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Cifrele, potrivii recentului Comunicat al Direcției Centrale de Statistică, se releră la apartamente 
convenționale

CONSTRUCȚIILE Utilaje pentru

DE LOCUINȚE economia forestieră

ALE ANULUI 1965
superioară a lemnu- 
fața întreprinderilor

TARA SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
IN ÎNTRECEREA socialista Muncă rodnică

pentru îndeplinirea planului și angajamentelor
7n aceste zile oamenii muncii din fabrici și uzine desfășoară cu însuflețire întrecerea socialistă pentru 

îndeplinirea la toți indicatorii a planului și a angajamentelor luate pe acest an. Veștile sosite la redacție 
oglindesc succesele dobîndite de numeroase colective de întreprinderi de ' 'la începutul anului și pînă acum.

PRIN EXTINDEREA
TEHNOLOGIEI
AVANSATE

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul uzinelor de utilaj petro
lier „1 Mai" din localitate și-a rea
lizat planul producției globale pe 
luna ianuarie în proporție de 103,1 
la sută, iar cel al producției mar
fă — de 100,6 la sută ; productivi
tatea muncii a sporit cu 1 la sută 
față de sarcina planificată. Toate 
instalațiile de foraj prevăzute în 
plan au fost realizate. Au fost pro
duse peste plan 1 244 sape cu role, 
160 tone piese de oțel, 106 tone piese 
de fontă, o mașină rotativă etc. 
Uzina a trecut anul 
bricația de serie a 
foraj 4 DH—315 
pînă la adîncimi ■ de 
tri. Pînă acum, în secțiile uzinaj și 
construcții metalice s-a executat o 
mare parte din reperele și subansam- 
blele acestei instalații, care au fost 
expediate secției de montaj. O aten
ție deosebită acordă colectivul uzinei 
extinderii și aplicării unor procedee 
tehnologice înaintate : turnarea pie
selor din oțel în forme cu maselote 
avînd înveliș exoterm, turnarea fon
tei barbotate cu azot, călirea cu a- 
jutorul curenților de înaltă frecvență 
etc., care contribuie la ridicarea ca
lității produselor și a productivității 
muncii.

acesta la fa- 
instalației de 

pentru forajul 
7 000 de me-

IN ZIARUL DE AZI

Siderurgiștii 
își respectă

REȘIȚA (coresp. „Scînteii").— In 
întrecerea pe care o desfășoară pen
tru îndeplinirea planului și angaja
mentelor luate, siderurgiștii reșițeni 
obțin realizări însemnate. De la în
ceputul anului și pînă la data de 8 
februarie, ei au produs peste plan 
mai mult de 6 500 tone de oțel, 530 
tone de fontă, 1180 tone de laminate 
finite și alte produse siderurgice. Pe 
întregul combinat, planul producției 
globale pe luna ianuarie a fost de
pășit cu 1 570 000 lei, iar productivi-

cuvîntul dat
tatea muncii a crescut cu 1,6 la sută. 
Aceste rezultate au fost posibile da
torită aprovizionării ritmice a locu
rilor de producție cu materii prime 
și materiale, folosirii mai bune a 
capacității agregatelor, scurtării tim
pului de reparații. în întrecere, cele 
mai bune rezultate le-au dobîndit 
furnaliștii din schimbul condus de 
maistrul Petre Sfîrcoci și echipele de 
oțelari conduse de Ion Bădescu și 
Dumitru Gîrtoi.

Reșița. Se iau probe dintr-o nouă șarjă de oțel
Foto : R. Costin

Mai multe produse chimice

în țara noastră 
se'înfăptuiește un 
vast program de 
construcții de lo
cuințe inițiat de 
partid. Pe măsura 
posibilităților ce se 
creează în pro
cesul de dezvoltare
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Un reporter al ziarului nostru a 
solicitat tovarășului Gheorghe 
Buzdugan, responsabilul Centru
lui de afișare nr. 1 a listelor de 
alegători din raionul N. Bălcescu, 
un scurt interviu.

1NTREBARE: Ce rol îndepli
nesc centrele de afișare ?

RĂSPUNS: Aici cetățenii au 
dreptul și datoria să verifice dacă 
au fost trecuți în listele de alegă
tori, dacă numele și adresele lor 
sînt înscrise corect. în liste figu
rează și acei cetățeni care dobîn- 
desc dreptul de vot pînă în ziua 
alegerilor inclusiv. în acest sens 
s-a urmărit înscrierea tuturor: ti
nerilor care împlinesc vîrsta de 
18 ani pînă în ziua de 7 martie.

în

să 
de

ÎNTREBARE : în cazul în care 
constată că au fost omiși din lis
tele de alegători ce trebuie să 
facă cetățenii ?

RĂSPUNS : Verificînd listele și 
observînd fie o omisiune, fie în
scrierea greșită, cetățeanul
cauză este îndrumat să facă o în- 
tîmpinare care, conform prevede
rilor legii electorale, trebuie 
fie rezolvată în cel mult 3 zile
către comitetul executiv al sfa
tului popular raional. Dacă ale
gătorul este nemulțumit, el poate 
face o nouă întîmpinare la Tri
bunalul popular din raion care, 
de asemenea, are obligația 
pronunțe în cel mult 3 zile 
înregistrarea întîmpinării.

Centrele de afișare sînt
chise între orele 8 și 20, fără în
trerupere, inclusiv duminica.

ONEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La 
Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice din Onești s-au 
aplicat încă de la începutul anului 
o serie de măsuri tehnice și orga
nizatorice, menite să contribuie la 
realizarea planului la toți indica
torii. Asigurînd buna funcționare a 
instalațiilor, colectivul combinatului

a depășit planul de producție pe 
luna ianuarie cu 10 tone de cauciuc 
sintetic, 5 tone de fenol, 17 tone de 
polistiren și alte produse chimice 
în valoare totală de 1 175 000 lei. O 
dată cu creșterea producției s-a îm
bunătățit simțitor și calitatea pro
duselor.

MUNCA POLITICĂ ÎNTR-UN 
RAION DIN CAPITALĂ

(pag. a Il-a)

să se 
de la

Valorilicarea 
lui a pus în 
constructoare de mașini sarcina asi
milării și omologării de noi utilaje, 
la nivelul tehnicii actuale. în prezent 
se produc pentru economia forestie
ră mașini complexe, utilaje semiau
tomate, cu acționare pneumatică sau 
hidraulică. întreprinderea mecanică 
Roman, principalul producător de 
mașini și utilaje pentru întreprinde- _ 
rile economiei forestiere, a introdus ’ 
în fabricație printre altele mașina 
de lustruit cu două discuri, cea de 
șlefuit cu bandă orizontală, iar în
treprinderea mecanică Sibiu insta
lația ușoară cu cablu pentru scoa
terea lemnului de la focul tăierii etc. 
Dotarea întreprinderii mecanice Ro
man cu mașini și utilaje noi, reorga
nizarea serviciilor de concepție, 
cursurile de ridicare a calificării și 
de specializare au contribuit la rea
lizarea de utilaje cu un randament 
tot mai ridicat.

des-

HUNEDOARA
văzută de hunedoreni
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sporirea produc
ției și productivi
tății muncii, pen
tru creșterea acu
mulărilor statului, 
se materializează 
în măsuri concre
te care duc la dez

voltarea economiei naționale și con
tinua ridicare a nivelului lor de trai. 

Pentru buna desfășurare a activi
tății de construcții în acest an, pe 
șantiere s-au făcut intense pregătiri. 
Majoritatea comitetelor 
ale sfaturilor populare 
s-au ocupat din timp și 
stăruință de soluționarea 
bleme privind stabilirea 
mentelor, asigurarea documentații
lor tehnice și începerea, încă din 
anul trecut, a construirii unui im
portant număr de blocuri. S-au creat 
astfel condiții pentru desfășurarea 
continuă a activității în acest sector 
și darea în folosință a locuințelor 
în mod ritmic, în tot cursul anului, 
în București se află acum în execu
ție mai mult de 9 500 de apartamen
te, în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au fost începute aproape 
toate apartamentele care trebuie 
predate în anul acesta, iar în re
giunea Ploiești se lucrează la peste 
75 la sută din locuințele planificate. 
Condițiile create au permis con
structorilor să-și organizeze munca 
mai judicios, să aducă blocurile în
tr-un stadiu în care se poate lucra 
indiferent de starea timpului, să 
folosească din plin toate forțele și 
mijloacele șantierelor. Spre a se a- 
sigura predarea construcțiilor de lo
cuințe la termenele stabilite, cu 
toate dotările necesare și lucrările 
aferente, s-au luat măsuri pentru 
începerea mai devreme a lucrări
lor edilitare, pentru urgentarea ter
minării spațiilor comerciale din ca
drul noilor ansambluri. Este necesar 
să fie urmărită îndeaproape execu
tarea acestor obiective, iar la re- 
cepționarea blocurilor să se ma
nifeste maximum de exigență față 
de predarea concomitentă a tuturor 
lucrărilor, inclusiv a spațiilor co
merciale.

Deosebit de important în munca 
proiectanților este de a căuta și apli
ca în continuare soluții eficiente, 
care să contribuie la realizarea de 
ansambluri arhitectonice moderne, 
frumoase. De altfel, însăși experien
ța relevă necesitatea ca, încă de la 
planșetă, să se precizeze amănunțit 
cea mai eficientă soluție, ce mate
riale noi pot fi folosite, cum trebuie 
îmbinat 
mediul i 
reușite 
cuințe 
Mureș s-au utilizat pentru fațade 
elemente de construcție cu caracter 
ornamenta] produse pe plan local, 
care conferă acestora un aspect plă
cut și specific regiunii respective.

Funcționalitatea apartamentelor și 
dotărilor respective influențează e- 
sențial asupra gradului de confort. 
Secțiunile tip elaborate de in
stitutele de proiectare aparținînd 
C.S.C.A.S., care stau la baza proiec
telor întocmite de D.S.A.P.C.-uri, au 
fost îmbunătățite. La unele blocuri 
din București, Arad și din alte ora
șe s-a îmbunătățit mult aspectul 
intrărilor, prevăzîndu-se în holuri 
și la scările care duc la primul etaj 
pardoseli, trepte și contra-trepte de 
marmură, la camerele de locuit — 
pardoseli din covoare din policloru- 
ră de vinii, iar în vestibule, băi, bu-

Ing. Vasile BUMBACEA 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, 

Arhitectură și Sistematizare

economiei na-a
ționale, statul nostru alocă, an de 
an, importante fonduri pentru îm
bunătățirea condițiilor de locuit ale 
oamenilor muncii. Numai în perioa
da 1960—1964, au fost investite pen
tru construirea de blocuri de locuin
țe peste 10,5 miliarde lei. La Bucu
rești și Baia Mare, la Suceava și 
Reșița, la Brașov și Galați, la Iași 
și Constanța, în toate orașele țării 
au fost construite din fondurile sta
tului sute de mii de apartamente.

Dezvoltarea urbanistică a orașelor 
și centrelor muncitorești are loc pe 
baza studiilor și proiectelor de siste
matizare elaborate în ultimii ani. La 
întocmirea lor s-a ținut seama de 
profilul economic al localităților, re
zultat din planul de perspectivă, pre
cum și de necesitatea asigurării 
unui confort urban corespunzător 
cerințelor actuale.

Dezvoltarea proporțională și în 
ritm susținut a tuturor ramurilor 
economiei naționale, repartizarea ra
țională a industriei pe întreg cu
prinsul țării au determinat extin
derea construcției de locuințe în toa- 
‘a orașele. Clădirile cu o linie mo- 
oernă conferă orașelor patriei o în
fățișare tinerească, înfloritoare, pu- 
nind pretutindeni pecetea vremuri
lor noi. socialiste. Pe drept cuvînt, 
oamenii muncii și oaspeții străini 
care ne vizitează țara au aprecieri 
pozitive pentru cartierele de locuințe 
Balta Albă și Drumul Taberei din 
București, Steagul roșu și Gara 
nouă din Brașov, Socola — Nicolina 
din Iași, Țiglina și centrul orașului 
Galați, Ploiești-Nord, Grigorescu din 
Cluj și multe altele. Concomitent, 
în noile cartiere au fost date în fo
losință un număr important de 
obiective social-culturale — școli, 
cinematografe, magazine, unități 
medicale — și s-au executat lucră
rile edilitare aferente.

în 1965 se vor da în folosință 
oamenilor muncii încă 53 000 apar
tamente, cu un grad de confort spo
rit ; va crește proporția apartamen
telor cu 3 și 4 camere. O dată cu 
marile ansambluri de locuințe se 

->r construi unități social-culturaie 
și comerciale menite să asigure o 
deservire corespunzătoare a locata
rilor. Și în acest an își găsește o 
largă aplicabilitate ideea creării 
unor ansambluri mari, a căror rea
lizare să schimbe în mod esențial 
aspectul urbanistic al orașelor. In 
cartierul Tătăraș din Iași s-a început 
construirea unui microraion cu 
3 119 apartamente; în zona de sud- 
vest a orașului Suceava se vor ridi
ca 39 de blocuri cu 1 559 aparta
mente, iar la Pitești — 30 de blocuri 
cu 2 527 de apartamente. Se va în
cepe construirea de ansambluri de 
locuințe la Tîrgoviște, Mediaș și în 
alte orașe. în București vor fi date 
în folosință peste 13 000 de aparta
mente, în regiunea Galați aproape 
3 500, în regiunea Hunedoara — 
3 700, iar în regiunea Brașov — 3 000 
de apartamente. în fiecare centru 
de regiune se vor construi 1000— 
2 500 de apartamente, cu toate clă
dirile social-culturale și comerciale 
necesare. Oamenii muncii se con
ving încă o dată că, datorită politi
cii înțelepte a partidului, eforturile 
rodnice pe care le depun pentru

executive 
regionale 
cu multă 
unor pro- 
amplasa-

ansamblul de locuințe cu 
înconjurător. Unele rezolvări 
există. La blocurile de lo- 
din Bacău, Ploiești, Tîrgu-

(Continuare în pag. V-a)
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In lumea stiintei 
și tehnicii

CANDIDAȚII F.O. P.

IN MIJLOCUL ALEGĂTORILOR Cu ras pundere
(pag. a IV-a) și spiri t gospodăresc

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, au primit luni 
dimineața pe ministrul finanțelor și 
afacerilor economice al Franței, 
Valery Giscard d’Estaing.

La întrevedere a luat parte Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștrii

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, a decurs într-o atmos
feră cordială, amicală.

(Agerpres)

Sub președinția filozofului bri
tanic Bertrand Russell, la Londra 
s-a ținut o conferință internațio
nală în favoarea amnistierii deți- 
nuților politici irakieni. După cum 
relatează agenția Reuter, confe
rința a adoptat o scrisoare adre
sată președintelui Aref al Irakului, 
în care participanții la conferință 
își exprimă protestul în legătură 
cu torturile la care sînt supuși de- 
ținuții politici irakieni, precum și 
în legătură cu lipsa de asistență 
medicală și cu privarea arbitra
ră de libertăți politice a mai mul
tor lideri irakieni.

O reducere a cotelor 
de export la cafea

Comitetul executiv al Organi
zației internaționale a cafelei — 
— I.C.O. — a căzut de acord în 
principiu asupra unei reduceri a 
cotelor de export la cafea. La 15 
și 16 februarie comitetul se va

întruni din nou pentru a discuta 
modul de aplicare a acestei mă
suri. Pînă atunci un grup de lucru 
lărgit al comitetului va încerca să 
elaboreze proiectul unui sistem de 
cote flexibil. Proiectul definitiv 
va fi prezentat viitoarei sesiuni a 
Consiliului internațional al cafe
lei, care se vU ține între 11—19 
martie.

■ aInvestițiile americane 
în Brazilia protejate 
printr-un acord

La Washington a fost semnat 
un acord între S.U.A. și Brazilia 
privitor la protejarea investițiilor 
americane în Brazilia. Acesta este 
primul acord de acest gen înche
iat de Statele Unite cu Brazilia. 
Potrivit experților americani, se 
așteaptă ca după intrarea în vi
goare a acestui acord să se pro
ducă o intensificare a investițiilor 
particulare americane în această 
țară. De pe acum firme particu
lare din Statele Unite au anunțat 
că intenționează să facă investiții 
în Brazilia în valoare de circa 150 
milioane dolari.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 

Ion Gheorghe Maurer, a trimis primului ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, o telegramă de felicitare cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, a adresat preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările 
exprimate.

Clujul, cu muncitorii și intelectualii săi 
numeroși, cu cartierele sale noi și vechi, 
trăiește din plin atmosfera specifică în
tîmpinării alegerilor. în apartamentul ei, 
din strada Racoviță, între pereții înalfi 
căptușiți cu cărți, acad. Raluca Ripan își 
înseamnă pe o hartă cu cerneală roșie 
traseul ce-l va urma la întîlnirile cu ale
gătorii din raionul Bistrița. Cîțiva pași 
mai încolo, la redacția revistei pe care 
o conduce, tînărul poet Aurel Rău, care 
va pleca în același raion, se întreabă 
dacă la intîlnirea cu muncitorii unei fa
brici de hîrtie este bine să citească ală
turi de cuvîntul lui de candidat și o poe
zie. în sala casei de cultură a studenți
lor, Radu Beligan — de astă dată în ca
litate de conferențiar — rostește un cap
tivant monolog despre alegerile din tre
cut și de azi.

înfr-unul din cele peste 2 200 de apar
tamente noi ale cartierului Grigorescu, 
muncitorul Nicolae Lărgan se pregă
tește de plecare. Peste o jumătate de 
oră se întîinește cu alegătorii. La „Tehno- 
frig“, unde lucrează de vreo 15 ani, a 
realizat nu mai puțin de 50 inovații. Cei 
de la cabinetul tehnic au calculat că 
economiile anuale aduse de el reprezintă 
80 000 lei. în afară de Lărgan — care 
este propus pentru Marea Adunare Na
țională — la întîlnirea din strada Baicu- 
lui, mai iau parte, alături de 
președinte al sfatului orășenesc, 
didați propuși pentru diferite 
scripții.

Ajungem pe o șosea nouă, 
bine pavată. Cordoș era pînă mai dăunăzi 
o comună ; acum împreună cu Dîmbul 
Rotund face parte din orașul Cluj. 
Transformarea nu s-a efectuat numai ad
ministrativ. Ea a însemnat aducerea apei 
potabile, a curentului electric, pavarea u- 
nor străzi. Sala unde ne aflăm, luminată 
de 18 tuburi cu neon, este constituită 
din 2 săli noi de clasă între care s-au 
deschis ușile ; localul este bine încălzit.

Ceea ce se remarcă la această adu
nare, ca și la altele, este faptul că mai 
toți oamenii, candidați și alegători, se 
cunosc de mult.

Dincolo de această cunoaștere însă, 
impresionează faptul că oamenii dezbat 
într-o atmosferă de lucru problemele bunei 
gospodăriri, chibzuind laolaltă cu can- 
didații ce trebuie să facă pentru ca 
circumscripția să fie mai frumoasă. Cetă
țenii au vorbit despre tot ce s-a înfăp
tuit în acest cartier muncitoresc spunin- 
du-și părerea despre ce ar mai trebui fă
cut pentru bunul mers al treburilor obștești. 
Silviu Mann propune instalarea unui 
punct farmaceutic — indică și locul unde 
s-ar putea instala — și observă că, pe 
o șosea nouă cu autobuze noi, atunci 
cînd există toate condițiile pentru res
pectarea orarului, șoferii întîrzie, nu res
pectă graficul.

De la propuneri, care cer un studiu 
mai larg și nu pot căpăta un răspuns pe 
loc — de pildă, cîteva gospodine cer 
ca și în acest cartier să se înființeze un 
complex comercial — pînă la probleme 
de amănunt — o stradă de pe care lip
sește tăblița indicatoare — necesi
tățile cartierului sînt trecute în revistă, cu 
competență, bună chibzuială și într-un 
spirit constructiv.

