-adevăr 
mult decit bărbații ? Rezultatul 
țărilor a fost neașteptat: în 16—17 ore 
pe zi o femeie vorbește cam 
iar un bărbat — 3,3 ore, deci 
la sută mai mult.

din 
cum 
mai 

cerce-

3 ore, 
cu 10

apro-...în localitatea Kwyabenya, In 
piere de Accra (Ghana), se va construi

un centru de cercetări In domeniul e- 
nergiei atomice ? Cercetările efectuate 
în domeniul fisiunii atomului vor fi fo
losite în vederea dezvoltării industriale 
a tării.

...potrivit unor legi care datează de 
multe secole și sint încă în vigoare 
în Anglia, oricine vinde înainte de 
ora 8 dimlneafa o ancoră veche 
unui tînăr care n-a împlinit 18 ani, este 
condamnat la 20 de lire sterlina amen-

în...într-o carte apărută nu de mult 
S.U.A. se calculează că viteza de cir
culație a autocamioanelor este la New 
York de circa 6 mile pe oră î La înce
putul secolului, trăsurile cu cai circu
lau in oraș cu o viteză de 10 mile pe 
oră.

...locuitorii peninsulei Kamclatka în
cep să cultive legume în sere încălzite 
cu apa gheizerelor ? Pînă acum au lost

in țarcurile de reni din Laponla

UN SUPERCONTINENT SUDIC
• Se deplasează continentele î • O importantă 
acțiune geologică internațională

Cercetările geologice făcute în conti
nentele din emisfera sudică au dezvă
luit, încă din secolul trecut, o asemă
nare izbitoare între un șir de regiuni 
geografice. Un lung interval de timp, co
respunzând părții finale a erei paleozoice 
și celei mai mari părți din era mezozoică, 
Africa, America de Sud, Australia, India, 
Madagascarul au avut aceeași faună și 
floră, aceleași condiții climatice, pe su
prafața lor au luat naștere roci de ace
lași fel. Pentru a explica acest fenomen 
s-a presupus existența unei legături între 
continentele sudice în perioada mențio
nată, cu alte cuvinte a unui mare us
cat, care s-ar fi fragmentat spre sfîrși- 
tul mezozoicului, dînd naștere actuale
lor continente. După numele regatului 
Gond al unei vechi populații din In
dia, presupusul teritoriu a căpătat denu
mirea Gondwana. Ipoteza despre 
existența teritoriului Gondwana a repre
zentat pentru cercetătorii florei, faunei 
și climei din trecut o perfectă rezolvare 
a problemei. Lucrurile însă sînt mai com
plicate, principala întrebare fiind aceea 
cu privire la mecanismul prin care s-a 
realizat fragmentarea. S-au scufundat 
porțiuni de uscat? Se punea din nou, 
sub o altă formă, problema Atlantidei și 
a continentelor dispărute în ocean.

La începutul secolului XX, ger
manul A. Wegener a emis ipoteza de
plasării laterale a continentelor pe sub
stratul relativ plastic în care se găsesc 
împlîntate, Coniinentele sudice ar fi al
cătuit inițial un singur mare uscat, ale 
cărui porțiuni, după fragmentare, s-au 
deplasat datorită mișcării de rotație a 
pămîntului. Dintre argumentele sale, cel 
mai important era acela al asemănării 
existente între coastele dinspre Atlantic 
ale Africii și Americii de Sud ; cele 
două continente se pot alătura perfect, 
ceea ce dovedește că au fost o dată 
unite. Foarte seducătoare, această ipo
teză a fost adoptată de mulți geologi. 
Dacă în ceea ce privește poziția recipro
că a Africii și Americii de Sud s-a ajuns 
la un acord perfect, alăturarea Australiei 
cu India, Madagascarul și Antarctica a 
fost imaginată în moduri variate. In acest 
moment al „desfășurării evenimentelor’ 
au intrat în discuție geofizicienii. Ei au 
arătat — prin analiza fizică a fenome
nului — că mecanismul propus de We
gener nu poate fi acceptat, deoarece 
pentru deplasarea maselor continentale 
pe substrat ar fi fost nevoie de forțe 
mult superioare acelora presupuse ; spe
cialiștii sînt foarte categorici, astăzi, în 
această privință.

Deși se pare că trebuie să renunțăm, 
deocamdată, la tabloul atît de atrăgător 
și spectaculos al continentelor care se 
deplasează pe substrat, asemeni unor 
ghețari plutitori în apele oceanului, o 
dată cu trecerea timpului se acumulează 
observații fot mai numeroase și mai con
vingătoare în ce privește existența 
Gondwanei. In cadrul Congresului inter
național de geologie, desfășurat în de
cembrie 1964 la New Delhi, problema 
Gondwanei și, în general, a deplasării 
continentelor a fost 
adus nu numai 
menfare în sprijinul 
uscat sudic, dar au 
elemente noi, arăfînd că și în emisfera 
nordică s-au produs deplasări ale ma
selor continentale. Cercetători canadieni

au demonstrat că unele filoane de roci 
bazice din Canada, Groenlanda și Sco
ția fac parte dintr-un singur mare sis
tem, unitar ca orientare în spațiu și mo
ment de formare. Existența acestuia pe 
aproape 5 000 km lungime, pe trei por
țiuni de uscat distincte, reprezintă o 
nouă dovadă a deplasării maselor con
tinentale. De altfel, rezultatele unor mă
surători ale 
continentale 
continuă să

Prezența 
wana în trecutul îndepărtat al planetei 
noastre este astăzi suficient demonstrată; 
indicații asupra 
continentelor au 
emisfere, dar nu 
care a avut loc 
mentul de față, 
gică este angajată într-o mare acțiune 
internațională de cercetare a „mantalei 
superioare1*, zonă care se găsește ime
diat sub blocurile continentale. îmbogă
țirea cunoștințelor în acest domeniu va 
arunca, fără îndoială, o lumină nouă 
asupra problemei deplasării laterale 
continentelor.

Dan RADULESCU 
director adjunct științific 
Institutului geologic

distanțelor dintre blocurile 
par să arate că acestea 

se deplaseze și astăzi.
supercontinentului Gond-

deplasării laterale a 
fost găsite în ambele 
este cunoscut modul în 
acest fenomen. In mo- 
lumea științifică geolo-

?i
a

al

Urme de viață în meteoriți
Existența vieții pe alte planete este 

pe cale de a fi demonstrată în mod 
științific de către fizicieni. După 
cum informează agenția France Presse, 
această descoperire, susceptibilă de 
a influența în mod radical con
cepțiile actuale în domeniul astrofizi
cii, a fost făcută de către un grup de 
cercetători ai Departamentului pentru 
problemele fizicii nucleare de la Uni
versitatea din Liăge, condus de profe
sorul Jules Duchesne. Efectuînd studii 
asupra compoziției moleculare a me
teoriților carbonici, cercetătorii au ajuns

Caz rar
Ziarul iugoslav „Borba" relatează că 

într-o localitate de lîngă Novi Sad a 
fost înregistrat un caz rar. O fetiță în 
vîrstă de 6—7 săptămîni a început să 
pronunțe primele cuvinte 1 Timp de 
cîteva zile, copilul a pronunțat clar 
cuvintele „vreau", „da , răspunzînd la 
unele întrebări. Apoi a încetat să vor
bească. Ulterior, reporterii ziarului „Bor
ba" și un grup de specialiști din Bel
grad au vizitat copilul și au avut posi
bilitatea să audă unele cuvinte pronun
țate de el în mod distinct. (In prezent 
fetița are opt luni).

Specialiștii au constatat că fontanela 
se închisese aproape complet, deși în 
dezvoltarea psihomotorie normală aceas
ta se produce cînd copilul împlinește 
12—15 luni.

la ooncluzia că o anumită formă de 
viață există probabil ți pe alte plat 
nete. Utilizînd în special metoda rezo-r 
nanței paramagnetice electronice, pro
fesorul Duchesne a demonstrat în mod 
științific prezența în corpul acestor 
meteoriți a unor molecule organice, 
amintind pe acelea care caracterizează 
viața terestră și care pot fi găsite, spre 
exemplu, în ligniți. Savantul belgian a 
făcut, de asemenea, o altă descoperire 
importantă, și anume că această ma- 
terie organică este distribuită mai mult 
sau mai puțin uniform în interiorul 
meteoritului și deci face parte intrin
secă din corpul ceresc.

Fără ca o dovadă științifică absolută 
să poată încă să fie formulată, pre
zența acestor molecule organice creează 
o prezumție puternică în sprijinul tezei 
privind existența vieții pe planetele care 
au produs meteoriții analizați.

încă din epoca 
de piatră

Salt către senzațional

„Ura 1 Am reușit sâ-1 ajung pe Bob 1‘

Interesul oamenilor pentru Dună 
datează din cele mal vechi tim
puri. încă în epoca de piatră, a- 
cum 25 000—30 000 ani, oamenii din 
peșteri cercetau Luna socotind 
timpul după fazele ei și alcătuind un 
fel de calendare. Desenele descope
rite de paleontologul francez Henri 
Breuil în grota „Las Vinas" din 
Spania confirmă acest fapt. Ele re
prezintă o figură omenească încon
jurată de pete albe. Cercetătorii au 
stabilit recent că petele înfățișează 
diferitele faze ale Lunii. Descoperiri 
asemănătoare au fost făcute și în alte 
părți. Astfel, în Ucraina s-a găsit un 
dinte de mamut pe care era gravat 
un adevărat calendar cu toate fazele 
Lunii.

