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Trimișii „Scînteii"

transmit Popasuri
pe drumurile argeșene

a ocolit multă vreme 
sud ale țării, ne-a a-
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MAI MULTE FRUCTE
Pomicultura prezintă o importan

ță deosebită pentru aprovizionarea 
populației cu fructe și a industriei 
alimentare cu materii prime pentru 
conserve și preparate din fructe. Cul
tura pomilor valorifică terenuri în 
pantă care nu pot fi cultivate cu 
alte plante agricole.

în ultimii ani, partidul și guvernul 
au luat măsuri importante în vede
rea dezvoltării acestei ramuri a agri
culturii. S-au creat livezi pe supra
fețe mari, îndeosebi în raioanele și 
bazinele pomicole cu tradiție : Bis
trița, Rm. Vîlcea, Horezu, Teleajen, 
Fălticeni etc. Totodată, au fost intro
duse metode noi, moderne, de cul- 

;ră și sortimente valoroase. A- 
ț Tcarea întregului complex de mă
suri agrotehnice la lucrările de în
grijire a pomilor a dat posibilitate 
mu tor gospodării de stat și coope
rative' agricole să obțină recolte mari 
de fructe. Tăierile raționale și trata
mentele împotriva bolilor și dăună
torilor, aplicate pe baza indicațiilor 
stațiilor de avertizare, combaterea 
efectului brumelor și înghețurilor 
tîrzii de primăvară etc., au făcut cu 
putință ca brigada pomicolă condu
să de David Constantin de la G.A.S. 
Cîmpina să obțină cîte 14 000 kg 
mere la hectar. în loc de 210 tone 
cît avea în plan, brigada a realizat 
400 tone fructe. La G.A.S. Basna, 
regiunea Brașov, planul la fructe a 
fost depășit cu 250 tone, deși livada 
este abia intrată pe rod. în ultimii 
ani, numeroase cooperative agricole 
de producție cum sînt cele din Le- 
rești, Malu cu Flori și altele, din ra
ionul Muscel, au obținut din valori
ficarea fructelor venituri mari.

Nu peste tot însă extinderea plan
tațiilor a 
aplicarea 
asigură 
fructe la
calității acestora. La ultima plena
ră a Consiliului Superior al Agri
culturii au fost analizate pe larg 
cauzele principale care au făcut ca 
în unele unități agricole să nu se 
obțină recolte de fructe pe măsura 
posibilităților. E vorba, înainte de 
toate, de nivelul necorespunzător al 
agrotehnicii pomicole aplicate în li
vezi și de organizarea defectuoasă a 
unora din plantațiile noi. în unele 
cooperative agricole de producție, 
livezile și îndeosebi plantațiile tine
re nu se bucură de atenția cuvenită, 
mai ales în ce privește completarea 
golurilor, executarea arăturilor de 
toamnă, aplicarea tratamentelor fi- 
tosanitare, lucrările antierozionale 
etc. Din această cauză, terenul se 
împirează, iar pomii se dezvoltă 
slab, intrînd cu întîrziere pe rod. 
Iată de ce este necesar ca, paralel cu 
aplicarea lucrărilor de îngrijire a li
vezilor, să se ia măsuri pentru com
pletarea neîntîrziată a golurilor. A- 
ceasta va duce la sporirea producției 
de fructe și la folosirea mai bună a 
terenului.

Fructele romînești 
merele, perele și 
cunoscute pentru 
deosebite: gust și 
o colorație plăcută, 
nor fructe de bună 
aspe V frumos este 
ționată de aplicarea 
tamentelor împotriva
dăunătorilor. Pe lîngă stațiunile de 
mașini și tractoare au fost organi
zate brigăzi specializate în protecția 
plantelor, care deservesc cooperati
vele agricole din principalele bazine 
pomicole. în urma lucrărilor execu
tate cu răspundere de mecanizatorii 
de la S.M.T. Bistrița și S.M.T. Dej, 
multe unități agricole au obținut re
colte mari și de bună calitate. 
Această experiență merită să fie 
extinsă și în celelalte bazine pomi-

mers mînă în mină cu 
măsurilor agrotehnice care 
creșterea producției de 
hectar și îmbunătățirea

îndeosebi 
sînt 
lor 

fină,

Și 
prunele 
calitățile 
aromă

Obținerea u- 
calitate și cu 

însă condi- 
la timp a tra- 
bolilor și a

cole, îndeosebi la Rm. Vîlcea și Pu
cioasa.

Pentru sporirea producției de 
fructe și îmbunătățirea calității a- 
cestora consiliile agricole organizea
ză schimburi de experiență prin care 
se generalizează metodele înaintate 
privind îngrijirea plantațiilor, siste
mele moderne de livezi și sortimen
tele valoroase produse în pepinierele 
de stat. Totodată, se face școlariza
rea unui număr mare de membri ai 
cooperativelor agricole de producție 
în stațiunile experimentale, 
acțiuni e bine să se bucure 
tenție și mai mare pe viitor.

O grijă deosebită trebuie 
tă lucrărilor de înființare a planta
țiilor. Se mai fac în unele locuri 
plantații pe suprafețe mici, în 
trupuri dispersate în cadrul unită
ților cu o amplasare necorespunză
toare a speciilor pomicole, fără do
cumentație tehnică și îndeosebi fără 
o serioasă pregătire prealabilă a te
renurilor. întrucît livezile durează 
o perioadă lungă de timp și înfiin
țarea lor comportă cheltuieli relativ 
mari, trebuie să se urmărească în
deaproape ca lucrările respective să 
fie de bună calitate.

în prezent, orientarea pomicultu- 
rii pe plan mondial este îndreptată 
spre realizarea de plantații intensi
ve, care intră repede pe rod și de la 
care se obțin producții maxime la 
unitatea de suprafață. Țara noas
tră dispune de condiții optime 
pentru extinderea livezilor mo
derne, de mare productivitate, pe 
terenurile improprii culturii cerea
lelor. în 1964 s-a trecut pentru pri
ma dată la înființarea de livezi in
tensive în unitățile agricole de stat 
și în unele cooperative agricole de 
producție. Pentru extinderea aces
tor plantații s-a asigurat material 
săditor din sortimente valoroase, au 
fost elaborate recomandări teh
nice. Promovarea tehnicii noi în po
micultură necesită un aport mai 
substanțial din partea specialiștilor. 
Ei sînt cei mai în măsură să indice 
cele mai potrivite metode de lucru 
privind înființarea noilor plantații 
și să 
cării

în
vele 
rale în care se discută realizările din 
1964 și se stabilesc măsuri pentru 
sporirea producției în acest an. Cu 
acest prilej, este bine să se facă o 
analiză temeinică a rezultatelor ob
ținute și în pomicultură. în centrul 
atenției este necesar să stea măsurile 
care trebuie luate încă de pe acum, 
atît în livezile mai vechi cît și în 
cele tinere, în vederea sporirii pro
ducției de fructe.

Venind în sprijinul cooperativelor 
agricole de producție, consiliile agri
cole raionale și regionale, specialiș
tii să examineze cu toată atenția 
condițiile pedoclimatice și economice 
din fiecare unitate, astfel ca vii
toarele livezi să poată fi ampla
sate pe cele mai potrivite tere
nuri. Spre a se asigura executarea 
plantațiilor în principalele bazine 
pomicole și a se realiza livezi de cali
tate, în fiecare cooperativă agricolă 
este bine să se analizeze posibilită
țile de extindere a plantațiilor'în 
perspectivă.

Organizarea unor plantații pe 
baze științifice și întreținerea în 
cele mai bune condiții a pomilor din 
livezile existente- vor asigura obți
nerea unor producții sporite de fruc
te și de bună calitate, care să con
tribuie și mai mult la buna apro
vizionare a populației.

Ing. Gheorghe STANCIU 
șef adjunct 
al secției de hortiviticultură 
din Consiliul Superior 
al Agriculturii

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
în ultimele zile, constructorii din ca
drul grupului de șantiere nr. 1 Baia 
Mare au terminat lucrările la un nu
măr de 120 de apartamente. Acestea 
sînt primele locuințe predate „la 
cheie", în acest an, de constructorii 
de aici. Ele fac parte dintr-un lot de 
aproape 500 de apartamente care 
vor fi date în folosință în primul tri
mestru.

• LA LY ON
(însemnări de călătorie)
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Iarna, care 
regiunile din 
juns din urmă. Mătură șoseaua cu 
rafale scurte de zăpadă. In satele și 
orașele prin care trecem, de la Chi- 
tila spre Pitești, se face simțită at
mosfera dinaintea alegerilor.

în fața clădirii Sfatului popular 
din comuna Ștefănești, regiunea Ar
geș, s-a oprit o mașină. Localnicii 
i-au ieșit în întîmpinare. Șoferul des
carcă pachete mari și grăbește spre 
alte comune. în urma lui, oamenii 
iau în primire pachetele cu mate
riale electorale, pentru a fi difuzate 
în cele 4 sate ale comunei.

într-un birou, Tudor Smaranda, 
președintele sfatului popular, și Teo
dor Zamfirescu, secretarul, revăd 
monografia Ștefăneștiului. In ulti
mii ani, comuna a fost electrificată

în întregime, drumurile principale au 
fost pietruite. La Ștefănești există 
un cămin cultural spațios, un dis
pensar nou, școli în toate cele 4 
sate, un spital și o policlinică, un 
magazin, oficiu poștal. Pe acoperi
șurile caselor am numărat peste 150 
de antene de televizor.

Poștașul intră vesel. Salută și sco
tocește în geantă întinzînd secreta
rului un plic. Institutul politehnic din 
București solicită să se elibereze 
celor 7 studenți din comună adeve
rințe pentru dreptul de a alege. Sînt 
în facultate, nu pot veni în comună, 
și dreptul la vot este consfințit prin 
lege. Au mai venit asemenea cereri 
și din alte părți — de la Uzina de 
aluminiu din Slatina, de la hidro
centrala de pe Argeș. Cu demnita
te, cu simț cetățenesc, oamenii se

Aceste 
de o a-

acorda-

asigure reușita deplină a apli- 
acestora în practică.
această perioadă, în cooperati- 
agricole au loc adunări gene-

MAȘINI MODERNE
PENTRU INDUSTRIA UȘOARA

noastră constructoare deIndustria 
mașini a realizat noi tipuri de ma
șini moderne pentru industria ușoa
ră, care au început să fie livrate în
treprinderilor. Printre acestea se nu
mără mașina de bobinat, mașina de 
cusut industrială, războiul automat 
de țesut mătase. Mașina de cusut in
dustrială este realizată după un 
proiect original, fiind destinată in
dustriei confecțiilor. Ea este acțio
nată de un electromotor individual 
dotat cu un cuplaj de fricțiune și 
un sistem central de ungere și atin
ge o viteză de 4 000 împunsături pe 
minut. La războiul automat pentru 
țesut mătase naturală, artificială și 
fibre sintetice se realizează țesături 
în două culori sau din fire diferite; 
el este prevăzut cu un mecanism de 
acționare a 20 de ițe și permite ob
ținerea unor țesături cu contextură 
complexă. Noul război are o lățime 
de lucru în spată de 120 cm și este 
dotat cu dispozitive de automatiza
re. Pentru acest an se prevede mo
dernizarea războiului automat de 
țesut bumbac, cu lățime în spată de 
100—120 cm., realizarea unui nou tip 
de mașină pentru filat bumbacul 
cardat, a războiului de țesut pan
glici fără suveică și a altor mașini.

Au început 
concursurile elevilor

Duminică a început prima fază — 
pe localități — a concursului de li
teratură romînă și a olimpiadelor 
de matematică, fizică și chimie pen
tru elevi, organizate de Ministerul 
Învățămîntului și C.C. al U.T.M. 
Concurenții care vor obține cele mai 
bune rezultate urmează să participe 
la faza regională, programată în 
timpul vacanței de primăvară, și 
apoi la faza finală. Cîștigătorii olim
piadei de matematică vor reprezen
ta țara la cea de-a Vl-a ediție a 
Olimpiadei internaționale, care va 
avea loc în vacanța de vară la Ber
lin, în R. D. Germană. (Agerpres)

Comuna Ștefănești, regiunea Argeș : brigadierul Nicolae Gubavu discută cu alegătorii
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Tipuri noi
în magazinele de specialitate din 

Capitală au început să sosească ti
puri noi de garnituri de mobilă, con
tractate pentru primul semestru al 
acestui an. între acestea menționăm 
camerele studio „Arieșul" și „Fante
zia", canapeaua „Extensa", cana
peaua pat-bibliotecă „Nora" în două 
variante și sufrageria „Lux". La 
magazinul „Apartamentul" sînt ex
puse diferite sortimente noi de mo
bilă pentru cei mici : camera „Aș- 
chiuță", scaune cu format de cu
buri, dulăpioare, măsuțe, paturi etc.