Alți vorbitori se înscriu la cuvînt; la

masa prezidiului fov. Bartolomeu (mon- 
tator de locomotive, propus candidat re
gional) își notează de zor, în vreme ce 
Vasile Mureșan — un șef de autobază, 
bine cunoscut în cartier, pentru că a fost 
de mai multe ori deputat antrenînd ce
tățenii la diferite activități obștești, răs
foiește tot felul de situații : ce s-a făcut 
și ce mai este de făcut.

Mîna candidatului Nicolae Lărgan no
tează cu precizie totul. Alături de proiec
tul la care lucrează acum — un aparat 
care să depisteze automat locul unde 
s-a produs dereglarea unei mașini — 
caietul cu coperți plastice va deveni un 
însoțitor nedespărțit al lăcătușului de 
precizie de la „Tehnofrig" : el îl va aju
ta să contribuie la funcționarea unui me
canism mult mai mare și mai complex, 
acela al puterii celor mulți și stăpîni pe 
soarta lor.

un vice- 
frei can- 
circum-

largă și

★

Destul de diferită de precedenta a 
fost întîlnirea care s-a desfășurat la școa
la de pe strada Constanja. O adunare 
mai scurtă, probleme mai pufin nu
meroase și mai ales foarte diferite 
de cele ale Cordoșului. Explicația? 
Cetățenii care s-au adunat aici stau a- 
proape toți în Piața Mihai Viteazu, sau 
în jurul ei, în blocurile așezate pitoresc 
pe un braf al Someșului, în sute de 
locuințe noi. Cartierul, fumat ,,dintr-o 
bucată”, a fost înzestrat cu 25 de ma
gazine moderne, un cinemascop încăpă
tor, străzi noi, bine pavate, iar istoricul 
viefii lor obștești ca cetățeni ai noului 
cartier nu trece de 4 ani și nu le-a cerut, 
ca eforturi, decît buna întreținere a lo
cuințelor și o mînă de ajutor pentru 
amenajarea spațiilor verzi — între altele 
aproape 3 000 de arbori și arbuști. Pro
blemele lor, așadar, sînt probleme nou

ivite, ale creșterii și unele pot părea 
neobișnuite,

O gospodină — Elena Jurje — nu este 
mulțumită de... spațiile verzi. E drept, 
ajută la oxigenarea aerului, sînt decora
tive, dar „în locuințele din Piață avem 
peste 500 de copii, care au nevoie de 
spații de joacă". Această formulă — 
„avem peste 500 de copii” — este re
luată de mai toți vorbitorii, care se 
simt răspunzători de dezvoltarea copiilor 
„lor”. După spațiile verzi s-a discutat 
despre examenele pentru permis de cir
culație auto.

— E bine că se înmulțește numărul 
mașinilor, că oamenii învață să conducă
— spune Paraschiva Ceh — dar nu 
știm de ce tocmai cartierul nostru a fost 
ales ca loc de examen.

Bilanțul problemelor pufin numeroase 
ale noului cartier îl întocmește un fînăr 
intelectual — Aurel Negucioiu, conferen
țiar universitar, propus candidat pentru 
circumscripția orășenească 78. Este un 
om cunoscut în Cluj, mai ales între cei 
13 000 de studenfi ai orașului (plus alfi 
4 000 la cursurile fără frecvență) fiind 
secretarul comitetului de partid al Cen
trului universitar. Își notează — o dată cu 
reprezentantul sfatului popular — diferi
tele propuneri ale cetățenilor.

La ora cînd transmitem aceste rînduri
— luni după-amiază — o ninsoare 
fină și statornică se așează deasupra re
giunii. Pe drumurile albe, candidafii 
parcurg comune și sate ; mii de oameni, 
în săli curate și bine încălzite, împodo
bite cu dragoste — îi așteaptă și îi pri
mesc cu căldură, pentru a se sfătui îm
preună și a continua împreună munca 
pentru neîntrerupta ridicare a meleagu
rilor clujene, a țării.

Sergiu FARCAȘAN

Muncitoarea Elena Gazovici, candidată in circumscripția electorală raio
nală Nr. 62 „1 Mai" din Capitală, stind la sfat cu un grup de alegători
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Interviu despre munca politică intr-un raion din Capitală

SUCCESE CARE ÎNDEAMNĂ
LA NOI REALIZĂRI

Oglindă a succeselor dobîndite de poporul nostru în Iniăptulrea 
politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, comunica- 
tul Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea planului 
de stal pe 1964 reprezintă, totodată, un puternic Îndemn pentru obți
nerea de noi realizări în 1965, ultimul an al șesenalului. In legătură 
cu munca politică pentru larga popularizare a acestui cuprinzător bi- 
lanț de înfăptuiri, un redactor al ziarului nostru a adresat cîteva în- 
trebăn tovarășului Ilie Diaconescu, secretar al Comitetului raional de 
partid 1 Mai ;

un milion și jumătate lei pun pro
bleme deloc ușoare. E vorba, în
deosebi, de necesitatea stăpînirii 
de către fiecare muncitor a tehnicii 
moderne cu care e înzestrată între
prinderea astfel ca utilajele să fie fo
losite cu maximum de randament. 
Convorbirea, cuprinzînd numeroase 
exemple din munca atelierului, a 
constituit un îndemn pentru partici
pant de a descoperi și valorifica noi 
rezerve de creștere a productivității 
muncii.

S-au orientat bine acele comitete
Spre cabane— Care au fost acțiunile între

prinse pentru a face cit mai larg 
cunoscute in rîndurile colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni 
acest

rezultatele consemnate 
document ?

in

— o a
a-

trăsătură caracteristică 
muncii politice de masă constă in 
ceea că dezvoltă în conștiința fiecă
rui om al muncii sentimentul de 
participant activ la opera de con
strucție socialistă. Tocmai de aceea 
comunicatul cu privire la îndepli
nirea planului de stat pe 1964 con
stituie un material prețios pentru 
munca politică de masă.

Imediat după publicarea comuni
catului Direcției Centrale de Statis
tică, birou) comitetului raional a in
dicat organizațiilor de partid să fo
losească toate mijloacele pe care le 
au la dispoziție pentru a aduce la cu
noștința oamenilor muncii din fa
brici și uzine datele și cifrele cuprinse 
în comunicat. La Fabrica de țevi su
date, „Electronica", C.I.L.-Pipera, în
treprinderea de piese radio și semi
conductor!, „Sintofarm" comunica
tul a fost citit la stațiile de radiofi- 
care, unele emisiuni fiind apoi dedi
cate în mod special datelor referi
toare la ramura industrială respec
tivă. în alte întreprinderi — „Izola
torul", „Getica", „Pionierul" etc. — 
paginile de ziar cu comunicatul au 
fost afișate la locuri vizibile.

Ne-am îngrijit ca, în cadrul adu
nărilor generale ale organizațiilor de 
bază care au loc în această perioa
dă, la un punct al ordinei de zi să 
se prezinte cite o informare consa
crată prezentării realizărilor din 
anu) care a trecut, punîndu-se, 
totodată, accentul pe sarcinile ce re
vin în 1965 colectivului întreprinderii 
sau secției respective. La Fabrica de 
coloranți „Getica", la „Sintofarm", Ia 
Fabrica de țevi sudate au fost folo
site în acest scop și ședințele grupe
lor sindicale.

Cabinetul raional de partid a în
drumat pe propagandiști să includă 
în bibliografii capitole din comunicat 
și să se refere în cadru! lecțiilor și 
seminariilor la cele mai actuale pro
bleme decurgînd de aci.

— Cum a fost îmbinată, în 
munca politică de masă, popu
larizarea cifrelor din comunicat 
cu aceea a obiectivelor planului 
pe anul acesta și a angajamen
telor luate de colectivele între
prinderilor ?

— Munca politică de masă din între
prinderile raionului a fost orientată 
spre scoaterea la iveală — pe baza 
înfăptuirilor din 1964 — a marilor 
posibilități existente în fiecare loc 
de a realiza integral indicatorii de 
plan pe anul în curs, angajamentele

luate în întrecerea socialistă. Expe
riența arată că eficacitatea muncii 
politice este cu atît mai mare cu cît, 
oricare ar fi prilejul folosit — con
sfătuirea de producție, ședința de 
grupă sindicală, convorbirile la lo
cul de muncă — oamenilor li se 
adresează cadrele cele mai compe
tente. bucurîndu-se de prestigiu și 
ai căror cuvint este întărit prin 
fapte prin atitudinea lor plină de 
răspundere în muncă. în cadrul con
sfătuirii de producție care a avut 
loc săptămîna trecută la secția de 
mobilă de la C.I.L.-Pipera a luat 
cuvîntul inginerul Gheorghe Ștefă- 
iiescu, membru în comitetul de 
partid al întreprinderii. Folosind un 
șir de cifre și date sugestive, el a 
reușit să dea o imagine convingă
toare a dezvoltării ramurii econo
miei forestiere și, în cadrul ei, a în
treprinderii. Vorbitorul a subliniat 
apoi necesitatea concentrării tutu
ror eforturilor pentru îndeplinirea 
ritmică. lună de 
de plan pe 1965, 
jamentului de a 
plan în valoare 
Referi ndu-se la 
întrecerii socialiste — îmbunătățirea 
calității produselor — el a arătat că 
în secția mobiiă calitatea nu trebuie 
înțeleasă în mod unilateral ca pri
vind exclusiv aspectul exterior ; cea 
mai mare atenție se cere a- 
cordată rezistenței la uzură, du
rabilității pieselor și garniturilor. 
Expunerea a constituit un punct de 
pornire pentru dezbateri interesan
te. fertile în concluzii practice. S-au 
propus în cadrul 
mei oase 
calificării 
din toate 
ducție.

Organizațiile de partid din între
prinderile raionului au încredințat 
în aceste zile unul mare număr de 
membri și candidați de partid cu 
temeinică pregătire politică și pro
fesională sarcina de a avea convor
biri cu tovarășii lor de muncă din 
ateliere și secții ; ele au prilejuit o 
prezentare vie a succeselor oglindi
te în Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică în strînsă legătură cu 
problemele concrete pe care le are 
de rezolvat fiecare colectiv. într-u- 
nul din atelierele întreprinderii de 
piese radio și semlconductori. co
munistul Ștefan Bidoianu, muncitor 
mecanic cu o înaltă calificare, a 
scos în relief. în complexul realiză
rilor dobîndite de ramura economică 
respectivă în 1964. faptul că această 
fabrică, intrată în funcțiune în ulti
mii ani, și-a depășit sarcinile de pian 
la producția marfă și la productivi
tatea muncii. Totodată, el a subliniat 
că obiectivele anului 1965 și, mai 
ales, angajamentul colectivului de a 
da peste plan produse în valoare de

de partid care au extras din comu
nicat datele principale privind ra
mura și întreprinderea respectivă, 
înfățișîndu-le în diferite forme ale 
agitației vizuale. La țesătoria „Su
veica", atrage privirea chiar de la 
intrare un panou pe care datele ge
nerale referitoare la ramura indus
triei ușoare și la întreprindere sînt 
puse față în față cu principalele 
sarcini de plan și angajamentele în 
întrecere pe anul în curs. Panouri 
și grafice comparative au fost în
tocmite în aceste zile la Fabrica de 
țevi sudate, Ia Fabrica de uleiuri 
vegetale și în alte întreprinderi.

In cadrul
//

Pe marginea unui album de fotografii

EROII FA BULELOR

lună, a sarcinilor 
precum și a anga- 
da produse peste 

de 2 210 000 lei. 
obiectivul nr. 1 al

consfătuirii nu- 
măsuri privind ridicarea 

profesionale a cadrelor 
verigile procesului de pro-

— Desigur, în raionul dv, la 
fel ca șl in alte părți, popu
larizarea acestui bogat bilanț de 
înfăptuiri nu se limitează numai 
la întreprinderi, ci cuprinde șl 
masele largi ale cetățenilor din 
cartiere.

comunicatul 
materialele 

politică de 
electorală.

— Fără îndoială, la acest lucru 
voiam tocmai să mă refer. Sintem 
înaintea alegerilor și 
reprezintă unul dintre 
principale în munca 
masă din campania
Succesele sintetizate în cifrele sale 
reflectă grăitor avîntul economiei 
noastre naționale, justețea politica 
partidului nostru și, prin aceasta, 
constituie un temei puternic de a 
vota la 7 martie candidați! Frontu
lui Democrației Populare. în afară de 
expunerile cu caracter general des
pre creșterea economiei noastre 
naționale în ansamblul ei, se organi
zează la Casele alegătorului nu
meroase expuneri despre schimbările 
în bine pe care le-au adus succesele 
construcției socialiste în viața de 
fiecare zi a oamenilor muncii. 
La Casa alegătorului din incin
ta casei de cultură raionale va 
avea loc săptămîna aceasta o confe
rință a inginerului Ion Ghiță de la 
Uzinele „Electronica" despre dezvol
tarea producției de aparate de radio 
și televizoare și, în general, a indus
triei bunurilor de larg consum, iar 
la clubul „Constructorul" — o seară 
închinată înnoirilor urbanistice în 
întreaga tară, cu date sugestive refe
ritoare atît la raionul nostru, cit și la 
diferite orașe ale țării.

în cadrul recentelor ședințe de 
instruire a birourilor organizațiilor 
de bază din cartiere și a organizato
rilor grupelor de partid pe blocuri și 
străzi, comitetul raional a orientat 
munca politică din săptămînile pre
mergătoare alegerilor spre populari
zarea cît mai largă a realizărilor 
sintetizate în comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică, expresie a rit
mului rapid de dezvoltare a econo
miei naționale, de creștere a bună
stării celor ce muncesc.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
In cadrul „Lunii cărții la sate" în 
localitățile regiunii Dobrogea au loc 
numeroase manifestări culturale. La 
Măcin, Babadag, Negru Vodă, Bă- 
neasa și în celelalte reședințe de ra
ion, au fost organizate expoziții cu 
vînzare, iar în toate comunele și sa-

standuri și vitrine sînt pre- 
noile apariții. La căminele 

biblioteci se țin

tele la 
zentate 
culturale, cluburi, 
șezători literare, au loc discuții cu
țăranii cooperatori pe tema : „Cum 
ne ajută cărțile agrozootehnice să 
obținem producții bogate".

La Școala medîe nr. 5 „M. Sadoveanu" din București se organizează pe
riodic expoziții cu desene executate de elevii claselor I—VIII In orele de 
clasă sau în timpul liber. Desigur, este vorba de o expoziție modestă, 
dar pentru cei care au îndrăgit desenul ea reprezintă un stimulent dez- 
voltînd gustul pentru frumos. In fotografie : „creatori" șl „critici" In fața 

exponatelor

Un nou complex stomatologic
specialitate dentară, un bloc opera
tor, un serviciu de radiologie dentară 
etc. Noua unitate medicală, numără 
singură mai mulți medici și tehni--

BAIA MARE (coresp. „Scînteii").
— Ieri în cartierul Republicii din 
Baia Mare s-a dat în folosință un 
complex stomatologic modern. Este 
vorba de centrul metodologic regio
nal de stomatologie, în cadrul căruia . ____
funcționează 8 cabinete de consul- tnainte de eliberare in întreaga re- 
tații și tratamente, 3 laboratoare de giune Maramureș.

cieni de specialitate decît au'-itrcrat-

Editura tineretului ne-a pus în po
sesia unei cărți deosebit de atrac
tive : albumul de fotografii „Eroii fa
bulelor" de Ion Miclea, comentate 
în versuri de către Ion Brad.

Ion Miclea se dovedește a fi 
plin de fantezie și umor, în
zestrat cu o deosebită sensibilitate 
și cu un mod de a „privi” original. 
Asemeni unui alt artist al fotografiei, 
Dan Grigoresou, Miclea nu e numai 
depozitarul unor „secrete" care țin 
de complicatele procedee tehnice 
ale artei sale. El este de cele mai 
multe ori un poet inspirat, impresio- 
nînd prin simplitate, atras de pei
sajele cotidiene pe care ochiul 
nu le reține decît accidental și pe 
care el le vede, paradoxal, în toată 
exactitatea detaliilor și totuși altfel.

Numai un ochi dotat cu o recepti
vitate apaite poate înregistra ima
gini ca acelea cuprinse în albumul 
„Eroii fabulelor", oglindă fermecată 
a lumii animale, o miraculoasă gră
dină zoologică în care blînde lăpturi 
ori „fiare" se înfrățesc într-o dsvăl- 
mășire amintind ciclul de desene 
„paradisiace" ale lui Jean Effei. Eroii 
cărții ni se relevă sau ni se „mărtu
risesc" cu grațios umor (chiar leul 
ori pantera). Porumbelul cu volută 
picassiană, mînzul respirînd cu nările 
crude încă, aerul primăverii, vul
pea cu ochi lucizi, enigmatici, 
bufnița umanizată miraculos astfel 
Incit, luminată, pare o cumsecade 
profesoară (de matematici) ieșită la 
pensie, jderul, nurca, puma, zebra 
și maimuțoiul sînt figuri de neuitat.

Imaginile nu sînt cadrate prețios, 
nu simțim prezența unor reflectoare 
formidabile și poate că tocmai de a- 
ceea, prin farmecul lor, fotografiile 
lui Miclea par „suflate” cu aurul e- 
moției adevărate. Cînd nu se repetă, 
sau cînd nu își îngăduie biruințl fa
cile, de album didactic, Miclea iz
butește să comunice, să ofere o- 
chilor noștri unghiuri inedite din 
care să privească în jur.

Inspirate, delicate, versurile poe
tului Ion Brad fac casă bună cu 
imaginile albumului. Poetul nu s-a 
mărginit la un comentariu al imagi
nilor ci a, compus miniaturi li
rice adeseori pline de finețe și 
duioșie. Remarcabile mi se par ver
surile despre puiul de leu, vulturul 
pleșuv, veveriță, sau porumbel. Iată 
inscripția de pe portretul vulpii po
lare :

„E tristă vulpea mea polară 
C-a rătăcit de-alalt,aseară, 
Voia să prindă iepuri — doi — 
Și iată c-a ajuns la noi I
Acum s-ar mai întoarce-acasă 
Dar depărtarea n-o mai lasă...".
E un desen precis în care dincolo 

de „joc" e sugerat un destin ; versul 
dezvăluie astfel o întreagă lume de

poezie pe care imaginea fotografi- 
că ne-ai lăsa doar s-o bănuim.

„Eroii fabulelor” inaugurează — 
sperăm — o serie de încercări si
milare, cărți cu poze dar și cu idei, 
cu emoții și poezie. (Cred că ar 
trebui să cerem și editurii „Meridia
ne” să-și sporească exigența și să 
apeleze la cei mai talentați fotografi 
pentru a realiza și în cazul apariții
lor sale lucrări de artă, de oglindire 
și interpretare artistică a realității).

Albumul lui I. Miclea și Ion Brad, 
editat în bune condiții grafice, se 
bucură pe merit de o caldă primire 
din partea 
vîrstele.

„cititorilor” de toate

Gheorghe TOMOZEI

In ape, ca-n oglindă,
Vidra privește,
Să poată să prindă 
O coadă de pește.

E nepot ori e bunic 
Orice-ar fi, fol leu îi zic 
Și-l invidiez un pic 
Că are mustăți de mic.

(Reproduceri din album).

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
0 subfilială la Zalău?

Societățile științifice ale cadrelor di
dactice constituie un sprijin prețios în 
perfecționarea pregătirii noastre profe
sionale. Cele 187 de filiale și subfiliale, 
răspîndile pe întreg cuprinsul țării, des
fășoară o largă activitate de informare 
științifică. M-am gîndit să vă scriu 
că și pentru cele peste 100 de cadre di
dactice din Zalău ar fi foarte utilă par
ticiparea la societățile științifice de ma
tematică, fizică-chimie, naturale-geo- 
grafie, istorie-filologie. țntrucîf distanța 
de peste 80 de km de la Zalău la 
Cluj ne Împiedică să participăm cu re
gularitate la lucrările filialelor de acolo, 
propun forurilor în drept să studieze 
posibilitatea înființării unor subfiliale la 
Zalău.

