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PE TEMELE ZILEI

ACTIVITATEA ȘANTIERELOR 
IN TIMPUL IERNII

Acum, în plină iarnă, pe șantierele 
de construcții industriale și de lo
cuințe se desfășoară o activitate ne
întreruptă. Spicuim cîteva din veș
tile care ne-au sosit de pe șan
tiere : la Uzina de alumină din 
Oradea și la Combinatul chi
mic Craiova se execută probe teh
nologice la unele instalații care ur
mează să intre în funcțiune ; pe șan
tierul Complexului minier Leșul 
Ursului lucrările de betonare a tu
nelului continuă în ritm susținut, 
după grafice; constructorii de 
locuințe din Iași, Ploiești, Galați și 
din alte orașe lucrează acum, la în
ceputul anului, cu o productivitate 
apropiată celei din lunile de vară. 
Pe o serie de șantiere sînt pregătite 
pentru a fi date în folosință primele 
blocuri din planul pe acest an.

Totuși, ritmul de execuție nu este 
satisfăcător pe toate șantierele. în 
Capitală, pe șantierele de locuințe 
Berceni, Obor-Foișor lucrările se des
fășoară lent; construcția celor două 
complexe comerciale din cartierul 
Jiului este tărăgănată, deși blocu
rile au fost date în folosință. După 
cum se vede, conducerea Direcției 
generale construcții-montaj Bucu
rești n-a tras suficiente învă
țăminte din experiența anului tre
cut, cînd locuințele au fost pre
date neritmic, un mare număr de 
blocuri executîndu-se la sfîrșitul a- 
nului. Și pe unele șantiere indus
triale — Fabrica de ciment Tg. Jiu, 
stația de transformare de 220 kV de 
la Slatina — sînt întîrzieri în exe
cuția diferitelor lucrări.

Ce trebuie făcut pentru ca peste 
tot în aceste luni de iarnă activita
tea constructorilor să fie mai spor
nică ? Experiența șantierelor frunta
șe arată că o treabă gospodărească 
este închiderea imediată a spațiilor 
la construcțiile cu structura de re
zistență terminată. în acest fel, echi
pele de zidari, zugravi, instalatori 
pot trece la execuția lucrărilor de 
zidărie, tencuieli, instalații și finisaj. 
Prin completarea necesarului de ma
teriale și de utilaje și organizarea 
mai judicioasă a muncii pot fi 
concentrate eforturile la obiecti
vele cu termene apropiate de dare 
în folosință. Deosebit de important 
este ca în această perioadă să se lu
creze cu întreg efectivul de construc
tori, ca echipele și brigăzile să fie 
întărite cu cadre calificate. Pentru 
ca o dată cu sosirea primăverii să 
se poată lucra pe un front mai larg, 
se cer pregătite temeinic de pe acum 
condițiile necesare deschiderii noilor 
șantiere și începerii lucrărilor : asi
gurarea documentației, efectuarea 
trasărilor, aducerea materialelor etc.

Pe șantiere continuă să se toarne 
acum mari cantități de beton. Efec
tuată pe timp friguros, această ope
rație necesită o deosebită atenție

Sub protecția foliilor subțiri și transparente din polietilenă, constructorii de pe șantierul din cartierul Steagul 
Roșu-Brașov lucrează într-un ritm susținut la iinisajele interioare ale unui nou complex comercial

Foto : A. Cartojan

INTERVIUL NOSTRU

Concursurile tradiționale ale elevilor
Mîine va începe prima etapă a concursurilor tradiționale ale ele

vilor — olimpiadele de literatură romînă, de matematică, fizică și 
chimie — organizate de Societățile științifice ale cadrelor didactice 
împreună cu secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare. La rugă
mintea redactorului nostru Aurelia Golianu, prof. Maria Popescu, di
rector al Direcției activităților educative din Ministerul Invățămîntu- 
lui, prezintă cîteva probleme ale organizării și desfășurării olimpia
delor.

IVă rugăm să ne vorbiți, 
mai întîi, despre însemnătatea 
acestor concursuri.

Olimpiadele anuale de litera
tură romînă, de matematică, fizică 
și chimie ocupă un loc important în 
cadrul activității instructiv-educa- 
tive din afara orelor de clasă. 
Ele sînt menite să contribuie la 
mai buna pregătire a elevilor, să 
le dezvolte interesul pentru stu
diul acestor discipline de învăță
mînt, pasiunea pentru lectură, 
pentru știință. La olimpiade par
ticipă, an de an, tot mai mulți elevi 
din clasele IX—XII ale școlilor de 
cultură generală, elevi ai școlilor pe
dagogice, profesionale și tehnice. Din 
analiza rezultatelor ultimelor olim

spre a se asigura o calitate corespun
zătoare, trăinicia construcțiilor. Bine 
au procedat conducerile unor șan
tiere care au introdus un control ri
guros la prepararea și turnarea be- 
toanelor, luînd măsuri operative 
pentru protejarea lor împotriva în
ghețului. Numai astfel se pot înlătu
ra situații ca cele întîlnite pe șantie
rul Drumul Taberei din Capitală, 
unde unele betoane turnate s-au de
gradat parțial și, în consecință, 
s-au făcut cheltuieli în plus pentru 
refacerea lor.

Pe marile șantiere industriale, cu 
termene de intrare în funcțiune în 
acest an, se lucrează la terminarea 
părții de construcții, inclusiv la uni
tățile anexe, și se urgentează mon
tajul utilajelor și efectuarea probe
lor tehnologice. Printr-o organizare 
mai judicioasă a muncii, ritmul 
de execuție poate fi simțitor sporit, 
în acest scop se impune ca și uzi
nele furnizoare să livreze ritmic in
stalațiile și utilajele contractate. 
Este bine ca în perioada efec
tuării probelor tehnologice să fie 
prezenți pe șantiere și proiectanții. 
Prin recomandările și sugestiile lor 
se pot stabili operativ măsuri efici
ente menite să contribuie Ia reduce
rea perioadei necesare punerii în 
funcțiune, la atingerea într-un timp 
mai scurt a parametrilor proiectați.

Pe toate șantierele există condiții 
pentru îmbunătățirea calității lucră
rilor — domeniu în care se mai 
semnalează încă deficiențe. Pe unele 
șantiere de construcții de locuințe 
din regiunile Hunedoara, Mureș- 
Autonomă Maghiară este nevoie de 
6 grijă mai mare pentru depozita
rea materialelor, știut fiind că dete
riorarea lor dăunează calității lu
crărilor. Obligații și răspunderi în
semnate pentru calitatea și confor
tul apartamentelor la darea lor în 
folosință revin comisiilor de recep
ție. Procedeul de a „închide ochii" 
folosit, după cum ne-au scris unii 
cititori, la recepționarea blocurilor 
3 și 4 de pe Aleea Carpați din Tg. 
Mureș și Pi de pe Calea București 
din Craiova, nu stimulează ridicarea 
calității. Pentru înlăturarea ope
rativă a unor deficiențe care apar 
în domeniul calității lucrărilor, este 
necesară o colaborare strînsă, perma
nentă, între beneficiari, proiectanți și 
constructori, o exigență sporită din 
partea comisiilor de recepție.

Este bine ca întreprinderile de 
construcții, conducerile lor să folo
sească actuala perioadă pentru in
tensificarea acțiunii de ridicare a 
calificării muncitorilor, organizarea 
unor schimburi de experiență, de
monstrații practice, care în final să 
asigure respectarea termenelor de 
dare în funcțiune a noilor obiective 
— sarcină importantă a planului pe 
acest an.

piade s-a conturat necesitatea unei 
mai bune organizări a acestor con
cursuri, atît în privința legăturii lor 
mai strînse cu cerințele procesului 
de învățămînt, cît și sub aspectul 
programării probelor. Recent s-au 
adoptat o serie de măsuri me
nite să ducă la generalizarea expe
rienței dobîndite pînă acum, la creș
terea importanței acestora și, bine
înțeles, la lărgirea orizontului de 
cultură generală al tineretului școlar.

în actuala ediție, se va pune un 
accent deosebit pe organizarea eta
pei I — de masă — pe localitate. La 
această fază sînt chemați să parti
cipe toți elevii care doresc să-și ve
rifice gradul în care și-au însușit 
diferite cunoștințe. Directorilor de 
școli Ie revine un rol important în

pregătirea concurenților. Pentru cu
prinderea tuturor celor care vor 
să se angajeze în aceste concursuri, 
în orașele mari, olimpiadele se vor 
desfășura pe grupe de școli, iar în 
București pe raioane.

Participarea la concursuri, ca și 
analiza rezultatelor obținute de 
fiecare școală, trebuie să reprezinte 
un puternic stimulent pentru îmbo
gățirea cunoștințelor prin studiu in
dividual nu numai în rîndul tineri
lor cu aptitudini pentru disciplina 
respectivă, ci al tuturor elevilor.

ILa ce dată vor avea loc 
diferitele etape ?

După etapa pe localitate, care 
va avea loc acum în prima dumini
că a lunii februarie, urmează faza 
regională — în vacanța de primă
vară. Faza finală, pe țară, a olim
piadei de matematică, va avea loc 
în ultima duminică a lunii aprilie și 
în următoarele două zile. Faza re
publicană pentru olimpiadele de li
teratură romînă, de fizică și chimie 
se va desfășura între 3—5 iulie.
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NOI UTILAJE PENTRU
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

La uzinele „Unio“ din Satu-Mare a 
fost proiectat un vagonet autodescărcă- 
tor de mare capacitate care, după în
cercări făcute la exploatarea minieră 
Baia Borșa, a fost omologat și introdus 
în fabricație de serie. Mașina de încăr
cat minereu cu cupă este un alt utilaj 
proiectat și realizat la aceste uzine. 
Primele 40 de mașini de încărcat din 
acest nou produs au și fost livrate în
treprinderilor miniere, dînd rezultate 
bune. Printre utilajele noi de mare 
productivitate introduse în fabricație 
la uzinele „Unio“-Satu-Mare se numără 
și un nou tip de transportor cu racleți, 
un troliu de manevră cu angrenaje pla
netare și un nou transportor cu bandă, 
toate destinate industriei extractive.

(Agerpres)

Brigăzi științifice la sate
Aproape 4 000 de conferențiari — 

cadre didactice, ingineri, medici, ju
riști — au luat parte la acțiunile în
treprinse de cele 65 brigăzi științifice 
ale Comisiei regionale pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-științifice din 
Dobrogea în iarna aceasta. în această 
perioadă au fost ținute la sate mai 
mult de 1 500 conferințe și simpozioa
ne pe diferite teme de larg interes ce
tățenesc. La aceste acțiuni au participat 
peste 270 000 de oameni ai muncii.

In întreaga țară au început ieri, într-o at
mosferă de puternică însuflețire, întîlnirile între 
candidații Frontului Democrației Populare șl ale
gători. La orașe și sate, în mii de întîlniri, candi
dații împreună cu cetățenii discută într-un spirit 
de lucru, dezbat probleme gospodărești, se fac pro

puneri de interes obștesc. Participanții la întîlniri 
se angajează ca împreună cu candidații să mun
cească pentru înfăptuirea propunerilor făcute, pen
tru continua înflorire a orașelor și satelor, pentru 
traducerea în viață a politicii partidului și guver
nului.

Spirit gospodăresc
„Toji care ne aflăm în seara aceasta 

aici am trăit o viajă întreagă în Ciu
lești. 11 știm de pe vremea cînd îl 
bălteau apele și cu atît mai mult îi pu
tem prețui tinerețea. Vă spun drept că, 
de cîte ori trec pe bulevardul cu blocu
rile sale frumoase, îmi crește inima de 
bucurie. Giuleștiul nostru nu e un car
tier, ci un adevărat orășel. Înainte de a 
veni la întîlnirea cu Ion al nostru, să mă 
ierte candidatul că îi spun așa, dar îl cu
nosc de cînd mi-a fost ucenic la Grivița, 
am citit Manifestul F.D.P. de la alegerile 
de acum patru ani. Ce spunea acolo că 
se va face, s-a făcut". Cu aceste vorbe 
s-a adresat celor din sală fostul muncilor 
de la atelierele grivijene, Ion Ni|ă, as
tăzi pensionar, venit la ceasurile serii de 
iarnă la întîlnirea cu candidatul pentru 
circumscripția raională 132, maistrul ce
ferist Ion Vasilescu.

Stau în băncile sălii de școală oameni 
de toate vîrstele. Unii chiar pe locul ne
poților. Sînt muncitori și tehnicieni, gos
podine, pensionari. Dialogul cu candida
tul se poartă firesc, simplu. Ion Vasiles
cu este pentru a cincea oară candidatul 
lor. Împreună au chibzuit de-a lungul a- 
nilor cum să gospodărească mai bine 
cartierul, cum să-l facă mai arăfos. La
olaltă au inițiat acțiuni de interes obștesc, 
împreună cu el s-au bucurat de tot ceea 
ce anii noștri au adus nou în vechiul 
Giuleșfi, părticică din înnoirile întregii 
țări. Și de aceea, acum cînd stau la sfat 
ca între pricepuți și harnici gospodari, 
fiecare dintre vorbitori se simte îndem
nat să-și exprime simțămintele pentru 
partid, arhitectul care a schițat noi orașe 
podoabă, marele constructor care a trans
format Romînia socialistă într-un vast 
și însuflețitor șantier. „In raionul nostru 
s-au înălțat în ultimii ani întreprinderi în 
care fi-e mai mare dragul să lucrezi. S-au 
clădit școli noi, magazine moderne, ară
ta Alexandru Tresiian. Nu sînt oare toate 
astea cele mai frumoase cuvinte de ma
nifest electoral ?"

Sesiune de referate 
la I.C.M.A.

La Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii au început 
vineri lucrările sesiunii de referate 
științifice. Referatele ce se prezintă 
sintetizează rezultatele unor cerce
tări din anul trecut cu privire la 
mecanizarea lucrărilor în cultura 
porumbului pentru boabe, a cerea
lelor păioase, în viticultură, zooteh
nie și amenajarea terenurilor pen
tru irigații. La sesiune iau parte și 
specialiști din unități agricole so
cialiste și din întreprinderi con
structoare de mașini agricole.

ICare va fi în acest an tema
tica olimpiadelor ?

Subiectele lucrărilor scrise, la 
fiecare fază, sînt unice pentru 
concurenții din întreaga țară. Te
mele nu vor depăși prevederile pro
gramelor școlare și vor fi ast
fel stabilite de Societățile știin
țifice ale cadrelor didactice, încît să 
solicite capacitatea de interpretare 
și de sinteză, cunoașterea realită
ților din patria noastră. In a- 
precierea lucrărilor scrise ale parti- 
cipanților la olimpiada de literatură 
romînă se va ține cont, pe lîngă cu
noștințe, de forma de prezentare și 
de argumentare a ideilor. Cît pri
vește lucrările de matematică, fi
zică și chimie, ele vor trebui, în 
primul rînd, să facă dovada cunoș
tințelor științifice ale concurenților, 
a capacității lor de a găsi soluții 
corecte în diferite probleme; tot
odată, examinatorii vor urmări cum 
știu tinerii să folosească tehnica de 
calcul, în ce măsură sînt deprinși 
să utilizeze, în diferite cazuri, teo
reme, legi, definiții studiate.

In organizarea și desfășurarea o- 
limpiadelor, se va asigura o atmos
feră serioasă de lucru și o verificare 
bazată pe deplină obiectivitate. Di
rectorii de școli și cadrele didactice 
vor avea grijă ca procesul de învă
țămînt să nu fie tulburat, iar pre
gătirile concrete în vederea probe
lor de concurs să nu ducă la supra
încărcarea elevilor sau la neglijarea 
îndatoririlor lor școlare permanente.

Oamenii i-au lăudat pe proiectanții și 
pe constructorii cartierului lor, dar n-au 
trecut cu vederea că atît ei cît și sfatul 
popular n-au ținut seama că este nevoie 
de mai multe magazine, doar pe stră
zile din preajmă a sporit numărul lo
cuitorilor. Unii- dintre participanții la în
tîlnire, printre care Radu lordache, pen
sionar, Gh. Bîrsan, muncitor, și alții, au 
făcut propuneri privind extinderea rețe
lei cooperației meșteșugărești și realiza
rea de noi amenajări gospodărești-edili- 
tare. „Poate că propunerile noastre nu 
pot fi înfăptuite deîndată, spunea Marin 
Cernică. Candidatul, împreună cu sfatul 
popular, să analizeze aceste propuneri 
și, dacă va fi nevoie, o să dăm cu toții 
o mînă de ajutor, așa cum am făcut-o 
și pînă acum".

Cu cită bucurie au vorbit oamenii des
pre planurile lor de viitor I Vor ca stră
zile pe care locuiesc să fie tot mai a- 
rătoase, să întîmpine alegerile cu noi 
realizări gospodărești.

In clasa școlii din cartier s-a ținut ieri, 
la ceasurile înserării, o întîlnire. Una din 
miile de întîlniri dintre candidații F.D.P. 
și alegători. Și ca pretutindeni în țară, 
cetățenii și-au spus părerea, au fă
cut propuneri cu chibzuială pentru bu
nul mers al treburilor obștești. Dialogul 
dintre candidați și alegători a oglindit 
și aici, în cartierul bucureștean, profun
dul democratism al orinduirii noastre.

Ion MĂRGINEANU
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reportaj de Victor Vîntu

Institutul de biologie 
localîntr-un nou

Vineri a fost inaugurat localul In
stitutului de biologie „Traian Săvu- 
lescu" al Academiei R. P. Romîne, 
o construcție modernă cu trei etaje 
ridicată pe Splaiul Independenței 
din Capitală. In interioarele sale 
sînt amenajate laboratoare de spe
cialitate, dotate cu aparate și insta
lații realizate la cel mai- înalt ni
vel al tehnicii. Noul local dispune și 
de o seră cu o suprafață de 570 
metri pătrați,! săli de colecții, ate
liere, depozite etc.

La festivitatea de inaugurare au 
participat membri ai Prezidiului A- 
cademiei.R. P. Romîne, academicieni 
și alți oameni de știință din insti
tutele Academiei, cadre didactice 
din învățămîntul superior de specia
litate, personalul institutului. Au 
luat cuvîntul academicienii Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Emil Pop, președin

TELEGRAMĂ

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA
Mult stimate tovarășe Gomulka,

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat, al poporului romîn și al meu personal, vă transmit 
urări cordiale și sincere felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei dv. de naștere.

Vă dorim, dragă tovarășe Gomulka, viață lungă, sănătate și muncă 
rodnică spre prosperitatea și fericirea poporului polonez, spre binele 
cauzei socialismului și păcii, cît și al dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie frățească dintre țările și popoarele noastre.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

S-au deschis centrele de afișare 
a listelor de alegători
începînd de ieri 5 februarie, în 

toate orașele și comunele din țară 
s-au deschis centrele de afișare a 
listelor de alegători. Aici cetățenii 
au posibilitatea să verifice dacă 
au fost înscriși în aceste liste 
și dacă adresele lor corespund cu 
cele exacte. In București, în toate 
cele 8 raioane, s-au organizat 133 de 
asemenea centre pentru circum
scripțiile electorale din cuprinsul 
orașului și al comunelor subordo

Cetățeni controlînd înscrieiea în listele de alegători la unul din cen
trele de afișare din raionul 1 Mai

Foto : Gh. Vințili

tele secției de științe biologice a A- 
cademiei, și Nicolae Sălăgeanu, di
rectorul Institutului, cercetătoarea 
științifică Georgeta Fabian. Acad. 
Alice Săvulescu, director adjunct al 
Institutului, a dat apoi citire unei 
scrisori adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej personal, prin care între
gul colectiv al Institutului de biolo
gie își exprimă hotărîrea de a-și in
tensifica munca, de a folosi toate 
mijloacele puse la dispoziție de par
tid și de stat, pentru progresul știin
țelor biologice în țara noastră, în 
slujba poporului și a păcii. Asisten
ța a vizitat apoi Institutul.

în aceeași zi au început la Insti
tutul de biologie „Traian Săvulescu" 
lucrările unei sesiuni de comunicări 
științifice.