0 grefă neobișnuită

din nou pusă. S-au 
argumente supli- 
existenței marelui 

fost prezentate și

clescoperite peste 100 de gheizere, 
dintre care o treime furnizează apă cu 
o temperatură pînă la 70 de grade.

...în orașul american Denver a fost 
deschis un sanatoriu pentru „întărirea" 
sistemului nervos al pacienfilor prin 
metode și mijloace „speciale" 1 Pa- 
cien/ilor bogafi li se oferă un sorti
ment mai larg de mijloace care pro
duc groază : „atacuri cu omor" sau 
„răzbunări sîngeroase", „furturi în 
noapte', „urlete de clini", „apariția 
unor stafii*, „mici atacuri banditești*.

Recent, un acrobat american care 
dorea să facă senzație a realizat o per
formanță fără precedent: saltul de la 
înălțime fără parașută, cu prinderea pa
rașutei în timpul zborului. Revista 
„Paris Match" publică un fotoreportaj 
însoțit de confesiunile parașutistului a- 
mator de senzațional:

„Eu, Rod Pack, am făcut acest pariu 
nesăbuit: să sar fără parașută. Bob 
Allen a acceptat să-mi fie partener. 
Cînd am sărit din avionul „Cessna", 
Bob se afla de acum la 30 m sub 
mine. Eu am executat săritura în că
dere liberă. Bob are două para
șute : pe a lui și pe a mea. Un amă
nunt care, după cum veți vedea, are 
importanță. Deocamdată, el plutește la 
4380 m deasupra pămîntului Califor
niei. Cu brațele și picioarele desfăcute 
își înfrînează căderea. Eu pic deasupra 
lui ca o ghiulea de tun care urmă
rește o țintă mobilă. Dacă nu-1 ni
meresc sînt un om mort Iar dacă-1 
ajung, trebuie să izbutesc să-mi iau 
parașuta și s-o prind de costum îna
inte ca aerul să mi-o smulgă. La 26 de 
ani și la cea de-a 534-a săritură, mi-aș 
fi putut alege o performanță mai puțin 
dificilă. La trei metri de Bob fac o miș
care de echilibrare pentru a-mi frîna 
căderea. Prea tîrziu. El e deasupra mea. 
Dau din mîini. Ajungem față în față. 
Viața mea a depins de un „fulg": cele 
15 kg de plumb ale centurii pe care 
am aruncat-o. Dacă ar fi avut numai 
100 gr mai mult, m-aș fi zdrobit de 
pămînt. Bob îmi întinde parașuta. Izbu- '

teso să cad în derivă. S-a terminat. 
Bob îmi spune: „Am reușit". Aș re
începe încă o dată ? Nu, mulțumesc. E 
prea mare

...Desigur, 
deși autorul 
stînd liniștit 
tabil" ar fi 
nesc al vieții e totuși un preț scump...

pericolul".
o concluzie judicioasă, 

ar fi putut ajunge la ea și 
pe pămînt. Oriei t de „ren- 
senzaționalul, riscul nebu-

Nu pentru cine 
se pregătește

în 
torul 
duard al VII-lea, a sosit la Cairo 
tr-o vizită oficială. în aceeași perioadă 
Auguste Marriette, director al antichi
tăților, a descoperit un grup de 30 de 
mumii din timpul dinastiei a XXIII-a. 
Prințul de Wales le-a cumpărat pe toa
te. Dr. Birch, eminent egiptolog brita
nic, a autentificat mumiile cînd acestea 
au sosit la Londra. Ele au fost reparti
zate prin muzee și numeroase reședin
țe regale. Astăzi însă — relatează săptă
mânalul francez „L’Express" — s-a con
statat că ele erau false, iar A. Marriette 
— un șarlatan. Cheia enigmei n-a fost 
greu de descifrat: „descoperirea" mu
miilor fusese rezervată pentru vizita 
prințului Napoleon, fiul Iui Napoleon al 
III-lea, care însă a fost nevoit să-și a- 
nuleze călătoria.

Sînt opt copii în familia Erlia- 
ni din Mont-l'Evăque (Franța). 
Toată grija părinților s-a îndrep
tat însă spre Josette, fiica cea mai 
mare, în vîrstă de 16 ani, care 
era grav bolnavă. Exista o singu
ră soluție: grefa de rinichi. Pă
rinții n-au ezitat. Tatăl și mama 
s-au oferit amândoi să-și dea ri
nichiul pentru salvarea Josettei. 
Alegerea medicilor s-a oprit a- 
supra mamei.

Operația a avut loc la 18 ianua
rie. Intîi Josettei i s-au extras 
ambii rinichi, în timp ce mamei i 
se scotea rinichiul stîng, care apoi 
a fost transplantat fiicei.

Pentru moment Josette se sim
te bine. Rinichiul grefat funcțio
nează. Dar bătălia încă nu e cîș- 
tigată. Mai trebuie așteptat două 
săptămâni înainte de a se putea 
căpăta certitudinea cu privire la 
reușita deplină a operației. Da
torită sacrificiului mamei sale, 
Josette are șansa de a trăi.

1869, prințul de Wales, 
rege al Angliei sub numele
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DIN REALIZĂRILE
SFATURILOR POPULARE
BANAT DOBROGEA

• In orașele și centrele muncito
rești ale regiunii Banat s-au construit 
în anul care a trecut din bugetele 
sfaturilor populare 2 062 de aparta
mente, 235 săli de clasă, 44 unități 
comerciale. Prin participarea oa
menilor muncii la acțiunile între
prinse de sfaturile populare la dife
rite lucrări de interes obștesc : repa
rarea și întreținerea drumurilor, lu
crări de electrificare etc. s-au reali
zat economii de aproape 78 000 000 
lei.

• Rețelele de apă potabilă, de 
termoficare și canalizare au cunos
cut o însemnată extindere în cursul 
anului trecut. Astfel, conductele de 
apă potabilă s-au extins în orașele 
Timișoara, Arad și Reșița cu mai 
bine de 17 800 m 1, iar cele de ca
nalizare — cu 4 700 ml. Tot în pe
rioada menționată s-au executat 
15 000 m 1 de rețea de termoficare și 
18 puncte termice pentru încălzirea 
apartamentelor nou construite în o- 
rașele Timișoara, Arad și Reșița.

• Drumurile și șoselele regiunii 
s-au modernizat și îmbunătățit în ul
timii ani. Numai în 1964 s-au mo
dernizat 24 000 m 1 șosele regionale 
și peste 150 000 m p de străzi, s-a 
făcut întreținerea a peste 600 000 
m p de străzi și 193 000 m p trotuare.

CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI

Lista de cîștiguri în autoturisme
trim. IV.1964

Nr crt.
Nr. de parti

cipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștigător

Cîte un autoturism
FIAT 600 E

43 2 268 735-1-895
44 12 268 733-201-610
45 22 268 724-104-664
46 32 268 762-201-423
47 42 268 761-205-332
48 52 268 760-208-336
49 62 268 764-81-68
50 72 268 701-203-271
51 82 268 758-1-177
52 92 268 719-1-456
53 102 268 731-1-6
54 112 268 736-1-266

Cîte un autoturism
TRABANT LIMUZINA tip 601

55 0 715 748-202-102
56 10 715 727-236-1
57 20 715 709-208-105
58 30 715 733-110-200
59 40 715 731-111-284
60 50 715 760-206-723
61 60 715 759-1-8215
62 70 715 711-203-10
63 80 715 710-613-3
64 90 715 724-1-678
65 100 715 741-1-561
66 110 715 736-202-875

Cîte un autoturism
TRABANT COMBI

67 2 676 735-1-1386
68 12 676 733-201-1062
69 22 676 724-104-1195
70 32 676 762-201-1054
71 42 676 761-205-1014
72 52 676 760-201-231
73 62 676 764-202-504
74 72 676 705-1-86
75 82 676 702-204-71
76 92 676 719-1-977
77 102 676 750-201-48
78 112 676 736-1-977
79 0 202 735-214-75
80 10 202 702-67-54
81 20 202 709-1-4405
82 30 202 745-1-284
83 40 202 731-106-2577
84 50 202 760-113-15
85 60 202 759-1-7596
86 70 202 763-201-275
87 80 202 710-418-5
88 90 202 713-102-485
89 100 202 704-523-1
90 110 202 736-202-111

tragerea pe

Nr. crt

Nr. de par
ticipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștigător

Cîte un autoturism
FIAT 1300

1 110 779 736-202-949
2 27 395 743-1-1433
3 10 225 702-218-25

Cîte un autoturism
FIAT 1100 D FAMILIAR

4 81 845 754-1-997
6 24 972 742-1-279
6 90 864 724-1-850

Cîte un autoturism
FIAT 1100 D

7 1 503 702-108-249
8 11 503 722-306-8
9 21 503 724-102-58

10 31 503 762-1-1252
11 41 503 761-1-345
12 51 503 760-207-383
13 61 503 759-1-9073
14 71 503 755-201-97
15 81503 754-1-580
16 91 503 701-1-209
17 101 503 724-223-39
18 111 503 736-208-285

