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ANGAJAMENTUL
SOCIALIST

A devenit o tradiție ca la început 
de an, pe baza cunoașterii din timp 
a sarcinilor de plan și a dezbaterii 
lor largi, oamenii muncii să-și ia în
suflețite angajamente în întrecerea 
socialistă. Activitatea entuziastă, 
priceperea și inițiativa cu care mun
citorii, inginerii și tehnicienii folo
sesc tehnica modernă din întreprin
deri sînt o garanție sigură a înde
plinirii cu succes a planurilor 
noastre economice, a dezvoltării 
impetuoase a economiei naționale 
pe drumul trasat de Congresul al 
III-lea al partidului. Oamenii mun
cii din industrie și de pe șantierele 
de construcții au pășit în 1965 — 
ultimul an al șesenalului — înarmați 

rcu un program clar de
Plenara C.C. al P.M.R. din 
brie — 1 
sesiune a 
dezbătînd 
îndreptat 
întreprinderi spre problemele eco
nomice centrale : îmbunătățirea ca
lității produselor în toate ramurile 
industriale, asigurarea punerii • în 
funcțiune la termen a noilor 
tive productive, îndeplinirea 
piară a sarcinilor de export, 
jamentele însuflețite luate de 
nii muncii în întrecerea socialistă 
pe întregul an, cu o primă etapă 
pînă la 1 Mai, oglindesc hotărîrea 
lor de a îndeplini aceste sarcini 
esențiale stabilite de partid și guvern.

Angajamentele luate pe acest an 
reflectă maturitatea cu care munci
torii, inginerii și tehnicienii din în
treprinderi privesc problema îmbu
nătățirii în continuare a calității 
produselor ca un element determi
nant pentru mersul înainte, în ritm 
susținut al economiei. înfăptuind 
mai departe prevederile Direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste, oamenii muncii 
și-au stabilit obiective precise, con
crete, pornind de la cerințele econo
miei și specificul fiecărei 
deri. Siderurgiștii de 
doara și-au propus să 
noi mărci de oțeluri 
tate superioară ; constructorii 
mașini de la uzinele „Vulcan 
și „Grivița roșie" din Bucu
rești, „Tractorul“-Brașov, „Electro- 
putere“-Craiova ș. a. au stabi
lit în angajamentele lor să fabrice 
mașini, utilaje și instalații cu para
metri tehnici și economici ridicați, 
la nivelul celor mai reușite produse 
realizate în tehnica modernă ; la 
rîndul lor, colectivele combinatelor 
chimice din Făgăraș și Tr. Măgu
rele au hotărît să realizeze produse 
cu caracteristici calitative corespun
zătoare exigențelor beneficiarilor; 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Fabricii de confecții și tricotaje 
București, „Dacia" din Capitală, 
„Țesătura“-Iași, fabrica de încălță
minte „Clujana" s-au angajat să 
sporească proporția producției de 
cea mai bună calitate, să lărgească 
gama de sortimente în vederea sa
tisfacerii gustului și preferințelor 
crescînde ale cumpărătorilor. Anga
jamente mobilizatoare în această 
privință și-au luat și numeroase co
lective din industria petrolieră, a 
cărbunelui, exploatarea și industria
lizarea lemnului, industria materia
lelor de construcții, alimentară.

Punînd în centrul întregii activi
tăți economice lupta pentru continua 
ridicare a calității produselor, co
lectivele întreprinderilor și-au sta
bilit totodată — în urma centraliză
rii angajamentelor luate de munci
tori. echipe, brigăzi, secții și sectoa
re — obiective mobilizatoare 
privire la depășirea planului 
producție, creșterea productivității 
muncii, realizarea 
suplimentare la prețul 
și de beneficii peste plan. Con
structorii de mașini din Reșița și-au 
propus să depășească planul anual

activitate. 
30 noiem- 
și ultima

Naționale,
decembrie 1964
Marii Adunări 
planul de stat pe 1965, au 
atenția colectivelor din
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cu 6 milioane lei la 
globală și cu 8 milioane 
ducția marfă, să livreze 
8 570 kVA generatoare

pod 
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fără cereri 
Colectivul

producția 
lei la pro- 

în plus 
electrice,

2 000 kW motoare electrice, un
rulant, un motor Diesel de 2 100 
etc. ; depășirea producției se 
realiza mai ales pe seama 
terialelor economisite, 
suplimentare de metal.
rafinăriei Teleajen s-a angajat să 
realizeze suplimentar, îndeosebi prin 
valorificarea superioară a țițeiului. 
2,5 milioane lei economii și 3 mi
lioane lei beneficii.

Harta patriei se va îmbogăți anul 
acesta cu noi obiective industriale 
aflate în plină construcție ; noi an
sambluri de blocuri cu 53 000 de 
apartamente și numeroase alte clă
diri social-culturale vor fi înălțate 
și date în folosință în orașele țării, 
înțelegînd importanța pe care o are 
pentru economia națională respec
tarea strictă a termenelor de intra
re în funcțiune a noilor capacități 
de producție, constructorii de pe 
marile șantiere industriale s-au an
gajat să accelereze ritmul de exe
cuție și să grăbească punerea în 
funcțiune la o serie de obiective. 
Concludent în acest sens este an
gajamentul constructorilor și mon- 
torilor hidrocentralei „16 Februa
rie" de pe Argeș, care și-au propus 
să termine betonarea barajului cu 
două luni mai devreme. Din anga
jamentele constructorilor de locuin
țe din regiunile Iași, Bacău ș.a. se 
desprinde preocuparea de a-și spori 
eforturile în întrecerea socialistă 
pentru micșorarea duratei de exe
cuție și darea în folosință a apar
tamentelor înainte de datele prevă
zute în grafice, pentru continua ri
dicare a calității lucrărilor și a gra
dului de confort.

Angajamente mobilizatoare și-au 
asumat lucrătorii din G.A.S. și 
S.M.T., care și-au propus, pe baza 
valorificării posibilităților ce le au, 
să sporească producția de cereale, 
carne, lapte, să crească volumul lu
crărilor executate mecanizat, să dea 
beneficii suplimentare și să reducă 
prețul de cost sub cel planificat.

Expresie vie a înaltei conștiințe ă 
clasei muncitoare, angajamentele 
luate în întrecerea socialistă pe 
acest an oglindesc hotărîrea fermă 
a muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din întreprinderi de a trans
pune în mod exemplar în viață mă
rețele sarcini trasate de partid și 
guvern pentru dezvoltarea continuă, 
în ritm susținut, a economiei. Ele 
au Ia bază convingerea adîncă a 
oamenilor muncii că succesele în 
îndeplinirea și depășirea planului 
de stat înseamnă noi pași pe calea 
înfloririi și prosperității întregii 
țări, a ridicării nivelului de trai al 
poporului.

Obiectivele pe care colectivele în
treprinderilor și le-au stabilit în în
trecerea socialistă se întemeiază pe 
realizările dobîndite anul trecut, pe 
bogata experiență acumulată, pe 
posibilitățile și rezervele interne 
reale existente în fiecare secție și 
sector de producție, la fiecare loc 
de muncă. Valorificarea cît mai de
plină a acestor rezerve, a posibili
tăților create prin dotarea între
prinderilor cu tehnică modernă con
stituie o condiție esențială pentru 
realizarea angajamentelor luate — 
cuvînt de onoare dat de fiecare co
lectiv partidului, poporului.

Chezășia îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor o constituie stimularea puter
nică a inițiativei creatoare și spiri
tului gospodăresc al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, aplica
rea cu perseverență a planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice întoc
mite în fabrici, uzine sau șan
tiere. Conducerile întreprinderilor

Noi tipuri de nave
Anul acesta, pe majoritatea șantierelor 

navale din țară a început construcția 
unor nave noi, fluviale și maritime. La 
Galați, de exemplu, a intrat în fabrica
ția de serie noul tip de cargou de 3 000 
tone, destinat transportului de cherestea. 
La Șantierul naval Brăila se construiesc 
remorchere de 1200 CP, cu un înalt 
grad de automatizare. Un nou tip de 
remorchere realizează și constructorii 
navali din Oltenița. Tot pe acest șan
tier se execută drăgi maritime autopro
pulsate, cu o capacitate de 400 mc pe 
oră. De asemenea, la Turriu Severin 
sînt în lucru șalande maritime autopro
pulsate pentru transportul diferitelor 
materiale. Noile nave prezintă caracte
ristici la nivelul tehnicii moderne. 
Navele sînt dotate cu aparate mo
derne de automatizare și de mecanizare 
a operațiilor de încărcare și descărcare
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Declarația guvernului Republicii Populare Romine
în legătură cu acțiunile militare agresive ale S. II. 4

împotriva Republicii Democrate Vietnam
Poporul și guvernul romîn au luat cunoștință 

cu multă îngrijorare de faptul că avioane ale for
țelor aeriene americane au bombardat orașul Dong 
Hoi și alte localități din R. D. Vietnam, fapt re
cunoscut și în declarații oficiale ale Departamen
tului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Aceste acțiuni, care au stîrnit o legitimă indig
nare și numeroase proteste în întreaga lume, sînt 
acte de război ce nu pot fi justificate prin nimic, 
săvîrșite împotriva unui stat independent și suve
ran. Ele constituie grave încălcări ale normelor 
dreptului internațional și ale Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. Agravînd situația creată prin in
tervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de sud și 
încălcarea dreptului imprescriptibil al poporului din 
Vietnamul de sud de a dispune liber de soarta sa, 
acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam încarcă 
pe autorii lor cu o grea răspundere.

Guvernul Republicii Populare Romîne își ex
primă profunda sa îngrijorare față de primejdia 
extinderii sferei operațiunilor militare în Asia de 
Sud-Est și față de implicațiile pe care această si
tuație periculoasă le poate crea pentru pacea lumii

întregi. Unindu-și glasul cu al celorlalte țări so
cialiste și al altor țări iubitoare de pace, guvernul 
Republicii Populare Romîne condamnă acțiunile 
agresive săvîrșite de forțele militare ale S.U.A. în 
Vietnam.

Guvernul Republicii Populare Romîne susține cu 
hotărîre cererile juste cuprinse în Declarația din 8 
februarie a. c. a guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și consideră că este imperios necesar ca 
guvernul Statelor Unite ale Americii să pună capăt 
neîntîrziat acțiunilor sale agresive împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze amestecul inadmisibil în tre
burile interne ale poporului sud-vietnamez și in
tervenția militară în Vietnamul de sud, să aplice 
cu strictețe acordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam.

Poporul și guvernul romîn asigură guvernul Re
publicii Democrate Vietnam și poporul vietnamez, 
care de ani de zile luptă cu eroism pentru apărarea 
independenței și suveranității naționale și pentru 
unificarea patriei sale, de toată solidaritatea, 
simpatia și sprijinul lor frățesc.

VACANTĂ STUDENȚEASCĂ în întrecerea patriotică între orașe

Fruntașe pe tară
Pentru rezultatele deosebite obți

nute în întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gospodărire 
a orașelor în anul 1964, Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne a aprobat 
premierea următoarelor orașe :

ORAȘE REGIONALE: Onești pre
miul I ; Brașov 
premiul III.

premiul II; Suceava

ORAȘE RAIONALE : Calafat pre
miul I; Codlea premiul II; Odo- 
bești premiul III.

De asemenea, Consiliul de Mi
niștri a acordat mențiuni orașelor re
gionale Tîrgu Mureș și Turnu Se
verin și orașelor raionale Vaslui 
Măcin.

ușoară rominească
In scopul stimulării creației originale, 

Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă organizează cea de-a treia ediție a 
concursului și festivalului de muzică 
ușoară romînească. La acest concurs pot 
participa compozitori și autori de texte 
— membri ai uniunilor de creație sau 
din rîndurile artiștilor amatori, indife
rent de vîrstă. în cadrul variatelor 
forme ale .gemjluLfchitece lirice, umo
ristice, satirice, sportive și de excursie, 
romanțe, muzică de dans etc.), concu- 
renții vor putea aborda o tematică largă, 
inspirată din actualitate, din multiplele 
aspecte ale vieții.

Lucrările vor fi prezentate la concurs 
în aranjament pentru solo-voce cu a- 
companiament de pian sau în aranja
ment pentru grup vocal cu acompania-

festival de muzică
Mamaia 1965

în cazul pieselor vo-ment de pian, 
cale, și, în reducție pentru pian sau in
strumente solo cu acompaniament de 
pian, în cazul pieselor instrumentale.

Lucrările, în două exemplare, pur- 
tînd un motto și fiind însoțite de un 
plic închis în care se vor indica nu
mele și adresa autorilor, vor fi trimise 
pe adresa : „Consiliul muzicii. Casa 
Scînteii, București", pînă la data de 
1 mai 1965 cu mențiunea „Pentru con
curs".

Vor fi admise în concurs numai crea
ții noi, care nu au fost difuzate sau 
prezentate la alte comisii sau con
cursuri.

Lucrările trimise la concurs vor fi 
analizate de un juriu format din per
sonalități artistice de specialitate.

vacanței studențești pri- 
momente de odihnă plă- 
destindere, ca acela sur- 
fotoreporterul nostru la

Zilele 
lejuiesc 
cută, de 
prins de 
cabana Cota 1 500 din Bucegi. în 
taberele organizate la Sinaia, Pre
deal, Bușteni, Pîrîul Rece, Timiș, 
Tușnad, Borsec, precum și la 40 ca
bane turistice, aproape 7 000 de 
studenți din toate centrele univer
sitare ale țării se recreează partici- 
pînd la întreceri sportive, con
cursuri literare, spectacole pregă
tite de formații artistice studen
țești etc. Alți numeroși tineri din 
institute și facultăți întreprind în 
aceste zile excursii, vizitează obi
ective industriale, instituții cultu
rale, locuri istorice ș.a. în „Jurna
lul de vacanță" sau în „actualita
tea" cinealuburilor studențești vor 
fi consemnate desigur și impre
siile celor care la casele de cul
tură ori la cluburile tineretului u- 
niversitar participă la audiții mu
zicale, conferințe interesante, în- 
tîlniri cu oameni de știință și artă, 
cu tineri din uzine etc.

TARA SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
Candidași F. D. P. la sfat cu alegătorii

mure$ ÎNNOIRI
In cifre și imagini

(Continuare în pag. V-a)
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In fața unor machete așezate în- 
tr-una din sălile școlii tehnice sani
tare din Tîrgu Mureș s-au adunat 
grupuri, grupuri de oameni. „Priviți 
— a arătat cineva spre unul din ex
ponate — el înfățișează primul an
samblu de locuințe de mare amploa
re construit cu 4 ani în urmă în car
tierul 7 Noiembrie din orașul nostru. 
Și iată că acum, în 1965, într-un alt 
capăt al orașului între Mureș și ca
nalul turbinei, prinde contururi un 
ansamblu cu mult mai mare, care în 
final va cuprinde 1 400 de 
mente...".

Cele spuse de vorbitor 
completate de mulți alți 
prezenți la întîlnirea cu candidatul 
în circumscripția electorală regiona
lă nr. 8, arhitectul Coloman Rado, di
rector al D.S.A.P.C. Tîrgu Mureș, și 
candidata în circumscripția 
rală orășenească nr. 131, 
Șuba, casnică.

— Locuiesc în acest oraș 
bine de 35 de ani — arăta Virgil 
Mureșan — și pot spune cît de mult 
s-a transformat în ultima vreme. De 
altfel, și regiunea noastră, care în 
trecut trăia într-o stare de înapoiere, 
s-a dezvoltat în 
noastră patrie 
politicii înțelepte 
toresc Romîn.
oraș de provincie, a devenit un pu
ternic centru industrial și cultural. 
Noile obiective industriale : Fabrica 
de mobilă „23 August", Metalotehni- 
ca. Electro Mureș, etc., dar mai ales 
modernul combinat de îngrășăminte
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aparta-

au fost 
cetățeni

electo- 
Iuliana

de mai

pas cu întreaga 
socialistă, datorită 
a Partidului Munci- 
Tg. Mureș, vechiul

M ARAMUREȘU...
sarcinile anuale de

__ __ _____________ a______ , tone țevi finite, cu 
î la sută la productivitatea muncii șl să sporească ponderea volumului de țevi de calitatea I-a de la

Laminatoril de la Uzina de țevi „Republica" din Capitală s-au angajat să depășească 
plan cu 4 000 000 lei Ia producția globală, cu 5 000 000 Iei la producția marfă, cu 2 500 
i :___ u '■ ■■ ■ -------- .' —-------- * J* *“* J*

86 Ia sută, la 87 la suta. In fotografie : Una dintre secțiile uzinei

reportaj de POP SIMION

azotoase care se află în preajma 
intrării în funcțiune, blocurile de lo
cuințe, școlile și magazinele ridicate 
în acest an, toate acestea sînt o 
mărturie grăitoare a roadelor poli
ticii partidului și guvernului.

Au vorbit cu mîndrie despre reali
zările din Tîrgu Mureș și din cartie
rul lor și Szacsvai G6za, Dezideriu 
Vereș, Varvara Mezel și alții. Ei au 
relevat că în ultimul an s-au dat în 
folosință oamenilor muncii aproape 
3 000 de apartamente, din care a- 
proape 900 anul trecut.

— Pot să mă consider unul din 
primii locuitori al blocurilor de lo
cuințe date în folosință recent în 
cartierul Aleea Carpați — a spus 
Cornel Șchiopu. Prolectanții și con
structorii s-au străduit să realizeze 
apartamente cu un grad sporit de 
confort. Iar noi, locatarii, cei care 
beneficiem de aceste condiții, am 
contribuit la înfrumusețarea cartie
rului. Sînt însă și unele probleme pe 
care nu Ie putem rezolva cu pro
priile forțe și pentru care cerem 
sprijinul sfatului popular orășenesc. 
Este vorba de lucrări edilitare, de 
prelungirea traseului unor autobuze.

In cadrul întîlnirii cîțiva cetățeni 
au propus să se studieze posibilita
tea modernizării unor străzi, crearea 
de noi spații verzi, terenuri de joa
că pentru copii etc.

— Noi, gospodinele, ne angajăm 
să contribuim la întreținerea parcu
rilor din cartier, a spus Ana Dobal. 
Angajamente privind înfrumuseța
rea cartierului și-au luat și nu
meroși alți cetățeni, printre care 
Leopold Halăsz, Iuliu Bordeianu, 
Alexandru Minor. Totodată, vorbitorii 
au arătat că numai în strînsă legă
tură cu deputății, cu sfatul popular 
vor putea înfrumuseța și gospodări 
mal bine circumscripțiile lor. O în- 
tîlnire de lucru, o discuție priete
nească, gospodărească între candi
dați și alegători.
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Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"

Ca și în celelalte 
regiuni ale țării, 
Consiliul regional 
Bacău al F.D.P. a 
scos de sub tipar o 
serie de materiale 
documentare: bro
șuri, afișe, pliante, 
foto-expoziții etc. 
care în cifre și ima
gini prezintă trans
formările economice 
?i social-culturale 
din orașele și satele 
regiunii. Spicuim din 
ele cîteva cifre.

• Pentru dezvol
tarea regiunii nu
mai în anii 1961— 
1964 s-au alocat 
fonduri de investiții 
de peste 10 miliar
de lei din care pen
tru industrie 7,5 
miliarde lei. Pro
ducția globală in
dustrială a crescut în 1964 de aproape 
12 ori față de 1948. în 1964 producția 
industriei chimice a regiunii a fost de 
5,4 ori mai mare decît producția a- 
cestei ramuri în întreaga țară în 1938.

• Față de anul 1963, fondul de bază 
în cooperativele agricole de producție 
a crescut în anul 1964 aproape cu 50 
milioane lei. în perioada 1960—1964 
s-au construit în satele regiunii peste 
15 000 case. Dacă în 1950 existau doar 
31 sate electrificate, numărul lor trece 
astăzi de 450.

• în regiune funcționează 537 școli 
de 8 ani, adică de 16 ori mai multe

Pliante editate de Consiliul regional Bacău al F. D. P.
față de cele existente în 1938, 21 școli 
medii, față de 6 în 1938. Numai în 
1964 s-au cheltuit pentru învățămînt 
peste 270 milioane lei.

• Numărul unităților sanitare exis
tente astăzi se ridică la 733 față de 
488 în 1955. In prezent funcționează 
24 spitale, 65 staționare pentru copii, 
(în 1960 existau doar 31), 118 case de 
naștere etc.

• Intre anii 1961—1964 s-au con
struit peste 11800 de apartamente. In 
1964, prin comerțul socialist s-au des
făcut mărfuri în valoare de peste 3 mi
liarde lei, față de 584 milioane lei în 1950.