(Agerpres)

In comuna 
Brăniștari

Nimic convențional. O discuția 
prietenească, cu caracter practic. 
Candidata pentru alegerile în Ma
rea Adunare Națională, artista eme
rită Dina Cocea, precum și candi
dații pentru sfaturile populare, trac
toristul Dumitru Fănel, Maria Sîrbu, 
Maria Stanciu, Ion Logofătu, membri 
ai cooperativei agricole de produc
ție și alții s-au întîlnit cu alegătorii 
din comuna Brăniștari.

Principala întrebare care s-a pus 
la această întîlnire a fost „ce avem 
de făcut pentru mai buna gospodă
rire a comunei noastre?", dar vorbi
torii nu uită să amintească și des
pre ceea ce s-a făcut de la alege
rile trecute pînă în prezent. Capito
lul realizări se prezintă în această 
privință destul de bogat. Astfel, în 
cele 11 comune ale circumscripției 
electorale nr. 14 s-au construit în ul
timii patru ani 7 localuri de școală 
cu 29 săli de clasă și 6 laboratoare, 
în 9 comune s-a introdus electrifi
carea, s-au creat 6 unități cinema
tografice noi.

Cooperativa agricolă de produc
ție din Brăniștari are vîrsta ultimei

Gheorghe VLAD

(Continuare in pag. V-a)

nate. Listele de alegători sînt alcă
tuite pe secții de votare, iar în ca
drul fiecărei secții de votare ordi
nea este alfabetică. Pe liste au fost 
înscriși toți cetățenii cu drept de 
vot, precum și acei care dobîndesc 
acest drept pînă în ziua alegerilor, 
inclusiv. Listele de alegători pot fi 
consultate în fiecare zi, între orele 
8—20, fără întrerupere, inclusiv du
minica.

Oe* < OBS
ore

Primul ministru 
al Japoniei va vizita 
U. R. S. S.

Agenția TASS anunță că la Mos
cova a fost dat publicității schim
bul de mesaje între Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Eisak Sato, 
primul ministru al Japoniei, privind 
relațiile sovieto-japoneze. în mesa
jul său. Alexei Kosîghin a confirmat 
invitația adresată primului ministru 
al Japoniei de a vizita U.R.S.S. la 
data ce îi va fi convenabilă. Eisak 
Sato a răspuns că ar dori să se fo
losească, cu un prilej convenabil, de 
această invitație pentru a avea un 
schimb de păreri.

NORVEGIA NU VA ADERA 
LA F. N. M. SI F. N. A.>

Intr-o conferință de presă ținută la 
Londra, primul ministru norvegian, 
Einard Gerhardsen, care se află în
tr-o vizifă oficială în Anglia, a decla
rat că Norvegia nu se va alătura vii
toarelor torfe nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. (F.N.M.), preconizate de 
S.U.A. El a flout să precizeze că, după 
părerea sa, guvernul norvegian va 
adopta aceeași atitudine și fa(ă de 
propunerea britanică de creare a unor 
torfe nucleare atlantice (F.N.A.). Ger
hardsen a declarat că Harold Wilson 
a acceptat o invitație de a vizita 
Norvegia.

Noi condamnări 
in Portugalia

Tribunalul din Lisabona a con
damnat la pedepse cu închisoa
rea între 1 și 2 ani 6 persoane. 
Condamnați! au fost acuzați de 
acțiuni subversive și de faptul că 
sînt membri ai Partidului Comu
nist din Portugalia.
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Intr-una din secțiile Uzinei „Industria Sirmel" din Cîmpla Turzil
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bucurești Uzinele „Grivița Roșieti C1MPIA TURZII

Pe urmele articolelor publicate
Grăbirea execuției 

și punerii in funcțiune 
a noilor obiective"

articolul publicat în „Scînteia"

Analizînd sarcinile de plan pe 
anul 1965, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Uzinelor „Grivița Roșie" 
din București au scos la iveală noi 
rezerve interne menite să ducă la 
creșterea producției și la realizarea 
unor utilaje cu caracteristici teh
nice superioare. Ei și-au luat în în
trecerea socialistă pe anul în curs 
următoarele angajamente :

Să realizeze peste plan :

• 5 000 000 Iei la producția 
globală; • 1000 000 lei la pro
ducția. marfă ; ® 1 000 000 lei e- 
conomil la prețul 
sporească cu 1 la 
vitatea muncii.

Din care pînă la 1
• 500 000 lei la producția globa

lă ; • 200 000 lei economii la pre
țul de cost:

• să îmbunătățească cu 2 la 
sută parametrii de funcționare a 
schimbătorilor de căldură DN- 
1400 prin reproiectare și îmbu
nătățirea procesului tehnologic 
de fabricație:

• să reducă cu 3 la sută greu-

de cost; • să 
sută producti-

Mai:

tatea cazanului de abur tip L.K. 
ce folosește drept combustibil 
rumeguș ;

• să reducă cu 3 Ia sută timpul 
de imobilizare în revizii și repa
rații a coloanelor de rectificare, 
prin adaptarea unor soluții con
structive moderne la execuția ta
lerelor cu clopoței;

® să asimileze cu 15 zile înain
te de termen boghiul tip „gondo
lă" pentru vagoanele cisternă de 
60 mc ;

• să îmbunătățească confortul 
și siguranța în exploatarea vagoa
nelor de călători reparate, prin 
extinderea amenajării interioare 
a acestora cu plăci melaminate și 
materiale plastice, precum și prin 
înlocuirea osiilor pe cuzineți cu 
osii pe

• să 
men a 
planul 
tarea cu 15 zile mai devreme a 
construcției metalice necesare 
noii hale de cazangerie, atelieru
lui de debitare și depozitului de 
materiale.

„Industria Sirmei7/

govora Uzinele
în întrecerea socialistă pe 1965, 

colectivul Uzinelor de produse sodi
ce Govora și-a luat următoarele an
gajamente :

• să depășească planul la 
sodă calcinată de calitate supe
rioară cu 1500 de tone; • să 
depășească planul la sodă caus
tică de calitatea I cu 530 de 
tone; • să îndeplinească planul 
de export pe 1965 pînă la 1 de
cembrie.

rulmenți;
asigure realizarea în ter- 
obiectivelor prevăzute în 
de investiții prin execu-

Colectivul Uzinei „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpla Turzii și-a luat ur
mătoarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an :

• șă sporească cu 38 la sută 
cantitatea de oțel aliat și arc a- 
liat față de anul trecut; • să 
reducă rebuturile cu 1 la sută 
sub norma admisă.

Să realizeze peste
• 3 000 000 Iei la 

globală ; • 4 500 000 
ducția marfă ; • 250 tone oțel;
• 200 tone țagle de relaminare ;
• 870 tone laminate ușoare;
• 560 tone produse trefilate și 
trase; • 500 tone electrozi de 
sudură ; 100 tone sîrmă zincată ;
• 500 000 lei economii la prețul 
de cost; • 1 000 000 Iei benefi
cii ; • să sporească productivi
tatea muncii cu 0,5 la sută.

plan :
producția 

Iei la pro-

In
nr. 6 456 sub titlul de mai sus, se sem
nala întîrzierea livrării unui exhauster da 
către Uzina da construcții de mașini- 
Reșița pentru Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Răspunzînd ziarului, condu
cerea uzinei arată, printre altele, că lu
crarea a avut caracter de prototip și a 
fost necesară soluționarea unor proble
me tehnice. „Pentru a da posibilitate 
constructorului de a monta cel de-al 
doilea exhausfor, s-a elaborat o nouă 
tehnologie, care a făcut posibilă finisa
rea tuturor pieselor și executarea pre- 
montajului fără rotor. Astfel, la Hune
doara se pot efectua toate lucrările de 
montaj, rămînînd în final numai intro
ducerea rotorului în mașină. Rotorul al 
doilea se va asigura, conform graficu
lui și ciclului tehnologic”.

Tot la acest articol, conducerea pre
paratei Anina ne răspunde : „Prepa
rata Anina este un obiectiv important, 
care 
tului spălării cărbunelui destinat fabri
cării
că în prezent acest obiectiv este gata, 
iar rodajul 
Totodată, a 
și în curînd 
capacitatea 
proiect".

Am mai primit răspunsuri la acest ar
ticol de la Complexul de industrializare 
a lemnului-Tr. Severin, Fabrica „As- 
bociment”-Oradea, Combinatul pentru 
fibre artificiale-Brăila.

fia pedagogică din Ministerul Invăfă- 
mîntului ne comunică ; „S-au luat toate 
măsurile pentru ca cele 29 de programe 
școlare necesare concursului de ma
nuale să fie trimise la timp Editurii di
dactice și pedagogice. In prezent, 28 
de programe sînt gata și pot fi puse 
la dispoziția solicitanților imediat după 
publicarea condițiilor de 
„Gazeta învățămîntului”.

concurs în

liber"

contribuie la creșterea randamen-

cocsului metalurgic. Vă informăm

„Tot sub cerul
In scrisoarea cu titlul de 

criticat faptul că la uzina „Vulcan” din 
Capitală nu există preocupare pentru 
buna depozitare a unor materiale ne
cesare turnătoriei de fontă.

In răspunsul trimis se arată : „Con
ducerea uzinei a analizat deficiențele 
semnalate și va căuta să le înlăture cît 
mai curînd. Vă informăm că s-au fixat 
locuri de descărcare din vagoane a ma
terialelor pe categorii, iar depozitarea 
fontei și cocsului se va face în bunkă- 
rele construite în acest scop. Vom stu
dia posibilitatea racordării la acestea 
a unei linii ferate, pentru a se putea 
descărca materialele direct din vagoane 
în bunkăre, îndeosebi a celor care 
degradează prin repetarea operației 
descărcare-încărcare".

mai sus era

se
de

de produse sodice
1 Mai : 

calcinată de
Din care pînă la 
e 800 tone sodă 

calitate superioară; • 250 tone 
sodă caustică de calitatea I.

Să dea peste planul anual :
• 500 000 lei la producția glo

bală ; • 500 000 lei la producția 
marfă ; • 500 000 lei economii la 
prețul de cost.

Toate depășirile de plan vor fi 
realizate pe seama creșterii produc
tivității muncii.

SEVERIN Uzina mecanică
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

Uzinei mecanice din Turnu Severin 
și-ău luat următoarele angajamente 
în întrecerea socialistă pe acest an:

• Să depășească principalii 
indicatori de plan cu :

• 3 000 000 lei Ia producția
globală ; • 3 000 000 lei la pro
ducția marfă; • 1 Ia sută la 
productivitatea muncii; •
1100 000 lei economii Ia prețul 
de cost.

Din care pînă la 1 Mai:
• 700 000 lei la producția 

globală; • 900 000 lei la pro
ducția marfă.

Să îmbunătățească calitatea pro
duselor pentru a se obține perfor-

manțe tehnico-economice superioare 
prin :

• creșterea gradului de echi
pare cu S.D.V.-url; • moderni
zarea cargourilor de 1 600 tdw ; 
• modernizarea prin reproiecta
re a șlepurilor pentru Navrom, 
trecînd de la varianta remorcat 
la varianta împins, ceea ce va 
duce la creșterea capacității de 
transport cu cca 250 tone pe 
navă ; • îmbunătățirea sistemu
lui de frînare la vagoane ; •
perfecționarea sistemului de e- 
tanșare la vagonul de transpor
tat ciment în vrac ; • asimilarea 
unui nou tip de navă modernă- 
șalandă maritimă autopropulsa
tă de 500 mc.

Combinatul petrochimic Ploiești. Montorii Mărgărit Stanciu și Alexandru 
Preda execută lucrările de montaj la o conductă pentru încălzire la 

estacada 1

mecanic a fost efectuat, 
început rodajul tehnologic 
va fi dat în producfie la 
și parametrii prevăzufi în

„Manuale școlare 1965"
In ziarul „Scînteia” nr. 6467 a apărut 

un interviu cu directorul Editurii didac
tice și pedagogice privitor la pregătirea 
manualelor școlare pentru viitorul an 
de învățămînt. In legătură cu proble
mele abordate în acest material, Direc-

iar în centrul orașului a fosf stabilit un 
punct fix de control cu menirea de a 
urmări îndeaproape respectarea grafi
celor de parcurs. Au fost luate, de ase
menea, măsuri pentru ca mașinile de 
depanare să intervină imediat în cazul 
unor defecțiuni ivite pe traseu. Mate
rialul publicat a fosf prelucrat cu în
treg colectivul întreprinderii".

La același articol ne-a răspuns și în
treprinderea regională de combustibil 
Craiova : „Intr-adevăr, se mai întîmplă 
ca la ghișeele unităților de desfacere 
a lemnelor de foc să se producă aglo
merație, ca deservirea să nu fie cores
punzătoare. Printr-o mai bună organi
zare a muncii, prin repartizarea mai 
judicioasă a autocamioanelor vom reuși 
însă să îmbunătățim deservirea cetățe
nilor în unitățile noastre”.

In răspunsul adresat ziarului de către 
comitetul executiv al sfatului popular 
orășenesc se arată ; „Analizînd artico
lul „Timpul orașului", am constatat că 
criticile aduse unor întreprinderi și in
stituții din orașul nostru sînt juste. De 
aceea, au fost luate neînfîrziat măsu
rile de remediere. Asigurăm redacția 
că în viitor secțiile sfatului popular vor 
urmări și îndruma sistematic activitatea 
unităților care intră în contact cu pu
blicul în scopul simplificării relațiilor 
dintre cetățean și personalul de la ghi
șeu, al îmbunătățirii informării".

II

in

orașului"
Articolul intitulat astfel, apărut 

„Scînteia" nr. 6472, scotea la iveală o
serie de deficiente din activitatea unor 
unităfi de deservire din orașul Craiova, 
deficiente care duceau la irosirea 
timpului cetățenilor. „Criticile aduse ■ 
sînt întemeiate, se arată în scrisoarea 
de răspuns a întreprinderii de trans
port. Pe unele trasee, transportul în 
comun nu s-a desfășurat în condifii 
bune. In consecință, conducerea între
prinderii a luat o serie de măsuri : 
pe traseele mai aglomerate a fost 
mărit numărul autobuzelor ; pen
tru dirijarea mai' bună a circula
ției, la capetele de linii lucrează 
acum dispeceri calificați, compefenfi,

„Cine răspunde ?"
Pe rampa gării Obor din orașul Ora

dea, se arăta în scrisoarea cu titlul de 
mai sus, publicată în „Scînteia" nr. 
6466, au fost depozitate bănci de școa
lă, birouri și dulapuri, care urmau să 
fie distribuite școlilor din raionul Ora
dea. Din cauză că a fosf lăsat vreme 
îndelungată sub cerul liber, mobilierul 
s-a degradat.

In urma cercetărilor întreprinse, Sfatul 
popular al regiunii Crișana ne face cu
noscut că cei vinovafi de neglijenfă au 
fost sanefionaji. Pentru prevenirea unor 
situații similare, s-au luat măsuri ca mo
bilierul școlar care va sosi în gări' să 
fie expediat imediat școlilor sau să fie 
depozitat înfr-o magazie corespunză
toare.

>

INSTANTANEE

Sd
Amonajarea terenului in terase pentru a fi plantat cu vițâ de vie la G.A.S. Cotnari, regiunea Iași

perate

, „.a...-*”’"

In raionul Pașcani s-au obținut rezultate bune în sporirea supra
fețelor arabile. în legătură cu această experiență și cu posibilitățile 
care există în raion pentru creșterea în continuare a suprafeței de 
teren arabil, corespondentul ziarului nostru pentru regiunea Iași s-a 
adresat unor cadre de conducere și specialiști din unitățile agricole 
și de la consiliul agricol raional.

Ing. agronom CONSTANTIN 
DASCALU, vicepreședinte al Con
siliului agricol raional Pașcani.

In 1964, în raion, suprafața arabi
lă a crescut cu 458 ha. Aceasta s-a 
realizat prin defrișarea viilor și a 
livezilor bătrîne, cu producție mică, 
a mărăcinișurilor și a huceagurilor 
rămase din foste»păduri, prin desfi
ințarea unor drumuri inutile și 
folosirea tuturor porțiunilor de teren 
situate între construcțiile zootehni
ce etc. Membrii cooperativei agrico
le din Hărmănești au cîștigat astfel 
21 ha teren, cei din Miroslovești — 
18 ha, iar cei din Tg. Frumos — 34 
ha. Și în momentul de față, în coo
perativele de producție din Tătă- 
ruși, Stroiești și în alte părți se lu
crează la defrișări.

Consiliul agricol raional sprijină 
pe membrii cooperativelor de pro
ducție să ia măsuri privind folosi
rea rațională și intensivă a pămîn
tului. Pentru sporirea recoltei la 
hectar, în raion se desfășoară o lar
gă acțiune de fertilizare a solului.. 
In 1964 s-au transportat pe terenu
rile mai puțin fertile peste 4 000 tone 
gunoi de grajd și cantități însemna
te de îngrășăminte chimice. O mare obținînd o producție de 14 000 kg la 
atenție se acordă și ameliorării so
lurilor acide, aplicîndu-se amenda
mente calcaroase. Se folosește cu 
bune rezultate spuma de defecație 
pe care unitățile agricole din sudul 
raionului o procură de la fabrica de 
zahăr Român. în partea de nord a 
.raionului, pe teren să împrăștie praf 
de var adus de la o fabrică din re
giunea Suceava. Prin aplicarea a- 
mendamentelor, numeroase coopera
tive agricole de producție au obți
nut recolte bune. Cea din Miroslo- vom reuși să obținem însemnate 
vești a realizat, încă din al doilea 
an de aplicare a amendamentelor, 
un spor de 320 kg porumb boabe la 
hectar, față de producția obținută 
de pe terenurile neamendate. Pen
tru 1965, toate unitățile din raionul 
nostru și-au întocmit planuri de a- 
mendare a solului. In unele coope-

rative agricole se experimentează 
ameliorarea solurilor acide prin a- 
plicarea de amendamente combinate 
cu îngrășăminte, aceasta pentru a 
spori producția și pe solurile cu a- 
ciditate pronunțată.

Ing. PAVEL CONSTANTIN, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din Tg. Frumos.

Cooperativa noastră deține o su
prafață însemnată de teren arabil. 
Poate de aceea într-o vreme nu ne-a 
mai .preocupat punerea în valoare și 
a altor terenuri. Ajutați de orga
nizația de partid, am discutat 
cu membrii cooperativei noas
tre despre avantajele folosirii 
raționale și intensive a pămîntului și 
punerii în valoare a terenurilor ster
pe și slab productive. Acțiunile în
treprinse au dat rezultate bune. Nu
mai în 1964 am defrișat peste 20 ha 
de arborete, am desființat un drum 
inutil la punctul Hîrtop, care ne-a 
adus vreo 8 ha de teren, iar la Dă- 
dești, prin construirea unui dig lung 
de 1 500 m, am scos de sub inunda
ție peste 10 ha. Terenul cîștigat lin
gă dig l-am cultivat cu ardei gras,

trebuie. Anul trecut, ce-i drept, am 
defrișat cele cîteva pilcuri de vii hi
bride și mărăcinișuri, am făcut tar
lale mari cu drumuri drepte, incit 
s-au mai cîștigat vreo 5 ha de teren. 
Ajutați de inginerii unității noastre, 
am găsit însă noi izvoare de creștere 
a suprafețelor arabile. Ne-am gindit 
în primul rînd să folosim cit mai 
bine terenurile de la capetele tarlale
lor și am avut grijă ca tractoriștii să 
are cit mai aproape de drum. Apoi, 
am pichetat drumul cu țăruși și am 
făcut gropi din loc în loc, pentru ca 
în anotimpul ploios și friguros să nu 
se circule pe lingă el. Vom folosi 
mai bine și terenul situat de-a lun
gul zonei șoselei, cel din jurul stîlpi- 
lor de telegraf și de lingă rețeaua 
electrică.

Un singur lucru cer de la 
neata. In timp ce-o să-ți poves
tesc această mică istorioară, să 
nu mă întrerupt. Să nu-mi spui 
că tai piroane. Am să-ți spun a- 
devărul și numai adevărul.