D1LJA REÎNVIATĂ
• 30 de ani de tăcere e Jiul cîntâ pe 

strune noi e Copiii și nepoții reînvie tradiția
• Drumul spre inima muntelui continuă

de mobilă
întreprinderile producătoare au rea
lizat și alte noutăți : mobilă pentru 
balcoane, cuiere „Nufărul" și „Fan
tezia" etc. O.C.L.-„Mobila“ acordă o 
mare atenție cunoașterii gusturilor 
și preferințelor cumpărătorilor. La 
magazinul „Apartamentul" se va 
deschide o expoziție unde vor fi ex
puse prototipuri noi de mobilă. 
Vizitatorii își pot spune părerea 
prin intermediul unor chestionare 
pe care le vor primi la intrarea în 
expoziție.

pregătesc din vreme pentru 
cînd vor fi chemați în fața urnelor.

Intr-o sală de clasă, la școala de 
8 ani, alegătorii din circumscripția 
comunală nr. 1 stau de vorbă cu 
candidatul lor, Nicolae Gubavu. Oa
menii se cunosc bine între ei, fiind
că cei mai mulți fac parte din a- 
ceeași brigadă a cooperativei agri
cole de producție.

— Să vedem mai întîi ce s-a fă
cut, precizează Ioana Dobre. Am 
pietruit ulița pe o distanță de 500 
metri, am curățat canalul de scurge
re a apei care amenința, cu fiecare 
ploaie mai mare, să inunde 50—60 
hectare cu grîu, am electrificat sa
tul...

— Am contribuit la construirea 
școlii de 8 ani — adaugă Nicolae 
Gubavu.

Directorul școlii confirmă.
— Dacă ne sprijiniți în continua

re, peste 4—5 luni o dăm în folo
sință.

— Ce-ar mai fi de făcut ? — sc 
întreabă Ioana Dobre. Să înlocuim 
cele 2—3 garduri de sîrmă care 
strică aspectul uliței. E păcat, case 
noi, electrificate, ulița pietruită și 
gardurile alea de sîrmă... nu ?

Ioana Dobre este o femeie care 
vorbește cu multă chibzuință. Oame
nii o ascultă cu respect. Femeie har
nică, ea a fost printre fruntașii coo
perativei agricole de producție.

— Aș mai adăuga ceva, spune ea. 
Hai să curățim șanțul de pe margi
nea uliței, să construim un pod, să 
amenajăm spații verzi.

Vasile Dinu, Gheorghe Căpățînă, 
Petre Enache o susțin :

— Vom contribui cu toții 1
Întîlnirea s-a terminat, dar oame

nii mai zăbovesc. împreună cu can
didatul lor, Nicolae Gubavu, discută 
cu președintele sfatului popular mă
surile practice pe care vor trebui să 
le ia pentru ca cele propuse aici să 
fie înfăptuite cit mai repede.

în cartierul muncitoresc din comu
na Ștefănești, la clubul Uzinei meta
lurgice Colibașl, tovarășa Virginia 
Zbarcea, candidată a F.D.P. pentru 
alegerile în sfatul popular comunal, 
s-a întîlnit cu alegătorii. Aceeași at
mosferă prietenească, același spirit 
de lucru ca la școala de 8 ani. Se 
discută intens, ai impresia că oame
nii s-au adunat să alcătuiască în 
comun un plan de activitate viitoare. 
Se gîndesc la multe lucruri pe care 
ar putea să le facă pentru înfrumu
sețarea comunei.

Din cînd în cînd tovarășa Zbarcea 
întreabă :

— Cum vezi dumneata rezolvarea, 
ce putem face împreună ? Și omul 
răspunde de cele mai multe ori ape- 
lînd la sprijinul cetățenesc, la par
ticiparea fiecăruia.

Au vorbit 8 oameni. S-au făcut 
multe propuneri. Tovarășa Zbarcea 
s-a consultat o vreme cu vicepreșe
dintele sfatului popular comunal, în
vățătoarea Elena Petrescu, și a dat 
pe loc răspunsuri la unele din pro
punerile cetățenilor.

...La ora cînd transmitem aceste 
rînduri, cetățenii comunei Ștefănești 
urcă scările căminului cultural. Un 
conferențiar le va vorbi despre „Co
muna noastră ieri și azi”, iar forma
țiile artistice de amatori vor pre
zenta un spectacol consacrat ale
gerilor.

Ștefan ZIDARIȚĂ 
Manole AUNEANU
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E greu să reconstitui istoria căr
bunelui din Valea Jiului de la înce
puturile sale. Documentele păstrează 
doar o dată mai recentă — anul 1868. 
In acel an, de sub cocoașa stearpă a 
dealului Dîlja au fost scoase, după 
cum precizează o statistică a vremii, 
852 tone de cărbune. O dată cu a- 
cele prime tone de cărbune s-a năs
cut mina Dîlja, a apărut pe aceste 
meleaguri meseria de miner. In 
anul 1912, Dîlja a trimis la 
suprafață nu mai puțin de 695 700 
tone de cărbune. Era o producție e- 
normă pentru acea vreme. Valea a- 
trăsese societăți pe acțiuni dornice

particularitățile unulStațiunea experimentalâ hortlvlticolâ Cluj. In laboratorul de biochimie se analizează 
nou soi de mere

de profituri și cîteva mii de oameni 
năpăstuiți. Există și astăzi în Valea 
Jiului mineri bătrîni, pensionari, care 
au cunoscut pe toate fețele ei viața 
în vremea aceea.

Ce a urmat e cunoscut: criza din 
anii 1929—1933 a zguduit întreaga 
Vale. După două decenii de la „ex
traordinara cifră", cum menționau 
cîteva documente ale fostei societăți 
„Petroșani", producția Dîljei a fost 
redusă la zero. Mina a fost închisă. 
Iar muntele, necruțător, a strivit 
totul. Dîlja a murit sufocată. Peste 
ea s-a depus praful uitării.

Doi dintre oamenii pe care-i în- 
tîlnim azi aici ne explică :

— E o poveste tristă. O spunem 
nu pentru a schița o imagine mono
grafică, dar fără asta nu se poate 
înțelege ce reprezintă Dîlja de azi și 
nu putem vorbi despre cea de 
mîine...

Sînt inginerii Emeric Farcaș și Pe
tre Munteanu, doi dintre oamenii 
noii mine. Primul spune: „Bunicu 
a murit în abatajele Dîljei în 1908. 
Tata și unchiu-meu i-au luat locul 
pînă la închiderea minei". Al doilea 
adaugă: „Tată-meu, prima rădăci
nă minerească a familiei, a fost 
printre ultimii angajați aici".

Poate este o simplă coincidență că 
ambilor ingineri li s-a încredințat 
sarcina de a redeschide mina. Direc
torul exploatării, tovarășul Emeric 
Moghioroși, ne spune că la numirea 
lor un singur criteriu s-a avut în 
vedere: capacitatea de a soluționa 
această grea problemă.

Deschiderea a început în primăva
ra anului 1961. Era nevoie de mineri 
pricepuți. Printre primii, de la Uri- 
cani, a venit Demeter, iar împreună 
cu el încă 14 oameni. Undeva pe ma
lul Jiului, într-o veche casă de colo
nie, era sediul „Birourilor". Dar sala 
de apel, obișnuita încăpere unde se 
adună minerii înaintea intrării în a- 
dîncuri ? Nu exista. Pentru că nu 
existau nici mineri, nici mină.

— Și am dormit 15 oameni în
tr-o cameră pe care am botezat-o „de
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în subteran, spre abataje
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Poziția Mexicului 
in 0. S. A,

Ministrul afacerilor externe al 
Mexicului, Antonio Carrillo Flo
res, a declarat că la viitoarea 
consfătuire a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Or
ganizației Statelor Americane 
care va avea loc la Rio de Ja
neiro, țara sa se va pronunța 
pentru soluționarea tuturor di
vergențelor dintre țările conti
nentului american prin mijloace 
pașnice, pentru respectarea prin
cipiilor neamestecului și autode
terminării.

apel" — povestește Demeter. Asta 
la început. Apoi ne-arn mutat în a- 
partamente noi. Acolo locuim și azi. 
Blocul 23, scara 2, cartierul Aeroport. 
E ușor de găsit.

Galeriile nu s-au deschis însă o- 
dată cu ușile apartamentelor. A- 
dîncurile și-au deschis porțile mai 
tîrziu, după o muncă încordată. 
După primele explozii, vechea „di
recțională" s-a transformat în de
pozit de exploziv. Apoi, direcționa
la nouă. Ecoul primelor explozii de 
suprafață, pierdute apoi în adîncuri, 
a fost purtat mereu de apele tumul
tuoase ale Jiului care vreme de 30 de 
ani scăldase în tăcere această por
țiune a Văii. Și Valea aceasta a căr
bunilor și a minerilor a-nțeles me
sajul : Dîlja revine la viață.

Acel Demeter Augustin, după un 
an și jumătate de cînd a început să 
lucreze aici, sfărîma într-o lună 
— în octombrie 1962—257 metri de 
galerie. Un record pe care oamenii 
din Valea Jiului l-au comentat laco
nic : „Dîlja se grăbește". Adică se 
grăbesc toți minerii de acolo în dru
mul spre adîncuri. A fost un fapt 
de răsunet și totuși de moment. 
Pentru că lui i-au urmat cu iuțea
lă altele. Un alt miner, Dionisie 
Barta, înaintînd nu orizontal, ci pe 
verticală, înscrie în palmaresul bri
găzii lui un record care mai „tră-

iește" și azi. In noiembrie 1963 sapă 
și betonează 60,5 metri de puț. Cu 
mijloace mecanizate și cofraj glisant. 
O experiență deplin reușită. Și un 
Barta nou, descendent dintr-o fa
milie de mineri care prin 1910 au sco
bit cîțiva ani la rînd ca să sape cei 
200 de metri ai „puțului rotund" de 
la vechea Dîlja. Salt peste ani și 
peste generații.

Sînt numai două exemple. Cei doi 
ingineri nu spun mai mult. Oame
nii de la Dîlja au muncit fără 
preget pentru a deschide din nou 
mina; ei n-au dat înapoi nici cînd 
greutăți neprevăzute le barau calea. 
Din șase abataje se extrage în pre
zent cărbune, iar în altele se lu
crează la „deschideri".

Plecînd de la mină, am notat cîte
va cifre relatate de șeful serviciului 
tehnic :

— Am săpat pînă acum aproape 
9 000 de metri de galerii. Adăugați 
aici trei puțuri de 354, 320 și 160 de 
metri; alte două sînt în lucru și au 
ajuns la 120, respectiv la 20 de me
tri. Cum se vede, înaintăm mereu.

Dîlja se avîntă spre adîncuri. Și 
cu fiecare metru 
ma muntelui, tot 
ajunge la ziuă.

străbătut spre ini- 
mai mult cărbune

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

La Montgomery (Alabama)

Campanie a populației 
de culoare pentru drepturi 
electorale

Agenția France Presse scrie că 
Martin Luther King, care a con
dus la Selma (Alabama) campa
nia de înscriere a negrilor pe 
listele electorale, intenționează să 
înceapă la Montgomery, capitala 
statului Alabama, o campanie 
asemănătoare.

Cutremurul 
din insulele Moluce

Cutremurul de pâmînt înregis
trat recent în insulele Moluce din 
Indonezia a provocat moartea a 
40 de persoane. Sute de case au 
fost distruse. în orașul Sanana 
— centrul administrativ al insule
lor Moluce — au fost distruse 
90 la sutâ din clădiri. Guvernul In
doneziei a trimis însemnate can
tități de alimente și medicamente 
victimelor care au avut de suferit 
de pe urma calamităților.
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INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Întrecerea socialistă
A CONSTRUCTORILOR

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Constructorii hidrocentralei „16 Fe- 
bruarie“ de pe Argeș și ai Uzinei de 
aluminiu din Slatina desfășoară cu 
succes întrecerea socialistă pentru 
realizarea la timp a celor două mari 
obiective ale șesenalului. Organiza
țiile de partid s-au îngrijit ca la 
principalele locuri de muncă să fie 
repartizați membri și candidați de 
partid, muncitori cu temeinice cu
noștințe profesionale, capabili să în
suflețească prin exemplul lor între
gul colectiv la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Pe șantier au fost ampla
sate panouri și grafice care înfă
țișează indicatorii de plan, an
gajamentele și realizările obținute. 
Organizațiile de bază de pe șantierul 
hidrocentralei „16 Februarie" au or
ganizat un ciclu de conferințe, con
vorbiri, schimburi de experiență, 
mai multe fotoexpoziții. La Uzina de 
aluminiu din Slatina au fost ținute 
expuneri tehnice însoțite de demons
trații practice. De asemenea, au avut 
loc întîlniri cu cadrele tehnice, în- 
tîlniri cunoscute sub denumirea 
„Muncitorii întreabă, inginerii răs
pund".