TELEGRAMĂ

Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 

Miniștri al Republicii Populare Romîne vă exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu pierderea grea suferită prin încetarea din viață a tov. 
Bruno Leuschner, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Germane.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
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Recolte bogate
pe terenuri sărace

Gospodăria de stat Bălteni. este 
situată în nordul regiunii București. 
Ea are terenul format îndeosebi din 
soluri podzolice, care, precum se 
știe, sînt mai Sărace. In aceste con
diții, anul trecut am realizat, în 
medie, de pe 1 035 hectare cîte 4 301 
kg porumb boabe la hectar — pro
ducție care depășește cu mult pre
vederile planului. Cum a fost obți
nută o asemenea recoltă ?

Lupta pentru menținerea apei în 
sol constituie un factor de cea mai 
mare însemnătate pentru realizarea 
unor producții ridicate la plantele 
prășitoare. Conștienți de acest lucru, 
noi am aplicat la timp o serie de 
metode agrotehnice. O primă mă
sură a fost executarea arăturilor la 
timp, imediat după strîngerea cul
turilor păioase. Prin aceasta s-a evi
tat pierderea apei din pămînt și în
tărirea solului. în toamnă, a con
tinuat efectuarea arăturilor pe te
renurile eliberate de plantele tîrzii.

Primăvara, prin părțile noastre 
vînturile sînt foarte frecvente. Dacă 
întîrzii doar cîteva zile cu grăparea 
arăturilor, pămîntul pierde cantități 
mari de apă. Cunoscînd acest lucru 
noi am căutat să facem grăpatul cît 
mai devreme.

Preocuparea 
trarea apei în 
în tot timpul 
La cîteva zile după semănat ș-a tre
cut la executarea lucrării cu grapa 
reglabilă. Au urmat lucrarea cu 
sapa rotativă, făcută atunci cînd po
rumbul avea 2—3 frunze, și cele 4 
prașile mecanice și 3 manuale.

Uri al doilea factor, care a adus 
o contribuție substanțială la obți
nerea producțiilor ridicate, a fost

noastră pentru păs- 
pămînt a continuat 
vegetației plantelor.

356 de vaci
dau cite 5004 litri de lapte

Gospodăria noastră are un sector 
zootehnic dezvoltat. An de an obți
nem producții ridicate de carne și 
lapte. Astfel, în 1964 am obținut, 
de la 356 vaci furajate din rasa Băl- 
țată romînească, cîte 5 004 1 lapte, 
la un preț de cost de 1,02 lei litrul. 
Realizarea, în 1964, a unei produc
ții mari, la un preț de cost redus, a 
dat posibilitate gospodăriei noastre 
ca, din valorificarea laptelui de 
vacă, să realizeze un beneficiu de 
391 000 lei, Rezultatele obținut^ se 
datoresc ' complexului de masuri 
tehnico-orgănizatorice aplicat, hăr
niciei și priceperii cu care au mun
cit lucrătorii din acest sector. Des
pre acest lucru vrem să vorbim 
cele ce urmează.

Sectorul taurin este împărțit 
trei brigăzi, care dețin efective 
vaci cu lapte, juninci gestante și 
neret taurin, provenit din matca 
proprie. La noi nu există brigadă se
parată de tineret taurin, cl fiecare 
brigadă care are în primire vaci 
crește și vițeii pînă ajung la maturi
tate. In acest fel, brigadierii au po
sibilitatea să urmărească mai amă
nunțit procesul de producție și pre
țul de cost.

O mare parte dintre vacile gos
podăriei au fost cumpărate. De a- 
ceea, producția de lapte era la în
ceput foarte diferită de la un ani
mal la altul. îngrijitorii nu știau

m

în 
de 
ti-

INFORMAȚII DIN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
LECȚII Șl CONFERINȚE 
DE ÎNALT NIVEL CALITATIV

SUCEAVA (coresp. „Scînteii'), In 
scopul ridicării calității propagan
dei de partid prin lecții și confe
rințe, la comitetul regional de par
tid Suceava, ca și la comitetele 
raionale de partid din regiune, au 
loc periodic ședințe de lucru cu 
lectorii, menite să contribuie la 
perfecționarea măiestriei lor pro
pagandistice, la informarea lor a- 
supra problemelor interne și inter
naționale. Recenta ședință care a 
avut loc la comitetul regional de 
partid, cu participarea lectorilor 
comitetului regional de partid, se
cretarilor comitetelor raionale și o- 
rășenești, directorilor cabinetelor 
de partid, a prilejuit o analiză a 
propagandei prin conferințe desfă
șurate de organele și organizațiile 
de partid din regiune.

Grupul de lectori al Comitetului 
regional cuprinde în acest an 140 
de tovarăși, față de 90, cîți erau 
anul trecut; mai mult de jumătate 
dintre ei au studii superioare de 
stat, iar 38 sînt absolvenți ai șco
lilor superioare de partid. Din rîn
dul lectorilor fac parte activiști de 
partid, ingineri, medici, profesori și 
învățători.

Participanții la ședința de lucru 
au audiat cîteva expuneri pe teme 
de politică internă și internaționa
lă, prezentate de lectori ai C.C. al 
P.M.R. In vederea îmbunătățirii ca
lității propagandei de partid, a 
sporirii eficienței ei, biroul comite
tului regional de partid a adoptat 
un plan de măsuri care prevede, 
printre altele : acordarea unei a- 
tenții sporite noilor cursuri de par
tid, studierea aprofundată a tezelor 
Declarației C.C. a! P.M.R. cu privire 
la poziția partidului nostru în pro
blemele mișcării comuniste și mun

fertilizarea solului. Pentru recolta 
de porumb a anului 1964 noi am fo
losit 1 680 tone de gunoi de grajd, 
64 tone de superfosfat și 49 tone de 
azotat de amoniu. Potrivit 
de fertilizare stabilit de 
gospodăriei, îngrășămintele 
administrate pe parcelele 
race. Pe podzol am folosit îndeosebi 
îngrășăminte organice, în doze de 
18 000—20 000 kg la hectar, pe tere
nurile aluvionare — azotat de amo
niu (circa 100 kg la hectar), iar pe 
solul brun roșcat de pădure 140 kg 
azotat de amoniu și 200 kg super-, 
fosfat la hectar. Aceste doze medii 
au variat de la o tarla la alta, în 
funcție de nevoia de substanțe fer- lui de plante stabilit la hectar a 
tilizatoare indicată de analiza chi
mică a solului.

Efectul pozitiv al îngrășămintelor 
a fost mare datorită faptului că în 
gospodărie s-a trecut și la corec
tarea acidității solului. în iarna tre
cută am administrat pe 524 hectare 
terenuri podzolice 3 000 de tone de 
amendamente (spumă de var și do- 
lomită). Aci am realizat cu circa 
1 000 kg porumb boabe la hectar 
mai mult decît pe solurile unde nu 
s-au administrat amendamente.

O mare atenție am acordat alege
rii și amplasării hibrizilor, precum 
și stabilirii unei densități corespun
zătoare condițiilor de climă și sol 
din gospodărie. Pe baza observa
țiilor făcute în ultimii ani, noi am 
ales patru hibrizi dubli — 208, 311, 
405 și 409. Fiecare din aceștia au 
fost amplasați cu grijă, ținîndu-se 
seama de nevoia lor de substanțe 
hrănitoare, de cerințele pe care le 
au pentru apă etc. In. ce privește 
densitatea, aș vrea să arăt că ea a

planului 
consiliul 
au fost 

mai să-

cum vor reacționa ele la diferite ra
ții de hrană. Pentru a se obține re
zultate cit mai bune, vacile au fost 
împărțite pe brigăzi, ținîndu-se sea
ma, în special, de vîrstă. Treptat, 
în cadrul brigăzilor, vacile au fost 
grupate în funcție de producție și 
de starea lor fiziologică.

Factorul principal în obținerea u- 
nor producții ridicate de lapte este 
asigurarea furajelor. Pentru peri
oada de iarnă, 1963—1964, s-au asi
gurat cantități îndestulătoare de fu
raje, iar pentru vară s-a organizat 
un conveer verde, amplasat pe cele 
mai bune terenuri. In centrul preo
cupărilor lucrătorilor, brigadierilor 
și tehnicienilor din gospodăria noas
tră a stat organizarea unei furajări 
cît mai raționale. La întocmirea ra
țiilor se ține seama de sortimentele 
de furaje pe care le avem, de indi
vidualitatea vacilor și producția de 
lapte. După ce se întocmesc rațiile 
individuale, se trece la determinarea 
capacității maxime de producție a 
vacilor, în vederea identificării ce
lor mai productive exemplare. Ra
ția e mărită treptat, peste necesarul 
de hrană, corespunzător producției 
zilnice, atîta timp cît vaca răspunde 
printr-un spor de lapte. în momen
tul cînd nu se mai obține un spor de 
lapte față de plusul de furaje, înce
tează hrănirea stimulatoare. în peri
oada de stabulație vacile cu lapte 

citorești internaționale, informarea 
cu regularitate a lectorilor și pro
pagandiștilor asupra sarcinilor cu
rente.

COMISIA ECONOMICA
ANALIZEAZĂ iNVĂȚĂMlNTUL 
PROFESIONAL 
din Întreprinderi

Potrivit hotărîrilor luate de confe
rința organizației raionale de par
tid „23 August' din Capitală, comi
sia economică de pe lingă comi
tetul raional a pregătit o analiză 
aprofundată a desfășurării învăță- 
mîntului profesional în întreprin
deri pe toate planurile : îmbunătă
țirea calificării, specializarea, 
cursurile de perfecționare, lectora
tele. Și-au adus contribuția fruntași 
în întrecerea socialistă, conducă
tori de întreprinderi, secretari ai 
organizațiilor de partid, conducă
tori ai organizațiilor de masă. Se 
urmărește înfăptuirea măsurilor 
prevăzute în ce privește ridicarea 
nivelului învățămîntului profesional 
(care cuprinde anul acesta 1 200 
de cursanți), spre a corespunde 
cerințelor actuale ale introducerii 
tehnicii noi.

MUNCA CULTURAL- 
EDUCATIVĂ PE VAS

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
Organizația de partid de pe nava 
„Ploiești" desfășoară o bogată ac
tivitate politică și cultural-educati- 
vă în rîndul marinarilor. Una din 
formele pe care biroul organizației 
de bază le folosește cu bune re
zultate sînt ciclurile de lecții și

cei
au

La semănat am folosit 
buni mecanizatori. Ei

variat mu.lt de la tarla la tarla, în 
funcție de fertilitatea terenului și 
de hibridul cultivat. Grija pentru a- 
sigurarea numărului optim de plan
te la hectar am avut-o încă de la 
semănat. Fiecare semănătoare a fost 
reparată cu grijă și apoi probată la 
bancul de rodaj ca și la capul locu
lui. ’ ........................................
mai
fost instruiți timp de două zile 
și apoi, seminarizați în legătură cu 
felul cum trebuie să execute lucra
rea. în afară de aceasta, s-au luat 
măsuri pentru blocarea și sigilarea 
vitezelor la tractor, jalonarea tere
nului etc. Pe terenurile semănate în 
primele 2—3 zile, și mai ales pe cele 
pe care s-au semnalat dăunători, am 
mărit cantitatea de sămînță la hec
tar. Datorită acestor măsuri, cu toa
te condițiile climatice nefavorabile 
din primăvara trecută, porumbul a 
răsărit bine. O a doua lucrare c-are 
a contribuit la realizarea număru- 

fost răritul. Ea s-a executat ma
nual, de oameni special instruiți.

Producțiile diferite de la brigadă 
la brigadă, de la parcelă, ia parcelă, 
ne arată că avem încă mari, rezerve . 
de sporire a producției. Noi Ie. v’om 
pune în valoare. în iarna aceasta 
vom administra încă 2 000 tone de 
amendamente și vom continua ac
țiunea de nivelare a crovurilor. In 
cursul vegetației plantelor vom 
încorpora în sol noi cantități de a- 
zotat de amoniu.' Dezvoltînd expe
riența cîștigată pînă acum, colecti
vul gospodăriei noastre se strădu
iește ca în acest an, să obțină re
colte și mai mari de porumb,

Ing. Mihai POPA 
director
ion OANA '
inginer șef, G.A.S. Bălteni, 
regiunea București

au primit zilnic, în medie, cîte 4 kg 
fîn și cantități corespunzătoare de 
furaje însilozate. Pe timp de iarnă, 
rezultate foarte bune în stimularea 
producției de lapte s-au obținut prin - 
administrarea morcovilor furajeri. 
Pe lîngă furajele suculente și fibroa
se, vacilor de lapte li s-au dat cîte 
200 g concentrate pentru fiecare li
tru de lapte.

Cu ani în urmă, gospodăria de 
stat Variaș a organizat, pe o pășune 
naturală de 60 ha, o tabără de vară. 
Vacile cu lapte sînt scoase în fie
care an în această tabără, unde ră- 
mîn circa 3—4 luni, profitînd de aer, 
soare, lumină, mișcare.

Muncitorii și tehnicienii gospodă
riei se preocupă nu numai de obți
nerea unei producții mări, ci și de 
reducerea prețului de edit pe' litrul 
de lapte. S-a pus în practică o evi
dență simplă, dar foarte ușor de ți
nut, prin care se urmărește, pe ele
mente, prețul de cost al unui litru 
de lapte. Această evidgpță ^țste fă
cută zi de zi. A.

Urmărirea prețului de cost dă po
sibilitate să .........................
atunci cînd 
lui.

Lucrătorii
hotărîți să muncească și mai bine, 
să. aplice cele mai avansate metode 
zootehnice, pentru a obține produc
ții de lapte tot mai mari.

Ing. loan AGEU 
director
Iulian CONSTANTINESCU 
inginer zootehnist, G.A.S. Va
riaș, regiunea Banat

se intervină la timp — 
se constată creșterea

gospodăriei noastre sînt

în 
ca 
re-

conferințe. Expunerile ținute 
timpul ultimei curse au avut 
teme : „Dezvoltarea continuă a 
gimului democrat-popular In patria 
noastră', „Politica externă a statu
lui nostru socialist* etc. Pentru a 
ține echipajul In curent cu noută
țile din țară zilnic sînt înregistrate

La stația de radioficare din comuna Cocioc, regiunea București, se 
pregătește o nouă emisiune

Fertilizarea solului cu Îngrășă
minte naturale la G.A.S. din Ru- 

ginoasa, regiunea Iași
Foto : Agerpres

Pe urinele articolelor publicate
„Dialog despre 
productivitatea muncii 
și prețul de cost"

In legătură cu articolul avînd titlul 
de mai sus, apărut în „Scînteia" nr. 
6 481, Sfatul popular al regiunii Argeș 
ne comunică ; „Pe șantierele de locu
ințe din orașul Rm, Vîlcea, utilajele și 
mecanismele au lost folosite insuficient. 
în locul containerelor și benelor metali
ce, aflate în depozitul șantierului, la 
transportul materialelor de construcție 
pe verticală s-au utilizat platforme im
provizate din lemn. La unele puncte de 
lucru, întîrzierile îh executarea căilor de 
.rulare a macaralelor au dus la imobili
zarea îndelungată a acestora. In vede
rea înlăturării lipsurilor semnalate s-au 
stabilit, prin graficele de execuție ale 
șantierelor, termene precise pentru exe
cutarea căilor de rulare și a fost întărită 
echipa specializată în aceste lucrări ; 
utilajele aflate la acea dată In depozite 
au fost repartizate punctelor de lucru. 
Pentru evitarea formării stocurilor su- 

,. pranormatlve, Trustul a trecut la apro- 
.yizipnazea .centralizată . a șantierelor. 
Qanfi,tăfile de materiale necesare au fost 
stabilite de la începutul anului. In ve
derea reducerii cheltuielilor de deviz, 
planul prețului de cost a fost defalcat 
pe fiecare șantier. în parte și se ține 
lunar evidența lui operativă".

a-

„Producția de legume 
se pregătește 
de pe acum"

In articolul cu titlul de mai sus,
părut în „Scînteia" nr. 6 503, erau cri
ticate unele aspecte privind cultivarea 
legumelor în regiunea Oltenia. In răs
punsul trimis redacției de Consiliul a- 
gricol regional se subliniază, printre 
allele, că este justă critica pri
vitoare la faptul că în preajma

..orașului Tr. Severin nu s-a dezvoltat, 
în suficientă măsură, cultura legumelor. 
Aci exista într-adevăr condiții naturale 
bune, iar necesarul de legume crește 
o dată cu începerea lucrărilor de la 
Gura Văii. Consiliile agricole regional 
și raional au făcut un studiu privind 
posibilitățile extinderii culturii legume
lor in acest raion, pentru a se asigura 
necesarul de consum orașului Tr. Seve
rin și șantierului Gura Văii. In ce pri
vește folosirea foliilor de polietilenă, 
alt aspect criticat în articol, la între
prinderea de aprovizionare nr. 2 Cra

pe bandă de magnetofon radio
jurnalele și buletinele de știri, pre
cum și emisiunile speciale dedica
te marinarilor, care sînt apoi re
transmise prin stația de radioam
plificare.

De aurind, stația de radioampli
ficare transmite și un buletin infor-

l '. ■ ■

tit-
nr.

iova au fost depuse comenzi pentru 30 
tone folii, care au început să fie deța 
livrate cooperativelor agricole de pro
ducție. S-au început și lucrările pentru 
amenajări noi' în vederea irigării. Pînă 
acum au fost executate amenajări pe 
7 68 ha, acțiune care se va intensifica 
începînd cu aceste zile".

„Expeditorul greșește 
și destinatarul ••• 
plătește"

în scrisoarea publicată sub 
Iul de mai sus, în „Scînteia"
6 496, se arăta că, în vara anului 
1964, cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Gîdinți, raionul Roman, 
a comandat uzinelor „T Noiembrie" 
din orașul Craiova 8 prășitoare cu trac
țiune animală. Serviciul de expediție al 
întreprinderii n-a trecut pe toate adresa 
exactă. Din această cauză unele prăși
toare au staționat în gara Roman mul
tă vreme, pînă la găsirea destinataru
lui. In răspunsul trimis redacției, con
ducerea uzinelor constructoare de ma
șini „1 Noiembrie" arată că publicarea 
în ziar a scrisorii i-a dat prilejul să facă 
o analiză minuțioasă a activității ser
viciului de expediție și să ia măsuri 
care vor îmbunătăți munca în acest sec
tor.

Din oraș la combinat"
în scrisoarea 

sus publicată în 
erau semnalate deficiențe în organi
zarea transportului în comun la Tr. Mă
gurele, mai ales în ce privește deser
virea salariaților combinatului de îngră
șăminte chimice. Răspunzînd ziarului, 
Sfatul popular al regiunii București ne 
face cunoscut că parcul auto al între
prinderii de gospodărie orășenească Tr; 
Măgurele a fost mărit cu încă 3 auto
buze noi ; de asemenea, s-au redat 
circulației șl două autobuze cărora li 
s-au făcut reparații capitale. In cursul 
acestui an, f.G.O.-Tr. Măgurele va mai 
primi autobuze.

cu titlul de mai 
„Scînteia" nr. 6 492

Lecțiile de agricultură"
U.n articol cu acest titlu, apărut în 

„Scînteia" nr. 6 427, cuprindea unele 
propuneri privind perfecționarea mate
rialului 
lor de 
de opt 
această 

didactic necesar predării lecții- 
agricultură în școlile generale 
ani de la sate. In legătură cu 
problemă, Secția de învățămînt

mativ reflectînd fapte semnificati
ve din activitatea marinarilor de pe 
vas, realizările fruntașilor în între
cere și metodele lor. Activitatea 
cultural-artistică se bucură, de a- 
semenea, de o deosebită atenție în 
timpul călătoriilor. Săptămînal bri
gada artistică de agitație prezintă 
programe, membrii echipajului vi
zionează filme artistice și documen
tare, se organizează audiții colecti
ve de muzică populară și simfoni
că ; biblioteca, dotată cu peste 200 
volume, are mulți cititori perma- 
nenți. în ultima călătorie a avut loc 
și o seară literară pe tema: „Ion 
Creangă — mare povestitor al po
porului romîn".

DIN RÎNDUL FORESTIERILOR 
FRUNTAȘI

BACAU (coresp. „Scînteii*). — 
Comitetul de partid de la întreprin
derea forestieră Piaîra Neamț acor
dă o neslăbită atenție primirii în 
partid a celor mai buni muncitori 
din unitățile de exploatare a lemnu
lui. In organizația de bază din par
chetul Secu-Vaduri, de pildă, au 
fost primiți în ultima vreme 12 
muncitori evidențiați în întrecerea 
socialistă, oameni cu o bună pre
gătire politică și profesională. In 
prezent nici o organizație de bază 
din sectorul de exploatare a lem
nului nu are mai puțin de 20 de 
membri și candidați de partid.