Pînă la găsirea unei soluții potrivite 
de rezolvare a acestei propuneri, socot 
necesar ca filialele din Cluj să solicite 
pentru diverse acțiuni ale sale și ca
dre didactice de la Zalău. Nu de mult, 
de pildă, la apelul societății de istorie 
și filologie din Cluj, profesori și în
vățători din raioanele Bistrița și Cluj au 
participat la culegerea a peste 3 500 
de texte de folclor. De ce nu s-ar fi 
putut întreprinde asemenea acțiuni și la 
Zalău? Participarea la astfel de activități 
ar stimula interesul cadrelor didactice 
pentru cercetarea științifică, le-ar a- 
jufa să-și îmbogățească cunoștințele 
profesionale și să-și perfecționeze me
todele de predare.

Prof. Grigore MARCU 
Zalău

Programarea 
la policlinici

„Scînieia" a publicai de curînd scri
soarea „Trei zile pentru o consultație", 
în care se semnala că, pentru a fi con- 

sulfați de medicul neurolog de la Poli
clinica Bucur din Capitală, cetățenii 
pierd multă vreme. Vă informez că tot 
astfel stau lucrurile și la unele secții 
ale Policlinicii Colentina.

Pentru evitarea aglomerării, i aș pro
pune să se extindă o metodă bună, 
după părerea mea, practicată la Po
liclinica dm strada Mașina de Pline; în
ființarea unui registru pentru programări 
și consultații, care se ține la biroul de 
informații. Cetățenii au asftei posibilita
tea să vină la policlinică în timpul li
ber, să solicite registrul secției care-i in
teresează și să se programeze pentru 
o anumită zi și oră.

Mihai EFTIMESCU 
muncitor—București

Numai sfaturile 
nu ajută

Intr-o scrisoare publicată In „Scîn- 
teia“, se arată că la Uzina mecanică 
din orașul Cîmpina stau neutilizate cî
teva mașini. Folosim acest prilej pen
tru a vă relata o situație similară de 
la I.O.I.L. nr. 2 „Arta lemnului" din 
Brăila. La noi, nefolosirea unei mașini 
este determinată de alte cauze.

întreprinderea a comandat la Uzine
le mecanice din Sibiu unele mașini de 
tîmplărie 
Conform 
patrulea 
o mașină 
mașini îi 
cauză n-am reușit să o folosim. Am în
ceput demersurile la uzina producătoa
re pentru obținerea pieselor ; s-au pur
tat convorbiri telefonice, s-au trimis 
delegați. Uzina producătoare însă ne-a 
dat mereu sfaturi : să încercăm să 

cu producfivifate sporită, 
contractului, în trimestrul al 
al anului trecut am primit 
de găurit cu lanț. Dar acestei 
lipseau multe piese, din care

procurăm piesele din altă parte, să re
nunțăm pe cit posibil la unele dintre 
ele etc.

Ministerul de resort ar trebui să oblige 
uzina din Sibiu să-și respecte obliga
țiile. Nu putem admite ca uzina noas
tră să 
lipsită 
{iei.

fie păgubită de banii investiți și 
de o mașină necesară produc-

Ion TRAIAN
șef contabil — Brăila

Garantarea 
pieselor de schimb

Vînzarea în fermen de garanție a 
unor mărfuri de folosință îndelungată îi 
scutește pe cumpărători de multe ne
plăceri. Intr-un articol publicat în ziar 
pe această femă se arăta că s-au luat 
și unele măsuri pentru ca depanarea 
unor aparate aflate în termen de ga
ranție să se tacă în mod corespunză
tor. Am citit articolul cu mult interes și 
cu speranța că voi găsi o soluție pen
tru rezolvarea cazului meu.

Am cumpărat o mașină de spălat 
rufe tip „Tehnometal“-Ploiești. In pe
rioada de garanție, la mașină s-a de
fectat de mai multe ori tocmai piesa 
principală : motorul. A fost schimbat, 
dar nici al doilea n-a ținut 
perativa „Deservirea“-Cluj, 
ia să-l repare, a constatat 
fecțiuni de fabricație și l-a 
altul nou. Și acesta merge 
menul de garanție a expirat și mie nu 
mi-au rămas decît două posibilități ; 
ori să renunț la mașină, ori să cumpăr 
alt motor. De aceea, cred că ar fi ne
cesar ca întreprinderea producătoare 
să garanteze nu numai funcționarea a

mult. Coo- 
care trebu- 
că are de- 
înlocuit cu 
prost. Ter-

paratului respectiv, ci și a principale
lor piese de schimb, chiar în cazul 
cînd acestea 
tul perioadei

chiar în cazul 
sînt schimbate spre sfîrși- 
de garanție.

Alexandru DOZSA
funcționar

Tocmai invers
In Capitală și în alte orașe mai mari 

din țară s-a interzis clacsonatul. O mă
sură binevenită. De curînd, marile artere 
aglomerate din centrul Capitalei au fost 
descongestionate prin mufarea unor tra
see ale vehiculelor de transport în co
mun. La Constanța lucrurile s-au făcut 
tocmai invers. Toate liniile de troleibu
ze și autobuze se întîlnesc în centru, pe 
bulevardul Republicii. Așa că, în mo
mentul de față pe acest bulevard func
ționează nu mai puțin de 7 frasee : 
troleibuzul gară—centru, troleibuzul 
gară—Mamaia, autobuzele care merg 
în comunele Cumpăna la vreo 25 km 
de oraș, cele care leagă centrut cu car
tierele Midia, Viile Noi etc. In schimb, 
pe cîteva străzi paralele cu bulevardul 
Republicii nu circulă nici un autobuz. 
Străzile respective situate la numai 50 
de metri de centru au fost amenajate 
pentru instalarea unor linii de troleibuze 
și autobuze, dar la un moment dat s-a 
renunțat. Centrul orașului este prea a- 
glomerat și din pricina zgomotului ce
tățenii nu se pot odihni.

Alexandru DUMITRU 
muncitor — Constanța

îndeletnicire utilă
„Serici- 

vă scriu 
tot atît

I articolul intitulat 
, m-am gîndit să 

despre o ramură
i și rentabilă — apicultura —■ 
după părerea mea i 

atenția cuvenită.

Citind 
cultura", 
și. eu 
de utilă 
căreia după părerea mea nu i se 
acordă încă atenția cuvenită. De ce 
spun asta ? Majoritatea cooperativelor 
agricole de producție din regiunea Ar

geș au posibilități nelimitate de dezvol
tare a sectorului apicol. Pe de altă 
parte, pomicultura fiind dezvoltată în 
multe unități agricole, albinăritul joacă 
Un dublu rol : aduce venituri mari prin 
valorificarea produselor, iar albinele, 
după cum se știe, confribuie la pole
nizare, deci și la mărirea producției. 
Cu toate acestea, unele cooperative a- 
gricole de producție au sfupi puțini, 
iar altele deloc. Eu aș propune con
siliilor agricole raionale și regional 
sa sprijine cooperativele agricole pen
tru dezvoltarea apiculturii.

Andrei SANTA
membru al cooperativei agricole 
de producție din Cîmpulung 
Muscel

Trimiterea și primirea
corespondenței

La Remeți, raionul Aleșd, trimiterile 
poștale ajung tirziu la destinație. De 
un an și mai bine de cînd s-a desfiin
țat oficiul poștal, factorii duc mai in- 
fîi scrisorile, mandatele poștale, tele
gramele etc. la oficiul poștal Bratca, 
la distanță de 20 de kilometri, și apoi 
le aduc la Remeți. Ziarele mai cu sea
mă, ajung cu 3—4 zile întîrziere în 
mina abonaților. Trimiterile poștale ur
gente vin o dală cu scrisorile simple.

Ocolul silvic cu cei cîteva sute de 
muncitori forestieri, salariații sfatului 
popular, ai telefoanelor, membrii celor 
patru unități agricole cooperatiste, abo- 
nații radioului, ai presei recurg zilnic 
la serviciile poștei și pentru aceasta 
sînt nevoiți să se deplaseze ta distanțe 
mari, la cel mai apropiat oficiu poștal. 
Direcția regională P.T.T.R. Crișana ar 
trebui să găsească soluția cea mai po
trivită, astfel ca trimiterile poștale să 
ajungă la timp la destinație.

Prof. Dumitru COCILNAU

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
mascat (orele

Can-Can — film 
Patria (9.30;

3 Republica (9; 11,30; 
‘21,15), București (9,30; 

16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,30; 
16,30; 18,45; 21). Grivlta (9.45; 
16,30; 18,45; 21), Modern (9,30; 

16,15; 18,45; 21). Paula captivă : 
■ ...... ......... 14; 16,15; 18,30;

13,45; 16; 13,30; 
16; 18,15; 20,30),- .. ... . ( 

16). Vremea 
. 14; 16,30;

18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,30; 13.45; 16;

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Bal
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zelle Nitouche (orele 19.30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Apus de soare (orele 19.30), (sala Studio): 
O femeie cu bani (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Rinocerii (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei 
parale (orele 19,30). (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A): Fii cuminte Crlstotor 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : 3.3.3, (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24): Harap alb 
(orele 16). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50) ; Elefănțelul cu
rios (orele 16), (sala din Str. Academiei 
nr. 18) : Năzbîtiile lui Țăndărică (orele 
16). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre frumu
sețe (orele 20). Circul de stat : Circus 
București (orele 20).

CINEMATOGRAFE :
pentru ecran panoramic: -------- ........
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). O stea cade dm 
cer — cinemascop : 
14; 16,15; 18,45;
11,45; 14;-----
12; 14,15: 
12; 14,15; 
11,45; 14; ____ . .
Luceafărul (9,30; 11,45; ...
20,45), Festival (9,45; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21), Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30),
Pacea (11; 15,45; 18; 20,15). Veneția, luna 
și tu : Carpați (10; 12; 14; IC).
paginilor : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30). Hatari — ambele serii ; Vic
toria (10,15; 13,30; 16,45; 20). Titanic vals : 
Central (9,45: 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30). 
Melodia (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 
A treia rachetă : Lumina (10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,30), Giulești (9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15). Diavolul deșertului : Union 
(11; 16; 18.15; 20,30). Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Judecătorul 
de minori : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30) . Un surîs în plină vară — Plonieria
nr. 1/1965 : Timpuri Noi (9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Viață ușoară : înfrăți
rea între popoare (10; 15; 17.30; 20). Mio
rița (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).
Șeful : Cultural (15,30; 18; 20,30), Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Soție pentru un 
australian — cinemascop : Dacia (9,45; 
12; 14,15: 16.30; 18.45; 21). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) ; Bu- 
zeștl (10; 15; 19). Ghinionistul : Crîngașl 
(16; 18,15: 20,30). Cartouche — cinema
scop : Bucegi (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
Eroi curajoși ca tigrii : Unirea (16; 18,15;

(ambele serii) : 
tntîlnire cu spio- 

20,30). Rahova 
periculos — cine- 
18; 20.30). Incurcă-

18,15;

morții — cinemascop : 
- ------ Ah, Eva 1 :
14,30; 16.45; 19; 21,15), 

15.30; 17.45; 20.15).

20.30) . Roșu șl negru 
Flacăra (10; 15,30; 19). 
nul : vitan (16;
(15,30; 18, 20,30). Drum 
mascop : Munca (15,30; .
tură blestemată ; Popular (15,30; 18.15; 21). 
Răzbunătorul — cinemascop : Arta (14.30; 
16,30; 18,30; 20,30). Șapte ani de căsnicie — 
cinemascop : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Cu 
mîinile pe oraș : Aurora (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45). O poveste neinventată : 
Cosmos (16; 18; 20). La patru pași de 
infinit : Viitorul (15,30; 18: 20,30). Sălba
ticii de pe rîul 
Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Volga (10; 12.15;...............
Drumul Sării (11; ___ _______ _
Cîntind în ploaie ; Floreasca (11: 15,45; 
18,15; 20.45). Yokmok : Lira (15; 17; 19; 
21). Moscova—Genova : Ferentari (16;
18,15; 20,30). Maria : Cotrocenl (16; 18,15;
20.30) .

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Butilena- 
Butadiena — de Ing. Nicolae Tonoiu, 
inginer șef la 
sintetic — Onești 19,00 
viziunii. 19,10 ___
din Rubovia (I). Micul Pongo. 
Transmisiune de 
„I. L. Caragiale' : Apus de soare — de 
Barbu ștefănescu Delavrancea. In pauze: 
Emisiunea de știință șl filmul documen
tar „Muzeul satului". In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteorologic.

de ing. ______ __
Combinatul de cauciuc
; ___ Jurnalul tele-
Pentru copil : Povestiri
------- -------- 19,35 — 

la Teatrul National

Cum e vremea
len in țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, mai mult acoperit 
în Ardeal și Banat, unde a nins inter
mitent. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 11 grade la Joseni, 
Miercurea Cluc, Tg. Secuiesc șl minuș 
2 grade la Calafat șl Băilești. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit ușor. Cerul 
a fost variabil, vîntul a suflat potrivit 
din sectorul nord-estic. Temperatura 
maximă a aerului a fost de minus 3 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 februarie. In țară i Vreme 
în general rece. Cerul va fi variabil, 
temporar acoperit. Vor cădea ninsori 
locale. Vînt potrivit cu intensificări 
pînă la tare din sectorul nord-vest. Tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 4 și minus 14 grade, 
iar maximele între plus 1 grad și mi
nus 9 grade. In București : Vreme rece, 
cu cerul variabil, temporar acoperit. 
Vor cădea ninsori slabe. Vînt slab pînă 
Ia potrivit. Temperatura în general 
staționară.
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„Mi-e drag acest oraș 
cu palme aspre de fier 
și zîmbet cald.
Acest oraș înalt 
care poartă-n pieptul lui 
un iureș năvalnic de flăcări 
și primăvara cîntecului meu”.

(Victor NIȚA, membru al cercului
literar „Flacăra")

Redacția a solicitat unor oameni ai muncii hunedoreni să-și spună părerea des
pre preiacerile înnoitoare din „cetatea de otel" a țării și din întreaga regiune.

Combinatul 
si oamenii lui>

AUREL STANCIU
maistru ofelar

Colectivul combinatului nostru a 
pornit cu spor la treaba chiar din 
prima zi a anului hotărît să îndepli
nească sarcinile ce-i revin în 1965, 
ultimul an al șesenalului.

Pentru noi toți, oțelari, laminoriștl. 
Jurnaliști constituie un puternic im
bold sarcinile puse de partid în fața 
oamenilor muncii și, în mod concret, 
celor din industria siderurgică. An
gajamentele însuflețitoare luate de 
combinatul hunedorean în întrece
rea socialistă vor fi de bună seamă 
îndeplinite și chiar depășite.

In aceste zile, cînd' întreaga țară

Tinerețea 
orașului

AURICA MOLDOVAN 
activistă a „Crucii Roșii"

i

se pregătește de alegeri, cînd fie
care dintre noi privește cu mîndrie 
bogatul bilanț al realizărilor, mă 
simt îndemnat să vorbesc despre 
transformările petrecute în Hune
doara.

Am devenit oțelar în anul 1948, în 
vremea cînd Hunedoara făcea pri
mii pași pe drumul dezvoltării ei. Am 
început să lucrez la vechile cuptoa
re și atît eu cît și ceilalți tineri care 
îndrăgiserăm frumoasa meserie de 
oțelar, eram în stare să stăm zi și 
noapte la gura cuptorului, lîngă 
muncitorii vîrstnici, pentru a învăța 
cît mai multe.

Pot spune că am crescut o dată 
cu combinatul, sub ochii noștri, ai 
oamenilor din „cetatea flăcărilor" 
s-au înălțat marile agregate siderur
gice, rod al politicii înțelepte a par
tidului de industrializare socia
listă. De la furnalele de 150 mc și 
cuptoarele de 60 tone, am ajuns să 
stăpînim azi furnale de 700 și 1 000 
mc și cuptoare Martin de 400 tone 
pe șarjă. Ne bucură cînd oaspeții 
din țară ori de peste hotare, care ne 
vizitează, au numai cuvinte de lau
dă pentru agregatele de înaltă me
canizare și automatizare pe care le 
mînuim.

Hunedoara de azi nu seamănă nici 
pe departe cu vechea uzină de ieri. 
Ea produce de peste 32 de ori mai 
mult oțel decît în 1948 și de 21 de ori 
mai multă fontă.

O dată cu Hunedoara siderurgică 
au crescut oameni cu înaltă califi
care, în stare să rezolve cele mai 
complexe probleme ale producției 
de metal. La oțelărie producem pes
te 2 milioane tone de oțeluri de 
înaltă calitate pentru întreaga indus
trie constructoare de mașini. La cup
toarele nr. 7 și 8, de 400 de tone, 
s-a atins capacitatea proiectată în 
numai 5 zile de la punerea lor în 
funcțiune. Aplicăm metode înaintate 
de lucru la reparația cuptoarelor, 
ceea ce înseamnă că anual se dau 
în plus 35 000 tone de oțel. Toți 
cei ce lucrăm la cuptoare sau 
la furnale, la bluming sîntem hotă- 
rîți ,ca prin munca noastră să îmbo
gățim istoria nouă a Hunedoarei.

saj. Copiii muncitorilor învață în 
școli noi și cred că n-ar fi lipsit de 
interes să arăt că numărul elevilor 
este astăzi mai mare decît toată 
populația Hunedoarei de acum 20 : 
de ani. Au fost construite casa de i 
cultură, unități sanitare, numeroase I 
magazine. Străzile orașului meu sînt ' 
în întregime asfaltate ; numai în ul
timii 4 ani au fost modernizate 
27 000 mp de străzi și s-au amena
jat 20 hectare de spații verzi.

Și viața culturală este bogată. La i 
dispoziția localnicilor stau 6 cluburi, i 
75 săli de cultură, 35 biblioteci, cu i 
peste 230 000 de volume. Siderur- 
giștii și constructorii, oamenii focu- I 
lui nestins, iubesc arta, cultura. A- 1 
vem aproape o sută de formații ar- | 
tistice cunoscute nu numai în oraș ci | 
și în întreaga țară.

Firește, toți cetățenii iubesc orașul 
natal, au cuvinte de laudă despre 
construcțiile ridicate în anii noștri. 
Hunedorenilor le este nespus de 
drag marele combinat și tot atît de 
mult orașul nou. Blocurile cu mii de 
apartamente, dintre care mai bine 
de 4 000 au fost construite în anii șe- 
Benalului, dau tinerețe vechiului pei

Cetățenii muncesc cu multă dra- | 
goste pentru buna gospodărire a i 
orașului. In circumscripția noastră, i 
unde mi-am desfășurat activitatea 
de deputată și unde acum sînt can
didată în alegerile de deputați pen
tru sfatul popular orășenesc, fie
care stradă are spații verzi, cu ar
buști si arbori ornamentali. Prin mun
ca patriotică a locatarilor s-au a- 
menajat solare și locuri de jogcă 
pentru copii, s-au plantat mii ’ de 
flori, imobilele sînt curate, bine în
grijite.

Orașul nostru se dezvoltă, e mereu 
tînăr. Anul acesta se vor construi 
870 de apartamente, o școală cu 16 
săli de clasă, magazine, se apropie 
de sfîrșit lucrările la complexul 
spitalicesc cu 700 de paturi. Pentru 
noi mîndria, satisfacția cea mai. 
mare este să ne vedem orașul me
reu mai frumos, mai bine gospodă
rit.