ÎNFĂPTUIESC 
HOTĂRÎRILE 
CONFERINȚEI DE PARTID

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — In 
cursul lunii ianuarie, din inițiativa 
comitetului de partid de la Uzina 
„Hidromecanica" din Brașov, un 
colectiv format din ingineri, tehni
cieni și muncitori cu o înaltă califi
care a analizat problema ritmicității 
realizării planului de producție. Con
statările și concluziile colectivului 
au fost prezentate în fața activului 
de partid din uzină. Propunerile fă
cute în adunarea activului au consti
tuit obiectul unui plan de măsuri în
sușit de conducerea uzinei. Intre al
tele, planul prevede necesitatea de- 
falcării planului de producție pe 
secții, ateliere, oameni și mașini cu 
cel puțin 15 zile înainte, asigurarea 
din vreme cu materii prime și ma
teriale, ținerea unor lecții legate de 
problema ritmicității în cercurile de 
economie concretă. O altă măsură 
este aceea ca Ia sfîrșitul fiecărei de
cade șefii secțiilor să prezinte în fața 
organizațiilor de bază informări a- 
supra îndeplinirii sarcinilor de plan.

Din preta regională

PENTRU EXTINDEREA
UNEI INITIATIVE

„FLAMURA PRAHOVEI": Or
ganizația de partid a Uzinei meca
nice din Sinaia desfășoară o susți
nută muncă politică de masă în 
sprijinul îndeplinirii angajamente
lor luate în întrecerea socialistă. 
Membrilor de partid cu o calificare 
superioară li s-a cerut să participe 
la acțiunea de generalizare a iniția

SCRISORI C ĂT R E „S CIN T EI A“
in satele raionului Fetești

Situat în partea de răsărit a 
Bărăganului, unde sînt pămînturi 
fertile scăldate de apele Dunării 
și ale Ialomiței, raionul Fetești are 
condiții deosebit de prielnice pen
tru cultura cerealelor și a altor 
plante agricole. Mecanizatorii și 
lucrătorii din gospodăriile de stat 
și S.M.T.-uri, membrii cooperati
velor agricole de producție folo
sesc tot mai bine aceste condiții. 
In 1964, cele mai mari producții 
s-au obținut la G.A.S. Dudești, 
unde s-au recoltat în medie la 
hectar 3 504 kg grîu și 5 346 kg po
rumb. Tot anul trecut au dat pri
ma recoltă 12 000 ha teren cîști- 
gate pentru agricultură prin lu
crări de îndiguiri și desecări. Coo
perativele agricole de producție 
din satele Perișoru, Ștefan cel 
Mare, Luciu și altele au obținut 
între 2 600—2 800 kg porumb boabe 
la hectar. S-a dezvoltat și sectorul 
zootehnic. In momentul de față, 
cooperativele agricole de produc
ție au peste 18 000 de bovine, 
25 000 de porcine, aproape 100 000 
de ovine. Ca urmare a sporirii 
producției, cooperativele agricole 
din raion au realizat anul trecut 
un venit bănesc de 112 milioane lei, 
din care 48 milioane lei prin valo
rificarea produselor sectorului zoo
tehnic.

In ultimii 4 ani, satele raionului 
nostru și-au schimbat mult înfă
țișarea. In total s-au construit 
5 500 de case. Asta înseamnă că o 
populație egală ca număr cu cea 
a 6 comune din raion locuiește în 
case construite în acești ani. Raio
nul este în întregime electrificat. 
Încă o cifră concludentă: în anul 
1964, volumul desfacerilor de măr
furi prin magazinele cooperației 
de consum s-a ridicat la suma de 
248 milioane de lei, față de 198 
milioane în 1961. Populația raionu
lui a cumpărat aproape 6 000 de a- 
parate de radio și televizoare, 
12 000 de biciclete, mii de garnituri 
de mobilă și alte mărfuri de folo
sință îndelungată.

tivei : „Prin procedee avansate — 
randament înalt și calitate supe
rioară la fiecare mașină". In sec
toare se organizează schimburi de 
experiență, convorbiri, demonstrații 
practice. în secția turnătorie, con
vorbirile pe tema calității pornesc 
de la compararea unor repere tur
nate. Cu acest prilej, tehnicienii ex
plică neajunsurile provocate de în
călcarea normelor tehnologice la o 
operație de fabricație, oricît de ne
însemnată ar părea.

EXPUNERI PENTRU 
TINERETUL SĂTESC

„STEAGUL ROȘU" : în fața tine
rilor din satele raionului Adjud 
sînt invitați să vorbească, pe teme 
de producție agricolă, activiști de 
partid, ingineri, tehnicieni, pre
ședinți de cooperative, brigadieri, 
cooperatori fruntași. Printre confe
rințele ascultate în ultima lună de 
tinerii din cooperativele agricole de 
producție din Corbița, Tănăsoaia, 
Păunești, Copăcești și Ploscuțeni se

numără: „Organizarea și retribui
rea muncii în cooperativele agri
cole de producție", „Ce trebuie să 
știe un crescător de animale" ș.a. 
în toate expunerile se folosesc gra
fice comparative, panouri cu exem
ple locale, material didactic de spe
cialitate.

CURSURI DE RIDICARE 
A CALIFICĂRII

„ÎNAINTE" : Muncitorilor din sec
ția energetică a schelei Țicleni le re
vine sarcina să elimine pierderile de 
energie electrică, apă și gaze, să asi
gure o aprovizionare continuă cu 
energie a brigăzilor de producție, să 
întrețină bateriile de cazane. întrucît 
această activitate cere o înaltă cali
ficare, organizația de bază a ajutat 
conducerea tehnico-administrativă să 
organizeze cursuri de ridicare a 
calificării și de specializare. La a- 
ceste cursuri s-au înscris 25 de elec
tricieni și 40 de fochiști, iar alți 18 
electricieni s-au înscris la cursurile 
de specializare pentru automatizare.

Recent au fost da
te publicității an
gajamentele luate 
de numeroase în
treprinderi din Ca
pitală șl din |ară 
in întreceroa so
cialistă pe anul 
1965. Organizații
le de partid din 
întreprinderi ori
entează munca 
politică spre popu
larizarea angaja
mentelor și a rea
lizărilor objlnute 
în întrecere. In fo
tografii : imagini 
din agitația vizua
lă organizată la 
Uzina „Vulcan" 
și la Uzina de ma
șini electrice din 

București.

In viața nouă a satelor raionu
lui instituțiile social-culturale o- 
cupă un loc de seamă. In raion 
funcționează două școli medii și 60 
de școli de opt ani. Pentru a se 
crea condițiile necesare generaliză
rii învățămîntului de 8 ani, în raion 
s-au construit și dat în folosință 
129 noi săli de clasă, a crescut nu
mărul cadrelor didactice. Căminele 
culturale au fost dotate cu aparate 
de radio, televizoare, instrumente 
muzicale și altele. Echipele de 
dansuri, grupurile folclorice, echi
pele de teatru și alte formații cu
prind peste 4 000 de artiști ama
tori. S-a dezvoltat și rețeaua sani
tară, ceea ce a dus la îmbunătăți
rea asistenței medicale. In raion 
s-au organizat 19 circumscripții 
medicale și 170 de case de naștere.

Sfaturile populare, cu sprijinul 
maselor largi de cetățeni, au obți
nut rezultate bune în gospodărirea 
și înfrumusețarea satelor raionu
lui. S-au construit poduri și s-au 
pietruit drumuri, pe marginile uli
țelor s-au amenajat trotuare etc. 
Comuna Săveni este fruntașă pe 
raion în acțiunile gospodărești. 
Rezultate bune în acest domeniu 
s-au obținut și în comunele Țăndă- 
rei, Făcăeni, Jegălia, Perișoru, Mi
hail Kogălniceanu și altele.

Dumitru LAURENȚIU, Constantin 
BANCIU, Constantin FRINCU, 
din postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii" din raionul 
Fetești

Autobuzele din Tg. Neamț
Întreprinderea de gospodărie 

orășenească Tg. Neamț a fost do
tată nu de mult cu noi autobuze. 
Totuși, transportul în comun nu 
s-a îmbunătățit. Deseori șoferii nu 
respectă graficul de circulație sta
bilit ; autobuzele care transportă 
la lucru muncitorii de la S.M.T. nu 
merg pînă la stațiune, ceea ce pro
voacă neplăceri călătorilor, întîr- 
zieri de la lucru. Fără îndoială că 
lucrurile s-ar schimba dacă comi

tetul executiv al sfatului popular 
orășenesc ar acorda mai multă a- 
tenție organizării transportului în 
comun.

Gheorghe POPA 
mecanic la S.M.T. — Tg. Neamț

Brigăzile științifice 
bistrițene

Zilele trecute, cinci brigăzi știin
țifice ale Comitetului pentru cul
tură și artă al raionului Bistrița 
au fost oaspeții locuitorilor din sa
tele Arcalia, Budacul de Sus, Cor- 
vinești, Matei și Șirioara. In aceste 
sate, peste 2 000 de auditori au ur
mărit cu interes răspunsurile la în
trebări pe teme de legislație, date 
de juristul Iuliu Oprea, demonstra
țiile de fizică, matematică, astro- 
nautică, făcute de profesorul Ata- 
nase Florescu de la Școala medie 
nr. 1. De asemenea, ei au aflat de 
la specialiștii din brigadă cum se 
explică visele, ce utilizări are elec
tricitatea (în afară de iluminat), 
cum se produc culturile forțate, 
etc. S-au dat răspunsuri la peste 
80 de întrebări.

De la începutul acestui an, mem
brii brigăzilor științifice au efec
tuat 25 de deplasări in satele raio
nului, unde au ținut conferințe. In 
multe sate, brigăzile științifice au 
organizat și alte manifestări cultu
rale : seri de întrebări și răspun
suri, simpozioane, lectorate etc. De 
obicei acestea sînt urmate de pro
grame prezentate de artiștii ama
tori ai căminelor culturale.

Prof. Constantin PODANI 
Bistrița

Cine remediază 
defecte la bloc ?

In cadrul ansamblului de locuin
țe „Drumul Murgului" din Capita
lă au fost construite, în ultimii doi

ȘANTIER EDITORIAL 1965
Cartea

în condițiile dezvoltării impetuoa
se a științei și tehnicii, perfecționa
rea continuă a calificării profesio
nale a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor a devenit o necesitate vi
tală, iar cartea tehnică un auxiliar de 
nedespărțit în atingerea acestui scop.

în 1964, colectivul Editurii teh
nice s-a străduit să vină în ajutorul 
specialiștilor și muncitorilor, punîn- 
du-le la îndemînă lucrări cu o tema
tică cît mai variată și cu un conținut 
bogat. Printre cele peste 200 de titluri, 
apărute anul trecut, cu un tiraj total 
de 1 600 000 de exemplare, figurează 
tratate valoroase, elaborate de spe
cialiști competenți din țară și străi
nătate, cum sînt: Elaborarea oțelu
rilor de scule, Măsurarea vibrațiilor 
mecanice, Calculul de rezistență în 
construcția de mașini vol. III, Ma
teriale noi în construcția de mașini, 
Circuite cu tranzistoare în indus
trie vol. I și II, Electrotehnica în 
medicină, Procese distructive de 
prelucrare a țițeiului, Prospecțiuni 
geofizice vol I, Schimbători de ioni, 
Tehnologia îngrășămintelor minerale 
vol. II, Betonul în arhitectură ; lu
crări în paginile cărora sînt oglin
dite realizări ale tehnicii și tehnolo
giei modeme, ca : Tratamente ter
mice în atmosfere controlate, Fora
jul sondelor adinei, Fabricarea și fo
losirea granulitului în construcții; 
cărți destinate celor ce lucrează în 
domeniul automatizării : Ciberneti
ca tehnică, Bazele reglării automa
te în industria petrolieră și petro
chimică, Introducere în tehnica re
glării ș.a.

Trebuie să arătăm, însă, că nu am 
reușit pînă în prezent să satisfacem 
în întregime cererea de carte de 
specialitate în unele domenii ca : 
mecanica fină, sticlă, .ceramică ș.a. 
Ne vom strădui ca, începînd chiar 
cu acest an, să acoperim cu cărți de 
nivel corespunzător și aceste com
partimente rămase în urmă.

Pe baza unei largi consultări a 
specialiștilor din producție și a mi
nisterelor de resort, colectivul Edi
turii tehnice își va îndrepta efortu
rile în acest an în principal spre

Lucrări medicale
Orientarea cercetării științifice și 

a practicii ocrotirii sănătății, în di
recția intensificării măsurilor de pre
venire, combatere și lichidare trep
tată a bolilor cu extindere în masă, 
se oglindește în tematica tipărituri
lor acestui an prin editarea și ree
ditarea unor lucrări de bază, din
tre care menționăm : tratatul de 
Bacteriologie medicală (sub re
dacția prof. N. Nestorescu) și Far- 
macopeea romînă, ediția a VIII-a 
(sub redacția prof. P. Ionescu Sto- 
ian).

Alături de publicarea unor manu
ale axate pe probleme de profilaxie 
a îmbolnăvirilor și de protecție a 
muncii ca, de exemplu, Bolile profe
sionale (sub redacția coni. L. Pilaf), 
anul acesta va fi acordată o aten
ție deosebită literaturii de speciali
tate pentru personalul medico-sani- 
tar din rețeaua de ocrotire a sănă
tății mamei și copilului : Neurologia 
infantilă (acad. A. Kreindler), în
dreptar de tehnici obstetricale (dr. 
D. Alessandrescu și colaboratori), 
precum și traducerea ediției a VIi-a 
a cunoscutului Manual de pedia
trie (Fanconi și Walgreen).