In cabanele de la parchetele de 
exploatare a lemnului, comitetul de 
partid a organizat pentru noii 
membri și candidați de partid ex
puneri privind trăsăturile moral-po- 
litice ale comuniștilor, politica pai- 
tidului nostru de valorificare supe
rioară a avuțiilor țării etc.

Ho-

FORME INTERESANTE 
DE PREGĂTIRE 
A PROPAGANDIȘTILOR

Cabinetul raional de partid
rezu, regiunea Argeș, se preocupă 
continuu de îmbogățirea formelor 
de instruire a propagandiștilor. 
Pentru folosirea din plin a celor 
două zile afectate în fiecare lună 
pregătirii acestora la cabinet, li se

ți propagandă a Consiliului Superior al 
Agriculturii ne comunică : „Întreprin
derea noastră — Centrul de material 
didactic și propagandă agricolă — a 
executat următoarele sortimente coman
date de Ministerul Învățămîntului pen
tru școlile din rețeaua sa : sonde pen
tru luat probe de sol, cilindri și site 
pentru aceste sonde, aparate pentru 
determinarea umidității cerealelor, pen
sete de castrat flori. Școlile își pot 
procura material didactic necesar pre
dării obiectului „Agricultura" — mulaje 
de animale, de legume, de fructe, di
ferite sonde de luat probe de sol și de 
cereale, higrometre, pluviomefre etc 
— direct de la întreprinderile regionale 
de aprovizionare tehnico-materială ale 
Consiliului Superior al Agriculturii".

„Cartierul din jurul
• •!!uzinei

Sub semnătura unor membri ai pos
tului de corespondenți voluntari de la 
uzinele „Grivița Roșie" s-a publicat, în 
„Scînteia" nr. 6 460, o scrisoare cu tit
lul de mai sus, în care se arăta, între 
altele, că în unitățile textile din cartier 
lipsesc unele sortimente și mărfuri ce
rute de cumpărători : rochițe în ca
rouri pentru elevele claselor l-IV, pal
toane pentru femei, fulare, costume etc.

Direcfia comercială a Sfatului popu
lar al Capitalei ne informează că uni
tățile de desfacere din cartierul Grivița 
au primit cantități corespunzătoare din 
aceste articole.

„E drept, există și alte 
secții sportive"

Nota cu acest titlu, apărută în 
„Scînteia" nr. 6 469, s-a referit la 
faptul că asociafia „Metalul"—Oțelul 
roșu nu acordă suficientă atenție tu
turor secțiilor sportive, neglijînd tot
odată activitatea sportivă de masă. în 
răspunsul trimis redacției, consiliul a- 
sociației consideră justificate critl- 
cile și ne informează că se vor lua 
măsurile cuvenite. Surprinde însă fap
tul că președintele șl secretarul asocia
ției țcosemnatari ai răspunsului) încear
că să motiveze inactivitatea sau des
ființarea unor echipe. Consiliul sportiv 
de la „Oțelul roșu" pare a fi adeptul 
minimei rezistențe : cînd vreuna din 
echipe nu are „nivel tehnic corespun
zător”, socotește inoportună menține
rea echipei în campionat. Oare prin 
desființarea formațiilor se ridică nive
lul tehnic al sportivilor 1 

trimit, din timp, programul, tema
tica și bibliografia ; ei au astfel po
sibilitatea să se pregătească te
meinic, să-și dea seama ce proble
me le sînt insuficient de clare. 
După prezentarea expunerilor pre
văzute în programul de pregătire, 
se dau consultații sau se țin unele 
lecții, menite să întregească cu
noașterea unor teme principale. Tot 
în scopul lărgirii orizontului de cu
noștințe al propagandiștilor, în pro
grama de pregătire la cabinet s-a 
introdus un nou punct : „Propagan
diștii întreabă, lectorii răspund", 
întrebările, pe diverse probleme, 
sînt adunate din prima zi de instru
ire și predate lectorilor cabinetului 
pentru a pregăti răspunsurile. Ase
menea forme, ca și altele, sporesc 
interesul și dorința propagandiști
lor de a se prezenta bine pregătiți 
în fața cursanților.

Vasile MORARESCU
consultant la Cabinetul regional 
de partid Argeș

DOAR iN PLAN
Comitetul de partid de la Atelie

rele „9 Mal' din Capitală și-a tre
cut în planurile sale interesante ac
țiuni pentru îmbogățirea cunoștin
țelor tehnice ale muncitorilor. O 
măsură a fost formulată astfel; „La 
clubul întreprinderii se va organiza 
o „zi a tehnicii noi", în scopul unei 
cît mai bune cunoașteri a tehnolo
giei avansate, a noutăților științi
fice, subliniindu-se aplicabilitatea 
unor metode avansate în secțiile 
întreprinderii". Măsura — după cum 
ne-a precizat secretarul comitetu
lui de partid, C. Georgescu — răs
punde unei dorințe în dese rînduri 
exprimate de cadrele tehnico-ingi- 
nerești, de numeroși muncitori din 
întreprindere. Un singur amănunt 
n-a precizat tovarășul Georgescu : 
data cînd. In sfîrșit, se va organiza 
această acțiune mult așteptată. In 
orice caz, în planurile comitetului 
ea figurează din luna decembrie a 
anului trecut. Timp era — mai mult 
decît suficient.

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romîne : Evghenl Oneghin (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Suflet de 
artist (orele 10,30). Teatrul Național „I. 
L. Caraglale" (sala Comedia) : Inșlr-te 
mărgărite (orele 15), Orfeu în infern 
(orele 19,30), (sala Studio) : O femeie, cu 
bani (orele 15,30), Să nu te joci cu dra
gostea (orele 19,30). Teatrul de Comedl 
Somnoroasa aventură (orele 20). Teatr „ 1 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de 
viață (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte Cristofor 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Luna dezmoșteniții 
(orele 19,30), (sala Studio) : Zizi șl... for
mula ei de viață (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giuleștl ; Ninge la ecua
tor (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Logodnicul de profesie se 
însoară (orele 19,30). Teatrul pentru copil 
(Str. Eremia Grigorescu nr. 24); Vis ve
sel (orele 16). Teatrul regional București 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): Poveste 
de iarnă (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat ; Cîntărețul tristeții sale (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) ; Drumul piperului (orele 
9), (salâ din Str. Academiei nr. 18) : Bă
iatul și vîntul (orele 16), Eu și materia 
moartă (orele 20,30). Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase" (sala Victoria) : 
Aventurile unei umbrele (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : O carte despre frumusețe (orele 
20). Circul de stat : Circus București 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE
film pentru ecran pano- 

15,30; 18,30; 
— cinema-

București (9,30; 11,45; 14; 16,30;
21), Excelsior (9,30; 12; 14,15; 16,30; 
21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
21), Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
21). Cel mai mare spectacol 

(9; 12; 15

Can-Can 
ramie : Patria (9,30; 12,30;
21.15) . O stea cade din cer 
scop : Republica (9; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.15) ,
18,45; 
18,45; 
18,45; 
18,45; 
cinemascop : Luceafărul (9; 12; 15; 18; 
21). Paula captivă : Festival (9,45; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (15,45; 18; 20,15). 
Jertfa supremă : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Vremea păgînilor : 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 : 
Victoria (10,15; 13,30; 18,45; 20). Titanic 
vals : central (9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
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), Glulești (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15). Diavolul deșertului: 
Union (11; 16; 18,15; 20,30). Program pen
tru copil : Doina (orele 10 dimineața). 
Judecătorul de minori : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Un surîs în plină 
vară — Pionlerfa nr. 1/1965 : Timpuri 
Noi (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Viață ușoară : înfrățirea între popoare 
(10; 15; 20), Miorița (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45). Cerul n-are gratii: înfrăți
rea între popoare (orele 17,30). Șeful : 
Cultural (15,30; 18; 20,15), Progresul (15,30; 
18; 20,15). Soție pentru un australian — 
cinemascop : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
20,30). Filme documentare : Dacia (orele 
18,45). Cel trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii); Buzești (10; 15; 19). Ghi
nionistul : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Car
touche — cinemascop : Bucegl (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Eroi curajoși ca tigrii: 
Unirea (18; 18,15; 20,30), Cosmos (18; 18,15; 
20,30). Roșu și negru (ambele serii) : 
Flacăra (10; 15,30; 19). Inttlnire cu spio
nul : Vltan (16; 18,15; 20,30), Rahova (15,30; 
18; 20,30), Drum periculos — cinemascop: 
Munca (16; 18; 20). încurcătură bleste
mată : Popular (15,30; 18,15; 21). Răzbu
nătorul — cinemascop : Arta (14,30; 16,3") 
18,30; 20,30). Șapte ani de căsnlclf 
cinemascop : Moșilor (15,30; 18ț/20,30). Cu 
mîinile pe oraș: Aurora (9/11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.45). La patru pași de infi
nit : Viitorul (15,30; 18: ,.20,30). Sălbaticii 
de pe rîul morții — cinemascop : Co- 
lentlna (16; 18,15; 20,30). Ah. Eva ! : Volga 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Drumul 
Sării (11; 15,30; 17,45; 20,15). Cîntînd 'n
ploaie : Floreasca (11: 15,45: 18,15: 20,45). 
Yokmok : Lira (16: 18,15; 20,45). Moscova— 
Genova : Ferentari (16; 18,15; 20,30).
Marla : Cotroceni (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Pentru copil : Poze și pozne de 
iarnă... 19,40 — Campionatul european 
de patinaj artistic. Transmisiune de la 
Moscova. 20,30 — Transmisiune de la 
Teatrul de stat din Timișoara : „Ifigenia 
In Taurida" de Euripide. 22,00 — Tele- 
taxi melodii. In încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
lerl In țară : Vremea a fost frumoasă 

cu cerul variabil în Transilvania și 
Dobrogea, mal mult senin în celelalte 
regiuni. Cu totul Izolat, în cursul dimi
neții a nins în Transilvania. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din Sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 12 grade la Joseni șl 
3 grade la Urzlcenl. In București : Vre
mea a fost frumoasă, cu cerul mal mult 
senin. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nordic. Temperatura 
maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 șl 16 februarie. In țară : Vreme în 
curs de încălzire, cu cer variabil, tem
porar acoperit. Vor cădea ninsori locale 
ce se vor transforma izolat în burniță 
șl ploaie. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 11 
grade șl minus 1 grad, iar maximele în
tre minus 2 grade și 8 grade. Local ceață. 
In București : Vreme în generai frumoa
să cu cerul variabil, temporar acoperit. 
Vîntul va sufla slab din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere.
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Aș asemui chipul acestei regiuni 
din nordul cel mai de nord al țării 
u o poartă țărănească, maramure- 

șe'ană desigur, frumos și mărunt să
rutată de săcure, cu dranițe de ste
jar masiv, bogat îmbrăcate în în- 
crustături, în a căror linii și forme 
foșnesc păduri din Gutîi, țipă, răs- 
torcindu-se, Iza, cad sori de baladă, 
în timp ce alții se ridică, iar Pin- 
tea, legendar și mereu actual, umblă 
pogan pe cărare / din Sighet la 
Baia Mare.

Maramureșeanul mai răspunde și 
azi unor îndeletniciri cu tradiție, vechi 
de cînd lumea, cum ar fi doborîtul ar
borilor, scosul sării, țesutul covoare- 
lor mițoase, ori meșteșugul de a face 
vase de lut, de a fierbe horincă și 
altele, însă toate acestea se grefea
ză pe o realitate care s-a modificat 
structural. In peisajul acestor înde
letniciri cu tradiție a apărut, prin 
natura realităților socialiste, arte
ra de foc a liniei de înaltă ten
siune, forța de iradiere a raftu
lui de bibliotecă, mișcarea exac
tă, severă a compasului de ar
hitect și acel zgomot familiar și to
nic al mașinii cu care maramure
șeanul își exercită noua și funda
mentala sa profesiune — mineritul. 
Dar acestea sînt doar jaloane ale 
unui drum mereu suitor, pe care, așa 
cum se întîmplă pe întregul cuprins 
al patriei, Partidul este creierul și ini
ma tuturor înfăptuirilor, în vreme ce 
tăria acestor înfăptuiri, forța lor ine
puizabilă, rezidă în virtuțile cons
tructive ale poporului, în hărnicia, 
talentul și geniul popular. De aceea, 
fiind vorba de Maramureș, pe străve
chea poartă cu încrustături îmi pla
ce să disting și semnele mai de cu- 
rînd fixate, niște flori și stele, făcute 
din bobițe de aur, de aramă, de ar
gint, de plumb și de zinc — recolta 
subterană—, iar undeva pe semicer
cul porții, aproape de căprior, cam 
pe unde își face cuib rîndunica, să 
existe cele două ciocane încruci
șate, emblema profesiunii. Așa îmi 
închipui această poartă romînească, 
în egală măsură veche și nouă, 
plantată în nordul cel mai de nord 
al țării, cu care îmi asociez, plas
tic, imaginea Maramureșului.

Oprește-te, cititorule, sub arcul 
binecuvîntat al unei asemenea porți 
și vei auzi huietul tonic al abataje
lor de la Săsar, Baia Sprie, Ilba, 
Cavnic, Nistru unde moroșenii, cobo
rîți în plămînii pietrificați ai pămîn- 
tului, realizează cu perforatorul, sub 
sarabanda exploziilor, mari operații 
chirurgicale ; vei simți cutremura
rea de orgă a codrilor de pe Lăpuș 
și de pe Vaser, care străjuiesc, a- 
semeni unor mantii legendare, se
ri" eția statuară a unui Gutîi sau Ți- 
l.ieș ; vei vedea liniile dulci și clare, 
Smulse din schița arhitectului și 
transpuse sub forma unor colonii de 
construcții moderne la Baia Mare, 
Sighet, Vișeu ; i„ vvi umple de sen
timentul verii, pentru că ți se va a- 
răta un cer înalt și senin, sub care 
vor tălăzui rotund și aspru apele 
galben-arămii de pe ogoarele so
cialiste de la Cărei și Satu Mare ; 
vei fi, totodată, martorul marii ex
plozii florale care îmbracă în 
întinsele livezi de la Șomcuta și din 
satele de pe Tisa de Sus ; îți vor 
ajunge la urechi clopoțeii tisului 
unui „cocon", puiul de oșan din Ne
grești, tulburătorul vers al unei stri
gături din Tur), ori cîntece zvîcnite 
din Ieud și mai molcome de pe 
Chioar, din satele răsfirate pe So
meș, unde și ciocîrliile cerului vin 
să învețe a cînta. Toate acestea ți 
se vor întîmplă dacă te vei opri o 
clipă sub arcul dulce, ca o îmbrăți
șare, al acelei porți maramureșene 
cu încrusțături și ținte metalice, pe 
care te îmbii, cititorule, să le cerce
tăm mai cu de-amănuntul.

Regiunea Maramureș se află în 
partea de nord-vest a țării, la para
lela 48°, și cuprinde un teritoriu de 
peste 10 000 kilometri pătrați. Relie
ful e bogat, cu cîmpii care formează 
vetre cerealiere, depresiuni intra
carpatice, bune de pășunat, dealuri 
repezi cu pomi fructiferi și zonă 
montană, nu o dată accidentată și 
de nepătruns. Repezișurile spectacu
loase ale munților sînt bogate în co
nifere și întinse pășuni alpine, iar 
subsolul are o fabuloasă zestre de 
minereuri complexe și cuprifere. 
Clima regiunii e în general dulce, 
temperat continentală în vest și cu 
diferențieri pronunțate în est, ca ur
mare a orientării lanțului muntos 
Oaș-Gutîi-Țibleș, în vreme ce de
presiunea Băii Mari e un fel de „sin 
al lui Avraam" unde abundă livezile 
cu pomi fructiferi, vița de vie și — 

alb

raritate 1 — castanul comestibil, for- 
mînd un fel de dialog climatic cu 
zona Tismanei, unicul loc din Romî- 
nia unde mai există păduri de cas
tan. Tisa superioară, Vișeul, Iza, 
Mara, Tur și bazinul Someșului in
ferior cu Lăpușul și Crasna formează 
principala încrengătură de ape a re
giunii. Oamenii din această parte a 
țării (însumînd aproape 800 000 de 
locuitori) sînt harnici, vioi, iu
besc cîntecul, jocul și le plac strigă
turile, virtuți ce explică într-un fel 
sănătatea lor spirituală, optimismul 
robust și mobilitatea gîndirii, a ob
servației, a replicii pregnante, co
rosive chiar. Din tradițiile oamenilor 
de aici, din obiceiuri, port, fol
clor, descifrăm o multitudine de 
virtuți, cum ar fi demnitatea, 
cultul muncii, profunditatea sen
timentelor, tăria voinței, a carac
terului ș.a.m.d. Sînt virtuți care se 
hrănesc în chip evident din chiar iz
voarele bogate ale originii poporu
lui romîn, aducînd aminte de legen
darii Dragoș și Bogdan și, mai a- 
poi, într-o țesătură de basm, de Pin- 
tea cel Viteaz. Folclorul are aici, fără 
îndoială, un izvor fabulos, inepuiza
bil, un leagăn ocrotitor și statornic. 
Din folclorul care se produce aici zi

Geografie

industrială

Intr-una din halele Fiotației centrale din Baia Mare

cîte 
trecut 
stră-

de zi se poate citi întreaga istorie și 
peisajul spiritual al oamenilor care 
viețuiesc în această regiune sittiată 
în vîrful triunghiului carpatin, pe 
meleaguri cunoscute încă din ve
chime, sub denumirea de „țări", cum 
e aceea a Oașului, a Maramureșu
lui, a Chioarului, a Lăpușului.

Țări 1 Cîte istorii, legende, 
false elogii nu s-au țesut în 
cu privire la aceste așezări 
vechi. Burghezia a dezvoltat, în de
ceniile tristei sale domnii, o viru
lentă paradă demagogică în jurul 
exotismului maramureșean și oșe- 
nesc. Dar la ce foloseau laudele, 
cînd oamenii acestor „țări", roși de 
boli, cuprinși de neștiință, se zbă- 
teau în cea mai neagră mizerie ?... 
Trebuia refăcută din temelii viața a- 
cestor meleaguri, sarcină pe care 
și-au luat-o comuniștii, în urmă cu 
douăzeci de ani, ducînd-o la înde
plinire cu perseverență și forță, pe 
drumul mereu suitor al celor două 
decenii de prefaceri socialiste.

Baia Mare 

culoare locală
Cel ce vrea să știe ceva despre 

biografia colectivă a minerilor ma
ramureșeni, e de ajuns să cerceteze 
istoria unui singur oraș. Baia Mare, 
cel mai însemnat și cel mai elocvent 
pentru ceea ce a fost și pentru ceea 
ce este în zilele noastre un centru 
minier.

Baia Mare face parte din conste
lația acelor orașe mai vechi, des
pre care lumea știe numai lu
cruri noi. Personalitatea orașului 
s-a conturat sub ochii noștri, prin- 
tr-un proces constructiv de am
ploare, printr-o afirmare industrială 
fără precedent, prin realizări social- 
culturale care îi dau acestui oraș din 
depresiunea Maramureșului un aer 
de contemporaneitate și forță. Ima-

Turnul Stefan, 
sever, care a- 
în ciuda tine- 
există de cîte-

ginea veche a orașului s-a refugiat 
în muzeu, în stradelele meșteșugari
lor de altădată, cu bolți, cu contra
forturi și, desigur, în _ 
acel deget de piatră, 
vertizează că orașul, 
reții sale exuberante, 
va sute de ani. Constructorul, acest 
personaj pe care îl avem la inimă, 
a lucrat atît de stăruitor și de ferm 
la noua arhitectonică a acestui o- 
raș, încît ne-am trezit pur și simplu 
că, pe vaste spații, vechea urbe 
a încetat să existe. Betoniera, ața cu 
plumb, fantezia, rigla de calcul și 
rigoarea estetică au operat atît de 
rapid și de categoric în somnolentul 
peisaj băimărean, încît cetățenii o- 
rașului, prea angrenați în moara a- 
nilor, aproape că n-au avut cum 
să-și fixeze în memorie faze inter
mediare, să observe creșterea etaje
lor, bogata eflorescență a edificiilor, 
aceste plante de piatră, sticlă și 
oțel, în mijlocul cărora ne simțim 
mai frumoși, mai puternici, mai de
plin ancorați în evul nostru civili
zat, generos, evul acesta care este 
al construcției, al prefacerilor și de
venirilor. Vor avea, de aceea, multă 
bătaie de cap biografii orașului Baia 
Mare : cealaltă vîrstă a acestui o
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raș, vatra pe care se ridică el astăzi, 
va trebui reconstituită din cărți, din 
pozele îngălbenite, din pînzele cu 
peisaj ale pictorilor grupați, genera
ții de-a rîndul, sub Dealul Florilor, 
acel amfiteatru silvic și floral pe 
care evoluează soarele și unde se 
receptează, ca într-o imensă ureche, 
șoaptele orașului.

