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PE TEMELE ZILEI

Lucrări 
de sezon 
in agricultură

Pe agenda lucrărilor pregătitoa
re pentru viitoarea campanie agri
colă, la loc de frunte se situează 
repararea tractoarelor și mașinilor 
agricole, asigurarea și condiționa
rea semințelor. încă de acum, meca
nizatorii de la S.M.T. Castelu — re
giunea Dobrogea, Cuza Vodă — re
giunea București, Rupea — regiu
nea Brașov, Tg. Neamț și Ștefan 
cel Mare — regiunea Bacău și al
tele, au terminat repararea uti
lajelor agricole. în aceste uni
tă i sînt de remarcat unele ini
țiative în ce privește buna orga
nizare a reparațiilor în flux, pe an- 
samble și subansamble, recondițio- 
narea unui mare număr de piese de 
„chimb, și altele. Sînt însă și unele 
stațiuni de mașini și tractoare din re
giunile Suceava, Oltenia, Iași și Cluj, 
care, cu toate că au condiții asemă
nătoare, au rămas în urmă cu pre
gătirea utilajelor. Se simte nevoia 
ca aceste unități să fie mai îndea
proape sprijinite de către consiliile 
agricole în organizarea mai bună a 
lucrului în ateliere și în asigurarea 
pieselor de schimb.

Este util ca întreprinderile de a- 
provizionare ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii să redistribuie 
operativ piesele necesare între dife
rite unități, deoarece se constată că 
în unele stațiuni acestea prisosesc, 
iar în altele încă nu au ajuns. Un 
mai mare sprijin pot da unităților 
agricole acele întreprinderi din ca
drul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini care au sarci
na de a livra piese de schimb pen
tru tractoare și mașini agricole. 
Unele din acestea însă nu respectă 
obligațiile contractuale.

O lucrare actuală este și pre
gătirea semințelor. Foarte impor
tant este ca unitățile agricole să 
urgenteze transportul acestora de 
la depozitele întreprinderii Agro- 
sem, să asigure păstrarea în bune 
condiții și selecționarea materia
lului semincer, verificarea puterii 
de germinație. în multe unități 
din regiunile Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Suceava, Bucu
rești, Oltenia, Bacău și altele trans
portul semințelor de porumb hibrid 
de la bazele Agrosem se desfășoară 
lent. Cu ma;e atenție este necesar 
să se facă verificarea întregului ma
terial semincer și îndeosebi a carto
filor de sămînță.

Și în unitățile agricole cultivatoa
re de legume se fac intense pregătiri. 
Ne aflăm în plin sezon de amena
jare a răsadnițelor. Legumicultorii 
așează gunoiul care va produce 
căldura necesară, confecționează 
tocuri și rame noi sau le repară pe 
cele rămase din anul trecut, procu
ră semințe din cele mai potrivite 
soiuri. în multe unități, prin folo
sirea prefabricatelor din beton la 
amenajarea de răsadnițe se reali
zează o mare economie de fonduri 
și de material lemnos. Este necesar 
să se intensifice, îndeosebi în regiu
nile București, Oltenia, Ploiești, fo
losirea răsadnițelor, care în prezent 
sînt libere de răsaduri pînă la re- 
plcare, prin cultivarea lor cu legu
me de prima apariție, ca : salată, 
spanac, ridichi de lună. Totodată să 
se desfășoare din plin semănatul în 
răsadnițe pentru obținerea răsadu
rilor de legume timpurii.

Acum, în timpul iernii, și în livezi 
se fac multe lucrări. Dintre acestea 
o însemnătate deosebită o are stro
pirea pomilor. în numeroase regiuni 
— Argeș, Banat, Suceava, Plo
iești — s-a organizat folosirea din 
plin a pompelor purtate pe tractor 
și a celor carosabile și portabile. Lu
crările de stropire a pomilor trebuie 
mult intensificate mai ales în re
giunile Hunedoara și Brașov, unde 
rezultatele sînt sub posibilități.

Pregătirea temeinică, gospodăreas
că a campaniei agricole de primă
vară constituie una din verigile im- 
portante de care depinde obținerea 
unei recolte bogate în acest an.

Pentru a ușura însușirea cunoștințelor predate în cadrul învățămîntului agrozootehnic de masă, ing. Nicola 
Soveja și tehnicianul agronom Constantin Isaia, de Ia cooperativa agricolă de producție Lehliu-sat, regiu

nea București, folosesc un bogat material didactic : mulaje, mostre de plante, planșe

FRUNTAȘI Al ÎNTRECERII SOCIALISTE iA 1964
Spre realizări tot mai mari

CONSTANȚA (coresp. „Scînfeii"). — 
In cadrul unei adunări sindicale care a 
avut loc la Uzina de acid sulfuric și su- 
perfosfat din Năvodari au fost acordate 
titlul și insigna de fruntaș in întrecerea 
socialistă pe anul 1964 unui număr de 
114 muncitori, tehnicieni și ingineri. Di
ploma de sector fruntaș în întrecerea so
cialistă a primit-o colectivul sectorului 
103 utilaj chimic. Printre cei care au pri
mit distincții se numără muncitorul Vasile 
Damian și maistrul Vasile Petre, cunoscufi 
în uzină pentru hărnicia lor. Anul tre
cut, muncitorii și tehnicienii de aici au 
dat peste plan 3 590 tone de acid sul
furic, 2 420 tone de superfosfat simplu 
și granulat de bună calitate, au depășit 
cu 2,14 la sută sarcina de creștere a 
productivităfii muncii. Cu prilejul adună
rii, colectivul uzinei și-a exprimat hotă- 
rîrea de a dezvolta experienfa dobîndi- 
tă spre a objine în acest an succese și 
mai importante.

Ieti, la sfîrșitul schimbului I, la întreprinderea „Marmura” a avut ioc in 
cadrul unei adunări înminarea de către Consiliul local al sindicatelor 
din orașul București a diplomei de întreprindere fruntașă pe Capitală 
în întrecerea socialistă pe anul 1964 în ramura materialelor de construc
ții. în fotografie : cîțiva dintre fruntașii în producție din întreprindere

încheierea lucrărilor sesiunii 
generale a Academiei R. P. Romîne

Joi s-au încheiat lucrările sesiunii 
gânerale a Academiei R. P. Romîne.

în legătură cu darea de seamă 
privind activitatea Academiei pe 
anul 1964 și cu proiectul de activi
tate pe 1965, au luat cuvîntul aproa
pe 50 de membri ai Academiei și 
cercetători științifici.

Prezentînd concluziile asupra a- 
cestor două puncte de pe ordinea de 
zi a sesiunii, acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R.P. Romîne, 
a relevat nivelul înalt al dezbateri
lor, aportul pe care acestea l-au 
dat la îmbunătățirea planului de 
activitate al Academiei pe anul în 
curs.

Adunarea generală a aprobat în 
unanimitate planul de activitate ai 
Academiei pe anul 1965.

La punctul trei al ordinei de zi, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romîne, a făcut 
o expunere asupra proiectului lu
crării de prezentare a Academiei 
R.P. Romîne și a unităților sale. 
Proiectul lucrării a fost aprobat, 
urmînd să fie definitivat pe .baza 
propunerilor și sugestiilor de îmbu
nătățire făcute în discuțiile pe mar
ginea lui.

în cursul după-amiezii de miercuri, 
sesiunea generală a Academiei a ra
tificat alegerea președinților noilor 
secții, rezultate din scindarea secției 
de științe matematice și fizice, sec
ției de biologie și științe agricole și 
secției de limbă, literatură și arte.

Ca președinți de secții au fost »- 
Ieși :

La secția I, de științe matema
tice — acad. Gheorghe Vrănceanu ;

La secția a Il-a, de științe fizice — 
acad. Horia Hulubei;

La secția a V-a, de științe biologice 
— acad. Emil Pop ;

La secția a Vl-a, de științe agricole 
și silvice — acad. Eugen Rădulescu ;

La secția a Xl-a de științe filolo
gice — acad. Iorgu Iordan ;

Prețuire a muncii
Numeroși monfori și lansatori din ate

lierul asamblat-montaj și cală de la Șan
tierul naval Galați au primit zilele aces
tea insigna de fruntaș în întrecerea so
cialistă pentru succesele obfinute în pro
ducție anul trecut, in 1964 au fost lan
sate la apă 7 cargouri și 5 motonave. 
Vasile Isprăvnicelu, șef de echipă, nitui- 
torul Lefter Mironov, etanșatorul Gheor
ghe Vlad, constructorii Costică leremia 
și Gheorghe Tașcă sînt cîfiva dintre cei 
44 de constructori care au contribuit la 
realizarea acestor nave. La adunarea de 
decernare a disfincfiilor de fruntaș în 
întrecerea socialistă pe 1964 au luat cu- 
vîntul muncitori, tehnicieni și ingineri. Ei 
au arătat că în acest an vor acorda o 
atenfie sporită ridicării calității lucrărilor, 
creșterii productivității muncii, îndeplini
rii în mod ritmic a sarcinilor de pro
ducție.

Ion PALAMIUC 
coresp. voluntar

La secția a XII-a de literatură și 
arte — acad. Alexandru Philippide.

în aceeași zi a avut loc alegerea 
noilor membri ai Academiei R. P. 
Romîne. Au fost aleși:

La secția I, de științe matemati
ce, membri titulari: Octav Onices- 
cu, Victor Vîlcovici.

La secția a VIII-a, de științe medi
cale, membri titulari: Constantin 
Iliescu, Bazil Teodorescu. Membru ( 
corespondent: Leon Daniello.

La secția a IX-a, de științe econo
mice, . filozofice și juridice, membri 
corespondenți : Mircea Biji, Gheor
ghe Zâne.

La secția a Xl-a, de științe filolo
gice, membri corespondenți: Alexan
dru Bălăci, Șerban Cioculescu, Ion 
Coteanu, Jean Livescu, Dimițrie 
Macrea, Gheorghe Ivănescu, Hara- 
lambie Mihăescu.

De asemenea, au fost aleși ca 
membri de onoare și membri cores
pondenți ai Academiei R. P. Romîne 
un număr de oameni de știință din 
străinătate.

Joi la amiază au fost decernate, 
într-un cadru festiv, premiile Aca
demiei R. P. Romîne pe anul 1963.

în continuare, acad. Dumitru Du
mitrescu, secretar-prim al Acade
miei R. P. Romîne, a dat citire unei 
scrisori adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R. în scrisoare se arată, prin
tre altele, că membrii Academiei 
R. P. Romîne, oamenii de știință, 
cercetătorii din unitățile Academiei 
își exprimă hotărîrea de a obține noi 
realizări în dezvoltarea creației 
științifice în Republica Populară 
Romînă.

Cuvîntul de închidere a sesiunii a 
fost rostit de acad. Ilie Murgulescu.

(Agerpres)

Regiunile patriei: SUCEAVA

TINEREȚEA ȚĂRII DE SUS
Din culmea Prislopului, prag legen

dar al descălecărilor, pînă în țarinile 
negre din șesul Prutului, la movilele 
lui Ștefan, peisajul se modifică me
reu, păstrîndu-și însă esența, acel 
echilibru de frumuseți senine și cal
me. Chiar dacă ai străbătut de zeci 
de ori drumurile Țării de Sus, de 
fiecare dată revezi, cu aceeași 
proaspătă uimire, armonia policromă 
a obcinelor Bucovinei, lina unduire a 
dealurilor luminate de livezi și de 
grîne, cîmpiile străjuite de păduri 
foșnitoare, văile umbroase cu iazuri 
albastre și lunci.

Revoluția socialistă, călăuzită de 
partidul clasei muncitoare, a adus pe 
aceste meleaguri prefaceri adînci, a 
declanșat o uriașă explozie de tine
rețe și energie, pînă departe, în cele 
mai neașteptate locuri. Integrată în 
freamătul înnoirilor contemporane, 
viața a ajuns și în Țara de Sus la o 
tensiune înaltă, necunoscută epocilor 
dinainte. Cine cutreieră astăzi dru
murile largi și generoase ale regiu
nii Suceava va întîlni la tot pasul, 
dintr-un capăt în altul, semnele bi
ruitoare ale socialismului.

Noul drum al lemnului
Vremea noastră a sporit frumuse

țea tradițională a munților. Imen
sele goluri, provocate de lăcomia fa
bricanților, de tăierile lor prădalnice, 
lipsite de milă și de rațiune, au prins 
să dispară sub asaltul plantațiilor ti
nere. Numai în ultimii 5 ani s-au îm
pădurit peste 30 000 de hectare, vas
tă țesătură de puiandri fragezi de 
molid și de brazi, de rîpe și de coaste 
regenerate, pe care respiră și cresc 
cu vigoare codrii de mîine.

Străvechea muncă la pădure cu 
țapina și securea, munca aceea isto
vitoare, aspră și plină de primejdie, 
disprețuită și prost plătită, a dobîn- 
dit o nobilă demnitate. Exploa
tările forestiere din pădurile su
cevene se înfățișează astăzi ca niș
te mari secții industriale desfășurate 
în aer liber pe zeci de hectare. După 
ce au fost doborîți și secționați cu fe
răstrăul electric, după ce fasonato- 
rii, cu mișcări agere, i-au descălțat 
de coajă, buștenii sînt prinși în ghea
rele de metal ale funicularului. Mo
toristul anunță prin telefon echipa de 
la stația de descărcare, să fie gata. 
Și arborii pornesc îngemănați prin 
văzduh, pe strunele puternice ale fu
nicularului. Stația de descărcare în
seamnă de fapt pentru acești dru
meți aerieni doar un scurt popas, de 
unde, după alte telefoane, își conti
nuă fantastica lor călătorie, de data 
asta cu un funicular de mai mare 
tracțiune, care-i poartă peste piscuri 
și ape, pînă în apropierea fabricii 
de cherestea.

Aspecte similare pot fi înt;lnite la 
toate' gurile de exploatare din re
giune. La Argel și Holohoșca, la 
Rîșca și la Brodina, la Salatruc și în 
munții Domelor.