Deunăzi treceam pe B-dul. Ale
xandru Ioan Cuza. In dreptul 
imobilului cu nr. 98, urechile 
mele au început să se lățească, să 
ia forma unei pîlnii demodate de 
gramofon. Pe urmă, și ochii, fru
moșii mei ochi căprui, au început 
să se mărească, să ia proporții. 
Știi ce mi-a fost dat să aud, să 
văd ?

Domnule, salariații întreprinde
rii raionale de construcții și re
parații „30 Decembrie" munceau 
la repararea imobilului de la nu
mărul amintit într-un ritm foarte 
greu de descris. Mercurul termo- 
metrului era căzut mult sub zero; 
cu toate astea, săpătorii, zidarii, 
dulgherii nu mai pridideau.

— Cărămidă !
— Ce faceți cu betonul? 

vină betonul!
— Gata tuburile. Turnăm.
— A sosit cimentul, unde-l des

cărcăm ?...
Să stea cineva cu brațele în

crucișate, să vezi pe cineva dez- 
ghețîndu-se la un foc făcut din 
seîndurile cofrajelor? Nimic. Șan
tierul clocotea.

Eu, care avusesem de-a face cu 
I.R.C.R.-ul (un an și ceva a ținut 
șantierul la mine acasă), dumnea
ta, la care a venit I.R.C.R.-ul, a 
montat schela și peste două săp- 
tămîni a demontat-o fără să facă

dum-

hectar, și cu porumb, recoltînd 3 500 
kg boabe la hectar. Pentru folosirea 
rațională a pămîntului situat în pan
tă, din toamnă am arat cu atelajele 
mai multe coaste de deal în supra
față de peste 10 hectare. în primăva
ră, vom semăna aci diferite plante 
furajere. Alte 14 ha le-am identificat 
pentru a fi defrișate ; pe circa 50 ha, 
în prezent slab productive, din valea 
Bahluiețului se va semăna lucernă 
pe care o vom iriga. în acest fel

sporuri de producție.

TUDOSE CONSTANTIN, bri
gadier — cooperativa agricolă de 
producție din Bălțați.

Terenul brigăzii noastre este neted 
' și întins. La prima vedere nu-ți 
apare nici un petec nefolosit cum

Ing. agronom VICTOR TINCU 
— cooperativa agricolă de pro
ducție din Strunga.

Principala sursă de sporire a su
prafeței de teren în cooperativa a- 
gricolă de producție din Strunga sînt 
terenurile de coastă, pe care noi le 
amenajăm în vederea plantării lor cu 
pomi fructiferi și viță de vie. Urmă
rim și defrișarea huceagurilor și a 
mărăcinișurilor rămase din vechea 
pădure Strunga-Heleștieni. în ultimii 
ani, am plantat peste 170 ha cu pomi, 
din care 90 ha numai în 1964 și 4 
ha de viță de vie. Mai avem des
fundate 20 ha care vor fi plantate 
în primăvară. Materialul săditor îl 
obținem dihtr-o școală de viță pro
prie. în 1965 ne-am propus să mai 
defrișăm vreo 25 ha de salcîmi, hu- 
ceaguri de pădure, vii hibride etc. 
Coastele sterpe care nu se pot plan
ta cu pomi le vom însămînța cu 
plante furajere în benzi. S-a pre
văzut că printre plantațiile tinere 
de pomi să se cultive plante fura
jere, fasole, dovjeci etc.

★
Răspunsurile redate mai sus scot 

în evidență unele posibilități de creș
tere a suprafeței arabile, de sporire 
a producției la hectar rezultate din 
experiența unităților agricole din 
raionul Pașcani. Această experiență 
este bine să fie extinsă în toate uni
tățile agricole din raion.

Tg. Mureș. La patina]

T M
o 
ai

repărație, ori dumneata 
fost de asemeni vizitat de 

acum în

nici
care
I.R.C.R. și-ți plouă și
casă, poți da crezare unui aseme
nea ritm ? Uite, d-aia m-a uimit 
pe mine spectacolul din B-dul Al. 
I. Cuza 98.

M-arn dus la un cetățean care 
supraveghea lucrarea.

— Nu te supăra, chiar I.R.C.R.- 
ul lucrează aici ?

— Sigur.
— Știam că lucrați în alt ritm. 

Ce s-a întîmplat cu dumneavoas
tră ? Nu vă mai lecunosc.

— Așa lucrează echipa mea — 
a făcut pe grozavul supraveghe
torul șantierului.

Și pentru că-mi plăcea atît de 
mult ritmul în care se lucra aco
lo, m-arn dus printre lucrători și 
a doua zi, și a treia zi, și...

A patra zi m-a luat unul în pri
mire :

— Tovarășe, fii sincer, ce ur
mărești dumneata ?

— Eu, nimic... Adică, mă do
cumentez...

— Lasă
ține. Află, stimabile, că-ți pierzi 
vremea de 
te muți în

— Dar cine locuiește aici ?
— Niște salariați ai I.R.C.R.-u- 

lui „30 Decembrie".
De unde și explicația ritmului. 

Nu? !

documentarea, cd nu

pomană dacă speri să 
această casă.

Nicufă TANASE

P.S. Aș recomanda să se rețină 
experiența. Firește, numai în ce 
privește ritmul...

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Romî- 

ne : Al 8-lea magnific — (spectacol pre
zentat de Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase" — orele 19,30). Teatrul de Operă 
șl Balet al R. p. Romîne : Cavaleria 
rusticană și Paiațe — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Tîrgul de fete
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale' (sala Comedia): lnșir-te măr
gărite — (orele 15), Domnișoara Nasta- 
Sia — (orele 19,30), (sala Studio) : O fe
meie cu bani — (orele 15,30), Să nu te 
Joci cu dragostea — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie) : Somnoroasa aventură
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): Sfînta Ioana — (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A); Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul 
,.C. I. Nottara" (sala Magheru) : Hipnoza
— (orele 19,30), (sala Studio): Sonet pen
tru o păpușă — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești : Mușcata din 
fereastră — (orele 19,30). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Andrea — (orele
15.30) , Doi pe un balansoar — (orele
19.30) . Teatrul pentru copil (Str. Eremia 
Grlgorescu nr. 24) : Vis vesel — (orele
9.30) . Teatrul regional București (Șos. 
Ștefan cel Mare nr. 34) : Școala neves
telor — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat ; Frank al V-lea — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei nr. 50) : Drumul piperului — (orele 
9), (sala din Str. Academiei nr. 18) : 
Băiatul și vîntul — (orele 16), Micul prinț
— (orele 19,30). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): Tinerețe — 
(orele 20). Circul de stat : Circus Bucu
rești — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Paula captivă : 
Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Festival (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21), Feroviar (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Melodia (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Can-Can — film pentru ecran pa
noramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). Titanic vals: Republica (9,30; 11,15; 
14; 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 : Car- 
pați (10; 12; 14; 16). Yokmok : Capitol
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Flamura 
(10; 12; 16; 18; 20). Moscova-Genova : Ex
celsior (10; 12,15; 18,30; 20,30). Un surîs 
in plină vară: Victoria (orele 18,15). Răz
bunătorul — cinemascop : Victoria (10; 
12; 14; 16; 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Sălbaticii de pe rîul morții — cine
mascop : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Cei șapte magnifici — cine
mascop : Lumina (9; 
veste neinventată :
20.30) , Flacăra (15,30;
pentru copii : Doina 
ța). La patru pași 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; _____ _________
(15,45: 18,15; 20,45). Post restant : Timpuri 
Noi (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15). Romi-

nia pe meridianele lumii — Cetățile chi
miei — O noapte la Casa Scînteil — Te
melii de oțel — Prefață la un poem — 
Poveste de primăvară : Timpuri Noi 
(19,15; 21). Cîntînd în ploaie : Giulești 
(9,30; 12; 15; 17,30; 20), Aurora (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii): Înfră
țirea între popoare (10,30; 15,15; 19). Eroi 
curajoși ca tigrii : Cultural (15,45; 18,15; 
20,30), Colentlna '(16; 18,15; 20,30). Climate
— cinemascop : Dacia (9; 12; 15; 18; 21). 
Un nou Ghxlgameș : 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 mi
nori : unirea (11; 16; 18,45; 20,30), Munca 
(14; 16,15; 18,30; 20,45). Ah, Eva ! : Tomls 
(9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). Locote
nent Cristina : vitan (16; 18,15; 20,30). 
Intîlnlre cu spionul : Popular (16; 18,15; 
20,30), Drumul Sării (15,30; 17,45; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,io — Pentru copil și 
tineretul școlar : Pe luciul gheței... 19,50
— Aventurile lui Robin Hood (XVII) — 
Giuvaerurl normande. 20,15 — Pagini de 
umor șl satiră din literatura noastră. 
21,05 — In fața hărții. 21,15 — Filmele de 
desene animate „Băiatul șl clinele" șl 
„Oaia neagră". 21,30 — Montaj muzical
— Caruselul operetei. In încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea

12; 15; 18; 21). Po- 
Union (16: 18,15;

17,45; 20). Program 
(orele 10 dimlnea- 

de infinit : Doina 
20,30), Floreasca

Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor, 
mai ales în Moldova. Cerul a fost va
riabil, mai mult acoperit în jumătatea 
de sud a țării. A nins local în toate re
giunile. iar izolat ninsoarea a luat ca
racter de aversă. Vlntul a suflat potri
vit, cu intensificări mai ales în Mol
dova, unde pe alocuri a spulberat ză
pada. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 3 grade 
la Turnu Severin șl minus 13 grade la 
Suceava și Rădăuți. In București : vre
mea a fost rece, cu cerul mai mult aco
perit. A nins temporar. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări. Temperatura 
maximă a fost de minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 
9 februarie a.c. In țară : Vreme rece, cu 
cerul variabil, mai mult acoperit. Vor 
cădea ninsori în toate regiunile țării. 
Vînt potrivit, cu intensificări pînă la 
tare din sectorul nord-estic, spulberînd 
local zăpada. Temperatura ușor va
riabilă ; minimele vor fi cuprinse intre ' 
minus 3 și minus 13 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între minus 6 
și plus 4 grade. In București : Vreme 
rece, cu cerul variabil, mai mult acope
rit. Va ninge temporar. Vînt potrivit, cu 
intensificări din sectorul nord-estic. 
Temperatura în general staționară.
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Nicolae Carciog își amintește de cele trei momente...

Trei momente
Brunet, față rotundă, ochi priete

noși. Din locul unde stăm de vorbă, 
1 se vede chipul profilat pe triden
tul de coșuri ale fabricii de ciment; 
fumul îngroașă culoarea întunecată 
a boitei dobrogene prevestitoare de 
! ăpezi. Subiectul : Medgidia.

Printre amintirile legate de oraș, 
lui Nicolae Carciog îi sînt mai vii 
trei momente. Primul : cînd avea 
cinci ani și tatăl l-a dus pentru pri
ma oară la tîrg. Nu mai ieșise pînă 
atunci din Plopenii săi natali și, tre- 
cînd pe lîngă clădiri și magazine 
cum nu mai văzuse, cunoscînd 
vălmășagul zilei de tîrg, toată acea 
pestriță și neobișnuită forfotă, îi 
păru că a intrat într-o altă lume. Al 
doilea : cînd a devenit, la vîrsta ma
joratului, cetățean al Medgidiei. In 
confruntarea cu letargia, cu rugina 
orientală a unei așezări ce abia își 
pregătea renașterea, impresiile co
lorate ale copilăriei s-au destrămat. 
Primii săi pași de tînăr muncitor... 
Aici, printre comuniștii fabricii de 
ciment, care l-au primit în rîndurile 
lor, a căpătat conștiința că apasă și 
el, după puterile sale, pîrghia trans
formatoare. Al treilea moment : cînd 
cetățenii întineritei Medgidii l-au 
desemnat recent, drept candidat al 
lor în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională.

Cutreierînd orașul, mi-am dat sea
ma că este una dintre oglinzile cele 
mai clare în care se reflectă urcu
șul dobrogean. Aici, unde nivelul in
dustrial îl stabileau cîndva fierăriile 
de potcovit cai, s-au înfipt doi piloni 
republicani : o întreprindere moder
nă de utilaj metalurgic (producînd, 
printre altele, mașinile de recoltat 
stuf din Deltă) și fabrica de ciment. 
De la putrede smîrcuri și zumzet 
de țînțari la vaste zone de parcuri și 
foșnet de castani, de la coșmelii 
coșcovite la geometria urbanistică a 
peste 1 600 de apartamente ridicate 
pe verticala noilor cartiere, de la 
lămpi cu petrol la neon și cinema
scop, de la sacaua amorțită la apa 
adusă pe conducte.

Și, după cum cutreierînd Medgidia, 
recunoaștem ceva din creația mate
rială a Dobrogei, discutînd cu tînă- 
rul ei candidat simțeam oglin
dită în el energia oamenilor de 
pe pămînturile dintre Dunăre și 
Mare. Un adolescent oarecare, din- 
tr-un sat oarecare, termină o școală 
profesională metalurgică; devine lă
cătuș mecanic la întreținerea insta
lațiilor de cale ferată din gara Med
gidia ; face armata și e apoi anga
jat la fabrica de ciment; ajunge 
unul dintre cei mai reputați munci
tori care veghează sănătatea unor 
utilaje producînd o însemnată parte 
din cimentul țării. Viața lui Carciog 
e alcătuită din date aparent simple. 
Același destin, multiplicat însă, dă la 
iveală dimensiunile unui amplu pro
ces de creștere al celor cărora li se 
datorează superfosfații Năvodarilor 
și fațadele de la Mamaia, în 
fulgerele energetice de la Ovi- 
diu și secerișul anual al stufului 
Deltei. O forță omenească și ener
getică pe care Dobrogea n-o avea 
și o are. Numărul total al muncito
rilor nu trecea de 1 900. Din rîndul 
celor peste o sută de mii de munci
tori dobrogeni ai zilei de azi face 
parte Nicolae Carciog.

Brunet, o față rotundă, ochi prie
tenoși. Cu cîtă căldură au vorbit 
despre el tovarășii săi de muncă, 
propunîndu-1 candidat 1 Pentru ei, 
profilul lui s-a schițat atît în cuprin
sul anilor de muncă statornică și te
nace cît și în fulgerarea clipelor de 
mare intensitate, de intervenție ope
rativă, cînd inițiativa și curajul sînt 
hotărîtoare. Uneori, la schimbarea 
blindajelor de la morile de ciment, 
(orice întîrziere este echivalată în 
tone așteptate pe șantiere), primul 
care intră în cilindrul încins, fără 
să șovăie, cu o simplitate care nu 
scapă nimănui, este Nicolae Car
ciog, secretarul de partid.

îl văd, la început de drum, pe bă
iețașul acela sfios, speriat cîndva de 
forfota tîrgului din Medgidia. Venea 
dintr-o comună neștiută, Plopeni. Și 
iată-1, dintre cei născuți acolo, pri
mul care candidează pentru forul su
prem al puterii de stat.

— Nu — mă contrazice zîmbind 
Carciog. Mai candidează la 7 mar

tie și tovarășa Maria Nistor, pre
ședinta cooperativei agricole. Stă
team cîndva pe aceeași uliță cu 
dînsa.

Un muncitor și o cooperatoare, 
trăiți pe aceeași uliță dintr-un oare
care sat dobrogean și care urmează 
să redevină vecini sub cupola Marii 
Adunări Naționale...

Amîndoi:
— Sînteți dobrogeni ?
— Ca și cum am fi. Pentru noi Do

brogea e o mamă bună.
Răspunsul aparține soților Călin. 

De șapte ani cetățeni ai raionului 
Istria, aici în nordul podișului Do-

Soții Călin din Babadag : amîndoi 
ingineri agronomi. Propuși, amindoi, 

candidați ai F.D.P.

brogean — la o jumătate de ceas cu 
mașina de poarta Deltei, Tulcea — 
loc de line unduiri geologice, scăl
date vara în acea ciudată lumină 
care-i atrage pe artiștii cu șevalete 
în peisajul Babadagului. Pe cei doi, 
însă, i-a atras pămîntul, orizontul 
oferit de cîmpiile promițătoare ale 
primei regiuni unde se săvîrșise 
transformarea socialistă a agricul
turii. Ei au venit la scurtă vreme 
după memorabilul eveniment. Au ce
rut la repartizare : Dobrogea. Cinci 
ani au învătat cot la cot în aceeași 
grupă 309 de la Institutul agronomic 
din Iași.

— Cum v-ați acomodat ?
— Rapid. La început n-aveam nici 

lumină electrică, nici radio, nici 
ceas. Venisem cu o singură valiză. 
Unde erau serile studențești cînd 
mergeam la dans ? în primele seri, 
stăteam singuri și cîntam cîntece do
brogene auzite pe tren. îndată după 
sosire, ne-am căsătorit. Luminița s-a 
născut aici...

Agronomi amîndoi. Eugen, de la 
bun început, în același loc : coope
rativa agricolă din Babadag. Dru
mul Sofiei a urmat ocoluri : . inginer 
hortiviticol la raion, profesoară de 
„Cunoștințe agricole" la școala me
die din Babadag, apoi, la cererea ei, 
direct în producție — inginer agro
nom în cooperativa de la Visterna. 
Cînd oamenii, semn de înaltă apre
ciere, l-au ales pe Eugen Călin pre
ședinte al cooperativei agricole din 
Babadag, a rămas vacant locul de 
inginer agronom. Și iat-o în sfîrșit pe 
Sofia din nou cot la cot cu soțul ei.

DOBROGEA . 
prin oamenii ei

Ar trebui transcrise, poate, ample 
tabele de producții vegetale și ani
male pentru a putea urmări cum ti
nerețea și cunoștințele lor s-au con
topit în efortul colectiv de a smulge 
roade nemaicunoscute pe aceste 
străvechi pămînturi. O muncă ade
sea anonimă, precedînd cu înțelep
ciune științifică rotația anotimpurilor. 
Nescrisa cronică a vieții celor doi 
agronomi se recompune din fiecare 
nou pas cîștigat pe terenul unei a- 
griculturi raționale și intensive, re
plică la o Dobroge cîndva înțeleni- 
tă : „Dobroge, săracă vatră / Bate 
vînt și crește piatră". Cîteva zeci de 
hectare scoase de sub mărăcinișuri 
și cioate și dăruite pîinii, răritul 
manual, rații stabilite riguros pentru 
creșterea animalelor, aplicarea cul
turilor duble și multe altele dau mă
sura „palmaresului" celor doi soți.

în ziua cînd am cunoscut-o, Sofia 
Călin avea de predat a douăzecea 
lecție la învățămîntul agrotehnici 
Doi dintre cursanții ei, pe care i-am 
urmărit cît de meticulos își luau no
tițe, Ioana Sauca și Petre Petic, de
țin premiul întîi pe regiune la con
cursul „Cine învață, cîștigă" pe teme 
agrotehnice. Modestă, Sofia Călin nu 
e de părere că ar avea talent peda
gogic... Dar, iată și un fapt petrecut 
recent într-o adunare publică. Flo
rin Șelaru, salariat la S.M.T. Baba
dag, a amintit că o serie de colegi 
ai săi, absolvenți ai școlii medii, au 
ales în continuare drumul învăță- 
mîntului agronomic datorită tocmai 
pasiunii pe care le-a insuflat-o pro
fesoara de „Cunoștințe agricole", 
„în martie — a încheiat el — voi 
vota pentru prima oară. Și sînt bucu
ros că întîiul meu vot îl voi da fos
tei noastre profesoare".

Era în adunarea unde a fost pro
pusă candidată pentru Marea Adu
nare Națională, în circumscripția e- 
lectorală Babadag, Sofia Călin. Sea
ra, în cadrul intim al căminului ce
lor doi agronomi, 
atingem subiectul 
electoral. (între
bare stîngace, dar 
oricum) :

— Cum vă sim
țiți în calitate de 
candidată ?