Torentul de noutate, ale Cărui iz
voare se află în substanța socialistă 
a acestor ani, a modificat brusc 
fățișarea orașului, făcîndu-1 mai 
namic, mai luminos, mai plin de 
goare în îmbrățișarea munților 
care se complace de sute de ani. 
în acest oraș dintre munți unde, 
după cum spun pictorii, și „aerul e 
mai transparent decît în alte locuri', 
au sălășluit sărăcia, promiscuitatea 
și bolile, alături de cele mai cum
plite afaceri pe care le puneau la 
cale stăpînii minelor. Din truda grea 
a minerilor de ieri, proprietarii și 
acționarii minelor de altădată și-au 
înălțat palate. în castelul lui Po- 
kol, fostul proprietar de mină din 
Valea Borcutului, și «clanțele ușilor 
erau de aur. Duceau capitaliștii lin
gourile de aur peste graniță în pu
tini de brînză, în timp ce băieșii — 
cum erau numiți lucrătorii din sub
teran — duceau o viață de umilin
țe și nevoi, trăind scurt, doar pînă 
la o stranie tinerețe. Vîrsta bătrîne- 
ții n-o apucau mulți, se stingeau pe 
Ia 30—40 de ani, uciși lent de boa
la silicozei sau striviți sub prăbuși
rile de straturi. Mărturie stau cimi
tirele vechi, cu cruci strîmbe, răs
firate pe dealuri.

în vremea noastră mineritul a de
venit o profesiune căreia colectivita
tea îi acordă cinste și onoare. Ba
zinul băimărean deține ponderea 
cea mai mare în producția globală 
de minereuri a Romîniei. E lesne de 
înțeles de ce, în ultimii ani, peisa
jul industrial al orașului s-a îmbo
gățit cu cîteva obiective fundamen
tale. E vorba de uzina centrală de 
preparare a minereurilor, acel co
losal Sfarmă-Piatră modern, care 
devorează pe zi 2 500 tone de mi
nereuri, dînd o întinsă gamă de 

concentrate care iau drumul uzine
lor prelucrătoare. înainte de a de
veni lingouri, metalele neferoase in
tră în labirinturile unui întreg șir de 
uzine, cunoscute sub denumirea de 
Combinatul chimico-metalurgic și u- 
zina „1 Mai", unde se supun unei 
metamorioze, dictată de procese 
tehnologice riguroase. De aici își în
cep călătoria spre țară acidul sul
furic și clorhidric, miniul de plumb, 
litarga, bicromatul de sodiu, pămân
turile decolorante, sulfura de sodiu, 
anhidrida cromică, sulfatul de mag
neziu, sulfatul de zinc și așa mai 
departe. Lîngă cetatea chimiei băi- 
mărene, pe cîteva zeci de hectare, 
se configurează un important obiec
tiv al șesenalului — Uzina de cupru, 
un adevărat institut al aramei.

Ca să redau, cît de cît, culoarea 
locală a acestui oraș repxoduc, 
cu ajutorul instantaneului reporteri
cesc, două momente opuse ale zilei 
orașului, simboluri ale mișcării con
tinue.

MOMENT MATINAL : pași grăbiți, 
aer de o violentă prospețime și că
lători cu abonament, mulți călători, 
cîteva mii, pe care trenurile locale 
îi varsă în gara orașului. Sînt că
lătorii de fiecare zi, oameni din îm

prejurimi, pe care industria 
Mari îi aduce la lucru. Dimineața 
vizibilitatea e incertă, cerul n-are 
transparența dorită, e plumburiu, im
propriu pentru contemplări și exta
ze. E al dracului de frumos să ur
mărești prin lumina vînătă graba 
oamenilor în salopete care, la ora 
aceasta, pun stăpînire pe arterele 
orașului. Evoluează în grupuri, pe 
jos, cu bicicleta, în autobuze greoaie 
și, desigur, fiind majoritatea mi
neri, în formațiunile de trenulețe 
miniere, splendide cîrtițe mecanice, 
cu platforme și bănci comode, cu 
care se deplasează oamenii dimi
neților adînc sub pămînt, într-o lume 
de aramă, de argint, de plumb și de 
zinc. Paralel însă, alte fluvii ome
nești, ou destule încrengături, sînt 
absorbite de cetățile industriale de 
la suprafață. Dimineața băimăreană 
nu este numai a minerului ; este deo
potrivă și a celui ce stăpînește al
chimia acizilor, a celui ce separă 
minereuri, a cocătorului de pîine sau 
a producătorului de electricitate, a 
celui ce spală strada prin dușuri de 
autocisternă, ori clădește pe trotuar, 
din loc în loc, mici piramide 
sticle cu lapte, care dispar ca 
farmec la micul dejun.

Dimineața băimăreană mai 
școlilor, deoarece e vorba de un o- 
raș în care se învață intens. La șco
lile elementare și medii de aici se 
instruiesc mii de elevi, în vreme ce 
Institutul pedagogic de trei ani 
gătește, în 1965, cea de-a doua 
moție a studenților băimăreni.

MOMENT NOCTURN : miezul 
ții se notează cu ora zero, sugerînd 
parcă repaosul total. Necunoscăto
rul poate crede că Baia Mare doar
me la ora aceasta adînc, ignorîn- 
du-1 pe miner, pe tipograf, pe con
structor, pe cocătorul de pîine, pe 
actor, pe paznic și, în general, pe 
toți cei aflați în schimburi de noap
te, reprezentanții unui lung șir de 
profesiuni. Dar în anonimatul nopții 
relative ei lucrează, produc, inun
dați de lumina lor proprie, lăuntri
că și de aceea pe care o dezvoltă 
generatoarele de electricitate.
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Constelația fluorescentă a orașu
lui Baia Mare poate fi privită cu u- 
șurință din blocul turn; e de pre
ferat însă macaraua-turn, acea e- 
normă barză metalică, cu ochi fos
forescent, care n-are astîmpăr ziua 
și cît e nopticica de lungă. Plantată 
în cel mai tînăr cartier 
ea ciugulește într-una pe jos, ia 
în clonț cărămizi, oale 
prefabricate întregi 
du-le la nivelul 
încheie apartamente, ridică etaje, 
populează maidanele cu case 
locuit, 
căm : 
ultimii 
toare, 
na industrială a Romîniei. De curînd, 
pasărea s-a și mutat foarte aproape 
de apa Săsarului unde, pe o vatră 
de bolovăniș și lut roșcat, impreg
nat cu acizi, se vor înălța două mi- 
croraioane, adică alți puișori ai a- 
cestui oraș. Opt blocuri s-au și dat 
în folosință.

De aici, de pe înălțimi, Baia Mare, 
orașul inundat de lumini, are în 
noapte o formă de stea. Aș vrea, ci
titorule, să-ți pot oferi acel miracu
los vehicul care să te soarbă, pe 
durata unei secunde, pe verticală, în 
spațiu, noaptea, la orele zero. Te-aș 
întreba : vezi orașul în formă de 
stea ? E o stea de mărimea a doua 
și face parte din constelația Romî-

de 
Peste 4 000 de cuiburi (rectiii- 
apartamente) a construit în 
trei ani această pasăre zidi- 
prestigios exemplar din fau-

Industria minieră a regiunii, care 
are greutatea primă în mijlocul ce
lorlalte industrii ale Maramureșului, 
a înregistrat în anii de democrație 
populară o puternică dezvoltare, a- 
tît din punctul de vedere al produc
ției, cît și al condițiilor de muncă 
și al mijloacelor de exploatare. Au 
luat ființă noi exploatări miniere, 
cum . sînt Baia Borșa, Ilba, Șuior, 
inexistente în trecut pe harta indus
trială a regiunii. La Cavnic, Băiuț și 
Baia Borșa s-au construit flotații noi, 
unități industriale de o mare însem
nătate pentru prelucrarea metalelor. 
Pentru a ușura munca în subteran 
au fost introduse mașini și utilaj 
modern. Minerii nu mai susțin cu pu
terea brațelor perforatorul; el e fi
xat pe un suport pneumatic, iar mi
nerul are doar sarcina de a-1 dirija. 
In toate locurile de muncă din bazi
nul minier al Băii Mari a fost intro
dusă metoda perforajului umed, care 
elimină pulberea de piatră, cauza 
silicozei. Instalații moderne speciale 
pompează pentru mineri, la sute de 
metri sub pămînt, aer curat de afa
ră, de sub streașină pădurii. Mine
reul extras nu mai este cărat cu a- 
jutorul cailor orbi, prin hrube strim
te ; oamenilor le-a venit în ajutor 
tehnica, prin utilaje de mare pro
ductivitate, ca screperele, locomoti
vele Diesel și locomotivele electri
ce. Sînt mijloace care slujesc pentru 
sporul muncii și sănătatea minerilor 
în numele umanismului socialist. Nu
mai în anii șesenalului cheltuielile 
de acest gen însumează peste un 
miliard de lei.

Pe Valea Firizei, în apropierea 
Băii Mari, se produc azi schimbări 
structurale ale configurației geogra
fice. Drumului multimilenar al ape
lor Firizei oamenii îi pun stavilă un 
baraj înalt de 52 metri, astfel că de 
pe acum dealurile ce poartă podoa
ba castanilor comestibili cuprind în 
îmbrățișarea lor un lac de acumu
lare care va ajunge la un volum to
tal de 20 milioane metri cubi de 
apă. Această mică „mare" băimă
reană, pe care vor circula în curînd 
vaporașe de agrement, va fi rezer
vorul de apă potabilă și industrială 
al orașului, după ce va fi pus în 
mișcare două hidrocentrale cu o pu
tere de mai multe mii de kilowați.

Ca în toate regiunile țării, proce- 
buI de industrializare a regiunii Ma
ramureș a fost multilateral, el con- 
ducîndu-se după factorii unei armo
nioase interdependențe și reciproci
tăți între ramuri. Dintre multele e- 
xemple care se pot da, să ne oprim 
asupra actualului peisaj industrial 
al orașului Satu Mare. Cele mai im
portante întreprinderi de aici, ori 
n-au existat pur și simplu înainte de 
eliberare pe harta industrială a ță
rii, ori au fost reclădite din temelii, 
pe ruinele fumegînde ale ultimului 
război.

Uzinele „Unio". In urmă cu 20—30 
ani a existat aici o fabrică de va

goane. Dar în 1937 foștii proprietari 
au vîndut-o, cu întregul utilaj, socie
tății „Astra", lăsînd pe drumuri 3 000 
de șomeri. Mai apoi fasciștii au 
transformat fabrica într-un morman 
de moloz. 1945. O mînă de oameni, 
avîndu-i în frunte pe comuniști, im
provizează un atelier de reparații. 
N-aveau clădiri, utilaj. Au adus ceva 
scule de acasă. Din șinele de cale 
ferată și-au improvizat nicovale. 
Erau vreo cincisprezece, lucrau sub 
șoproane. Și-au alcătuit, din bucă
țele, niște strunguri rudimentare să 
poată repara vagoane de cale fera
tă. Azi „Unio" este o întreprindere 
modernă, de interes republican, 
unde lucrează mii de muncitori, a- 
vînd la dispoziție utilaje perfecțio
nate și condiții de lucru civilizate, 
potrivit cu profilul unei uzine socia
liste. Se fabrică aici utilaj minier, 
mașini complexe a căror marcă se 
bucură de apreciere. Muncitorii de 
aici se mîndresc cu confecționarea 
transportoarelor cu bandă (613 m), cu 
sutele de transportoare cu racleți 
și cu bandă. Se mai fabrică aici mii 
de vagoneți de mină, ficși și bascu- 
lanți, vagoane pentru bușteni, trolii 
de mină, prese uriașe de balotat ta
blă, prese excentrice, ventilatoare 
de mină și alte mașini.

Fabrica „1 Septembrie" e revela
ția gospodinelor. Aici se produc lu
nar peste 5 000 de mașini de 
gătit cu gaze lichefiate (aragaz), 
foarte solicitate în toată țara, pen
tru că sînt practice, economice și e- 
legante. în ochii gospodinelor marca 
fabricii este o garanție.

„Ardeleana" — o întreprindere 
textilă. In ultimele zile ale ocupa
ției fasciste — incendiată. Muncito
rii au scos mașinile de sub dărîmă- 
turi, uneori piesă cu piesă. Producția 
de azi a fabricii se află în relația 
de 1 000 la sută față de nivelul de 
producție al anului 1947. Fluviile de 
pînză ce ies zilnic pe poarta fabri
cii au foarte adesea eticheta presti
gioasă „Pentru export", itinerarul 
lor neocolind țări cu bună reputație 
textilă, ca Anglia, Olanda, Germa
nia etc.
»„Mondiala", cu prestigiu republi
can în confecții, ori fabrica semiau- 
tomatizată „Solidaritatea", o adevă
rată cascadă a dantelei, sînt între
prinderi care au crescut pe vatra 
pauperă a unor ateliere meșteșugă
rești.

Biografii asemănătoare au alte în
treprinderi din perimetrul regiunii 
Maramureș, cum ar fi Uzina meca
nică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare, fabrica de tricotaje „U- 
nitatea' Sighet, unitățile de indus
trializare a lemnului de la Borșa și 
Tăuții de Sus, IPROFIL-Satu Mare 
etc.; sînt întreprinderi fără arhivă, 
străine de noțiuni- ca exploatare, pa
tron, grevă, curbe de sacrificiu. Prin 
geneză, structură și rațiunea de a ii, 
ele sînt ale socialismului, s-au năs
cut și au crescut pe solul fertil al 
cuceririlor revoluției victorioase.

Meleagurile maramureșene, care 
în trecut aveau drept blazon econo
mic lemnul aflat în starea lui de săl
băticie, și, la șes, cucuruzul și car
toful — pîinea săracului — au de
venit în anii puterii populare o re
giune industrială, cu o însemnată 
pondere în economia țării, ceea ce 
conferă acestui colț de țară un tot 
mai pronunțat profil muncitoresc.

Ca o replică dată vechiului bla
zon, la Sighet se înalță la gabarite 
socialiste — pe o șuprafață de 30 
hectare — un combinat de indus
trializare a lemnului care va asigura 
o valorificare superioară a masei 
lemnoase și un mare avînt cîntatu- 
lui oraș de pe Iza.

Paralel cu această renaștere a in
dustriei, s-a schimbat fundamental 
și felul de viață al ’minerilor și mun
citorilor de aici. La Nistru și Vișeu 
cocioabele de mizerie de pe vale au 
fost dărîmate, în locul lor s-a ivit un 
orășel al minerilor și, respectiv, u- 
nul al forestierilor, cu tot confortul 
pe care îl presupune civilizația. La 
fel Baia Sprie, Băiuțul, unde ele
ganța și cochetăria noilor construc
ții dau acestor localități un aer de 
stațiune turistică. Cavnicul, împrej
muit de păduri, se urbanizează ; aici 
s-au ridicat, în numai cîțiva ani, 
blocuri de mare capacitate, două ci
nematografe bine utilate, cantină, 
club. Orașe importante, ca Satu 
Mare și. Sighet, au intrat în zodia u- 
nei tinereți nesperate. De la mina 
Săsar, înaintează spre Baia Mare, 
cucerind terenul metru cu metru/ o 
așezare care nu exista și care de
vine de pe acum un fel de arteră- 
cvartal a acestui oraș. Muncitorul 
din uzină sau cel din mină s-a fa
miliarizat cu aparatul de radio, cu 
teatrul, cu cinematograful, este a- 
mator de muzică, de pictură, de ex
cursii duminicale în pitoreștile locuri 
din preajmă. Muncitorii și familiile 
lor părăsesc pentru cîte un scurt 
răgaz mediul de toate zilele, în 
schimbul unor priveliști încîntătoare 
pe care ți le oferă împrejurimile. 
S-au obișnuit oamenii aceștia ca, 
măcar o dată pe săptămînă, să-și 
scalde plămînii în aerul tare al înăl
țimilor, suind pe Dealul Florilor, bă- 
tînd bolovănișul unor văi strimte, 
pînă la Izvoare ori băile Usturoi. Cei 
mai îndrăzneți urcă spre vîrful Gu
tîi, să întîlnească limpedele ochi de 
apă al lacului Bodi, și mai departe, 
spre Rodna, la complexul turistic 
Borșa, la cabana Cozia sau cabana 
Făina din codrii Vișeului. Firul So

meșului e, se înțelege, și el generos; 
celor coborîți la cîmpie le oferă o 
sumă întreagă de modalități de a se 
recrea, de la datul cu undița la 
crăpcean și zbenguitul în zăvoaiele 
verzi, pînă la plăjile estivale, cu ni
sip fin, de culoarea argintului înve
chit.

ln fostele „țări" de altădată, ele
mentul uman fundamental era țăra
nul, al cărui destin poate fi recon
stituit prin cuvinte ca : „jucuțău" 
(omul? cu impozitele), „băjenie", 
„gloabă" (amendă), „brujul de mă
măligă, „opincă", „cuțit", „temniță", 
„a sudui* și așa mai departe. Ca să 
vorbești despre destinul de azi al 
țăranului maramureșean, ca de altfel 
al țăranilor din toată țara, trebuie 
să rostești înainte de toate cuvîntul 
noi, care exprimă însuși sensul exis
tenței lui actuale. Este o existență 
inseparabilă de noțiuni ca econo
mie și organizare, știință și mecani
că, calcul planificat și perspectivă. 
Țăranul, ajuns la condiția sa de zi
ditor al socialismului, este de ne
comparat cu tot ce a fost el în tre
cut ; nu numai economicește, ci, în 
egală măsură, ca preocupări, nivel 
de înțelegere, spirit, cultură. Prin 
voința și cunoașterea sa, prin hăr
nicia mîinilor lui sărutate de soare, 
de geruri, de ploi, de țărînă, dispar 
rîpile, prăvăliturile de prin sate, se 
construiesc terase de vie, adăpos
turi pentru cornute și grîne, i se des
coperă gliei puteri neîntrebuințate, 
iar plantei noi posibilități de a rodi. 
Chimizare, biologia solului, pui de o 
zi, lină fină, agricultură intensivă, 
azot și fosfor, culturi comparative, 
întrecere, contractări sînt cuvinte- 
idei care exprimă în chip elocvent 
sfera de preocupări și biografia co
lectivă a miilor de țărani constituiți 
în cele 228 de cooperative agri
cole de producție de pe cuprinsul 
regiunii. Cuvintele acestea răsună 
frumos în graiul țăranilor maramure
șeni ridicați de partid la bunăstare 
și civilizație. Prin cooperativizarea 
socialistă a agriculturii, consfințită în 
aprilie 1962, la Sesiunea Extraordina
ră a Marii Adunări' Naționale, acest 
nou destin al țărănimii maramureșe
ne a ajuns pe treapta împlinirii sale, 
deschizîndu-i acestuia posibilități 
nebănuite de manifestare în viitor. 
Politica înțeleaptă de îndrumare șl 
conducere a agriculturii de către 
partid rodește azi în regiunea Mara
mureș prin recolte bogate de grîu 
și porumb, prin livezile grele de 
fructe, prin cirezile de vite și tur
mele de oi, prin acareturile care 
modifică structural imaginea satelor, 
prin milioanele rulate în bănci sub 
formă de avere colectivă, investiții, 
avansuri, lucrări de anvergură. Co
operative agricole de producție ca 
acelea din Ambud, Foieni, Mireșu 
Mare, Tiream, Urziceni, Mădăras 
sînt argumente de necontestat în 
sprijinul afirmației noastre; nume
le lor de largă circulație sînt ca niș
te bilete de bancă, au o bună aco
perire în aur.