De la înălțimea 
schelelor

TRAIAN RUSU 
montor, șei de brigadă

De peste 15 ani sînt prezent pe 
schelele construcțiilor industriale. 
Am învățat și îmi place meseria de 
montor, care mi-a prilejuit atîtea 
bucurii. De cîte ori văd mari
le obiective, încerc un sentiment

Anii marilor
împliniri

OCTAVIAN FLOCA 
doctor în științe istorice

Bogat în fapte este trecutul isto
ric al regiunii Hunedoara, care din 
cele mai vechi timpuri a cunoscut 
asuprirea și exploatarea. Creatorii 
imenselor valori materiale, urmașii 
celor care au dus faima Daciei de 
odinioară, care au ținut sus steagul 
luptei pentru libertate în timpul răs
coalei lui Horia, Cloșca și Crișan, 
urmașii minerilor greviști care în ’29 
s-au ridicat la luptă împotriva ex
ploatării, și-au văzut împlinite nă
zuințele în anii luminoși ai socialis
mului.

O nouă istorie se făurește astăzi. 
Politica înțeleaptă a partidului a 
descătușat inițiativa creatoare a oa- 

de profundă satisfacție, știind că 
în fiecare dintre ele se află și o 
părticică din munca mea. îmi aduc 
aminte cu emoție că din 1948, o dată 
cu lucrările de modernizare a ve
chilor furnale și de construire a unor 
noi capacități de producție, Hune
doara este un adevărat șantier. Vo
lumul lucrărilor efectuate de con
structorii hunedoreni este uriaș. Aș 
vrea să fac unele comparații. Nu
mai în ultimii 10 ani s-a săpat atîta 
pămînt încît ar fi suficient pentru ri
dicarea unei piramide; s-au turnat în 
fundații milioane de metri cubi de 
beton, iar pentru transportul cons
trucțiilor metalice și utilajelor mon
tate n-ar fi deajuns nici un tren de 
33 000 de vagoane.

A fost ridicată din temelii întreaga 
Hunedoară. Dar cele mai frumoase 
și mai impunătoare construcții de 
care ne leagă amintirea atîtor 
zile și nopți de eforturi și bucu
rii, sînt furnalele de mare capa
citate nr. 5, 6 și 7, uzina cocsochimi- 
că și fabricile de aglomerare, oțelă- 
ria nouă, complexul de laminoare, 
frumoasele blocuri din orașul șide- 
rurgiștilor. N-a fost an în care pe 
harta Hunedoarei să nu apară noi 
obiective. Incepînd <^in 1962 au in
trat, treptat în funcțiune, laminoare- 
le automatizate pentru sîrmă, profile 
fine, mijlocii și benzi.

Iarna'sau vara, zi și noapte, cons
tructorii sînt mereu prezenți pe sche
le, adăugind noi contururi cetății de 
■metal a țării.

menilor muncii, a asigurat economiei 
regiunii o dezvoltare fără precedent. 
Un uriaș volum de investiții, îndrep
tat spre punerea în valoare a resur
selor materiale, a transformat Hune
doara într-o regiune puternic indus
trializată.

Cine nu cunoaște astăzi chipul nou 
al Hunedoarei — puternică inimă de 
oțel a patriei ? Valea Jiului, odinioa
ră vale a plîngerii, a devenit azi cea 
mai puternică bază carboniferă a 
țării. . O viață nouă pulsează în țara 
Moților și a Hațegului, în vechile 
cetăți ale Albei-Iulii și Devei, în lun
ca Mureșului, pe tot cuprinsul ' re
giunii, care dispune astăzi de o pu
ternică bază materială pentru răs
pândirea științei și culturii. Există as
tăzi 504 cămine culturale cu tot atî
tea biblioteci, 240 săli de cultură. La 
orașe și sate își desfășoară activita
tea rodnică peste 30 000 de artiști 
amatori.

In ceea ce privește învățămîntul, I 
în acest an el a cuprins aproape 
105 000 elevi și mai bine de 4 100 
cadre didactice. Este semnificativ 
faptul că numai în ultimii ani au fost 
date în folosință în orașele și satele 
regiunii .70 de școli noi. Regiunea 
este total cineficată, filmul pătrun- 
zînd pînă în creierul munților. Grija 
pentru om, pentru ocrotirea sănătății, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață constituie preo
cuparea centrală a politicii partidu
lui și statului nostru. Pentru oamenii 
de știință și cultură constituie un 
titlu de mîndrie și totodată o înaltă 
îndatorire patriotică, prezența activă 
în făurirea vieții noi, socialiste, pen
tru înflorirea patriei.

Perspective luminoase se deschid 
în fața acestei frumoase și bogate 
regiuni. Abia astăzi, în anii socia
lismului victorios, oamenii muncii 
dau înțeles deplin străvechiului 
nume de Dacia felix.

Imagini noi
SAMOILA DANE AS A 

tost activist 
al „Frontului plugarilor"

Nu-mi stă mie în puteri, acum, la 
75 de ani, să cutreier în lung și-n 
lat Hunedoara zilelor de astăzi, 
să-mi bucur privirile de frumusețea 
și tinerețea acestor meleaguri în a- 
nii socialismului. Știind toate cele 
cîte s-au înfăptuit, sub conducerea 
partidului muncitoresc, îmi îngădui 
să prezint în paginile „Scînteii", 
imagini ale trecutului și ale zilelor 
noastre.

...Era prin vara lui '33, Ia cîteva 
luni după luptele greviștilor de la 
Grivița. Doctorul Petru Groza, fiu 
înțelept și devotat al poporului, a 
chemat la Deva pe cei mai apro- 
piați colaboratori și activiști ai 
Frontului plugarilor. Am auzit a- 
tunci : .Muncitorimea și-a spus cu- 
vîntul la Grivița. Urmîndu-i pilda

Alta-i viața 
de miner

IOSIF COTOȚ 
miner pensionar

Noi, cei din generația mai veche, 
am trăit anii întunecați cînd minerii 
intrau în negura abatajelor diminea
ța, pe întuneric, și ieșeau noaptea. 

minunată, trebuie să-și spună cu- 
vîntul respicat și tare și țărăni
mea 1*  Și-n scurtă vreme, în centrul 
Devei s-au adunat peste 10 000 de 
țărani din satele Hunedoarei și Ba
natului, oameni din țările Moților, 
Zărandului și Hațegului. A fost o a- 
dunare cum n-am mai văzut pîn-a- 
tunci. Nici prefectura și nici jandar
mii n-au îndrăznit să ne atace.

Mai tîrziu, sub gorunul legendar 
al lui Horia de la Țebea la cîțiva 
pași de mormîntul lui Avram Iancu, 
Frontul plugarilor, sub conducerea 
partidului comunist și împreună cu 
alte organizații democratice, a în
cheiat prima alianță antifascistă. A 
fost un moment care a însemnat noi 
pași pe drumul alianței muncito- 
rești-țărănești, factor hotărîtor în 
victoria revoluției populare.

Astăzi s-a schimbat din temelii 
viața țăranilor de pe meleagurile 
hunedorene ca și a celor din în
treaga țară, porniți pe calea coope
rativizării socialiste.

Acum, cînd țara se pregătește de 
alegeri, tipărituri ale Consiliului re
gional al Frontului Democrației 
Populare vorbesc prin cifre și foto
grafii despre noua înfățișare a sate
lor hunedorene. Spune acolo că pe 
ogoarele înfrățite din regiunea noa
stră lucrează 1050 de tractoare, 
1141 semănători și mii de alte 
mașini. Cooperativele agricole de 
producție au astăzi în proprietate 
obștească peste 55 000 de bovine și 
mai bine de 115 000 ovine. M-am gîn- 
dit să dau aceste cifre, pentru că so
cotesc că ele arată viața nouă a ță
rănimii cooperatiste care își vede 
astăzi împlinite visurile de veacuri.

Pentru toate acestea ne îndrep
tăm cu recunoștință gîndul spre Par
tidul Muncitoresc Romîn, singurul 
partid din cîte am cunoscut vreoda
tă, oare pune întreaga sa politică 
în slujba poporului muncitor.

tîrziu, sleiți de puteri. Așa era la 
Vulcan, așa era la Lupeni, așa era 
peste tot, în această vale a cărbu
nelui... In 1932, minele Vulcan, Dîlja 
și Lonea au fost închise. 16 000 de 
oameni au fost azvîrliți pe dru
muri.

Ca unul care aproape 40 de ani 
am purtat în adîncuri lampa de mi
ner, vreau să vorbesc despre viața 
de astăzi a acestui detașament 
înaintat al clasei muncitoare.

In primii ani ai industrializării so
cialiste, după ce trecuseră aproape 
două decenii de paragină, de la 
Vulcan s-a scos din nou cărbu
ne. Ne amintim cu emoție de cuvin
tele muncitorești, pline de căldură și 
îmbărbătare, rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 1944, 
care arăta că Valea Jiului — vale a 
plîngerii — va deveni o vale a bucu
riei. A fost readusă la viață 
mina Lonea ; în vestul Văii Jiu
lui s-a deschis noua mină Uri- 
cani. Aceste începuturi au fost con
tinuate, pe măsura dezvoltării con
tinue a economiei naționale. In pri
mele zile ale acestui an a început 
să producă mina Dîlja; se lu
crează la deschiderea noii mine de 
la Paroșeni.

Altele sînt și condițiile de muncă 
ale minerilor. In tot mai multe aba
taje și lucrări de înaintare se află 
pluguri de cărbune, combine, have- 
ze, mașini de încărcat și alte utilaje 
de mare productivitate. Statul alocă 
anual sume importante de bani pen
tru protecția muncii minerilor.

Privesc azi Valea noastră. In ea 

pulsează o viață nouă. Vulcanul —- 
orașul mort din '32 — poartă acum 
chipul noilor așezări ale țării. Blocu
rile parcă se iau la întrecere în înăl
țime cu moderna uzină de preparare 

I a. cărbunelui. Asemănătoare sînt 
cartierele noi din Lupeni, Petroșeni, 
Petrila, Lonea și cel mai tînăr oraș 
al regiunii — Uricani. După cîte cu
nosc, s-au dat în folosința minerilor 
noștri 12 200 de apartamente, dintre 
care 5 250 în ultimii patru ani. La 
Petrila și Lonea s-au construit clu
buri muncitorești, iar la Petroșeni 
se află în construcție o casă mare 
de cultură. întreaga Vale a Jiului se 
mîndrește cu Institutul de mine drn 
Petroșeni, care a format pentru in
dustria noastră extractivă, peste 
1 500 de specialiști, iar alți 1 500 se 
află pe băncile facultăților.

Am dat aceste cifre pentru a arăta 
de cită grijă și prețuire se bucură 
Valea Jiului din partea partidului și 
statului. Minerii prețuiesc această 
grijă, scoțînd la „ziuă", din inima 
munților, milioane de tone de căr
bune.

__________________________________

Cei care preiau 
ștafeta

DUMITRU ROTARAȘU 
ucenic

La cei 15 ani ai mei, ce aș putea 
să spun ? M-am născut în anii refa
cerii Hunedoarei și, de fapt, vîrsta 
mea este aceeași cu a noului combi
nat, cu a orașului. Totul s-a ri
dicat sub ochii mei : uzina, școala, 
casa în care locuiesc. Chipul' vechii 
așezări, al cuptoarelor rudimentare, 
îl cunosc doar din fotografii, din po
veștile vîrstnicilor.

Trăiesc ani minunați. Generația 
mea simte din plin căldura și grija 
părintească a partidului. Tata e o- 
țelar și-i prețuiesc meseria. Știu că 
se bucură de cinstire și vreau să 
pășesc pe urmele lui. Pentru asta 
mă vedeți acum în uniforma școlii 
profesionale, alături de alți 1 800 de 
elevi. Ne pregătim pentru a deveni 
schimbul de mîine al combinatului. 
Avem ce ne trebuie : școli spațioa
se, cadre didactice pricepute, labo
ratoare bine înzestrate. învățăm cu 
temei meseria, lîngă furnal, cuptor 
sau laminor, acolo unde mîine vom 
lucra. Avem alături de noi meșteri 
de înaltă calificare, care ne cresc 
cu dragoste, dăruindu-ne din expe
riența anilor de muncă. Iar noi ne 
străduim să învățăm carte și mese
rie cît mai bine.
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In lumea științei și tehnicii
GRAVITAȚIA
Șl RAZELE DE LUMINĂ
• Efectul Mdssbauer • Experiențe de o precizie 
iremaiîntîlnitâ • Aplicații: de la studiul nucleului 
atomic la cel al polimerilor sintetici

La marginea orașului american 
Cambridge, pe teritoriul universi
tății Harward, se înalță un turn 
metalic de 22 m. In interiorul lui, 
nici un fel de scări, doar un tub 
,de masă plastică umplut cu heliu, 
știut fiind că acest gaz absoarbe 
mult mai slab radiațiile decît aerul. 
Rostul turnului este să servească la 
experiențe de fizică. Aici a fost ve
rificată, în condiții de laborator, ce
lebra teză a lui Einstein că energia 
cuantelor de lumină, a fotonilor * **) * *),  
este supusă influenței gravitației. în 
acest scop a fost plasată sus, în vîr- 
ful turnului, o sursă de radiații, iar 
jos, la nivelul pămîntului, un cris
tal absorbant de fotoni și un contor. 
Ce s-a observat ? Cristalul absorbea 
mai puține radiații, decît atunci cînd 
sursa era situată, la același nivel, 
edică tot la pămînt.

♦) Fotonul reprezintă o cuantă de 
lumină, de raze Roentgen sau gama.

**) Atomi liberi sînt acei atomi care 
jiu sînt ținuți laolaltă prin forte de 
legătură.

« Continentul antarctic — după mă
surătorile efectuate de cercetăto
rii sovietici — are o întindere de 
13 996 000 km p, volumul ghețuri
lor care îl acoperă fiind de 
23 920 000 mc, iar grosimea medie 
a banchizelor de 1 710 m.

• Aviația modernă cere combusti
bili tot mai eficienți, de mare 
densitate și bogați în hidrogen. 
„Carbojet“-ul realizat în Franța, 
pe bază de huilă, și încercat re
cent la avioane cu reacție, este cu 
10 la sută mai dens decît com
bustibilii obținuți din țiței. Cu 
aceeași capacitate a rezervoarelor 
se va putea parcurge o distanță 
mai mare, inconvenientul este 
însă greutatea sporită a noului 
combustibil. Deci nu s-a spus încă 
ultimul cuvînt în competiția din
tre combustibili proveniți din 
cărbune sau țiței.

• în unele regiuni din sud-estul Po
loniei apar, după constatările 
geologilor polonezi, hornuri kim- 
berlitice, formații care cuprind 
pe lingă alte minereuri și dia
mante. în împrejurimile localită
ților Legnica și Zlatorija au fost 
descoperite minereuri ce însoțesc 
de obicei apariția diamantelor.

• După cum relatează revista 
„Mechanical Engineering" în pre
zent se studiază posibilitatea fo
losirii materialelor armate și a 
altor materiale pentru confecțio
narea de arcuri. Tn multe cazuri 
sticla poate fi un bun material 
pentru arcuri, dat fiind că struc
tura ei este amorfă și poate lucra 
la un număr nelimitat de cicluri, 
posedă o înaltă rezistență la în
tindere, este rezistentă la coroziu
ne și costă mai ieftin decît oțelul.

• în Japonia a fost fabricat un oțel 
deosebit de rezistent la presiuni 
înalte. El rezistă Ia o presiune de 
1 000 kg pe milimetrul patrat, iar 
producătorii afirmă că este tot 
atît de ușor fuzibil ca și oțelul 
care rezistă la presiuni de numai 
60 sau 80 kg pe milimetrul patrat.

Pentru a înțelege acest fenomen 
trebuie să reamintim unele proprie
tăți ale nucleelor atomice.

Nucleul atomului — minuscul re
zervor de energie — poate avea e- 
nergii mai mari sau mai mici. La 
nivelul cel mai jos de energie, nu
cleul se află în așa-numita stare 
fundamentală și prezintă o mare 
stabilitate. în stările cu energii mai 
mari decît ale stării fundamentale, 
denumite „stări excitate", nucleul 
nu persistă decît un timp foarte 
scurt, de ordinul miliardimilor de 
secundă și chiar mai puțin. Din sta
rea excitată el revine în cea fun
damentală, emițînd (în majoritatea 
cazurilor) un foton gama. Prin ab
sorbția unui foton gama, adică prin 
procesul invers, nucleul poate fi a- 
dus din nou la o stare cu energie 
mai înaltă. Pentru realizarea ab
sorbției este necesar însă ca aceas
tă cuantă gama să posede o energie 
strict egală cu energia de excitare a 
nucleului (diferența dintre energia 
nucleului excitat și a stării funda
mentale). Prin urmare, fotonul gama 
emis de un nucleu excitat, întîlnind 
un nucleu de același tip, aflat însă 
în stare fundamentală, ar trebui să-l 
aducă — absorbit fiind de către a- 
cesta din urmă — în aceeași stare 
excitată în care se afla înainte de 
emisie nucleul emițător. în realitate 
însă, nu în toate cazurile are loc ab
sorbția fotonilor gama emiși de un 
nucleu identic cu cel absorbant.

Astfel, dacă atomul care conține 
nucleul emițător este liber *♦),  de e- 
xemplu în cazul unui gaz, energia 
fotonului gama emis nu va fi egală 
cu energia de excitare a nucleului. 
Care să fie cauza ? Analogia cu fe
nomenul care se produce la o armă 
de foc în momentul în care pornește 
glontele ne permite să înțelegem a- 
ceastă micșorare de energie a foto
nului gama. în explozie, cea mai 
mare parte a energiei eliberate este 
preluată de glonte, o fracțiune mică 
însă revine și armei, manifestîn- 
du-se sub forma reculului. Un 
recul asemănător suferă și nu
cleul la emiterea unui foton gama, 
cînd preia și el o mică parte 
din energia tranziției nucleare. 
Din această cauză, radiațiile gama 
sînt emise cu o energie mai 
mică și nu mai pot excita alt nu
cleu. Pentru a se realiza totuși ab
sorbția nucleară, energia fotonului 
trebuie mărită. în acest scop cerce
tătorii au imaginat diferite metode 
bazate în esență pe imprimarea unei 
mișcări nucleului ca să poată com
pensa energia de recul pierdută.

în cazurile în care energia radia
ției gama nu este prea mare, pentru 
compensarea reculului este sufici
entă viteza atomilor, datorată 

Magnetofonul a Început să albă un concurent serios : magnetoscopul, un aparat In stare să înregistreze și 
sunetul și Imaginea. !n fotografie II vedem pe Yves Montand manlpultnd un asemenea aparat

agitației lor termice, chiar și la 
temperatura camerei. Un asemenea 
caz — absorbția de radiații gama cu 
energia de 129 de kiloelectronvolți, 
emise de nucleele de iridiu 191 — a 
fost studiat cu cîțiva ani în urmă 
de tînărul fizician german Rudolf 
Mcssbauer. Pentru a se convinge de 
inexistența absorbției la tempera
turi joase, cum este cea a oxigenu
lui lichid, cînd agitația termică a 
atomilor este foarte slabă, MCssbau- 
er a procedat la răcirea sursei de 
radiații. El a constatat însă, împo
triva așteptărilor, că numărul foto
nilor absorbiți de iridiul 191 nu scă
dea, ci creștea. Ce se întîmplase ? 
Nucleele care emiteau radiațiile 
gama făceau parte din rețeaua cris
talină a unui corp solid, iar dato
rită legăturilor puternice dintre a- 
tomii rețelei cristaline, reculul pro
dus la emisia radiațiilor era preluat 
de întregul cristal și practic redus 
la zero. Fotonii emiși aveau astfel 
energia necesară excitării nucleelor, 
absorbția devenind posibilă. S-a 
demonstrat prin calcule că pre
luarea reculului de către întregul 
cristal depinde de temperatură și 
este cu atît mai mare cu cît tempe
ratura este mai scăzută. Deci, exact 
contrariul celor presupuse anterior. 
Pentru descoperirea acestui efect, al 
emisiei și absorbției fără recul, 
Mcssbauer a fost distins cu premiul 
Nobel în anul 1962. Fenomenul, de
numit „efectul Mossbauer", permite 
detectarea unor procese care produc 
o modificare infimă a energiei foto
nilor gama, energia lor putînd fi mă
rită sau micșorată, după cum sursa 
de radiații es.te mișcată în același sens 
sau în sens opus direcției de pro
pagare a radiației gama. Astfel în 
turnul de la Harward, reducerea 
absorbției de către cristal a fotoni
lor emiși de sursa din vîrful turnu
lui se datora creșterii energiei fo
tonilor determinată de „căderea" lor 
de la înălțimea turnului de 22 m. 
Fotonii depășeau astfel, de pe urma 
influenței gravitației, energia strict 
necesară pentru a provoca în crista
lul absorbant trecerea nucleelor din 
starea fundamentală în cea excitată. 
Mișcîndu-se sursa din turn în sus, 
se micșora energia, dar creștea, în 
funcție de viteză, absorbția de fo
toni. Cunoscîndu-se vitezele de de
plasare, s-a putut calcula cu preci
zie creșterea de energie a fotonilor 
cauzată de gravitație, demonstrîn- 
du-se exactitatea tezei lui Einstein.