— Știu eu ? se 
însuflețește chi
pul slab al femeii. 
Sînt emoționată. 
Mai bine l-ați în
treba pe Eugen.

— Cum așa î
— Da, și eu tot 

pe el l-am între
bat cînd am aflat 
vestea. Eugen are 
experiență : a fost 
pînă acum de 
două ori deputat. 
Și e propus a tre
ia oară, într-o cir
cumscripție orășe
nească.

Amîndoi, deci. 
Urmare firească a 
încrederii celor de 
care îi leagă ne
numărate fire. Pro
ducții sporite la 
hectar și partici
pare la viața bri
găzilor științifice, 
seri la învățămîn
tul agrotehnic și 
alte seri petrecu
te la cercurile de 
citit ale femeilor. 
Au ales Dobro
gea. Iar acum Do
brogea îi alege.

Iarna la seceris
Cu toți caii săi putere, enervați la 

maximum, mica șalupă spintecă te
merar apele unei Dunăre mai moro
cănoase ca oricînd. Surprinse parcă, 
valurile se prefac într-o veritabilă 
perdea pluvioasă care scaldă, opac, 
parbrizul. Cînd e unul dintre meca
nici la volan, celălalt șterge necon
tenit dreptunghiul transparent. Și in
vers. Altminteri, pe neștiute, din stro
pii de apă ar răsări flori de gheață. 
Odată porniți din Tulcea, străbatem 
două fluvii ; al doilea e cel al fri
gului. Unde e ispititoarea, colorata 
Deltă din restul anului ?

Totuși, oricît de ciudat sună, mer
gem la seceriș. Viraj la Ceatal — și 
ne împlîntăm în masa lichidă a bra
țului Chilia. Navigăm pe al treilea 
fluviu : întunericul. Prin parbriz nu 
se mai vede nimic, doar luminițe în
depărtate, asemeni unor stele, și ai 
senzația că te înfunzi în Cosmos. 
Cînd, cu un gest pămîntean, omul 
de la volan acostează lîngă o casă 
plutitoare, în ferestrele căreia răsar 
chipuri nedumerite de prezența unor 
musafiri la o oră atît de tîrzie. Kilo
metrul 92 : sediul din aceste zile al 
coloanei întîia aparținînd unității 
stuficole Pardina.

Șeful coloanei ? N-a venit încă. E 
în teren, ne iniormează mecanizato

rii care se dezmorțesc cu o ceașcă 
de ceai. Străbatem, în căutarea lui, 
grindul înghețat. Farurile cîte unei 
mașini de recoltat mai mătură, lumi
nos, zariștea de stuf și misterul Del
tei adormite devine mai fantastic 
parcă.

Undeva, dintr-un luminiș, răzbat 
glasuri. Maistrul Grigore Ormen, 
șeful coloanei, îi sfătuiește pe meca
nizatorii din schimbul de noapte să 
atace planta cît mai aproape de sol. 
La lumina unei brichete care scapă
ră spre cîteva țigări în așteptare, mă 
surprinde silueta firavă și chipul atît 
de tînăr al celui care răspunde de 
munca a 84 de oameni și de viața 
cîtorva zeci de recoltoare, mașini de 
transportat, remorci și a altor utila
je. La cinci dimineața e în picioare. 
Lîngă mecanizatorii care își încăl
zesc mașinile. Urmărește plecarea 
tuturor, apoi controlează reparațiile 
curente făcute la atelierul mobil. 
Ziua întreagă cutreieră grindul, prin
tre oamenii neobișnuitului seceriș. 
Seara, primește și studiază rapoar
tele sosite de la depozitele de stuf, 
pentru a raporta producția zilei prin 
stația de radio. Urmează „operati
va", lîngă ceștile de ceai, îrfchinată 
planului de bătaie al zilei următoa
re. Iar cînd în mica sufragerie s-a 
consumat și ultima partidă de șah, 
Ormen își face „plimbarea" de noap
te : aici, unde l-am întîlnit.

Și-a călit energia la școala mun
cii din uzină. Căci, în pofida tine
reții lui, ploieșteanul Grigore Ormen 
s-a îmbogățit cu experiențe dintre 
cele mai valoroase. A luat parte la 
realizarea primelor instalații de fo
raj 4-LD și 2-DH-200. A ajutat la 
punerea în funcțiune a unui impor
tant grup de instalații la Combina
tul de, cauciuc din Onești. Și iată-1 
trimis în Deltă, într-un grup de 
maiștri, pentru a da plus de vigoa
re, de organizare și de tehnicitate 
secerișului de iarnă.

— Păcat numai că avem o iarnă 

Noaptea, pe un grind din Deltă. Aici l-am iniilnit pe 
maistrul Grigore Ormen (stînga) în plin seceriș...

In centrul Cobadinului, președintele cooperativei agricole, Sabri Emurla, într-un instantaneu cetățenesc

atît de moale. Iar Topor mereu ne 
sperie cu mase de aer cald...

Nu înțeleg dacă glumește sau 
vorbește serios.

— Cum vine : că vă sperie ?
— Așa. Nouă ne trebuie ger să 

crape pietrele.
— Ciudate gusturi 1
— Nu-s deloc ciudate. Dacă nu 

îngheață e mocirlă. Și se înfundă 
mașinile. Dar dacă e înghețat boc
nă, tăiem ca în unt. Ce-ați mai au
zit ? Cum o să fie vremea ? De vreo 
două zile, pe la noi s-a înăsprit și 
e bine.

Părăsită de păsări, cufundată în
tr-un somn vegetal, desfrunzită și 
dezgolită, Delta nu e totuși nicio
dată atît de însuflețită ca în acest 
anotimp. Freamătul i-1 dau oamenii, 
care o cutreieră și o supun pînă în 
cel mai îndepărtat colț. Stufului, a- 
nonimei plante care putrezea odi
nioară în mormîntul de ape (drama
tic, în propriul său leagăn), i se da- 
torește ritmul nou din viața așeză
rilor Deltei. Maliucul, grind călcat 
cîndva doar de mistreți, își etalea
ză fațadele pastelate sub evantaiul 
argintiu al neonului. Laboratoare și 
oameni de știință. Caloriferul și te
levizorul, serele și magazinele noi 
își fac treptat apariția în Par
dina, Rusca, Șontea, vechi așezări 
pescărești unde fiii Deltei capătă 
calificări industriale. Nu numai stu
ful se valorifică superior, ci și e- 
xistența unei colectivități silite în 
trecut să trăiască la periferia civi
lizației.

îl ascultam. Acum nu mai vorbea 
șeful de coloană Grigore Ormen. In
tervenise altcineva în discuție : cel 
propus de . oamenii din Pardina 
drept candidat al lor în circumscrip
ția electorală raională. Abia într-un 
tîrziu cînd toate luminile de la kilo
metrul 92 s-au stins, m-am despăr
țit de „cei doi". Strîngînd, bineînțe
les, o singură mînă.

Apoi, nervoasa șalupă a luat din 
nou în piept cele trei fluvii.

Nu știa decit...
Spre sud, spre locurile numite de 

poeți, vara, „mările de aur" dobro
gene. Metafora își găsește acoperi
re datorită faimei cerealiere a unui 
mănunchi de cooperative agricole 
de producție din rîndul cărora nume
le cel mai rostit e poate Comana 
(al cărei președinte, Eroul Muncii 
Socialiste, Nicolae Hudițeanu, a fost 
din nou propus candidat în alege
rile de deputați pentru Marea Adu
nare Națională). Dar Cobadinul ?

E duminică dimineața și Sabri E- 
murla, președintele, are mai mult 
timp și, pare-se, chiar poftă de o 
plimbare. Vreme mohorîtă, copaci 
scheletici, fumurii, tăpșane noroioa
se în locul spațiilor verzi din lunile 
dulci — și totuși Cobadinul (Cut- 
badin, „sat cu nouă drumuri") su
gerează strădaniile locuitorilor săi 
care l-au făcut să obțină locul frun
taș pe raion la bună gospodărire și 
lucrări de înfrumusețare. Călcăm pe 
trotuare din plăci de piatră. Pe o 
spațioasă clădire atrage atenția o 
firmă proaspătă, grăitoare prin ea 
însăși : „Școala medie". 1 300 de e- 
Ievi — ca la oraș.

Centrul lasă aceeași impresie. 
Două paralelipipede cu vaste vitrine 
anunță prezențe comerciale : restau
rant, cofetărie, magazin cu autoser
vire, magazin universal. Niște ama
tori cercetează pe toate părțile un 
televizor, iar vînzătorul ne destăi- 
nuie că numai în ultimul an deasu
pra acoperișurilor Cobadinului s-au 
înălțat aproape șaizeci de antene de 
televiziune. Mobila, în ’64 s-a tîrguit 
în valoare de 1 823 000 lei. De către 
aceiași oameni care, cu paisprezece 
ani în urmă, unindu-și pămînturile, 
nu dispuneau la capitolul „fond de 
bază' decît de 85 000 de lei.

Mergem, mergem și nu mai ajun
gem... Nu ajunge o vizită de o zi 
pentru tot ceea ce s-a clădit. Numai 

cooperativa de producție stăpînește 
„104 obiective nou construite", cum 
mă informează, sobru, președintele. 
S-a pornit de la două : sediul și un 
atelier de fierărie. Pe fața cu pomeți 
proeminenți a lui Sabri Emurla, în
cadrată de un păr argintiu din care 
scapă o șuviță de sub căciula bru- 
mărie, sentimentele se descifrează 
anevoie. Omul are o gravitate inte
rioară, e parcimonios la vorbă și în
chide în el ceva dintr-o înțelep
ciune transmisă prin negura atî- 
tor generații. Cînd îl scormonești, 
zice atîta despre el : „Nu știam decît 
cîmpul, casa, vitele...". Și te lasă să 
meditezi singur, servindu-ți doar cî
teva cifre, la tenacele său urcuș 
spre cotele traiului și conștiinței de 
astăzi. De trei ori l-au ales oamenii, 
pînă acum, deputat raional. Candi
dează pentru a patra oară. Spiritul 
gospodăresc îl are în sînge.

— Ce venituri a obținut coopera
tiva în ultimul an ?

— 11 800 000 lei. Mergem intensiv. 
Avem încă serioase rezerve interne 
nefolosite.

Așa se exprimă Sabri Emurla : „re
zerve interne". Ca un om al uzinei. 
Nu e o simplă expresie spicuită 
dintr-un ziar, ci un mod comunist de 

a păși înainte. Ceea ce faptul de mai 
jos o dovedește cu prisosință.

Cînd, în cadrul comitetului de par
tid al cooperativei, s-a discutat des
pre recoltele anului trecut, au 
fost puse față-n față cifrele do- 
bîndite de două colective, în 
condiții asemănătoare. Brigada în
tîia : o medie de 5 380 kg porumb- 
boabe la hectar. Brigada a treia : 
3 200. „Nu e o simplă cifră — a con
chis în felul său, înțelept, Sabri 
Emurla. Diferența nu e pe un singur 
hectar, de cîțiva saci cu boabe. 
Dacă și cei din brigada a treia ar fi 
recoltat cît fruntașii noștri, am fi 
avut un spor de șaizeci de vagoane 
de porumb cu care, asta o știm bine 
cu toții, am fi putut îngrășa încă o 
mie de porci. Și cîți bani am fi în
casat 1" Cauzele s-au desprins lim
pede : slăbiciuni în munca de con
trol și îndrumare, nerespectarea ri
guroasă a regulilor agrotehnice. Pă
rea că toate lucrurile au fost spuse. 
Și atunci Emurla (care răspunsese, 
în cadrul consiliului de conducere, 
de brigada fruntașă) a cerut să i 
se dea în grijă, pentru noul an, 
brigada mult discutată. Același om 
care pînă nu de mult „nu știa decît 

cîmpul, casa, vitele", dintr-o Do
broge în care „te socoteau nebun 
dacă spuneai că s-ar putea obține 
recolte mai mari de o mie de kilo
grame la hectar".

La aceste din urmă cuvinte — am 
văzut primul zîmbet pe fața Iui Sa
bri Emurla.

Vis de tinerețe
Surprinsă, arhitecta Cela Popescu- 

Mirceni ridică ochii de pe macheta 
în studiu.

— Cred că ați greșit adresîndu-vă 
mie. Vă interesează, desigur, pro
iectele, imaginea de mîine a Con
stanței. Noi nu sîntem decît un ser
viciu de avizări amplasamente.

Nu greșisem ușa. Modestia exce
sivă („nu sîntem creatori") ar putea 
să umbrească utilitatea unei activi
tăți cu o arie întinsă. încă din prima 
fază a viitorului proiect, serviciul 
condus de Cela Popescu își spune 
cuvîntul asupra oportunității lucrării 
și a amplasamentului ei în structura 
urbanistică. Pe tot cuprinsul Con
stanței ; de la Năvodari la Manga
lia. Fie și un obișnuit ceas public 
sau un chioșc comercial, chiar și o 
simplă firmă, tot ce ține de estetica 
orașului primește același botez.

Nu știu, în aceeași ordine de idei, 
cîți alți oameni cunosc atît de bine 
Constanța, în intimitatea ei urbanis
tică, asemeni acestei femei sub ai 
cărei ochi a trecut aproape tot ce 
s-a construit aici vreme de un sfert 
de veac. Nu, nu greșisem ușa. Am 
zăbovit îndelung cu planurile ve
chiului municipiu în față, cît și cu 
cele ale Constanței moderne, și am 
comparat nepăsarea și creația, hao
sul urbanistic moștenit din trecut și 
sistematizarea socialistă.

Vădit emoționată, interlocutoarea 
a pus în cumpănă însăși condiția 
acelui arhitect de altădată care a- 
sista cu strîngere de inimă, nepu

tincios, Ia mutilări urbanistice da
torate unor interese hrăpărețe sau 
vanități de proprietar cu „cîine rău" 
la poartă, și noblețea unei activi
tăți puse în slujba colectivității so
cialiste. înainte de război, își amin
tește ea, arhitecții din toată Dobro
gea puteau fi numărați pe degetele 
unei singure mîini. Contrapunctul 
istoric e marcat prin însuși faptul 
că această discuție se poartă într-o 
spațioasă clădire de pe faleză, ale 
cărei săli adăpostesc nenumărate a- 
teliere de creație arhitectonică, în- 
mănunchind munca a zeci și zeci de 
oameni aplecați peste planșete și 
proiecte.

— Visele din facultate, mult de
pășite, le văd realizîndu-se sub 
ochii mei — vibrează o strună în 
glasul femeii. Păcat însă că nu în 
prima tinerețe...

Unda nostalgică lasă locul satis
facției de a-1 călăuzi pe interlocu
tor, cu ajutorul planurilor, prin noi
le complexe constănțene, de a-1 
urca la cele mai înalte nivele ale 
inspiratelor blocuri de pe faleză, 
de a-i releva subtilele raporturi din
tre șantierele contemporane și ves
tigiile arheologice, de a-i transmi
te simțămîntul unei creații cu toate 
pînzele sus. Numeroși cetățeni o 
cunosc. Nu există colț al orașului 
pe care să nu-1 fi străbătut, Ia care 
să nu fi meditat. în circumscripțiile 
orășenești unde a fost pînă acum 
aleasă în două rînduri deputată, 
strădaniile ei, sprijinite, și-au găsit 
împlinirea în străzi pe care au a- 
părut lumina, apa, pavajul. Și e din 
nou propusă, în circumscripția oră
șenească 34.

„Păcat că nu în prima tinerețe". 
Dar fiul ei, Dorin, e în anul patru 
al Facultății de construcții civile și 
industriale și visul său este de a se 
reîntoarce inginer constructor în o- 
rașul natal.

într-un tîrziu, pe întuneric, o por
nesc pe faleză (înclinîndu-mă în 
fața bustului celui care mai avea 
un singur dor), pentru a ajunge în 
apropierea luminilor veșnic sedu
cătoare ale portului. Simțeam, ca și 
cum aș fi primit-o în față, răsufla
rea adîncă a giganticului organism. 
Din lumea cu vapoare, silozuri, ma
carale și cheiuri în. plină plămădi
re, răzbătea un ritm statornic și to
nic, comunicîndu-1 parcă, prin ex
tensie, pe cel al întregii Dobroge. 
Desculței de odinioară, anii noștri 
i-au dăruit o nevisată demnitate și 
frumusețe.

îndrăgostit, poetul șoptește : Cum 
nu aș iubi-o acum...

Victor VINTU 
Fotografii : M. CIOC
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Un savant de renume: Ion Borcea

TRADIJII ALE
De-a lungul vremurilor, întinderile 

albastre ale apelor au exercitat o 
irezistibilă atracție asupra oameni
lor. Corăbieri încercați s-au aventu
rat pe mări și oceane pentru a des
coperi și cerceta lumi noi, neexplo
rate. Dar o lume necunoscută își 
aștepta cercetătorii și sub nemișca
ta oglindă a apelor. Ce se petrecea 
în adîncuri, acolo unde pătrundea 
cu greu lumina zilei, ce taine ascun
deau întunecatele întinderi subma
rine ?

Unul din oamenii de știință care 
și-a dedicat viața cunoașterii și stu
dierii acestei lumi misterioase a a- 
dîncurilor a fost și profesorul romîn 
Ion Borcea. în această direcție, el a 
făcut operă de pionierat în țara noa
stră. Profesorul Ion Borcea a fost 
primul naturalist care și-a dat sea
ma de însemnătatea înființării unei 
stațiuni de cercetări marine pentru 
cunoașterea și exploatarea științifi
că a Mării Negre. Cei care își petrec 
vacanța pe litoral au văzut, desigur, 
la 10 kilometri sud de Constanța, în 
mijlocul unei insule de verdeață, 
distonînd cu peisajul arid din jur, 
eleganta clădire a Stațiunii zoologi
ce marine de la Agigea. Locul a 
fost anume ales de către întemeie
torul ei : prin fața promontoriului A- 
gigea se perindă o bogată faună 
marină, atrasă de toate variantele 
posibile de fund de mare care se în- 
tîlnesc aici. Puțini vor bănui însă cît 
s-a zbuciumat savantul romîn cu a- 
proape 40 de ani în urmă pînă a vă
zut stațiunea pusă pe picioare și în- 
cepînd să-și desfășoare bogata sa 
activitate științifică. Ea a devenit un 
important centru de studii și de cer
cetări marine. Studenții, printre care 
m-am numărat 
amintesc și azi 
studia 
Mergea cu barca pînă 
30 km de țărm pentru 
ta la scoaterea paragatelor de re
chini sau pentru a lua probe de pe 
fundul mării, înregistrînd noi date 
asupra biologiei peștilor și asupra 
structurii fundului Mării Negre. Da
tele culese de el privind viața pești
lor — migrația, reproducerea, impor
tanța economică, posibilitățile de va
lorificare, condițiile speciale din lun
gul litoralului — fac și azi autoritate. 
Pescuitul în Marea Neagră ține sea
mă și de cercetările sale. Studiind

savantul

și eu, 
cu cîtă 

viața

își mai 
pasiune 
peștilor, 
la 20— 
a asis-

DUPĂ TREI
MILENII

După ce și-a petrecut mai bine 
de trei milenii într-un mormînt 
de piatră din Egipt, sarcofagul cu 
mumia lui Bes An, fiul lui Peti- 
sis, nepot al lui Anh-Ef-En-Hus, 
preot al zeului Amon din Teba 
(pe vremea dinastiei a 18-a a fa
raonilor egipteni — sec. XVI 
î.e.n.) a poposit la Muzeul Națio
nal de Antichități al Institutului 
de Arheologie al Academiei R. P. 
Romîne. Sarcofagul e acoperit 
cu picturi simbolice și ieroglife. 
Printre altele, un scarabeu de
senat pe creștetul capului repre
zintă simbolul reînvierii pro
mise mortului, pe care acesta o 
așteaptă acum pe alte melea
guri, într-o raclă de sticlă, a- 
vînd alături și două mumii de 
prințișori. Sarcofagul a fost 
adus în țară de Nicolae Crețu- 
lescu în anul 1869.