Ne-am obișnuit să avem o viziune 
exactă asupra realităților din jurul 
nostru, fapt pentru care nu vom evi
ta să pronunțăm cîteva cifre — lim
baj sintetic prin care putem creiona 
amploarea realizărilor social-cultu- 
rale din regiunea Maramureș în de
cursul ultimelor două decenii. E vor
ba de cele 647 școli generale de 8 
ani, de 19 școli medii, 2 pedagogice, 
precum și de un mare număr de 
școli profesionale. Față de anul 
1948, există în regiune un număr du
blu de cadre didactice ; funcționea
ză peste 450 de cluburi, cămine cul
turale, 242 cinematografe, sute de 
biblioteci cu sute de mii de volume, 
două teatre de stat, un 
de cîntece și dansuri, o 
simfonică, peste 2 500 de 
artistice de amatori și o valoroasă 
grupare de artiști plastici la Baia 
Mare — iată un bilanț Însuflețitoî 
pentru o regiune în care au existat 
în trecut, monstruoasă 
94 000 de analfabeți. Cei 20 de anJ 
au dat așezărilor urbane și rurale 
din regiunea Maramureș o nouă fi
zionomie prin mulțimea noilor con
strucții. Numai între anii 1960—1964 
au fost construite din fondurile sta
tului peste 6 000 de apartamente, ca
sele noi înălțate în satele regiunii 
din fonduri proprii în anii puterii 
populare se cifrează la 36 816.

Expresie a grijii statului nostru 
pentru ocrotirea sănătății oamenilor 
muncii, în regiune s-a extinB mult 
rețeaua sanitară. Concret : funcțio
nează 183 circumscripții sanitare, 18 
spitale (față de șapte cîte existau 
înainte de eliberare) 93 case de naș
teri.

Deci, concluziv :
— Cum se muncește la Maramu

reș ?
— Cum se trăiește la
— Cum se gîndește 

reș ?
Răspunsul e unic :
— în chip socialist. 
Este cel mai frumos 

care îl poate da cel ce s-*a oprit 
sub arcul generos, plin de încrustă
turi, al acelei porți maramureșene 
din al cărui prag se străvede depar
te, în viitor.

ansamblu 
orchestră 

iormatii

moștenire.

Maramureș ? 
la Maramu-

răspuns pe
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„CONTINENTUL
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LADIN II

Cine vrea să spună vast și profund 
in același timp — spune ocean.

Oceanul planetar (totalitatea mări
lor și oceanelor de pe glob luate ca 
o singură, imensă, suprafajă marină) 
ocupă 361 000 000 km2. Uscatul nu 
ocupă decît 145 000 000 km2. Globul 
pămîntesc e acoperit în măsură de 
două treimi de apă.

O cantitate uriașă de apă : 
1 330 000 000 de kilometri cubi — de 
un milion de ori mai multă apă decît 
cea a tuturor rîurilor și fluviilor de pe 
glob. Dacă apa din ocean ar fi întinsă 
pe întreaga suprafajă a uscatului, aces
ta ar rămîne, undeva la fund, la o 
adîncime de 2 400 m. Sub suprafafa 
aparent egală a oceanului se ascund 
adîncimi amefitoare : în largul Filipi- 
nelor, fosa Insulelor Mariane atinge 
recordul de 11 521 m. Răsturnafi 
Everestul cu vîrful în jos și mai adău- 
gafi-i încă aproape 3 000 de metri...

Mii de ani oceanul a fost pentru 
oameni ceea ce ei vedeau cu ochii : 
apă. Mii de ani oceanul a fost pentru 
oameni sursa singurei bogăfii din 
adîncuri care țîșnea la suprafafa sa : 
peștele.

îndrăzneala și logica minții ome
nești au pătruns în ocean înaintea oa
menilor : nu e posibil ca înconjurînd 
uscatul cel plin de bogăfii, oceanul 
să nu fie el însuși o mare bogă
ție. Această bogăfie părea însă închi
să într-un sipet ferecat cu șapte lacă
te. Nimeni nu putea ajunge la ea. Nu 
degeaba scria Sebastian Miinster în a 
sa ,,Cosmographia Universalis" publi
cată în 1544 : „Această prăpastie se 
numește Ocean ; adică Marele Abis 
și i se spune așa pentru că în el este 
o nesfîrșită mulfime de ape și e atît 
de adînc că nu i se poate da de 
fund".

Apele se păzeau pe ele înșile.
Ce era de făcut ?
Un singur lucru. De ascultat îndem

nul pe care Rabelais îl lansa contem-

Explorînd nemărginirea adincului 
oceanic

poranilor săi : „Hai, pentru dumne
zeu I Scufundaji-vă în adîncul apei".

De la scafandrii de altădată la ex
ploratorii de azi ai mării e desigur 
un drum lung. Ca știinfă, oceanologia 
e tînără. Ea s-a născut în 1911 o dată 
cu cufundarea în apă a primelor 
batiscafuri. Numele multor savanfi, 
printre care cel al lui Piccard, vor tre
bui menfionate la loc de cinste de 
oricine va scrie vreodată pasionanta 
victorie a explorării oceanului.

în ultimii ani au avut mare răsunet 
experiențele oceanologului Jacques 
Cousteau, care și-a propus să de
monstreze că omul poate locui și 
munci în adîncul apelor. In vara anu
lui 1963, Cousteau și colaboratorii săi 
au coborît înfr-un batiscaf în Marea 
Roșie, unde au rămas peste 30 de 
zile la 11 m adîncime și o săp- 
tămînă la 25 m. Nu de mult 
Cousteau a anunfat o nouă expedifie 
subacvatică. Șase oameni vor trăi timp 
de 15 zile la o adîncime de 110 m 
în largul insulei Levant. Locuinfa lor 
va fi alcătuită dintr-o sferă cu diame
trul de 6 m și din cîteva părți anexe. 
Cercetătorii oceanului vor putea să 
părăsească sfera subacvatică și să se 
depărteze pentru investigații pînă la 
140 m distantă. Concomitent au sosit 
știri de la oceanografii sovietici : un 
grup de savanfi au hofărît să coboare 
în Marea Neagră într-un batiscaf-labo- 
rator de 25 de tone, destul de încă
pător pentru a găzdui patru oameni 
împreună cu tot aparatajul necesar 
cercetărilor.

Să fie oare vorba — în toate a- 
ceste cufundări — de o simplă cu
riozitate, o romantică (dar inutilă) 
chemare a „befiei adîncurilor" ? Nici
decum.

Scopul urmărit de toți este același : 
cunoașterea nemijlocită a „lumii ne
cunoscute", a „continentului albas
tru", a „cosmosului lichid*.

Oceanul are fund; 
bogățiile sale, nu

Din punct de vedere științific e 
vorba de un cîmp de activitate 
imens : în oceane e acumulată 85 la 
sută din întreaga materie vie a pă- 
mîntului. Se pare chiar că mările con
stituie un adevărat „conservator” al 
unor forme ale viefii, care pînă nu 
de mult erau considerate ca dispărute 
de pe pămînt. Savanfii au recunoscut 
înfr-un pește cu solzi osoși pe care-l 
prind localnicii pe țărmurile Africii de 
sud-est o viefuitoare despre care nu 
se mai știa nimic din epoca paleozoi- 

că I In felul acesta știința a ajuns să 
cunoască pe viu unul din strămoșii cei 
mai vechi ai tuturor viețuitoarelor de 
pe pămînt.

Din punct de vedere practic cerce
tarea oceanului e de un interes uriaș, 
specialiștii socotesc că aici trăiesc nu 
mai pufin de 145 000 000 tone pește. 
Oamenii exploatează încă destul de 
pufin această bogăfie, pescuind anual 
doar 40—50 milioane tone.

Peștelui trebuie însă neapărat să-i 
adăugăm planctonul — totalitatea 
microorganismelor vegetale și animale 
care se găsesc în păturile superioare 
ale apelor marine. Planctonul este 
unul din alimentele cele mai comple
te pe care le găsește omul în natură. 
Dacă se va reuși valorificarea lui 
(trebuie filtrate 1 milion de litri de 
apă, pentru a obține un kilogram de 
plancton), omenirea va dispune de 
alimente cu o valoare nutritivă de 
20 000 ori mai mare decît recoltele 
de grîu ce se adună azi în lume, în
tr-un an întreg I Toată această „recol
tă" va putea fi utilizată de om fie 
direct, fie indirect, ca furaj pentru 
creșterea vitelor, animalelor, păsări
lor. Nici o teorie neomalthusianistă 
nu rezistă în fafa unei „cămări uni
versale" atît de bine asortate.

Dar dacă malthusianiștii își văd 
teoriile infirmate, iată că visele vechi
lor alchimiști sînf pe cale de a se 
fmplini. In adevăr, ca într-un uriaș 
creuzet, în ocean se găsesc gata spre 
a fi folosite cantități imense de me
tale prețioase, unele chiar mai rare și 
chiar mai căutate decît aurul.

Firește, împrăștiate în imensitatea 
oceanului planetar, minereurile se 
prezintă în concentrații extrem de 
mici. Un litru de apă marină, de 
pildă, nu conține decît 0,00001 gr 
aur. Dar cititorul e invitat să raporteze 
această cifră la cei 1 330 000 000 
kilometri cubi de apă ai oceanului. 
Dacă tot acest aur ar fi valorificat, 
„metalul prețios" nu și-ar mai merita 
numele ; el ar deveni atunci mai ief
tin decît cuprul.

Apoi nu trebuie uitat că pe fundul 
mărilor se găsesc și minereuri sub 
formă compactă, concentrată. Analiza 
concrețiunilor de la mari adîncimi ale 
căror dimensiuni pot atinge 12—15 
cm diametru duce la concluzia că ele 
sînt alcătuite din minereuri din cele 
mai utile pentru omenire : mangan 
(în proporția cea mai mare), apoi fier, 
cupru, cobalt, nichel, argint, platină 
etc. Greutatea concrefiunilor aflate în 
mări și oceane se evaluează la 
multe sute de milioane de tone.

Bogăția cea mai mare a oceanului 
o constituie incontestabil sarea. Con
sumul de sare raportat pe cap de 
locuitor fiind de aproximativ 8 kg 
anual, necesitățile mondiale se ri
dică azi la aproximativ 25 de 
milioane de tone pe an. Ocea
nul se dovedește o salină de nesecat : 
38 OOCț 000 000 000 000 (38 de mi
lioane de miliarde) de tone. La con
sumul actual această cantitate ar 
ajunge pentru 1,7 miliarde ani 1

Pe Ungă multe altele, marea a 
început în ultimele decenii să furni
zeze lumii o bogăție din cele mai 
însemnate : fifeiul. E cunoscut orășelul 
petroliștilor azerbaidjeni, instalat pe 
o insulă artificială, metalică, în largul 
Mării Caspice. Sonde puternice scot 
de la 5 000—6 000 m sub nivelul 
apelor mării (e în construcție o 
sondă ajlîncă de 10 000 m) cam a 3-a 
parte din întreaga cantitate de petrol 
pe care o produce Azerbaidjanul so
vietic.

Și în alte părți ale lumii se exploa
tează petrol din ocean : pe coastele 
Californiei și ale Golfului Mexic, în 
Marea Caraibilor, pe coasta atlantică 
a Franței, în Golful Persic. In 1963, 
cantitatea totală de țifei scoasă din 
fundul mării a fost de 100 000 000 
tone, ceea ce a reprezentat aproxi
mativ 7 la sută din producția mon
dială.

Ferestre spre adîncuri
Cineva spunea : dacă vrei să 

admiri un lucru priveșfe-l de departe ; 
dacă vrei să-l cunoști, apropie-te de 
el. Sînfem în faza în care, după ce 
am privit mii de ani suprafața ocea
nului, ne apropiem tot mai mult de 
tainele din adîncul său. Dar asta ne 
va împiedica oare de a-l admira? O 
lume minunată de basm s-a deschis 
în fața cercetătorilor care au ajuns 
cu batiscaful la adîncimea de 11 000 
de metri în fosa insulelor Mariane. 
Era acum 5 ani, în ianuarie 1960, 
cînd oamenii au atins acest record de 
cufundare în „cosmosul lichid". Pă
trunderea omului în adîncul oceanu
lui este una din marile cuceriri ale 
zilelor noastre. Ba este de multe ori 
asemuită cu altă mare cucerire căreia 
îi sîntem contemporani : pătrunderea 
omului în adîncul universului, în 
„oceanul cosmic". Ciclul cutezanței 
omenești trece și prin adîncurile apei 
ji prin înălțimea eterului.

Oceanul scaldă țărmurile tuturor 
continentelor lumii. Toți oamenii sînt 
interesați ca problemele legate de 
cercetarea și folosirea oceanului să 
fie soluționate. Oceanul poate deveni 
astfel nu numai o sursă de materii 
prime, ci și un vast cîmp de colabo
rare internațională. Din spuma mării 
s-a născut Venus, în ocean au stă- 
pînit Neptun, Mercur și din ne
fericire de multe ori Marte. A so
sit vremea ca oceanul să aibă un stă- 
pîn demn de vastitatea și profunzi
mea sa — omul, locuitor pașnic și 
îndrăzneț al Pămîntului.

Radu ȚIULESCU

In 30 de ani de călătorii prin întreaga lume, fotograful francez Paul 
Almasy a acumulat peste 300 000 de fotografii. Recent, el a selecționat 
dintre acestea zece documente pe care le-a publicat sub titlul „Condiția 
umană". Reproducem din acest ciclu pe cel de mai sus care înfățișează 
o femeie sudaneză cu noul său născut, simbolizind bucuria maternității.

ȘTIAȚI CĂ...
...orășelul italian Fiesole a fost de 

curînd centrul internațional de 
schimburi numismatice 7 Aici s-a des
fășurat al IV-lea Congres național 
italian și internațional de numisma
tică, în care s-a dat o atenție deose
bită monedelor din perioada greco- 
romană.

...pentru a ajunge pe vîrful unui 
munte înalt de 1 200 metri, un spor
tiv cheltuiește o cantitate de ener
gie egală cu cea necesară pentru a 
parcurge 50 km pe un drum drept și 
neted 7

...primul creion cu grafit in forma 
pe care o cunoaștem astăzi, a apă
rut în Anglia în anul 1560 7 Pînă 
atunci, se foloseau condeie cu plumb

TEZAUR
CIVILIZAȚIILOR

Chiar pentru călătorul care po- 
osește numai cîteva zile la Londra, 
iritish Museum' se înscrie din oii- 
u în programul său. Dar o vizită nu 
:ce decît să deștepte apetitul și 
unei cînd revii în capitala An- 
iei, pelerinajul la sobra și impu- 
îtoarea clădire din cartierul 
oomsbury, cu intrarea străjuită de 
>loane ionice, constituie un impe-

De fapt denumirea pe care o poar- 
t e incompletă. E muzeu — dar nu 
umai atît; e britanic — dar nu nu- 
,ai atît. Căci uriașa colecție arheo- 
>gică și etnografică conviețuiește 
ib același acoperiș cu una din cele 
.ai mari biblioteci ale lumii, Iar 
ărturiile lăsate de străvechii locui
ri ai insulelor britanice se învect- 
îază cu vestigiile unor civilizații 
flate la mari depărtări în timp și 
pațiu. Comori ale Egiptului, In
iei, Americii și atîtor altor locuri 
flate cîndva sub puterea imperiu- 
îi britanic...
De la nepieritoarea marmură pînă 

: friabilul papirus, mileniile te în- 
npină aci cu o nesfîrșită varietate 
3 materiale pe care omul le-a ale3 
sntru a-și lăsa pe ele amprenta, 
efilezi prin fața lor și nu numai an
uitatea, ci și mitologia capătă în- 
țișare. Iată fragmente ale uneia din 
>le șapte minuni ale lumii : sculp- 
rile și friza înfățișînd bătălia dintre 
eci și amazoane de pe mormîntul 
instruit la Halicarnassus prințului 
ausolus, al cărui nume, mai intact 
dar decît rămășițele lăcașului său 
3 veci, s-a păstrat în substantivul 
ausoleu. Iată și o alta dintre mi- 
mi : coloanele templului ridicat la 
zihesus ca slavă zeiței-vînătoare 
rtemis. Iată smulsă din cele mai 
iînci vremuri ale preistoriei celebra 
ilecție de mumii egiptene, printre 
ire una a trecut probabil de cea 
î-a 6500-a aniversare.
Mult mai tînăr — abia cu puțin 
îste două mii de ani — un martor 
jarent mal modest al epocii farao- 
lor se impune atenției din alte mo
re. Pe bazaltul „pietrei de la Roset- 
", preoții țării Nilului și-au gravat

italiene din șist

autentificat de ex-

șl argint introdjise în tocuri metalice 
speciale cunoscute încă din secolul 
al XII-lea ; în secolul al XIV-lea se 
foloseau creioane 
argilos negru.

...Jack Lee, 
portarul unui 
hotel londonez, 
a găsit sub o 
gravură cumpă
rată cu 0,70 de 
franci francezi 
de la un anti
car, acest desen 
de Picasso, care 
a fost imediat 
perți 7

...în apropiere de Insulele Bahamas 
(Marea Caraibilor) s-a descoperit un 
tezaur de monede spaniole a cărui

recunoștința față de Ptolomeu V nu 
numai în sacrele hieroglife și în lai
cele caractere demotice, ci și în eli
nă. Aceasta a permis lui Champol- 
lion, ajutat de fizicianul Thomas 
Young, să pătrundă în misterele er
meticei scrieri a vechilor egipteni. 
Lespedea neagră a încetat astfel să 
mai fie un simplu exponat al trecutu
lui, devenind un veritabil monument 
al ingeniozității și perseverenței sa
vantului modern. .

Sală după sală, „British Museum’ 
găzduiește pe reprezentanții muți — 
și totuși elocvenți — ai Asiriei și Bi
zanțului, ai etruscilor și aztecilor, ai 
chinezilor din era dinastiei Cing și ai 
vikingilor. Bronz și fildeș, ceramică 
și terra-cota, jad șl lapis-lazuli s-au 
transformat în podoabe, giuvaieruri 
sau ustensile de uzul cel mai curent, 
dovedind că dragostea de frumos 
are aceeași vîrstă cu umanitatea.

Cîteva încăperi centrale ale pai- 
terului sînt consacrate manuscriselor. 
Aci se găsesc două din cele patru 
exemplare în care a fost redactată 
la 1215 „Magna Charta Libertatum", 
considerată, pe criterii mai mult sen
timentale decît științifice, drept actul 
de naștere al regimului parlamentar 
englez. Se presupune că parte din 
lucrarea „The Booke oi Sir Tomas 
More" („Cartea lui Sir Tho
mas More"), aflată tot aici, 
e scrisă de Shakespeare, dar in
contestabila lui iscălitură există și 
ea, în josul... unui act de ipotecare. 
Trecînd prin dreptul acestui rar au
tograf, ghidul nu evită să menționeze 
disputa veșnic reînnoită în jurul pa
ternității operei marelui Will și în
cheie citind butada lui Mark Twain : 
„S-a constatat în mod definitiv că 
lucrările lui Shakespeare au fost 
scrise de un alt dramaturg cu același 
nume". în schimb se păstrează în în
tregime manuscrise mult mai vechi, 
cum ar fi „Codex Sinaiticus", o biblie 
grecească din secolul IV, sau „Cons
tituția Atenei" de Aristotel. Cîteva 
caiete de schițe poartă semnătura 
lui Leonardo da Vinci și a lui Al
brecht Diirer. Alături ultima scrisoare 
a lui Nelson către Lady Hamilton, 
începută în largul Trafalgarulul și

Regina muncii
Regina balului ? E cunoscută pre

tutindeni. Dar o regină a muncii 7 
Și totuși... în Birmania o dată cu în
ceputul toamnei are loc sărbătoarea 
muncii. Pe cerul albastru ultimii nori 
se îndepărtează goniți de musoni 
spre golful Bengal : ploi nu vor mai 
cădea pînă-n luna mai. E timpul să 
înceapă strîngerea recoltei.

într-una din aceste seri calde se 
aprind luminile la Șvedagon — cea 
mai mare pagodă din Birmania. Fă
clii și luminări aprinse au încins ca 
un brîu conul de aur — înalt de 100 
de metri — al pagodei. La marginea 
platformei de marmură se adună 
spectatorii. Patru tinere fete — cele 
mai bune țesătoare din țară — 
se așează în fața unor războaie. 
Și așteaptă cu nerăbdare pînă a- 
pune soarele. în clipa aceasta bate 
gongul și tinerele fete pornesc la lu
cru : fiecare are de țesut o togă pur
purie — îndeletnicire de o mare mă
iestrie. Spectatorii urmăresc cu mul
tă atenție zgomotul ritmic al răz
boaielor, mișcările iuți ale fetelor. 
Cine va învinge ?

Cînd cerul începe a se lumina și 
soarele își aruncă primele sale raze 
pe „umbrela" pagodei, cea care ter
mină prima este declarată învin- 
gătoarea întrecerii. în acea zi ea 
este regina muncii — omul cel mai 
stimat din Rangoon.