Mașini și utilaje 
cu performanțe ridicate

întreprinderile constructoare de ma
șini din regiunea Banat au început 
producția de serie a unor noi mașini și 
utilaje cu performanțe tehnice ridicate. 
Constructorii de vagoane de la uzina 
din Arad au lansat în producția de se
rie un nou vagon de marfă descoperit, 
pe patru osii, cu o sarcină utilă de 
transport de 60 dej tone. Pereții frontali 
ai vagonului sînt rabatabili, ceea ce 
permite transportarea de mărfuri (an- 
șamble metalice, traverse laminate etc.) 
mai lungi decît platforma sa. Colectivul 
Uzinei de construcții metalice și mașini 
agricole Bocșa a trecut la producerea 
unui nou lot de poduri rulante cu ca

A

trupe în Sarawak 
și Borneo de Nord

După o ședință a cabinetului, pri
mul ministru ad-interim, John Mcewen, 
a anunțat că guvernul australian a 
hotărît trimiterea unor trupe în teri
toriile Sarawak și Borneo de Nord 
(Insula Borneo) incluse în Federația 
Malayeză. în curînd, în această re
giune vor fi trimiși aproximativ 800 
de militari din regimentul de infan
terie australian care staționează în 
prezent în apropiere de Malacca, ca 
o parte a rezervelor strategice ale 
Commonwealth-ului, precum și uni
tăți de parașutiști din cadrul unită
ților speciale de aviație ale Austra
liei.

C. E. C. O. impune 
reducerea producției 
de cărbune a Belgiei

Sub presiunea Comunității Euro
pene a cărbunelui și oțelului, 
(C.E.C.O.), Belgia a redus în 1964 
extracția de huilă cu 100 mii tone 
față de 1963. în prezent, C.E.C.O. 
intenționează să impună închiderea 
unor mine carbonifere, astfel ca 
pînă în 1970 producția de huilă a 
Belgiei să fie redusă cu 4 milioane 
tone. Potrivit acestor planuri, în 
1965 producția carboniferă a Belgi
ei urmează să scadă cu peste 1 mi
lion tone. Planul C.E.C.O. va avea 
urmări negative asupra dezvoltării 
multor regiuni economice belgiene.

însușindu-și o calificare superioa
ră, țapinarii de pe vremuri au de
venit mecanici și motoriști, lucrători 
la funiculare, stăpîni iscusiți ai a- 
cestor moderne mecanisme. Munca 
lor solicită azi mai puțin efort fizic 
și mai multă pricepere.

Coborît cu autoremorci pe dru
muri forestiere adesea superbe, 
adevărate bulevarde silvestre cu 
largi serpentine odihnitoare, sau 
purtat de valurile sonore ale 
Bistriței, lemnul ia calea indus
trializării. Nu-1 mai așteaptă ca-n 
trecut vechi hardughii prost 'utilate, 
ce se cutremurau din toate încheie
turile cînd gaterele flămînde se por
neau să macine, într-o cumplită ri
sipă, pădurea.

Combinatele forestiere din Fălti
ceni și din Vatra Dornei, marea fa
brică de mobilă de la Rădăuți sau 
fabricile de cherestea reutilate și 
modernizate din Falcău, Putna, Mol- 
dovița, Vama, Frasin, Gura Humo
rului dau lemnului cele mai variate 
profiluri și întrebuințări. Nivelul cel 
mai înalt al industrializării lemnului 
în Țara de Sus, treapta la care, sub 
presiunea marilor temperaturi, se pu
rifică, înnobilîndu-și esența, îl con
stituie cele două combinate din lun
ca Sucevei. Blocurile lor imense și 
albe, zidite din oțel, cărămidă și sti
clă, cu lumina lor pașnică de cetate 
modernă, marchează puternic pre
zența industriei socialiste în bătrîna 
cetate de scaun.

La combinatul de celuloză și hîr- 
tie aproape 1 000 metri cubi de mate
rial lemnos, bun altădată doar pentru 
foc, cunosc zilnic o complicată me

tamorfoză. Munți de rumeguș și de
șeuri, decantați în ulcioarele enor
me și argintii ale instalațiilor de fier
bere, sînt transformați în produse 
pînă mai ieri necunoscute în econo
mia regiunii, în celuloză și hîrtie ar
gintată cu polietilenă, în saci de ci
ment trainici și buni.

Fratele geamăn al acestei cetăți 
moderne, combinatul de industriali
zare a lemnului, amplasat peste 
drum printre alei asfaltate și ron
duri cu flori, e o altă mărturie eloc
ventă de folosire rațională a produ
selor pădurii, de valorificare supe
rioară a lemnului. Aici se produc 
plăci fibrolemnoase, placaj, uși, fe
restre, garnituri de dormitoare, mo
bilă fină, care și-au cîștigat într-un 
scurt răstimp un bun renume în țară 
și peste hotare. O asemenea valori
ficare a lemnului era de neconceput 
în trecutul regiunii Suceava. Molizi 
uriași și brazi seculari, arbori falnici 
de rezonanță erau transformați cel 
mult în cherestea.

Apariția marilor, combinate în lun
ca Sucevei, alături de celelalte o- 
biective date în folosință sau moder
nizate în anii aceștia (combinatul de 
industrializare a cărnii, fabrica de 
piele și încălțăminte „Străduința",

pacitate de ridicare și transport de 5— 
35 tone și a unor macarale turn desti
nate șantierelor de construcții. în exe
cutarea acestor utilaje specialiștii 
uzinei au adus o serie de îmbunătățiri 
tehnice, asigurîndu-le un randament 
sporit. în același timp, la alte între
prinderi constructoare de mașini din 
regiune se află în pregătire producția 
de serie a unor tipuri perfecționate de 
motoare electrice, instalații complexe 
de morărit, utilaje pentru industria de 
panificație, aparate de muls mecanic, 
precum și alte mașini și utilaje de înal
tă tehnicitate.

(Agerpres)

In pregătirea 
Conferinței afro * asiatice

Ministrul algerian al afacerilor externe, 
Bouteflika, a anunțat la 3 februarie că 
comitetul de pregătire a Conferinței afro- 
asiatice se va reuni la 8 februarie la Al
ger. Din acest comitet fac parte 15 țări. 
Conferința afro-asiatică urmează să aibă 
loc în luna mai la Alger.

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Dragi tovarăși,
Cu prilejul alegerii și respectiv numirii noastre în funcția de pre

ședinte al Republicii Populare Chineze, de președinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină și 
de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, ați bine
voit a ne trimite o telegramă de felicitare pentru care vă exprimăm 
dumneavoastră, Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și poporului ro
mîn mulțumiri cordiale.

Sînterri profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
poporul chinez și poporul romîn se vor dezvolta pe mai departe pe baza 
marxism-leninismului și a internaționalismului proletar. Urăm poporului 
frate romîn să obțină succese și mai mari în opera de construire a so
cialismului și de apărare a păcii în lumea întreagă. Vă dorim sănătate.

LIU ȘAO ȚI CIU DE
președintele Republicii Populare președintele Comitetului Permanent 

Chineze al Adunării Reprezentanților
Populari din întreaga Chină

CIU EN LAI 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Uzina de reparații a utilajelor in
dustriale) au imprimat fostului „tîrg 
de interes mai mult local" un accen
tuat profil industrial.

Bogățiile din adâncuri
în coordonatele industriale ale re

giunii s-au înscris noi avanposturi. 
Cîteva denumiri s-au impus, în ulti
ma vreme, cu o deosebită persisten
ță : Leșul Ursului-Ostra, strîns legate 
astăzi prin tunelul făurit de cutezan
ța minerilor lui Flutur și Crișan. E 
unul din cele mai mari tunele din 
țară, prin care minereurile de cupru,

George SIDOROVICI

(Continuare în pag. Il-a)
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broșuri
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în întreaga țară se desfășoară campa
nia electorală pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și sfa
turile populare. Pe plan central și în re
giuni au apărut sau sînt în curs de edi
tare afișe, broșuri, fotomontaje, lozinci, 
pliante, -tipărituri ale Frontului Demo
crației Populare, care ilustrează marile 
succese obținute de poporul nostru în 
anii construcției socialiste, în înfăptuirea 
obiectivelor trasate de Congresul al III- 
lea al P.M.R., transformările înnoitoare 
petrecute în toate regiunile țării, la ora
șe și sate.

Pe un mare afiș este înscrisă chema
rea „Pentru înflorirea patriei, pentru so
cialism și pace, votați Frontul Demo
crației Populare". Un altul, dominat de 
harta țării,. simbolizînd dezvoltarea ei 
economică și social-culturală, are în
scrisă sub inițialele F.D.P. chemarea 
„La 7 martie, toți la vot“.

Pe numeroase afișe, tipărite în limba 
romînă și în limbile minorităților na
ționale, sînt înscrise cuvinte care ex
primă sentimentele poporului nostru de 
încredere nețărmurită față de partid, 
de dragoste față de patria socialistă. 
Alte afișe sînt închinate harnicului și 
talentatului nostru popor, clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității. Pe 
unul dintre ele scrie : „Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, înainte 
pentru desăvîrșirea construcției socia
liste în patria noastră !“ Altele cuprind 
chemări însuflețitoare adresate oame
nilor muncii de a întîmpina cu noi 
succese în muncă alegerile, sînt închi
nate politicii externe a țării noastre, 
prieteniei frățești cu țările socialiste, 
păcii și prieteniei între popoare.

ÎN ZIARUL DE AZI
• CALIFICAREA

la nivelul tehnicii 
actuale

(pag. a Il-a)

• Cărți
(pag. a 11-a)

• Angajamente 
in întrecerea 
socialistă pe 1965

(pag. a IlI-a)

• Corespondențe din
PARIS, LONDRA, ROMA

(pag a IV-a)

INSTANTANEE

0 BĂUTURA 
OBSESIVĂ

Acordurile orchestrei s-au stins, a- 
plauzele au izbucnit ca un uragan, 
publicul începe să se reverse spre 
strălucitoarele foaiere de marmură și 
cristal, spre bufete. în galantare te îm
bie bomboane în țiplă, ciocolată în 
hîrtie, fondante, jeleuri, prăjituri cu 
cremă.

— Și de băut ?
-— Citronadă. Luați citronadă.
O băutură cu gust cleios, rămînînd 

lipită de cerul gurii și lăsind să stă
ruie îndelung o senzație leșioasă...

S-au deschis ușile de intrare la ci
nematograf, publicul umple holurile. 
Bufetul te solicită cu bomboane și 
ciocolată de toate soiurile, napolitane 
și alune.

— Dafi-mi și un pahar cu apă.
— Luaji citronadă. E foarte bună. 
Ba nu e. Nu trece setea cu ea. 
Personajul a murit in apoteoză, cor

tina a căzut în trombă, femeile își 
șterg discret ochii, bărbații privesc 
în jos duși pe gînduri. După actul doi 
al spectacolului, bufetul din holul 
teatrului este asaltat.

— Ce aveți de băut ?
— Citronadă. Poftiți. 
Nu. Pur și simplu...
Dansatorii, în împodobitele costu

me, au pus genunchiul la pămînt, 
dansatoarele au ridicat brațele, jocul 
s-a sfîrșit. Tineretul din eleganta sală 
a casei de cultură ovaționează, apoi 
se desfășoară în vastul hol, unde se 
așteaptă ■ aranjarea orchestrei ca să 
înceapă dansul. Băieții tratează fetele 
cu cofeturi.

— Ce bem ?
— Citronadă — își țuguie buzele 

femeia de la bufet.
Și în toate părțile, aceeași între

bare:
— Dar altceva n-aveji?
— Cum altceva? răspund cu ui

mire bufetierii, bufetierele, care 
manipulează vagoane din acest li
chid livid și tulbure, tras în sticle 
cu dop de hîrtie pentru uzul rapid 
al pauzelor din localurile de specta
col. Ce altceva? Se mai bea și alt
ceva în viața de toate zilele?

Și uimirea lor e nemărginită.
Pe lume există apa; și ape: ape 

minerale de Borsec, Buziaș, Bibor- 
țeni, Hebe, Malnaș, Harghita, Vîl- 
cele; pe urmă sifon și autosifon fa
bricat de industria locală din Timi
șoara și aflat în comerțul public în 
toate orașele; bere neagră, Caramel, 
blondă, București; sirop de alune, a- 
fine, mure, coacăze, vișine, zmeură. 
S-ar mai putea bea cafea, lapte bă
tut, suc de roșii și, firește, se pot in
venta băuturi așa cum s-au inventat 
bărcile cu motor după cele cu vîsle, 
galoșii de cauciuc după cizme, furcu
lița după furca de tors și cea de 
strîns finul.

Serviți și citronadă, tovarăși teape- 
liști, mai ales dacă e bună, dar gîn- 
diți-vă că i se mai face omului și 
sete...

V. SILVESTRU
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CALIFICAREA
la nivelul tehnicii actuale

rĂ în vitrinele
librăriilor

întreprinderilor constructoare de mașini le revin în acest 
an sarcini importante în ce privește creșterea producției și 
productivității muncii, asimilarea fabricației a noi tipuri de 
mașini și utilaje de înalt nivel tehnic, îmbunătățirea în con
tinuare a calității produselor și reducerea prețului de cost. 
Pregătirea de noi cadre calificate, îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale și specializarea unui număr sporit de 
muncitori și tehnicieni preocupă îndeaproape organele Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini. în legătură 
cu aceasta, redactorul nostru Gh. Vîlceanu a avut o convor
bire cu tovarășul ing. Claudiu Beiu, director adjunct al Di
recției învățămînt și personal din cadrul acestui minister.

Ce s-a întreprins în domeniul 
calificării și ridicării nivelului 
acesteia în fabricile și uzinele 
constructoare de mașini ?

Pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii partidului de industrializa
re socialistă a țării, statul alocă an 
de an importante fonduri necesare 
construirii de noi fabrici și uzine, 
dezvoltării celor existente, înzestră
rii acestora cu agregate și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Extinderea meca
nizării și automatizării proceselor 
de producție în întreprinderile a- 
parținînd ministerului nostru, folo
sirea cu indici înalți a mașinilor și 
instalațiilor, perfecționarea tehnolo
giei, organizarea superioară a pro
ducției și a muncii impun lărgirea 
continuă a orizontului de cunoștințe 
profesionale ale muncitorilor și teh
nicienilor. Acțiunea de calificare și 
de ridicare a nivelului acesteia ur
mărește să asigure nu numai nu
mărul de cadre necesare produc
ției, ci și pregătirea lor calitativ su
perioară, corespunzător cerințelor 
tehnicii moderne în continuă per
fecționare.

Ministerul nostru s-a îngrijit ca 
formarea de cadre calificate pentru 
noile obiective industriale să în
ceapă cu 3—4 ani înaintea intrării 
lor în funcțiune. La celelalte între
prinderi acțiunea de calificare și de 
ridicare a nivelului profesional este 
privită nu numai sub aspectul sa
tisfacerii necesităților curente ale 
producției, ci și în perspectivă, a- 
vîndu-se în vedere dezvoltarea aces
tora, creșterea nivelului tehnic prin 
înzestrarea cu noi mașini și utilaje. 
Pregătirea cadrelor și ridicarea ca
lificării lor sînt asigurate atît prin 
sistemul învățămîntului profesional 
și tehnic, cît și prin forme speciale 
— cursurile de scurtă durată. Șco
lile profesionale și tehnice consti
tuie principala „pepinieră" a între
prinderilor. în acest an aproxima
tiv 55 la sută din necesarul munci
torilor calificați vor fi absolvenți 
ai școlilor profesionale.

Un rol important în acțiunea de 
pregătire a muncitorilor au for
mele de calificare la locul de mun
că, organizarea de cursuri în între
prinderi, cu sau fără scoaterea din 
producție. Calificarea la locul de 
muncă urmărește formarea deprin
derilor practice ale muncitorilor 
nou intrați în producție, a îndemî- 
nării necesare pentru executarea 
unei operații sau a unui grup de 
operații, dobîndirea anumitor cu
noștințe teoretice legate de specifi
cul procesului de producție.

în vederea perfecționării pre
gătirii muncitorilor au fost ini
țiate, > j-
cursuri 
rii pentru 
de cunoștințe suplimentare în pro
fesia lor. Din experiența uzinelor 
„Electroputere“-Craiova, „Tracto
rul" și „Steagul roșu" din Brașov, 
„Grivița roșie" din București reie
se că în această acțiune se obțin 
rezultate bune numai dacă diferi
tele cursuri sînt organizate în mod 
diferențiat pe ateliere, meserii și 
specialități, ținîndu-se seama de 
vechimea în meserie și de gradul ca
lificării. în aceste uzine au fost asi
gurați lectori dintre cadrele tehnice 
cu o bună pregătire teoretică și ex
periență în producție, lecțiile fiind

predate în strînsă legătură cu nou
tățile apărute în tehnică, cu sarci
nile și cerințele concrete ale pro
ducției, la un nivel accesibil pre
gătirii cursanților.

Tehnica nouă presupune ca mun
citorul să-și însușească în mod a- 
profundat și multilateral cunoștin
țele de specialitate, bhiar dacă a- 
cestea nu privesc nemijlocit produ
sul sau mașina la care lucrează. De 
aceea, nu poate fi considerată decît 
nepotrivită, lipsită de perspectivă, 
tendința conducerilor unor între-

prezintă multiple avantaje econo
mice. în 1964 la uzinele „23 August", 
„Grivița roșie" și „Vulcan" a fost 
organizat un curs centralizat pe 
minister, cu scoatere din producție, 
pentru controlul nedistructiv al pie
selor de mașini, altul la uzinele 
„Steagul roșu" privind metodele 
moderne de vopsire șl controlul 
vopsirii industriale, iar la uzinele 
„Tractorul" — pentru controlul mo
dern al roților dințate. Extinderea 
mecanizării și automatizării proce
selor de producție, introducerea de 
noi procedee tehnologice, creșterea 
exigenței față de calitatea produse
lor determină modificări și în 

muncitorilor, 
unor noi me-

lor determină 
structura calificării 
marcate de apariția 
serii, specialități etc.

Planul pe anul 
de asimilarea și trecerea la fabri
cația de serie a noi mașini, utilaje 
și instalații de complexitate ridica
tă : instalațiile de foraj 4 DH-315 
pentru 7 000 m adîncime, locomo
tive Diesel hidraulice, utilaje textile, 
diferite tipuri de mașini agricole

1965 preve-

La uzinele din Ploiești, aproape 1 800 de muncitori și tehnicieni
frecventează cursurile de ridicare a calificării profesionale. în fotografie: 
ing..ierul Gh. Dabija vorbește unui grup de muncitori despre utilizarea 

rațională a cuțitelor de așchiere la executarea sapelor de foraj

la 
de

locul de 
ridicare 

cei care

muncă, și 
a califică- 
au nevoie

prinderi de a pregăti cadre doar 
pentru nevoile limitate, dintr-un a- 
numit moment, ale locului de mun
că. înseși utilajele complexe și pro
gresele continue ale tehnologiei de 
fabricație pun în fața muncitorilor 
cerințe mereu mai înalte, solicitînd 
competență și pricepere. Evident, 
eficacitatea organizării și desfășu
rării cursurilor de scurtă durată 
trebuie apreciată după rezultatele 
obținute în îmbunătățirea calității 
producției, creșterea productivității 
muncii, folosirea materiilor prime 
și materialelor.

Pe ce se pune accentul în pre
zent pentru ca pregătirea mun
citorilor să meargă în pas cu 
tehnica nouă ?

Majoritatea muncitorilor care nu 
sînt înscriși la cursurile de scurtă 
durată participă la conferințe, 
sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice, simpozioane, schimburi 
de experiență și demonstrații 
practice în legătură cu apli
carea procedeelor tehnologice mo
derne. Tehnica merge mereu înain
te, se perfecționează într-un ritm 
extrem de rapid. De aceea este deo
sebit de important să existe o grijă 
permanentă pentru buna organizare 
și creșterea eficienței formelor de 
propagandă tehnică.

în ultimii ani au luat o mare 
extindere procedeele moderne de 
turnare, de prelucrare a metalelor, 
de control al calității unor piese 
etc. Firește, folosirea tehnicii noi

etc. Toate acestea pun sarcini spo
rite în creșterea calificării cadre
lor, întrucît produsele trebuie rea
lizate la un înalt nivel tehnic. Uzi
nele respective au luat măsuri din 
timp pentru crearea de cursuri de 
specializare în vederea cunoașterii 
detaliate a particularităților con
structive și funcționale ale noilor 
mașini și utilaje. Necesitatea folo
sirii cît mai raționale a mașinilor- 
unelte cu comandă program, intro
duse de curînd în fabricație de se
rie la uzinele „Strungul" din Arad, 
a impus organizarea de cursuri de 
specializare a unui număr de 
maiștri și tehnicieni. Totodată, 70 
de ingineri și cadre de conducere 
din întreprinderi participă în pre
zent la cursuri de specializare în 
domeniul mecanizării, automatiză
rii și utilizării mașinilor electronice 
de calcul.

Conducerilor de întreprinderi le 
revine sarcina de a sprijini în 
mai mare măsură organizarea 
cursurilor și în special avizarea 
programelor cursurilor de scurtă 
durată, a tematicii expunerilor și 
schimburilor de experiență pentru 
ca acestea să corespundă cît mai 
deplin sarcinilor planului de pro
ducție.

Rezultatele obținute pînă acum 
în acțiunea de ridicare a nivelului 
pregătirii profesionale și măsurile 
luate în acest an vor contribui la 
îndeplinirea sarcinilor sporite ce 
revin întreprinderilor constructoare 
de mașini.

O ENCICLOPEDIE MEDICALĂ POPULARĂ
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TINEREȚEA ȚÂRII DE SUS
(Urmare din pag. I-a)

zinc și plumb, descoperite în apro
pierea văii Bistriței, vor ii transpor
tate spre stația de spălare de la 
Ostra cu vagonete autodescărcătoa- 
re. întreaga operație de transportare 
va fi dirijată prin telecomandă, de la 
cabina dispecerului.

La Ostra, așezare odinioară izola
tă și săracă, în creierii munților, s-a 
construit o monumentală uzină de 
spălare a minereurilor, au început să 
apară cele dinții blocuri muncitorești. 
Un nou oraș, cel mai tînăr poate, se 
pregătește să-și aprindă luminile pe 
harta patriei.

Echipele de geologi își continuă 
cercetările entuziaste și lucide prin 
munții Sucevei. Se pare că bătrînii 
munți ai Călimanului își vor spune 
și ei în curînd cuvîntul. Alte zăcă
minte vor ieși la iveală din inima 
neagră a pămîntului pentru a intra 
în circuitul economic al țării, sporin- 
du-i puterea și frumusețea.

De la „Rarău" la marele 
stup din Bucecea

Pe drumuri străvechi de oieri, aș
ternute azi cu covoare negre de bi
tum, grăbesc, în fiecare dimineață, 
sute de autocisterne argintii spre 
cele mai îndepărtate comune. De la 
stațiile de răcire, laptele proaspăt își 
începe călătoria spre marile alam
bicuri.

La Vatra Dornei, insulă strălucitoa
re în peisajul înverzit de cetini, fa
brica de brînzeturi și lactoză, una 
dintre cele mai mari întreprinderi de 
acest fel din țară, produce vestitele 
cașcavaluri de Dorna, precum și ma
terie primă necesară obținerii penici
linei. Fabrica de conserve de lapte 
„Rarăul", această bijuterie arhitecto
nică, cu ziduri îmbrăcate în smalțuri 
albe este construită cu puțini ani în 
urmă la marginea Cîmpulungu-

lui. Prin . jgheaburile ei de alu
miniu, curg zilnic 100 000 litri de 
lapte filtrat, condensat și pulverizat 
în retorte, cazane și cilindri de metal 
ermetic închiși. Produsul final, praful 
acela fin și pur, în care mai stăruie 
lumina și mireasma pășunilor și fî- 
nețelor sucevene, e împachetat apoi 
în cutii cu emblema Rarăului, cunos
cute azi în întreaga țară. Dincolo de 
apa Șiretului, la Bucecea, își înalță 
silueta strălucitoare, dominînd cîm- 
piile Dorohoiului și Botoșanilor o 
altă mare și modernă întreprindere 
.— fabrica de zahăr. Spre rampele 
ei de descărcare se îndreaptă în 
fiecare toamnă trenuri lungi, vîr- 
fuite cu bogatele recolte de sfeclă de 
zahăr ale cooperativelor agricole de 
producție. înzestrată cu utilaje per
fecționate, cu mari bazine de fier
bere, cu instalații de concentrare și 
uscare, cu linii automate acționate 
pe cale electronică, fabrica de la 
Bucecea asigură prelucrarea a peste 
2 000 tone de sfeclă de zahăr în 24 
de ore. Un gigant la poarta cîmpiei, 
sau mai degrabă, un soi enorm de 
albină, cu superbe elitre de sticlă și 
cărămidă, din măruntaiele căreia, 
filtrată de impurități, concentrată la 
maxim, dulceața pămîntului apare 
sub forma cristalelor limpezi de 
zahăr.

Filatura de in și cînepă din Fălti
ceni, valorificînd alte bogății, trans
formă fuioarele inăriilor și cînepiști- 
lor din Moldova în fire trainice. Cele 
două întreprinderi din Botoșani, Fa
brica de confecții și Uzinele textile 
„Moldova", produc an de an canti
tăți tot mai 
brăcăminte.

lor care i-au făcut gloria, eu cred că 
s-ar potrivi și o statuie — ce motiv 
de cioplit în marmură pentru un 
sculptor inspirat : — a Bistriței".

E un fierbinte elogiu adus electri
ficării regiunii, conectării ei la siste
mul energetic național. Sub năvala 
fulgerelor de la Bicaz, marile uzine 
ale Țării de Sus și-au accelerat 
pulsațiile. O regiune care într-un 
răstimp atît de scurt și-a sporit 
într-o asemenea măsură produc
ția de bunuri materiale dă do
vadă de mare vitalitate. Cu întrea
ga patrie socialistă, prezentul ei se 
înscrie în vîrsta unei neîntrerupte 
tinereți.

mari de țesături și îm-

★
ani în urmă scriitorul 
care a îndrăgit melea- 
de Sus și pe care, în

Cu cîțiva 
Geo Bogza, 
gurile Țării 
semn de deosebită prețuire, oamenii 
muncii de aici l-au propus să-i re
prezinte pentru a treia oară în 
forul suprem al țării, scria : „în 
parcul Sucevei, printre stc Iulie ce-

Un număr apreciabil de cunoscuți 
medici au realizat recent o enciclope
die medicală populară, intitulată 
A.B.C.-ul sănătății, editată de Editura 
medicală.

Cartea, așa cum se arată în prefața 
semnată de acad. Th. Burghele, recto
rul Institutului Medico-Farmaceutic din 
București, „corespunde unor cerințe 
vechi ale cititorilor" care, trebuie adău
gat, sînt din ce în ce mai numeroși, 
ca urmare a culturalizării masive a 
populației din țara noastră, a vastei ac
tivități de educație sanitară.