Aplicațiile efectului Mcssbauer 
sînt numeroase : studiul structurii 
nucleului și a caracterului cîmpuri- 
lor care influențează emisia de fo
toni, a corpului solid și a diferitelor 
caracteristici ale rețelei cristaline, 
precum și a cîmpurilor lor interne 
— electrice și magnetice. Efectul 
Mcssbauer își găsește aplicare în 
studiul cristalelor și aliajelor mag
netice, care au numeroase utilizări 
practice. Tehnica experimentală ba
zată pe acest fenomen îngăduie stu
dii foarte precise asupra modifică
rii rețelelor cristaline supuse unor 
compresiuni puternice, asupra con
dițiilor particulare de legătură a a- 
tomilor de la suprafața cristalului, 
asupra influențării de către ultra
sunete a mișcării atomilor în corpul 
solid etc. Semiconductorii de aseme
nea pot fi studiați cu ajutorul e- 
fectului Mcssbauer, îndeosebi modi
ficarea proprietăților acestora prin 
introducerea unor impurități. în ul
timul timp, sînt cercetați cu ajuto
rul acestui efect și polimeri sintetici 
ale căror aplicații practice sînt bine
cunoscute, fără ca prin aceasta po
sibilitățile de aplicare a efectului 
Mcssbauer să fi fost epuizate.

Alexandru BERINDE
lector la facultatea de fizică 
a Universității din București 

„Prieteniile" 
celulelor 
embrionare

O experiență interesantă a doi bio
logi francezi este relatată de către 
revista „Science et avenir": ameste- 
cînd într-un mediu de cultură celule 
embrionare, provenite de la vertebra
te diferite, celulele s-au asamblat în
tre ele, nu potrivit speciei lor de ori
gine, ci potrivit funcției. Astfel celule 
renale s-au asociat cu alte celule re
nale, celule de piele cu altele de 
aceeași categorie. Văzînd acest fapt, 
biologii au introdus în cultură celule 
embrionare de piele, provenite de la 
șoareci și pui de găină. După un 
timp, celulele s-au organizat, formînd 
o pieliță la care puteau fi observate 
unele începuturi de păr și glande 
sudoripare.

Sudarea sub 
microscop

La Institutul de cercetări în tele
comunicații „Popov" din Praga s-a 
realizat un aparat de sudură pentru 
îmbinarea firelor extrem de subțiri. 
Instalația permite sudarea unor fire 
metalice cu diametrul de 0,0001— 
0,0005 mm, la punctele de ieșire a 
tranzistorilor. Pentru obținerea unor 
suduri corecte, operația este urmărită 
la microscop și proiectată pe un ecran 
de televiziune.

La 160 000 
de atmosfere

Cu ajutorul unor puternice explo
zii, savanți australieni au reușit să 
supună apa obișnuită unei presiuni 
de 160 000 de atmosfere. Cu acest 
prilej au constatat că temperatura

Radiomicrofonul construit în labo
ratorul catedrei de radiocomuni- 
cații a Institutului politehnic Bucu
rești servește la transmisii fără fir 
în săli de spectacole și platouri de 

filmare.

apei s-a ridicat la 1300 grade C, 
densitatea ei a crescut de două ori și 
că a obținut proprietățile unui acid. 
S-a observat, de asemenea, că la pre
siuni de acest ordin, sulful devine 
bun conducător de electricitate. Sa- 
vanții consideră că presiunile enorme, 
exercitate în fracțiuni de secundă, 
transformă sulful în metal.

Hîrtie de filtru 
din sticlă

în Suedia a fost realizată o hîrtie 
de filtru din fibre de sticlă cu aju
torul căreia se pot separa, cu o si
guranță de 99,998 la sută, particule

Civilizații în alte lumi
Enigmatice semnale radio din Cosmos

Din două locuri de pe cerul 
nocturn, situate în constelațiile 
Săgetătorul și Pegasul, s-su 
recepționat semnale radio 
neobișnuite. Locurile respecti
ve, descoperite încă în I960, 
se află consemnate în catalo
gul surselor cosmice de unde 
radio cu denumirea de CTA-21 
și CTA-102. In 1963, astrono
mii K. I. Kellermann (T. H. 
California—S.U.A.), R. G. Con
way (Observatorul radioastro- 
nomic Jodrell-Bank — Anglia) 
și R. F. Long (Universitatea 
din Cambridge — Anglia) au 
atras atenția asupra particula
rităților pe care le prezintă 
semnalele radio emise de a- 
cesfe surse : ambele sînt a- 
proape punctiforme, iar semna
lele lor, extraordinar de pu
ternice, sînt emise pe frecven
ța de 900 megaherfzi, frec
vență cu totul neobișnuită pen
tru sursele radiocosmice. Emi
sia pe aceste frecvențe oferă 
condiții optime, nefiind în ge
neral influențată 'de zgomote 
galactice, atmosferice și nici

CÎT CINTĂRIȚI?
Calcule complicate au condus pe 

unii cercetători la concluzia cu totul 
neașteptată că în timp ce eradica
rea cancerului ar prelungi durata 
medie de viață cu un an, eradica
rea obezității ar prelungi-o cu cinci 
ani. Aceasta, pentru că aterosclero- 
za, care stă la baza infarctelor de 
miocard, a insuficienței cardiace și 
a apoplexiilor, adică a principalelor 
cauze de moarte la vîrstă medie și 
înaintată, e favorizată sau agravată 
în mod evident de depășirea greu
tății normale. Lista bolilor favorizate 
de obezitate nu se oprește însă 
aici. Ea continuă cu hipertensiu
nea arterială, varicele, constipația, 
și hemoroizii, artrozele, emfizemul și 
insuficiența respiratorie cronică, pi
ciorul plat, unele boli de piele etc. 
în sfîrșit, la obezi riscul operator 
este mult mai mare, nașterile mai 
complicate.

Chiar înainte de apariția compli
cațiilor, capacitatea de muncă a o- 
bezilor scade. Aceasta este ușor de 
înțeles dacă ne gîndim că obezul 
este de fapt în situația unui om cu 
greutatea normală dar care este si
lit să poarte în permanență și inutil 
un geamantan bine umplut. In aces
te condiții oboseala este mai mare, 
uzura articulațiilor și a inimii mai 
rapidă și respirația mai dificilă.

Majoritatea oamenilor nepreveniți 
înțeleg prin obezitate acele cazuri, 
evident rare, care depășesc 140—150 
kg. Aceasta este o greșeală. Definim 
obezitatea ca depășirea greutății 
normale*)  cu 20 la sută sau mai 
mult, cu condiția ca surplusul pon
deral să nu se datoreze acumulării 
de lichide (edeme) sau dezvoltării 
masei musculare, ca la atleți, ci a- 
cumulării de grăsime.

Factorii din al căror dezechilibru 
poate rezulta obezitatea sînt doi : 
consumul de alimente, deci aportul 
de calorii și efortul fizic, adică chel-

*) Se consideră greutate normală, 
numărul de cm. care depășesc 1 m 
din înălțime, exprimat în kg, cu o to
leranță de plus-minus 10 la sută. 

mai mari de 1/3 000 mm. Fibrele sînt 
din sticlă de borosilicat și rezistă la 
temperaturi de pînă la 700°C. Aerul 
trimis prin acest filtru ajunge în par
tea cealaltă complet steril, liber de 
praf și alte particule. Filtrul poate fi 
folosit cu succes în laboratoare bac
teriologice. agregate de filtrare pen
tru săli de operații, în industrie etc.

Fixarea nisipurilor
Secția de pedologie a Institutului 

central de cercetări agricole din Bucu
rești a experimentat un nou procedeu 
de fixare a nisipurilor și solurilor ni

Mica maimuță 
trăiește de la 
nașterea el (prin 
cezariană) in
tr-un mediu ste
ril, lipsit de ger
meni. Se poa
te studia astfel 
comportarea or
ganismului ani
mal la diferiți 
agenți patogeni 
luați izolat, ino

culați ulterior.

de cele proprii receptoarelor. 
In această frecvență, semnale
le cosmice pot fi recepționate 
cel mai clar pe Pămînt.

Ce reprezintă aceste sem
nale î Provin ele de la ființe 
inteligente de pe alte corpuri 
cerești, ființe care le emit în 
spațiu cu ajutorul unor gigan
tice emițătoare î Sînt ele oare 
provocate de îndepărtate cioc
niri și explozii cosmice I „Ab
solut exclus I", afirmă astro
nomii sovietici I. Șklovski și 
N. Kardașev.

Intr-un articol publicat în 
„Asfronomiceski jurnal" și in
titulat „Civilizații în alte lumi", 
N. Kardașev își expune păre
rea despre radiosursele CTA-21 
și CTA-102. Este lucru firesc 
ca, la un moment dat, pe orice 
planetă locuită de ființe rațio
nale să se ajungă la epuizarea 
tuturor surselor de energie — 
țiței, cărbune, gaze și chiar 
materiale fisionabile. Totuși, 
necesitățile de energie ale 
„omenirii" sînt fot mai colo-

sale. Singura posibilitate care 
se deschide este folosirea di
rectă și pe scară largă a ener
giei solare. Omenirea va trece 
astfel, după cum susține și pro
fesorul F. G. Dyson de la 
Institute for advanced Study dm 
Princeton, de la „civilizația de 
gradul 1“ la „civilizația de gra
dul ll“. Energia solară va fi fo
losită în această fază prin aran
jarea materiei altor planele și 
planetoide în așa fel incit să în
conjoare Soarele, pentru a face 
posibilă utilizarea totală a e- 
nergiei sale. Milenii mai tîr- 
ziu, cînd și această sursă va fi 
epuizată, în „civilizația de 
gradul III", omenirea respec
tivă va trebui să-și supună 
energia miliardelor de sori ale 
unui întreg sistem galactic.

Dar să ne întoarcem la 
CTA-21 și CTA-102. Ele cores
pund condițiilor stabilite de 
Dyson și Kardașev pentru „ci
vilizații de gradul II". (Men
ționăm că Dyson le-a formulat 
încă în 19-59, înainte de des-

Obezul esie în situa(ia unui om cu 
greutate normală care poartă în 

permanență un geamantan

tuiala de calorii. Să ne gîndim, de 
pildă, că în 25 de ani de activitate 
un om normal poate consuma 12 
tone de alimente, fără ca greutatea 
lui să varieze în medie cu mai mult 
de 1 kg. Aceasta înseamnă că exis
tă o funcție reglantă care acordă 
permanent nevoile și cheltuielile ca
lorice. Această funcție, care e asi
gurată de anumiți centri nervoși din 
baza creierului, menține ceea ce nu
mim echilibrul „balanței energetice", 
adică echilibrul între încasările și 
cheltuielile de energie ale organis
mului. Sînt mulți factori care pot de
regla balanța energetică. Obiceiul 
de a mînca mult — care din cauza 
insistenței părinților e transmis copi
ilor de la vîrste fragede — este însă 
principalul factor de îngrășare.

Unii obezi ne vor demonstra că el 
nu mănîncă mult, cl, de fapt, mal 
puțin decît alțl membri ai familiei, 
care nu sînt grași. Ei au șl nu au 
dreptate. în primul rînd, obezii sînt 
de regulă mal sedentari, evitînd e- 

sipoase cu ajutorul preparatului sinte
tic „Aracit-Sf". Acest produs a fost 
realizat la Uzinele chimice Rîșnov, 
după tehnologia stabilită de specia
liști ai secției de pedologie și de la 
Institutul pentru construcții și mate
riale de construcții. „Aracit-Sf“ apli
cat o dată cu lucrările ce se fac înain
te de semănat, a ajutat la fixarea și 
formarea structurii solurilor nisipoase, 
pe care culturile de porumb și sorg 
s-au dezvoltat bine. Preparatul permi
te pătrunderea apei în sol și împiedi
că totodată evaporarea ei. El nu este 
atacat de microorganismele din sol și 
nici nu stînjenește activitatea acestora.

coperirea celor două radio- 
surse enigmatice). Astfel, cor
purile cerești. în care există 
acest tip de civilizație, avînd 
soarele central acoperit de un 
văl de materie, nu emit lu
mină vizibilă, ci doar radiații 
infraroșii (adică de căldură) ți 
unde radio. Intr-adevăr, CTA-21 
și CTA-102, deși existența lor 
este indiscutabilă, nu pot li 
văzute pe fotografiile cele mai 
precise, făcute la telescopu- 
rile optice. Pe de altă parte, 
radioemisia unei superciviliza- 
ții trebuie să fie, firește, Cit 
mai lipsită de deformări, iar 
sursa Cît mai punctiformă. Toc
mai acesta este cazul emisiilor 
celor două surse cosmice. Cal
culele astrofizice par, de ase
menea, să sprijine ipoteza ce
lor două supercivilizații de 
gradul II, care, după toate 
aoarențele, au pus stăplnire 
pe sistemele lor solare și co
munică cu lumea exterioară 
prin semnale radio.

forturile fizice care-i obosesc foarte 
repede. De aci rezultă o economie 
implicită de calorii. în al doilea 
rînd, stratul de grăsime de sub pie
le e un bun izolator termic și obezul 
pierde mai greu căldura decît un 
om slab, ceea ce restrînge evident 
cheltuielile de calorii. Este evident 
deci că obezitatea constituită nu are 
nevoie de multe calorii pentru a se 
întreține. în schimb, în faza de în
grășare, excesul alimentar este o- 
bligatoriu. Această perioadă se situ
ează uneori cu ani sau zeci de ani 
în urmă. De multe ori, excesul ali
mentar nu este un adevărat „abuz". 
Este suficientă depășirea zilnică a 
nevoilor calorice reale cu numai 150 
calorii, adică cu o felie de pîine cu 
unt, pentru a cîștiga în decurs de 
10 zile aproape 250 g în greutate, 
iar în ceva mai mult de 3 luni 2,5 
kg. în mod normal, în zilele urmă
toare abuzului alimentar, datorită 
scăderii compensatorii a poftei de 
mîncare, organismul suprahrănit re
vine la greutatea normală sau își 
mărește cheltuiala de energie pro
porțional cu aportul de calorii. E 
ceea ce se întîmplă cu omul normal 
cînd, după o masă copioasă, el sim
te nevoia unei lungi plimbări. Ase
menea mecanisme reglatorii func
ționează însă insuficient sau deloc 
la cei predispuși la îngrășare.

Considerațiile de mai sus indică 
și căile de urmat pentru prevenirea 
obezității. Evitarea abuzului alimen
tar este măsura cea mai aptă să pre
vină îngrășarea.

Celălalt factor generator de obe
zitate — sedentarismul — își are si 
el importanța lui. Pentru cei care 
prin natura muncii lor fac puțină 
mișcare, corectivul cel mai bun este 
fără îndoială sportul.

Prevenirea și tratamentul obezită
ții impun și o mai bună cunoaștere 
a alimentelor care „hrănesc fără să 
îngrașe". Proteinele, substanțele nu
tritive ce se găsesc mal ales în lap
te, iaurt, brînză, carne slabă și ouă, 
deși au o mare valoare nutritivă, 
nu favorizează depunerea de grăsi- 

UN FERMENT 
MIRACULOS

Doi microbiologi ucrainienl au 
descoperit un nou antibiotic, cu 
ajutorul căruia se vindecă cu 
succes numeroase afecțiuni. După 
cum relatează revista „Nedelea", 
s-a dovedit că acesta este un 
ferment, glucozooxidaza, care 
transformă glucoza obișnuită cu 
ajutorul oxigenului din aer. Apli- 
cînd cele mai noi metode care 
permit să se dirijeze procesele 
vitale ale microorganismelor, au 
fost obținute tulpini de mare 
productivitate ale unui mucegai 
microscopic care sintetizează glu- i 
cozooxidaza. S-a elaborat un 
procedeu industrial de obținere a 
unor preparate fermentative cu 
un grad înalt de puritate, sub 
formă cristalină. Cîteva miimi de 
miligram de ferment oxidează 
zeci de kilograme de glucoză, pot 
distruge microbi nocivi, pot pre- 
întîmpina alterarea multor pro
duse alimentare și chiar coroziu
nea metalelor, permit să se efec
tueze, repede și fără greș, ana
lize medicale.

Glucozooxidaza îmbină atît 
însușirile unui ferment, cît și cele 
ale unui antibiotic. Ea influen
țează activ asupra diferitelor mi
croorganisme, inclusiv asupra ce
lor rezistente la penicilină, strep- 
tomicină. biomicină și la alte an
tibiotice răspîndite. Medicii abia 
încep să studieze însușirile an
tibiotice ale glucozooxidazei, dar 
ei consideră de pe acum că pre
paratul va cunoaște vaste apli
cații, în special în chirurgie. La 
rîndul lor, agrobiologii se pro
nunță în favoarea folosirii ei pen
tru combaterea bolilor bacteriene 
ale plantelor agricole.

Glucozooxidaza nu a devenit 
încă un medicament, dar ea a și 
intrat în serviciul sănătății, în- 
tr-un alt rol. O coală de hîrtie im
pregnată cu acest preparat indi
că conținutul de glucoză dintr-un 
lichid. Fermentul cristalin per
mite să se determine cantitatea 
așa-numitei glucoze reale din li
chide, care pot conține și alte 
tipuri de zaharuri. Acest lucru 
este inaccesibil procedeelor pur 
chimice.

Și lucrătorii din industria ali
mentară an temeiuri suficiente 
pentru a afirma că acest ferment 
le este extrem de necesar Cu 
ajutorul glucozooxidazei. din di
ferite alimente se pot elimina 
oxigenul sau glucoza, prelun- 
gindu-se implicit în măsură con
siderabilă durata „vieții" unor 
produse 4 zecimi de gram de 
ferment sînt întrutotul sufi
ciente pentru a prelungi conside
rabil durata păstrării în bune 
Condiții a unui milion de bor
cane de zeamă de fructe. Dacă 
glucozooxidaza se împachetează 
în peliculă polimeră și apoi se 
introduce intr-un vas ermetic în
chis, în care sînt produse usca
te conținînd grăsimi, fermentul 
absoarbe cu repeziciune oxigenul 
și, în felul acesta, preîntîmpină 
alterarea alimentelor.

Procedeul său de preparare 
este relativ simplu și ieftin, el 
permițînd să se obțină simultan 
și alte produse.

me în corp. Alături de aceste ali
mente, legumele și fructele, princi
palele furnizoare de vitamine, se 
recomandă să întregească alimen
tația celor predispuși la obezitate. 
Multă lume consideră că apa în
grașă. Este o idee greșită, deoarece 
apa fiind lipsită de valoare calo
rică nu poate contribui la formarea 
țesutului gras. Dulciurile, făinoasele 
și pîinea sînt alimentele care predis- 
pun cel mai mult la îngrășare.

Așadar, restrîngerea consumului 
de dulciuri și făinoase, limita
rea moderată a consumului de 
grăsimi și înlocuirea acestora cu 
salate, carne sau brînză, lapte smîn- 
tînit, iaurt și fructe reprezintă baza 
profilaxiei și tratamentului obezită
ții.