Cîte un autoturism
MOSKVICI—403

19 0013 735-202-13
20 10 013 702-1-2696
21 20 013 709-1-4213
22 30 013 745-1-10
23 40 013 731-106-2331
24 50 013 760-1-3788
25 60 013 759-1-7359
26 70 013 763-201-1
27 80 013 715-204-483
28 90 013 713-102-235
29 100 013 758-214-37
30 110 013 710-214-9

Cîte un autoturism
WARTBURG STANDARD — cu radio

31 5 955 734-1-438
32 15 955 752-201-78
33 25 955 723-103-356
34 35 955 764-206-198
35 45 955 738-103-155
36 55 955 759-1-1634
37 65 955 766-1-2957
38 75 955 715-1-1892
39 85 955 716-1-183
40 95 955 704-1-153
41 105 955 718-622-4
42 115 955 736-212-821

(Urmare din pag. I-a)

Folosirea rațională 
a pămîntului

eficient șl, ca urmare, în 1964, ase
menea lucrări s-au executat pe o 
suprafață de circa 6 000 ha, în peste 
20 unități agricole.

Schimbul de experiență organizat 
anul trecut de către consiliul agricol 
regional pe tema combaterii eroziu
nii solului pe terenuri arabile, la 
care au participat specialiști din coo
perativele agricole de producție, me
canizatori din S.M.T. și cercetători 
de la stațiunea experimentală Do- 
brogea, a contribuit la cunoașterea 
efectelor măsurilor antierozionale și 
la generalizarea acestor măsuri pe 
suprafețe mai mari. în acest an s-a 
prevăzut extinderea lucrărilor spe
ciale de combatere a eroziunii pe 
solurile arabile pe încă 6 000 ha.

Preocupîndu-se de valorificarea 
superioară a unor terenuri în pantă, 
slab productive sau complet nepro
ductive, unitățile agricole din re
giune au executat, în ultimii trei ani, 
lucrări de terasare în vederea plan
tării cu viță de vie și pomi fructiferi 
a unei suprafețe de aproape 6 000 ha. 
Producțiile obținute în plantațiile de 
vii de pe terase ne demonstrează că 
această metodă de valorificare a te
renurilor în pantă, improprii altor 
culturi, este deosebit de economică. 
Cooperativa agricolă de producție 
Niculițel, de pe 82 ha vie, plantată 
pe un teren pietros, puternic erodat 
și care a fost amenajat în terase, a 
obținut în 1964 o recoltă medie de 
6 000 kg struguri la hectar.

• Localitățile de pe litoralul Mă
rii Negre își schimbă înfățișarea. A- 
nul trecut în orașele Constanța, 
Mangalia, Eforie Nord au fost mo
dernizate străzi cu o suprafață de 
peste 85 000 m p ; s-au plantat 12 000 
pomi și s-au extins spațiile verzi și 
falezele cu încă 17 hectare.

• Anul acesta se prevăd noi lu
crări gospodărești-edilitare pe lito
ral. Străzile Crișana, Poporului, Mir
cea și altele din Constanța — pe o 
lungime totală de 7 km — precum 
și aleile din zona Tomis II vor fi 
modernizate. La Mangalia se va ex
tinde rețeaua de distribuție a apei 
cu încă 2,5 km, iar în zona indus
trială a orașului Constanța va înce
pe captarea unei noi surse de apă.

ORADEA

• în ultimii 4 ani în orașul Ora
dea s-au construit și modernizat 150 
unități comerciale. în acest scop au 
fost investiți 17 250 000 lei. In anul 
1965, tot pentru dezvoltarea și mo
dernizarea rețelei comerciale, s-au 
prevăzut fonduri de investiții în va
loare de 6 800 000 lei. Printre altele 
se vor construi un complex de ali
mentație publică, un complex co
mercial în zona de vest a orașului 
cu 8 unități, o cofetărie și o braserie 
la restaurantul „Transilvania" și încă 
alte 6 unități comerciale.

Studiile întreprinse au arătat că 
în regiunea noastră există încă în
semnate suprafețe de teren nepro
ductiv care pot fi puse în valoare. 
Numai în valea Carasu, prin întregi
rea lucrărilor începute, se vor exe
cuta în următorii ani terasări și 
plantări de vie pe 2 000 ha.

Consiliul agricol regional se preo
cupă și de amenajarea pășunilor ero
date. Pe acestea s-au executat, pînă 
în prezent, lucrări care însumează 
3 000 ha. Față de suprafața totală a 
pășunilor naturale din regiune, din 
care peste 60 la sută este supusă fe
nomenului de eroziune, realizările de 
pînă acum sînt încă mici. Consiliul 
agricol regional va ajuta, în conti
nuare, conducerile unităților agri
cole să aplice, într-o primă etapă, 
lucrări elementare de îmbunătățire: 
organizarea pășunatului rațional și 
efectuarea lucrărilor de ridicare a 
producției la hectar.

Ne propunem ca pe viitor să or
ganizăm acțiunea de combatere a 
eroziunii solului pe bazine mari hi
drografice, prin aplicarea concomi
tentă a măsurilor agro-fitoamelio- 
rative și a celor hidrotehnice de re
ținere și dirijare a apelor pe ver- 
sanți.

Creșterea suprafețelor arabile, 
transformarea superioară a categorii
lor de folosință a terenului și spo
rirea fertilității solurilor reprezintă 
sarcini însemnate ale celor ce lu
crăm în agricultură, rezolvarea lor 
cu succes stînd la baza obținerii 
unor cantități tot mai mari de pro
duse agricole.

Unul dintre noile „turnuri" ale orașului Suceava

INFORMAȚII
PRIMIREA DE CĂTRE 

GHEORGHE GASTON MARIN, 
VICEPREȘEDINTE 

AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
A AMBASADORULUI ITALIEI

Vineri 29 ianuarie, Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Romine, 
a primit în audiență protocolară de 
prezentare pe Niccold Moscato, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Italiei la București.

*
Vineri la amiază a avut loc șe

dința Consiliului științific al Univer-

Dezvoltarea Asigurărilor de Stat
Calea principală prin care se rea

lizează în țara noastră compensarea 
bănească a pagubelor produse bu
nurilor aparținînd cooperativelor a- 
gricole de producție, altor unități 
cooperatiste etc. și cetățenilor, de 
calamități ale naturii, accidente etc. 
o constituie asigurările de stat. In 
anul 1964 au fost cuprinse în asigu
rarea facultativă circa 90 la sută din 
animalele aparținînd cooperativelor 
agricole de producție și peste 50 la 
sută din suprafața arabilă a acesto
ra. Totodată, a crescut și numărul 
cetățenilor care și-au asigurat facul
tativ animalele și bunurile din gos
podăriile lor. Convingîndu-se de fo
loasele asigurărilor de persoane, nu-

Tenis de masă

ECHIPE ROM1NEȘTI IN „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENT*

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Vi
neri seara, în sala „Armatei" din lo
calitate, peste 1 500 de spectatori au 
asistat la întîlnirea internațională de 
tenis de masă C.S.M. Cluj-Tusa 
Diisseldorf (R.F.G.) contînd pentru 
sferturile de finală al Cupei cam
pionilor europeni. După un joc de 
bună calitate sportivii noștri au cîș
tigat cu scorul de 5—1, calificîndu-se 
în acest fel în semifinalele compe
tiției. Din rîndurile echipei oaspe s-a 
detașat Scholer, învingător în partida 
cu Giurgiucă, iar de la gazde s-au 
remarcat Cobîrzan și Rethi. Iată 
rezultatele tehnice : Giurgiucă—Of- 
fergeld 2—0, Cobîrzan—Scholer 2—1, 
Rethi—Beyss 2—0, Giurgiucă-
Scholer 0—2, Rethi-Offergeld 2—0, 
Cobîrzan-Beyss 2—0.

DINAMO BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN SUEDIA

în orașul suedez Goteborg, echi
pele Redbergslid I. K. și Dinamo 
București au susținut ieri seară pri
ma lor întîlnire din sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni". Meciul a fost urmărit cu in
teres deosebit de o asistență nu
meroasă, dată fiind valoarea recu
noscută a celor două formații și 
miza importantă a confruntării lor 
pentru calificarea în semifinalele 
competiției. Sportivii noștri au avut 
o comportare remarcabilă de-a lun
gul întregii partide, cîștigînd cu 
scorul concludent de 24—11. Al doi
lea joc va avea loc la 21 februarie 
la București. 

sitățil populare București, la care au 
participat directorii și secretarii 
cursurilor, academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
precum și alte personalități ale vie
ții științifice și culturale din Capi
tală. Ședința a fost prezidată de 
acad. Remus Răduleț, directorul 
Universității populare, care a pre
zentat o informare în legătură cu 
activitatea acesteia pe anul în curs 
și a expus proiectul de program pe 
anul 1965—1966. Pe marginea celor 
două comunicări au avut loc dezba
teri. .