Planul editorial oferă de aseme
nea cititorilor numeroase monografii 

ani, 11 blocuri. După ce s-au mu
tat, locatarii unor apartamente au 
constatat diferite defecte de con
strucție. Prin acoperișurile blocu
rilor V 18, R 17 și R 19 apa 
provenită din ploi sau zăpezi 
se infiltrează în camerele de 
la ultimul etaj. Tot la aceste 
blocuri au apărut fisuri pe pla
foane și pereți. Defecte vizibile 
de construcție sînt și la blocurile 
Ml, M2, M 16, M 18 și M 19. In loc 
să fie înclinat spre exterior, pla
nul unor balcoane a fost executat 
spre perete. Cînd plouă, apa se 
adună lîngă pereți și-i mucegăiește. 
Instalațiile tehnico-sanitare la une
le blocuri sînt de proastă calitate. 
N-au fost terminate încă drumuri
le de acces între blocuri și spre 
B-dul Muncii și Școala nr. 16. 
Aceste exemple arată cu cită ușu
rință s-a făcut recepția unor 
blocuri din acest ansamblu de lo
cuințe de către secția tehnică de 
investiții a Sfatului popular al Ca
pitalei 1 Fapt este că, acum, sîntem 
nevoiți să cerem expertize pentru 
constatarea și remedierea diferite
lor defecte de construcție.

Este adevărat că, la sesizările 
noistre, s-au făcut diferite lucrări 
de reparații. Dar mai sînt încă des
tule pe care nimeni nu le execută. 
La unele blocuri a expirat terme
nul de garanție și remedierile pe 
care trebuia să le facă întreprin
derile de construcție sînt acum în 
sarcina I.A.L.; la altele, construc
torii tărăgănează remedierea de
ficiențelor așteptînd, pesemne, să 
treacă termenul de garanție. Soco
tim că este timpul să se ia măsuri 
pentru a se executa cît mai repede 
remedierile necesare și pentru a se 
preveni asemenea neajunsuri la 
construcțiile ce se ridică.

Comitetul unic și administra
ția blocurilor din str. Murgului 
nr. 110 — București

tehnică
editarea unor lucrări importante din 
domeniul metalurgiei, construcției 
de mașini, chimiei, automatizării și 
construcțiilor.

Pentru a pune la dispoziția specia
liștilor noștri cărți care să reflecte 
stadiul de dezvoltare atins pe plan 
mondial, într-un domeniu sau altul 
al tehnicii, editura îndrumă pe au
tori ca la elaborarea lucrărilor să 
țină seama de cele mai noi cuceriri 
tehnico-șțiințifice. Unele teme vor 
fi tratate separat, în volumele care 
vor apărea în colecția „Tehnica 
nouă". Dintre acestea amintim: Be
tonul celular autoclavizat, Metode 
tehnologice înaintate de prelucrare 
a metalelor, Laminarea periodică 
longitudinală ș.a.

In zilele noastre, tot mai multe o- 
perații și procese tehnologice se au
tomatizează, uzine și fabrici întregi 
sînt conduse de la pupitrul de co
mandă. In sprijinul celor ce mon
tează, exploatează sau întrețin a- 
semenea utilaje, editura noastră va 
publica lucrări ca : Automatizarea 
complexă a proceselor industriale, 
care tratează principiile, metodele și 
mijloacele automatizării industriale 
în condițiile țării noastre ; Mașini 
agregate și linii automate, Teoria 
algebrică a circuitelor cu tranzistori; 
Comanda electronică a mașinilor-u- 
nelte etc.

Editura noastră intenționează să 
transmită mai operativ, unui cerc 
foarte larg de cititori (ingineri, 
tehnicieni, cercetători științifici, 
chimiști, fizicieni, biologi, medici 
și studenți din cele mai diferite spe
cialități), experiența acumulată în 
diferite țări referitoare la principiile, 
metodele și mijloacele metrologiei 
construcției de aparate de măsurat 
și de reglare, automaticii, tehnicii 
calculului, ciberneticii, telemecani- 
cii. In acest scop am inițiat seria 
continuă „Automatică, Telemecanică, 
Metrologie”, care cuprinde articole 
scrise special pentru această colec
ție de cei mai competenți specialiști 
din țară și de peste hotare. Unele 
articole sînt traduse din diferite pu
blicații străine și adaptate.

de sinteză, abordînd probleme legate 
de prevenirea și tratamentul bolilor 
cronice degenerative și canceru
lui. Dintre acestea amintim : Reuma
tismul cronic (dr. I. Stoia), Trata
mentul complex al bolii canceroase 
(prof. O. Costăchel), traducerea din 
limba rusă a lucrării Răspindirea 
geografică a tumorilor maligne (Cia- 
klin), iar din limba engleză a mono
grafiei Bolile ficatului (Schiff, Mac- 
Lagan, Kunkel ș.a.).

Medicilor practicieni le mai sînt 
adresate o serie de cărți originale, 
în care sînt elucidate probleme ale 
orientării diagnosticului și de deii- 
nire a atitudinii terapeutice în bolile 
medicale și chirurgicale (Antibioti
cele de prof. M. Balș, PneumoVogia 
de prof. I. Bruckner și prof. C. Anas- 
tasatu. Diabetul de prof. I. Pavel 
ș.a.), precum și traducerea celor 
mai de seamă lucrări apărute sub 
redacția lui Gounelle (Paris) în cu
noscuta colecție medicală interna
țională „Cum interpretăm".

Prestigiul școlii medicale și al 
cărții de specialitate romînești ex
plică interesul pe care l-au trezit 
peste hotare numeroase dintre lu
crările recent editate. Astfel, numai 
în ultimul timp au fost traduse în

Tg. Mureș : Locuințe noi pe malul Mureșului

In scopul ridicării calificării pro
fesionale a muncitorilor cu pregăti
re elementară și medie vom publica, 
între altele : Cartea muncitorului de 
la prepararea minereurilor, Rezis
tența materialelor (pentru munci
tori), Prelucrarea de precizie a filete- 
lor, Controlul și încercarea bobina- 
jelor de mașini electrice, îndrumă
torul constructorului.

Subliniem faptul că Editura 
tehnică primește un ajutor pre
țios din partea cititorilor în al
cătuirea planurilor tematice. Citito
rii au sesizat, de pildă, în mod just, 
lipsa unor cărți din anumite dome
nii sau profesii. Multe din lucrările 
propuse de cititori în consfătuiri, 
prin scrisori sau prin intermediul 
presei au fost incluse în planurile 
editoriale Una din aceste lucrări 
este Manualul inginerului, care va 
apărea în cursul acestui an, în două 
volume. Noul manual va pune la 
dispoziția inginerilor și tehnicienilor 
un bogat material documentar din 
principalele domenii ale bazelor teo
retice ale tehnicii. Tot dintre teme
le propuse de cititori mai mențio
năm: Confecții și construcții meta
lice, Memorator de metalurgie, Or
gane de mașini — colecția STAS (2 
volume) și altele.

Din literatura tehnică mondială 
vor fi traduse o serie de cărți de va
loare, printre care : Complemente de 
matematici pentru electrotehnicieni 
și transmisioniști (traducere din lim
ba franceză), Mecanica cuantică 
(traducere din limba rusă), Hidroci- 
cloanele și folosirea lor (traducere 
din limba cehă), Mari centrale termo
electrice și îndreptar de tehnica re
glării (traducere din limba germană), 
Construcția pieselor turnate și pro
iectarea formelor (traducere din lim
ba poloneză), Coroziunea betoanelor 
și protecția contra coroziunii (tradu
cere din limba maghiară) ș.a.

Noi sperăm că lucrările tehnice de 
specialitate pe care le vom pune la 
îndemînă cititorilor în acest an vor 
contribui la informarea lor asupra 
problemelor noi pe care le ridică 
dezvoltarea tehnicii moderne în 
țara noastră și în lume.

Ing. A. OPREAN
directorul Editurii tehnice 

limbile rusă și germană o serie de 
cărți medicale dintre care amintim : 
Radiodiagnosticul și radioterapia 
bolilor sistemului endocrin (de I. Is
pas și dr. T. Roxin), Metode biochi
mice de diagnostic și cercetare (P. 
Georgescu și E. Păunescu) ; altele 
ca, de exemplu, monografia Leuce- 
miile (coni. E. R. Popescu) se află 
sub tipar.

Răspunzînd exigențelor sporite ale 
populației, al cărei nivel de cultură 
sanitară a crescut considerabil, anul 
acesta, pe lîngă unelo lucrări cu ca
racter enciclopedic (ca A.B.C.-ul să
nătății) vor fi editate în continuare, 
în tiraje de masă, publicații de edu
cație sanitară ca : Ateroscleroza, 
Hepatita cronică. Urticaria și ecze
ma, Metroanexitele, Primul ajutor în 
stopul cardiac și respirator etc.

O atenție specială va fi acordată 
tipăririi lucrărilor de popularizare a 
noțiunilor de igienă și protecția 
muncii, dintre care numeroase titluri 
vor fi cuprinse în colecția „Preveni
rea îmbolnăvirilor profesionale" (în 
industria petrochimică, în sectorul 
zootehnic, în construcții etc.).

Se află în curs de elaborare și o 
lucrare de mai mare amploare in
titulată provizoriu „Cartea sănătă
ții".

Dr. S. PEREDERI
candidat în științele medicale 
directorul Editurii medicale

Un scurt popas și din nou la drum

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Al 8-lea 

magnific — (spectacol prezentat de Tea
trul satirlc-muzlcal „C. Tănase" — orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala Stu
dio): Sonet pentru o păpușă — (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Spectacol 
de pantomimă și dans — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Can-Can — film pentru ecran panora

mic : Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). 
O stea cade din cer — cinemascop: Re
publica (Bd. Magheru nr. 2), București 
(Bd. 0 Martie nr. 6), Excelsior (Bd. 1 Mai 
nr. 74), Grivița (Calea Griviței — podul 
Basarab), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 
1). Paula captivă: Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6), Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Fla
mura (Șos. Giurgiului nr. 155), Pacea 
(Bd. Libertății nr. 70—72). Veneția, luna 
și tu : Carpați (Bd. Magheru nr. 29). 
Vremea păginilor : Capitol (Bd. 6 Mar
tie nr. 16), Feroviar (Calea Griviței nr. 
80). Iiatari (ambele serii): Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7). Titanic vals : Central 
(Bd. 6 Martie nr. 2), Tomis (Calea Văcă
rești nr. 21), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu str. Lizeanu). A treia ra
chetă : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), Ciu
lești (Calea Glulești nr. 56). Diavolul 
deșertului : Union (Str. 13 Decembrie nr. 
5—7). Program pentru copii : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — rulează numai dimi
neața). Judecătorul de minori : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9). Un surîs în plină 
vară — Pionieria nr. 1/1965 : Timpuri 
Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Viață ușoară : 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștli- 
Noi), Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Șeful : Cultural (Piața I. Pintllle nr. 2), 
Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Soție 
pentru un australian — cinemascop: Da
cia (Calea Griviței nr. 137). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Buzești (Str. Buzești nr. 9—11). Ghinio
nistul : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). 
Cartouche — cinemascop: Bucegi (Bd. 
1 Mai nr. 57). Eroi curajoși ca tigrii : 
Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143). Roșu și ne
gru (ambele serii): Flacăra (Calea Du
dești nr. 22). Intîlnire cu spionul: Vitan 
(Calea Dudești nr. 97), Rahova (Calea 
Rahovei nr. 118). Drum periculos — ci
nemascop : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221). încurcătură blestemată: Popular 
(Str. Mătăsari nr. 31). Răzbunătorul - 
cinemascop: Arta (Calea Călărași nh 
153). Șapte ani de căsnicie — cinema
scop: Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). 
Cu mîinile pe oraș : Aurora (Bd. Dimi
trov nr. 118). O poveste neinventatft : 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89). L epa- 
tru pași de infinit : viitorul (Slf. M. 
Eminescu nr. 127). Sălbatecii de pe rîul 
morții — cinemascop : Colentina (Șos. 
Colentina nr. 84). Ah, Eva ! : Volga (Șos. 
I. Pintilie nr. 61), Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Cîntînd în ploaie: 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Yok- 
mok : Lira (Calea 13 Septembrie nr. 
196). Moscova-Genova : Ferentari (Calea 
Ferentari nr. 86). Maria : Cotroceni (Șos. 
Cotroceni nr. 9).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru copii : Construiți-vă sin
guri... un automobil telecomandat. 19,35 
— Revista spectacolelor. 20,30 — Seară 
de operetă (Transmisiune de la Sofia). 
21,15 — Filmul documentar „Autorii 
zîmbetului". 21,35 — Telesport. în înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a fost friguroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin în Ol
tenia și Muntenia. Innourari mai accen
tuate s-au produs în Moldova, unde a 
nins intermitent. A mai nins local în 
regiunea Brașov. Vîntul a suflat potri
vit din vest și nord-vest, cu intensificări 
pînă la tare în Moldova, spulberînd ză
pada. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între minus 4 grade la Turnu 
Severin și minus 17 grade la Intorsura 
Buzăului. In București : Vremea a fost 
geroasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de minus 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9,10 
și 11 februarie a.c. In țară : Vremea se 
menține geroasă mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil. Lo
cal va ninge slab. Vîntul va sufla potri
vit, predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului ușor variabilă : 
minimele vor fi cuprinse între minus 
10 și minus 20 de grade, iar maximele 
între minus 8 și plus 2 grade. In Bucu
rești : Vremea se menține geroasă mai 
ales în prima parte a intervalului. Cerul 
va fi variabil. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura ușor variabilă.
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SACUL DE LA TUROSZOW

cele

seturi.