Trebuie în sfîrșit Insistat asupra 
orarului de masă. Mulți cred că ne- 
mîncînd nimic dimineața luptă con
tra tendinței lor de a se îngrășa. 
Majoritatea celor care lucrează 
dimineața „sar" micul dejun. Re
zultatul e că ajung cu o poftă de 
mîncare exagerată la masa princi
pală a zilei, ceea ce îi determină să 
mănînce mai mult decît cer nevoile 
lor reale. S-a demonstrat că una și 
aceeași cantitate de alimente con
sumată la o singură masă sporește 
mai mult greutatea decît dacă est*  
împărțită în 3—4 mese.

Se înțelege că tratamentul obezi
tății sau cura de slăbire fără supra
veghere medicală nu are șanse de 
reușită. Există mijloace ajutătoa
re, ca gimnastica medicală medi
camentele, care scad pofta de mln- 
care. Dozate cu măsură ele pot fa
voriza slăbirea. Reușita depinde 
în primul rînd de colaborarea 
cu medicul consultant, de executa
rea strictă a prescripțiilor medicale. 
Aceste imperative au determinat în
ființarea unui centru de asistență 
medico-socială a obezilor la spi
talul Cantacuzino din Capitală, 
unde numeroși obezi sînt luați In e- 
vldență șl tratați. Rezultatele obți
nute aci dovedesc că obezitatea 
poate fl învinsă iar complicațiile el 
— evitate. Pentru aceasta e nevoie 
Insă de disciplină și perseverență.

Dr. Dan SDROBICI
asistent la Institutul medico- 
farmaceutlc București
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Semnarea Acordului comercial Informații

de lungă durată romino-francez
La palatul Consiliului de Miniștri 

a avut loc luni după-amiază solem
nitatea semnării Acordului comer
cial de lungă durată romino-francez, 
parafat în decembrie 1964 la Paris.

Acordul a fost semnat din partea 
R. P. Romîne de Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar din partea Franței 
de Valery Giscard d’Estaing, minis
trul finanțelor și afacerilor econo
mice.

La solemnitate au luat parte Gogu

★

Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

Au asistat Jean Louis Pons, am
basadorul Franței la București, pre
cum și persoanele oficiale care înso
țesc pe oaspete.

Cu prilejul semnării, Alexandru 
Bîrlădeanu și Valery Giscard 
d’Estaing au rostit scurte cuvîntări.

★

Luni după-amiază Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, a oferit un cocteil cu pri
lejul celei de-a 17-a aniversări a 
creării Armatei Populare Coreene. 
Au participat general colonel Mi
hail Burcă, general maior Ionel 
Vasile, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au luat parte 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă și atașați mi
litari. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
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„BILANȚUL A FOST MAI NEGATIV 
DECÎT SE PREVEDEA"

40000 de refugiați

Luni la amiază, Valery Giscard 
d’Estaing a oferit, la sediul Amba
sadei Franței, un dejun cu prilejul 
vizitei Sale în țara noastră.

Au luat parte Alexandru Bîrlă
deanu, Gogu Rădulescu, Corneliu 
Mănescu, Mihail Petri, Mircea Ma
lița și alte persoane oficiale. Au 
participat Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București, și per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete.

★
Luni seara, Alexandru Bîrlădeanu 

a oferit un dineu în cinstea lui Va
lery Giscard d’Estaing.

Au luat parte Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Corneliu 
Mănescu, Mihail Petri, Mircea Mali
ța și alte persoane oficiale. Au parti
cipat Jean Louis Pons, ambasadorul

Franței la București, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe oaspete.

înainte de dineu, în onoarea oas
petelui, a avut loc un concert la care 
și-au dat concursul soliști vocali și 
instrumentali.

★
Ministrul finanțelor și afacerilor 

economice al Franței a făcut în 
cursul zilelor de simbătă și dumi
nică o vizită în regiunile Banat și 
Brașov.

în același timp, persoanele oficia
le care însoțesc pe oaspete au făcut 
o călătorie pe Valea Prahovei, au 
vizitat Uzinele de utilaj petrolier 
„1 Mai", rafinăria Brazi, precum și 
Uzinele de tractoare din Brașov.

Luni, oaspeții au vizitat Muzeul 
de artă al R. P. Romîne. (Agerpres)

Stu d e n ți în
SINAIA (coresp. „Scînteii"). — Pe 

Valea Prahovei ca și în cabanele din 
Bucegi își petrec vacanța de iarnă 
peste 2 300 studenți din toate cen
trele universitare ale țării. Încă din 
primele zile au fost organizate nu
meroase manifestări cultural-sporti
vi. Grupuri mari de studenți au fă
cut excursii în diferite puncte turis- 
tite la Piscul Cîinelui, Stînca Ana, 
la Urlătoare etc. In săli și cluburi au

vacanță
loc campionate de șah și de tenis de 
masă, spectacole prezentate de către 
studenții din centrele universitare 
Iași, Cluj și București. La concursul 
de muzică ușoară participă soliști vo
cali din toate centrele universitare. 
Vor avea loc un simpozion „Ion 
Creangă", o consfătuire a cenacluri
lor literare studențești, precum și 
concursuri „Cine știe, ciștigă" pe 
teme diferite.

Ziarul „COMBAT* 1 a publicat următorul 
comentariu asupra întrunirii de săptămî- 
na trecută a Consiliului ministerial al Pie
ței comune:

«Cei șase» nu s-au așteptat la un mi
racol de la întîlnirea miniștrilor afaceri
lor externe care s-a încheiat săpfămîna 
trecută la Bruxelles. Se așteptau totuși 
ca bilanțul să fie mai pu)in negativ. Nici 
o problemă nu și-a găsit rezolvarea : nici 
în ce privește relațiile comunității cu 
fările ter(e, nici în ce privește fuzionarea 
executivelor (organele de conducere ale 
organismelor vest-europene — Piafa co
mună, Comunitatea Europeană a Cărbu
nelui și Ofelului și Euratom — n. r.) 
și nici, mai ales, în ce privește fixarea 
calendarului pentru anul în curs. Acest 
punct capital a dat naștere unor noi de
zacorduri franco-germane, cele două părți 
avînd o concepfie diferită asupra ordinei 
de prioritate a problemelor ce urmează 
să fie abordate.

Franța dorește, înainte de toate, de- 
săvîrșirea piefei comune agricole și nu 
va accepta realizarea completă a piefei 
comune industriale pînă la 1 iulie 1967, 
cerută de Bonn și susfinută de execu
tivul C.E.E., decît dacă politica agrico
lă comună va deveni pe de-a întregul o 
realitate. Republica Federală dorește 
însă o angajare, de pe acum, pe calea 
desfiinfării barierelor vamale între «cei 
șase» și acordă în mod hotărîf prio
ritate industriei. Kurt Schmuecker, mi
nistrul economiei din Republica Federa
lă, a lăsat să se înțeleagă că trebuie

să se renunțe la ceea ce numește o «Eu
ropă a scadentelor» (adică o politică de 
presiuni și ultimatumuri), finind seama 
că Bonn-ul a făcut un efort de bună
voință, la 15 decembrie, în legătură cu 
prețul unic la cereale.

Nu s-a găsit o soluție nici pentru 
«problema sediului», legată de fuziona
rea executivelor comunității. Luxembur
gul, care va pierde sediul C.E.C.O. (Co
munitatea Europeană a Cărbunelui și Oțe
lului) și care, vrînd-nevrînd, a trebuit să 
renunțe la orice speranță de a găzdui par
lamentul european, a refuzat să-și dea 
consimțămîntul la această operație. El 
vrea ca renumele de «oraș european» 
al capitalei sale să nu se piardă cîtuși de 
puțin.

Problema relațiilor Pieței comune cu 
Austria, Spania, Nigeria n-a putut fi dis
cutată decît foarte pe scurt.

Dezacordul «celor șase» asupra subiec
telor în discuție paralizează orice pro
gres și această situație va continua afîta 
timp cît, pentru un motiv sau altul, o 
țară sau mai multe vor opune veto-ul 
lor soluțiilor preconizate. In ce privește 
«runda Kennedy», nesincronizarea fazelor 
între americani și executivul Piefei co
mune este completă, cel pufin în mod 
provizoriu. Trimisul special al președinte
lui Johnson la Bruxelles, Christian 
Herter, a înfeles foarte bine că nu 
va obfine pînă în luna aprilie nici o 
«ofertă specială», ținînd seama că C.E.E. 
trebuie mai întîi să ducă la bun sfîrșit 
propria sa politică agricolă, s-o scoată la 
capăt cu problema laptelui, a cărnii și că 
«cei șase» trebuie de asemenea să se în
țeleagă în prealabil asupra reglementării 
financiare în ansamblu. «Runda Kennedy» 
este de altfel o negociere angajată de mai 
mulfi ani și va mai cunoaște urcușuri și 
coborîșuri. Nimic nu e presant...

din Guineea portugheză

Trimisul special al ziarului „LE 
MONDE" relatează din Senegal despre 
soarta miilor de refugiați din Guineea 
portugheză.

— Un copil a venit să mă prevină că 
sosesc portughezii, că ei arestează pe 
bărbați și dau foc colibelor. Am spus 
soției că plecăm în Senegal. Noi am por
nit la drum și am mers pînă aici fără 
să ne oprim.

Bărbatul acesta, îmbrăcat în haine de 
pînză decolorate și sfîșiate, vorbește în
cet, aproape în șoaptă. Cîți oameni se 
află în jurul lui ? Două sau trei sute, 
toți în zdrențe, cu fețele trase de obo
seală. Istoria pe care o povestesc oame
nii aceștia prefectului din Sedhiou (Se
negal) este întotdeauna Ia fel: au fu
git de război, din cauza lipsei de sigu
ranță, de teamă. Colibele lor au fost 
arse, hambarele jefuite, iar vitele 
doborîte. Ei au .părăsit totul pentru a-și 
căuta adăpost în Senegal. Locuitorii din 
satul de frontieră, pe care noi am ve
nit să-i vizităm, sînt frații lor de sin
ge. Aceștia s-au strîmtorat ceva mai 
mult în colibele lor, au împărțit cu re- 
fugiații orezul și meiul lor. Dar satele 
din provincia Casamance sînt sărace și 
posibilitățile lor încep să fie depășite 
de numărul celor care sosesc. Autorită
țile locale încep să se neliniștească. Co
misariatul pentru refugiați, deschis de 
O.N.U. la Dakar, la cererea guvernului 
senegalez, dă ajutor celor mai sărmani.

Inti-una din serele Institutului de 
cercetâri hortiviticole.

Fabrica de zahâr din Tg. Mureș. Se lucreazâ din plin ziua și noaptea

Sesiune științifică 

la Institutul de cercetări 

hortiviticole

La Institutul de cercetări hortivi
ticole a început luni sesiunea anuală 
de referate științifice. Timp de trei 
zile specialiștii institutului vor pre
zenta rezultate ale activității lor 
științifice desfășurate atît în la
boratoarele proprii cît și în stațiu
nile experimentale. Referatele în do
meniul legumiculturii prezentate în 
prima zi au scos în evidență, între 
altele, realizările obținute în îmbu
nătățirea sortimentului de legume 
prin introducerea în cultură a unor 
noi soiuri și hibrizi caracterizați prin 
producții ridicate și de calitate, prin 
rezistență la boli și dăunători. în 
domeniul pomiculturii au fost prezen
tate realizările privind metode noi 
în ameliorarea soiurilor, de plan
tare și întreținere a viilor, pre
cum și cu privire la realizările obți
nute în viile și livezile plantate pe 
terase. Alte comunicări s-au referit 
la tehnologia vinificației, la stabilirea 
unor soiuri valoroase de trandafiri.

„Politica imixtiunilor 
acționează ca un bumerang"

Cunoscutul comentator american Wal
ter Lippmann semnează în ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE" un arti
col în care analizează unele probleme 
ale politicii externe americane :

„Hotărîrea președintelui Johnson de a 
slăbi presiunile în favoarea propunerii 
de a se crea forțe nucleare multilaterale 
a fost luată în liniște. Dar aceasta a 
fost o hotărîre cu implicații pe un viitor 
mai îndepărtat. Chiar dacă ea nu în
seamnă sfîrșitul, cu siguranță că este un 
preludiu al sfîrșitului atitudinii noastre 
postbelice față de problemele continen
tului european.

în cursul anilor imediat următori răz
boiului, cînd Europa occidentală era 
ruinată, a fost construit un cadru ideo
logic pentru planul Marshall și pentru 
N.A.T.O. în acest cadru ideologic, Sta
tele Unite apăreau ca o imagine de 
călăuză și conducător al Europei.

Acum imaginea aceasta este complet

perimată. Ea nu reflectă refacerea Eu
ropei occidentale și nici rezultatele ob
ținute în ce privește destinderea „răz
boiului rece". Dar vechea noțiune a 
rolului nostru european este încă în
rădăcinată în mentalitatea unui mare nu
măr de americani, care acum se simt 
mînioși sau înșelați. Ei se simt „în
vinși", deoarece aliații noștri europeni 
nu mai dansează după melodia pe care 
noi obișnuiam s-o plătim pentru a fi 
cîntată. După părerea lor, dacă preșe
dintele Johnson ar fi făcut ceea ce tre
buie să facă, i-ar fi putut sili să reîn- 
ceapă dansul.

Consider, de aceea, drept un eveni
ment de mare importanță politică re
cunoașterea faptului că preocuparea 
noastră extravagantă față de problemele 
europene nu va mai putea dăinui și 
că, de fapt, ea acționează ca un bume
rang. Nu sînt prea mulți oameni în țara 
noastră care-și dau seama cît de mult 
și de profund am fost noi implicați în 
problemele postbelice ale Europei. A- 
cesta este motivul pentru care atît de 
mulți americani nu-și dau seama de am
ploarea antiamericanismului în Europa.

Există o istorie clandestină, care, fără 
îndoială, va fi scrisă într-o bună zi în

legătură cu intervențiile noastre în tre
burile interne ale Europei. Este sufi
cient să spunem acum că, din moment 
ce acest amestec nu mai apare ca „in
dispensabil salvării Europei", el a de
venit intolerabil pentru europeni.

Un aspect deosebit de supărător în 
cadrul dominației pe care noi am exer
citat-o asupra Europei l-a constituit 
jocul nostru „cu favoriții" în rîndul a- 
îiaților europeni. „Relațiile speciale" cu 
englezii au constituit desigur o parte 
veche a acestui joc. Dar cînd, în zelul 
nostru postbelic, am tradus aceasta în 
presiune americană pentru a obține ade
rarea Angliei la Piața comună, noi am 
provocat și am obținut refuzul răsună
tor al generalului de Gaulle.

încă și mai prost plasate au fost 
relațiile noastre speciale din perioada 
Fostbelică cu Germania lui Adenauer, 

n anii'50 bătrînul cancelar a fost ri
dicat de Departamentul de Stat la rolul 
de principal consilier european. Acest 
respect oficial față de prejudecățile lui 
a avut drept rezultat, după părerea 
mea, adîncirea divizării Germaniei în 
Europa.

Acum, politica noastră europeană se 
adaptează la evoluția problemelor eu
ropene. în loc de a încerca să coman
dăm Europei sau de a o „conduce", 
noi trebuie să permitem europenilor, 
care s-au refăcut complet după război, 
să-și reglementeze reciproc propriile 
lor relații".

Dar aceasta reprezintă prea puțin față 
de necesități.

Problema datează din 1960. In anul 
acela, în „provincia" portugheză Gui
neea, situată între Republica Guineea 
cu capitala Conakri, independentă din 
1958, și Senegal, care-și dobîndea a- 
tunci suveranitatea, a început răscoala. 
Ici și colo și-au făcut apariția grupuri 
de partizani care atacau pe reprezentan
ții autorităților coloniale sau detașamen
tele armatei portugheze. De la Lisabona 
s-au trimis la fața locului trupe și ma
teriale de război. De atunci a continuat 
un proces bine cunoscut de „pacifica
re", cu cortegiul său de sate incendia
te, de arestări samavolnice și de repre
siuni. De-a lungul frontierelor au fost 
instalate lagăre militare. Slab înarmați 
și — la început — adesea insuficient 
pregătiți, patrioții nu puteau spera să 
învingă Portugalia. Cu toate acestea, ei 
n-au depus armele. Incepînd din mai 
1964, războiul s-a întins, generalizîn- 
du-se. Sătenii, în special cei din re
giunile de frontieră, trebuie să înfrunte 
represiunile portughezilor care vor să-i 
împiedice pe patrioți să se aprovizione
ze de la sate. Exodul refugiaților, în
ceput în 1961, a luat proporții. La 1 
martie 1964, guvernul senegalez a re
cenzat pe teritoriul său 6 000 de refu
giați din Guineea portugheză. La 1 au
gust, numărul acestora crescuse la 28 
de mii. Astăzi ei sînt aproape 40 da 
mii în cele trei prefecturi: Ziguinchor, 
Sedhiou și Kolda. (La Sedhiou prefec
tul ne-a declarat că au fost recenzați 
17 200 de refugiați). Fiecare incident de 
cealaltă parte a frontierei are ca rezul
tat un nou val de imigranți. Ritmul me
diu al sosirii refugiaților este de apro
ximativ o mie de oameni pe lună.

HLEERAMF [XTLME
ÎNCHEIEREA lucrărilor 
CONFERINȚEI NAȚIONALE

Construcțiile de locuințe ale anului 1965
{Urmare din pag. I-a)

* >< rii — pardoseli din plăci de 
î zzaic. La aproape toate aparta- 
jîntele s-au proiectat balcoane sau 
^gji, iar fațadele au fost înfrumu- 

te cu elemente ornamentale din 
ci ceramice, cărămizi de fațadă, 

"acaje de piatră și alte materiale. 
' Eforturile proiectanților din orga- 
izațiile locale de proiectare vor tre- 
ui îndreptate și în viitor spre îm- 
unătățirea în măsură și mai mare 
funcționalității și confortului clă- 

irilor de locuit. Tot atît de impor- 
int este ca ei să grăbească termi- 
area proiectelor de execuție pentru 
icrările care trebuie să fie predate 
i acest an și pentru cele ce consti- 
lie front de lucru în anul următor, 
□cotim că de această problemă se 
ivine să se ocupe mai îndeaproape 
comitetele executive ale sfaturilor 

□pulare, ca titulare ale investițiilor 
5 locuințe. Pregătind din timp 
>nstrucțiile viitoare, se va asigura 
i ritm susținut de lucru în tot 
npul anului, inclusiv iarna.
Constructorii de locuințe au acu- 
ulat în anii șesenalului o expe- 
snță bogată în domeniul industria- 
ării lucrărilor și aplicării teh- 
ilogiei avansate de execuție. Valo- 
iicarea cît mai deplină a experien- 

dobîndite constituie o premisă 
neinică pentru îndeplinirea inte- 
ală a planului de construcții de 
:uințe din acest an. Important, este 
pe fiecare șantier munca să fie 

ie organizată, să fie folosite ra- 
nal forța de muncă și utilajele, 
se asigure o aprovizionare judi- 

>asă cu materiale. Comitetele exe- 
tive ale sfaturilor populare re- 
>nale, raionale și orășenești au 
toria de a urmări îndeaproape 
ilonarea judicioasă a lucrărilor și 
aci area acestora în mod ritmic 
' are șantier, pentru ca apar

atele să fie date în folosință în 
cursul anului.