(Agerpres)

mai în anul 1964 s-au încheiat circa 
2 milioane de asemenea asigurări.

Importanța pe care o au asigură
rile de stat rezultă și din sumele 
plătite drept despăgubiri. în ultimii 
trei ani, cooperativele agricole de 
producție și cetățenii au primit 
drept despăgubiri, pentru unele bu
nuri asigurate, peste un miliard lei.

LOTO CENTRAL
ia-La tragerea Loto-central din 29 

nuarle 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
32 41 68 37 52 54 44 89 S
Premii suplimentare : 18 24 34

Fond de premii : 1161 269 lei

Echipai» do handbal (băieți șl Iote) ale școlilor medii din Craiova !ș! 
disputa intîletatea în cadrul unei competiții locale. Fotografia noastră 

redă un moment din meciul Școala pedagogică—Școala medie nr. 5
Foto : A. Ionescu

Din sportul 
întrecerile sportive 
la Festivalul Mondial 
al Tineretului 
și Studenților

După cum se anunță din Alger,După cum se anunță din Alger, la 
întrecerile sportive din cadrul Festiva
lului Mondial al Tineretului și Studen
ților, care va avea loc aici în luna au
gust, vor participa aproximativ 1 500 de 
tineri din 40 de țări. în programul în
trecerilor sînt înscrise competiții de 
atletism, gimnastică, înot, ciclism, te
nis, volei, baschet,, handbal, box, judo 
și fotbal.

TENIS DE MASĂ. — La Moscova 
a luat sfîrșit concursul internațional la 
care au participat sportivi din Anglia, 
Suedia, R. P. Ungară, India și U.R.S.S. 
Proba de simplu femei s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a tinerei spor
tive sovietice Z. Rudnova, în vîrstă de 
18 ani. în semifinală ea a cîștigat cu 
3—0 la englezoaica M. Shannon, iar în 
finală a întrecut-o pe compatriota sa 
S. Grinberg la același scor. La simplu 
bărbați victoria a revenit suedezului

Inaugurarea liniei 
ferate Abakan-Taișet

La 29 ianuarie, primul tren a 
inaugurat circulația pe noua cale 
ferată Abakan-Taișet. Noua con
strucție reprezintă cea mai scurtă 
legătură între sudul Siberiei și 
magistrala transsiberiană, care 
străbate Uniunea Sovietică de la 
vest la est. Specialiștii sovietici 
consideră că această cale ferată, 
cu o lungime de 647 de km, este 
una din cele mai importante con
strucții feroviare din ultimii ani, 
deoarece ea permite includerea 
în viața economică a unei regiuni 
greu accesibile a Uniunii Sovieti
ce, dar foarte bogată în resurse 
naturale. Pînă la sfîrșitul anului, 
calea ferată Abakan-Taișet ur
mează a fi complet electrificată 
și automatizată.

Descoperiri 
geologice

Cercetînd vechea mină Magia- 
rovo din munții Rodopl, geologii 
bulgari au descoperit pietre cu 
cristale violete și liliachii. Este 
vorba de ametist — mineral se- 
miprețios — a cărui extracție a 
fost organizată intr-un 
mine din 
s-au găsit, 
părți, agat, 
neol, safir
și semiprețioase care pot fi folo
site atît în industrie, cit și în 
realizarea de bijuterii.

șir de 
raionul Madanski; 

de asemenea, în alte 
opal, calcedonie, car
ete, pietre prețioase

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

și implicațiile ei
L EXPRESS

.2—

Sub titlul „Războiul valutelor", săp- 
tămînalul francez „VEXPRESS" publi
că un articol consacrat contradicțiilor 
financiare intre principalele țări occi
dentale :

Statele dețin rezerve de aur foarte 
importante : peste 40 miliarde de dolari, 
dintre care ceva mai mult de 15 miliar
de se găsesc în beciurile Fortului Knox 
din S.U.A. — acesta fiind nivelul cel 
mai coborit atins după 1939 — și 4 
miliarde de dolari în beciurile Băncii 
Franței. Aurul rămîne garanția schimbu
rilor internaționale. Prin soldul schimbu-

international
Johansson, învingător cu 3—0 în fața 
compatriotului său Alser. Cuplul sue
dez Alser-Johansson a cîștigat finala 
probei de dublu bărbați, dispunînd cu 
3—0 de perechea Averin-Brodski 
(U.R.S.S.). în finala probei de dublu 
femei s-au întîlnit perechile D. Rowe- 
M. Shannon (Anglia) și Jurek-Lukacs 
(R.P.U.). Au învins cu 3—0 sportivele 
engleze. Ultima finală — dublu mixt 
— a revenit cuplului Jurek-Pignitzki 
(R.P.U.) care a învins pe Shannon-Neale 
(Anglia) cu 3—2.

BASCHET. — Pînă în prezent sînt 
cunoscute 12 echipe participante la 
turneul final al campionatului european 
masculin (Moscova, 1—15 iunie 1965) : 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană (primele șase la ultimul 
campionat european), R. P. Romînă, 
Grecia (din Cupa balcanică), Finlanda, 
Suedia (primele două clasate în cam
pionatul țărilor scandinave), R. S. Ceho
slovacă și R. F. Germană (primele două 
clasate în turneul de Ia Dortmund). Ce
lelalte 4 finaliste vor fi desemnate peste 
cîteva zile, după turneele de la Paris 
și San Sebastian.

Chineză
anunță agenția

Creșterea producției 
industriale 
în R. P.

După cum
China Nouă, în anul 1964 valoa
rea producției industriale a R. P. 
Chineze a crescut cu 15 la sută 
față de anul precedent. Obiecti
vele industriei grele și industriei 
bunurilor de larg consum au fost 
îndeplinite, iar calitatea produ
selor s-a îmbunătățit. S-a produs 
cu 20 la sută mai mult oțel, petrol, 
îngrășăminte chimice, ciment, 
autovehicule, fire de bumbac, za
hăr și țigări. S-au fabricat nu
meroase produse noi, printre 
care roți din oțel pentru căile 
ferate, penicilină semisintetică, 
mașini agricole și chimicale pen
tru agricultură. Industria con
structoare de mașini a produs 
mai multe tractoare, motoare, 
utilaj energetic, piese de rezervă 
pentru mașini agricole, vehicule 
de transport, mașini pentru in
dustria prelucrătoare etc.

O nouă școală secundară la Hanoi (H. D. Vietnam)

rilor comerciale și al deplasărilor de 
capital care au loc între țările occiden
tale, băncile centrale cîștigă sau pierd 
devize. în general, este vorba de do
lari, întrucât majoritatea tranzacțiilor in
ternaționale se efectuează în această 
valută. Spre deosebire de particulari, 
aceste bănci pot converti devize în aur 
în acea țară care le-a „pierdut", adică 
în Statele Unite; acestea au stabilit 
pentru aur prețul de 35 de dolari uncia 
(28,5 g), rămas neschimbat cu începere 
din 1934.

După cum a scris un financiar fran
cez, dolarul a devenit „călcîiul lui 
Achile" al S.U.A. Intr-adevăr, america
nii investesc sume considerabile în 
străinătate. Rezultatul : ei au conside
rabile dificultăți în echilibrarea contu
rilor cu restul lumii. Deficitul balanței 
lor de plăți a depășit, anul trecut, suma 
de două miliarde de dolari.

Alte țări, mai ales europene, dețin, 
prin urmare, creanțe importante asupra 
S.U.A. în total, peste 26 miliarde de 
dolari. Dacă aceste țări ar cere rambur
sarea lor în aur — așa cum au dreptul 
s-o facă — stocul de aur american ar fi 
insuficient pentru a răscumpăra măcar o 
jumătate dintre aceste creanțe. Cu atît 
mai mult, cu cît aurul trebuie, de ase
menea, să constituie o „acoperire" pen
tru 25 la sută din suma bancnotelor 
aflate în circulație în S.U.A., obligație 
pe care guvernul american intenționea
ză, în curînd, s-o anuleze.

Marile țări occidentale s-au înțeles să 
nu plaseze dolarul într-o situație care 
nu poate fi apărată. Ele au interesul să 
nu distrugă sistemul, pentru că ar risca 
să fie antrenate în catastrofa pe care ar 
declanșa-o. Anumiți comentatori susțin 
că, din motive politice, Franța a rupt 
pactul acesta și a cerut convertirea 
imediată în aur a unei sume de 150 
milioane de dolari. Totodată, ea a 
hotărît ca în cursul anului să continue 
convertirea dolarilor săi, pe măsură ce 
aceștia intră în trezorerie, păstrînd nu
mai suma necesară pentru rambursarea 
vechilor datorii contractate în S.U.A. și 
o „rezervă de trezorerie".