Vechea Dunăre ?
Cîțiva geologi vest-germani au 

descoperit un fluviu subteran des
pre care ei cred că ar fi o a 
„doua Dunăre". Făcînd prospectări 
pentru a găsi petrol, ei au dat de o 
apă care curge la 70 m adîncime, cu 
3 km mai la sud de actuala albie a 
Dunării. Aceasta ar fi Dunărea ve
che, datină incă dinaintea ultimei 
perioade glaciare. Actuala albie a 
Dunării s-ar fi format — după pă
rerea acestor savanfi — în perioada 
glaciară, datorită aluviunilor. Unii 
savanfi austrieci susțin însă că ar 
fi vorba de un lac subteran, și nu 
de o apă curgătoare.

valoare este evaluată la suma de 9 
milioane de dolari 7 Cu cîteva luni in 
urmă s-au recuperat de pe o epavă a 
unui gallon spaniol aproximativ 10 000 
monede de aur șl argint datind din 
anul 1620.

...într-o pădure din apropierea ora
șului Morioka (Japonia) a fost găsită 
o bucată de coral care datează de 
aproximativ 300 milioane de ani 7 
Descoperirea dovedește că această 
regiune alpină a fost cindva fundul 
unui ocean.

.... Rodeo" este una din distracțiile 
preferate ale crescătorilor de vite din 
America de Nord și de Sud 7 Tînărul 
cowboy se urcă pe un cal încă neîn
călecat cu picioarele legate, apoi pi
cioarele calului sînt dezlegate. începe 
lupta dintre animal și om care arare
ori durează mai mult de cîteva se
cunde. „Rodeo" șl alte întreceri ca a- 
runcarea lasso-ului, tirul, cursa cu

Muzeul Britanic

rămasă neterminată după victorioa
sa, dar, pentrutel, fatala bătălie.

E greu să treci fără emoție chiar 
pe lîngă piese mai recente. Astăzi, 
cînd Antarctica e asaltată de echipe 
internaționale de cercetători, care au 
la dispoziție mijloacele cele mai per
fecționate ale tehnicii, documentele 
tragicei expediții a căpitanului Scott 
(1912) evocă figura celui care a plă
tit cu viața îndrăzneala de a se nu
măra printre pionierii polului Sud.

Prima tipăritură realizată în Euro
pa —■ Biblia lui Gutenberg de la 1452 
— își are și ea un exemplar în co
lecțiile de la „British Museum". E ca 
un preludiu al celor peste șase mi
lioane de volume ale bibliotecii. O 
veche rivalitate o opune Bibliotecii 
Naționale din Paris pentru primatul 
mondial în ceea ce privește numărul 
de cărți de care dispune și fluctua
țiile achizițiilor sau donațiilor o trec 
ba pe una, ba pe cealaltă, pe locul 
întîi. în sala circulară încap simultan 
450 de cititori, dominați de o cupolă 
care nu are decît cu șaizeci de cen
timetri mai puțin în diametru decît 
Panteonul din Roma, cel mai mare 
dom din lume. Puse cap la cap raf

Ortisei, așezare cu 
numai 3 200 de locui
tori, situată în Tiro- 
lul de sud (Italia) pe 
valea Gardenei, este 
„capitala" ladinilor, 
cei 24 000 de urmași 
ai „legiunii uitate". 
La începutul erei 
noastre, împăratul ro
man Tiberiu și-a tri
mis legiunile pe Rin, 
pentru pacificarea tri
burilor germanice 
răsculate. Campania 
militară a fost victo
rioasă, dar Tiberiu 
șl-a pierdut mulfi 
dintre ostași. Nu în 
lupte, ci pentru că 
mulfi dintre ei, în
drăgind aceste fru
moase locuri din mun
ții Dolomifi — cei mai 
abrupfi munfi din 
Europa — au dezertat 
și s-au stabilit aci.

Urmașii lor conti
nuă să trăiască și 
constituie o populafie 
ce se deosebește de 
italieni, germani sau 
austrieci. Limba la
dinilor a constituit 
obiectul a numeroase 
cercetări lingvistice. 
Provenită din france
za vulgară, ea are 
unele rădăcini ger
manice și numeroase 
terminafii italiene, 
semănînd pufin cu 
limba romandă (cea 
de-a patra limbă ofi
cială din Elveția).

Mîndri de originea 
lor, ladinii au organi
zat la Ortisei un mu
zeu care ilustrează 
trecutul lor. Aici sînt 
expuse sdgefi, săbii, 
unelte agricole șl o- 
biecte casnice folosi
te pe vremea romani-

Această „cascadă" de piatră, mal precis de lavă, se află în nord-estul 
Australiei, in apropiere de orașul Mossman. „Valurile* șl „barajele* de 

bazalt intărit ating in unele locuri o grosime de 270 m

obstacole etc., constituie un fel de 
examen pentru crescătorii de vite.

...din cauza masivei exploatări de 
gaze naturale, s-a constatat că tere
nul din delta fluviului Po (Italia) s-a 
scufundat, în ultimii 14 ani, cu a- 
proxlmativ trei metri 7 Scufundarea 
terenului cu circa 20 de cm anual 
a făcut ca multe diguri construite 
mal de mult să fie astăzi sub nive
lul apelor, necesitînd în fiecare an 
lucrări de înălțare a lor.

...primul vînzător automat a func
ționat în Egiptul antic 7 încă în anul 
50 î.e.n. pe străzile Alexandriei func
ționa un aparat care, după introdu
cerea unei mici monede, oferea cum
părătorului o porție... de apă pota
bilă.

...cunoscutul scriitor și publicist 
italian, Danilo Doici, militant pentru 
pace și progres social, a fost propus 
candidat la Premiul Nobel pentru

turile sale s-ar întinde de-a lungul 
a nouăzeci de kilometri și numai 
cataloagele ocupă mai bine de o 
mie de volume legate în piele. Dar, 
mai mult decît aceste date cifrice, 
pătrunzînd în sala de lectură îți a- 
mintești cu respect că aci au stu
diat Marx și Lenin.

Cel de-al doilea război mondial a 
lovit greu biblioteca : într-un atac de 
noapte, bombardierele lui Gering au 
incendiat două sute de mii de vo
lume. Cicatricele lăsate de foc se 
mai cunosc și astăzi pe ziduri, ta
vane și în curți.

„Nu e nevoie să ai o pregătire spe
cială cînd intri în asemenea locuri 
sacre... Este o corespondență armo
nică între toată alcătuirea mea su
fletească șl minunile vii și etern 
schimbătoare care mi se arată". Cele 
spuse de Sadoveanu în notele sale 
do călătorie prin pinacotecile Olan
dei exprimă în mod desăvîrșit senti
mentele celui care, intrat la „British 
Museum", se simte comunicînd cu 
acest gigantic conglomerat de știință 
și cultură umană.

Nicolae MINEI 

lor, dintre care unele 
datează din anul 600 
î.e.n. Cu toate că pi
torescul locurilor re
prezintă o atracție 
pentru turiști, princi
pala sursă de venit 
localnicilor nu e » 
turismul, ci sculptura 
în lemn. Pădurile în
conjurătoare au din 
belșug lemn bun de 
sculptat. Majoritatea 
obiectelor de artizanat 
se exportă. Măiestria 
se transmite din tată 
în fiu; deseori pot fi 
văzuți chiar ladini de 
șase-șapte ani cio
plind cite o bucată de 
lemn pe care au a- 
les-o. Și este de pri
sos a spune că figura 
pe care o sculptează 
cu preferinfă ladinii 
este aceea a strămo
șului lor Tiberiu.

pace pe anul 1965 7 Propunerea a fost 
făcută din partea unor membri ai 
Adunării naționale suedeze.

...scrisoarea aceasta a fost trimisă 
din Tokio cu prilejul Jocurilor O- 
limpice, adresa de pe plio purtînd 
numai două indicații : numele desti
natarului și strada 7 Deși localitatea 
și (ara n-au fost menționate de adre
sant, după numeroase peregrinări — 
un adevărat ocol al Pămîntului în 30 
de zile — scrisoarea a ajuns totuși la 
destinatar, care locuiește la Courbe- 
voie, în Franța.

CAZ RAR
IN ISTORIA MEDICINII

La secția de chirurgie a spitalului 
orășenesc din Novosibirsk — scrie zia
rul „Komsomolskaia Pravda" — a fost 
adus tînărul muncitor Vasili Maslov. 
Medicul de gardă a constatat moartț, 
clinică. In seara precedentă, aflîndu-s, 
în afara orașului, Vasili se rătăcise. Era 
un ger năpraznic și tînărul a ajuns la 
capătul puterilor. A doua zi la ora 8 di
mineața, a fost găsit corpul lui pe jumă
tate acoperit de zăpadă. Zăcuse 10 ore 
în ger. Tinerii medici D. Nac^ ii, 
anesteziolog, și B. Kuznețov, chirurg,"au 
făcut o încercare îndrăzneață de a-l 
smulge din ghearele morții. Corpul rece, 
neînsuflețit, a f" :t introdus într-o baie 
caldă. Cu ajutorul unui aparat special 
i s-a pompat aer în plămîni. în sînge 
s-au introdus preparate pentru resta
bilirea activității inimii. După 5 ore 
au apărut primele semne de viață. Tem
peratura corpului a ajuns treptat la 
31°. Inima a început să bată cu mai 
mare regularitate. A început să se facă 
simțit pulsul. 8 ore medicii nu s-au în
depărtat de la căpătîiul bolnavului. In
tre timp s-au ivit complicații — o gra
vă pneumonie, cu o temperatură de 
40°. în cele din urmă însă tînărul a 
fost salvat.

„Panoul de anunțuri" 
al hanilor mongoli

Pe malul drept al riului Orhon se află 
ruinele vechii capitale mongole, Kara
korum. Cu peste 500 de ani în urmă, 
orașul a fost ars de cuceritori pînă la te
melii. In locul așezării cîndva înflori
toare au rămas doar ruinele zidurilor cu 
care era împrejmuit orașul, ale palate
lor și pagodelor. S-au mai păstrat și ire; 
sculpturi uriașe înfăjișînd broaște țes
toase. Aceste sculpturi serveau în impe
riul mongol drept postamente pentru plă
cile de granit pe care erau înscrise de
cretele hanilor. Atunci cînd decretele se 
schimbau, plăcile erau înlocuite cu al
tele. Sculpturile amintite constituiau, cu 
alte cuvinte, un fel de „panou de anun
țuri".



Nr. 6529 SCÎNTEIA Pag. 5

Inițiative • Realizări gospodărești Cet-5OO și Cifa-102 TELEGRAM! HIIRAII A 20-a aniversare
PRIN VRANCEA ÎNTINERITĂ

Cînd vii dinspre lunca Șiretului 
și privești spre Măgura Vrancei, 
Panciu și localitățile din jur par 
așezate ca într-un uriaș amfiteatru. 
Panglica de asfalt a celei mai noi 
șosele din regiunea Galați urcă do
mol însoțind Sușița. De o parte și 
de alta numai vii. Nici albul iernii 
nu poate ascunde peisajul.

Panciu te întîmpină primitor cu 
străzile sale curate, cu noile con
strucții și magazine. Locuitorii îți 
vorbesc despre contribuția adusă de 
ei la înfrumusețarea și buna gos
podărire a orașului. Numai anul 
trecut, au efectuat aproape 250 000 
ore de muncă patriotică pentru 
amenajarea de spații verzi, moder
nizarea străzilor.

Abia lași în urmă Panciul și intri 
în împărăția pădurilor. Pe serpen
tinele de la Valea Cîmpului se în
crucișează coloanele de mașini ale 
întreprinderii forestiere care trans
portă la noile guri de exploatare 
materiale, utilaje, piese de schimb, 
iar de aici bușteni. Pentru punerea 
în valoare a masei lemnoase din a- 
ceastă parte a regiunii Galați s-au 
construit în ultimii 4 ani peste 90 
km drumuri forestiere. Inalntînd pe 
firul Sușiței, ajungi la Răcoasa, o 
comună mare în care înnoirile se 
văd pretutindeni. Școala de 8 ani, 
căminul cultural, magazinul uni
versal sînt doar cîteva din con
strucțiile ultimilor ani.

Cîmpuri este satul lui moș loan 
Roată, deputatul pontaș in Divanul 
Ad-hoc al Moldovei, de numele că
ruia sînt legate episoade din istoria 
Unirii Principatelor. Nu departe de 
casa în care a trăit s-a înălțat o 
școală nouă. O altă școală de 4 săli 
de clasă este în construcție. In cen
trul comunei se află spitalul, far
macia, magazinele, biblioteca.

De la Cîmpuri drumul urcă me
reu, urmînd firul Sușiței, spre inima 
Vrancei. Pădurea de fag cedează lo
cul celei de brad și molid. Lăsăm 
în urmă guri de exploatare, caba
nele muncitorilor forestieri. Peisajul 
de iarnă este plin de pitoresc. So- 
veja este cea mai îndepărtată co
mună din raionul Panciu. Vizitato
rul întîlnește și aci multe construc
ții noi: școli, magazine, dispensare. 
Cu cîteva zile în urmă a început 
construcția unui nou cămin cultural. 
La Soveja, poate mai mult decit în

Angajamentul 
socialist
(Urmare din pag. I-a)

au datoria să asigure apli
carea punct cu punct, la terme
nele stabilite, a măsurilor in
cluse în planurile M.T.O. și în spe
cial a acelora care influențează în 
mod substanțial ridicarea calității 
produselor: aprovizionarea la timp 
cu materii prime și materiale cores
punzătoare cerințelor producției, 
îmbunătățirea tehnologiei de fabri
cație, îndeplinirea în mod ritmic a 
sarcinilor de plan, perfecționarea 
pregătirii profesionale a cadrelor, 
organizarea temeinică a controlului 
tehnic pe întreg parcursul procesu
lui de producție și a asistenței teh
nice în toate schimburile, respecta
rea disciplinei în producție și a 
disciplinei tehnologice etc. Firește, 
în atenția conducerilor de în
treprinderi vor sta totodată măsu
rile menite să determine creșterea 
continuă a producției și productivi
tății muncii, gospodărirea mai efi
cientă și valorificarea la un nivel 
superior a materiilor prime și ma
terialelor. Problemele calității și e- 
conomiiior la prețul de cost vor tre
bui soluționate printr-o justă îm
binare ; în nici un caz economiile 
de materii prime, materiale și ma
noperă nu trebuie să fie obținute 
pe seama calității producției.

Un rol important în mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor pe 1965 re
vine organelor și organizațiilor de 
partid. Exercitînd cu competență 
dreptul de control asupra activității 
economici, ele sint chemate să ur
mărească sistematic cum se aplică 
măsurile tehnico-organizatorice pre
văzute, să desfășoare o muncă poli
tică vie, concretă, în sprijinul înde
plinirii planului și angajamentelor, 
să acorde întreaga atenție răspîndi- 
rii noului care apare în tehnică, în 
producție, stimulînd larg inițiativa 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor. Comuniștii să însuflețească, 
prin exemplul lor, colectivele de în
treprinderi, fiind în permanență în 
primele rînduri ale bătăliei de 
onoare pentru realizarea exemplară 
a angajamentelor.

Răspunderi însemnate în lupta 
pentru realizarea angajamentelor 
au sindicatele. îndrumate în per
manență de organizațiile de par
tid, comitetele sindicatelor din în
treprinderi au datoria să îmbună
tățească în continuare organizarea 
și desfășurarea întrecerii socialiste, 
să sprijine conducerile tehnico-ad- 
ministrative în crearea condițiilor 
necesare îndeplinirii obligațiilor 
asumate și să urmărească perma
nent cum sînt asgurate aceste con
diții, să analizeze periodic stadiul de 
îndeplinire a angajamentelor luate, 
să se ocupe cu perseverență de ex
tinderea și popularizarea experienței 
înaintate, a inițiativelor valoroase a- 
părute în producție.

Primele realizări înscrise pe 
graficele întrecerii socialiste sînt o 
expresie vie a activității rodnice cu 
care oamenii muncii din industrie 
și de pe șantiere, împreună cu în
tregul popor, întîmpină alegerile de 
la 7 martie, a hotărîrii lor de a ob
ține în acest an noi și însemnate 
succese în înfăptuirea mărețelor o- 
biective trasate de partid în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste 
în țara noastră.

oricare altă localitate din Vrancea, 
se păstrează comorile artei popu
lare. Femeile țes și cos ii și fote de 
o rară frumusețe.

...Seara ne-am întors spre Panciu. 
La căminele culturale din Cîmpuri 
și Răcoasa artiștii amatori repetau, 
bibliotecile erau arhipline, iar la ci
nematografe cu greu puteai găsi un 
loc. Am totalizat în carnet cîteva 
cifre notate de-a lungul acestui iti
nerar din Vrancea. In trei comune 
există azi peste 11 000 de cititori 
permanenți ai bibliotecilor sătești, 
980 artiști amatori, iar anul trecut 
filmele prezentate au fost vizionate 
de aproape 200 000 spectatori.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Policlinica raionald din Panciu (Foto : Agerpres)

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PRIVIND UTILIZAREA MAȘINILOR-
UNELTE CU CUMANDĂ - PROGRAM

La clubul uzinelor Steagul roșu 
din Brașov au început ieri lucrările 
unui schimb de experiență organizat 
de Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini cu tema „Utilizarea 
rațională a mașinilor-unelte cu co- 
mandă-program“. Participă reprezen
tanți ai ministerului și specialiști din 
36 uzine în care se utilizează aseme
nea mașini-unelte, printre care uzi
nele Steagul roșu și Tractorul-Bra-

în turneul din S. U. A.

Iolanda Balas 
a debutat cu succes

NEW YORK 12 (Agerpres). — Re
cordmana mondială și campioana olim
pică la săritura în înălțime, atleta ro- 
mînă Iolanda Balaș, a debutat cu 
succes la Madison Square Garden, 
cu ocazia marelui concurs internațional 
organizat joi seara de Clubul atletic din 
New York. Deși mai puțin obișnuită 
cu întrecerile de sală, și mai ales cu 
pista de lemn de la Madison Square 
Garden, Iolanda Balaș a sărit peste șta
cheta ridicată la 1,77 m, întrecînd cu 
doi centimetri pe canadiana Diana Ge- 
race și cu 4 centimetri pe americana 
Eleanor Montgomery.

Sovietica Tamara Press, dublă cam
pioană olimpică, s-a clasat pe locul în- 
tîi la aruncarea greutății (17,50 m); Va
leri Brumei — la săritura în înălțime 
(2,21 m), atleta engleză Mary Rand — la 
lungime femei (6,14 m). Concursul a fost 
marcat și de cîteva surprize: aruncînd 
la greutate 18,85 m, atletul maghiar 
Vilmoș Varju l-a învins cu 35 cm pe 
americanul Gary Gubner; sovieticul 
Ghenadi Bliznețov a cîștigat săritura cu 
prăjina, realizînd 4,72 m. Alte rezul
tate: 00 yarzi: Sam Perry (S.U.A.) 
6’’ 2/10; o jumătate de milă: Tom Far
rell (S.U.A.) 1’49’’ 8/10 (cea mai bună 
performanță mondială de sală); 600 
yarzi: Frank Tonjeo (S.U.A.) 1T0”
9/10.

PRESTIGIUL OBLIGĂ
Nu peste multă vreme, fruntașii 

tenisului de masă vor avea de sus
ținut, după cum se știe, cel mai se
rios examen internațional: campio
natele mondiale. Competiția intere
sează în mod direct și pe repre
zentanții sportului cu paleta din țara 
noastră, cotați printre aspiranții la 
locuri fruntașe. De altfel, federa
ția internațională de specialitate a 
trecut, recent, în fruntea clasamen
tului valorilor mondiale în proba de 
simplu femei pe Maria Alexandru 
și Ella Constantinescu (deținătoarea 
titlului suprem, japoneza Matsuzaki, 
s-a retras din activitatea competi- 
țională). Bine cotați în „ping-pon- 
gul" european sînt și componența 
echipei masculine C.S.M. Cluj, de
ținătoarea „Cupei Campionilor Eu
ropeni".

Campionatele republicane, desfă
șurate săptămina trecută la Bucu
rești, i-au reunit pe fruntașii teni
sului nostru de masă, competiția 
constituind și un criteriu de selec
ționare pentru „mondialele" de la 
Ljubljana. Rezultatele tehnice sînt 
cunoscute, titlurile revenind, în ge
neral, favoriților. Nivelul întreceri
lor n-a fost însă de natură să mul
țumească. Pe lingă o serie de greșeli 
de ordin tehnic (explicabile numai 
prin pregătirea insuficientă) s-au 
manifestat și lipsuri de ordin tac
tic, îndeosebi evitarea stilului o- 
fensiv și orientarea către jocul 
— cunoscut ca fără perspective — 
„de apărare și țăcăneală". In ce pri
vește jucătoarele, iată ce ne spunea 
antrenorul echipei feminine Pro

La Institutul de fizică atomică au fost 
date în folosință mașinile electronice de 
calcul Cet-500 și Cifa-102, care au fost 
prezentate la Expoziția realizărilor econo
miei naționale.