5-a confirmat în practică cît de 
cientă este aplicarea metodelor 
■derne pentru scurtarea duratei de 
îcuție și creșterea productivității 
meii pe șantiere. Unele blocuri 
locuințe cu multe etaje, con- 

uite cu ajutorul cofrajelor gli
de în cartierele Balta Albă și 
rceni de întreprinderile Direcției

generale construcții și montaje a- 
parținînd Sfatului popular al Capi
talei, au fost terminate cu 2—3 luni 
înainte de termenul stabilit în nor
mative. Tocmai de aceea eforturile 
pentru extinderea acestor metode 
sînt pe deplin justificate. Dacă în 
1962 s-au executat în București, 
prin folosirea cofrajelor glisante, 
numai 288 de apartamente, în 1965 
se vor realiza aproape 3 000 de a- 
partamente. Pentru îmbunătățirea 
calității proiectelor care prevăd fo
losirea metodei cofrajelor glisante, 
C.S.C.A.S. va trimite tuturor orga
nizațiilor locale de proiectare un 
proiect mode,) ce se încadrează în 
indicii aprobați. Va continua să 
se extindă și folosirea panourilor 
mari, metodă de înaltă productivita
te. Anul acesta se vor construi peste 
6 500 de apartamente din panouri 
mari prefabricate ; prin intrarea în 
producție a noii fabrici de la Cra
iova se vor construi și aici blocuri 
din panouri mari prefabricate. Se 
cuvine ca experiența acumulată de 
șantierele din diferite regiuni în a- 
plicarea metodelor moderne de 
execuție să fie extinsă pe scară cît 
mai largă în acest an.

Ca și în celelalte ramuri de pro
ducție, îmbunătățirea continuă a 
calității lucrărilor constituie un o- 
biectiv esențial al activității con
structorilor. Măsurile luate de comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare și de conducerile organizațiilor 
de construcții pentru a se asigura 
o execuție cît mai îngrijită 
au avut ca rezultat ridicarea ca
lității lucrărilor. Blocurile din 
cartierul Podgoria-Arad, din Si
biu, Baia Mare, ca și multe 
blocuri din Capitală, sînt executate 
și finisate corespunzător prescrip
țiilor tehnice, cu un grad sporit de 
confort. Calitatea superioară a lu
crărilor are la bază măsurile luate 
pentru ridicarea calificării și spe
cializării muncitorilor, folosirea de 
materiale noi, în special pe bază de 
mase plastice, întărirea controlului 
pe faze de lucrări și sporirea exi
genței comisiilor de recepție. Multe 
se pot face în domeniul ridicării ni
velului calitativ al lucrărilor și prin 
stimularea inițiativei pe plan local. 
In orașul Arad, constructorii au luat

măsuri ca, fără a mări prețul de 
deviz și cel de cost, să înlocuiască 
pardoselile din mozaic turnat cu 
plăci de mozaic în desene originale, 
de bună calitate, confecționate cu 
mijloace proprii. Aceasta a sporit 
gradul de confort și a dat un as
pect plăcut apartamentelor. Astfel 
de inițiative pot fi extinse și pe șan
tierele din celelalte regiuni.

Nici un efort nu trebuie precu
pețit pentru îmbunătățirea continuă 
a calității lucrărilor prin execuție. 
Aceasta trebuie să constituie preocu
parea permanentă, de bază, a tutu
ror lucrătorilor de pe șantierele de 
construcții. în acest scop, este ne
cesar ca respectarea prescripțiilor 
tehnice să devină cea mai impor
tantă sarcină a constructorilor de 
locuințe. Perioada actuală de timp 
este prielnică organizării unui nu
măr mare de cursuri pentru ridi
carea nivelului profesional al mun
citorilor, pentru îmbogățirea cu
noștințelor tehnice ale maiștrilor 
și tehnicienilor de pe șantiere. Ei 
trebuie să cunoască mai în amănunt 
prescripțiile tehnice, să-și însușească 
temeinic modul de aplicare a teh
nologiilor avansate și de utilizare a 
materialelor noi. Concomitent, este 
necesar să se acorde o atenție spo
rită supravegherii execuției lucră
rilor pe fiecare fază, la fiecare 
punct de lucru. Comitetele executi
ve ale sfaturilor populare au datoria 
să ia măsuri eficiente pentru crește
rea răspunderii comisiilor de recep
ție, să urmărească, cu toată exi
gența, ca ceea ce se dă în folosință 
să fie la nivelul cerințelor actuale 
de confort și calitate.

Construcția de locuințe din țara 
noastră constituie un program însu- 
flețitor, care sporește sentimentele de 
mîndrie patriotică în inimile oame
nilor muncii; în același timp, ea 
este o problemă de mare însemnă
tate practică. Partidul îndrumă per
manent și cere lucrătorilor din sec
torul construcțiilor de locuințe să 
muncească în așa fel încît să asi
gure o eficiență maximă a fonduri
lor investite pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, să dea în folosință noile lo
cuințe la termenele stabilite și cu 
un grad de confort tot mai ridicat.

Nou record republican 
la haltere

La primul concurs de haltere din 
acest an — „Cupa 16 Februarie", 
desfășurat duminică în sala . Ciulești 
din Capitală, au participat peste 60 
de halterofili bucureșteni. Competi
ția a fost cîștigată de clubul Rapid 
cu 7 puncte, urmat de Olimpia și 
Progresul. Cu acest prilej, Nicolae 
Amzuică (Rapid) a stabilit un nou 
record republican la stilul smuls, ca
tegoria ușoară, cu 112,5 kg. Vechiul 
record aparținea lui Fiți Balaș și 
era de 110 kg.

FOTBALIȘTI ROMÎNI ÎN GRECIA»
O selecționată divizionară de fotbal 

a țarii noastre a plecat ieri în Grecia, 
unde va susține cîteva jocuri amicale 
cu caracter de pregătire. Din lot fac 
parte, printre alții, C. Haidu, M. Iones- 
cu (portari), Marcu, Solomon, D. Nicu- 
laie, C. Dan, Hălmăgeanu, Iancu, Sur- 
dan, S. Avram, Năsturescu, Constantin, 
Sfîrlogea, Crăiniceanu etc. Duminică, 
pe stadionul Steaua din Capitală, selec
ționata divizionară a întîlnit într-un 
meci de verificare formația Petrolul 
Ploiești.

Turneul echipei 
de handbal T.S.K. Berlin

In sala Institutului medico-farma- 
ceutic din Tg. Mureș a avut loc dumi
nică întîlnirea internațională amicală 
feminină Mureșul Tg. Mureș — T.S.K. 
Berlin. Victoria a revenit handbaliste
lor romîne cu 7—6.

Echipa T.S.K. Berlin va întîlni astăzi 
și mîine combinata bucureșteană 
Știința — Rapid în sala Floreasca din 
Capitală. întîlnirea de astăzi va începe 
la ora 18,30 avînd în deschidere jocul 
masculin de handbal Dinamo — Voința 
Miercuri partida va avea loc la ora 18.

„Cupa R. P. Romîne" 
la schi

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Sîmbăfă și duminică pe pîrtia de la Mo- 
goșa din Baia Mare s-au desfășurat pro
bele alpine — slalom special și slalom 
uriaș (seniori și senioare) — din prima 
etapă a „Cupei R.P.R.". Prezența unor 
schiori de valoare — dintre care mulfi 
componenji ai lotului national — a a- 
fras un mare număr de spectatori, iar 
timpul prielnic și pîrtia excelentă au fa
vorizat obținerea unor rezultate bune. 
Pîrtia de coborîre a avut lungimea de 
1 400 metri, cu diferenfă de altitudine 
de aproximativ 300 metri. O comportare 
remarcabilă au avut Cornel Tăbăraș și Ilo
na Micloș — cîștigători în ambele probe.

lată rezultatele înregistrate : Slalom spe
cial seniori : C. Tăbăraș (Carpafi Sinaia) 
101,8, K. Gohn (Dinamo Brașov) 106,7, 
Gh. Bălan (A. S. A. Brașov) 107,7 ; Sla
lom uriaș seniori : C. Tăbăraș 1’ 16” 2/10, 
Gh. Bălan 1' 19” 4/10, K. Gohn 1’ 20” 
5/10 ; Slalom special senioare : I. Micloș 
(Dinamo) 68,6, E. Șuteu (A. S. A. Bra
șov) 73,8, L. Blebea (A. S. A. BrașOv) 
80,5 ; Slalom uriaș senioare : I. Micloș 
1’ 28” 3/10, M. Casapu (Dinamo) 1’ 34” 
5/10, L. Blebea 1’ 40” 5/10. In clasa
mentul pe echipe conduce A. S. A. Bra
șov cu 64 p., urmată de Carpaji Sinaia — 
72 p., Dinamo Brașov — 81 p., Selecțio
nata orașului Baia Mare — 146 p. și Ca- 
raiman Bușteni —■ 165 p.

A P. C. FRANCEZ
PARIS 8 (Agerpres). — La 7 fe

bruarie a luat sfîrșit la Paris Confe
rința națională a Partidului Comu
nist Francez consacrată sarciniior 
presei de partid. In cadrul conferin
ței, Etienne Fajon, membru al Birou
lui Politic al P. C. Francez și direc
tor al ziarului „l’Humanite", a pre
zentat un raport privind rolul și im
portanța presei de partid în viața și 
lupta oamenilor muncii din Franța.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Waldeck Rochet, secretar 
general al P. C. Francez. Referin- 
du-se la problema pregătirii alegeri
lor municipale, care vor avea loc în 
luna martie, secretarul general al 
P. C. Francez a lansat un apel tu
turor forțelor republicane și demo
cratice din Franța de a crea un bloc 
unit.

Pe pîrtia de bob de Ia Sinaia vor avea loc Ia sfîrșitul acestei săptâmlni 
întrecerile campionatului republican de bob. In fotografie : boberii frun
tași Panțuru și Maltei, care au reprezentat țara noastrâ cu prilejul unor 

concursuri internaționala

Expoziție internațională 
de turism la Viena

VIENA 8 (Agerpres). — Palatul 
Palffy din Viena găzduiește a doua 
expoziție internațională de turism, 
la care participă 20 de țări.

Standul R. P. Romîne prezintă 
imagini pitorești din munții și de pe 
litoralul țării noastre.

Colindînd străzile Vienei întîlnești 
mari afișe colorate cu imagini din 
Mamaia, care invită la cunoașterea 
ei. Biroul O.N.T.-Carpați este în 
permanență solicitat de numeroși 
vienezi dornici să ne viziteze țara.

Relații comerciale
Est-Vest

MOSCOVA 8 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Pravda", N. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., a 
relevat dezvoltarea relațiilor co
merciale ale Uniunii Sovietice cu 
Japonia și cu Suedia. Japonia și 
Suedia, parteneri comerciali impor
tanți ai Uniunii Sovietice, livrează 
Uniunii Sovietice nave, instalații 
pentru industriile hîrtiei și celulo
zei, chimică, alimentară și ușoară, 
țevi și laminate de metale feroase, 
produse chimice și alte mărfuri. De 
regulă, navele și multe tipuri de 
instalații, a menționat N. Patolicev, 
sînt cumpărate de U.R.S.S. din Ja
ponia și Suedia pe baza unor cre
dite comerciale.



Pag. 6 SCTNTEIA Nr. 6525

Adunarea Generală O.N.U. 
și-a reluat lucrările

NEW YORK 8 (Agei-pres). — Adu
narea Generală a O.N.U. și-a reluat 
luni după-amiază lucrările. Secreta
rul general, U Thant, a propus 
crearea unui organism însărcinat 
să examineze ansamblul proble
melor operațiunilor militare O.N.U. 
și amînarea sine die a lucră
rilor actualei sesiuni, în aștep
tarea concluziilor acestui organism. 
U Thant a cerut apoi Adunării să 
aprobe numirea lui Râul Prebisch

(Argentina) în funcția de secretar 
general al Organizației permanente 
create de Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare. 
A luat apoi cuvîntul președintele 
Adunării Generale, Alex Quaison 
Sackey, care a anunțat că Adunarea 
va fi convocată miercuri după- 
amiază pentru a se pronunța în le
gătură cu recomandările făcute de 
secretarul general.

în pregătirea adunării generale a Consiliului nordic

Conferința ministerială de la Stockholm
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția D.P.A., la 
Stockholm a avut loc o conferință 
ministerială a celor patru țări nor
dice membre ale Asociației Europe
ne a Liberului Schimb — Danemar
ca, Norvegia, Finlanda și Suedia. 
Au luat parte Per Haekkerup, mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Trygve Lie, ministrul in
dustriei al Norvegiei, Wiherheimo, 
ministrul economiei al Finlandei, și 
Gunnar Lange, ministrul comerțu
lui al Suediei. Conferința a discu
tat probleme actuale ale colaboră
rii nordice în vederea viitoarei a- 
dunăi»' generale a Consiliului nor

dic, care se va ține la Reykjavik ; 
totodată, a fost discutată și proble
ma adoptării unei poziții comune la 
Conferința ministerială a țărilor 
A.E.L.S., care se va ține la Geneva, 
în zilele de 21 și 22 februarie. La 
această conferință va fi luată în 
discuție promisiunea guvernului bri
tanic de a reduce sau suprima taxa 
suplimentară de 15 la sută asupra 
importurilor, introdusă toamna tre
cută. Membrii Conferinței de la 
Stockholm au declarat în unanimi
tate că această măsură este în con
tradicție cu spiritul A.E.L.S. din 
care face parte și Marea Britanie.

P. C. din Sudan demască activitatea 
subversivă a partidelor reacționare

KHARTUM 8 (Agerpres). — In le
gătură cu demonstrațiile ce au avut 
loc duminică la Khartum, primul 
ministru al Sudanului, Khatema el- 
Khalifa, a adresat un apel în care 
cere populației să-și păstreze cal
mul și să respecte ordinea.

Agenția France Presse a anunțat 
că, luni, membrii Consiliului de Stat 
al Sudanului au conferit cu primul 
ministru Khalifa și cu alți membri 
ai guvernului asupra ansamblului 
situației politice din țară și, în mod 
deosebit, în legătură cu diferitele 
declarații privind viitoarele alegeri 
generale.

Comitetul Central al P.C. din Su
dan a dat publicității o declarație 
în care, acordînd sprijin guvernului 
lui Khalifa, înfierează activitatea 
subversivă a partidelor reacționare 
care a dus la încordarea situației 
politice din țară. în declarație se 
arată că tendința partidelor de

dreapta, de a organiza cit mai re
pede și cu orice preț alegeri pentru 
Adunarea constituantă, fără a se 
ține seama de condițiile în care tre
buie să aibă loc alegerile, nu co
respunde intereselor naționale. Parti
dul comunist consideră că Sudanul 
trebuie să se dezvolte pe o cale de
mocratică și cheamă pe toți cetă
țenii țării să apere patria împotriva 
„încercărilor de a i se impune, din 
nou, un regim dictatorial".

în capitala Sudanului s-a făcut 
cunoscut că Uniunea Națională Afri
cană din Sudan (S.A.N.U.) a publi
cat un comunicat în care se arată 
că la recenta reuniune a partidului, 
care a avut loc la Kampala 
(Uge .da), S.A.N.U. a hotărît în una
nimitate să participe la tratativele 
cu reprezentanții partidelor din nor
dul țării, în vederea reglementării 
situației în regiunile din sudul Su
danului.

Corespondență din Londra

PROBLEME ALE INDUSTRIEI
Abia intrate în dezbaterea Came

rei Comunelor, problemele indus
triei aeronautice britanice au că
pătat noi accente în ultimele zile. Se 
așteaptă ca în ședința de marți, cînd 
urmează ca partidul conservator să 
prezinte o nouă moțiune în această 
problemă, confruntările dintre cele 
două partide să devină și mai aprin
se. Efervescența apărută în cercu
rile conducătoare ale firmelor viza
te este de fapt o formă a nemulțu
mirii acestora față de liotărîrea gu
vernului de a abandona producerea 
unor tipuri de avioane. Privind fa
vorabil măsurile preconizate, săptă
mânalul „Sunday Citizen" este de 
părere că ele au fost determinate de 
asemenea factori ca deficitul comer
cial de 700 sau 800 milioane lire și 
politica dusă în trecut de conserva
tori de a se bizui pe un mic număr 
de proiecte costisitoare.

In ceea ce privește economiile re
alizabile, se ia ca exemplu proiectul 
revizuit al unui avion de tip „Co
rnet" și se face comparația: con
strucția a 70 sau mai multe bucăți 
cu- costa 200—300 milioane lire, în 
timp ce proiectele conservatorilor a- 
jungeau la o sumă între 700 și 900 
milioane lire. Vna dintre soluții ar 
fi și combinațiile aeronautice cu alte

SITUAȚIA DIN VIETNAM
• O nouă acțiune agresivă împotriva orașului Dong 
Hoi e Declarația guvernului R. D. Vietnam • Cu*  
vintarea lui A. Kosîghin 
Hanoi și la Pekin

• Mitinguri de protest la

Problema Gibraltarului MUNCITORII DE LA 
ARGENTINENE DIN

CAILE FERATE 
NOU ÎN GREVĂ

într-un 
luni la 
amiază,

HANOI 8 (Agerpres). — 
comunicat dat publicității 
Hanoi se spune : „Astăzi la 
mai multe avioane nord-americane 
și sud-vietnameze au bombardat 
din nou diferite puncte ale orașului 
Dong Hoi, capitala provinciei Quang 
Binh. Potrivit datelor provizorii, 
unitățile armatei populare a R. D. 
Vietnam au doborît trei avioane 
nord-americane".

Guvernul R. D. Vietnam a dat 
publicității la 8 februarie o declara
ție în legătură cu acțiunile între
prinse de S.U.A. la 7 februarie, îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam.

în declarație se arată: „Atacul 
aerian de la 7 februarie constituie 
un nou act de război, extrem de se
rios din partea S.U.A. împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, un 
act care implică o încălcare extrem 
de flagrantă a dreptului internațio
nal și a acordurilor de la Geneva 
din 1954, o provocare intolerăbilă 
la adresa popoarelor din întreaga 
lume".

„Guvernul R. D. Vietnam — se 
spune în declarație — condamnă cu 
hotărîre operațiunile militare împo
triva R. D. Vietnam desfășurate de 
guvernul S.U.A., trimiterea de către 
S.U.A. în Vietnamul de sud a unor 
noi contingente de forțe armate și 
de armament, și protestează împo
triva acestor măsuri".

Declarația arată în continuare că 
„guvernul R. D. Vietnam solicită în 
mod urgent pe cei doi copreședinți 
și guvernele țărilor participante la 
Conferința de la Geneva din 1954, 
țările socialiste și toate statele iubi
toare de pace din lume să ia la 
timp măsuri hotărîte pentru a opri 
mîna agresorilor americani impe
rialiști, a asigura respectarea întoc
mai a acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam, pentru 
a apăra pacea în Indochina și în 
Asia de sud-est".

In Piața Teatrului din Hanoi a 
avut loc luni un mare miting de 
protest la care oamenii muncii și-au 
exprimat indignarea față de acțiu
nile militare împotriva R. D. Viet
nam. Participanții la miting purtau 
pancarte cu inscripția: „Cerem să 
se pună capăt provocărilor împotri
va Vietnamului de nord".

La încheierea mitingului, a luat 
cuvîntul Nguyen Van Hieu, pre
ședintele Comitetului din Hanoi al 
Frontului Patriei din Vietnam, care 
a dat citire unei rezoluții. „înfieram 
provocarea barbară a imperialiști
lor americani împotriva poporului 
vietnamez", se arată în rezoluție. 
Participanții la miting s-au declarat 
pe deplin solidari cu declarația gu
vernului R. D. Vietnam care a con-

damnat provocarea armată împotri
va Vietnamului de nord.

Mitinguri și demonstrații de pro
test au avut 
orașe și sate

loc în numeroase alte 
din R. D. Vietnam.