Dacă celelalte țări care au creanțe a- 
supra S.U.A. ar fi imitat gestul acesta, 
trezoreria americană n-ar fi putut face 
față angajamentelor sale. Lucrurile s-ar

INFLAȚIA IN SPANIA
Ziarul „The Times' scrie despre unele 

aspecte ale situației economice din 
Spania :

Pentru o |ară în care grevele sînt ile
gale, Spania are partea ce i se cuvine 
de tulburări muncitorești. Ele sînt provo
cate de obicei de problema salariilor sau 
de mecanismul de tratative. încetarea 
lucrului la fabrica de autovehicule „Pe- 
gaso" din Madrid s-a datorat ambelor 
motive. Muncitorii se plîngeau de cîtva 
timp de tărăgănare în negocierea unui 
nou contract de muncă ; în urmă cu o 
lună s-au produs demonstra)» pentru 
crearea de sindicate libere. Presupunerea 
muncitorilor că organizajia sindicală ofi
cială (reprezentînd atît patronii cit și 
muncitorii) nu poate să prezinte reven
dicările lor decît în mod lent și fără 
entuziasm este firească. Același pro
test împotriva unor purtători de cuvînt 
impuși de sus în loc să fie aleși în mod 
liber de ei înșiși este exprimat în pre
zent de sfudenfii de la unele universități. 
Dar tărăgănarea s-ar putea datora în 
mare parte metodelor inerente birocra
ției spaniole în ansamblu.

în 
Vo-

Rezultatele îndeplinirii 
planului pe 1964 
in R. S. Cehoslovacă

Agenția C.T.K. anunță că în co
municatul Comisiei Centrale de 
Control Popular și Statistică, dat 
publicității la Praga, se arată că 
planul producției industriale pe 
anul 1964 a fost îndeplinit 
proporție de 101,9 la sută, 
lumul investițiilor capitale a 
crescut cu 12,2 la sută în com
parație cu anul 1963.

Productivitatea muncii a cres
cut cu 3,9 la sută.

In domeniul producției agricole 
planul a fost îndeplinit în pro
porție de numai 94,5 la sută.

Volumul operațiunilor comerțu
lui exterior a sporit cu 8 la sută 
în comparație cu anul 1963.

Planul global al producției in
dustriale a Slovaciei a fost înde
plinit în proporție de 102,5 la 
sută. Ritmul creșterii producției 
industriale în Slovacia a fost a- 
proape de două ori mai mare de
cît ritmul general de creștere pe 
întreaga Cehoslovacie.

fi putut petrece în felul următor. Intr-0 
vineri seara, după închiderea burselor 
mondiale, un comunicat al secretarului 
trezoreriei americane ar fi anunțat hotă- 
rîrea autorităților federale de a nu mai 
livra băncilor centrale străine aur la pre
țul de 35 de dolari uncia. Lăsat în voia 
lui, aurul ar fi urcat pe toate piețele 
în care este liber cotat. O altă proce
dură ar fi următoarea: prețul aurului în 
dolari ar fi majorat cu 20, 30 sau 100 la 
sută. Dintr-o singură lovitură, stocul a- 
merican ar fi crescut în aceeași propor
ție. Aceasta era una dintre ipotezele pe 
care se bazau speculatorii. Cealaltă se 
baza pe dificultățile lirei sterline. Dacă 
Harold Wilson, primul ministru britanic, 
nu izbutește să restabilească încrederea 
în viitorul monedei britanice, el va fi si
lit să o devalorizeze. Iar după căderea 
primei monede a rezervei internaționale, 
cea de-a doua — dolarul — ar mai pu
tea oare rezista? — se întrebau unii, în- 
tr-un mod oarecum simplist. Dar o de
valorizare a dolarului ar echivala cu o 
reevaluare a prețului aurului.

Deși guvernul francez neagă că ar fi 
voit să contribuie la această devalori
zare, unul dintre obiectivele sale era, 
totuși, de a trage un semnal de alarmă 
și de a demonstra că sistemul monetar 
internațional este periculos și absurd. în 
special, și mai ales, pentru că el permite 
Statelor Unite să investească sume con
siderabile în țări cum este Franța, în 
timp ce S.U.A. sînt debitoare ale aces
tor țări.

Săptămîna trecută, Giscard d’Estaing, 
ministrul finanțelor, în fața Aso
ciației de presă Franța-Japonia, și-a 
exprimat din nou dorința unei reforme 
„coordonate și concertate" a sistemului 
monetar internațional. „Soluția nu tre
buie amînată la nesfîrșit, a spus el, sub 
pretext că în perioadă de criză nu se 
poate acționa în mod util și că în pe
rioadă de acalmie există tot timpul pen
tru a se aștepta".

Declarațiile acestea au fost bine pri
mite la Londra. George Brown, mi
nistrul englez al economiei, a luat po
ziție în favoarea revizuirii acestui sis
tem, într-o cuvîntare rostită la Salzburg. 
Dar la Londra nimic nu pare presant 
Se pare că G. Brown are intenția într-a- 
devăr să discute problema aceasta cu 
conducătorii americani, cu prilejul vizi
tei pe care o va face la Washington, la 
sfîrșitul lunii martie.

In concluzie, autorul articolului în
treabă :

Oare lira sterlină și ansamblul siste
mului monetar internațional vor putea 
aștepta pînă atunci?

De fapt muncitorii din mine și din in
dustria grea au reușit în mai mare mă
sură decît majoritatea celorlalți să ob
țină condiții mai bune. Plecarea a mii de 
muncitori calificați în alte țări vest-euro- 
pene a determinat promovarea poziției 
lor la tratative, deși, firește, fiecare ma
jorare de salarii stimulează inflația că
reia îi cad victime și ei. Problema a de
venit atît de serioasă îneît generalul 
Franco a făcut din ea una din principa
lele teme ale mesajului său de anul nou.

Inflația, a spus el, ar putea constitui 
cauza unor mari greutăți pentru poporul 
spaniol. Ea ar putea răsturna calculele pe 
care se bazează planul de dezvoltare e- 
conomică pe patru ani, datînd de un an. 
Intr-adevăr, după cum a declarat Uilas— 
tres, ministrul comerțului al Spaniei, unul 
din obiectivele fundamentale ale planu
lui este de a reduce încordările și de
calajele care contribuie la inflație. Pînă 
în prezent planul nu a reușit însă să 
facă acest lucru. Costul vieții, în special 
prețurile alimentelor, continuă să creas
că în Spania mai repede decît în oricare 
altă țară din Europa occidentală.
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LONDRA LA ordinea ZILEI
STIMULAREA EXPORTURILOR

In aceste zile de dinaintea funera
liilor fostului prim-ministru, Winston 
Churchill, viața politică internă din 
Anglia a cunoscut o activitate mai 
redusă. Totuși, chiar în acest inter
val, anumite probleme mai importan
te au preocupat vizibil cercurile ofi
ciale. O atenție deosebită a fost acor
dată problemei exporturilor.

Pregătit mai de mult, un proiect 
guvernamental de stimulare a expor
turilor a fost anunțat recent de 
Douglas Jay, ministrul comerțului. 
Printre măsurile preconizate, cea mai 
importantă pare a fi instituirea unei 
rate de numai 5,5 la sută la împru
muturile pe termen lung pentru fi
nanțarea exporturilor, ceea ce cons
tituie o înlesnire acordată industria
șilor și firmelor exportatoare. Tot
odată, stimularea finanțării va fi în
soțită de mărirea substanțială a alo
cărilor pentru participarea britanică 
la diferitele târguri și expoziții in
ternaționale, precum și de o activi
zare a prospectărilor pe toate piețele 
străine unde ar putea fi vîndute pro
duse britanice.

Se apreciază aci că eforturile gu
vernului laburist de a echilibra defi
citara balanță comercială moștenită 
de la fostul guvern conservator au dat 
unele rezultate; dar ele sînt consi
derate ca fiind insuficiente pentru 
redresarea situației economice. Avînd 
în vedere acest lucru, noile măsuri 
pornesc de la considerentul — subli
niat de ministrul comerțului — că 
„este necesar un efort general mai 
mare dacă vrem să obținem o creș
tere a exporturilor, ceea ce este esen
țial pentru o îmbunătățire a situației 
economice". Ca urmare, Banca An
gliei a și luat contact cu alte bănci 
britanice, punînd la punct aranja
mentele în vederea finanțării expor
turilor, fapt care apare ca un indi
ciu al dorinței de a accelera trece
rea la acțiune.

Reacțiile cercurilor britanice viza
te de măsurile guvernamentale au și 
început să devină cunoscute în mod 
public. Marile firme industriale și 
comerciale au primit în general fa
vorabil încurajarea oferită: industria 
constructoare de vase, de exemplu, 
salută noile condiții care îi vor per
mite astfel să ajungă pe picior de 
egalitate cu competitorii din alte țări; 
aprecieri pozitive au mai făcut Aso
ciația Națională a Industriașilor Bri
tanici („o foarte utilă contribuție la 
încurajarea exporturilor"), marele 
trust „Imperial Chemical Industries" 
(„acum va fi mai ușor pentru firme 
să respecte termenele față de clienta 
străini"), Camera de Comerț din Bir
mingham („companiile își pot pro
iecta acum o producție mai mare"), 
Institutul de Export etc.