Din analiza chiar numai a unei 
părți din cele cîteva sute de definiții 
și noțiuni medicale cuprinse în această 
enciclopedie medicală populară (orîn- 
duirea lor alfabetică și nu pe specia
lități ușurează cititorilor găsirea ele
mentelor care-i interesează), se poate 
cu ușurință constata conduita de expu
nere pe care a avut-o colectivul de au
tori. Din punct de vedere ideologic, 
merită să fie semnalate concepția și 
analiza materialiste sub care sînt pre
zentate toate definițiile și noțiunile re
date în text. Se remarcă în același 
timp grija de a folosi numai cuvintele 
tehnice accesibile publicului nostru ne
medical, înlăturarea cu circumspecție

a explicațiilor unor mecanisme biolo
gice care cer o pregătire profesională 
deosebită, de specialitate; sprijinirea 
unor noțiuni prevăzute la o literă oare
care de către alte noțiuni contingente, 
existente la alte litere ale enciclopediei; 
expuneri succinte și pe cît posibil com
plete ale multor fenomene și procese 
biologice legate de problemele medi
cale ; prezentarea mai ales a noțiunilor 
medicale clasice, fără ca noțiunile noi, 
care n-au căpătat amprenta științifică a 
faptelor riguros verificate, să lipsească 
etc.

Alături de definițiile și noțiunile me
dicale, cartea cuprinde și biografiile 
unor medici și ale unor oameni de 
știință din țara noastră sau din alte țări, 
care au servit prin lucrările lor, în de
cursul timpului, la orientările esențiale 
medicale. Descrierea, chiar sub formă 
succintă, a vieții și muncii unor mari 
figuri ale științei medicale are meritul 
să dovedească încă odată cititorilor că 
descoperirile medicale nu sînt și nu pot 
fi obiectul unor întâmplări, așa cum 
mai cred cîteodată unii oameni neavi
zați, ci ele sînt de fapt fructul unei 
îndelungate și susținute munci de ob
servație și de cercetare științifică.

In sfîrșit, menționăm faptul că ori de 
cîte ori a fost nevoie să se sintetizeze 
noțiunile și descrierile aparatelor și sis
temelor corpului omenesc sau ale apa
raturii medicale, colaboratorii acestei 
enciclopedii, cu o putere de redare su
gestivă care merită a fi subliniată, nu au 
precupețit nici un moment avantajele 
îmbogățirii textelor mai aride cu icono
grafia adecvată — fotografii, grafice, 
desene etc — ceea ce adaugă mult la 
reușita cărții.

Editarea A.B.C.-ului sănătății împli
nește, în forma cea mai apropiată de 
gustul și dorința publicului nostru ne
medical, o lipsă de mult timp resimțită. 
Deși cartea mai poate fi îmbunătățită — 
atît în ce privește textul actual, cît și 
noile definiții și noțiuni impuse de 
mersul înainte al științelor medicale — 
credința mea este că prezenta ediție a 
Enciclopediei medicale populare va fi 
larg folosită atît de către activiștii 
Crucii Roșii și ai altor instituții cu 
preocupări similare, cît și de către toți 
cei ce doresc să-și lărgească cunoștin
țele în domeniul sănătății și al mijloa
celor de apărare a acesteia.

Comitetul de redacție și Editura Me
dicală au 
publicului 
și cultură, 
medicinei, 
instructivă.

reușit să pună la îndemîna 
nostru, dornic de instruire 
o carte de popularizare a 
deopotrivă de utilă și de

Prof. N. NESTORESCU 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne
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Iul G. BarlțiuViața șl Ideile
(studiu introductiv, antologie și 
note de Radu Pantazi — Editura 
științifică).

■

Un document zguduitor
Editura politică a pus la îndemîna citi

torilor din tara noastră traducerea cărții 
lui Jacques Delarue — „Istoria ~ 
tapoului", publicată în colecția 
grandes etudes contemporaries" a 
rii franceze Fayard.

Rod al unor ample și profunde 
tigafii făcute de autor timp de aproape 
10 ani, ca și al cunoștințelor dobîndite 
în virtutea funcțiilor pe care el le-a ocu
pat în Siguranfa generală franceză, cele 
peste 500 de pagini ale lucrării, bazată 
pe un vast material inedit cercetat cu 
meticulozitate, dezvăluie monstruoasa ac
tivitate a mașinăriei naziste, de la ge
neză pînă la prăbușire. Monografia isto- 
rico-publicistică a lui Delarue înfățișează 
totodată întregul sistem al politiei hitle
riste, complicitatea și confruntarea ascun
să sau fățișă dintre Gestapo și Wehr
macht, convulsiunile interne ale nazismu
lui și, într-o anumită măsură, legătura 
dintre ascensiunea hitlerismului și spriji
nul primit de el din partea dreptei con
servatoare germane tradiționale, a marii 
frianje din Germania și de peste grani
țele ei. Lucrarea dezvăluie cu pregnantă 
rolul jucat de corpul de comandă al 
Wehrmachtului în instaurarea și menține
rea mai brie de un deceniu a regimului 
hitlerist, pe care l-a slujit fără rezerve.

O scurtă. incursiune în preistoria regi
mului hitlerist înfăfișează cititorilor, în li
nii generale, premisele nașterii și dezvol
tării nazismului. Deși autorul nu insistă a- 
supra analizei coordonatelor social-econo- 
mice ale acestui proces, surprinzînd 
numai sumar și chiar unilateral unele as
pecte ale acestora, concluziile privind ca
racterul statului hitlerist și al aparatului 
său represiv sînt logice, exacte.

Este disecat pînă în laturile cele mai 
intime fiecare element component al an
grenajului polijienesc nazist: S.A.-ul (ba
talioanele de asalt), S.S.-ul (trupe de pro
tecție), Gestapoul (politia secretă de stat), 
R.S.H.A. (Biroul central al Siguranței 
Reichului). Nu numai Germania, ci Europa 
întreagă era consemnată în fișele meticu
los organizate^ în clădirea de la nr. 8 a 
străzii Prinz Albrecht din Berlin, unde se 
afla centrala Gestapoului. Aici, în raport 
cu ideologia și practica nazismului, era 
controlat pulsul gîndirii și acțiunii, înce- 
pînd de la cel mai neînsemnat individ 
pînă la cele mai variate comunități uma
ne, de la cătunul umil la marile organi
zații statale. Așa cum remarca avocatul 
general american Thomas I. Dood, citat 
de Delarue, „Faptul că era mișcat un bu
fon de la radio, o umbră de dezapro
bare care trecea pe obraz, secretul ab
solut dintre preot și cel care se spove
dește, vechea încredere dintre tată și fiu, 
pînă și fainele sacre ale căsniciei, toate 
intrau în preocupările lor".

Această imensă mașină a morții a fost 
instrumentul care a pus în aplicare în Ger
mania și apoi pe un vast teritoriu — de 
la Atlantic la Volga, din extremitatea nor
dică a Norvegiei pînă în deșerturile tori
de ale Africii — concepția scelerată a

Ges- 
„Les 

editu-

inves-

£

Iul Hitler: „teroarea este cea mai puter
nică armă politică". „Mie tmi trebuie — 
vocifera el — oameni cu pumnul tare, 
care nu se împiedică în principii cînd tre
buie să asasineze pe cineva. Și dacă îi 
vor fura cu acest prilej ceasul sau giuvae- 
rurile, puțin îmi pasă". Prin acești indivizi 
cu pumnul tare, care nu cunoșieau decît 
un precept — „Kadaverische Gehorsam- 
keit" (supunere de cadavru) — crima a 
fost organizată la proporjii de masă, iar 
jaful nu s-a redus doar la ceasuri și giu- 
vaeruri, ci a căpătat dimensiuni continen
tale.

De la puciul din 1923 pornit de la be
răria Burgerbrăukeller din Munchen, tre- 
cînd peste incendierea Reichstagului, pînă 
la zidurile temnițelor și gardurile electri
zate ale lagărelor de concentrare, la în
robirea și jefuirea unor popoare întregi, 
tot lanțul acestor grozăvii fără precedent 
în istorie, descrise în cartea lui Delarue, 
stigmatizează Gestapoul și întregul apa
rat hitlerist drept cea mai odioasă unealtă 
ucigașă îndreptată împotriva omului, a 
libertății și drepturilor lui fundamentale.

Ca și din alte lucrări cunoscute publi
cului nostru („Flagelul Zvasficei", „S.S. în 
acțiune" etc.), din paginile acestei cărți 
se ridică acuzatoare memoria a milioane 
și milioane de oameni care au fost schin- 
giuiți, împușcați, arși de vii, asfixiafi în 
camerele de gazare, în noaptea sîngeroa- 
să al cărei văl a fost abătut asupra lumii 
de urgia nazistă.

Un capitol al cărții este intitulat „Mar
tiriul teritoriilor din Răsărit". Deși docu
mentarea folosită este mai restrînsă în 
comparație cu cea referitoare la regiunile 
vest-europene, Delarue subliniază că în 
Est, în Polonia, în teritoriile vremelnic 
cotropite ale Uniunii Sovietice, „...naziștii

s-au dedat le o exterminare sistematică, 
care întrece orice închipuire. Dacă în 
apusul Europei ei alternau teroarea cu 
apelurile la colaborare, în regiunile ră
săritene nu s-a făcut nici o încercare ds 
acest fel. 
xate atît 
pentru a

Privind 
burgheze 
burghez este considerată un „i 
social" menit să asigure „i 
făjenilor, a drepturilor și libertăților lor", 
autorul, în aefiunea de denunțare a Ges
tapoului, are uneori în vedere doar făp
tui că acesta a atentat cu brutalitate la 
imaginea idilică a instituției polifienești 
burgheze. De aici și tendința de a da, în 
unele privințe, ororilor hitleriste explicații 
de natură psihopatologică, rupte de fac
torii economici, sociali și politici deter
minant. Cartea este deficitară în ceea 
ce privește elucidarea gravei răspunderi 
purtate pentru ascensiunea fascismului 
german de marile concerne și monopo
luri internafionale. In ansamblu, însă, „Is- 
toria Gestapoului" este extrem de valo
roasă prin puternica și consecventa de
mascare a aparatului de represiune na
zist, a căpeteniilor Wehrmachtului, ca și 
a unor cercuri conservatoare ger
mane, prin demonstrarea eșecului total 
al sforjărilor hitlerismului de a subjuga 
popoare întregi, de a le transforma în 
turme de sclavi sau chiar a le face să 
dispară ca națiuni de pe supratafa pă
mîntului.

întreaga carte reprezintă un vibrant apel 
la forja solidarității umane de a face to
tul pentru a zădărnici repetarea unor ast
fel de crime, prin natura lor imprescripti
bile, un avertisment acelora care ar uita 
că istoria nu amnistiază.

ME URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„Cititorii despre
Sub acest titlu, în numărul 6497 

al ziarului nostru au apărut cîteva 
scrisori în care muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la uzinele „Repu
blica" și „23 August" din Capita
lă făceau unele observații și propu
neri privitoare la cartea tehnică.

în răspunsul primit la redacție din 
partea conducerii Editurii tehnice se 
spune, printre altele : „Vă informăm 
că, în parte, problemele ridicate de 
cititorii cărții tehnice în articolul a- 
părut în ziarul Scînteia din 12 ia
nuarie 1965 vor fi rezolvate chiar în 
cursul acestui an. Astfel, în planul 
editurii noastre sînt prevăzute să a- 
pară, în „Colecția de atelier", urmă
toarele lucrări din tematica indica
tă de cititori în articolul mențio
nat : Mărirea durabilității matrițelor,

CINEMATOGRAFE : O stea cade din 
cer — cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete nr.' 1334 
— orele 17 și seria de bilete nr. 1 308 — 
orele 20). Paula captivă : Luceafărul 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fero
viar (9,15: 11,30: 14; 16,30; 19; 21,30), Me
lodia (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic: Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
Titanic vals : Republica (9,30; 11,15; 14;

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Rigoletto — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Regele I.ear — (orele 19,30), (sala Stu
dio): Patima de sub ulmi — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandia" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Opera de trei parale — (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A): Fii cu
minte, Cristotor ! — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Magheru): Luna 
dezmoșteniților — (orele 19,30), (sala Stu
dio): Sonet pentru o păpușă — (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): 
Vulpile — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copil (Str, Eremla Grlgorescu nr. 24): 
Vis vesel — (orele 9,30). Teatrul regional 
București (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Poveste de lamă — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții 
sale — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50): Drumul 
piperului — (orele 9), (sala din str. Aca
demiei nr. 18) : Băiatul și vîntul — (o- 
rele 16), Eu șl materia moartă — (orele
20.30) . Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Carnaval la Tă- 
nase — (orele 20). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): O carte 
despre frumusețe — (orele 20). Circul de 
stat : Circus București — (orele 20).

Două epoci într-o Imagine : cetatea de scaun a lui Ștefan și noile con
strucții ale Sucevei

Aceste teritorii trebuiau ane- 
pentru a fi colonizate, cît și 
constitui o rezervă de sclavi", 
lucrurile prin prisma concepției 
potrivit căreia poliția statului 

(instrument 
(Ocrotirea ce-

Const. ANTIP

cartea tehnică"
Pilirea și ajustarea. De asemenea, în 
proiectul planului de apariții pe 
anul 1966 sînt prevăzute să apară 
în aceeași colecție : Angrenaje (pen
tru muncitori), Prese cu excentric 
fabricate în R.P.R., precum și lu
crarea Repararea șt modernizarea 
mașinilor-unelte.

Redacția editurii studiază, de ase
menea, posibilitatea de a realiza o 
lucrare de lăcătușerie generală la 
nivelul cerințelor actuale și reținem 
pentru studiu propunerile de a edita 
o „Agendă a lăcătușului" și o lu- 
crare-album cu mașinile-unelte fa
bricate în țara noastră.

In acest an, se va reedita colecția 
de standarde de organe de mașini, 
iar în anul viitor tratatul de Organe 
de mașini de prof. Gh. Manea".
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Calea Africii de
(traducere din limba engleza — 
Editura politica).

Jack Woddis
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O istorie aObîrșia lucrurilor.
culturii omenirii de Julius E. Lips 
(traducere din limba germană — 
Editura științifică).

Cărfi apărute 
In Editura politică

Marxlsm-leninlsmul despre sta
tul socialist de I. Rădulescu, C. 
Vlad.
Sarcina de partid de ing. M. 
Tudose (în colecția „Construc
ția de partid și de stat").
Activul obștesc al organelor lo
cale de
Roșu.
Coloniile 
țescu.
Cum au 
negri de 
ducere din limba rusă).