Plecarea ambasadorului Austriei
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Din colțul tribunei

SITUAȚII CAM

ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ

HOCHEI

BASCHET

handbal dintre o combinată a 
cluburilor bucureștene Rapid și 
Știința și formația T.S.K. Berlin. 
Miercuri se dispută partida 
vanșă.

ALUNECOASE...

Din competițiile săptăminii

CAMPIONATE REPUBLICANE

Prima parte a campionatului^ re
publican de hochei pe gheață s-a 
încheiat aseară, pe patinoarul 23 
August, în prezența a peste 3 000 de 
spectatori. Meciul cel mai așteptat, 
care avea să stabilească ordinea 
primelor două clasate, l-au furnizat 
formațiile Steaua București și Voința 
Miercurea Ciuc. După un început re
lativ calm, Ștefanov (Steaua) deschi
de scorul printr-un șut puternic. Re
plica hocheiștilor de la Voința se 
concretizează după numai un minut, 
printr-un gol marcat de I. Szabo. 
Pînă la prima pauză Steaua mai în
scrie un punct, prin Peter. După re
luare, hocheiștii de la Steaua insis
tă în atac, fructificînd alte cîteva 
ocazii. Scor final 4—2 (2—1 ; 2—1 ; 
0—0) pentru Steaua.

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Dinamo— 
Tîrnava. 11—2 (2—1; 1—0; 8—1), 
Știința Cluj—Știința București 7—3 
(1—1 ; 4—2 ; 2—0).

Azi este zi de repaus, urmînd ca 
returul să înceapă mîine.

Prilejuind evoluția cîtorva formații 
aspiranta la calificarea în turneul 
final al campionatului masculin, 
jocurile desfășurate ieri în București 
au atras numeroși amatori de bas
chet. Din punct de vedere spectacu
lar, cele trei partide au corespuns 
în linii mari, fapt atestat de scoru
rile cu care s-au încheiat: Știința

fru- 
pă- 

n-au 
mă- 

sezon, 
de

Atmosfera polară face inutilă, 
de cîteva zile, funcționarea insta
lației frigorifice de la patinoarul 
23 August. Aici, pe terenul în
ghețat bocnă pe cale naturală, 
echipele noastre fruntașe își dis
pută, ca în fiecare an, titlul de 
campioană republicană la hochei. 
De fapt, disputa se reduce la o 
singură problemă: care dintre 
celelalte formații va reuși un scor 
mai strîns în meciul cu Steaua ? 
Pentru că, după cum se poate ob
serva din simpla lectură a rezul
tatelor, decalajul valoric între li
deri și restul participanților a- 
pare mai net ca oricînd. Cu un 
lot impozant, cuprinzînd aproape 
întreaga elită a fotbalului pe 
gheață din țara noastră, Steaua 
își knokautează sistematic adver
sarii (asta, firește, la figurat), 
realizînd adesea combinații spec
taculoase, îndelung aplaudate de 
public. E drept că aseară, în me
ciul cu Steaua, Voința Miercurea 
Ciuc și-a vîndut scump pielea, 
pierzînd onorabil după o 
moașă luptă sportivă. Ce 
cat că virtualii campioni 
avut încă prilejul să-și 
soare forțele, în acest 
cu cîteva echipe redutabile 
peste hotare ! Ca să nu mai vor
bim despre ideea — încă neofi
cializată, deci nu ireversibilă — 
de a renunța la locul, atît de greu 
cîștigat de reprezentativa noastră 
în grupele finale ale campionatu
lui mondial. Poate că forul spor
tiv de conducere va mai reflecta 
asupra acestei decizii.

în absența confruntărilor echi
librate, la nivel tehnic superior, 
cu care ne mai întîlneam, totuși, 
acum doi-trei ani, chiar în cadrul 
campionatului — fidelii sportului 
cu pucul și crosa urmăresc, ușor 
melancolizați, partide ca aceea de 
ieri dimineață, dintre studenții 
bucureșteni și colegii lor de la 
Cluj. în treacăt fie spus, aceștia 
din urmă se numărau cîndva 
printre protagoniștii luptei pentru 
titlu — iar astăzi fac eforturi 
pentru a scăpa de ultimul loc...

Admirînd strădania ambelor 
„Științe", elanul și combativitatea 
cu care și-au apărat șansele, îți 
este totuși cam greu să treci cu 
vederea peste pregătirea rudi
mentară a majorității jucătorilor, 
deficitari atît la capitolul patinaj 
cît și la acela al execuțiilor teh
nice. La un examen destul de in
dulgent ar fi scăpat, probabil, de 
„corijentă" doar frații Cozan, 
Dibernardo și Niță.— acesta din 
urmă în vădit regres față de se
zonul anterior.

Dan DEȘII U
«a»

IER! LA FOTBAL
Duminică, la Ploiești, lotul repre

zentativ de fotbal al țării noastre a 
susținut un meci de antrenament cu 
echipa locală Petrolul. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0). Punctele au fost marca
te de Iancu (min. 27) și Moldovea- 
nu (min. 88).

★
Cîteva echipe divizionare de fot

bal au susținut, la rîndul lor, me
ciuri de verificare încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Rapid—Farul 
Constanța 2—0 (1—0) ; 1
București—Dinamo Victoria 
Steaua—Metalul București
(1—0) ; Progresul—Flacăra 
3-1 (1—1).

Dinamo 
i 9—1 ; 
i 1—0 

Roșie

București—Politehnica Cluj 83—48, 
Dinamo București—Știința Tg. Mureș 
107—85, Steaua—Steagul roșu Bra
șov 82—76. Aceleași scoruri reflec
tă însă și diferența de pregătire din
tre învingătoare și învinse, singurul 
meci echilibrat fiind cel dintre 
Steaua și Steagul roșu (derbiul eta
pei). Luptînd cu multă însuflețire, e- 
chipa brașoveană a confirmat din 
nou ascensiunea de formă din ul
timul timp. Dar lipsa jucătorilor de 
schimb s-a făcut simțită și de a- 
ceastă dată. Tot la capitolul lipsuri 
se cuvine a fi menționat arbitrajul 
nesigur prestat de V. Bordeianu, ca 
și manevrarea neatentă a cronome- 
trului electric.

De la Cluj, corespondentul nostru 
ne-a transmis că echipa Știința din 
localitate a învins pe Rapid Bucu
rești cu categoricul scor de 86—51. 
In vervă deosebită, studenții au ac
ționat rapid și eficace, în timp ce 
adversarii lor s-au mișcat lent, fără 
energie. Alte rezultate din țară : 
Știința Timișoara—C.S.M.S. Iași 91— 
69, Farul Constanța—Dinamo Oradea 
61—45.

Ca urmare a neglijenței adminis
trației sălii Giulești, șase echipe de 
volei și cîteva sute de spectatori 
au fost nevoite să îndure un ger 
aspru ca afară. In ciuda acestui in
convenient, jucătoarele de la C.P.B. 
și Farul Constanța au oferit un fru
mos spectacol; timp de peste două 
ore, de-a lungul a 5 seturi, 
două formații s-au angajat într-o 
luptă pasionantă. După 4 
scorul era încă nedecis (2—2). Ulti
mul set — și cel mai epuizant — a 
avut o evoluție de-a dreptul drama
tică. Conduse cu 9—12, constănțen- 
cele preiau surprinzător conduce
rea : 13—12. Dar din nou intervine e- 
galitatea și, abia după prelungire, 
o interceptare greșită a mingei face 
ca echipa Farul să piardă setul 
(16—18) și totodată partida.

Celelalte două meciuri disputate 
ieri în sala Giulești (Metalul—Voința 
Craiova și Știința București—Progre
sul) s-au încheiat cu victoria prime
lor formații, la același scor : 3—1.

Rezultate din țară: feminin C.S.M. 
Cluj—Partizanul roșu 3—2, C.S.M. 
Sibiu—Rapid 0—3 ; masculin Con
structorul Brăila—Știința Galați 2—3, 
Minerul Baia Mare—Tractorul 0—3, 
Farul—Dinamo Bihor 3—0, Știința 
Cluj—Dinamo București 0—3, Petro
lul—Progresul 3—0, C.S.M.S. Iași 
Știința Timișoara 3—0.

Filmul „Olimpiada 
de la Tokio"

Din Tokio se anunță că studiourile 
japoneze vor prezenta în premieră, la 
20 martie, filmul de lung metraj „Olim
piada de la Tokio". Filmul, tehnicolor 
și panoramic, este cel mai mare și mai 
complex film despre Jocurile Olimpice 
din istoria acestora. La realizarea lui au 
colaborat 800 de operatori, redactori, 
crainici, maiștri de lumini și de sunet, 
care au participat la toate întrecerile 
olimpiadei.

Inga Voronina — 
campioană mondială 
la patinaj viteză

deCampionatele mondiale feminine 
patinaj viteză, la care au participat 
sportive din 12 țări, au luat sfîrșit du
minică pe patinoarul localității finlan
deze Oulu. în lipsa multiplei campioa
ne olimpice Lidia Skoblikova (U.R.S.S.), 
titlul mondial a fost cîștigat de com- 
patriota sa Jnga Voronina, oare a ter
minat învingătoare în 3 din cele 4 pro
be ale campionatelor, demonstrînd o 
superioritate evidentă. Voronina a ter
minat pe primul loc la 500, 1 000 și 
3 000 m, ocupînd locul întîi în clasa
mentul general. Proba de 1 500 m a re
venit Valentinei Stenina (U.R.S.S.).

: Țara Galilor —
Scofia 14-12

• Peste 20 000 de spectatori au ur
mărit la Edinburg meciul internațional 
de rugbi dintre echipele Țării Galilor 
și Scoției, contînd pentru „Turneul ce
lor 5 națiuni". Echipa Țării Galilor a 
obținut victoria cu scorul de 14—12. în 
clasament conduce Țara Galilor cu 4 
puncte, urmată de Franța (3 p.), Irlanda 
(1 p.), Anglia și Scoția (0 p.).

• Pe stadionul „Coubertin" din Paris 
s-a disputat meciul amical de rugbi 
dintre echipele de juniori ale Franței 
și R. F. Germane. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 23—12.

Schi și skeleton
• In cadrul tradiționalelor concursuri 

internaționale de schi de la Zermatt 
(Elveția) proba de slalom special a re
venit francezului Jean Pierre Augert 
care a realizat în cele două manșe 
108”34/100. La feminin, primul loc a 
fost ocupat de Heidi Schmidt Biebl 
(R.F.G.) cu 88”23/100.

• Stațiunea de sporturi de iarnă Da
vos găzduiește campionatele mondiale de 
skeleton (săniuțe). In proba individuală,

titlul a fost cucerit de Hans Plenk (R. D. 
Germană), care în cele 4 manșe a reali
zat timpul total de 4'59’’82/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat Mierczyslaw 
Pawelkiewicz (R. P. Polonă) — 5’02’’ 
28/100 și Johan Graber (Italia) — 
5’03”25/100.

• Federația internațională de skele
ton a stabilit, în cadrul congresului de 
la Davos, ca viitoarele campionate mon
diale să fie organizate în 1966 în sta
țiunea Friedrichroda (R. D. Germană).

80 m garduri 
în 10"4|10

Cunoscuta atletă australiană, Pa
mela Kilborn, a stabilit la Melbourne 
un nou record mondial în proba de 80 
m garduri cu timpul de 10”4/10. Per
formanța sa corectează cu o zecime de 
secundă vechiul record, care aparținea 
la egalitate sportivelor Morre, Birke- 
meyer, Balzer, Press, Stamejcic și 
Ciepla. Pamela Kilborn, în vîrstă de 24 
ani, este profesoară în statul Victoria. 
Cu ocazia J.O. de la Tokio, ea a ocu
pat locul trei la 80 m garduri, în ace
lași timp (10”5/10) cu primele două cla
sate.

C.C.E. la volei feminin
Intr-un meci retur contînd pen

tru „Cupa campionilor europeni" la vo
lei feminin, echipa Ujpest Dozsa Buda
pesta a învins cu scorul de 3—0 (15—3; 
15—1 ; 15—2) echipa Universității din 
Basel. în meciul următor Ujpest Dozsa

Bucu-
Basel. în meciul următor Ujpest 
Budapesta va juca cu Dinamo 
rești.