In faza în care se află deocam
dată, acțiunea de stimulare între
prinsă este apreciată ca o inițiativă 
a guvernului care se adresează 
cercurilor industriale și exportatoa
re. Pentru a se ajunge însă la acor
dul deplin al acestora din urmă, 
sînt prevăzute pentru viitorul apro
piat o serie de întîlniri ale membri
lor guvernului care se ocupă de 
problemele comerciale și economice, 
pe de o parte, și reprezentanții fir
melor interesate, pe de altă parte. 
Deși, cum se spune aci, este vorba 
de primii pași încurajatori, oamenii 
de f 
de ușor să-și dea asentimentul, de
cît 
tiga. 
scrie ziarul „Sun1 
ness pentru a face bani. Ele exportă 
numai dacă din aceasta obțin un 
profit". Revista „Economist" scrie 
cu franchețe: „în cele din urmă, 
nu patriotismul și nici locul pe lista 
de onoare, ci profitul este acela care 
trebuie să determine efortul adecvat 
al exporturilor britanice". Or, ceea ce 
se urmărește acum este atragerea a- 
cestui interes comercial din partea 
tuturor firmelor exportatoare, ți- 
nînd seama de faptul că 100 com
panii britanice dețin jumătate din 
exportul de mărfuri al țării.

Se pare că nu întâmplător aceste 
măsuri au fost anunțate înainte de 
a se termina „armistițiul politic" 
dintre partide, instaurat în timpul 
acestei săptămîni de doliu. Marțea 
viitoare, parlamentul va redeveni 
scena unor intense dispute politice 
datorită intenției manifestate de o- 
poziția conservatoare de a depune o 
moțiune care să critice aspru felul 
în care s-au desfășurat primele o 
sută de zile de guvernare laburistă. 
In cercurile laburiste se afirmă că 
se pregătește un puternic contra
atac sub forma unui amendament 
care ar urma să acuze fostul guvern 
conservator de „modul iresponsabil" 
în care a condus treburile țării, nu 
o sută de zile, ci 13 ani.

afaceri nu pot fi convinși atît

dacă au certitudinea că vor cîș- 
„Firmele, mari sau mici — 

“ — intră în busi-

Llvlu RODESCU

Sesiunea Comisiei
țărilor africane 
pentru Congo

Vi-NAIROBI 29 (Agerpres). 
neri s-a deschis în capitala Kenyei 
cea de-a treia sesiune a Comisiei 
O.U.A. (Organizația Unității Africa
ne) pentru Congo, la care par
ticipă reprezentanți din 10 state a- 
fricane. Președintele comisiei, Jomo 
Kenyatta, a declarat în cuvîntul 
său de deschidere că după 1 decem
brie 1964 situația din Congo, de
parte de a se ameliora, s-a înrău
tățit și mai mult. El a propus nu
mirea unei subcomisii care să în- 

i tocmească un raport privind situa
ția din Congo, pentru a fi prezen
tat Adunării Generale a O.U.A.

Un purtător de cuvînt al Comi
siei O.U.A. pentru Congo a declarat 
că lucrările sesiunii vor dura o zi, 
în cazul cînd nu se vor ivi anumite 
dificultăți. El a mai spus că vor fi 
luate, de asemenea, în discuție re
zultatele întîlnirii dintre reprezen
tanții la O.N.U. ai țărilor africane, 
rezultatele discuțiilor care au avut 
loc în Consiliul de Securitate în 
problema congoleză, problema tri
miterii unei delegații a O.U.A. în 
Congo și eventual în țările înveci
nate, pentru a studia situația la 
fața locului etc. El a adăugat că nu 
au fost trimise invitații oficiale nici 
reprezentanților guvernului Chom
be, nici reprezentanților forțelor 
răsculate pentru a participa la lu
crările sesiunii.

La Sai9°n Intre manevre politice 
și represiuni

• întrevedere Khanh — Taylor e Un »tu- 
piața centrală a orașuluident executat în

SAIGON 29 (Agerpres). — Pentru 
prima dată după lovitura de stat 
intervenită în urmă cu trei zile în 
viața politică a Vietnamului de sud, 
generalul Nguyen Khanh s-a întîl- 
nit cu ambasadorul american, 
Maxwel Taylor, pentru a lua în dis
cuție noua situație creată. în
trevederea dintre cei doi s-a des
fășurat în dimineața zilei de 29 
ianuarie la sediul statului major 
al armatei, și, după cum trans
mite agenția France Presse, ea 
a durat aproximativ o oră. Obser
vatorii politici de la Saigon precum 
și corespondenții agențiilor de presă 
n-au fost însă în măsură să apre
cieze rezultatele acestei „confrun
tări" deoarece n-a fost dat publi
cității nici un comunicat în legătură 
cu această întrevedere, nici din 
partea americană și nici din cea 
sud-vietnameză. Singura comunica
re oficială pe care au înregistrat-o 
a fost doar anunțul Direcției ser
viciilor americane de informații că 
„vor fi furnizate amănunte presei 
la sfîrșitul zilei".

Associated Press arată că gene
ralul Nguyen Khanh a conferit și 
cu liderii budiști. Nici în legătură 
cu această întrevedere n-au fost 
furnizate amănunte. Se pare că 
noul guvern, condus de Nguyen 
Huan Oanh, vine în întîmpinarea 
unora dintre dezideratele cercurilor 
budiste, deoarece la 29 
fost eliberate o parte 
nele arestate sub fosta 
ție a lui Huong.

★

SAIGON 29 (Agerpres). — în zorii 
zilei de vineri, autoritățile militare 
din Saigon au executat în piața 
centrală a orașului pe studentul 
Le Van Khuyen, în vîrstă de 20 de

ani, care a fost condamnat joi de 
un tribunal militar special pentru 
vina de a fi transportat o grenadă 
ușoară și documente aparținînd for
țelor patriotice. Agențiile americane 
de presă relatează că tînărul a avut 
o comportare eroică în timpul exe
cuției. Referindu-se la scopul urmă
rit de autorități prin această exe
cuție, agențiile relevă că ele vor 
„să arate budiștilor și altor elemen
te că noul guvern sud-vietnamez nu 
va tolera demonstrații sau alte ma
nifestări ca 
la Saigon".

cele desfășurate recent

*
(Agerpres). — La Seul 

ianuarie 
brigadă 
corpului 
2 000 de

nu- 
Cho 
ex- 
oa-

SEUL 29 
a fost anunțată la 29 
mirea generalului de 
Moon Hwan ca șef al 
pediționar format din
meni care vor pleca în curînd în 
Vietnamul de sud pentru a sprijini 
forțele armate sud-vietnameze în 
operațiile de luptă împotriva Fron
tului de eliberare națională.

Consiliul european" se pronunță
împotriva prescripției■

29 (Agerpres). —STRASBOURG
Adunarea consultativă a Consiliului 
european, ale cărei lucrări se des
fășoară la Strasbourg, și-a consacrat 
dezbaterile de joi după-amiază pro
blemelor juridice. După dezbateri a 
fost aprobată cu 68 de voturi pentru, 
1 contra și 15 abțineri o recomanda
re care se pronunță împotriva pre
scripției crimelor de război și de 
genocid. Adunarea invită guvernele

ianuarie au 
din persoa- 
administra-

ARESTĂRI 
ÎN MALAYEZIA

KUALA LUMPUR 29 (Agerpres). 
— Situația politică din Malayezia 
se menține încordată. După ce 
marți guvernul a arestat patru cu- 
noscuți lideri 
presă transmit 
vineri au fost 
care au stîrnit 
politice. Printre persoanele arestate 
se află Aziz Ishak, președintele 
partidului Convenția Națională, 
fost ministru al agriculturii în gu
vernul condus de Rahman, dr. Bur- 
hanuddin Hilmi, președintele parti
dului panmalayan islamic, și Ishak 
Haji Mohammed, fostul președinte 
al Frontului socialist. Arestările au 
provocat nedumerire la Kuala 
Lumpur, cu atît mai mult cu cît 
Aziz Ishak este fratele mai mic al 
șefului statului Singapore, care face 
parte din Federația Malayeză.

Surse ale poliției au declarat că 
„acuzațiile ce se aduc arestaților 
nu sînt 
rînd se 
tură cu 
acordat 
„Daily Utusan", 
Rahman, a declarat că 
au fost necesare, deoarece persoa
nele vizate au încercat să saboteze 
cauza națiunii".

politici, agențiile de 
că în cursul zilei de 
operate noi arestări 
senzație în cercurile

încă cunoscute, dar în cu- 
va da o declarație în legă- 
aceasta". Intr-un interviu 

ziarului de limbă malayeză 
primul ministru, 

„arestările

Opoziție franceză în problema 
realizării uniunii vamale
C. E. E.