Printre exponatele muzeului 
mai găsim vestigii ale unor cul
turi multimilenare ce s-au suc
cedat pe teritoriul patriei noas
tre. Ceramica pictată a culturii 
Cucuteni (paleolitic), Coiful de 
aur de la Poiana-Prahova (arta 
traco-gotică din sec. IV î.e.n.), 
tezaurul gotic de la Pietroasa, 
cunoscut sub numele de „Cloșca

cu puii de aur numai
cîteva din cele peste 6 000 de o- 
biecte care pot fi văzute în vi
trinele expoziției. Alte peste 
120 000 de obiecte inventariate 
se află în depozitele muzeului.

Pentru cei interesați, dăm 
adresa muzeului: str. I. C. Fri
mu nr. 11, nu departe de Piața 
Mihail Eminescu.

știință

să a- 
activi-

Prof. Mihai BĂCESCU 
membru corespondent 
al Academiei R. P. R.

PASĂREA peșterilor

OCEANOGRAFIEI ROMÎNEȘTI

Pastel de iarna
Foto : Gh. Vințilă

bine obt- 
ce-1

Dr. Margareta DUMITRESCU
Institutul de speologie 
„Emil Racoviță"

migrațiile peștilor marini, profesorul 
Borcea, alături de savantul Grigore 
Antipa, se situează printre precurso
rii pescuitului nostru oceanic. El a 
pus bazele școlii romînești de ocea
nografie. A stabilit, de asemenea, 
existența bancurilor de midii de fund 
și a îndemnat să se organizeze ex
ploatarea lor. In cercetările sale s-a 
călăuzit după concepția materialistă

mul-

despre natură, fiind un adept 
vins al evoluționismului.

100 de lucrări consemnează 
tipia și bogata activitate științifică a 
savantului Ion Borcea. Aplecat cu 
patimă deasupra microscopului, îl 
lăsam pe profesor la miezul nopții 
la masa sa de lucru, printre borca
nele cu pești, pentru a-1 regăsi oda
tă cu zorile gata să reînceapă cu 
aceeași pasiune activitatea sa. 
„Fără focul sacru nu se poate face 
știință", ne spunea nouă, studenților 
săi. Cea mai importantă lucrare a 
sa, după teza de doctorat, susținută 
în 1905 la Sorbona, este, fără în
doială, cea intitulată „Revizuirea 
sistematică și distribuția geografică 
a gobiidelor din Marea Neagră", pu
blicată în Analele științifice ale U- 
niversității din Iași în 1934. In acest 
voluminos studiu, Borcea analizează 
din punct de vedere sistematic, zoo- 
geografic și biologic, guvizii din a-

pele romînești ale Mării Negre, vie
tăți care trăiesc pe stîncile submer
se, fixîndu-se de ele cu aripioarele 
lor abdominale, contopite într-un fel 
de ventuză. Cel mai mult s-au re
marcat studiile relative la fauna li
toralului Mării Negre și la fauna 
relictă din Umanele fluviatile și ma
rine.

Ca profesor de zoologie, Borcea a 
studiat viața multor insecte dăună
toare agriculturii, pomiculturii și pă
durilor. Lucrări fundamentale rămîn 
cele referitoare la studiul păduchilor 
de plante (afide) și la deformațiile 
pe care le produc plantelor aceștia 
sau alte animale : acarieni, viespi 
etc. Este primul zoolog romîn care 
și-a dat seama de însemnătatea me
todei biologice în combaterea insec
telor dăunătoare agriculturii și pomi
culturii. Numai în ultimul an de via
ță, prof. Borcea a dat la tipar 10 lu
crări.

Pentru meritele sale științifice a 
fost ales în 1919 membru corespon
dent al Academiei Romîne. Universi
tatea din Montpellier l-a ales „doc
tor honoris causa". Reputația lui 
științifică depășise hotarele țării. A 
prezidat Congresul internațional de 
zoologie de la Padova, a fost ales 
membru al conducerii unui muzeu 
de specialitate din New York. E apre
ciat de numeroși oameni de 
străini.

Fie și în treacăt, ar trebui 
mințim și de remarcabila sa 
tate de muzeolog la Iași, unde a fost 
directorul Muzeului de istorie na
turală pe care l-a reorganizat și, 
mai tîrziu, la Agigea, unde a pus 
bazele primului acvariu și al primu
lui muzeu de faună marină romî- 
nească. Aici se găsește și bogata sa 
bibliotecă oceanografică, de un in
teres deosebit pentru cercetători și 
oameni de știință.

Astăzi Stațiunea zoologică marină 
de la Agigea poartă numele Înteme
ietorului și primului ei director, pro
fesorul Ion Borcea. A fost un mare 
savant, animat de un puternic patri
otism, care și-a pus toată pricepe
rea, puterea de muncă și vasta sa 
erudiție în sluja științei romînești.

PRIMELE AVIOANE
ROMÎNEȘTI ÎN STRĂINĂTATE

Primele avioane romînești au fost 
prezentate peste granițele țării în 
anul 1910. Evenimentul s-a petrecut 
la Paris, unde a fost deschis cel de-al 
II-lea Salon al aeronauticii, care a 
intrat ca un moment important în is
toria mondială a aviației. Din cele 
12 avioane expuse, două erau romî
nești. Primul fusese creat de Dumi
tru Brumărescu, inventator talentat, 
căruia dezinteresul și lipsa de sprijin 
a oficialităților de atunci i-au frînat 
mai tîrziu elanurile. Ce-1 de-al 
doilea aparținea lui H. Coandă, pe 
atunci în vîrstă de 24 de ani.

VIORI MINUSCULE
Constructorul de viori Florea Pre- 

cup, de la fabrica de instrumente 
muzicale din orașul Reghin, se înde
letnicește în timpul său liber cu con
struirea de viori minuscule. Pînă a- 
cum, el a construit două astfel de in
strumente. Una din viori are lungi
mea de 10,5 cm, iar cealaltă de 6,2 
cm. Acum, meșterul lucrează la o a 
treia, care va avea o lungime doar 
de 4,4 cm. Ele păstrează cu cea mai 
mare precizie proporționalitatea di
mensiunilor viorilor obișnuite.

La poalele muntelui Guacharo din 
Venezuela se deschide, la o altitu
dine de 1 060 m, gura monumentalei 
peșteri de la Caripe. Cunoscută încă 
din 1799, această peșteră — impu
nătoare vale a unui rîu subteran — 
a devenit renumită datorită unei 
păsări care, asemeni liliecilor, tră
iește retrasă în colonii numeroase 
în profunzimile ei. Numită de local
nici „guacharo", această pasăre 
rară nu a fost găsită decît în peș
tera de la Caripe și, ulterior, în alte 
cîteva peșteri de pe coasta nordică 
a Americii de Sud.

Băștinașii, care cunosc 
ceiurile guacharilor și profitul 
pot avea de pe urma puilor lor — 
adevărate săculețe cu grăsime — 
vin în număr mare, o dată pe an, la 
peșteră, distrugînd în mare parte 
cuiburile și omorînd puii. Din vînat 
se extrage „manteca" — o grăsime 
semilichidă, transparentă, fără miros, 
care se poate conserva timp înde
lungat fără să rîncezească.

CERAMICA
Inceputurile ceramicii se pierd în 

negura timpului. Plăci de ceramică 
cu inscripții s-au găsit în Egipt, da- 
tind de acum 13 000 de ani. Numă
rul imens de obiecte ceramice desco
perite demonstrează apariția simul
tană a ceramicii în diferite regiuni 
ale globului. Necesitatea păstrării 
grînelor a născut forma chiupurilor; 
aceea de a mînca a făcut să apară 
strachina, după cum nevoia de a 
păstra lichidele a creat ulciorul, care 
nu diferă prea mult ca formă în ve
chiul Mexic, pe țărmurile Meditera- 
nei sau pe teritoriul țării noastre. Sen
sibilitatea artistică a celor ce au plă
mădit aceste obiecte, gradul de civi
lizație respectiv au pus însă produc
ției ceramice peceți naționale de ne
confundat.
Cită armonie între materie, formă 

și decorație la ceramica primitivă de 
Cucuteni, Boian, Monteoru I Forma 
robustă, decorația rezultînd fie din 
diverse pămînturi colorate, fie prin 
zgrafitări (zgîrieri) discrete, lăsînd să 
se perceapă înainte de toate forma 
vasului, fie prin excizie (desen sco
bit în material și umplerea cu alt 
pămînt mai deschis) uimesc și astăzi. 
Cit simț decorativ echilibrat, nici
odată încărcat în detrimentul formei, 
la ceramica populară smălțuită ! A- 
semuiri vădite leagă aceste splendide 
producții între ele. Ceramica arabă, 
cea născută pe malurile Adriaticei, 
așa-zisa ceramică de Cuty, de la noi 
sau din sudul Poloniei, dovedesc în
rudiri apropiate. Ceramica de Hurez 
are și ea legături cu ceramica de pe 
țărmurile Mediteranei sau cu cea 
bizantină. Continuități milenare a- 
testă calitatea unor ceramici ca a- 
ceea de Criș, care este astăzi aido
ma cu cea romană de acum 2 000 de 
ani. După 3—4 000 de ani, ceramica 
neagră de Marginea este aceeași. 
Obiectele de ceramică populară ro- 
mînească pot fi întîlnite astăzi în 
cele mai mari muzee etnografice sau 
de artă populară din 
ar fi cele de la Paris, 
do sau Geneva.

In istoria ceramicii
zat sorturi și trepte distincte. Porțe
lanul a rămas mii de ani un secret 
chinezesc, nefiind cunoscut în Euro

lume — cum 
Londra, Pra-

s-au cristali-

pa pînă în secolul al XVIII-lea. A- 
numite moduri de decorație, cum ar 
fi cel grecesc cu „firnis", sînt și as
tăzi taine în mare parte nedeslegate. 
Mulți dintre marii artiști în acest 
domeniu, cum a fost Bernard Pa- 
lissy, au dispărut o dată cu secretele 
meșteșugului lor. Chiar dacă chimia 
modernă, descoperind așa-zisele 
„lustre" (efecte metalice peste gla
zură), a realizat unele din efectele 
ceramicii hispano-maure, obiectele 
acestei arte, păstrate în marile mu
zee, ne încîntă prin ceva inedit și 
inegalabil.

Nașterea industriilor ceramice, 
perfecționările tehnice realizate în 
ultimele secole — înscrise în tratate, 
susținute de laboratoare de cerce
tări, învățate în școli — au dus la 
un salt calitativ mai important decît 
însăși trecerea de la lutul amestecat 
cu pleavă la ceramica lucrată la roa
tă. Industria porțelanului francez, la 
data inventării lui în Franța (1753), 
considera, pe drept, că formele cera
micii obișnuite sînt nepotrivite pen
tru a fi împrumutate fineții noului 
material. Pe atunci, cele mai pre
țioase obiecte se lucrau din argint 
și metal ciocănit. Și astfel industria 
a copiat pentru porțelan tiparele va
selor metalice. Și în Germania, por
țelanul și gresia fină au reprodus 
timp îndelungat forme făcute altă
dată din cositor și metal (de exem
plu, crugurile pentru bere).

Un pas important spre ceramica 
numită fină, de la care nu a rămas 
decît puțin pînă la faianță, l-a făcut 
ceramica italiană — „majolica". Fon
dul alb a dat întreaga strălucire co
baltului, ca și celorlalte culori. Nu aș 
putea vorbi de frumusețea smalțu
rilor colorate fără a aminti, măcar 
în treacăt, de azuriul egiptean din 
timpul faraonilor, de smalțurile co
lorate conservate pe basoreliefurile 
asiriene sau de bleu-vert-ul specific 
ceramicii persane. Descoperirea cao- 
linurilor fine, ce dau prin ardere cu
loarea albă, a permis înlocuirea 
smalțurilor opace ale majolicii cu 
smalțuri transparente, mai ieftine. 
Astfel a luat ființă faianța. Ea răs
punde marii cereri a publicului, 
avînd o prelucrare mai puțin ane-

voioasă decît cea a porțelanului. To
tuși, ceramica comună, ca și majo
lica, continuă vechile tradiții și ră- 
mîn încă la mare preț. Experiența 
multiseculară a format un rafina
ment și o tehnică capabile să atri
buie pieselor efecte deosebite. In ba
lanță cu aceste calități stau însă și 
unele slăbiciuni atît ale majolicii, cit 
mai ales ale ceramicii comune — 
fragilitatea, porozitatea.

Datorită calităților sale, în ultima

>•

Canceu zgrafitat din zona Bistriței 
(sec. XIX)

vreme a cîștigat prestigiu gresia, 
material ceramic vitrifiat, ca și por
țelanul. La gresie, smalțul se arde 
o dată cu obiectul; astfel caracterul 
integru al acestuia se menține. In 
plus, smalțurile fiind supuse unor 
temperaturi înalte (pînă la 1 400 de 
grade) capătă o rezistență deosebită, 
o sobrietate a culorilor, o gravitate 
imprimată de foc însuși. Apropierea 
artiștilor de aceste materiale fine 
(faianță, gresie, porțelan) a dovedit 
posibilitățile de expresie specifice

acestor materiale, modalități de de
corare menite să adauge 
tehnice, calități estetice.

Dezvoltarea industriei 
punînd problema creării 
teriale rezistente la curenți de înal
tă tensiune și la temperaturi înalte, 
a unor materiale noi cu durități 
comparabile acelora ale oțelurilor, a 
făcut apel și la posibilitățile mate
rialelor ceramice. Astfel au luat naș
tere așa-zisele mase ceramice pe 
bază de steatit, de sticlă de cuarț, 
de rutil, de cordierit, de titanați al- 
calino-pămîntoși, masele fero-mag- 
netice (foarte căutate pentru nevoile 
industriei electrotehnice), precum și 
altele, cum ar fi cele pe bază de 
spodumen, de alumină 
spineli sinterizați sau 
terizat, mase pe bază

Continuînd în mare 
tradiție, ceramica populară stă 
atenția permanentă a caselor 
creație populară și a muzeografilor, 
pentru ea acest patrimoniu de o va
loare incontestabilă să nu fie alte
rat. în același timp, lucrările mul
tora dintre artiștii noștri — parti
cipant la expoziții internaționale — 
s-au bucurat de apreciere, unele 
dintre ele fiind distinse cu diplome 
și medalii. Totodată, specialiștii 
romîni au adus contribuții im
portante și în domeniul maselor 
ceramice speciale, domeniu care 
face obiectul cercetărilor a nu
meroși oameni de știință din lumea 
întreagă. în țara noastră a fost ob
ținut așa-zisul porțelan din sticlă 
(masă vitroceramică), un material 
foarte rezistent și economic. Se ex
perimentează cu bune rezultate în
locuirea plăcuțelor pentru strunji- 
rea metalelor cu plăcuțe din mase 
pe bază de oxizi, care au aceleași 
calități cu cele din carburi metalice 
de wolfram. Pe plan mondial progre
sele în acest domeniu sînt rapide. 
S-au realizat, tot din oxizi metalici, 
mase speciale cu o mare putere de 
rezistență la uzuri mecanice, la tem
peraturi de peste 2 000 de grade și, 
mai ales, la șocuri termice. Aceste 
materiale sînt întrebuințate la con
strucția rachetelor și navelor cos
mice (conuri de rachetă și piese de 
motoare). Și iată astfel ceramica în- 
soțind.u-1 pe om în călătoriile inter
planetare. părtașă la cucerirea Cos
mosului.

calităților

moderne, 
unor ma-

calcinată, de 
zirconiu sin- 
de toriu etc. 
parte vechea 

în 
de

Patriciu MATEESCU

DUPĂ 65 DE ANI
In momentul de față se restau

rează unul din cele mai vechi și 
interesante hoteluri din țară. E vor
ba de hotelul „Minerva" din Cra
iova, construit la începutul secolu
lui. Camerele, holurile, restaurantul 
de la parter sînt în stil maur.

Hotelul a intrat în al 65-lea an de 
existență. între timp a mai fost res
taurat, căpătînd înfățișarea din 
1901. Lucrările ce se execută acum 
au darul să completeze lucrările 
anterioare și, în același timp, să 
transforme „Minerva" într-un hotel 
modern din punct de vedere al con
fortului, fără a-i știrbi nimic din 
stil.

Iată, în fotografia de mai jos, 
un colț al unuia din holuri. k

PALATUL DE CIOCOLATA
Aceasta este denumirea unei noi 

peșteri descoperite de geologi în 
munții Căliman, la o altitudine de 
peste 1 600 m. Plafonul, de o rară 
frumusețe, pare a fi tapițat de un 
maestru cofetar, a cărui imaginație 
a creat din zahăr și ciocolată bizare 
filigrane, figurine și încrustații. Alte 
galerii dau impresia a fi acoperite de 
o imensă blană cu fire din piatră.

DIN 1752..,
Prima farmacie din Cluj a fost în

ființată acum 391 de ani. Din 1752 
și pînă în zilele noastre această far
macie a fost deservită de membrii 
aceleiași familii. Acum, în localul 
său se află un muzeu de istorie a i 
farmaciei. Colecțiile sale cuprind 
peste 3 000 de exponate.

FILATELIE
Dacă s-ar face de curiozitate un sondaj printre Colecționarii de 

tot felul, s-ar constata că filatelia numără cei mai mulți și pasionați 
partizani, aderenți și simpatizanți, indiferent de vîrstă și profesiune. 
Este, într-adevăr, o ocupație din cele mai plăcute. Colecționarii soco
tesc filatelia un agreabil mijloc de destindere cu posibilități practic 
inepuizabile; timbre apar mereu și totdeauna se va găsi ceva intere
sant care să merite a figura într-o colecție. Colecționarea de timbre 
este în același timp o cale de a-ți lărgi cunoștințele de tot felul, de la 
cele geografice și istorice la cele de botanică, muzică și literatură. 
Mărturie stau colecționarii care îți pot vorbi ore întregi despre albu
mele lor specializate: flora, mijloace de transport, cosmonautică, per
sonalități din lumea literaturii, muzicii, picturii etc.

Filatelia își are emisiunile ei cunoscute, obișnuite, dar, ca orișice 
domeniu de activitate, își are și curiozitățile sale.

• NORVEGIA a pus în circulație o 
marcă poșială de 2,50 coroane, în 
condiții neobișnuite : marca nu a 
fost anunțată dinainte, ci abia în 
ziua apariției și nu a fost în vîn- 
zare decît o singură lună. Cauza ? 
Constituia, totodată, un bilet de lo
terie 1 Intr-adevăr, fiecare marcă era 
numerotată, și la data corespunză
toare, prin tragere la sorți, au fost 
distribuite 555 de premii. Mărcile ră
mase nevîndute au fost distruse.

• MĂRCI POȘTALE, reproducînd 
diferite hărți, au apărut în multe 
țări. Dar mărci al căror format să 
reproducă conturul unei țări sînt 
ceva mai rare. Primele mărci de a- 
cest fel au apărut anul trecut în 
Sierra Leone, reproducînd harta ță
rii, cu localități și ape principale, șl 
decupate conform conturului ei geo

grafic. De curînd, sistemul a fost fo
losit de insula Tonga (din Oceanul 
Pacific), care a emis 8 mărci poștale 
cu prilejul Conferinței internaționale 
a țărilor din Pacific. Patru din aceste 
mărci reprezintă harta și forma insu
lei ; celelalte patru au și ele un 
format ieșit din comun : o inimă I

IARNA
Un mare număr de 

vietăți din toate conti
nentele pămîntului tră
iesc la Băneasa, în gră
dina zoologică. Nu-i lu
cru ușor să le pregătești 
pentru gerurile aspre. 
Animalelor din ținutu
rile calde, de pildă, tre
buie să li se asigure și 
în timpul Iernii condiții 
de temperatură și hrană 
specifice locurilor de 
unde au venit. Leii, ti
grii, leoparzii și cele
lalte feline au în boxe 
sobe de teracotă. La fel 
și unele specii de mai
muțe. Cimpanzeii sînt 
mai pretențioși: ei au 
la dispoziție, pentru ier- 
nare, două camere mo
bilate cu pat și saltea 
și cînd Ie e mai frig, se 
învelesc cu pătura. Mai 
puțin pretențioase și 
mai grăbite pentru ier
nat s-au dovedit a fi 
cele 20 de broaște țes
toase. Ele și-au făcut 
singure, încă din toam
nă, adăposturi, săpîn- 
du-și galerii în pămînt, 
de unde vor ieși abia la 
primăvară.