Maratonul 
de la Mainichi

Tradiționalul maraton de la 
nichi a fost cîștigat și la această 
de atletul japonez Toru Terasawa, care 
a acoperit cei 42 km în 2h 14’38”. Te
rasawa obține victoria pentru a treia 
oară în această cursă. El a realizat cel 
mai bun timp al traseului, corectînd cu 
aproape 1 minut vechiul record. La 
startul probei au fost prezenți 112 con- 
curenți.

Mai- 
ediție

PRONOSPORT
Concursul nr. 6 din 7 februarie

Atalanta — Torino (o-o) X
Bologna — Genoa (2-1) 1
Juventus — Catania (4—1) 1
Lazio — Fiorentina (0—1) 2
Mantova — Foggia (0-0) X
Messina — Internazionale (0—1) 2
Milan — Lanerossi (0—1) 2
Sampdoria — Cagliari (1-0) 1
Varese — Roma (1—1) X
Alessandria — Napoli (1-0) 1
Triestina — Modena (2-2) X
Venezia — Lecco (0—0) X

Cu aparatul de fotografiat am surprins ieri aceste imagini din me
ciurile de campionat desfășurate în Capitală. Luptă la fileu intre 
echipele Metalul și Voința Craiova (fotografia din stînga). Atac dina- 
movist la poarta Tirnavel Odorhel (fotografic de sus). Sub panoul 
echipei Steaua, brașovenii au recuperat mingea (fotografia de jos) 

Foto S. Cristian

Pe pîrtia de bob de la Sinaia 
se desfășoară primele concursuri 
ale sezonului. Miercuri și joi vor 
avea loc coborîri de verificare, 
iar vineri și sîmbătă întreceri 
pentru „Cupa Federației". Dumi
nică se dispută campionatul re
publican la boburile de două 
persoane. La aceste concursuri 
și-au anunțat participarea 20 de 
echipaje din București, Brașov, 
Roman și Sinaia. Pîrtia, reamena- 
jată de curînd, are o lungime de 
1 600 m și 12 viraje.

★
în sala Floreasca va avea loc 

marți meciul internațional de

însemnări de călătorie

LL A
Chiar cînd o privești numai pe hartă, 

Valea Loarei cu salba ei de castele, dă
ruite de Renașterea franceză, este din pri
mul moment un îndemn la drumeție. A- 
propierea ei de Paris face ca înfr-un 
ceas să fii la Orleans, pe țărmul bogat 
de atîtea amintiri, unde primăvara, cea 
mai frumoasă fată din oraș, îmbrăcată în
tocmai ca Ioana d'Arc, străbate orașul 
călare în fruntea unei imense procesiuni. 
Pornești apoi pe cursul apei cu șosele 
care șerpuiesc odată cu ea și nici nu-ți 
dai seama cînd în față ți se deschide 
imensitatea oceanului.

Marea spre care te poartă Ronul este 
de aci, de la Paris, mult mai departe. 
Iți sînt necesare ceasurile unei zile în
tregi ca să-i atingi țărmul. Și apoi, chiar 
dacă întîlnești și într-acolo castele, ora
șe vechi, iar în apa limpede a fluviului 
se oglindesc plopi și sălcii, barajele, 
coșurile fumegînd ale fabricilor — aces
tea îndeosebi din momentul în care 
te apropii de metropola industrială 
care este Lyonul — fac ca trecutul 
cu amintirile lui să rămînă undeva de
parte. In schimb, secolul nostru zgomo
tos îți apare mereu înainte. Livezile, viile, 
satele din piatră și cu ferestrele cît pum
nul, dar cu zidul cît trupul de om, se 
pierd în fumul depărtărilor și fac loc po
durilor de metal, șlepurilor pline, țevă- 
riilor încîlcite. Afișe multicolore anunță 
tîrguri internaționale, sediul și serviciile 
ce le poate aduce o societaie de „de- 
panaj industrial", laudă calitățile unui oțel 
galvanizat și colorat și te fac să uiți că 
Lyonul a fost odată, pe timpul romani
lor, capitala Galiei, iar aproape de zilele 
noastre, a Rezistenței franceze.

Deși „ghidul albastru" dă indicații des
pre strada Merciere „aproape în întregime 
compusă din case în stil gotic sau al Re
nașterii", în circulația tof atît de obosi
toare ca la Paris farmecul lor se estom
pează mult. Iar dacă orașul este renumit 
ca avînd cele mai mari și mai frumoase 
muzee după capitală, agitația te face să 
te guști mai puțin bogăția și farmecul.

★
Televiziunea va transmite as

pecte de la campionatele euro
pene de patinaj artistic, care în
cep vineri la Moscova. După cum 
ni s-a comunicat, programul aces
tor transmisii este următorul : vi
neri între orele 19,35—20 și 21— 
21,30 ; sîmbătă între 19,40—20,30; 
duminică 19,10—19,50; luni 19,40— 
20,45 și marți, ultima zi a campio
natelor, 17—18,30.

Un chirurg renumit îmi spunea glumind 
că imaginea de mult încetățenită despre 
Lyon ca oraș-uzină îi determină pe cei 
mai mulți vizitatori să dea mai puțină a- 
tenție pînzelor lui Tintoretto sau El Greco 
aflate în pinacoteci, dar se duc și cerce
tează cu 
ziindu-se 
drept, au

atenție muzeul țesăturilor, exta- 
în fața 
făcut în

mătăsurilor care, ce-i 
mare măsură celebrita-

Vedere din Lyon

Duminică, 7 februarie, a părăsit 
definitiv Reipublica Populară Romî- 
nă dr. Paul Wetzler, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Austriei la București.

Cu prilejul plecării, dr. Paul Wetz
ler a fost salutat de Dionisie Iones- 
cu, ambasador, directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne. (Agerpres)

Celor cu t—ooc mai îndeaproape 
realitățile Poloniei populare, expre
sia „Sacul de la Turoszow" le evocă 
imaginea celui mai mare combinat 
energetic al țării, a cărui construcție 
este in plină desfășurare.

Nu demult am vizitat pentru a 
doua oară aceste locuri. Alături de 
însemnările din carnetul profesional, 
am în față ultimele știri de presă 
din care citez : „Combinatul de la 
Turoszow a ajuns acum la peste 
50 la sută din întreaga capacitate 
proiectată"; „In cadrul unei festivi
tăți, colectivului i s-a înmînat stea
gul de fruntaș pe ramură".

Dar ce este „Sacul de la Tu
roszow" ? O regiune oarecum de for
ma unui trunchi de con. Pînă acum 
cîțiva ani, în acest colț de țară, aflat 
la 600 km depărtare de Varșovia, 
viața se depăna monoton.

Intr-o zi însă au apărut geologii. 
Au făcut sondaje, au răscolit pă- 
mîntul în lung și în lat și rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate. S-au desco
perit acolo bogate zăcăminte de căr
bune brun (lignit).

Ce-i drept, și înainte de război e- 
xista crci o veche exploatare minieră 
la suprafață, însă fără importanță ; 
nimeni nu bănuia cîtă avuție 
ascund aceste meleaguri. După 
elaborarea planurilor s-a hotărît : 
exploatarea în continuare a vechiu
lui zăcămînt, deschiderea unei mine 
de lignit pe baza noilor zăcăminte 
descoperite, construirea unei termo
centrale electrice.

In ultimii ani, în această regiune 
viața s-a animat progresiv. Au fost 
construiți zeci de kilometri de cale 
ferată, numeroase poduri și viaducte 
au început să împînzească locurile, 
pentru a nu mai vorbi de noile car
tiere muncitorești, de școli și alte 
instituții sociale care s-au ridicat an 
de an Ia Turoszow.

Nu e nevoie să întrebi de drumul 
oare duce la exploatarea carbonife
ră. Zgomotul mașinilor în mișcare se 
aude de departe. Mina la suprafață 
are, desigur, cu totul altă înfățișare 
decît aceea din adine. Pe diferite ni
vele, mașini mari, cu mișcări de omî-

Excavator autopropulsor în funcțiune Ia exploatarea minieră Turow I, 
care aprovizionează cu combustibil centrala electrică Turoszow

fea Lyonului. Tof el a adăugat ; „Trăim în 
orașul congreselor — numai în 1964 au 
fost organizate aici 108 manifestații de 
acest gen — dar turistul care coboară 
pe Valea Ronului spre Mediterană pre
feră să ne evite". Așa e, și dacă edilii 
Lyonului, minați de gîndul de ă ușura cir
culația, l-au înconjurat cu un inel de auto
străzi,

mo-

unde
1 ma- 
săgeți

locui-

și-au făcut singuri un mare deser- 
viciu. Ai chiar o sen
zație ciudată alergînd 
cu 130 la oră pe 
inelul de beton de 
lingă suburbiile 
derne, la mulți kilo
metri de locul 
pulsează inima 
relui oraș : 1 _
indică din loc în loc 
„Lyon-Nord", „Lyon- 
Est", „Lyon-Sud", 
(orașul are astăzi, 
fără suburbii, peste 
600 000 de 
♦ori). Dar tu, care ai 
groază de dificulta
tea circulației prin 
străzi înguste, întor
tocheate, fugi de el, 
accelerezi tocmai ca 
nu cumva să fii tentat 
să revezi încă o 
dată renumita piață 
Bellecour sau fru
moasa primărie re
staurată de Man
sart.

Ceea 
mai mulf sînf preo
cupările localnicilor 
și ale acelora din 
regiunile învecinate. 
Este suficienf să fe 
instalezi pe terasa 
unei cafenele, să ur
mărești discuțiile ce
lor din jur. Unii se

ce izbește și

Sesiune științifică
Ieri, s-au încheiat lucrările celei de- 

a Vil-a sesiuni științifice a cadrelor 
didactice de la Institutul politehnic 
din Iași. La sesiune au participat și 
reprezentanți ai unor institute poli
tehnice, institute de cercetări depar
tamentale și întreprinderi din țară. 
Au fost prezentate lucrări privind 
energia atomică, industria maselor 
plastice, semiconductorii, electroni
ca și altele.

dă, înaintează croindu-și drum spre 
straturile de cărbune. k

Iată termocentrala. E noapte — și 
ceea ce mai este încă în construcție 
dispare în vălul întunericului ; privi
rile depistează doar ceea ce este 
gata, obiectivele care funcționează. 
Căci cercurile de lumină roșie de la 
gura coșurilor înalte, fumul luminat 
din cînd în cînd de pale de flăcări, 
benzile care aduc cărbunele pînă la 
vatra cazonelor, toate, ca într-un ta
blou, își desenează conturul.

In biroul directorului Antoni Ko
walski e liniște. Omul din fața noas
tră, deși are aproape de 60 de ani, 
e plin de energie ; este unul dintre 
cei mai experimentați constructori 
în domeniul energeticii. Ascultăm 
cu interes despre primele lui înce
puturi în construcția unor central» 
mai mici, apoi despre participarea 
sa la construirea centralelor de la 
Zeran (lingă Varșovia) și Nowa 
Huța.

— Am început apoi la Turoszow, 
ne spune interlocutorul. Aici, noi pro
bleme ; căci pînă în prezent o cen
trală de asemenea proporții nu se 
ridicase încă în Polonia. Este o ter
mocentrală foarte modernă. Pentru 
prima dată am avut de-a face cu 
turbogeneratoare cu cîte 200 MW, cu 
asemenea cuptoare cu un sistem de 
automatizare neexperimentat încă la 
noi. In sfîrșit, și-au spus cuvîntul pri
ceperea noastră, dorința de a învăța 
cît mai mult.

In continuare sîntem Informați că 
pînă la sfîrșitul acestui an puterea 
instalată a Turoszow-ului va ajun
ge la 1 400 MW, că energia electrică 
produsă aici este cu mult mai ief
tină decît cea produsă în alte cen
trale din țară care utilizează antra
citul drept combustibil.

Combinatul de Ia Turoszow, alături 
de combinatul siderurgic „V. I. Le
nin" de la Nowa Huța, reprezintă — 
cum ni s-a relatat — cea mai mare 
investiție industrială în cei 20 de ani 
ai Poloniei populare.

Gh. GHEORGHIȚA

interesează despre noile întreprinderi, 
alții se referă dimpotrivă la analizele eco
nomice făcute de presa locală, în care se 
scoate în evidență faptul că, în afară de 
chimie și construcții, cea mai mare parte 
a industriilor din regiunea lyoneză cunosc 
actualmente dificultăți. Este vorba în pri
mul rînd de situația din industria textilă. 
Dar semnalul de alarmă a fost tras și în 
domeniul industriei automobilului, mai 
precis în cel al vehiculelor utilitare, con
siderat de lyonezi ca un adevărat baro
metru. De îndată ce „Berliet" a fost obli
gat să reducă orele de lucru — spun 
ei — trebuie să ne neliniștim.