Lucrări apărute 
în Editura științifică

Războiul gallic. Războiul civil 
de Caesar.
Reguli utile și clare pentru în
drumarea minții în cercetarea 
adevărului de Descartes.
Cuvinte rominești. O poveste a 
vorbelor de Sorin Stati.
Iranul de Gh. Popescu (în co
lecția : „Pe harta lumii”).

partid de Gheorghe

portugheze de L. Ni-

pierit milioane de
V. M. Travinski (tra-’

CINEMA • TELEVIZIUNE
16,30; 18,45; 21), București (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21). Veneția, luna și tu : Carpați 
(10; 12; 14; 16). Yokmok : Capitol (9,30; 
11.45; 14; 16,30; 19; 21,15), Flamura (10; 
12; 16; 18; 20). Moscova-Genova : Festival 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Excelsior 
(10; 12,15; 18,30; 20,30). Cerul n-are gratii: 
Victoria (orele 18,15). Răzbunătorul — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 16;
20.30) , Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Săl
batecii de pe rîul morții — cinemascop: 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cei șapte magnifici —cinemascop: 
Lumina (9; 12; 15; 18; 21). Poveste nein
ventată : Union (16; 18,15; 29,30), Flacăra 
(15,30; 17,45; 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). La patru 
pași de infinit : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (15,45; 18,15; 20,45). 
Romînla pe meridianele lumii — Cetă
țile chimiei — O noapte la Casa Scînteii
— Temelii de oțel — Prefață la un poem
— Poveste de primăvară : Timpuri Noi
(10—21 în continuare). Chitind în ploaie: 
Giulești (9,30; 12; 15: 17.30; 20), Aurora 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
înfrățirea între popoare (10,30; 15,15; 19). 
Eroi curajoși ca tigrii : Cultural (15,45; 
18,15; 20,30), Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Climate — cinemascop : Dacia (9; 12; 15; 
18; 21). Un nou Ghilgameș : Buzești
(15,30; 18; 20,30), Pacea (16; 18; 20). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Viață ușoară : Bucegl 
(10; 12 15; 16; 18,15; 20,30). Judecătorul de 
minori : Unirea (11; 16; 18.45; 20,30)
Munca (14: 16,15; 18,30; 20,45). Ah, Eva ! : 
Tomis (9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Reglarea 
automată a parametrilor industriali (I),

de ing. Iile Papadache de la Institutul 
de proiectări de aparataj electrotehnic 
și instalații de automatizare. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Micile gos
podine. 19,40 — Popas liric. 20,00 — Săp- 
tămîna. 21,00 — Din istoria artelor plas* 
tice și a fotografiei (I). 21,20 — Cetățile 
chimiei. 21,40 — Zile de vacanță... cu
cîntârețul Max Bygraves. în încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 

cer variabil, mai mult noros în Ardeal 
și Moldova, unde au căzut ninsori locale. 
Izolat, ninsoarea a avut caracter de 
averse. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit, predominînd din sectorul nord- 
vesț. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 11 grade la Miercurea 
Ciuc și 2 grade la Calafat. Local în su
dul țării s-a produs ceață. In București : 
Vremea a fost frumoasă dar rece, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sectorul nord. 
Temperatura maximă a fost de minus 
1 grad. Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 februarie. In țară : Vremea 
devine schimbătoare cu cer temporar 
noros. Va ninge local mai frecvent în 
sud-vestul țării, vîntul va sufla potrivit 
predominînd din est. Temperatura în 
cieștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 grade și minus 12 grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
minus 6 grade și 4 grade. Izolat ceață. 
In București : Vremea devine schimbă
toare cu cer temporar noros. Va ninge 
intermitent, vîntul va sufla potrivit din 
est. Temperatura în creștere ușoară.
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ANGAJAMENTE IN ÎNTRECEREA Cu prilejul aniversării Tratatului 
romino-sovietic

SOCIALISTĂ PE 1965
BUCUREȘTI

întreprinderea 
de prefabricate 
„Progresul"

Colectivul Fabricii de prefabrica
te „Progresul" din București a scos 
în evidență cu prilejul dezbaterii 
sarcinilor de plan pe anul 1965 noi 
posibilități de îmbunătățire a cali
tății prefabricatelor, de mărire a re
zistenței pieselor.

Angajamentul colectivului între
prinderii prevede să se realizeze 
peste sarcinile anuale de plan:

• 1 500 000 lei la producția glo
bală; • 1100 000 lei Ia producția 
marfă; • creșterea cu 0,5 la 
sută a productivității muncii;

• să se reducă cu 10 la sută 
procentul de rebuturi față deli
mita admisă;

• să se economisească 20 tone 
oțel beton prin reducerea pier
derilor admisibile.

Din care pînă la 1 Mai:
• 500 000 lei la producția glo

bală; • 400 000 lei la producția
marfă.

IAȘI

Fabrica
„Țesătura"

Analizînd cu spirit gospodăresc 
posibilitățile de valorificare a rezer
velor interne menite să ducă la îm
bunătățirea continuă a calității fire
lor și țesăturilor, la creșterea pro
ducției și productivității muncii prin 
ridicarea indicilor de utilizare a 
războaielor, colectivul întreprinderii 
„Țesătura" din Iași s-a angajat în 
întrecerea socialistă să depășească 
prevederile anuale ale planului cu :

• 860 000 lei la producția
globală; • 946 000 lei la produc
ția marfă ; • 9 000 kg fire bum
bac ; • 125 000 m p țesături de 
bumbac, din care 100 000 m p 
țesături de calitățile „extra" și 
I; • 0,4 la sută la productivi
tatea muncii; • 300 000 lei eco
nomii la prețul de cost; •
300 000 lei beneficii; • să obți
nă fire de calitatea A în pro
porție de 95,6 la sută, depășind 
planul de calitate cu 3 850 kg 
fire.

Din care pînă la 1 Mai:
• 250 000 lei la producția 

globală ; • 275 000 lei la pro

Campionate republicane
HOCHEI
Cea de-a treia etapă a turneului 

final al campionatului republican de 
hochei s-a încheiat cu rezultate 
scontate. Echipele de hochei studen
țești au suferit înfrîngeri catego
rice. Astfel, Tîrnava Odorhei a în
vins cu 12—4 (7—3, 2—1, 3—0) pe 
Știința București, iar Voința 
Miercurea Ciuc, după două re
prize în care a dominat net, a 
cîștigat la Știința Cluj cu 11—1 
(5—0, 5—0, 1—1).

în cel mai spectaculos meci al 
etapei s-au întîlnit formațiile bucu- 
reștene Steaua și Dinamo. Jueînd 
decis, în nota binecunoscută (si
guri pe contraatac și în șuturile de 
la distanță), Steaua a reușit să fruc
tifice majoritatea ocaziilor de gol. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul de 
4—2 (2—0, 3—1, 3—1).

Astăzi este zi de odihnă. Turneul 
se reia mîine.

TENIS
Ieri, în penultima zi a campiona

telor republicane de tenis de masă, 
care au loc în sala Dinamo, au fost 

Campionatele de tenis de masă continuă în sala Dinamo

ducția marfă ; • 3 000 kg fire 
de bumbac ; • 35 000 m p țesă
turi de bumbac ; • să depă
șească sarcina planificată de ca
litate cu 1000 kg fire de cali
tatea A și cu 40 000 m p țesă
turi de calitățile „extra" și I.

BRÂILA

Complexul
de industrializare
a lemnului

Colectivul Complexului de indus
trializare a lemnului din Brăila a 
stabilit ca în întrecerea socialistă să 
realizeze peste prevederile planului 
pe 1965 :

• 2 000 000 lei Ia producția glo
bală ; • 1 500 000 lei la producția 
marfă ; • un spor de 5 la sută la 
producția de placi aglomerate 
calitatea A ; • să sporească cu 1 
la sută productivitatea muncii ; 
• 340 000 lei economii la prețul 
de cost; • 500 000 lei beneficii.

Din care pînă la 1 Mai :
• 400 000 lei la producția glo

bală ; • 250 000 lei la producția 
marfă.

Depășirea planului la producția 
valorica va rezulta din obținerea 
unor produse mai valoroase, ca ur
mare a depășirii planului la plăci a- 
glomerate din lemn și cherestea de 
fag de calitate superioară și prin 
realizarea de tipuri superioare de 
lăzi de fag. Planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice prevede, printre 
altele : punerea în funcțiune a coji- 
torului tambur, care va duce la îm
bunătățirea calității plăcilor aglome
rate ; studierea de noi rețete de fa
bricație a pastei fosforice cu mate
riale din țară pentru îmbunătățirea 
aprinderii chibriturilor.

Intr-una din secțiile Complexului de industrializare a lemnului Brăila

cunoscuți campionii în probele de 
dublu. Proba feminină a revenit ju
cătoarelor Ella ' Constantinescu și 
Maria Alexandru, care, într-un 
meci atractiv, au învins cu scorul 
de 3-2 perechea Catrinel Folea — 
Eleonora Mihalca. La dublu mixt au 
terminat învingători Radu Negules- 
cu și Maria Alexandru. La dublu 
bărbați au cîștigat perechea Negu- 
lescu — Rethi.

Astăzi au loc ultimele întreceri. 
Indiferent de rezultatele care se vor 
obține în proba de simplu masculin, 
Radu Negulescu nu mai poate pier
de titlul de campion. La feminin, 
noua campioană va fi decisă între 
Maria Alexandru și Ella Constanti
nescu.

VOLEI
Joi după amiază a avut loc în 

sala Floreasca partida de volei mas
culin dintre echipele Rapid și 
Steaua. Voleibaliștii de la Rapid au 
învins relativ ușor. Primul set a re
venit echipei Steaua (15—12) ; apoi 
Rapid a obținut trei seturi (15—9, 
15—12, 15—8).

Ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a or
ganizat joi după-amiază o întîlnire 
prietenească cu prilejul celei de-a 
XVII-a aniversări a semnării Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Uniunea So
vietică și R. P. Romînă.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
năraș, Chivu Stoica, Constantin Tuzu,

Întoarcerea tovarășului alexandru birlădeanu
DE LA LUCRĂRILE C.A.E.R.

Joi dimineața s-a întors în Ca
pitală tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, re
prezentant al R. P. Romîne în 
C.A.E.R., care a participat la lucră
rile celei de-a 19-a sesiuni a 
C.A.E.R. și la a 16-a ședință a Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.

INFOR MÂȚII
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Populare Chineze, Cen I, 
a trimis o telegramă de răspuns mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, prin care exprimă sincere 
mulțumiri pentru felicitările adresa
te cu prilejul numirii sale în funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Populare Chineze.

Expoziția de arheologie și artă 
turcă, deschisă în Capitală sub aus
piciile Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a fost 
vizitată joi dimineața de Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț a R. P. Romîne. Oaspeții au 
fost întîmpinați de prof. Ascanio 
Damian, rectorul Institutului de 
Arhitectură „Ion Mincu“ și de Va
lentin Lipatti, delegatul permanent 
al R.P. Romîne la U.N.E.S.C.O. A

întreceri ale sportivilor romîni
in „Cupe ale campionilor europeni"
• Mîine fa Floreasca, întreceri de volei • Echipa 
de polo Dinamo se pregătește pentru turneul 
din Suedia

Sala Floreasca din Capitală găz
duiește mîine, în program cuplat, 
întîlnirile retur din cadrul „Cupei 
campionilor europeni' la volei între 
echipele campioane ale țarii noastre 
— Dinamo București (feminin) și Ra
pid București (masculin) — și for
mațiile clubului Galatasaray Istan
bul. In deschidere, de la ora 17,30, 
se vor întîlni echipele feminine, 
după care se va desiășura partida 
masculină. întîlnirea feminină va fi 
condusă de italianul Gino Caputto, 
iar cea masculină de maghiarul 
Laszlo Meszaros. După cum se știe, 
în partidele din tur echipele țarii 
noastre au cîștigat cu scorul de 
3—0.

★
Echipa de polo pe apă Dinamo 

București se pregătește intens în ve
derea participării la preliminariile 
„Cupei campionilor europeni", pro
gramate în a doua jumătate a lunii 
iebruarie. Din lotul echipei fac par

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In diferite orașe din Europa s-au 

disputat miercuri mai multe meciuri 
internaționale amicale, precum și în- 
tîlniri din cadrul cupelor continentale. 
La Istanbul, formația iugoslavă Par
tizan Belgrad a învins cu 2—0 (1—0) 
echipa Fenerbahce, iar la Hamburg re
prezentativa R. P. Polone a făcut joc 
egal 2—2 (2—0) cu o combinată a clu
burilor S.V. Hamburg-Hanovra 96. Se
lecționata Elveției a susținut un meci 
de verificare la Florența cu echipa, lo
cală Fiorentina. Au cîștigat fotbaliștii 
italieni cu 2—1 (1—0). în meciul retur 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor", disputat la Cardiff, 
formația Saragossa a întrecut cu 1—0 

Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.MJl., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

(Agerpres)

In Gara de Nord au fost de față 
tovarășii Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
unor ministere și instituții economi
ce. A fost prezent Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București. (Agerpres) 

fost prezent S. A. Mardin, ambasa
dorul Turciei la București.

Joi la amiază s-a deschis în Ca
pitală, în sala Consiliului local al 
sindicatelor din Bd. 6 Martie, ex
poziția cărții italiene, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice în
tre R. P. Romînă și Italia. Expozi
ția cuprinde aproximativ 1 000 de 
cărți din toate domeniile. Au parti
cipat Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Institutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și C.S.C.A., 
oameni de artă și cultură, precum 
și membri ai Ambasadei Italiei la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic. Au luat cuvîntul Aurel 
Mihale, președintele Consiliului edi
turilor din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, și Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

te, printre alții, Zahan, Kroner, Măr- 
culescu, Grințescu, Popa, Novac și 
Mihăilescu.