LA BĂN EASA

Ei n-au amintirea pădurii...



Nr. 6522 S C f N i r, I A Pag. 3

Sosirea in Capitală a ministrului finanțelor 
si afacerilor economice al Franței
> J

Vineri la amiază a sosit in Capi
tală, într-o vizită în țara noastră, 
ministrul finanțelor și afacerilor e- 
conomice al Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, care va semna, conform 
înțelegerii anterioare dintre cele 
două părți, acordul comercial romî- 
no-francez pe termen lung parafat 
în decembrie 1964 la Paris. Oaspete
le francez este însoțit de consilieri 
și experți.

★

Vineri după-amiază, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit pe mi
nistrul finanțelor și afacerilor eco
nomice al Franței, Valery Giscard 
D’Estaing. Oaspetele a fost însoțit 
de Michel Poniatowski, prim cola
borator al ministrului.

La întrevedere au luat parte

Premiile Academiei R 
pe anul 1963

P. Romine
Secția de științe matematice

PREMIUL „SIMION STOILOV" — 
laorările: a) „Funcții raționale pe 
soluții globale de ecuații diferenția
le olomorfe". Autor : Martin Jur- 
chescu ; b) „Lucrări în teoria aripei 
subțiri în magnetoaerodinamică". 
Autor : Lazăr Dragoș.

PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEI- 
CA“ — a) Lucrări în domeniul geo
metriei diferențiale globale și topo
logice, realizate în anul 1963. Autor : 
Costache Teleman; b) Lucrarea 
„Teoria calitativă a ecuațiilor dife
rențiale" și un număr de 9 articole 
realizate în anul 1963. Autor : Aris
tide Halanay.

PREMIUL „GHEORGHE LAZAR"
— lucrările : a) „Sisteme aleatoare 
cu legături complete, cu o mulțime 
arbitrară de stări". Autor: Marius 
losifescu ; b) „Lucrări despre teoria 
stabilității soluțiilor sistemelor dife
rențiale cu aplicații în teoria reglă
rii automate". Autor: Constantin 
Corduneanu.

Secția de științe fizice

PREMIUL „CONSTANTIN MICU- 
LESCU" — lucrările : a) „Extincția 
fluorescentei soluțiilor de rodamină 
B“. Autor: Emanoil Lucatu; b) 
„Studiul comportării neutronilor ter
mici în medii finite prin metoda ca
racteristicii de frecvență ; Autor : 
Ionel Purica ; c) Grupul de lucrări 
privind „Cinetica revenirii atomilor 
de recul". Autor : Tudor Costea.

PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 
ZESCU" — a) Ion Hrianca, pentru 
contribuții la lucrarea „Cercetări a- 
supra frecării interioare la materia
le feromagnetice" ; b) Mihai Rosen
berg, pentru contribuții la lucrarea 
„Prepararea, conducția electrică și 
distorsia tetragonală a unor sisteme 
de manganiți".

Secția de științe chimice

PREMIUL „NICOLAE TECLU" — 
lucrările : a) „Mecanismul reacției 
de oxidare a hidrocarburilor cu acid 
cromic și derivați". Autor : Ileana 
Necșoiu ; b) „Fenomene de transport 
în săruri topite". Autor: Ștefania 
Zuca ; c) „Cimenturi cu întărire ra
pidă". Autor : Ovidiu Tițeiu.

PREMIUL „GHEORGHE SPACU"
— lucrările : a) „Reacții monomole- 
culare excitate fotochimic și radia- 
tiv". Autor : Zeno Simon ; b) „Cine
tica transferului de căldură și trans
ferului de masă". Autor : Elly Ruc- 
kenstein.

Secția de științe tehnice
PREMIUL „AUREL VLAICU" — 

lucrările : a) „Scurgerea fluidelor 
prin medii poroase neomogene". 
Autor : Theodor Oroveanu ; b) „Cal
culul transmisiilor sonice cu discon
tinuități". Autor : Dumitru Cioc ; c) 
„Ejecția sonică și aplicațiile ei în 
pomparea lichidelor". Autor: Ale
xandru Măruță ; d) „Cromoplastici- 
tate". Autori: Sanda Răutu și Va-

Au început întîlnirile între candidați și alegători

In comuna Brăniștari

La întîlnirea dintre candidați și alegători în comuna Brăniștari. Artista 
emerită Dina Cocea vorbind la încheierea întilniril

(Urmare din pag. I-a)

legislaturi. în anii aceștia, în comu
nă s-au clădit 60 de case noi, iar 
în 140 arde becul electric. Totoda
tă, sînt lucrări începute care se cer 
terminate. Tovarășul Anton Călin,

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Alexandru Bîrlădea
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și funcționari supe
riori din diferite ministere.

Au fost prezenți Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★

Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior.

'A asistat Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

leriu Petcu (colectiv condus de acad. 
Ștefan Bălan).

PREMIUL „TRAIAN VUIA" — 
lucrările: a) „Studii asupra uzurii 
și regimului de frecare limită, cu 
metode radiometrice". Autori: Dan 
Pavelescu și Ivan Iliuc ; b) „Filtru 
electrostatic pentru fabrici de ci
ment". Autori : Romulus Zăroni și 
Dan Fințescu ; c) Gheorghe Vasilca 
și Alexandru Nica, pentru contribu
ții la lucrarea „Studii de fizică su
prafețelor și determinarea parame
trilor funcționali la cuplurile de fre
care".

Secția de științe biologice
PREMIUL „EMIL RACOVIȚĂ" — 

lucrările : a) „Cancerul bacterian al 
tomatelor". Autori: Ion Lazăr și 
Elena Bucur; b) „Dezvoltarea 
postembrionară la unele specii ca- 
vernicole de Gervaisia (Diplopoda 
Gervaisiidae)". Autor : Ion Tăbă- 
caru.

PREMIUL „EMANOIL TEODO- 
RESCU" — lucrările: a) „Despre 
potențialul oxidoreducător la algele 
filamentoase și la plantele acvatice 
superioare". Autor : Ion Fabian ; b) 
„Cercetări palinologice referitoare la 
unele familii din ordinul Tubiflora- 
les". Autori : Ion Tarnavschi și Di- 
dona Rădulescu.

Secția de științe agricole și silvice
PREMIUL „ION IONESCU DE LA 

BRAD" — a) Zenobie Stănescu și 
Natalia Saru pentru contribuții la 
lucrarea „Soiuri poliploide de sfeclă 
de zahăr create în R.P.R." ; b) Ma
rian Nemeș și Victor Pop, pentru 
contribuții la lucrarea „Ridicări pe- 
dologice în partea de nord și nord- 
vest a Cîmpiei Transilvaniei".

PREMIUL „TRAIAN SĂVULES- 
CU" — lucrările : a) „Regenerarea 
arboretelor". Autor: Nicolae Con- 
stantinescu ; b) „Un aparat nou pen
tru serviciul de prognoză și aver
tizare (Mildiograf R.C.)“. Autor : 
Constantin Răfăilă.

Secția de științe geologice 
și geografice

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI" — lucrarea : „Carpații sud- 
estici de pe teritoriul R.P.R.". Autor: 
Vintilă Mihăilescu.

PREMIUL „GRIGORE COBAL- 
CESCU" — lucrările a) „Contribu- 
țiuni la corelarea Eocenului epicon
tinental din R.P.R.". Autor : Gheor
ghe Bombiță ; b) „Stratigrafia Eoce
nului din regiunea de la sud-vest de 
Cluj". Autor : Niță Vlaicu-Tătărîm.

Secția de științe medicale
PREMIUL „GHEORGHE MARI

NESCU" — a) Constantin Velican, 
pentru contribuții la lucrarea „His- 
tochimia și fizlopatologia mucopoli- 
zaharidelor" ; b) lucrarea : „Ele
mente de embriologie". Autor : Vir
gil Anghelescu.

PREMIUL „VICTOR BABEȘ" — 

luînd cuvîntul, a solicitat sprijinul or
ganelor de resort pentru ducerea la 
bun sfîrșit. a lucrărilor de electrifi
care, cu atît mai mult cu cît costul 
acestora a fost achitat în întregime 
încă din august anul trecut. Nicolae 
Paraschiv propune să se urgenteze

Informații
La Ambasada R. D. Germane a a- 

vut loc vineri dimineață 0 conferin
ță de presă. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Germane, Sieg
fried Bock, a vorbit despre apropia
ta deschidere a ediției jubiliare a 
Tîrgului internațional de primăvară 
de la Leipzig, cu prilejul împlinirii a 
800 de ani de la inaugurarea sa.

★
în sălile Muzeului Simu din Capi

tală, s-a deschis vineri la amiază 
expoziția „Afișe din Finlanda", or
ganizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Au participat Ion Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, Boris Caragea, preșe
dintele Consiliului artelor plastice 
din Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, nu
meroși oameni de artă și cultură, 
precum și membri ai Ambasadei 
Finlandei în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul vernisajului expoziției 
au rostit scurte cuvîntări Jules Pe- 
rahim, vicepreședinte al Consiliului 
artelor plastice, și Martti Salomies, 
ambasadorul Finlandei în R. P. Ro
mînă. (Agerpres) 

a) Ansamblul lucrărilor din dome
niul culturilor celulare, realizate în 
anul 1963. Autor: Ion Aderca ; b) 
Alexandru Bădănoiu, pentru contri
buții la cercetările privind reacția 
imuno-biologică în boala canceroasă 
în general și Keratoakanthom în 
special, realizate în anul 1963.

Secția de științe economice, 
filozofice și juridice

PREMIUL „PETRE S. AURE
LIAN" — Ion Desmireanu și Pascu 
Veiner, pentru contribuții la lucra
rea „Uzinele Reșița în anii con
strucției socialiste".

PREMIUL „SIMION BARNUȚIU"
— a) Vintilă Dongoroz, pentru con
tribuții la lucrarea „Infracțiunea 
contra avutului obștesc" ; b) Mihai 
Eliescu, pentru contribuții la lucra
rea „Persoana fizică în dreptul 
R.P.R.".

PREMIUL „VASILE CONTA" — 
lucrarea : „Bazele biofizice ale legii 
intensității cu aplicații în fiziologie, 
psihologie și în științele fizico-chi- 
mice". Autor : Gheorghe Zăpăn.

Secția de științe istorice
PREMIUL „NICOLAE BĂLCES- 

CU“ — Constantin Angelescu, Leo
nid Boico și Elena Negruți-Muntea- 
nu, pentru contribuții la lucrarea 
„Dezvoltarea economiei Moldovei 
între anii 1848 și 1864".

PREMIUL „VASILE PÎRVAN" — 
lucrarea: „Critobul din Imbros. 
Din domnia lui Mahomed al II-lea, 
anii 1451—1467". Autor: Văsile 
Grecu.

Secția de științe filologice
PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU"

— lucrarea : „Dicționarul onomastic 
romînesc". Autor : Nicolae Constan
tinescu.

PREMIUL „B. P. HAȘDEU" — 
lucrarea : „Mihail Sadoveănu" (mo
nografie). Autor : Savin Bratu.

Secția de literatură și arte
PREMIUL „M. EMINESCU" (poe

zie) — lucrarea : „Scrisoare către 
anul 2 000“ (volum de poezii). Autor : 
Ion Bănuță.

PREMIUL „ION CREANGĂ" (pro
ză) — a) lucrarea : „Amar" (roman). 
Autor : Traian Filip ; b) Nicolae Du
năre, pentru contribuții la lucrarea 
„Arta populară în Valea Jiului".

PREMIUL „GEORGE ENESCU" 
(creație muzicală) — lucrarea : „So
natina pentru violină și pian". Au
tor : Tiberiu Olah.

PREMIUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU" (muzică) — lucrarea: 
„Contribuții la istoria muzicii romî- 
nești". Autor : Romeo Ghircoiașu.

PREMIUL „ION ANDREESCU" 
(plastică) — lucrările : a) „în uzină" 
(compoziție — pictură în ulei) ; b) 
„Cîntăreață amatoare" (portret com
pozițional — tablou). Autor : Ion 
Pacea.

construirea a încă unui local de 
școală, pentru care o bună parte din 
bani și materiale s-au strîns. Sigur, 
unele din propuneri necesită oare
care timp pînă să li se dea un răs
puns, pentru a putea ii analizate 
posibilitățile existente. Altele capă
tă răspuns pe loc. De pildă, cineva 
sugera să se împrejmulască școala 
din Moșteni. Tov. Bilcea Daia, șeful 
secției învățămînt a sfatului popular 
raional, a răspuns pe loc : împrej
muirea este prevăzută pentru a- 
cest an.

O altă problemă care a prilejuit 
discuții vii : cetățenii din Brăniștari 
vor să-și înfrumusețeze comuna. Și 
unul din articolele... estetice cele 
mai importante dintr-un sat o con
stituie gardul dinspre uliță. Anton 
Călin întreba cum s-ar putea obține 
garduri turnate din beton, la care 
Stelian Chițu, vicepreședinte al 
U.R.C.C., a răspuns, dînd următoa
rea sugestie :

— N-ar fi mai bine ca aceste gar
duri să fie confecționate în comu
nă cu mijloace locale ? Nisip și pie
triș se găsesc în albia Sabarului 
din belșug. în felul acesta s-ar face 
economii însemnate.

Astfel, cu o vorbă, o propunere, un 
îndemn, gospodarii din Brăniștari au 
avut un rodnic schimb de păreri 
despre treburile comunei și preocu
pările oamenilor.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
In paginile I Problema dezvoltării 

pretl atrlcanei comerțului Est-Vest
Jn paginile presei americane au apă

rut în ultimul timp un șir de comentarii 
pe tema schimburilor comerciale Est- 
Vest :

Comerjul Est-Vest, scrie H. Schwartz 
în ziarul „NEW YORK TIMES”, pare 
să intre într-o nouă eră în care 
perspectivele unei extinderi substanțiale 
a comerjului dintre țările comuniste și 
cele necomuniste par mai luminoase de- 
cît oricînd. Unul dintre motivele acestor 
așteptări este sporirea accentuată a co
merțului Est-Vest, care a avut loc în ul
timii ani. Datele preliminare cu privire la 
anul trecut sugerează că volumul acestui 
comerț a crescut cu 20 la sută, ajungînd 
la aproape 13 miliarde de dolari.

Japonia și Europa occidentală lasă de 
pe acum impresia că sînt hotărîte sa 
intensifice cît mai mult cu putință 
comerțul Est-Vest. Controlul asupra 
«exporturilor strategice», considerat în 
urmă cu un deceniu de însemnă
tate vitală, se pare că acum a pier
dut din importanță în multe capitale. Nu
mai în Statele Unite se mai depune încă 
un efort pentru menținerea unui sistem 
strict de control strategic, dar multe 
semne sugerează că, în curînd, Statele 
Unite ar putea slăbi sau înlătura multe 
dintre aceste restricții.

Oare anul 1965 va aduce mult aștep
tata creștere a comerțului dintre S.U.A. 
ș; lumea comunistă ? — scrie „BUSINESS 
WEEK”, organ al cercurilor de afaceri 
din S.U.A. Se pare că lucrurile 
încep să arate în felul acesta. La 
începutul anului există o atmosferă mai 
bună decît oricînd în ultimii cîțiva ani 
pentru destinderea restricțiilor impuse co
merțului Est-Vest. In zilele cele mai difi
cile ale războiului rece, oamenii de afa
ceri au acceptat în general politica re- 
strîngerii comerțului cu țările răsăritene. 
Acum, unii oameni de afaceri se tem că

Un nou „caz Grimau"?
Un pericol grav 

apasă asupra lui 
Justo Lopez de la 
Fuente — scrie 
Ziarul . „l’Unitâ" ; 
pericolul unui pro
ces înscenat în 
fața unui tribu
nal militar spaniol 
care se poate în
cheia cu condam
narea la moarte, 
pe baza unor acu
zații inventate.

Justo Lopez a 
fost condamnat, în

luna decembrie, a anului trecut, la 23 
de ani închisoare împreună cu Jose San
doval, Luis Antonio Gil Lopez și mulți 
alții, în urma unui proces desfășurat în 
fața așa-numitului tribunal al ordinei 
publice. în timpul procesului, la Ma
drid tineretul a manifestat îndelung în 
fața tribunalului strigînd „Amnistie, li
bertate". Ca și ceilalți, Justo Lopez a 
fost acuzat de propagandă ilegală. El a 
fost învinuit de faptul că este membru 
al Partidului Comunist Spaniol. Magis
tratura militară, pentru a încărca „do
sarul" și a justifica în fața opiniei pe
deapsa cu moartea, îl acuză de „rebe
liune militară coptinuă", adică de fap
tul că a luptat în1 armata republicană, 
fiind comandant al brigăzii 36 în timpul 
războiului civil.

Avînd în vedere sistemul represiv care 
domnește în Spania și a cărui absurdi
tate a fost dovedită și în „cazul Grimau", 
— subliniază ziarul citat — pericolul la 
care este expus Lopez este concret și 
iminent.

în sala Floreasca

de la ora 17,30

CUPLAJ INTERNATIONAL
DE VOLEI

Astăzi, sala sporturilor de la Flo
reasca găzduiește meciurile-retur 
din cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la volei, în care formațiile 
Dinamo București (feminin) și Rapid 
București (masculin) primesc replica 
echipelor Galatasaray Istanbul. In 
primele întîlniri, disputate la Is
tanbul, echipele noastre au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—0.

Programul de astăzi începe la ora 
17,30 cu meciul feminin Dinamo- 
Galatasaray, după care va urma 
partida Rapid-Galatasaray. 

înainte în privința acestor relații.
După o vizită făcută în Europa răsă

riteană, directorul de desfaceri al unei 
companii de mașini textile din Pennsyl
vania, a declarat revistei „Business 
Week” : „Călătoria a constituit o ade
vărată lecție pentru noi. O uzină pe 
care am vizitat-o în Uniunea Sovietică 
avea peste 600 de mașini noi de tricotat 
franceze. In aproape toate țările, france
zii, germanii, japonezii și englezii au 
vinduf mașini, toate modele de după 
război și le-au oferit în termeni de credit 
atractivi. S.U.A. ar trebui să participe la 
această mișcare". Unii dintre aliații noștri, 
adaugă revista, se grăbesc mai mult de
cît oricînd să facă afaceri cu țările comu
niste. In vînzarea către Uniunea Sovietică 
a unei uzine chimice de 84 milioane do
lari, Anglia a oferit credite garantate de 
guvern pe termen de 15 ani. La sfîrșitul 
anului Anglia ducea tratative pentru a 
vinde Uniunii Sovietice bunuri capitale 
în valoare de cel puțin 280 milioane de 
dolari. Săptămîna trecută, „Grengesberg”, 
o oțelărie suedeză, a primit din partea 
Uniunii Sovietice o cgmandă de tuburi 
pentru conducte cu diametru mare în va
loare de 9 milioane de dolari.

La Geneva, experți ai Comisiei eco
nomice pentru Europa prevăd că în rit
mul actual, comerțul Est-Vest se va du
bla sau poate chiar se va tripla în ur-

„Atenție la portocale**

Sub titlul „Atenție la portocale", 
revista „JEUNE AFRIQUE" consa
cră un articol situației existente pe 
piața citricelor.

Pentru ea un portocal să dea roa
de trebuie să treacă șapte ani. Plan
tarea a numeroși portocali s-a dato
rat consumului de citrice crescut 
(cu 66 la șută începînd din 1939 și 
cu 30 la sută din 1955) și prețurilor 
stabile. Dar atunci cînd sondezi 
care va fi conjunctura pieței, afli 
că aceasta, sănătoasă multă vreme, 
începe să se înrăutățească.