Este firesc să fie preocupați de toate 
acestea, deoarece aproape jumătate din 
populația activă a Lyonului și a depar
tamentului în care se află lucrează în 
industrie, 43 la sută în transporturi și co
merț, în timp ce numai 7,6 la sută este 
ocupată în agricultură. Mîna de lucru cea 
mai importantă este folosită în metalurgie 
(aproape 1 000 de întreprinderi cu 80 000 
de salariați), în textile și în industria pre
lucrătoare a petrolului. Interesant este că 
petrolul preia — cum scrie o revistă de 
specialitate—ștafeta diferitelor surse tra
diționale de energie, care au asigurat în 
trecut dezvoltarea industrială a regiunii, 
adică cărbune și energie hidraulică. Aces
tora li s-au adăugat apoi gazul de la Lacq. 
Dar disponibilitățile acestuia vor atinge 
destul de repede o limită și de aceea se 
recurge actualmente la petrol, făcîndu-se 
de asemenea eforturi pentru terminarea 
lucrărilor unei noi hidrocentrale care va 
produce 500 milioane kw/oră.

Limitele departamentului, 
mai mulți interlocutori, nu 
vin dezvoltării orașului și 
din jurul lui, iar dacă există 
dificultăți ele se datorează tocmai zonei 
prea restrînse Primarul orașului, Louis 
Pradel, cerea de curînd să se facă o nouă 
raionare, mărindu-se departamentul și ți- 
nîndu-se seama tocmai de importanța Lyo
nului ca metropolă regională și de crea
rea unei zone active capabile să contra
balanseze regiunea din jurul Frankfurtului 
și cea din jurul orașului italian Milano.

Trecutul la Lyon, ca și în multe alte a- 
semenea metropole, are valoarea și far
mecul lui. Viafa modernă, deși apare 
uneori mai lipsită de poezie, are, de ase
menea, farmecul ei și lasă impresii pro
funde.

mi-au spus 
mai con- 

industriei 
o serie de

Tudor VORNICII
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VA FI
CONTRAMANDATĂ
VIZITA ?

Relatarea agenției France 
Presse despre agravarea 

situației din Sudan

asemenea eventualitate, 
acestea Sudanul trece 

criză politică

într-o relatare a agenției France 
Presse privitoare la vizita pe care re
gina Elisabeta a Il-a a Angliei urma 
să o facă în Sudan, începînd de 
luni, se spune : „Va fi amînată în 
ultimul minut vizita reginei ? In 
cercurile oficiale sudaneze se res
pinge o 
Cu toate
din nou printr-o 
serioasă care ar putea să ducă la 
anularea călătoriei. In cursul zilei 
de sîmbătă, la Khartum au avut loc 
mari demonstrații în sprijinul guver
nului condus de Khatem El-Khalifa 
și împotriva manevrelor partidelor 
de dreapta, care urmăresc să im
pună actualului guvern punctul lor 
de vedere. La demonstrații au par
ticipat peste 5 000 de persoane.

Criza ar putea să se agraveze și 
mai mult în orice moment. Se consi
deră că ea a fost declanșată în 
urma unei declarații a ministrului in
formațiilor, Babiker, care a acuzat 
cele trei principale partide politice 
de opoziție (unioniștii, partidul Umtna 
și frații musulmani) de a căuta să 
distrugă noul guvern și cuceririle ob
ținute de popor după răsturnarea re
gimului militar în luna octombrie 
1964. Partidele vizate în declara|ia 
guvernamentală acuză, la rîndul lor, 
guvernul de a căuta să se men
țină la putere în pofida libertății po
porului. Ele. au dat publicității o de
clarație în care cer guvernului con
dus de primul ministru, Khalifa, să 
demisioneze imediat.

Consiliul de Miniștri s-a întrunit 
sîmbătă într-o ședință specială pen
tru a studia situația creată.

Măsuri speciale de securitate au 
fost luate în diferite sectoare ale ca
pitalei. Nu s-au înregistrat ciocniri 
între partizanii și adversarii guver
nului, dar o tensiune neliniștitoare 
domnește în toate cercurile suda
neze. Magazinele din cartierele cen
trale sînt în cea mai mare parte în
chise. Un număr de unități ale arma
tei au fost puse în stare de alarmă".

Corespondență din Cairo

IM ACINI BIN VIATA INTERNAȚIONALĂ INFORMAȚII

LA HANOI

Convorbiri intre delegațiile II.R.S.S

In- 
„Iz-

si II. D. Vietnam

In timpul reuniunii de la Geneva a Comitetului E.F.T.A. (Asociația libe
rului schimb), care a discutat eiectele taxelor vamale engleze asupra 

comerțului țârilor membre ale asociației

mare majoritate de 
mesaj adresat 

Bundestagului vest-

Comerțul sovieto-japonez

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
tr-un interviu acordat ziarului 
vestia", Redziu Sunabe, șeful dele
gației japoneze care a dus la Mos
cova tratative comerciale, a declarat 
că „Japonia va ocupa primul loc în 
comerțul exterior al U.R.S.S. cu ță
rile capitaliste dezvoltate". Sunabe 
consideră că principalul rezultat al 
tratativelor este faptul că acordul 
încheiat prevede creșterea în conti
nuare a comerțului între cele două 
țări.

Deficitul balanței comerciale 
a Elveției

BERNA 7 (Agerpres). — Corespon
dentul din Berna al agenției Reuter, 
comentînd datele privind comerțul 
exterior al Elveției, arată că pentru

ECONOMICE
prima dată deficitul balanței comer
ciale a Elveției a depășit cifra de 
patru miliarde franci elvețieni.

în Adunarea Națională a Ghanel

ACCRA 7 (Agerpres). — Aduna-, 
rea Națională a Ghanei a aprc'bat 
bugetul Ministerului Industriei pe 
anul 1965. Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, Imoru Egala, ministrul v 
industriei, a declarat că guvernul 
intenționează să intensifice anul a- 
cesta programul său de industriali
zare pentru a asigura de lucru unui 
număr mai mare de oameni și pen
tru a ridica nivelul de trai al popu
lației. în viitorul apropiat, a arătat 
el, Ghana va produce motoare cu 
ardere internă, precum și unele ti
puri de mașini agricole acționate cu 
motor. în cursul acestui an vor intra 
în funcțiune cîteva întreprinderi. Va 
începe, de asemenea, construirea 
cîtorva întreprinderi noi.

• NEW YORK. In fața consulatu
lui general al R.F.G. a avut loc re
cent o demonstrație împotriva in
tenției guvernului vest-german de 
a înceta urmărirea judiciară a crimi
nalilor naziști (fotografia de sus).

note Concurenta
în cărăușia maritimă

HANOI 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, dumi
nică au avut loc la Hanoi convorbiri 
între delegația Uniunii Sovietice, 
condusă de A. N. Kosîghin, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și delegația R. D. Vietnam, 
condusă de Ho Și Min, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

Din partea sovietică la convorbiri 
au participat I. V. Andropov, E. F. 
Loghinov, V. V. Kuznețov și ceilalți 
membri ai delegației sovietice.

Din partea R. D. Vietnam au par
ticipat Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Ciong Tin, Fam Van

Dong, Fam Hung, Vo Nguyen Giap, 
Le Duc Tho, Nguyen Duy Cin și 
Hoang Van Hoan, membri ai Birou
lui Politic, și alte persoane oficiale.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri în problemele pri
vind relațiile dintre cele două țări 
și în problemele internaționale care 
interesează cele două țări. Convor
birile s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială și prietenească.

★

în dimineața zilei de 7 februarie, 
la Hanoi a avut loc un miting în 
cinstea delegației sovietice. Au luat 
cuvîntul Ciai Zui Hîng, primarul o- 
rașului Hanoi, și Alexei Kosîghin.

întrevederea dintre președintele 
R.A.U,, Nasser, și șeful guvernului 

revoluționar congolez, Gbenye

conferințe în problemele
Arabiei de sud

• VIENA. Peste 350 de militanți 
pe tărîm obștesc, publiciști, clerici, 
oameni de știință, reprezentanți ai 
intelectualității din Austria și R.F.G. 
s-au pronunțat împotriva prescrierii 
crimelor de război, a declarat condu
cătorul Centrului de documentație 
din Viena, S. Wiesenthal.

• OSLO. Parlamentul norvegian a 
adoptat cu o 
voturi textul unui 
președintelui
german în care se protestează îm
potriva prescrierii crimelor săvîrșite 
de naziști.

Problemele Arabiei de sud, terito
riu care se întinde de la strivitoa
rea Bab El Mandeb pînă la granița 
cu Omanul, vor forma obiectul a 
două conferințe apropiate. Una — 
care urmează să înceapă la 13 fe
bruarie la Cairo — reunind în jurul 
aceleiași mese pe reprezentanții orga
nizațiilor care luptă pentru indepen
dență în sudul Arabiei, are drept 
scop stabilirea unui program comun 
al mișcării de eliberare din această 
regiune. Cealaltă, convocată pentru 
5 martie la Londra, este menită să 
discute viitorul Arabiei de sud.

După cum se știe, în iunie anul 
trecut, cu ocazia unei conferințe con
vocată în capitala Angliei de guver
nul conservator pe atunci la putere, 
s-a stabilit ca sultanatele și șeicatele 
din sudul Arabiei, aflate sub domina
ția britanică, să formeze împreună 
cu colonia și baza militară Aden o 
federație. O nouă conferință urma să 
stabilească viitorul acestei federații.

Venirea la putere a laburiștilor 
a trezit unele speranțe în anumite 
cercuri din Orientul Mijlociu, care 
scontau că politica Angliei față de 
Arabia de sud s-ar putea modifica. 
Aceste speranțe s-au micșorat însă 
treptat, mai ales după vizita între
prinsă la Aden în decembrie trecut 
de noul ministru al coloniilor, An
thony Greenwood. Cu acel prilej s-a 
discutat planul creării „unui stat 
unitar" în Arabia de sud în locul Fe
derației Arabiei de sud. Potrivit de
clarațiilor lui Greenwood, conferința 
convocată pentru începutul lui mar
tie urmează să stabilească modali
tățile și data la care noul stat va ob
ține independența (se presupune sfîr
șitul anului 1967) și forma sub_ care 
baza militară va fi menținută sub 
control britanic.

O asemenea „rezolvare" a proble
melor Arabiei de sud vine în contra
dicție cu cerințele majorității popu
lației, care dorește o independență 
reală, cît și cu rezoluția subcomitetu
lui O.N.U. pentru Aden, care a pro
pus încetarea stării excepționale și 
a operațiunilor militare, precum și 
acordarea de drepturi și libertăți po
litice tuturor locuitorilor. Conform 
rezoluției, dreptul la autodetermi
nare urma să fie exercitat printr-o 
consultare a întregii populații. In loc 
să meargă pe această cale, guvernul 
britanic își propune să convoace la 
Londra doar pe reprezentanții guver
nului marionetă din Aden, pe sul
tanii și șeicii interesați în menține
rea dominației coloniale, cu convin
gerea că conferința va adopta hotă- 
rîri pe placul său.

Probabil la Londra vor fi prezenți 
și unii reprezentanți ai partidului so
cialist. popular din Aden, care, în 
perioada anterioară vizitei lui Gre
enwood, s-a pronunțat pentru recu
noașterea dreptului la autodetermi
nare, desființarea bazei militare și 
organizarea de alegeri libere sub 
controlul O.N.U. De atunci însă, în

cadrul partidului s-au produs unele 
schimbări. Abdullah Al Asnag, se
cretarul general al congresului sin
dicatelor și lider al partidului, do
rește, afirmă unii observatori, să 
devină prim-ministru al viitorului 
stat șt pentru aceasta ar fi dispus să 
facă unele concesii. De altfel, la re
centul congres al sindicatelor ținut 
la Aden nu s-a putut ajunge la a- 
legerea membrilor biroului și ai 
consiliului executiv din cauza diver
gențelor ivite între Al Asnag și pre
ședintele congresului sindicatelor, 
Aii Hussein Al Cahdi. Acesta din 
urmă caută să-l îndepărteze din 
funcția sa pe Al Asnag tocmai pen
tru a împiedica participarea lui la 
conferință.

Ca și anul trecut, la conferința de 
la Londra nu vor participa reprezen-

fanții frontului de eliberare naționa
lă, care de peste un an luptă cu arma 
îh mină împotriva dominației colo
niale. Frontul de eliberare preconi
zează îndeplinirea punctelor din re
zoluția subcomitetului O.N.U. și, în 
plus, cere desființarea bazei militare 
din Aden. Observatorii din capitala 
R.A.U. consideră că în cazul în care 
conferința de la 13 februarie de la 
Cairo va reuși să unească toate or
ganizațiile care se pronunță pentru 
independență în sudul Arabiei, ea 
va aduce o însemnată contribuție la 
lupta de eliberare și va condamna la 
eșec toate încercările colonialiștilor 
de a-și prelungi într-o formă sau 
alta dominația asupra acestui teri
toriu.