Dinamo București va evolua în se
ria a Il-a (grupa A) în orașul suedez 
Eskilstuna, alături de echipele Di
namo Magdeburg (R.D.G.), S.K. Tu- 
nafors (Suedia) și Polonia Bytom 
(R. P. Polonă). în grupa B a acele- 
eași serii vor juca echipele Clubului 
Marinei din Moscova, Cerveno 
Zname Solia și DZV Delft (Olanda).

Jocurile din seria I se vor disputa 
la Tourcoing (Franța) cu participa
rea echipelor campioane ale Iugo
slaviei, Italiei, Spaniei, R. F. Germa
ne, Belgiei, Austriei, Greciei și Fran
ței.

In semifinale se califică primele 
două echipe din fiecare grupă. A- 
ceste turnee vor avea loc între 19 
și 21 martie la Genova și Magde
burg. Finala este programată între 
9 și 11 aprilie într-un oraș încă ne
desemnat.

pe Cardiff City și s-a calificat pentru 
semifinala competiției.

e După cum se anunță din Londra, 
guvernul britanic a hotărît crearea 
unui „Consiliu național al sporturilor", 
destinat să favorizeze dezvoltarea spor
tului amator în Marea Britanie. Pre
ședintele acestui organism va fi d. Ho
well, ministru însărcinat cu problemele 
sportive, iar director tehnic Walter 
Winterbottom, fostul antrenor al echi
pei de fotbal a Angliei.

• în turneul internațional de fotbal 
de la Santiago, selecționata R. S. 
Cehoslovace s-a clasat pe locul trei, 
învingînd cu 4—2 (3—1) formația chi- 
liană Universidad.

Șlep 
din beton

De curînd, pe Elba, în R. S. 
Cehoslovacă, a efectuat o cursă de 
probă un șlep construit din beton. 
Vasul a fost realizat după un pro
iect al întreprinderii pragheze 
„Hydroproiekt", la șantierele na
vale din Stechovice. Pe fundul 
din armătură de oțel a fost turnat 
un amestec special de beton rezis
tent la apă. Șlepul va servi la 
transportul nisipului pentru șan
tiere de construcție.

Construcții 
de locuințe

In ultimul timp, capitala R. P. 
Polone, Varșovia, s-a extins cu 
noi cartiere muncitorești, iar în 
centrul capitalei se înalță un an
samblu arhitectonic care va cu
prinde 22 de blocuri moderne. In 
mai multe centre industriale cum 
sînt Lublin, Cracovia, Bydgoszcz 
și altele, în care populația crește 
deosebit de rapid, se vor construi 
în acest an cu 30—40 la sută mai 
multe locuințe decît în 1964. 
Se prevede ca în acest an 50 la 
sută din blocuri să fie realizate 
prin metode industriale.

Scurtă călătorie prin Gobi
Mașina se îndreaptă spre Man- 

dal-Gobi, centrul aimacului Gobi 
Central din R. P. Mongolă. Oco
lind muntele Bogdo-Han, care se 
înalță la sud de Ulan Bator, ne 
oprim în punctul cel mai înalt al 
defileului Zosîn-dava. In fața 
noastră se întinde cit poți cuprin
de cu privirea cîmpia netedă stră
lucind în soare. In aerul transpa
rent al dimineții putem distinge 
pînă departe turmele păscînd și, 
din loc în loc, șirele de fîn care de 
aici, de sus, apar minuscule.

La circa 100 km vest de Mandal- 
Gobi, în localitatea Țagan-Ovo, se 
află o mină de cărbune unde ex
ploatarea se face „la zi". Cărbune
le se află la o adîncime de nu
mai 5 metri. Cînd ne apropiem de 
exploatare, primul lucru care ne 
atrage atenția este numărul redus 
de oameni ocupați. Se aude doar 
țăcănitul caracteristic al buldoze
relor sau duduitul autocamioanelor 
care se îndreaptă spre excavatoare.

— Extracția de cărbune este aici

DE PRETUTINDENI
SISTEM ELECTRONIC 

DE CONDUCERE A NAVELOR 
OCEANICE

La Leningrad a fost elaborat un sis
tem electronic care va conduce, pe a- 
pele oceanelor, o navă comercială au
tomatizată.

Mașinii electronice de calcul, care 
va fi instalată la bordul navei, îi vor 
fi subordonate timonierul automat, 
odograful, indicatoarele sistemelor de 
radionavigație, aparatul radar și alte 
dispozitive automate care vor permite 
să se reducă la jumătate numărul 
membrilor echipajului. In cazul ivirii 
unei nave venind în întîmpinare, sau 
a unui iceberg, navigatorul automat 
va stabili ce manevră trebuie efec
tuată.

Mașina electronică de bord va fi 
ajutată de un centru de calcul al Mi
nisterului Flotei Maritime, instalat pe 
țărm. Bazîndu-se pe prevederile apro
piate ale timpului, el va corecta tra
seul navei, stabilind itinerariul cel mai 
sigur și economic.

UNDE A AVUT LOC BĂTĂLIA 
CU MORILE DE VTNT ?

Trei sate spaniole din provincia 
Mancha : Mota del Cuerco, Campo 
de Criptana și Consuegra sînt intr-o 
întrecere amicală. Intr-adevăr, marea 
problemă este de a ști în care punct 
din aceste localități ar fi avut loc ma
rea bătălie a lui Don Quijote cu mo
rile de vînt. De mai multe luni, scrii
tori, pictori și specialiști în operele lui 
Cervantes își spun părerea în această 
privință. Scopul final este construirea 
unui monument închinat lui Don 
Quijote pe locul care va părea să co
respundă cel mai bine descrierii făcu
te de Cervantes.

TEXTE DIN ANUL 2 600 î.e.n.

O echipă de arheologi americani, 
care a efectuat săpături în sudul Ira
kului, a descoperit 180 fragmente de 
table cuprinzînd texte scrise în siste
mul cuneiform din vechea cultură 
sumeriană. Cercetătorii americani a- 
preciază că aceste texte datează din 
anul 2600 î.e.n. Textele cuprind liste 
de cuvinte și exerciții copiate — 
după părerea savanților — de către 
scribi care studiau sistemul de scriere 
cuneiformă. Cuvintele înscrise pe a- 
ceste table indică nume de zei, locuri, 
diverse materiale și profesii.

Maeștri ai artei populare
In R. P. Ungară, 33 de coope

rative se îndeletnicesc cu produc
ția de obiecte de artă populară. In 
ultimul deceniu, 60 de artiști — 
sculptori, pictori, ceramiști — au 
primit titlul de „Maestru al artei 
populare". Munca celor 30 000 de 
oameni care lucrează în acest do
meniu este îndrumată de Consi
liul artei populare. In vederea sti
mulării interesului tineretului pen
tru arta populară, s-au creat cîte- 
va școli unde elevii își însușesc 
tainele sculpturii în lemn, ale ce
ramicii etc.

mecanizată — ne spune directo
rul minei, Aviriin Namsuren, un 
om de vreo 30 de ani. Roca de la 
suprafață e aruncată în aer; ste
rilul se înlătură cu buldozerele, a- 
poi vin excavatoarele care scot 
cărbunele și-l încarcă în autoca
mioane. In total la mină lucrează 
numai 50 de oameni; un colectiv 
mic, dar harnic și strîns unit. Toc
mai de aceea planul de producție 
pe anul 1964 a fost îndeplinit încă 
în luna septembrie, ceea ce a 
permis ca pînă la sfîrșitul anului 
mina să dea zeci de mii tone de 
cărbune peste plan.

In continuare, drumul nostru 
șerpuiește printre coline cu pantă 
lină, în timp ce în jur stepa cu 
reflexe aurii încîntă ochiul. Ici-colo 
întîlnim turme de oi și capre, her
ghelii de cai, cirezi de cămile și 
vite. Din cînd în cînd deasupra 
noastră trec în zbor rapid stoluri 
de potîrnichi cu aripi prelungi, 
cum se întîlnesc numai în Gobi. 
Curînd apar în zare niște clădiri

MEMBRI Al FAMILIEI TRUJILLO 
CONDAMNAȚI ÎN CONTUMACIE

Un tribunal din Republica Domi
nicană a condamnat, în contumacie, 
mai mulți membri ai familiei fostului 
dictator Trujillo la muncă silnică pe 
termene între 10 și 30 ani. Astfel, 
Rafael Trujillo a fost condamnat la 
30 ani muncă silnică pentru asasina
rea a cinci persoane într-o închisoare, 
iar Romeo Trujillo Molina tot la 
30 ani pentru două asasinate. Un alt 
membru al familiei, Luis Rafael Tru
jillo, a fost condamnat la 10 ani mun
că silnică pentru deturnare de fon
duri publice.

10 000 KM PRIN SAHARA

O expediție belgiană transsahariană 
s-a înapoiat zilele trecute la Bruxelles. 
Cei 12 membri ai ei, folosind trei 
autovehicule, au parcurs în două luni 
în total 25 000 km, din care 10 000 km 
prin Sahara. Potrivit afirmațiilor bel
giene, aceasta este prima traversare a 
pustiului în direcția vest-est — între 
Agadir și Port Safaga.

RECORD DE VITEZA

Federația internațională de auto
mobilistică (F.I.A.), cu sediul la Pa
ris, a omologat recordul de viteză de 
863 km pe oră, realizat de america
nul Art Arfons, cu un automobil cu 
reacție. Art Arfons, primul american 
care a devenit deținător al recordului 
de viteză în ultimii 30 de ani, a fo
losit un vehicul cu un motor cu reac
ție de la un avion „F-104".

NUMĂR MARE DE CANDIDAȚI 
LA PREMIUL NOBEL

Potrivit unor surse din capitala 
Suediei, numărul candidaților la Pre
miul Nobel pentru literatură pe anul 
1965 se ridică la cifra record de 89. 
Potrivit statutului, numele candidați
lor trebuie să fie anunțat la Stock
holm cel mai tîrziu pînă în prima zi 
a lunii februarie.
ZĂPADA ABUNDENTA TN TURCIA

în întreaga Turcie, cu excepția li
toralului de sud, ninge fără întreru
pere. Toate căile de comunicație au 
fost blocate. Traficul aerian este, de 
asemenea, întrerupt. După cum a- 
nunță corespondentul agenției France 
Presse, aeroporturile din Istanbul și 
Ankara și-au suspendat activitatea. 
Serviciile meteorologice nu prevăd 
o îmbunătățire a situației pentru ur
mătoarele 24 de ore.

La Dairen, Important centru In
dustrial ș! port al Chinei popu
lare, își desfășoară activitatea un 
șir de importante întreprinderi — 
fabrici de locomotive și vagoane, 
șantiere navale, un combinat 
chimic și o mare rafinărie de pe
trol. In ultimii trei ani, numărul 
sortimentelor de produse petro
liere realizate aici a crescut de 
peste două ori. în fotografie : ra

finăria nr. 7 din Dairen 

albe. Sînt ale uniunii agricole 
„Sine Zam" („Drum nou" n.r.).

Ne oprim să vizităm această u- 
niune agricolă, una dintre nume
roasele gospodării de acest fel din 
somonul Delgerhangai. „Sine Zam" 
numără peste 330 de familii. S-au 
construit aci un punct sanitar și 
un punct veterinar, o școală, un 
hotel, un club; funcționează, de 
asemenea, o secție comercială do
tată cu un magazin și care are 
totodată agenți comerciali în bri
găzile mai îndepărtate. Uniunea 
dispune în prezent de 80 000 de 
animale. In 1964 membrii gospodă
riei au realizat din creșterea vite
lor venituri însemnate. Am vizitat 
cu acest prilej locuințele cîtorva 
familii de păstori. Gospodăriile 
lor, în care domnesc ordinea și 
curățenia, sînt o mărturie în plus 
a vredniciei acestor oameni hotă- 
rîți să-și făurească o viață tot mai 
bună.

(După un reportaj de D. Ciu- 
lunbat, din ziarul „Noutăți 
din Mongolia").

„Spania trece printr-o 
criză socială gravă"
Ziare franceze despre recentele 
demonstrații de la Madrid

PARIS 4 (Agerpres). — Referin- 
du-se într-un articol la valul de 
nemulțumiri care există în Spania, 
ziarul francez „Combat" scrie : „Ca 
și vecina ei Portugalia, Spania trece 
în prezent printr-o criză socială 
gravă, care opune guvernului pe 
muncitori și studenți".

După ce arată că nemulțumirea 
populației a fost amplificată de pro
cesele intentate unor tineri și de re
presiunile polițienești, ziarul scrie 
că procesul naționaliștilor basci a 
scos recent în evidență abuzurile 
autorităților. Potrivit ziarului, stu
denții nu vor să admită „a fi re- 
prezentați" de „sindicatele" create 
de autorități.

Referindu-se, la rîndul său, la de
monstrațiile de săptămîna trecută 
din capitala Spaniei, săptămînalul 
francez „Express" scrie : „Masați pe 
Avenue du Prado în penumbra unei 
seri friguroase de iarnă madrilene, 
circa 2 000 de muncitori și studenți 
scandau în fața a o sută de poli
țiști care păzeau imobilul în care 
își au sediul sindicatele oficiale : 
„Sindicate libere", „Eliberați sindi
catele !“. A urmat apoi un atac a- 
supra manifestanților, urmat de 
30 arestări. După aceea, o in
formație oficioasă, care de altmin
teri căuta să minimalizeze lu
crurile, menționa laconic : „Cîțiva 
„turbulenți" au încercat să organi
zeze o manifestație dar au eșuat 
total în încercarea lor". In același 
timp, adaugă „Express", ziarele 
franceze, care au sosit la Madrid 
în ziua următoare și care relatau 
filmul manifestației, au fost con
fiscate.