După ce enumeră suprafețele noi 
plantate în Spania, Maroc, Izrael, 
Italia, Grecia, Cipru, Liban, Algeria, 
articolul relevă că exportul me
diteranean și din Orientul apropiat, 
care a fost în 1960 de 2 204 000 tone 
și de 2 470 000 în 1962, va oferi, în
cepînd din 1970, între 3,7—4 milioa
ne tone. Acest export reprezintă 15 
la sută pe piața internațională a 
citricelor.

Europa consumă 95 la sută din 
portocalele provenite din regiunea 
mediteraneană. Va trebui, deci, pen
tru a se evita o criză, ca ea să im
porte mai mult decît 3 500 000 tone 
în 1970. în articol se arată că Europa 
de est consumă de trei ori mai mult 
decît în 1930; în restul Europei con
sumul este relativ constant. Trebuie, 
deci, să se spere într-o creștere 
demografică, căci copilul este un 
mare consumator, și pe o creștere a 
nivelului de trai. Și totuși de la

Noii campioni la
Aseară în sala Dinamo au fost de

semnați noii campioni republicani la 
tenis de masă în probele de simplu. în 
turneul masculin, numele campionului 
era de fapt cunoscut încă din ziua pre
cedentă; clujeanul Radu Negulescu a- 
cumulase un punctaj suficient pentru 
a nu mai pierde primul loc din clasa
mentul general. Poate datorită și aces
tui fapt Negulescu n-a mai reușit ieri 
să cîștige decît un meci (3—0 cu Rethi), 
pierzînd destul de clar (cu 3—1) în fața 
lui Cobîrzan și a lui Giurgiucă. Cele
lalte partide s-au încheiat astfel: Co
bîrzan — Rethi 3—0; Giurgiucă — Co
bîrzan 3—1; Giurgiucă — Rethi 3—2.

Titlul în proba feminină și l-au dis
putat maestrele emerite ale sportului 
Maria Alexandru și Ella Constantines- 
cu. Prima n-a pierdut ieri nici un meci; 

mătorii 7 ani. Franța și Japonia urmăresc 
să-și extindă comerțul cu China și Uniu
nea Sovietică.

De peste un an Administrația face 
aluzii că va primi cu bunăvoință expre
sia unui sprijin din partea unor oameni 
de afaceri în sensul unei politici comer
ciale mai liberale între Est și Vest. Pre
ședintele Johnson dorește să obțină un 
anumit sprijin înainte de a cere Congre
sului — așa cum este așteptat să o facă 
în curînd — aprobarea de a cerceta po
sibilitățile extinderii relațiilor comerciale 
cu țările din Europa răsăriteană. Anul 
trecut Camera de Comerț a S.U.A. 
a cerut în mod oficial slăbirea res
tricțiilor. Un comitet al Senatului 
sondat un grup de oameni de afaceri 
care se ocupă cu exporturile și a gă
sit că 105 din 125 de răspunsuri 
sînt în favoarea extinderii comerțului cu 
aceste țări. De pe acum Ministerul Co
merțului relaxează în tăcere controlul 
asupra exporturilor, luînd hotărîri de la 
caz la caz.

In Congres mai există încă membri 
influenți care se opun cu înverșunare 
oricăror slăbiri ale restricțiilor în comer
țul Est-Vest. Totuși, acum, față de tre
cut, atmosfera este mai puțin ostilă în 
Congres. Comitetul pentru afaceri exter
ne din Senat are intenția să organizeze 
anul acesta luarea unor depoziții din par
tea oamenilor de afaceri și a unor 
experți, iar Comitetul pentru comerț 
al Senatului urmărește să organi
zeze audieri asupra aspectelor comer
ciale. Unii consilieri cer președintelui 
Johnson să obțină din partea Congresu
lui împuterniciri largi, discreționare, în ce 
privește restabilirea tarifelor de categoria 
«națiunii celei mai favorizate» pentru 
țările răsăritene.

2,4 milioane tone la 4 milioane 
tone va fi greu să se ajungă. 
Viitorul acestei piețe trebuie deci 
evaluat cu prudență. Este o proble
mă ce nu poate fi neglijată. Citricele 
putrezesc repede și cînd 500 000 
tone se vor afla pe cheiuri, fără 
cumpărători, va fi o catastrofă. Ea 
va cuprinde mai ales portocalele și 
mandarinele (80 la sută din expor
turi). în ce privește lămîile și 
grape-fruiturile, cererea nu va fi 
satisfăcută.

A distruge portocalii ar fi absurd. 
Dar o înțelegere internațională între 
țările producătoare, limitînd noile 
plantații, ar fi de dorit, dacă va fi 
însoțită de măsuri -de încurajare a 
producătorilor. Trebuie, mai întîi, 
să se manifeste grijă pentru păstra
rea clienților actuali. Trebuie, de 
asemenea, căutați noi clienți. Euro
pa de est oferă un debușeu încă 
puțin explorat. Rămîne de cîștigat 
poziții și pe piața S.U.A., o piață 
imensă unde prezentarea și sosirea 
regulată a produsului contează 
mult. Este nevoie totodată de a 
transforma produsul pe loc, pentru 
a nu fi Ia cheremul cumpărătorilor 
din străinătate. Aci este chestiunea 
cea mai importantă. O fabrică pen
tru sucul de fructe este un element 
de modernizare, o garanție de secu
ritate, iar rentabilitatea sa este asi
gurată destul de rapid. Esențialul 
este de a ști că, dacă se urmărește 
evitarea unei crize ce ar putea fi 
catastrofală, țările producătoare ar 
trebui să ajungă la o înțelegere, să 
se apere, să se utileze pentru a 
transforma citricele lor în suc de 
fructe.

tenis de masă
în partida decisivă — cu Constantines- 
cu — a luptat cu o deosebită energie 
cîștigînd la un scor concludent: 3—0. 
Campioana a realizat de altfel victorii 
nete și în partidele cu Mihalca și Fo- 
lea. Surprinzătoare a fost victoria 
Eleonorei Mihalca, actuala campioană 
de junioare, în fața experimentatei 
Ella Constantinescu: 3—2 (12—21; 
21—16; 21—10; 24—26; 21—18).

★

Miercuri va părăsi Capitala plecînd 
la Praga echipa feminină de tenis de 
masă Voința București, care la 12 fe
bruarie va juca cu echipa Spartak So- 
kolovo în cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni".

S-a stabilit ca meciul dintre echi
pele C.S.M. Cluj și Spartak Praga So- 
kolovo din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de masă 
să se desfășoare la 18 februarie la 
Cluj.

Azi la hochei pe gheață
Turneul final al campionatului re

publican de hochei pe gheață se 
reia azi. Jocurile, care vor avea loc 
pe patinoarul artificial „23 August", 
se dispută după cum urmează : 
Voința Miercurea Ciuc-Știința Bucu
rești (ora 10) ; Dinamo București- 
Știința Cluj (ora 17) și Steaua-Tîr- 
nava Odorhei (ora 19)

Documentar 
despre Congo...

în revista italiană „L’EXPRESSO” 
reporterul Carlo Gregorietti publică 
o relatare din Congo (Leopoldville), 
în care se descrie scena asasinării a 
trei tineri congolezi de către merce
nari — scenă pe care un grup de 
cineaști italieni, în goană după sen
zațional, au prins-o cu cinism pe 
peliculă. i

...într •un an sau poate ceva 
mai devreme, mulfi dintre noi vom 
vedea la cinema murind trei tineri 
adepți ai răsculaților de sub comanda 
lui Mulele, uciși în zorii zilei de 24 
octombrie 1964, pe drumul spre 
Boende. Va fi o secvență adevărată, 
cutremurătoare, dintr-un lung docu
mentar pentru cinemascop, în tehni- 
color, care va avea titlul „Adio Afri
cii" și al cărui generic va purta nu
mele lui Franco Prosperi și Gualtiero 
Jacopeffi (realizatori), Stanislao Nievo 
(asistent regizor), Antonio Climati (o- 
perator).

Boende este o localitate situată pe 
drumul ce leagă Coquilhatville de 
Stanleyville, la egală distanță de a- 
cestea două, iar operațiile armatei 
congoleze care au dus la capturarea 
sa au avut loc de la 21 la 28 octom
brie 1964, cu circa o lună înainte de 
raidul parașutișfilor belgieni asupra 
Stanleyville-ului. La 21 octombrie, cu 
puțin înainte de amurg, in fața unui 
grup de mercenari aparținînd coloanei 
54 a armatei congoleze s-a oprit un 
„Chevrolet”. în mașină se aflau cei 
trei cineaști în căutare de imagini 
senzaționale.

Micul colectiv al filmului „Adio A- 
fricii“ a înțeles repede profitul ce-l 
putea trage de pe urma prezenței 
sale in avangarda coloanei 54 care 
avea drept misiune să cucerească 
Boende. în ziua următoare, coloana, 
împreună cu cineaștii, își urmează 
marșul. Ea se Îndreaptă spre sud, spre 
malurile fluviului Tshuapa la care 
sosesc la sfîrșitul zilei. Un ferry-boat 
rudimentar transbordează oamenii, 
munițiile și vehiculele pînă la un 
punct de pe malul opus, situat la 12 
km de Boende, de unde, în zorii zi
lei următoare, vor pleca mai departe, 
cei 36 mercenari și 200 de solda)', 
precum și cei trei cineaști italieni 
înarmați cu aparatele lor.

„Vom turna în culori și vom avea 
nevoie de un fundal de decor cît mai 
pitoresc" — anunțase Jacopeffi. Este 
ora 7 și 5, cînd trei tineri apar 
pe drum, în depărtare. Băieți de 10, 
poate 12 ani. Ei înaintează spre ina
mic, complet dezarmați, cînfînd în cor 
„Maț Mulele", mișcînd in cadență 
mîna dreaptă și agitînd o ramură cu 
stingă. Pe Jeep-ui din cap, mercena
rul sud-african Ben Louwe își pune mi
traliera în poziție de tragere și se 
pregătește să apese pe trăgaci ; dar, 
în loc de a trage, se întoarce spre 
primul camion aflat la doi metri în 
spate; îl vede pe operatorul Climati, 
care tocmai își reglează aparatul de 
filmat, ii vede pe Nievo și Jacopetti 
lîngă acesta, străduindu-se să fixeze 
trepiedul. „Ready?” (Gata?) — întreabă 
mercenarul. Dar nu, nu erau deloc 
gata. Băieții răsăriseră pe neaștepta
te și erau încă toarte departe pentru 
a-i filma fără a schimba obiectivul. 
Și mai ales, trebuia lucrat repede, pen
tru că Louwe era grăbit. Louwe se în
toarce din nou; a treia dară, începe să 
blesteme și spune că totuși va trage, 
dar chiar în acel moment Climati îi 
face cu mîna semnul așteptat : apa
ratul „Artitlex" este sincronizat cu 
rafalele mitralierei. Și cei trei tineri 
se prăbușesc, unul după altul, pe pă- 
mîntul de culoarea ruginei.

Boende a fost ocupat. Exigențele 
producției cinematografice continuă să 
domine situația. Unul din cineaști pro
pune să fie cucerit mai întîi aeropor
tul, nu din vreun interes strategic, ci 
mai curind cu speranța că o reluare a 
traficului aerian îi va permite să în
drepte spre Leopoldville și apoi spre 
Roma abundenta peliculă folosită...

De peste hotare
• Intr-un meci de volei (masculin) 

contînd pentru „Cupa campionilor eu
ropeni", Honved Budapesta a învins cu 
3—0 (15—7; 15—9; 15—5) echipa belgia
nă Brabo Anvers. Returul va avea loc 
la 7 februarie la Anvers. Echipa în
vingătoare din acest joc se va califica 
în sferturi de finală, urmînd să joace 
în compania echipei Slavia Praga.

o La Barcelona s-a disputat meciul 
de box pentru titlul de campion al 
Europei la categoria cocoș dintre Ben 
Aii (Spania) și Pierre Vetroff (Franța). 
Ben Aii a obținut victoria la puncte.

• După prima zi a campionatului 
european de motociclism pe gheață, 
care se desfășoară la Leningrad, con
duce concurentul sovietic Gabdrahman 
Kadîrov cu 8 puncte, urmat de Anto
nin Șvab (R.S. Cehoslovacă) 6 puncte, 
Berndt Hernfeld (Suedia) 5 puncte. Re
cordul de viteză al pistei a fost reali
zat de Vsevolod Nerîtov, cronometrat 
cu timpul de 1’07’’ pe distanța de 1 600 
m. La întreceri au asistat 10 000 de 
spectatori.

» în ultimul său buletin de presă, 
Federația internațională de fotbal a- 
nunță retragerea echipelor Algeriei și 
Libiei din campionatul mondial. Ante
rior și alte țări africane luaseră a- 
ceeași hotărîre, exprimîndu-și astfel 
protestul față de faptul că regulamen
tul competiției nu prevede ca Africa 
să aibă un reprezentant în turneul 
final, fără a mai susține meci de ba
raj cu cîștigătoarea zonei asiatice.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara 

zilei de 5 februarie 1965 au fost extra- 
ț se din urnă următoarele numere :

87 33 53 54 60 5 48 86 64 63 
Premii suplimentare : 86 41 66 
Fond de premii: 731 714 lei.
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A

parțiale din Anglia
Conservatorii și laburiștii au cîștigat 
pe seama liberalilor

voturi

Rezultate în general așteptate în 
alegerile parțiale din cele trei cir
cumscripții electorale — Altrincham, 
East Grinstead și Salisbury. La Al
trincham a fost ales Anthony Bar
ber, fost ministru al sănătății în 
guvernul conservator, înfrînt în a- 
legerile generale din toamnă la 
Doncaster. Ca urmare a acestui 
fapt se consideră ca probabilă intra
rea sa în așa-zisul „cabinet din um
bră" al opoziției conservatoare.

Cele trei locuri cîștigate de con
servatori sînt apreciate de ziarul 
„Evening Standard" ca fiind „un 
succes modest", datorită faptului că 
majoritatea de voturi pe care o avu
seseră conservatorii în toamnă s-a 
micșorat de data aceasta simțitor, 
deși în ce privește procentul global, 
ei au reușit să obțină o 
creștere.

în ce privește procentul 
de laburiști se constată că
registrat două mici creșteri la 
trincham și Salisbury și o scădere 
la East Grinstead, față de alegerile 
din toamnă. în această din urmă 
circumscripție electorală candidatul 
laburist a primit cu 4 700 de voturi 
mai puțin ca în alegerile din toam
nă. Liberalii au obținut rezultate 
mai slabe ; ei au rezistat doar la 
East Grinstead unde s-au plasat 
pe locul al doilea (înaintea laburiști
lor și după conservatori), în timp ce 
în celelalte circumscripții pierderile 
lor au fost foarte mari.

în cercurile conservatoare se ex
primă optimism pentru victoria în
registrată, în timp ce, pe de altă 
parte, laburiștii își exprimă, la rîndul 
lor, satisfacție pentru faptul că la 
Altrincham și Salisbury candidații 
lor nu numai că nu au pierdut, dar

oarecare

obținut 
ei au în-

Al-

au și cîștigat ceva teren 
în două circumscripții 
unde conservatorii aveau _ 
ternice. După cum scrie ziarul „Eve
ning Standard", citat mai sus, „este 
clar acum că rezultatele dezastruoa
se înregistrate de laburiști cu două 
săptămîni în urmă, la Leyton și 
Nuneaton, nu reprezintă opinia na
țională", argument de care partidul 
laburist se prevalează acum cu , și 
mai multă cdnvingere. încereînd să 
analizeze rezultatele obținute la 
Altrincham și Salisbury, secretarul 
partidului laburist, Len Williams, a 
declarat că ele sînt încurajatoare 
pentru guvern.

Confruntările parțiale dintre parti
de vor continua. în viitorul apro
piat urmează să se desfășoare ale
geri la ' " 
locului 
venind 
putatul 
son a încetat din viață) și la Abertil- 
lery (unde chiar joi noaptea deputa
tul laburist Llywelyn Williams a în
cetat subit din 
ceasta din urmă 
buriștii dispun de 
joritate obținută 
toamnă — de peste 20 000 de voturi 
— în schimb, majoritatea conserva
toare de la Roxburgh este numai de 
1 700 de voturi, ceea ce poate să în
semne foarte puțin în situația ac
tuală cînd rezultatele surpriză nu' 
sînt excluse. Urmează ca în scurtă 
vreme să fie anunțată data la care 
vor avea loc aceste noi alegeri par
țiale, care vor constitui un nou pri
lej de a se măsura tendințele locale 
ale alegătorilor.

și aceasta 
electorale 

poziții pu-

Saffron Walden (deținătorul 
de deputat, R. A. Butler, de- 
lord), la Roxburgh (unde de- 
conservator Charles Donald-

viață). Dacă în a- 
circumscripție la- 
o confortabilă ma

la alegerile din

Liviu RODESCU

Continuă să scadă rezervele de aur ale S.U.A

TEGUCIGALPA 5 (Agerpres). — 
Citind surse bine informate, Agen
ția France Presse relatează că în 
noaptea de joi spre vineri în capi
tala Hondurasului a fost descoperită 
o conspirație împotriva regimului 
militar al colonelului Oswaldo Lo
pez Arellano. Aceeași agenție men
ționează că o serie de lideri sindi
cali au fost arestați cu cîteva zile 
mai înainte, sub învinuirea de a fi 
încercat să răstoarne actualul gu
vern din Honduras. Autoritățile au 
efectuat vineri dimineața noi ares
tări. Numeroase organizații sindica
le au protestat joi împotriva arestă
rilor.

HONDURAS
Marea Caraibilor

Oceanul Pacific

Marea
Caraibilor

uoHul
Mexic

1 HONDURAS ( Brii )
2 SALVADOR

PEKIN 5 (Agerpres).— Agenția 
TASS transmite : La 5 februarie de
legația Uniunii Sovietice, în frunte 
cu Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit la Pekin, în drum spre Repu
blica Democrată Vietnam.

Pe aeroportul din Pekin, delega
ția a fost întîmpinată de Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Cen I, vicepremier 
și ministrul afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale.

în seara aceleiași zile, Ciu En-lai și 
Cen I au oferit un dineu în cinstea 
lui Alexei Kosîghin și a delegației 
sovietice.

După dineu, între cele două părți 
a avut loc o convorbire.

Din partea chineză au asistat: Liu 
Siao, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R. P. Chineze, Ian

Cen-u, șef adjunct al Marelui Stat 
Major al armatei populare chineze 
de eliberare, Pan Tzî-li, ambasadorul 
R. P. Chineze în Uniunea Sovietică, 
Li Cian, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. P. Chineze, 
și alte persoane oficiale.

Din partea sovietică au asistat : 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., E. F. Loghinov, ministrul 
aviației civile al U.R.S.S., V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor 
afacerilor externe al 
Verșinin, locțiitor 
apărării al U.R.S.S., 
de aviație, general-colonel G. S. Si- 
dorovici, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru relații economice 
externe de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., și S. V. Cervo- 
nenko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice în R. P. Chineză.

al ministrului 
U.R.S.S., K. A. 
al ministrului

prim mareșal

Consultări politice la Saigon
SAIGON 5 (Agerpres). — Trimi

sul special al președintelui Johnson, 
McGeorge Bundy, împreună cu 
echipa sa de consilieri, a avut pri
mele consultări cu ambasadorul 
S.U.A., Maxwell Taylor și cu unii 
lideri politici sud-vietnanjezi. în le
gătură cu aceste convorbiri nu au 
fost date publicității amănunte.

Observatorii politici din Saigon 
comentează pe larg declarațiile fă
cute de McGeorge Bundy imediat 
după sosirea sa în capitala sud- 
vietnameză. în primul rînd, a fost 
reținută declarația lui Bundy prin 
care acesta a reafirmat hotărîrea 
guvernului american de a sprijini

Restabilirea calmului la Selma

in R. P.