Nicola. RLOPEANU

DIN PRESA
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ECOURI la declarațiile 
președintelui Franței 
in problemele monetare

(Paris): O 
a unor de- 
de Franța

FRANCE PRESSE 
manifestare publică 
mersuri întreprinse 
timp de 6 ani.

«Bomba aurită» lansată joi de ge
neralul de Gaulle asupra Fondului 
monetar international este manifesta
rea spectaculoasă a unei acțiuni în
treprinse de șase ani de către Franfa 
pentru a incita autoritățile financiare 
ale lumii occidentale să respecte un 
minim de disciplină monetară — se 
subliniază în cercurile linanciare ale 
capitalei franceze. Fără această disci
plină, acumulările de mijloace de 
plată, adică inflația pe plan mondial, 
ar risca să ducă la o criză gravă. 
Tocmai deoarece avertismentele fran
ceze, din ce in ce mai precise și mai 
repetate în cadrul organismelor spe
cializate ale Occidentului, au rămas 
fără ecouri pînă acum, generalul de 
Gaulle a hotărît să lanseze în public 
un apel la „bunul simt".

Rămîne desigur să se \ determine 
modalitățile de aplicare a sistemului 
preconizat și să se elaboreze „mă
surile complimentare și tranzitorii, 
mai ales organizarea creditului inter
national" la care a făcut aluzie gene
ralul de Gaulle.

NEW YORK TIMES : Președin
tele de Gaulle a relevat slăbiciu
nile care au provocat în ultimii

nu dă sa
se ajungă 

sistem mai

O propu-

ani încordări în colaborarea mo
netară internațională.

Ar fi o nebunie din partea ameri
canilor — arată ziarul — să răspundă 
la propunerea președintelui de Gaulle 
printr-o atitudine de respingere to
tală. Generalul a relevat slăbiciunile 
care au provocat în ultimii ani încor
dări în colaborarea monetară interna
țională și care au impus o povară 
foarte reală celor două monede de 
rezervă.

OBSERVER (Londra): „Gold 
Exchange Standard" nu mai dă 
satisfacție.

Trebuie să fii de acord cu președin
tele de Gaulle că actualul sistem al 
etalonului de schimb aur 
♦isfacfie și că trebuie să 
la un acord asupra unui 
suplu.

PRAVDA (Moscova) : 
nere îndrăzneață.

în prezent, cînd lira sterlină și do
larul se află într-o situație dificilă, 
Franța ridică pe bună dreptate pro
blema cu privire la reorganizarea sis
temului valutar internațional, cu pri
vire la lichidarea dominației dolaru
lui și a lirei sterline. E semnificativ 
că propunerile șefului statului francez, 
care se gîndeșfe la instaurarea unei 
baze mai realiste a operațiilor valu
tare internaționale, au fost întîmpinate 
de cercurile financiare din S.U.A. cu 
o neascunsă iritare.

YOMIURI (Tokio): Problema 
ar trebui să fie discutată de ofi
cialități ale 
internațional.

Referindu-se 
lui de Gaulle, , 
etalonul aur, ziarul scrie că problema 
„ar trebui să fie discutată în mod 
serios de oficialități ale Fondului mo
netar internațional, deoarece ea ar 
afecta într-o mare măsură nu numai 
Piața comună europeană, ci și comer
țul dintre Statele Unite și Europa și 
dintre țările libere".

Fondului monetar

la planul președinte- 
pentru o revenire la

Selma

||||* 
mL fti

Tineri americani de culoare demonstrează în fața tribunalului din 
(statul Alabama) in sprijinul integrării rasiale. In statul Alabama au 
avut loc zilele trecute incidente rasiale. Poliția a efectuat numeroase 

arestări în rîndul populației de culoare

Aspect de la expoziția „Romînla In plin progres" deschisă la Ciudad 
de Mexico

MILANO. La Milano s-a constituit 
un „Comitet de inițiativă pentru o 
nouă unitate a forțelor de stînga", la 
care au aderat conducători locali ai 
organizațiilor Partidului socialist, Par
tidului social-democrat, Partidului so
cialist italian al unității proletare și 
Partidului Comunist Italian. Comite
tul și-a propus „organizarea iniția
tivelor care au ca scop extinderea în 
secțiile partidelor și în fabrici a dez
baterii asupra perspectivelor unității 
forțelor de stînga".

BRUXELLES. în fața sediului 
Consulatului Spaniei de la Bruxelles 
a avut loc o demonstrație a spanio
lilor care trăiesc în Belgia. Partici- 
panții la demonstrație au cerut eli
berarea lui Justo Lopez de la Fuente, 
condamnat de tribunalul din Madrid 
la 23 de ani închisoare.

într-o scrisoare circulară trimisă 
tuturor exportatorilor, Banca Cen
trală din Uruguay recomandă ca 
transportul mărfurilor autohtone 
spre alte țări să se efectueze pe vii
tor numai pe vase sub pavilion 
Uruguayan sau pe vase ale țărilor 
importatoare. Măsura vizează ma
rile companii străine de navigație 
care fac cărăușilor maritimi din țară 
o concurență căreia aceștia nu-i 
pot rezista. Ziarul „Financial Ti
mes'*, care comentează știrea, sub
liniază că măsura „afectează serios 
interesele flotei comerciale brita
nice''.

Tendințe asemănătoare de prote
jare a marinei comerciale naționale 
se observă — după cum arată zia
rul — și în Argentina, Brazilia, Chile, 
Columbia, Venezuela, precum și în 
alte țări latino-americane.

In ce privește disputa dintre 
Uruguay și S.U.A. cu privire la 
transportul de mărfuri, ea datează 
de mai multă vreme. In iunie 1963, 
guvernul Uruguayan a adoptat mă
sura ca mărfurile transportate 
pe vase sub pavilionul Uruguayan 
să fie scutite de anumite taxe de 
import. Beneficiile realizate de im
portatorii locali erau mari.

Dar, ca răspuns la această mă-

sură, Comisia maritimă federală din 
S.U.A. a hotărît să aplice o supra
taxă asupra tuturor mărfurilor a- 
duse în S.U.A. pe vase sub pavi
lion Uruguayan. Suprataxa era echi
valentă taxei de reducere acordată 
de Uruguay pentru mărfurile de 
import transportate pe vase proprii. 
Au urmat negocieri diplomatice 
aprinse care au durat luni de zile. 
In cele din urmă la sfîrșitul anului 
1964 s-a ajuns la un acord : S.U.A. 
au ridicat suprataxa, iar Uruguayul 
a instituit un sistem de cote prin 
care intenționa să asigure o distri
buție echitabilă a traficului între 
vase aparținînd diferitelor țări. S-a 
specificat însă că în transportarea 
mărfurilor pe mare vor fi preferate 
vasele țărilor implicate direct în 
tranzacția comercială respectivă. O 
excepție a constituit-o transportul 
de petrol care urma să fie efectuat 
numai pe vase sub pavilion Uru
guayan. Dar marile companii străi
ne exercită presiuni pentru a torpila 
orice sistem de încurajare a marinei 
proprii de către Uruguay. Rezultă 
că țările latino-arnericane vor mai 
da bătălii pentru a-și apăra intere
sele în domeniul cărăușiei maritime.

A. SOCEC

Acțiuni agresive împotriva R. D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații a trans
mis Declarația Ministerului Apără
rii Naționale al R. D. Vietnam în 
care se face cunoscut că la 7 fe
bruarie avioane cu reacție america
ne, venite în două valuri din Viet
namul de sud, au încălcat în mod 
grosolan suveranitatea R.D. Vietnam, 
bombardînd și mitraliind prin sur
prindere orașul Dong Hoi, capitala 
provinciei Quanh Binh, și alte loca
lități din această provincie și din re
giunea Vin Lin. între alte obiective 
a fost bombardat și spitalul din Dong 
Hoi, precum și piața din fața sediu
lui grupului fix din Dong Hoi al Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control pentru Vietnam. 
Avioanele americane au bombardat, 
de asemenea, insula Con Co, situată 
în apele teritoriale ale părții de nord 
a zonei demilitarizate.

Potrivit datelor preliminare, se 
arată în declarație, forțele armate 
populare ale R. D. Vietnam au 
doborît patru avioane cu reacție 
americane și au avariat alte cîteva.

în declarație se subliniază că pro
vocarea de la 7 februarie constituie 
un nou act agresiv extrem de serios. 
Faptul că acest atac aerian a avut 
loc în momentul în care se afla la 
Saigon consilierul special al pre
ședintelui S.U.A., Bundy, arată că 
se urzesc planuri de intensificare și 
lărgire a războiului agresiv din Viet
namul de sud, de provocări și di
versiuni împotriva R. D. Vietnam — 
se spune în declarație.

Ministerul Apărării Naționale al 
R. D. Vietnam declară că „S.U.A. și 
acoliții lor vor purta întreaga răs
pundere pentru urmările extrem de 
grave ale acțiunilor agresive men
ționate". Declarația condamnă cu

SCURTE ȘTIRI
CARACI. Primul ministru al Fran

ței, Georges Pompidou, însoțit de mi
nistrul de externe, Maurice Couve de 
Murville, și-a încheiat duminică vizita 
făcută în Pakistan la invitația feld- 
mareșalului Ayub Khan, președintele 
Pakistanului.

PNOM PENH. Un pilot sud-viet- 
namez, sosit la Pnom Penh la 7 fe
bruarie, la bordul unui avion de tip 
„Skyraider" purtînd culorile Vietna
mului de sud, a cerut azil în Cam- 
bodgia.

LONDRA, „Cursa înarmărilor cos
tă 16 milioane de dolari pe oră și de
pășește produsul național al Africii, 
Asiei și Americii Latine", a declarat 
cunoscutul filozof britanic Bertrand 
Russell. El a subliniat că în timp ce 
pentru înarmare se cheltuiesc sume

gu-hotărîre noua agresiune și cere 
vernului S.U.A. să pună capăt de 
îndată tuturor acțiunilor provoca
toare și agresive față de R. D. Viet
nam și să înceteze războiul agresiv 
din Vietnamul de sud.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Agenția United Press Internatio
nal anunță că la Casa Albă din 
Washington s-a întrunit Consiliul 
național al securității al S.U.A. pen
tru a examina situația din Vietna
mul de sud. După ședința consiliu
lui, purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, George Reedy, a dat citire 
unui comunicat în care se spune că 
unități aeriene americane și sud- 
vietnameze au primit la 7 februarie 
ordinul de a lansa atacuri comune 
împotriva regiunilor din partea de 
sud a R. D. Vietnam. Comunicatul 
pretinde că în aceste regiuni ar 
avea loc instruirea unor unități ale 
partizanilor sud-vietnamezi, care ar 
fi apoi trimise în Vietnamul de sud. 
In comunicat se afirmă că ordinul 
de bombardare a teritoriului R. D i 
Vietnam a fost emis de președinte* ‘ 

recomandarea 
al securității.

S.U.A., Johnson, la 
Consiliului național 
Aceasta ar constitui un răspuns la 
atacurile lansate de unitățile de 
partizani sud-vietnamezi — în noap
tea de sîmbătă spre duminică — 
împotriva a două aeroporturi mili
tare, a 
a altor 
sud, în 
gistrate

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a declarat că atacul aerian 
are un caracter limitat și a afirmat 
că „după cum a declarat guvernul 
Statelor Unite în mod frecvent, noi 
nu urmărim nici o extindere a răz
boiului".

unor cazărmi americane și 
obiective din Vietnamul de 
urma cărora au fost înre- 
importante pierderi.

cuvînt al 
că atacul

colosale, „marea majoritate a oameni
lor au mijloace de existență insufi
ciente".

LONDRA. Deputatul laburist Woo
drow Wyatt, fost subsecretar de stat 
la Ministerul Finanțelor, a cerut gu
vernului britanic să reducă cheltuie
lile legate de întreținerea baze
lor militare britanice din străinătate. 
Adoptînd măsuri în acest sens, este 
de părere Wyatt, Marea Britanie va 
putea economisi aproximativ 300 mi
lioane de lire sterline pe an.

DURBAN. Colonelul Mike Hoare, 
șeful mercenarilor congolezi, care se 
află la Durban (Republica Sud-Afri- 
cană), a declarat că intenționează să 
recruteze 120 mercenari pentru noi 
acțiuni, despre care a refuzat să facă 
vreo precizare, și care ar urma să aibă 
loc la sfîrșitul acestei luni.

DJAKARTA. La invitația primului 
ministru al Japoniei, Eisaku Sato, mi
nistrul de externe al Indoneziei, Su- 
bandrio, va face o vizită de trei zile 
la Tokio, începînd de la 12 februarie.

LONDRA. Congresul de eliberare 
națională din Swaziland a dat publi
cității o declarație în care cere eva
cuarea imediată a tuturor bazelor mi
litare engleze de pe teritoriul Swazi- 
landului.

WASHINGTON. Potrivit unei sta
tistici publicate în S.U.A., de la în
ceputul erei spațiale — octombrie 
1957 — și pînă în prezent, au fost 
plasate pe orbită de către diverse 
țări peste 1 000 de obiecte create de 
om — în primul rînd sateliți și ra
chete purtătoare.
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