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția D.P.A., 
guvernul francez s-a pronunțat îm
potriva hotărîrii consiliului minis
terial al țărilor C.E.E. privitoare la 
înlăturarea deplină, pînă la 1 iulie 
1967, a barierelor vamale între ță
rile C.E.E. Guvernul francez propu
ne, în schimb, ca tarifele vamale 
pentru produsele industriale să fie 
reduse la 1 ianuarie 1966 și 1 iulie 
1967 cu cîte 10 la sută, urmînd ca 
asupra restului tarifelor să conti
nue discuțiile.

D.P.A. este de părere că 
guvernului francez de a 

definitivă

Agenția 
„hotărîrea 
nu lua încă o atitudine 
în privînța înlăturării totale a ba
rierelor vamale ar putea face im
posibilă înfăptuirea planurilor Co
misiei C.E.E. privind realizarea de
finitivă, la 1 iulie 1967, a uniunii 
vamale a țărilor C.E.E. Prin noul 
său demers, susțin experții de la 
Bruxelles, Franța vrea să păstreze 
o posibilitate de control asupra 
realizării unei piețe industriale și a- 
grare comune pînă la 1 iulie 1967“.

crimelor de război
membre ale Consiliului european să 
ia imediat măsurile necesare pentru 
a evita ca, prin jocul prescripției 
sau prin orice alt mijloc, să rămînă 
nepedepsite îndeosebi crimele îm
potriva umanității.

Vineri seara, după cinci zile de 
dezbateri, lucrările sesiunii Adună
rii consultative a Consiliului euro
pean au luat sfîrșit.

COMENTARIUL ZILEI

Corespondență din Roma

In căutarea unui compromis

pe 
din 
ga- 
gu-

Confradicfiile care au apărut attt de 
evident în ultima vreme în cadrul parti
dului democrat-creștin au determinat pe 
actualii săi conducători să recurgă la re
petate amînări ale ședinței Consiliului 
nafional, convocată pentru a căuta un 
compromis între diversele curente în 
care este împărțit partidul. Compromisul 
urmărit ar trebui să servească totodată 
conducerii partidului pentru a putea răs
punde, în numele „întregii democrafii 
creștine", la cererile de „clarificare" 
care le formulează celelalte partide 
coaliția guvernamentală și pentru a 
ranfa în același timp supraviețuirea 
vernului Moro.

Contactele, tratativele, întîlnirile între 
reprezentanfii celor patru curente în care 
este divizat partidul democrat-creștin 
durează de mai bine de o lună și la a- 
ceasfă oră se află încă 
fi ajuns la un rezultat 
ceasta, la cîteva zile 
Consiliului nafional al 
dacă nu vor interveni 
1 februarie.

Joi a avut loc pentru a doua oară o 
„mică întîlnire la nivel înalt a democra- 
fiei-creșfine”, așa cum au numit-o zia
riștii. La această întîlnire au luat parte, 
în afara secretarului, Rumor, și a preșe
dintelui Consiliului national, Piccioni, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Moro, 
fostul secretar al partidului, Gonella, Ta- 
viani și Fanfani precum și elfi reprezen
tanți ai celor patru curente. Este vorba 
de o reuniune închisă la sfîrșitul căreia 
n-a fost dat publicităfii nici 
cat. După unele relatări, 
ziarele de vineri, secretarul 
prezentat un document de 
în baza căruia

în curs, fără a se 
definitiv. Și a- 

înaintea reuniunii 
partidului, fixată, 
alte amînări, la

un comuni- 
apărute în 

Rumor ar fi 
compromis,

„ar trebui să se alcătuias-

că o conducere unitară a partidului, me
nită să ducă mai departe experiența 
de centru-stînga”. Dacă aceasta s-ar do
vedi cu neputință, se conturează even
tualitatea de a se recurge la un Congres 
extraordinar. Faptul că a fost fixată o 
altă „întîlnire la nivel înalt" înainteak șe
dinței Consiliului nafional, arată însă că 
acest compromis n-a fost încă atins, chiar 
dacă ziarul „La Stampa” de vineri scrie 
că „s-au făcut progrese însemnate în 
sensul unei înțelegeri pentru o condu
cere unitară". Tot în vederea Consiliului 
national s-au întrunit ieri grupurile parla
mentare democraf-creștine din Senat șl 
Camera deputafilor.

între timp, apropierea ședinței Consi
liului nafional al partidului democrat- 
creștin a făcut pe aliafii săi din guvern 
să-și atenueze oarecum polemica. De 
fapt, afît partidul socialist cîf și parti
dele social-democrat și republican au a- 
nunfat că și-au amînat „hofărîrile” după 
încheierea lucrărilor Consiliului nafional 
democrat-creșfin. De aceste hofărîri de
pinde, în bună parte, atît soarta actua
lului guvern, cit și cea a politicii de „cen
tru-stînga". 1n general, socialiștii au re
petat, afît în discursurile celor mai auto
rizați exponenfi ai lor, cît și în articolele 
apărute în ziarul „Avânți”, cererea de 
„clarificare" în cadrul partidului demo
crat-creșfin. Se arată că această „clarifi
care" ar frebui să permită să se ajungă 
la un guvern de „cenfru-sfînga", mai cu
prinzător, din care să facă parte afît a- 
depții lui Fanfani cît și cei ai lui Lom
bardi, conducătorul aripei de sfînga din 
P.S.I.

Giorgio PASTORE

NOTA GUVERNULUI
R. D. VIETNAM ADRESATĂ
GUVERNULUI LAOȚIAN

CHOMBE LA BRUXELLES
După multe ezitări și amînări, 

Chombe, însoțit de o suitâ de 20 de 
persoane, a sosit la Bruxelles în ve
derea unor tratative cu guvernul 
belgian. Potrivit agenției France 
Presse, subiectele discutate vor fi : 
situația din Congo și „asistența teh
nică" belgiană ; reglementarea con
cesiunilor societăților belgiene și 
probleme de ordin financiar. Obser
vatorii sînt de părere că, în ciuda 
schimbului de „amabilități" cu oca
zia primului contact la Bruxelles, tra
tativele se anunță destul de dificile.

Situația din Congo este mult prea 
complicată, iar pozițiile celor două 
părți în abordarea ei sînt destul de 
diferite. Ministrul de externe belgian, 
Spaak, s-a declarat nu o dată în 
favoarea „lărgirii bazei politice" a 
guvernului Chombe. Acest guvern, 
se susține la Bruxelles, este prea izo
lat în interior ca, de altfel, și în lume 
pentru a se putea menține mult timp 
la putere. In presă se afirma chiar 
că anumite cercuri belgiano-ameri- 
cane au luat în mod serios în con
siderare o posibilă înlăturare a lui 
Chombe, lansîndu-se ideea readuce
rii lui Adoula. Acesta a elaborat 
faimosul său plan în care se preco

nizează nu numai înlăturarea lui 
Chombe ci și tratative cu forțele in
surgente. Aflînd despre susnumitul 
plan Chombe a izbucnit : „Am fi vrut 
ca Adoula să colaboreze cu noi și să 
pună în serviciul nostru experiența 
sa. In loc de aceasta ne recomandă 
negocieri cu rebelii. Mulțumesc. 
Nu avem de primit nici o lecție de 
la nimeni. Și dacă lucrurile stau așa, 
dacă dl. Spaak mă abandonează... 
iau măsuri ca să pot rezista. Am și 
dat deja instrucțiuni mercenarilor 
cei mai siguri și cei mai combativi 
să ia drumul spre Katanga".

Planul lui Adoula a fost respins de 
forțele insurgente ,care-l socotesc pe 
autor implicat în asasinarea lui Lu
mumba și responsabil moral al mul
tor dificultăți prin care trece Con- 
goul.

Chombe știe mult prea multe, iar 
abandonarea lui ar duce în cel mai 
bun caz la dezvăluiri, tot atît de 
senzaționale ca cele făcute revistei 
„Pourquoi pas" în legătură cu asa
sinarea lui Lumumba. In fața unei 
astfel de amenințări, soluția preconi
zată în planul lui Adoula nu mal 
este convenabilă pentru toți cei vl- 
novați de tragedia congoleză.

Publicînd fotografiile de mal sus din orașul congolei Stanleyville, revista vest-germanâ „Der Spiegel" scrie: 
„Străzile slot pustii, casele șl magazinele sini goale, jefuite... Animație domnește doar pe aeroport-*

La Bruxelles, precizează revista 
„Jeune Afrique", se caută mijlocul 
„de a-1 manevra pe Chombe” în 
continuare. Iar dacă prețul ce i se 
oferă va fi convenabil, Chombe se 
va lăsa din nou manevrat. Ce cere 
Chombe ? Bani : sporirea „asistenței 
tehnice' și renegocierea concesiuni
lor belgiene — societățile ce acti
vează pe teritoriul congolez urmînd 
să plătească mai mult pentru ca el, 
Chombe, să-și poată plăti mercena
rii. După cum anunțau ziarele, zilele 
trecute, oamenii de încredere ai lui 
Chombe, mercenarii, au făcut (cul
mea ironiei 1) o „grevă", protestînd 
împotriva neachitării soldelor. Iată 
deci substratul mult controversatei 
„probleme financiare' existentă în
tre Bruxelles și Leopoldville. Se va 
ajunge la o înțelegere ? Tratativele 
adevărate se vor desfășura abia 
săptămîna viitoare. Chombe pleacă 
la Londra pentru a asista la funera
liile lui Churchill. Această călătorie 
este pusă de observatori pe seama 
strădaniilor lui Chombe de „a-și ri
dica prestigiul'.