HANOI 8 (Agerpres). — în cu- 
vîntarea rostită Ia recepția care 

loc luni la ambasada 
U.R.S.S. din Hanoi, A. Kosîghin a 
spus printre altele : „Noile acțiuni 
agresive provocatoare ale interven- 
ționiștilor americani au stîrnit mînia 
și indignarea tuturor prietenilor 
Vietnamului, tuturor oamenilor cins
tiți. Forțele armate ale Statelor Uni
te au făptuit un atac insolent împo
triva teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam". în continuare, vor
bitorul a spus : „Toate acestea con
firmă încă o dată că clica militaristă 
americană, ajungînd la impas și dîn- 
du-și seama de neputința sa în fața 
mișcării crescînde de eliberare, în
cearcă să găsească o ieșire pe calea 
aventurilor militare, în lărgirea tea
trului acțiunilor militare în Indochi
na. Se creează o situație care poate 
da naștere la complicații serioase 
pentru care răspunderea revine în 
întregime Statelor Unite ale Ame
rica".

„Uniunea Sovietică, la fel ca și Re
publica Democrată Vietnam, conside
ră că piedica principală în calea 
normalizării situației în Vietnamul 
de sud și în întreaga Asie de sud-est 
o constituie politica reacționară co
lonialistă a imperialiștilor ameri
cani". Cerem cu hotărîre retragerea 
trupelor americane și retragerea teh
nicii militare. americane din Vietna
mul de sud, încetarea provocărilor 
armate împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, renunțarea la orice 
amestec în treburile interne ale ță
rilor Indochinei. Popoarele Indochi- 
nei, ca și toate popoarele lumii, au 
dreptul de a-și rezolva independent 
problemele lor,
principială pentru normalizarea si
tuației în Asia de sud-est.

a avut

aceasta este baza

Agenția 
în seara 
locuitori

AERONAUTICE
țări, cele mai multe referiri îndrep- 
tîndu-se spre Franța. „Sunday Citi
zen" scrie : „Ia amploare părerea că 
cea mai importantă parte din cuvîn- 
tarea pe care primul ministru a ros
tit-o marțea trecută a fost hotărî- 
rea ca politica viitoare să fie for
mulată pe o bază de cooperare cu 
alte țări, dacă acest lucru este po
sibil".

Firmele constructoare de avioane, 
care au urmărit îndeaproape cursul 
evenimentelor, au pus în mișcare 
cunoscuta metodă a influențelor de 
culise — așa-numitul „lobbysm" — 
despre ca,re săptămânalul „Observer" 
dă o serie de detalii în ultimul său 
număr. Astfel, acesta se întreabă de 
ce de pildă firma „Hawker Siddeley" 
a anunțat că din cauza anulării unor 
comenzi de avioane se va vedea ne
voită să concedieze 14 000 muncitori, 
cînd, după părerea experților, nu ar 
fi fost afectați mai mult de 3 000 de 
muncitori. Se amintește cu acest 
prilej cazul similar al firmei „A- 
VRO-Canada", o sucursală a firmei 
„Hawker Siddeley", care cu cîțiva 
ani în urmă, cînd guvernul canadian 
a renunțat la comenzile respective, a 
licențiat 13 000 de muncitori.

„Observer" arată că „mașinațiile

firmei „Hawker Siddeley" par să fi 
indispus guvernul".

Lucrurile nu s-au oprit însă aici, 
discuțiile pentru aplanarea diferen
delor continuând încă între organele 
guvernamentale și firmele respec
tive, cit și între acestea din urmă. 
Pe de altă parte s-a confirmat la 
Londra faptul că „Bristol Siddeley 
Engines" (și compania franceză 
SNECMA), care lucrează împreună, 
la motoare pentru avionul superso
nic „Concorde", au căzut de acord 
să colaboreze la o nouă serie de mo
toare turboreactoare pentru avioane 
de antrenament și mici aeronave de 
transport. „In orice caz, scrie ziarul 
„Guardian", entuziasmul pentru 
proiecte anglo-franceze poate ascunde 
ușor dificultățile reale". In același 
timp, din Paris se anunță că pre
ședintele de Gaulle ar fi cerut ex
perților francezi să pregătească o 
listă de proiecte aeronautice la care 
ar putea coopera Franța și Marea 
Britanie. Raportul respectiv urmea
ză să fie studiat la Paris înaintea 
vizitei în Franța a premierului bri
tanic Wilson, vizită care ar fi pro
iectată, potrivit presei londoneze, 
peste cîteva săptămîni.

PEKIN 8 (Agerpres). — 
China Nouă transmite Că 
zilei de 8 februarie mii de 
ai orașului Pekin au străbătut prin
cipalele străzi ale capitalei R. P. 
Chineze exprimîndu-șî sprijinul 
hotărît față de poporul Vietnamez. 
Demonstranții s-au îndreptat spre 
Piața Tiănanmîn purtînd drapele și 
pancarte, pe care eră scris : „Con
damnați agresiunea americană îm
potriva R. D. Vietnam !“.

La o recepție oferită la Pekin, cu 
ocazia Zilei armatei coreene, gene
ralul Lo Jui-cing, vicepremier al 
Consiliului de Stat, șef al statului 
major general al Armatei populare 
chineze de eliberare, a declarat că 
„poporul chinez nu va rămîne nepă
sător în fața acțiunilor agresive ale 
imperialiștilor S.U.A. de extindere a 
războiului în R. D. Vietnam. Vom 
face tot ce ne va sta în putință 
pentru a sprijini lupta poporului 
vietnamez".

I

Reprezentanți ai 80 
de organizații europene 
împotriva prescrierii 
crimelor naziste

BONN 8 (Agerpres). — La Frank
furt pe Main a avut loc o ședință 
a „parlamentului european al per
soanelor persecutate de naziști" la 
care au participat reprezentanți ai 
80 de organizații din diferite țări 
europene. în cadrul ședinței a fost 
adoptată o declarație de protest îm
potriva intenției guvernului vest- 
german de a prescrie, începînd de 
la 8 mai 1965. crimele săvîrșite de 
naziști în perioada celui de-al doi
lea război mondial.

Liviu RODESCU

Un miting al muncitorilor de la fabrica „Hawker Siddeley". Ei își exprima îngrijorarea cu privire la șomajul 
din industria aeronautică

Guvernul britanic, care a trimis note 
diplomatice la Madrid împotriva resfric- 
fiilor impuse de autoritățile spaniole 
comunicațiilor și schimburilor între Gi
braltar și Spania, rămîne în continuare 
în contact cu guvernul spaniol. Ultimele 
restricții vizează un anumit număr de ce
tățeni britanici și străini, stabiliți în Spa
nia, avînd serviciul în Gibraltar ,și care 
au fost obligați să părăsească teritoriul 
spaniol și să se refugieze în colonie. 
Noile măsuri urmează hotăririi anterioare 
a guvernului spaniol de a aplica riguros 
măsurile vamale față de orice persoană 
ce trece frontiera Gibraltarului, ca și asu
pra schimbului de bunuri dintre Spania 
și colonia britanică. Marea Britanie a 
făcut cunoscut Spaniei, înfr-o notă de 
protest din 11 ianuarie, că nu va putea 
lua în considerare revendicările spaniole 
asupra Gibraltarului și că nu înțelege să 
înceapă discuții cu Madridul privind co
lonia, atîta fimp cit nu vor fi ridicate 
restricțiile (A.F.P.).

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
începînd din primele ore ale zilei 
de luni, căile ferate din întreaga 
Argentina au fost paralizate, pentru 
a doua oară în decurs de o săptă- 
mînă, ca urmare a grevei generale 
de 24 de ore decretate de 160 000 
de muncitori feroviari, în semn de 
protest împotriva refuzului adminis-

accepta revendică*trației de a 
rile lor.

în cursul dimineții au fost insta
late patrule ale poliției în principa
lele gări și pasaje de nivel alt capi
talei argentinene. Pe de altă parte 
serviciile de autobuze, care asigură 
transporturile interurbane, au fost 
sporite pentru a compensa lipsa tre
nurilor.

Repercusiunile grevei docherilor
asupra industriei auto din S. U. A

Alegeri municipale 
partale în Grecia

ATENA 8 (Agerpres). — Potrivit 
datelor preliminare în cadrul alege
rilor municipale parțiale care au 
avut loc duminică în Grecia, candi- 
dații partidului’ Uniunea de centru, 
sprijiniți de forțele de stînga, au 
obținut victoria în zece din cele 16 
municipalități. Candidații din partea 
partidului E.D.A. au fost aleși în 
funcția de primari în două munici
palități.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Gre
va docherilor de pe coasta Atlanti
cului și din Golful Mexic, declara
tă acum 29 de zile, a lovit și in
dustria de automobile a Statelor U- 
nite. Agenția U.P.I. transmite că mii 
de automobile destinate expor
tului în Europa și Orientul 
Mijlociu au fost imobilizate în 
porturile americane. Marile fir
me producătoare de automobile „Ge
neral Motors", „Ford", „Chrysler" și 
„American Motors" — au fost afec
tate în măsură mai mică sau mai 
mare de grevă. Reprezentanții cor
porațiilor „Ford“ și „American Mo
tors" au anunțat că 6 000 auto
mobile produse de uzinele lor aș
teaptă să fie încărcate. „American 
Motors" a precizat că aproape în
treaga producție din luna ianuarie 
a fost stocată în porturile din New 
York și Baltimore. Un număr mare 
de automobile sînt stocate și în cele
lalte porturi ; numai în portul New 
Jersey sînt stocate 3 000, aparținînd 
societății „Ford". în situație asemă
nătoare se află „General Motors" și 
„Chrysler".

în legătură cu greva docherilor, 
după cum s-a anunțat, greviștii nu-și

vor relua lucrul pînă cînd nu se vă 
ajunge Ia aprobarea noului contract 
de muncă în toate porturile. Potrivit 
agenției France Presse, aproximativ 
775 de nave rămîn blocate în urma 
grevei. Pagubele pricinuite econo
miei americane se ridică pînă acum 
la peste 1 miliard de dolari.

Vientiane

Bilanțul victimelor 
recentei rebeliuni

VIENTIANE 8 (Agerpres). — îr- 
tr-o conferință de presă ținută ă 
Vientiane la 8 februarie, generalii 
Kouprasith Abhay a declarat că h 
cursul luptelor care au avut loc h 
capitala laoțiană, prilejuite de înce- 
carea elementelor rebele de 
lua puterea, au fost omorîte 200 le 
persoane, cifră în care se 
atît militari cit și civili.

a pn-

includ

AMĂNUNTE ASUPRA
ATENTATULUI DE LA TEHERAN

TEHERAN 8 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută în Camera inferi
oară a Parlamentului, primul minis
tru al Iranului, Amir Abbas Hovei- 
da, a arătat că răspunderea pentru 
asasinarea primului ministru Aii 
Mansour revine organizației reli
gioase „Frații Islamului",
organizație, a spus el, a creat un 
grup special terorist. Ea 
depozit clandestin de arme. Cu cîte
va zile înainte de atentat, teroriștii 
au fost pregătiți și instruiți în- 
tr-unul din cimitirele de la perife
riile Teheranului.

Această

Japonia nu
la nici
asiatică

avea un

va participa
o
a

variantă
F. N. M
premierului

NOTA

Subsidii pentru mercenari

Declarația
Eisaku Sato

TOKIO 8 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Eisaku Sato, 
a declarat la 8 februarie că „țara 
sa nu va lua parte la nici un fel de 
variantă asiatică a forțelor nucleare 
multilaterale (F.N.M.)". Motivînd a- 
ceastă poziție a guvernului său, pri
mul ministru japonez a arătat că 
tratatul de securitate japono-ameri- 
can e suficient pentru a asigura 
protecția Japoniei. El a reafirmat 
și de această dată că Japonia nu 
intenționează să aibă propria sa 
armă nucleară și nici nu va intro
duce în țară armament nuclear.

Crispat și obosit, Chombe făcea 
ieri, înainte de a părăsi Bruxelles-ul, 
un ultim efort de a zîmbi numeroșilor 
fotoreporteri și operatori de cine
ma. El voia să sugereze că, potrivit 
propriilor sale cuvinte, după „multe 
dificultăți" pe care le-a întîmpinat, 
„rezultatul tratativelor este că Bel
gia și Congo sînt mai apropiate as
tăzi decît ieri". Sîmbătă, doar cu cî
teva minute înainte de a semna co
municatul comun, cele două părți au 
fost nevoite să se întîlnească din 
nou pentru a pune la punct cîteva 
formulări împotriva cărora Chombe 
a avut obiecții.

Acordul belgiano-oongolez, scrie 
agenția France Presse, semnat la 
Bruxelles, „permite sa fie întoar
să o nouă pagina în relațiile 
dintre Belgia și fosta sa colonie", de
oarece „Chombe a obținut satisfac
ție asupra mai multor puncte liti
gioase". Aceste „satisfacții" valorea
ză peste 500 milioane de dolari, din 
care 300 milioane reprezintă un pa
chet de acțiuni deținut pînă acum de 
belgieni, iar 200 de milioane, aco
perirea de către Belgia a datoriei 
externe a Congoului. La aceasta se 
adaugă „ajutorul" tehnico-militar 
belgian și un cec primit de Chombe 
în valoare de 1,8 milioane de dolari, 
reprezentînd dividendele neplătite 
pină acum guvernului congolez de 
către Compania Union Minibre. 
probleme financiare, guvernului de 
la Leopoldville îi revine de acum 
doar obligația de a acoperi datoria 
interna — 310 milioane de dolari. 
Chombe a declarat că poate fi mul
țumit „de rezultatele obținute".

Așa dar, cele două părți au căzut 
de acord asupra principalelor punc
te ale tratativelor. Adresîndu-i-se lui 
Chombe ministrul de externe belgian, 
Spaak, spunea după semnarea acor
dului : „Ceea ce noi am făcut nu are 
sens dacă nu restabiliți calmul in

SCURTE ȘTIRI

în

țara dumneavoastră". Spaak nu și-a 
dezvăluit gîndurile despre mijloacele 
pe care le preconizează pentru „res
tabilirea calmului". Acțiunile șeful ’ 
guvernului de la Leopoldville t. 
lasă nici un dubiu asupra naturii lor. 
Revista tunisiană „Jeune Afrique" da 
următoarele amănunte : ~
Chombe angajează noi mercenari. 
Piața sud-africană este cîte puțin 
epuizată, acțiunile de recrutare în- 
dreptîndu-se spre Europa". Revista 
publică și lista prețurilor oferite pen
tru fiecare mercenar: 180 000 de franci 
vechi pe lună ; 8 500 de franci prima 
zilnică și o asigurare pe viață de 
10 000 000 de franci vechi. „Noii mer
cenari, adaugă revista, se îndreaptă: 
spre Katanga", baza lor de instruire. 
Acesta este de fapt motivul pentru 
care Chombe s-a zbătut să obțină 
bani la Bruxelles.

Din aranjamentele sale decurg 
cîteva concluzii : In ciuda neînțele
gerilor vremelnice dintre Leopold
ville și autoritățile belgiene, Chombe 
s-a împăcat cu vechii săi sprijini
tori ; Belgia a abandonat, cel puțin 
pentru moment, planul Adoula care 
preconiza, printre altele, înlăturarea 
lui Chombe ; ambele părți au con
venit să continue ostilitățile.

Șansele acestei politici, în cond/A 
le în care forțele răsculaților nu .ju 
mai ca nu intenționează să depua< 
armele, dar își intensifică acțiunili 
pentru eliberarea a noi regiuni al< 
Congoului sînt ușor de prevăzut.

încheindu-se cu rezultate favorabi 
le pentru Chombe, tratativele de lc 
Bruxelles n-au reușit să rezolve — 
și nici nu urmăreau să rezolve — 
problema majoră ce stă în fața Con 
goului : reconcilierea națională. Ro 
Iul și numele lui Chombe continue 
să rămînă unul din factorii care îm 
piedică sfîrșitul tragediei congoleze

Augustin BUMBAC

„Guvernul

ALGER. „Algerie Presse Service" 
anunță că în cadrul celei de-a patra 
ședințe a Comisiei pregătitoare a ce
lei de-a 2-a Conferințe afro-asiatice 
s-a hotărît ca această conferință să 
aibă loc la 29 iunie 1965 în capitala 
Algeriei.

Todorovici, membru în Comitetul 
Executiv al C.C. al U.C.I., despre 
dezvoltarea economică și socială a 
Iugoslaviei și a făcut un schimb de 
păreri cu privire la problemele ex
terne actuale și ale 
rești internaționale.

ță anunță că președinția Consiliului 
național guvernamental va fi asumată 
de către consilierul Beltran.

mișcării muncito-

RABAT. în capitala Marocului au 
început convorbirile între Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru afaceri 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și Ben- 
hima Ahmed Taieb, ministrul de ex
terne al Marocului. După cum relatea
ză agenția Taniug, sînt discutate pro
bleme internaționale actuale și pro
bleme privind relațiile dintre cele două 
țări.

DELHI. Luni dimineață a sosit la 
Delhi, venind de la Caraci, primul mi
nistru al Franței, Georges Pompidou. 
El va avea convorbiri cu primul mi
nistru al Indiei, Lal Bahadur Shastri.

BELGRAD. Mario Alicata. membru 
al Direcțiunii și secretar al Comitetu
lui Central al P.C. Italian, a făcut o vi
zită la Belgrad. El a avut convorbiri 
cu Veliko Vlahovici, secretar, și Mialko

RAWALPINDI, 
sale în Pakistan, 
luni, șahul Iranului va avea întrevederi 
cu președintele Ayub Khan. Vor fi 
discutate probleme privind cooperarea 
între Irak, Pakistan și Turcia în dome
niul dezvoltării economice, precum și 
probleme de interes comun pentru 
cele două țări.

în timpul vizitei 
care a început

MONTEVIDEO. Duminică seara a 
decedat, în urma unui atac de cord, 
Luis Giannattasio, președintele Consi
liului național guvernamental al Uru- 
guayului. Moartea a survenit fulge
rător în timp ce el se odihnea la 
reședința sa oficială în localitatea bal
neară Punta del Este. Născut la 11 no
iembrie 1894, în Montevideo, Luis 
Giannattasio a preluat președinția 
Consiliului național guvernamental la 
1 martie 1964. Presa de luni diminea-

CHAMPAGNOLE (Franța). La sfîr- 
șitul sesiunii Consiliului executiv al 
Federației mondiale a orașelor înfrăți
te a fost adoptată o rezoluție în care 
s-a definitivat programul viitoarelor 
reuniuni ale federației. A treia reu
niune a reprezentanților orașelor în
frățite va avea loc, între 5 și 15 iulie 
1965, la Tel-Aviv; Conferința euro
peană pentru cooperarea mondială in- 
tercomunală se va desfășura între 18 
și 21 iulie, la Leningrad, iar cea de-a 
12-a sesiune a Consiliului executiv 
federației — în decembrie 1965, la 
Oavadougou (Volta Superioară).

al

GENEVA. Un purtător de cuvînt al 
liderului minorității kurde, Barzani, a 
trimis la 6 februarie o telegramă Co
mitetului de pregătire a Conferinței 
afro-asiatice, în care a cerut ca popu
lației kurde să i se permită să-și tri
mită reprezentanții ei la viitoarea reu
niune, programată în luna aprilie în 
capitala Algeriei.

LONDRA. Șeful Statului major ge
neral al Angliei, lordul Mountbatten, 
a plecat luni într-o călătorie de in
specție de cîteva săptămîni în țările 
din Extremul Orient.

BONN. La 22 februarie vor apare 
în fața Curții cu Jurați din Munchen 
14 foste infirmiere, acuzate de a fi par
ticipat, între anii 1942—1945, la „pro
gramul de euthanasie" ordonat de Hit
ler și de a fi ucis bolnavi mintali.

VIENA. Agenția TASS transmite 
că elemente fasciste au aruncat lichid 
inflamabil și au dat foc gardului și 
porții de intrare de la ambasada 
U.R.S.S. din Austria. Pompierii au 
stins incendiul. Ambasada a suferit 
pagube materiale.

TEL AVIV. Membrii misiunii sp 
ciale a O.N.U., însărcinată cu studie
rea situației de la frontiera dintre Ior
dania și Izrael, au anunțat că vor în
cepe redactarea unui raport care va 
cuprinde faptele constatate în recenta 
misiune.
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