La construcția primei mașini, care func
ționează în întregime pe bază de tranzis- 
tori, s-au folosit piese și materiale fabri
cate in țară, ceea ce a permis reducerea 
simțitoare a costului ei. Prin utilizarea 
unui dispozitiv de memorie cu ferite se 
obține o viteză medie de 500 operații 
pe secundă, adică de zece ori mai mare 
față de modelele realizate anterior. 
Folosirea franzistorilor asigură o func
ționare îndelungată a mașinii, consum de 
curent foarte redus — 0,25 kw pe oră 
— și dimensiuni simțitor micșorate. Noua 
mașină are o precizie mărită, rezultatul 
calculelor fiind exprimat prin zece cifre.

șov, Independența-Sibiu, Strungul- 
Arad, Progresul-Brălla și altele.

Reprezentanți ai uzinelor Steagul 
roșu și Tractorul au împărtășit din 
experiența lor în folosirea rațională 
a mașinilor-unelte cu comandă-pro- 
gram. Partioipanții la schimbul de 
experiență au vizitat apoi sectoarele 
uzinei, asistînd la demonstrații prac
tice.

Ieri la Atena

Fotbaliștii noștri 
au cîștigat meciul 
cu A. E. K.

La Atena s-a disputat ieri meciul 
de fotbal dintre selecționata divizio
nară romlnâ și echipa A.E.K. din pri
ma categorie a campionatului Gre
ciei. întllnirea s-a încheiat cu rezul
tatul de 2—1 (2—1) în favoarea fot
baliștilor romtni oare au aliniat ur
mătoarea formație : Haidu, Marcu, 
Solomon, Dan, Hdlmdgeanu, Gher- 
gheli, Ianou, Sorin Avram, Sfîrlogea 
(Constantin), Adam (Pavlovioi), Crăi- 
niceanu.

Campionatele europene 
de patinaj artistic

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Cam
pionatele europene de patinaj artis
tic au continuat vineri la Palatul 
Sporturilor din Moscova. Prima me
dalie de aur a campionatelor a fost 
cucerită de patinatorii cehoslovaci 
Eva Roman și Pavel Roman (soră și 
frate) clasați pe locul întîi la dan
suri. Medaliile de argint și bronz au 
revenit cuplurilor engleze Janet 
Sawbnidge-David Hickinbottom și 
respectiv Yvonne Suddick-Roger 
Kenneksan.

gresul, campioană republicană: 
„fetele sînt încă departe de stilul 
modern de joc". Surprinde totuși 
faptul că — deși la antrenamente se 
exersează cu insistență loviturile de 
atac, iar înaintea meciurilor spec
tatorii asistă, încîntați uneori, la 
schimburi rapide de mingi, bunăoară, 
între Maria Alexandru și Ella Con
stantinescu — partidele acestora, ca și 
ale altor jucătoare au deseori o des
fășurare anostă, plicticoasă. Chiar și 
una dintre jucătoarele remarcate 
pentru stilul ofensiv — campioana 
republicană de junioare Eleonora 
Mihalca — se simte parcă atrasă 
spre jocul de „țăcăneală". Ea a cîști
gat, spre exemplu, partida cu Marta 
Tompa, după trei seturi în care ar
bitrii au aplicat regula activizării...

Nu spunem o noutate amintind că 
de cîțiva ani supremația în tenisul 
de masă aparține celor care practi
că cu predilecție stilul ofensiv, a- 
tacurile repetate, cu mingi puterni
ce, din orice poziție. Se știe bine a- 
cest lucru. Se cunoaște că la cam
pionatele europene din anul trecut 
reprezentantele noastre au pierdut 
ocazia de a cuceri titluri tocmai da
torită nesiguranței în jocul ofensiv 
De ce acum, cu puțină vreme îna
inte de mondiale, stilul de joc al 
componentelor lotului reprezentativ 
rămîne demodat și deci — dacă nu 
se aplică cu hotărîre o reorientare 
— fără perspectiva de a le asigura 
cu certitudine locurile de frunte în 
ierarhia mondială ?

I. D.

Cea de-a doua mașină — Cifa-102 — 
datorită capacității mari de memorie (4096 
adrese), a gamei variate de operafii care 
pot fi realizate, este folosită la rezolva
rea de sisteme de ecuații liniare — pină 
la 60 de necunoscute — care intervin 
in calculele de construcții și proiectare, 
în diferite studii privind sistemul energe
tic national, in diverse calcule economi
ce și științifice.

Pregătiri 
pe litoral

In numeroase stațiuni balneo-cli- 
materice au început încă de pe acum 
pregătirile pentru buna aproviziona
re și deservire în sezonul de vară. 
La Mamaia, de pildă, pe baza ce
rințelor din vara trecută, se face re
profilarea unor unități. Restaurantul 
„Cazino" va servi îndeosebi specia
lități de pescărie, iar restaurantul 
„Histria" va deveni cafenea. In 
holurile hotelurilor „Parc", „Select", 
„Aurora", „Flora" vor funcționa ba
ruri de zi. Iubitorii de sport vor 
avea la dispoziție noi terenuri de 
volei, tenis, golf. Pentru buna apro
vizionare a celor care își vor petre
ce concediul aici, anul acesta se 
prevede o creștere a cantităților de 
mărfuri cu aproape 7 la sută față 
de anul trecut.

Loio central
La tragerea Loto-central din ziua de 

12 februarie 1B65 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

13 47 19 35 55 12 56 51 18 28
Premii suplimentare : 13 43 11.
Fond de premii : 881.704 lei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
O CURA DE „AUROFILIE“...

Jim jjffrk Simes.

Sub titlul „Necesitatea unei cure 
de *aurofilie»“, C. L. Sulzberger 
comentează în ziarul „NEW YORK TI
MES" problemele ridicate la recenta 
conferință de presă a președintelui 
Franței.

Referindu-se la campania generalu
lui de Gaulle „menită să răpească do
larului, și într-o măsură mai mică lirei 
sterline, poziția privilegiată pe care o 
ocupau între valutele internaționale", 
autorul scrie:

„Situația financiară existentă după 
cel de-al doilea război mondial cînd 
s-au încheiat acordurile de la Bretton 
Woods care au creat Fondul Monetar 
Internațional, s-a schimbat în mare mă
sură. Franța, Germania occidentală, 
Belgia și chiar Spania sînt mai bogate, 
în timp ce Anglia se îndreaptă spre o 
situație de relativă sărăcie. Mai mult 
încă, timp de opt ani s-a înregistrat 
o scurgere constantă de aur din S.U.A. 
Washingtonul, prin jumătăți de măsuri, 
a fost incapabil să-și vindece «auro- 
filia».

Franța are actualmente un stoc de 
aur aproape dublu față de cel al An
gliei și continuă să transforme dolarii 
în lingouri. Pînă și Spania și-a schim

MARQUETALIA
NEÎNFRlNTĂ

Realitățile Columbiei sini descrise în 
ziarul „LE MONDE" de militantul revo
luționar Santiago Solarte.

La 18 mai 1964 — scrie autorul — 
16 000 de soldați, prevăzuți cu echipa
ment modern de tip nord-american, au 
început o operație de asediere și nimi
cire a «organizației politice a țăranilor 
din Marquetalia». Această organizație de 
«autoapărare a maselor» se ramifică pe 
o întindere de 5 000 km pătrați, pe cei 
mai înalți munți din Columbia, în inima 
Cordilierilor centrali ai Anzilor, precum și 
în cuprinsul a trei departamente : Tolima, 
Huila și Cauca. Intervenția militară asu
pra Marquetaliei a fost începutul unei 
ofensive generale împotriva mișcării ță
rănești columbiene. Motivul : zonele de 
«aufoapărare» au fost organizate, în 
parte, de comuniști.

Consecințele intervenției militare : ceea 
ce nu fusese decîf un reflex de auto
apărare s-a transformat, în mod progre
siv, într-o adevărată mișcare de parti
zani, cu un program prevăzînd în spe
cial un proiect de reformă agrară și 
stabilirea de legături economice, pe bază 
de egalitate, cu celelalte țări.eDupă ce a 
făcut o gălăgie prematură despre victo
rie, presa s-a cantonat apoi înfr-o lungă 
tăcere. Ziarul „El Tiempo” (la 10 octom
brie 1964) a considerat însă necesar să 
rupă această tăcere și a cerut, în felul 
lui, socoteală armatei : «S-a ajuns (în 
Marquetalia) la o situație îngrijorătoare : 
armata înregistrează pierderi crescînde, 
fără să obțină rezultate eficace în lupta 
contra grupărilor ce au realizat acolo o 
experiență comunistă de republică inde
pendentă».

Venirea la putere a conservatorilor, în 
1946 — scrie tn continuare autorul — 
a accentuat mișcarea de concentrare a

ÎNDEPLINIREA planului
DE STAT AL R. P. MONGOLE

ULAN BATOR 12 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Mon- 
țame, la Ulan Bator a fost dat pu
blicității comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică a R. P. Mongole 
cu privire la rezultatele îndeplinirii 
planului de dezvoltare economică și 
culturală pe anul 1964. După cum 
se relatează în comunicat, planul 
producției zootehnice a fost înde
plinit în proporție de 101,2 la sută, 
iar producția culturilor cerealiere a 
sporit cu 15,9 la sută. Planul pro
ducției industriale a fost îndeplinit 
în proporție de 96,4 la sută ; pro
ducția industrială globală a sporit 
cu 4 la sută. Volumul comerțului 
exterior a crescut cu 16,7 la sută. 
Instituțiile de învățămînț superior, 
școlile medii speciale de cultură ge
nerală au fost frecventate de 
178 000 de persoane.

Semnarea unui protocol 
între Polonia și Spania

MADRID 12 (Agerpres). — După 
cum .anunță Agenția P.A.P., între 
reprezentanții Poloniei și Spaniei a 
fost semnat la Madrid un protocol 
anual la acordiul de plăți încheiat în 
octombrie 1963, care reglementează 
schimbul de mărfuri pe anul 1965, 
precum și un acord pe 5 ani, privind 
schimbul reciproc de mașini și uti
laje. Pe baza protocolului, Polonia 
va exporta cărbuni, chimicale, pro
duse agricole și mașini, iar Spania 
îngrășăminte potasice, metale nefe
roase, semifabricate textile, citrice, 
vin și alte mărfuri. Conform acor
dului privind livrările de utilaje, 
Polonia va exporta obiective indus
triale complete, iar Spania mijloa
ce de transport și alte utilaje.

bat rapid în aur rezervele de dolari. A- 
cest lucru se produce într-un moment 
cînd în Europa există o preocupare 
crescîndă în legătură cu preluările de 
companii europene de către giganticele 
concerne americane. în Franța se aud 
murmure de nemulțumire în legătură 
cu «hegemonia» economică americană, 
iar mulți oameni de afaceri germani 
sînt și ei îngrijorați.

Acesta este fundalul economic al unei 
tendințe politice paralele, în momentul 
cînd de Gaulle urmărește o pondere 
sporită pentru Europa (occidentală) în 
consiliile internaționale. Campania sa 
de a înlocui prin aur poziția valutară 
dominantă a dolarului este astfel co
respunzătoare unui punct de vedere 
politic. Anglia joacă un rol secundar 
în calculele franceze.

în problemele fiscale, de Gaulle se 
bizuie în mare măsură pe strălucitul 
expert în probleme monetare Jacques 
Rueff; acesta, sub nici o formă nu 
este antiamerican, însă se teme de de
pendența exagerată față de dolar și 
liră ca valute de rezervă.

Dolarii pătrund în mod constant în 
Europa și se scurg din S.U.A. și, în- 
trucît pot fi convertiți în aur, acest 
proces a restrîns rezervele noastre de 
lingouri, în trecut vaste, provocând crize 
în timpul a trei președinți americani — 
Eisenhower, Kennedy și Johnson. Pînă 
în prezent, însă, Washingtonul a pre
zentat drept remedii numai jumătăți de 
măsuri, nereușind să abordeze două di
ficultăți fundamentale. Acestea sînt: 

proprietății funciare. Mii de țărani care 
au pus tn valoare terenurile de pe ma
rile domenii moștenite din epoca colo
nială au fost expulzați cu ajutorul forței 
publice. Față de terenurile din apropie
rea orașelor sau a căilor de comunicație, 
unde erau gospodării mici și mijlocii, 
procedeul a fost altul. Șomajul a furni
zat instrumentul necesar concentrării 
proprietății : bande de asasini răspîndeau 
teroarea sub pretextul luptei politice ; 
prețul pămîntului scădea, micii proprie
tari fiind obligați să-și vîndă terenul la 
prejuri scăzute sau să-și părăsească avu
tul tn folosul politicienilor locali sau al 
proprietarilor înstăriți. In felul acesta, de-a 
lungul anilor, sute de mii de țărani au 
fost împinși spre munții neospitalieri sau 
spre mizeria bidonville-urilor.

...Organizația de autoapărare are un 
trecut destul de lung în luptele sociale 
din Columbia. Primele experiențe de a- 
cesf fel se situează în jurul anilor 
1928—1930, cînd mișcări țărănești au 
dus la ocuparea unor domenii în zona 
Viota pe care țăranii le-au împărțit între 
familiile participanților la luptă. De atunci 
militarii nu au acces în această zonă.

Luînd ca bază experiența îndelungată 
de la Viota, partidul comunist a lansat 
lozinca înmulțirii centrelor de aufoapă
rare, lozincă ce a găsit un viu ecou. 
Astfel, o vastă rețea de asemenea or
ganizații a acoperit regiunile «cheie» 
ale teritoriului columbian. Zonele de au
toapărare se caracterizează printr-o ten
dință evidentă spre conducerea colec
tivă.

Această tendință a înlesnit închegarea 
zonelor de autoapărare pe scară națio
nală. Toată populația, fără discriminare 
politică sau religioasă, participă în zo
nele revoluționare la activitatea de fău
rire a unor rînduieli mai drepte. în ca-

a eliberării
Poporul ungar aniversează astăzi 

un eveniment important —- împlini
rea a 20 de ani de la eliberarea ca
pitalei patriei sale de sub jugul fas
cist.

Bătălia de la Budapesta a mar
cat un moment de seamă în cadrul 
războiului desfășurat împotriva fas
cismului hitlerist. După lupte înver
șunate și pline de eroism, ea s-a în
cheiat cu o victorie strălucită cuce
rită de armata sovietică. Alături de 
unitățile Frontului 2 Ucrainean, au 
luptat vitejește și trupele Corpului 7 
armată romîn care au participat la 
străpungerea celor trei fîșii fortifi
cate de apărare a orașului și la lup
tele de stradă ce au urmat.

Victoria obținută la Budapesta a 
avut o însemnătate de prim ordin

X

In Budapesta de azi

cheltuielile uriașe pe care le implică 
costul apărării globale și investițiile ne
controlate ale cerourilor de afaceri a- 
mericane în țările dezvoltate, nu în 
cele slab dezvoltate. Tocmai aceste in
vestiții sînt numite de de Gaulle «he
gemonie».

Eisenhower a încercat să stăvilească 
scurgerea de aur ordonînd repatrierea 
familiilor soldaților americani. Dar 
suma aproximativă în dolari, despre 
care se spera că va fi păstrată în S.U.A. 
prin această acțiune, a fost cheltuită 
in același timp de Ford Motor Com
pany pentru a achiziționa controlul de
plin al unei filiale britanice. Scurgerea 
a continuat. Europa s-a umplut cu fir
me americane care achiziționau fabrici. 
General Motors cheltuiește o sută de 
milioane dolari la Anvers. De Gaulle a 
fost furios cînd chiar și compania care 
produce mașini electronice de calculat 
pentru forța nucleară franceză a fost 
cumpărată de General Electric.

Ceva nu este în regulă într-un sis
tem economic internațional care, în 
mod simultan, creează o problemă a 
balanței de plăți în S.U.A. și îngrijo
rează pe europeni în legătură cu in
vestițiile americane prea mari în țările 
lor. Această problemă poate că nu va 
fi rezolvată de formula franceză de re
vizuire a sistemului monetar, dar este 
sigur că nu va Ji rezolvată de născo
ciri cum ar fi impunerea unor taxe 
pentru călătoriile americanilor în străi

Pe o stradă din Bogota

drul acestei politici de front democratic 
au avut loc acțiuni ca cea din Cunday, 
în 1961 : comuniști, preoți, țărani s-au 
unit pentru a ocupa domeniile slab 
exploatate.

Acest proces de maturizare politică, 
deși încă limitat, a alarmat cercurile con
servatoare columbiene. Pentru a justifica 
o intervenjie militară, senatorul Gomez 
Hurtado, conducător de extrema dreaptă, 
a început să vorbească despre «republici 
independente», despre «dezmembrarea 
teritoriului național». Clasa conducătoare 
acordă din nou prioritate armatei, pe 
care americanii au hotărîf să o înzestreze 
pentru războiul de partizani. A fost pus 
la punct un plan militar de luptă împo
triva organizațiilor de autoapărare.

In acest context s-a hotărîf cucerirea 
Marquetaliei. încă în 1962, țăranii au ză
dărnicit o primă tentativă de represiune 
militară. De atunci, suprafața controlată 
de organizația revoluționară s-a dublat, 
iar numărul țăranilor care i s-au alăturata 
sporit de trei ori.

La începutul anului trecut președintele

Budapestei
pentru eliberarea întregii Ungarii, 
încheiată la 4 aprilie 1945, eveni
ment care a deschis o pagină nouă 
în istoria poporului ungar vecin ți 
prieten.

Astăzi, la două decenii de la ter
minarea războiului, Budapesta se în
fățișează ca un oraș în plină înflo
rire, un important centru industrial 
și cultural. Noua imagine a Buda
pestei, dezvoltarea ei continuă con
stituie o expresie a succeselor dobîn- 
dite de poporul ungar în construcția 
socialistă.

De ziua aniversării eliberării 
Budapestei, poporul romîn transmite 
poporului ungar calde felicitări 
și urări de noi succese în con
strucția socialistă, pentru prosperi
tatea și înflorirea patriei sale.

nătate (este vorba de propunerile unor 
experți care s-au gîndit la reducerea 
ieșirilor de dolari prin stabilirea unei 
taxe de 50—100 dolari asupra tuturor 
călătorilor care părăsesc S.U.A. — n.r.).

Un factor fundamental îl constituie 
dezvoltarea postbelică a concernelor a- 
mericane dintre care unele, în ciuda le
gilor noastre antitrust, fac acum un co
merț anual care depășește produsul na
țional global al unor țări întregi. Fir
me imense, prin caracterul lor dina
mice, caută noi piețe de desfacere pen
tru investiții în industrie. Cu cît sînt 
mai mari cu atît trebuie să se lărgeas
că mai mult.

Piața comună europeană nu a reușit 
încă să creeze combinate internaționa
le capabile să concureze cu succes cu 
gigantul american care pătrunde în Eu
ropa. Dacă uzinele de automobile din 
Germania, Franța și Italia s-ar unifica, 
ele ar face concurență pînă și firmei 
General Motors. Dar ele sînt reținute, 
în timp ce giganți americani, dinamici, 
supraextinși, se consolidează.

Orice s-ar întîmpla cu ideile france
ze despre reforma monetară, problema 
deficitului balanței noastre de plăți și 
ale potențialului industrial al Europei 
— unite în mod necorespunzător — ră- 
mîn nereglementate. Washingtonul tre
buie să ia în considerare restrîngerea 
puterii unora din întreprinderile noas
tre gigantice, iar Europa trebuie să-și 
stimuleze industriile să creeze combi
nate mai eficiente. Noi dorim să ne 
menținem dolarii acasă, iar europenii 
doresc să-și păstreze companiile. Aces
tea sînt cele două fețe ale aceleiași 
monede".

Valencia anunțase : «1964 va fi anul ni
micirii republicilor independente». Presa 
s-a dezlănțuit împotriva comuniștilor din 
Marquetalia. Înainte de începerea ope
rațiilor, comandamentul revoluționar din 
Marquetalia a trimis guvernului un mesaj 
propunînd, în locul războiului, un plan 
de dezvoltare economică a regiunii, dar 
acesta a fost respins ca fiind o insultă. 
După mai multe încercări, pînă la jumă
tatea lunii iunie Marquetalia rămăsese 
de nepătruns. Atunci, armata a efectuat 
un atac aerian. Unsprezece avioane cu 
semnul „U.S.Army" au participat la bom
bardarea și mitralierea Marquetaliei. Ar
mata a rămas surprinsă : acolo nu se afla 
nimeni. Singurele victime ale bombarda
mentelor au fost opt copii care se refu- 
giaseră în pădure. In felul acesta a pă
truns armata în numeroase cătune ale 
Marquetaliei, fără a putea însă să pună 
mîna pe inamic. Organizația armatei re
voluționare a rămas intactă, iar în cătu
nele ocupate de armată, organizația po
litică continuă să existe.