Ce se întîmplă între timp în 
Congo ?

„Cei mal dibaci jefuitori' — cum 
îl denumește „Der Spiegel' pe mer
cenari — cu ajutorul armelor, grena
delor de mină și cu dinamită, au 
spart la Stanleyville seifurile. „Pra
da în bani, aur, devize și diamante 
a fost mare. Cîteva zeci dintre ei 
s-au grăbit să părăsească Congo ca 
oameni bogați; pentru el războiul 
civil s-a terminat', scrie revista.

Unul din cunoscuții șefi ai merce
narilor care acționează în Congo, 
maiorul Mike Hoare, conduce acum 
instrucția a 400 sau 500 de „noi ele
mente, recrutate din mai multe 
țări, pregătindu-le pentru viitoarele 
represiuni.

Pe de altă parte, cum menționea
ză revista „Der Spiegel", umbra răs
coalei a atins și capitala Congoului, 
Leopoldville, iar ziarul „La Libre 
Belgique" anunță o intensificare a 
atacurilor din partea insurgenților.

Cum remarcă mulți comentatori, 
viitorul actualului regim din Congo 
se prezintă întunecat, chiar dacă 
Chombe va reuși să-șl înfăptuiască 
planurile cu care a venit în capi
tala belgiană.

Augustin BUMBAC

Un aspect al stației Montparnasse 
(Paris) în timpul recentei greve 
de la serviciile publice și trans

porturi

HANOI 29 (Agerpres). — După 
cum transmite V.N.A., Xuan Thui, 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, a trimis la 26 ianuarie o 
notă prințului Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului lao
țian, referitor la recenta bombardare 
de către avioane americane a unor 
regiuni din Laos. După ce condamnă 
această acțiune ca fiind „o încăl
care a independenței și neutralității 
Laosului de natură să sporească 
pericolul de război în Indochina și 
Asia de sud-est“, în notă se spune : 
„Guvernul R. D. Vietnam pro
testează energic împotriva acțiunii 
autorităților de la Vientiane de a 
permite amestecul S.U.A. în Laos, 
sabotarea independenței și neutrali
tății acestei țări și punerea în apli
care a planului de extindere a 
războiului dincolo de granițele 
Vietnamului de sud, încâlcind în 
mod flagrant acordurile de la Ge
neva din 1962 cu privire la Laos și 
din 1954 cu privire la Vietnam".

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 29 (Agerpres). — Agen-* 
ția C.T.K. anunță că în zilele da 
27—29 ianuarie a avut loc Plenara 
Comitetului Central al P.C. din Ce
hoslovacia. Au fost examinate prin
cipiile perfecționării organizării și 
conducerii planificate a economiei 
naționale. Raportul pe această temă 
a fost prezentat de Jozef Lenart, 
președintele guvernului R. S. Ceho
slovace.

Comitetul Central a examinat, de 
asemenea, pe baza raportului pre
zentat de J. Hendrych, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, problemele 
muncii de partid și a organizațiilor 
obștești.

Plenara a adoptat o rezoluție cu 
privire la direcțiile principale în 
perfecționarea conducerii planifica
te a economiei naționale și cu pri
vire la munca partidului, precum și 
o rezoluție cu privire la rolul, situa
ția și sarcinile sindicatelor.
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CAIRO. La 27 ianuarie s-a semnat 
la Cairo protocolul de colaborare în
tre Comitetul de radio și televiziune 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne și organismul de radio 
și televiziune din R.A.U. Protocolul 
prevede schimburi de înregistrări de 
programe muzicale, concerte publice, 
radioreportaje, cronici literare și 
științifice, emisiuni de varietăți, pro
grame pentru copii și tineret, actuali
tăți documentare etc., precum și 
schimburi de specialiști în domeniul 
programelor și tehnicii radiotelevi- 
ziunii.

NEW YORK. Intr-o scrisoare adre
sată Consiliului de Securitate, guver
nul Cambodgiei a protestat în legă
tură cu violarea frontierei sale de 
către polițiști tailandezi, care la 13 ia
nuarie au pătruns pe teritoriul cam
bodgian și au arestat și trecut în Tai- 
landa cinci persoane. Totodată, 
scrisoare se cere punerea în 
a persoanelor arestate.

BUDAPESTA. După cum 
agenția M.T.I., o delegație a

în 
libertate

anunță 
Partidu

lui Socialist al Unității Proletare din 
Italia, condusă de Tullio Vecchietti, 
secretar general al partidului, a vizitat 
Ungaria timp de cîteva zile, la invi
tația C.C. al P.M.S.U. Au avut loc 
convorbiri în legătură cu activitatea 
celor două partide și cu problemele 
actuale ale mișcării muncitorești in
ternaționale. Membrii delegației italie
ne au fost primiți de Jânos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

SOFIA. Au început lucrările întîl- 
nirii reprezentanților comisiilor na
ționale U.N.E.S.C.O., din țările Bal
canice, în vederea organizării unui 
festival al cinematografiei din aceste 
țări. La întîlnire participă reprezen
tanți ai comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O. și ai cinematografiilor 
din Albania, Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Romînia și Turcia. Din par
tea R. P. Romîne participă acad. Mi
ron Nicolescu, secretar general al Co
misiei naționale pentru U.N.E.S.C.O., 
și Marin Stanciu, secretar al Consiliu
lui cinematografiei din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

CIUDAD DE MEXICO. Ministrul 
afacerilor externe al Mexicului, Anto
nio Carrillio Flores, a deolarat în ca
drul unei conferințe de presă că poli
tica externă a Mexicului va continua 
să se bazeze pe respectarea principii
lor neintervenției și autodeterminării 
popoarelor. El a subliniat, totodată, do
rința guvernului său „de a se întări 
și strînge și mai mult relațiile Mexi
cului cu toate țările latino-americane".

MEXICO CITY. Cunoscutul pictor 
mexican, David Siqueiros, a fost in
ternat în spital în urma unui atac de 
cord. Siqueiros tocmai a început să 
lucreze la o frescă monumentală con
sacrată istoriei omenirii.

MOSCOVA. In urma unor convor
biri, care au avut loc la Moscova în
tre persoane oficiale sovietice și ame- 
rioane, au fost precizate problemele 
concrete privind realizarea acordului 
pe anii 1964—1965 referitor la 
schimbul de stagiari și profesori. Anul 
trecut s-au efectuat schimburi reci
proce de cîte 24 stagiari și 27 profe
sori de limbile engleză și rusă.

în anul 1965 se prevede sporirea 
numărului stagiarilor pînă la 55.

LONDRA. Prezența la Londra a u- 
nor oameni de stat, veniți să participe 
la funeraliile fostului prim-ministru 
britanic Winston Churchill, prilejuieș
te mai multe contacte diplomatice de 
prim ordin. Vineri seara a avut loc o 
întrevedere între președintele Franței, 
de Gaulle, și primul ministru britanic, 
Wilson, la cererea acestuia din urmă. 
Această întîlnire a fost precedată de o 
convorbire între primul ministru bri
tanic și secretarul de stat al S.U.A., 
Rusk. In cursul serii, secretarul de 
stat american s-a întîlnit și cu noul 
ministru de externe britanic, Stewart.

KHARTUM. Primul ministru su
danez, Khatim Khalifa, a primit un 
memorandum din partea unui grup de 
250 de ofițeri ai forțelor armate din 
această țară în care aceștia au decla
rat că sprijină „revoluția populară 
care a adus la putere actuala for
mație ministerială în frunte cu primul 
ministru".
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Orașul San Sebastian (Spania) de
vastat de furtuna care s-a abătut 

de curînd asupra sa

SOFIA. La 28 ianuarie s-a deschis 
la Sofia prima sesiune a Consiliului 
permanent al reprezentanților condu
cerii uniunilor scriitorilor din țările 
balcanice la care participă reprezen
tanți ai scriitorilor din R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, Grecia, R.S.F. Iugo
slavia, Turcia. Din R. P. Romînă par
ticipă Pop Simion, secretar al Uniu
nii scriitorilor.

OSLO. La 29 ianuarie au fost sem
nate la- Oslo acordul cu privire la 
schimburile comerciale dintre U.R.S.S. 
și Norvegia pe anii 1965—1967 și a- 
cordul de plăți. Acordul comercial 
prevede lărgirea considerabilă a co
merțului reciproc. în 1965—1967 vo
lumul schimburilor comerciale va fi 
cu 60 la sută mai mare decît în peri
oada precedentă de trei ani. A fost 
lărgită mult lista de mărfuri.

PRAGA. La 28 ianuarie s-a deschis 
la Praga expoziția de proiecte tip 
pentru construcții, la care sînt pre
zentate exponate ale statelor membre 
ale C.A.E.R. Au fost de față 
delegațiile guvernamentale care parti
cipă la cea de-a XlX-a sesiune a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.
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