NEW YORK 5 (Agerpres). — „Fe
deral Reserve System", organul 
bancar central al Statelor Unite, a 
anunțat joi că pierderile de aur ale 
S.U.A. s-au ridicat la 100 milioane 
dolari în cursul săptămînii trecute, 
ceea ce face ca stocurile de aur să 
fie acum de 15 088 000 000 dolari, a- 
tingînd cel mai scăzut nivel din 
martie 1939. Scăderea înregistrată 
în stocurile de aur determină o re
ducere de la 27,70 la 27,20 la sută 
a proporției între rezervele de aur 
și totalul biletelor de bancă emise 
de rezerva federală și depozitate în 
băncile care sînt membre ale aces
teia. Ieșirile de aur din Statele 
Unite au totalizat 300 milioane do
lari de la începutul anului acesta.

★
în graficul intitulat „Aurul S.U.A. 

trece în alte țări" revista „U. S.
AND WORLD REPORT" 
ianuarie 1965 arată că

sută din totalul aurului). Aceasta în
seamnă că în ultimii 7 ani S.U.A. au 
pierdut aur în valoare de 7,3 miliar
de dolari, în timp ce alte țări capita
liste dețin aproape două treimi din 
totalul rezervelor de aur ale lumii 
capitaliste. Pe lîngă aceasta, alte țări 
dețin creanțe toțalizînd 27 miliarde 
dolari, care pot fi prezentate S.U.A. 
spre a fi plătite în aur.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Pen
tru prima dată după 17 zile de vio
lente incidente rasiale, la Selma 
(statul Alabama) a fost restabilită, 
joi, liniștea. Liderul populației de 
culoare, Martin Luther King, lau
reat al premiului Nobel pentru 
pace, care se află închis de 4 zile, 
a, adresat joi seara un apel chemînd 
la menținerea calmului. în același 
timp, mai mulți lideri negri, prin
tre care reverendul Malcolm X și so
ția lui Martin Luther King au sosit 
la Selma pentru a îndemna la men
ținerea ordinei și a discuta cu ofi
cialitățile orașului măsurile pentru 
urgentarea înscrierii negrilor pe lis
tele electorale.

Agențiile de presă menționează 
că, pînă în prezent, în cursul in
cidentelor rasiale din statul Ala
bama au fost arestați aproximativ 
3 000 de persoane, în majoritate 
negri.

în continuare autoritățile sud-viet- 
nameze în războiul împotriva parti
zanilor. Bundy a ținut însă să subli
nieze că se așteaptă din partea gu
vernului Vietnamului de sud să-și 
aducă „partea sa de contribuție". 
Oficialitățile sud-vietnameze, scria 
la 4 februarie agenția americană 
Associated Press, au primit însă cu 
răceală această afirmație, interpre- 
tînd-o ca o aluzie Ia instabilitatea 
politică de la Saigon. Un amănunt 
semnificativ, care subliniază răcea
la autorităților sud-vietnameze în 
legătură cu vizita lui Bundy, a fost 
și refuzul generalului Khanh de a 
participa la recepția oficială dată 
în cinste'a consilierului special al 
președintelui Johnson.

TOKIO 5 (Agerpres). — Primul 
ministru, Sato, a declarat la 4 fe
bruarie în Parlamentul japonez că 
situația din Vietnamul de sud poate 
fi reglementată prin negocieri. Sato 
a afirmat că Japonia ar fi gata 
să-și asume un rol în reglementa
rea pașnică a conflictului din 
Vietnam.

ULAN BATOR 5 (Agerpres). — 
Noul ambasador al R. P. Romîne în 
R. P. Mongolă, Petre Niță, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole, Jam- 
saaranghiin Sambu.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Romîne 
a subliniat că poporul și guvernul 
romîn urmăresc cu sinceră bucurie 
realizările obținute de poporul 
mongol sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol în 
opera de construire a socialismului 
și a apreciat contribuția pe care 
R. P. Mongolă o aduce la promova
rea politicii de coexistență pașnică, 
la apărarea și întărirea cauzei păcii. 
El și-a exprimat convingerea că 
bunele relații de prietenie și colabo
rare frățească statornicite între cele 
două țări vor continua să se dez
volte și să se adîncească în intere
sul ambelor popoare.

în cuvîntarea sa de răspuns, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular și-a exprimat satisfacția 
față de succesele obținute 
porul romîn în îndeplinirea 
lui șesenal de 
miei naționale

dezvoltare, a 
și a culturii

de po- 
planu- 
econo- 

țării,

Mongolă
transpunînd în viață hotărîrile isto
rice ale celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
care a trasat sarcina desăvîrșirii 
construirii socialismului în R. P. 
Romînă. In continuare, el a scos în 
evidență contribuția prețioasă pe 
care o aduce R. P. Romînă, alături 
de celelalte țări ale sistemului mon
dial socialist, la menținerea secu
rității și păcii în lumea întreagă. In 
încheiere, J. Sambu și-a exprimat 
încrederea că prietenia frățească și 
colaborarea dintre popoarele mongol 
și romîn se vor dezvolta și se vor 
întări în interesul ambelor popoare, 
în interesul întăririi unității și 
coeziunii țărilor socialiste.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar și ambasadorul R. P. Romîne a 
avut loc o convorbire prietenească.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat C. S. Gotov, secretarul 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
și M. Dughersuren, ministrul aface
rilor externe al R. P. Mongole. Am
basadorul R. P. Romîne a fost înso
țit de membrii ambasadei romîne 
din Ulan-Bator.

DE RATIFICARE A UNOR AMENDAMENTE LA CARTA 0. N. U.
NEW YORK 5 (Agerpres).— La 5 

februarie 1965, reprezentantul R. P. 
Romîne la O.N.U., ambasadorul Mi
hail Hașeganu, a depus la Secreta
riatul 
ficare 
R. P. 
Carta 
țiile 1991 A și B la cea de-a 18-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U.

O.N.U. instrumentul de rati- 
de către Consiliul de Stat al 
Romîne a amendamentelor la 
O.N.U., adoptate prin rezolu-

Prin aceste amendamente s-a mă
rit numărul de membri ai Consiliu
lui de Securitate de la 11 la 15 și ai 
Consiliului Economic și Social de la 
18 Ia 27, în scopul unei reprezentări 
mai echitabile a statelor membre.

Consiliul de Stat al R.P. Romîne a 
ratificat aceste amendamente prin 
Decretul nr. 876/1964.
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Proteste împotriva hotărîrii 
de a prescrie crimele de război

de presă transmit că în 
țări au loc acțiuni de 

guver-

NEWS 
din 25 
în 1957 S.U.A. posedau rezerve de 
aur în valoare de 22,9 miliarde do
lari (adică 59 la sută din totalul au
rului din „lumea liberă"); în prezent 
aceste rezerve s-au redus la 15,6 mi
liarde de dolari (adică 36 la sută din 
totalul aurului din sistemul 
list).

Restul țărilor capitaliste 
neau în 1957 de rezerve _ __
totalizînd 15,9 miliarde de dolari, în 
timp ce acum rezervele lor se ridică 
la 27,4 miliarde dolari (adică 64 la

capita-

dispu- 
de aur

Corespondență din Paris
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După conferința de presă
a președintelui de Gaulle

Conferința de presă de joi după- 
amiază în care generalul de Gaulle 
s-a întîlnit — cum are obiceiul să 
o facă din timp în timp — cu re
prezentanții presei a avut un în
ceput neobișnuit. Unul dintre con
frații noștri, întrebîndu-1 pe preșe
dinte despre sănătate, a primit, pe 
loc, următorul răspuns :

— Mă simt destul de bine, dar, li- 
niștiți-vă, într-o bună zi tot am să 
mor 1

Mulți comentatori văd în această 
remarcă spirituală un indiciu că de 
Gaulle „se va prezenta din nou" la 
alegerile prezidențiale de la sfîrșitul 
anului. Conferința de presă nu avea 
să continue însă pe același ton. 
Timp de o oră și jumătate, răspun- 
zînd altor întrebări, generalul avea 
să propună cum scrie „Combat", 
„patru conferințe internaționale, o 
reformă monetară pe scară aproape 
mondială, o Europă unită..." într-a
devăr, rar o conferință de presă la 
Elysăe a cuprins atîtea propuneri, 
multe într-o perspectivă îndepărta
tă. „De Gaulle descria lumea — 
cum subliniază „Les Echos" în edi
torialul de astăzi — nu așa cum se 
prezintă ea acum, ci așa cum nici 
el însuși nu o va vedea".

Cum comentează presa franceză 
pozițiile și soluțiile preconizate de 
președinte ? Mai întîi în problema

etalonului aur și 
fel — scrie „Combat 
prin vocea celui mai înalt personaj 
al statului, declară în mod ofi
cial război „Gold Exchange Stan
dardului" făcînd prin aceasta rechi
zitoriul unui vechi concept monetar 
clădit pe lira sterlină și mai ales pe 
dolar, două monede în suficientă 
pierdere de viteză pentru a face să 
se clatine, o dată cu ele, finanțele 
lumii occidentale...".

Organizația Națiunilor Unite, cu 
dificultățile ei actuale, a generat 
și ea un larg comentariu al preșe
dintelui. Ziarul „Le Figaro" crede 
că „elementul într-adevăr nou ce 
poate fi extras din aceste declarații 
este propunerea unei conferințe a 
celor 5 state care puseseră bazele 
O.N.U. după război : S.U.A., U.R.S.S., 
Franța, Marea Britariie și China, 
conferință care ar avea ca obiect 
să reconstruiască organizația inter
națională pe baze noi". Un ziar a- 
merican a arătat în legătură cu 
aceasta că „propunerea generalului 
de Gaulle presupune într-adevăr ca 
Washingtonul să abandoneze For- 
moza și să accepte Pekinul pentru 
a reface O.N.U.'. Ziarul guverna
mental „La Nation" este de părere 
că O.N.U. poate să-și joace rolul, 
după revenirea la prevederile Car
tei, numai „dacă R.P. Chineză este

a dolarului. „Ast- 
Franța,
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invitată -să joace rolul ei de a 5-a 
mare putere". O serie de oampni po
litici din partidul rțtdical, ca preșe
dintele acestuia; Maurice Faure, con
sideră că propunerile cu privire la 
O.N.U. sînt interesante. De aceeași 
părere este și ziarul ,,1'Humanită" 
care scrie că propunerile lui de 
Gaulle cu privire la reorganizarea 
O.N.U. „marchează Un progres".

In sfîrșît, al treilea subiect impor
tant al acestei conferințe de presă 
a fost problema germană „care este 
— cum a spus de Gaulle — o pro
blemă europeană prin excelență". 
La acest capitol observatorii din 
presă și cei mai mulți comentatori 
grupează 
desprinde 
telui : a) 
momentul 
au suferit 
examina împreună problema ; b) a- 
tunci cînd se va pune condiția ca 
Republica Federală Germană să 
nu-și neliniștească vecinii prin ar
mamentul atomic la care aspiră 
(„Combat") ; c) generalul de 
Gaulle a recunoscut implicit fronti
era Oder — Neisse cu ajutorul unui 
singur cuvînt, după metoda sa, vor
bind de ce era pe vremuri Prusia 
Orientală, Posnania și Silezia. în e- 
ditorialul de astăzi al ziarului „Le 
Monde", directorul acestuia Hubert 
Beuve — Mery (care la asemenea 
evenimente semnează Sirius) face o 
remarcă ce revine și în alte comen
tarii : „insistența sa (n.r. — a gene
ralului de Gaulle) de a marca că 
ceea ce se va face va fi numai do 
către popoarele europene exprimă, 
o dată mai mult, voința sa de a 
lupta împotriva influenței america
ne în Europa".

trei elemente care s-ar 
din declarațiile președin- 
rezolvarea va veni în 
în care popoarele care 
din cauza nazismului vor

Tudor VORNICU

Agențiile 
numeroase 
protest împotriva hotărîrii 
nului vest-german de a prescrie cri
mele de război. într-o telegramă so
sită din Oslo se anunță că Parla
mentul norvegian a adoptat textul 
unui mesaj adresat președintelui 
Bundestagului vest-german, dr. Eu
gen Gerstenmaier, în care se pro
testează împotriva acestei hotărîri.

Comitetul de apărare a victimelor 
persecuțiilor naziste din Londra a 
chemat la convocarea unei întîlniri 
internaționale a foștilor deținuți din 
lagărele de concentrare naziste care 
să aibă loc la sfîrșitul lunii februa-

SITUAȚIA

DIN LAOS
O 

de
VIENTIANE 5 (Agerpres). — 

dată cu capturarea celor 1200 
polițiști, care din ordinul generalu
lui Siho Lamphutakoul au încercat 
miercuri seara să pună stăpînire pe 
capitala Laosului, situația din Vien
tiane pare a se fi normalizat. Pri
mul ministru ad-interim, Sou- 
vannavong (a nu se confunda cu 
prințul Sufanuvong, conducătorul 
partidului Patet Lao — N. R.) a 
lansat un apel către populație, 
arătînd că „guvernul este stă- 
pîn pe situație" și a îndemnat-o 
să-și reia activitatea obișnuită. Ge
neralul Kouprasith a primit noi în
tăriri din Luang Prabang. Agen
ția Associated Press relatează că 
primul ministru Suvanna Fumma a 
plecat la Luang Prabang, capitala 
regală, pentru a conferi cu regele 
Vatthana. Se crede că el va cere 
regelui demiterea lui Nosavan. Un 
purtător de cuvînt al generalului 
Kouprasith, care va ocupa probabil 
un loc în guvern, a declarat 
fostul premier adjunct va fi dat 
judecată, îndată ce va fi prins.

Fumi Nosavan, care a izbutit
scape cu viață în urma bombardării 
clădirii în care se afla miercuri 
seara, a fugit, potrivit unor surse 
din Vientiane, intr-o regiune mun
toasă populată de tribul Meo. Ace
leași surse afirmă că Nosavan s-ar 
fi proclamat „regele tribului Meo“ 
și că intenționează să întreprindă 
un atac împotriva capitalei admi
nistrative pentru a-și recuceri pu
terea. In legătură cu generalul Siho 
Lamphutakoul, un purtător de cu
vînt al armatei a declarat că acesta 
a fost rănit în cursul luptelor din 
Vientiane și. a trecut Mekongul în 
Tailanda.

rie sau începutul lunii martie. Or
ganizatorii acestei întîlniri cer gu
vernului britanic să intervină în fa
voarea unei prelungiri a termenului 
de prescriere din Germania occi
dentală pentru crimele naziste. în 
tr-o comunicare a Comitetului de 
organizare a întîlnirii se spune că 
„este fără nici o îndoială limpede că 
dreptul internațional cere urmărirea 
criminalilor naziști, indiferent de 
îngrădirile impuse de legislația Ger
maniei occidentale".

Majoritatea membrilor Parlamen
tului din Berlinul occidental, anunță 
agenția ' Reuter, s-au pronunțat joi 
seara în favoarea prelungirii terme
nului de prescriere pentru crimele 
de război.

Corespondentul din Washington al 
ziarului vest-german „Frankfurter 
Rundschau" relatează că hotărîrea 
luată privind prescrierea crimelor 
de război a produs nemulțumiri în 
rîndurile tuturor păturilor popu
lației din S.U.A. Nici un eveniment 
care a avut loc în perioada de după 
război, scrie corespondentul, n-a a- 
dus prejudicii atît de mari intere
selor vest-germane în Statele Unite 
ca hotărîrea de a înceta urmărirea 
și pedepsirea criminalilor de război. 
La Ambasada vest-germană de la 
Washington și la consulatele de pe 
teritoriul S.U.A., arată corespon
dentul, se primesc scrisori și tele
grame în care cetățenii americani 
cer ca autoritățile de la Bonn să 
prelungească termenul de urmărire 
a criminalilor de război.

Ședința comisiei permanente a C.A.E.R 
pentru industria chimică

BRNO 5
27 ianuarie
Brno cea de-a 22-a ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru 
industria chimică.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Polonia, Romînia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Potrivit acordului dintre C.A.E.R. 
și guvernul Iugoslaviei cu privire la 
participarea acestei țări la lucrările 
organelor Consiliului, la ședința Co
misiei a luat parte o delegație iu
goslavă.

La ședința Comisiei au participat,

■J

(Agerpres).— între 25 și 
1965 a avut loc în orașul

de asemenea, în calitate de observa
tori, reprezentanți ai R.P.D. Coreene 
și ai Cubei.

Comisia a examinat unele propu
neri cu privire la satisfacerea nece
sarului de celuloză al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe perioada 
1966—1970, a examinat unele proble
me în domeniul producției îngrășă
mintelor minerale, al petrochimiei, 
al sintezei organice de bază și al 
prelucrării termoplastelor, precum și 
alte probleme privind colaborarea 
dintre țări în domeniul industriei 
chimice.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

un
in întreaga Italie continuă să se desfășoare puternice demonstrații 
muncitorilor pentru apărarea locurilor lor de muncă. In fotografie : 

aspect de la recenta demonstrație care a avut loc la Modena

că 
în

să

AUCKLAND. Primul ministru al 
Noii Zeelande, Keith Holyoake, a de
clarat la 5 februarie că țara sa va 
trimite în Sarawak și Borneo de nord 
1 300 de militari. Trupele neozeelan
deze își vor îndeplini sarcinile lor mi
litare „în rotație cu unitățile engleze 
și malayeze". Primul ministru a adău
gat că noul batalion de infanterie, 
format din cei 1 300 de oameni, se va 

detașament aerian for- 
deja ac- 
Malaye-

vernului brazilian. Ziarul „El De
bate" a scris că măsura adoptată 
„violează practica tradițională a drep
tului de azil în Uruguay".

LONDRA. Gambia, colonie brita
nică din Africa de vest, care va de
veni independentă la 18 februarie, va 
rămîne în continuare membră a 
Commonwealthului.

adăuga unui
mat din 40 de oameni, care 
ționează în această parte a 
ziei.

Franței,PARIS. Primul ministru al
Georges Pompidou, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Couve de 
Murville, și de un grup de consilieri 
a sosit la Karaci. După cum s-a mai 
anunțat, premierul francez va vizita 
Pakistanul și India, unde va avea în
trevederi cu președintele Ayub Khan 
și cu Lal Bahadur Shastri, primul mi
nistru al Indiei.

MEXICO. Ministrul afacerilor ex
terne al Mexicului, Antonio Carrillo 
Flores, a declarat că țara sa își va 
apăra dreptul suveran de a menține 
relații cu toate țările, potrivit intere
selor sale și pe baza respectării drep
turilor celorlalte popoare. Ministrul 
mexican a făcut această declarație în 
legătură cu convocarea la Rio de Ja
neiro a conferinței Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.).

NAIROBI. Guvernul sudanez a tri
mis invitații Kenyei, Ugandei, Tanza
niei si Ghanei Să-și trimită reprezen
tanți la Conferința de la Juba, de la

din Khartum au cerut și grupării po
litice Uniunea națională africană su- 
daneză (SANU) să ia parte la lucră
rile reuniunii de la Juba.

NEW YORK. 5 000 de con
structori din Las Vegas (statul Ne
vada) au declarat joi grevă. Ei cer 
îmbunătățirea securității muncii la 
lucrările de construire a tunelului 
subteran în care se fac experiențele 
nucleare. în ultima vreme, trei mun
citori și-au pierdut viața.

COPENHAGA. Luînd cuvîntul în 
fața studenților Universității din ora
șul Aarhus, Bodil Koch, ministrul cul
telor al Danemarcei, s-a pronunțat în 
favoarea recunoașterii R. D. Germane. 
Subliniind că între Danemarca și 
R. D. Germană există relații comer
ciale bune, ministrul danez s-a pro
nunțat în 
schimburi 
țări.

favoarea stabilirii și de 
culturale între cele două

MONTEVIDEO. Consiliul național 
de guvernămînt din Uruguay a apro- . .
bat joi aplicarea regimului de domi- 18 februarie, destinată reglementării 
ciliu obligatoriu fostului deputat bra- situației provinciilor meridionale ale 
zilian Lionel Brizola, la cererea gu- Sudanului. De asemenea, autoritățile

Senatul italian a adoptatROMA. Senatul italian a adoptat 
un proiect de lege guvernamental 
care acordă poliției împuterniciri su
plimentare în acțiunile sale împotriva 
organizației teroriste Mafia.
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