In ultima vreme, muncitorii spa
nioli își exprimă tot mai mult ne
mulțumirea nu numai în legătură 
cu „sindicatele" oficiale. Ei își ex
primă, de asemenea, protestul în le
gătură cu retribuirea mizerabilă, 
precum și cu scumpirea vieții. Po
trivit ziarului „Combat", în ultimii 
doi ani prețurile au crescut în Spa
nia cu 40 la sută.
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Incidentele rasiale 
din Alabama

NEW YORK 4 (Agerpres). — Ten
siunea rasială s-a amplificat, 
miercuri, în statul Alabama, cînd 
poliția a operat peste 800 de ares
tări la Selma și la Marion, unde au 
avut loc noi manifestări ale popu
lației de culoare în sprijinul inte
grării rasiale. Din primele ore ale 
dimineții, în fața Palatului Justiției 
din Selma, numeroase persoane de 
culoare au cerut eliberarea din în
chisoare a lui Martin Luther King- 
și a celorlalți arestați, precum și 
reluarea înscrierilor pe listele elec
torale. La Marion, localitate situată 
la aproximativ 48 km vest de Selma, 
demonstranți negri au manifestat 
pentru punerea în libertate a mili- 
tanților integraționiști, arestați marți 
pentru că au încercat să intre în
tr-un restaurant interzis negrilor. 
Agenția Associated Press relevă că, 
numai în cursul acestei săptămîni, 
la Selma au fost arestați peste 1 500 
de negri.

Incidentele rasiale din statul Ala
bama provoacă îngrijorare în rîn- 
durile oficialităților de la Wa
shington. La Casa Albă s-a anunțat 
că președintele Johnson este ținut 
la curent în legătură cu evoluția 
acestor evenimente. în același timp, 
senatorul Jacob Javits a sugerat în 
Senat ideea că autoritățile federale 
ar trebui să conducă direct forma
litățile de înscriere a populației de 
culoare pe listele electorale. Agen
ția Associated Press informează, la 
rîndul ei, că Adam Clayton Powell, 
membru al Camerei Reprezentanților 
din partea statului New York, se 
pregătește să conducă o delegație de 
6 congresmeni la Selma, pentru a 
cerceta plîngerile formulate în le
gătură cu discriminarea rasială, 
practicată de către autoritățile sta
tului Alabama.

Dr. Martin Luther King (primul din stînga) în momentul arestării sale la 
Selma, statul Alabama

EPILOGUL LUPTELOR
DE STRADĂ DE LA VIENTIANE

VIENTIANE 4 (Agerpres). — „Pri
ma constatare ce se poate face, de 
pe acum, este că generalul Kupra- 
sith Abhay pare să devină noul „om 
forte" al Laosului și că generalii 
Fumi Nosavan și Siho Lamphutakol, 
a căror atitudine a fost ambiguă în 
tot timpul crizei, vor trebui să dis
pară fără îndoială de pe scena poli
tică" — se spune într-un comenta
riu transmis vineri dimineața de 
agenția France Presse din Vientiane. 
După ultimele știri, cei doi generali 
au părăsit capitala împreună cu a- 
proximativ 300 de persoane.

De Io corespondentul nostru

PREOCUPĂRI POLITICE LONDONEZE
A (ost nevoie ca speakerul (președin

tele) să facă apel la „menținerea repu
tației" Camerei Comunelor, atît de agita
tă a fost ședinfa de mărfi seara.

Avînd destinafia clară de a constitui 
începutul unei virulente ofensive conser
vatoare, mojiunea depusă în Camera Co
munelor de Alec Douglas Home, șeful 
opozifiei conservatoare, condamna as
pru politica dusă în primele 100 de 
zile de guvernare laburistă și exprima 
neîncrederea în actualul guvern. După 
cum se știe, mojiunea a fost respinsă cu 
306 voturi contra și 289 pentru, cei 9 
deputafi liberali abfinîndu-se de la vot. 
Afirmînd, în cuvîntarea sa, că „luna de 
miere a luat sfîrșit", (aluzie la primele 
100 de zile laburiste și la „îngăduința" 
conservatorilor), sir Alec a forfecat rînd 
pe rînd toate măsurile economice luate 
pînă acum de guvernul laburist. El a 
acuzat guvernul de „sterilitate" și i-a 
cerut — de trei ori in timpul discursului 
său — să-și dea demisia.

Premierul Wilson, înfruntînd cu greu 
obstrucțiile sonore ale opozifiei, a apă
rat punct cu punct politica promovată de 
guvernul său, subliniind că unele măsuri 
nepopulare care au trebuit să fie luate 
au fost inevitabile tocmai datorită situa
ției economice pe care conservatorii au 
înrăutăfit-o în timpul guvernării lor.

Adevărul este că de luni de zile nu dis
par din paginile presei serioasele proble
me economice de care se ciocnește gu
vernul laburist. Cea mai arzătoare dintre 
ele este, după cum se relevă aici, defi
citul balanfei de plăfi, care a ajuns la 
circa 700 000 milioane lire sterline, cifră 
aproape egală cu rezervele de aur și 
valută străină ale țării. Măsurile luate 
pe această linie de guvernul laburist in
clud, după cum se știe, ridicarea cu 15

în localitatea Gelsenkirchen (R.F.G.) a avut loc zilele acestea o mare 
demonstrație împotriva înarmării atomice

Comunicatul comun iugoslavo grec
BELGRAD 4 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Taniug, la Bel
grad a fost dat publicității comu
nicatul comun cu privire la vizita 
în Iugoslavia a președintelui guver
nului Greciei, Gheorghios Papamțreu, 
și a ministrului de externe, Stavros 
Costopoulos.

în comunicat se arată că punc
tele de vedere ale celor două țări 
într-o serie de probleme internațio
nale și bilaterale sînt foarte apro
piate. Este menționat acordul celor 
două părți asupra necesității depu
nerii de eforturi din partea tuturor 
țărilor pentru întărirea păcii în 
lume și rezolvarea conflictelor din
tre state prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor, eliminînd folosi
rea forței, precum și asupra nece

Potrivit unor surse militare, în 
cursul luptelor de stradă, desfășu
rate miercuri la Vientiane, au fost 
ucise aproximativ 60 de persoane. 
Numărul răniților nu este încă cu
noscut.

Agențiile de presă relatează că în 
cursul dimineții de joi, după ce în
cercările forțelor rebele au eșuat, 
calmul a început să revină în capi
tala laoțiană, guvernul lui Suvanna 
Fumma și trupele conduse de gene
ralul Kuprasith deținînd controlul 
situației la Vientiane.

la sută a taxelor de import și cu 1—3 
la sută a subvențiilor pentru firmele ex
portatoare.

Împrumutul de patru miliarde de 
dolari contractat în străinătate, care a- 
trage după sine o amînare a reformelor 
sociale, promise in campania electorală, 
criza de locuințe, creșterea chiriilor înso
țită de o reducere a alocațiilor pentru 
asigurări sociale și invăfămînt constituie 
probleme tot atît de urgente cărora 
laburiștii trebuie să le facă față.

Unul din mijloacele prin care guvernul 
laburist încearcă să combată dificultățile 
economiei și finanfelor îl constituie, după 
cum a declarat primul ministru, reducerea 
producției unor tipuri de avioane milita
re, abandonarea altora și înlocuirea lor 
cu avioane cumpărate din Statele Unite.

Conservatorii au reproșat însă laburiș
tilor faptul că aranjamentele cu Statele 
Unite vor face ca industria aviatică bri
tanică să devină dependentă de cea a 
S.U.A. In afară de aceasta fostul prim- 
ministru Douglas Home a acuzat guver
nul că prin măsurile sale economice a 
dezlănțuit recenta criză a lirei sterline. 
Wilson a ripostat arătînd din nou că 
guvernarea laburistă și-a luat startul de 
la o situație critică.

Duelul pe acest teren a continuat de 
altfel și după dezbaterile din parla
ment și anume în studioul postului de 
televiziune I.T.V., unde șefii celor trei 
partide reprezentate în parlament: la
burist, conservator și liberal au fost in
tervievați pe rînd.

★
O a doua chestiune care reține aten

ția cercurilor politice londoneze este noua 
schimbare intervenită în calendarul di
plomatic britanic (și inferoccidental) : 
amînarea vizitei în S.U.A. a primului mi

sității ca relațiile dintre țări să se 
bazeze pe egalitate și neamestec în 
treburile interne. în comunicat este 
relevată însemnătatea coexistenței 
pașnice și active și necesitatea dez
voltării unor relații cît mai strînse 
între țările cu sisteme politice și 
sociale diferite. Cele două țări își 
afirmă hotărîrea de a milita pentru 
continua întărire a O.N.U. și adap
tarea ei la condițiile noi. Este, de a- 
semenea, relevată necesitatea de a se 
crea condiții pentru înlesnirea tra
tativelor în vederea realizării dezar
mării generale, totale și controlate. 
Cei doi șefi de guverne au subliniat 
importanța istorică a apariției noilor 
națiuni independente care s-au eli
berat de colonialism și luptă pen
tru o poziție egală în drepturi în 
relațiile internaționale.

Republica Cipru, ca stat suveran 
și membră a Națiunilor Unite — 
se spune în comunicat — are drep
tul să se bucure de independență 
deplină și integritate teritorială, 
pentru ca poporul cipriot să se 
poată pronunța în mod liber în le
gătură cu viitorul său.

Se constată că relațiile dintre ță
rile balcanice s-au îmbunătățit, fapt 
la care au contribuit, printre al
tele, progresele realizate în relațiile 
Iugoslaviei și Greciei cu celelalte 
țări balcanice.

Cele două părți au căzut de a- 
cord să înființeze o comisie intermi
nisterială permanentă la nivel înalt 
în legătură cu dezvoltarea relațiilor 
multilaterale între cele două țări.

Gheorghios Papandreu l-a invitat 
pe Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, să facă o vizită de răs
puns în Grecia. Invitația a fost 
acceptată.

Fiul lui Eichmann căutat
de poliția argentineană

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Poliția argentineană, scrie agenția 
United Press International, se află 
în căutarea fiului lui Adolf Eich
mann.

După cum se știe, recent poliția 
argentineană a surprins într-o clă
dire abandonată din apropierea ca
pitalei un grup de naziști. După un 
scurt schimb de focuri, membrii 
grupului au reușit să fugă, în 
schimb poliția a găsit în clădire ar
me, muniții, banderole, steaguri cu 
zvastică și uniforme. A fost găsită, 
de asemenea, o fotografie a lui Horst 
Adolf Eichmann, fiul de 27 de ani 
al fostului călău nazist. Se crede că 
el este conducătorul acestui grup.

nistru Wilson. Motivul invocat — faptul 
că situația creată la O.N.U. nu va oferi 
primului ministru prilejul de a fine dis
cursul programat la 11 februarie — este 
pus sub semnul întrebării. La fel s-a în- 
tîmplat, de altfel, cu motivul (îmbolnă
virea lui Churchill) invocat pentru amî
narea vizitei lui Wilson la Bonn, care ini
țial urma să aibă loc la 23 și 24 ianuarie.

Ca și în acel caz, în cercurile politice 
londoneze adevăratul motiv al amînării 
este căutat mai degrabă în domeniul 
contradicțiilor dintre principalele puteri 
ale coaliției atlantice, manifestate îndeo
sebi cu planurile de înarmare nucleară 
a N.A.T.O.

Se crede că amînarea vizitei lui Wilson 
in S.U.A. este o consecință a contactelor 
luate de primul ministru cu prilejul fune
raliilor lui Churchill. Aceste contacte au 
inclus o convorbire cu de Gaulle (care, 
cu tot caracterul ei „protocolar", a du
rat o oră), una cu Erhard și o scurtă 
Întrevedere cu Dean Rusk. Probabil că 
la Londra s-a resimțit necesitatea de a 
se afla mai multe, înainte de vizita la 
Washington, despre atitudinea Bonnului 
față de proiectele F.N.M. și F.N.A.

Aci se face o oarecare legătură între 
acest complex de preocupări atlantice și 
faptul că ministrul de externe al Olandei, 
Luns, a reafirmat marți în parlamentul 
de la Haga un deziderat olandez și a- 
nume ca Anglia să participe la orice 
formă de colaborare politică vest-euro- 
peană care ar fi luată în considerație în 
viitor. Totodată, Luns a declarat că Olan
da se opune creării unei forțe nucleare 
vest-europene independente — formu
lă care aparține Franței — „din cauza 
consecințelor sale negative pentru co
laborarea atlantică".

Liviu RODESCU I

MOSCOVA

intilnire prietenească cu prilejul aniversării
Tratatului romino-sovietic

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite :

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., Titus Sinu, a organizat în 
seara zilei de 4 februarie o întîl- 
nire prietenească cu prilejul celei 
de-a XVII-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare

0 delegație a U. R. S. S. 
a plecat în R. 0. Vietnam

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 4 
februarie a plecat la Hanoi o dele
gație a Uniunii Sovietice condusă 
de Alexei Kosîghin, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul Vnukovo se aflau 
conducători de partid și de stat, alte 
persoane oficiale, precum și mem
brii ambasadei R. D. Vietnam la 
Moscova.

Declarații ale președintelui Johnsen
P/ecizân cu privire la perspectivele 
unui schimb de vizite sovieto - american

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția U.P.I., 
într-o cuvîntare pe care a rostit-o 
miercuri seara în cursul unui ban
chet oferit de „Liga împotriva de
făimării", președintele Johnson a 
declarat: „Am motive să cred că 
conducătorii U.R.S.S. ar primi în 
mod favorabil vizita mea în țara lor, 
după cum eu aș fi fericit să fac o 
asemenea vizită. Sper că va putea 
avea loc acest schimb de vizite încă 
înainte de sfîrșitui acestui an“.

„După cum am spus adesea în tre
cut, cea mai lungă dintre călătorii 
începe tot cu primul pas și cred că 
asemenea vizite ar liniști o lume 
îngrijorată, dovedind că cele două 
țări ale noastre depun eforturi pen
tru pace".

în continuare, președintele John
son a amintit că el și-a exprimat 
Speranța în legătură cu o vizită în 
S.U.A. a conducătorilor sovietici, 
Kosîghin și Brejnev.

Referindu-se la aceeași invitație 
formulată în mesajul despre Starea 
Uniunii, președintele Johnson a spus: 
„Sînt mulțumit de faptul că această 
invitație se bucură de atenția vie, 
constructivă — și, sper, rodnică — 
precum și de interesul guvernului 
sovietic".

De aceeași problemă s-a ocupat , 
președintele S.U.A. și în cadrul con
ferinței sale de presă ținută joi.

La această conferință de presă, 
Johnson s-a referit, de asemenea, și 
la declarațiile generalului de Gaulle. 
El a declarat că va fi fericit să stu

O unitate a răsculaților congolezi în timpul unui marș prin Junglă

NEW YORK. La 3 februarie au 
fost date publicității scrisorile secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
adresate reprezentanților permanenți 
la O.N.U. ai unor state care, după 
părerea lui, au unele datorii bănești 
față de O.N.U. în aceste scrisori este 
reluată teza formulată în raportul se
cretarului general din 18 ianuarie, 
teză, care, după oum se știe, a fost con
testată de reprezentanții mai multor 
țări.

HANOI. După cum anunță agenția 
de presă „Eliberarea", a forțelor pa
triotice sud-vietnameze, Frontul națio
nal de eliberare din Vietnamul de sud 
a hotărît, cu prilejul noului an sud- 
vietnamez, să elibereze 216 prizonieri 
luați în timpul luptei din 8 decem
brie 1964.

NEW YORK. N. T. Fedorenko, 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., l-a rugat pe secretarul ge
neral al O.N.U. să facă uz de tot 
prestigiul și influența sa pentru a ob
ține eliberarea corespondentului zia

și asistență mutuală între R. P. Ro- 
mînă și U.R.S.S.

Au participat A. Kirilenko, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., L. Iliciov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., I. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale, 
mareșali și generali, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Moscova, oameni de cultură, ziariști.

FESTIVITĂȚILE DIN CEYLON
COLOMBO 4 (Agerpres). — în o- 

rașul Badulla — important centru 
al mișcării de eliberare națională a 
poporului ceylonez — au avut loc 
joi festivități consacrate celei de-a 
17-a aniversări a proclamării inde
pendenței naționale a Ceylonului, 
într-o cuvîntare radiodifuzată, pri
mul ministru al Ceylonului, Sirima- 
vo Bandaranaike, a chemat poporul 
să apere cuceririle obținute în anii 
independenței, să lupte pentru li
chidarea definitivă a rămășițelor 
dominației coloniale, pentru dezvol
tarea economică a țării și să se pro
nunțe în favoarea promovării unei 
politici de neaderare și de consoli
dare a prieteniei cu toate popoarele.

dieze părerile generalului de Gaulle' 
cu privire la Carta Națiunilor U- 
nite, expuse în conferința sa de pre
să. El a refuzat, însă, să facă vreun 
comentariu în legătură cu propune
rea președintelui Franței de a se 
convoca o conferință a celor cinci 
mari puteri, inclusiv R. P. Chineză, 
pentru a se proceda la o reexami
nare a Cartei O.N.U.

Referindu-se la necesitatea îmbu
nătățirii relațiilor dintre Statele Uni
te și R.A.U., el a declarat că „este de 
cea mai mare importanță" ca pre
ședintele să aibă libertate de acțiu
ne în administrarea ajutorului eco
nomic acordat acestei țări și a cerut 
Congresului să revină asupra inter
dicției de a se livra R.A.U. produse 
alimentare.

Președintele a afirmat că guver
nul american este hotărît să conti
nue actuala politică în Vietnamul 
de sud, precizînd că în acest dome
niu „nu au avut loc schimbări". El 
a comunicat că McGeorge Bundy, 
consilierul său special, a fost trimis 
la Saigon pentru a se informa asu
pra situației militare și politice, în- 
trucît ambasadorul american, Max
well Taylor, nu are posibilitatea în 
prezent să părăsească Vietnamul de 
sud. întrebat despre părerea sa în 
legătură cu recomandările făcute de 
unii senatori americani ca Vietna
mul de sud să fie neutralizat, John
son a răspuns că „senatorii pot avea 
uneori propriile lor opinii și sînt li
beri să le facă cunoscute, la fel cum 
președintele își are părerile sale".

SCURTE ȘTIRI
rului „Izvestia", N. Hohlov, arestat în 
mod samavolnic de poliția congoleză 
(Leopoldville). U Thant a promis că 
se va strădui să facă în această direc
ție tot ce îi stă în putință.

KHARTUM. Guvernul Sudanului a 
hotărît, la 3 februarie, să amîne data 
alegerilor generale din această țară 
de la 31 martie la 21 aprilie. Această 
hotărîre, luată cu acordul liderilor 
partidelor politice, are drept scop de 
a facilita o largă discuție între repre
zentanții din nord și din sud pentru 
a se ajunge la o soluție care să co
respundă intereselor tuturor locuitori
lor Sudanului.

ACCRA. Delegația Consiliului 
Mondial al Păcii, care, în cadrul tur
neului pe care îl întreprinde într-o 
serie de țări africane vizitează 
Ghana, a fost primită de președintele 
Kwame Nkrumah.

BONN. în legătură cu sentința pro
nunțată de Curtea de Jurați a Tribu
nalului din Frankfurt pe Main pri

Corespondență din Paris

Conferință de presă la Elysee
PREȘEDINTELE FRANȚEI DESPRE: ACTIVITATEA 0. N. U., PROBLEMA 
GERMANĂ, SISTEMUL MONETAR OCCIDENTAL j

Cea de-a 11-a conferință de presă 
a președintelui de Gaulle, de cînd 
se află la conducerea Franței, s-a 
desfășurat — după cum scrie „Fran
ce Soir" — potrivit unui ceremonial 
„fixat o dată pentru totdeauna". In 
sala de festivități a Elysee-ului, pe 
o estradă, în fața perdelelor grele 
— un birou pe care se aflau două 
microfoane ; erau prezenți în sală 
un mare număr de ziariști, membrii 
guvernului, invitați. Președintele a 
venit în fața reprezentanților presei 
la orele 15.

Referindu-se la situația din cadrul 
O.N.U., generalul de Gaulle a pro
pus întrunirea la Geneva a unei con
ferințe a reprezentanților Statelor 
Unite, Marii Britanii, Uniunii Sovie
tice, Franței și R. P. Chineze, care 
să examineze problemele legate de 
O.N.U.

Făcînd un bilanț al activității 
O.N.U., președintele Franței a sub
liniat că în numeroase acțiuni nu s-a 
respectat Carta și „în această serie 
de încălcări ale propriei sale lega
lități, Organizația Națiunilor Unite a 
suferit o profundă transformare care 
o face să-și piardă unitatea, presti
giul și posibilitățile de funcționare, 
de unde provine și criza în care se 
află în prezent". „Numai revenind la 
prudență și la prevederile Cartei, 
poate O.N.U. să-și regăsească echi
librul", a subliniat el. „Trebuie ca 
Washingtonul, Moscova, Londra, Pe
kinul și Parisul să se înțeleagă pen
tru a reveni la punctul de plecare, 
așa cum în trecut s-au înțeles pen
tru a fonda Națiunile Unite".

Răspunzînd la o întrebare, gene
ralul de Gaulle s-a referit la între
vederea pe care a avut-o la Ram
bouillet cu cancelarul vest-german, 
Erhard^ El a afirmat că în cursul în
trevederii a fost abordată problema 
germană, dar a refuzat să precizeze 
propunerile avansate cu acest prilej, 
în vederea soluționării acestei pro
bleme. „Pot numai, a afirmat de 
Gaulle, să vă declar care sînt, în 
ansamblul lor, vederile Franței în 
legătură cu problema germană. Pen
tru Franța problema germană se re
zumă la trei chestiuni strîns legate

Corespondență din Roma

„Așteptata clarificare 
nu s-a produs"

Lucrările Consiliului național al 
partidului democrat-creștin, desfășu
rate la Roma între 1 și 3 februarie, 
s-au încheiat miercuri seara cu a- 
probarea unui document politic și 
alegerea noii conduceri „unitare" 
(reprezentînd cele patru curente din 
partid). Mariano Rumor a fost re
ales secretar general al partidului.

Documentul reînnoiește angaja
mentul partidului democrat-creștin 
de a garanta, în guvern și în parla-

Hotăririle adoptate 
de liderii mișcării 
de eliberare din Congo

DAR ES SALAM 4 (Agerpres). — 
în capitala Tanzaniei s-au dat pu
blicității documentele adoptate de‘ 
consfătuirea liderilor mișcării de eli
berare națională din Congo, care a 
avut loc între 27 și 30 ianuarie.

într-una din rezoluții se arată că 
s-a hotărît înființarea unui Consiliu 
revoluționar suprem al Congoului, din 
care urmează să facă parte reprezen
tanții tuturor grupărilor patriotice. 
Consiliul își asumă conducerea acți
unilor armate ale insurgenților din 
Congo. Componența Consiliului re
voluționar suprem urmează să fie 
precizată la conferința conducători
lor mișcării de eliberare națională, 
care va avea loc într-un viitor apro
piat. 

vind condamnarea lui Herman Kru- 
mey la cinci ani închisoare și achita
rea lui Otto Hunsche, ambii vinovați 
de complicitate la asasinarea a 
300 000 de persoane în timpul războ
iului, ziarul „Bild Zeitung" scrie : 
„Este de necrezut, atît din punct de 
vedere politic cît și uman, ca un tri
bunal să pronunțe o asemenea sen
tință împotriva unor oameni care au 
participat la execuții în masă".

BUENOS AIRES. Muncitorii por
tuari din Argentina au declarat o 
grevă de 24 de ore revendicînd majo
rarea salariilor. în urma grevei lucră
rile de descărcare și încărcare au în
cetat în toate porturile fluviale și ma
ritime ale țării.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
joi a fost efectuată la poligonul din 
Nevada o explozie nucleară subterană. 
Aceasta este cea de-a doua explozie 
efectuată de la începutul anului și a 
35-a de la semnarea tratatului de in
terzicere a experiențelor nucleare în 
trei medii.

Elveția : Un avion de turism a fost 
nevoit să aterizeze forțat pe o 
pantă abruptă acoperită, din feri
cire, cu un strat de zăpadă de 
2 m. Cei doi pasageri s-au ales 
cu răni ușoare. Avionul a fost 
transportat pe aerodromul Rennaz 
— Montreux cu ajutorul unui eli

copter

între ele : să se facă în așa fel îneît 
Germania să devină un element 
sigur al păcii și progresului; O dată 
creată această condiție, să fie aju
tată la reunificarea ei ; să se por
nească la această acțiune și să se 
aleagă cadrul care să permită ca 
această acțiune să fie dusă la bun 
sfîrșit".

Subliniind că problema germană 
este în esență europeană, președin
tele Franței a spus că o condiție a 
soluționării acestei probleme este 
„să se recunoască pretutindeni și, 
în primul rînd, de către Germania 
că orice reglementare care s-ar re
feri la ea trebuie să implice în mod 
necesar reglementarea frontierelor 
sale și aceea a armamentului său, 
de acord cu toți vecinii săi, acei din 
Est și acei din Vest".

Abordînd problema sistemului mo
netar occidental, de Gaulle a făcut 
un istoric al acestuia, scoțînd în re
lief faptul că în prezent sistem . 
„Gold Exchange Standard", ca.e 
conferă dolarului și lirei privilegiul 
de echivalent al aurului, nu rr ■? co
respunde realității. Franța preconi
zează ca acest sistem să fie schim
bat pentru ca dezechilibrul funda
mental existent să înceteze. „Noi a- 
preciem — a spus el — că este ne
cesar ca schimburile internaționale 
să fie stabilite pe o bază monetară 
indiscutabilă, care să nu favorizeze 
nici o țară. Nu poate exista un alt 
criteriu, un alt etalon decît aurul".

în altă ordine de idei, generalul 
de Gaulle a afirmat că relațiile din
tre Anglia și Franța ar putea fi con
siderabil mai strînse. în ce privește 
relațiile cu țările Orientului mijlociu 
și cele din Africa de nord, președin
tele francez a declarat că ele evo
luează în mod favorabil.

Referindu-se apoi la problemele 
interne, de Gaulle a arătat că „po
litica veniturilor" promovată de gu
vernul francez constă în a orienta 
prin acțiune publică economia. na
țională sub toate aspectele sale și 
repartizarea rațională și echitabilă 
a produsului național.

Tudor VORNICU

ment, sprijinirea programului de 
centru stingă, confirmă concepția de 
„delimitare a majorității parlamen
tare față de comuniști", iar în poli
tica externă reafirmă fidelitatea față 
de alianța atlantică.

Concluziile Consiliului național al 
P.D.C. formează obiectul primelor 
comentarii. „Paese Sera" scrie : 
„Consiliul național al P.D.C. s-a în
cheiat prin indicarea unei unități 
fictive care accentuează echivocu- 
rile existente mai înainte". Această 
opinie este împărtășită și de ziarul 
„Avânți" într-un editorial intitulat : 
„Unitate fără claritate".

După părerea ziarului „l'Unită", 
concluziile Consiliului național al 
P.D.C. „au în spate o masivă inter
venție a Vaticanului" și ele „pot 
duce la hotărîri ale căror consecin
țe pentru situația politică și pe pla
nul acțiunilor guvernului nu pot fi 
prevăzute astăzi".

Comentatorii sînt în general , de 
acord că menținerea guvernului de 
centru stînga depinde într-adevăr 
acum de felul cum vor reacționa a- 
liații partidului democrat-creștin și 
îndeosebi socialiștii.

O apreciere larg răspîndită este 
că reuniunea Consiliului național al 
partidului democrat-creștin s-a în
cheiat prin realizarea unei unități 
formale în conducerea partidului și 
printr-un angajament, și el formal, 
în legătură cu politica de centru 
stînga. Se consideră că angajamen
tul nu a adus așteptata clarificare 
cu privire la acțiunile pe care gu
vernul le va întreprinde în viitor.

Giorgio PASTORE
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