In cursul anului trecut, scrie mai de
parte autorul, mișcarea din Marquetalia 
a lansat un «program agrar revoluționar», 
ai cărui semnatari adăugau că din ziua 
de 20 iulie 1964 ei s-au constituit înfr-o 
mișcare de partizani.

De data aceasta — se spune în în
cheierea articolului — nu un popor de 
disperaji pornește la luptă. Această nouă 
etapă a luptei populare este favorizată, 
printre altele, de : 1) existența unei noi 
centrale sindicale : Confederația sindicală 
a muncitorilor din Columbia, creată în 
luna mai 1964; 2) o mai bună coordo
nare a mișcării țărănești, integrată miș
cării revoluționare pe scară națională ; 
3) crearea unui organ de presă în capi
tală, „Voz Prolefaria", săptămînal al 
partidului comunist ; 4) importanța cres
cîndă a intelectualității progresiste care 
exercită presiuni pentru respectarea drep
turilor constituționale.

Pe de altă parte, în Columbia procesul 
de urbanizare este rapid î 17 orașe tota
lizează 5 milioane de locuitori, din cei 
16 milioane ai țării. în aceste condiții, 
sprijinul muncitorilor poate fi hotărîtor.
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Opinia publică mondială condamnă 
acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam

Declarația guvernului
R. D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — La 11 fe
bruarie, guvernul Republicii Demo
crate Vietnam a dat publicității o 
declarație în legătură cu noile a- 
tacuri efectuate de avioane militare 
americane joi la amiază împotriva 
unor localități din Vietnamul de 
nord. Declarația subliniază că 
atacul din 11 februarie, în cursul 
căruia au fost bombardate și mi
traliate localități nord-vietnameze 
din provinciile Kuang-Bin, Nghe- 
An și județul Vin-Lin, repre
zintă un nou atac de război, 
cit se poate de grav, împotri
va Republicii Democrate Vietnam. 
Acest atac, se spune în declarație, 
„constituie o violare flagrantă a 
principiilor celor mai elementare ale 
dreptului internațional și prevede
rilor acordurilor de la Geneva din 
1954, o nouă provocare la adresa po
poarelor lumii.

Condamnînd în mod energic ac
țiunile războinice ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam, declarația cere 
ca guvernul american să pună ime
diat capăt acestor provocări, care vi
olează integritatea teritorială a Re
publicii Democrate Vietnam.

Declarațiile guvernelor:
R P. Bulgaria

SOFIA 12 (Agerpres). — Poporul 
bulgar — se spune în declarația gu
vernului R. P. Bulgaria — con
damnă cu hotărîre acțiunea cercuri
lor militariste din S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam și insistă asupra eva
cuării neîntîrziate a trupelor ameri
cane din peninsula Indochina.

R. P. D. Coreene
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

în declarația guvernului R. P. D. 
Coreene se exprimă indignarea față 
de agresiunea armată a S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam și se cere 
încetarea neîntîrziată a acțiunilor 
războinice în Vietnam și în întreaga 
Asie de Sud-Est.

Algeriei
ALGER 12 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Algeriei a citit in 
fața ziariștilor un comunicat al gu
vernului algerian în care se arată 
că „agresiunea americană împotriva 
R. D. Vietnam constituie un atentat 
împotriva păcii mondiale” și că „gu
vernul Algeriei își reafirmă solida
ritatea cu poporul vietnamez, care 
luptă pentru integritatea sa terito
rială și pentru independență”.

R. P. Albania
TIRANA 12 (Agerpres). — Gu

vernul R. P. Albania a dat publi
cității o declarație în care protes
tează energic împotriva noii agre
siuni săvîrșite de S.U.A. asupra 
R. D. Vietnam și cere încetarea 
oricărei acțiuni provocatoare față de 
această țară.

R. P. Mongole
ULAN BATOR 12 (Agerpres). — 

Guvernul R. P. Mongole a dat pu

CONTROVERSE POLITICE INTRE BONN Șl LONDRA
Prevăzută pentru 22 ianuarie, vizi

ta primului ministru britanic Harold 
Wilson în capitala R.F.G. a fost a- 
mînată, potrivit ultimelor știri, pen
tru începutul lui martie. Inițial, 
schimbarea survenită a fost expli
cată ca fiind rezultatul unei întîm- 
plări (îmbolnăvirea lui Churchill) ; în 
consecință se aștepta anunțarea u- 
nei date apropiate consumării eve
nimentelor.

Amînarea cu aproape o lună a con
vorbirilor anglo-vest-germane depă
șește însă, după părerea presei oc
cidentale, sensul unei simple în- 
tîmplări și readuce în actuali
tate contextul relațiilor dintre cele 
două capitale. „în perioada de cînd 
se află la putere guvernul laburist, 
relațiile cu Germania occidentală au 
trecut de la suspiciune la speranță 
și din nou Ia suspiciune* — comenta 
ziarul englez „Observer*. La o con
statare similară ajunge și cotidia
nul vest-german „Die Welt* în- 
tr-un articol intitulat : „Barometrul în 
scădere în relațiile dintre Bonn și 
Londra* „Faptul că Ludwig Erhard 
— scrie ziarul — a stabilit, mult timp 
după ce se hotărîse data vizitei pre
mierului britanic, o întîlnire cu gene
ralul de Gaulle, de la care urma să 
se întoarcă abia cu o zi înaintea 
sosirii lui Wilson la Bonn, a produs 
în Anglia impresia că partenerul 
britanic urma să fie pus în fața unor 
fapte împlinite*.

După cum se știe, agenda convor
birilor anglo-vest-germane prevedea 
inițial abordarea unor probleme ca 
strategia nucleară atlantică, relațiile 
Est-Vest. cheltuielile de întreținere a 
trupelor britanice staționate în R.F.G., 
situația politică din Europa occiden
tală.

în legătură cu prima chestiu 
ne, care a generat divergențe adînci 
și vii dispute între principalii parte
neri atlantici, la Bonn urma să fie 
prezentată propunerea engleză a 
asa-numitei forțe nucleare atlantice 
(F.N.A.). Dezamăgită de impasul dis

blicității o declarație în care con
damnă cu hotărîre acțiunile agre
sive întreprinse de S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam și exprimă solidari
tatea poporului mongol cu poporul 
vietnamez în lupta sa dreaptă.

Apelul F. S. M.
PRAGA 12 (Agerpres). — Secreta

riatul Federației Sindicale Mondiale 
a adresat un apel către oamenii 
muncii și sindicatele din întreaga 
lume, chemîndu-le să sprijine lupta 
eroică a poporului vietnamez. în a- 
pel se cere încetarea imediată a a- 
gresiunii și provocărilor S.U.A. îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam.

„Federația Sindicală Mondială, 
exprimînd un protest energic guver
nului S.U.A. — se spune în apel — 
condamnă hotărît recentele acțiuni 
agresive ale imperialismului ameri
can împotriva Vietnamului și a ță
rilor Asiei de sud-est, acțiuni care 
au provocat un nou val de legitimă 
indignare din partea tuturor oame
nilor iubitori de pace din întreaga 
lume”.

Miting la Paris
PARIS 12 (Agerpres). — 6 000 de 

parizieni s-au adunat în sala „Mu- 
tualite”. unde a avut loc un miting 
de masă în semn de solidaritate cu 
poporul Vietnamului. „Pace Vietna
mului”, „Să se pună capăt războiu
lui murdar din Vietnam” — au scan
dat cei prezenți.

Roland Leroy membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
Francez, ziarista franceză Madeleine 
Riffaud care a petrecut două luni în 
mijlocul partizanilor sud-vietna- 
mezi, Christian Echard, secretar ge
neral al mișcării tineretului comu
nist au vorbit despre lupta eroică 
a poporului sud-vietnamez pentru 
libertate și independență, despre pe
ricolul serios care planează asupra 
R. D. Vietnam ca urmare a acțiuni
lor agresive ale clicii militariste a- 
mericane.

Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție prin care condamnă ac
țiunile agresive ale S.U.A. împotri
va R. D. Vietnam.

Cererile P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 12 (Agerpres). — „Jos 
mîinile de pe Vietnam, să se con
voace de urgență Conferința de la 
Geneva pentru Vietnam, să fie men
ținută pacea în Asia de sud-est și 
în întreaga lume” — acestea sînt 
cererile Comitetului Politic al Parti
dului Comunist din Marea Britanie.

în declarația Comitetului politic 
publicată în ziarul „Daily Worker” 
în legătură cu noul bombardament 
efectuat de avioane ale S.U.A. asu
pra teritoriului R. D. Vietnam, se 
cere adoptarea unor măsuri urgente 
pentru a se pune capăt acestui 
război criminal. Rezoluția celor 50 
de membri laburiști ai Parlamen
tului, în care se exprimă speranța 
că guvernul englez va da dovadă 
de inițiativă în scopul asigurării 
„încetării focului și al reglementă
rii politice necesare pentru restabi
lirea păcii” în Vietnam, — arată de

cuțiilor în jurul proiectului F.N.M. și 
al cererii de a se întreprinde o acțiu
ne occidentală în problema germană, 
Uniunea creștin-democrată (princi
palul partid al coaliției guvernamen
tale din R.F.G.) s-a grăbit să între
prindă de urgență ceva care să ate
nueze impresia defavorabilă creată 
de aceste insuccese — cu atît mai 
neplăcută într-un „an electoral*.

Ceea ce se putea spera era — 
după cum scrie ..Observer* — „un 
succes al R.F.G. în cadrul Pieței co
mune”, adică o apropiere de „preo
cupările europene”, după dezamăgi
rile suferite din partea partenerului 
cel mai apropiat — S.U.A. „Nu 
este vorba, deocamdată, de o 
renunțare permanentă la gîndirea 
«atlantică» — continuă ziarul englez 
— și nici, în întregime de o capitu
lare a cancelarului în fața propriilor 
săi «europeni». Dar s-a stabilit că 
Marea Britanie nu are nimic de ofe
rit”. „Se afirmă — menționează „New 
York Herald Tribune* — că Erhard 
ar fi extrem de prudent față de 
F.N.A., deoarece știe că generalului 
de, Gaulle aceasta nu îi este mai 
acceptabilă decît formula F.N.M.”.

Sînt luate aici în considerație și 
alte motive. Varianta F.N.A., deși 
prezintă, ca și proiectul F.N.M., a- 
celași pericol pentru pace, și nu ar 
împiedica nici ea apropierea cu 
încă un pas a militariștilor vest-ger- 
mani de arma nucleară, a apărut 
mai puțin atrăgătoare pentru acele 
cercuri din R.F.G. care tind să ob
țină accesul la această armă. Răs
punsul dat zilele trecute de autori
tățile vest-germane propunerilor bri
tanice referitoare la strategia nu
cleară confirmă ceea ce ziarul „Die 
Welt” numește „menținerea dezacor
dului între Bonn și Londra". Susți- 
nînd această constatare, „Die Welt* 
o raportează Ia cîteva elemente 
principale din răspunsul guvernului 
R.F.G. care „continuă să urmeze 
ideea de bază a proiectului F.N.M., 
elaborat anterior cu S.U.A.; respinge 

clarația — exprimă dorința majori
tății covîrșitoare a poporului englez. 
Agresiunea americană amenință să 
ațîțe flacăra unui nou război mon
dial.

Mînia popoarelor africane
ALGER 12 (Agerpres). — Repre

zentanțele din Alger ale unui număr 
de 8 organizații africane de elibera
re națională au dat publicității o 
declarație în care se arată că agre
siunea militariștilor americani îm
potriva R. D. Vietnam a stîrnit mî
nia legitimă a popoarelor africane. 
Popoarele africane, se arată în de
clarație, își exprimă solidaritatea cu 
lupta de eliberare națională a po
porului sud-vietnamez.

Comunicatul comun 
Ne Win-Shastri

DELHI 12 (Agerpres). — în comu
nicatul comun dat publicității la sfîr- 
șitul vizitei lui Ne Win în India, se 
arată că primii miniștri ai Indiei și 
Birmaniei examinînd situația din 
sud-estul Asiei și-au exprimat .spe
ranța „că toate părțile interesate vor 
depune eforturi în vederea găsirii 
unor soluții care să permită po
poarelor din Indochina... să se bu
cure de independență fără nici un 
amestec din afară”. Cele două părți, 
se arată în comunicat, împărtășesc 
părerea că acordurile de la Geneva 
din 1954, referitoare la Indochina, 
constituie o bază bună pentru asigu
rarea păcii în Indochina și sprijină 
convocarea unei conferințe de genul 
celei de la Geneva în vederea solu
ționării problemelor din această par
te a lumii.

Cuvântul Noului Partid 
Democrat din Canada

OTTAWA 12 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția U.P.I., liderul 
Noului Partid Democrat din Canada, 
Thomas Douglas, a declarat că „noul 
atac aerian al Statelor Unite împo
triva Vietnamului de Nord agravea
ză mult situația din Asia de sud-est”, 
deoarece poate duce la declanșarea 
unei conflagrații de mari proporții. 
„Am obiectat întotdeauna împotriva 
amestecului S.U.A. în problemele A* 
siei de sud-est, deoarece acest lucru 
înseamnă o încălcare a acordurilor 
de la Geneva din 1954”, a spus el.

Thomas Douglas a declarat că 
„guvernul Statelor Unite trebuie să 
renunțe la această politică și să în
cerce renegocierea unui acord cu 
marile puteri ale lumii, inclusiv cu 
China comunistă”.

Manifestații 
antiguvernamentale 
la Saigon

SAIGON 12 (Agerpres). — în ca
pitala Vietnamului de sud aii fost 
reluate manifestațiile antiguverna
mentale. Agenția Associated Press 
transmite că în noaptea de 11 fe
bruarie la sediul Uniunii studenților 
din Saigon a avut loc un miting anti
guvernamental la care au participat 
numeroase persoane.

comandamentul nuclear propus de 
Londra ; nu este de acord ca, în a- 
fară de S.U.A., și alte puteri atomi
ce — ca Marea Britanie — să pri
mească în mod automat dreptul de 
veto ; ridică obiecțiuni împotriva re
tragerii, preconizate de Anglia, a ar
melor atomice tactice staționate pe 
continent".

în problema strategiei atlantice, în 
afara vechii dispute generate de ve
leitățile pentru deținerea locului doi 
în alianță după S.U.A., venirea la 
putere a guvernului laburist a com
plicat relațiile dintre Anglia și R.F.G. 
încă în timpul campaniei electorale, 
la Bonn au fost primite cu nemulțu
mire angajamentele liderilor labu
riști de a nu permite accesul vest- 
german la armele nucleare. Nu este 
bine văzută în unele cercuri ale 
U.C.D. nici existența în rîndul parti
dului laburist a unei aripi stingi fa
vorabile dezarmării. Oficialități vest- 
germane au primit cu răceală decla
rațiile făcute de unii miniștri brita
nici despre necesitatea unor garanții 
de securitate pentru toate statele eu
ropene — declarații care au fost a- 
preciate ca acordînd sprijin propu
nerilor de dezangajare militară, în 
special nucleară, în centrul Europei.

Strîns legată de aceste aspecte, în 
care pozițiile guvernelor englez și 
vest-german nu coincid, este chestiu
nea menținerii armatelor britanice 
pe Rin, cu un efectiv de 51 000 de 
oameni. întreținerea acestei armate 
necesită cheltuirea din bugetul bri
tanic a 85 milioane lire în devize, 
ceea ce contribuie la mărirea defi
citului balanței de plăți. împreună 
cu alte obligații militare, aceasta 
duce la micșorarea capacității com
petitive a produselor britanice, în
tr-un moment cînd Anglia suferă 
concurența crescîndă a monopoluri
lor din alte țări occidentale și în- 
tr-o măsură de loc neglijabilă 
a celor din R. F. G. Potrivit 
părerii săptămînalului „Tribune 
des Nations", premierul Wilson ar fi

Mediatorul 0. N. U. propune 
o conferință in problemele Ciprului

NICOSIA 12 (Agerpres). — Joi 
seara, mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Galo Plaza Lasso, a sosit la Nicosia 
pentru a continua seria consultări
lor cu reprezentanții celor două co
munități cipriote în vederea găsirii 
unei soluții în actuala criză din 
insulă. La sosirea pe aeroport Galo 
Piaza a făcut o declarație, în care 
a subliniat că va acorda atenție 
oricărei propuneri menite a duce la 
o soluționare a problemei cipriote, 
în prezent, a declarat el, o confe
rință a tuturor părților interesate în 
disputa în Cipru ar fi „foarte folo
sitoare”.

Agenția Associated Press consi
deră însă că în prezent șansele unei 
astfel de conferințe par a fi foarte 
îndepărtate în lumina declarației 
făcute miercuri la Atena de ministrul

Incidente în statul indian Madras
Agenția France Presse transmite 

că în statul Madras, unde se vor
bește limba tamil, se semnalează 
noi și grave tulburări, ca urmare a 
introducerii limbii hindi ca limbă 
oficială a Indiei. în orașul Coimba
tore au avut Ioc puternice ciocniri 
între manifestanți și poliție. La Pol- 
lachi, nu departe de Coimbatore, 
poliția a deschis focul, împotriva de
monstranților „antihindi”. Potrivit 
postului de radio Londra, cel puțin 
15 persoane și-au găsit moartea. Ca 
urmare a chemării la grevă gene
rală a conducerii sindicatelor, pe în
treg teritoriul statului Madras a în
cetat orice activitate, inclusiv trans
portul feroviar. Alți doi manifes
tanți s-au sinucis dîndu-și foc, ceea 
ce ridică la cinci numărul sinucide
rilor din cursul acestei campanii.

Cum poate fi înfăptuit 
sistemul etalonului - aur
Propunerile ministrului francez de

PARIS 12 (Agerpres). — în cadrul 
unei cuvîntări rostite la Facultatea 
de drept din Paris, ministrul de fi
nanțe și al afacerilor economice al 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, a 
prezentat noi amănunte în legătură 
cu propunerea de a adopta din nou 
sistemul etalonului-aur în plățile 
internaționale. După cum se știe, a- 
ceastă propunere a fost făcută de
președintele de Gaulle, în cursul re
centei sale conferințe de presă. Pen
tru a restabili sistemul etalonului- 
aur în locul actualului sistem, în 
baza căruia o mare parte din co
merțul internațional este finanțat în 
dolari și lire sterline (considerate 
prin acordurile de la Genova din 
1922 a fi înlocuitoare ale aurului în 
plățile internaționale), ministrul 
francez a propus — pe de o parte ca 
statele din așa-numitul grup al ce
lor zece să se angajeze în mod so
lemn să-și reglementeze deficitul 
exterior numai în aur; pe de altă 
parte, aceste state să-și asume obli
gația de a elimina excedentele de 
dolari și lire sterline (îndeosebi prin 
convertirea lor în aur). în același 
timp ar urma să fie asigurată con
vertibilitatea în aur a monedelor tu
turor marilor puteri financiare din 

adeptul unei reduceri drastice a 
efectivelor britanice din Germania 
occidentală și ar fi refuzat să dea 
curs propunerii fostului său ministru 
de externe Walker de a angaja la 
Bonn discuții despre acordarea, în 
compensație, a unui împrumut vest- 
german pe termen lung. Rămîne de 
văzut ce va aduce nou întîlnirea 
Wilson—Erhard, știut fiind că guver
nul vest-german se opune în general 
micșorării efectivelor militare occi
dentale din R.F.G.

Mai puțin conturate sînt în prezent 
pozițiile interlocutorilor în ceea ce 
privește participarea Angliei la pro
iectele de integrare a Europei occi
dentale. După cum menționează 
presa britanică, oficialitățile de la 
Londra sînt rezervate în a angaja pe 
această temă o discuție mai amplă 
cu guvernul R.F.G., dată fiind situa
ția din U.C.D., ai căror lideri „sînt 
din ce în ce mai obligați să ascundă 
sau să amîne problemele pentru a-și 
apăra unitatea fragilă" („Times"). 
Există în schimb o preocupare a 
cercurilor laburiste pentru con
cepțiile partidului social-democrat 
din Germania occidentală, în 
special cele privind viitorul rela
țiilor între țările vest-europene. 
Cu cîteva zile înainte de data iniția
lă a vizitei premierului Wilson la 
Bonn, ziarul „Observer" considera 
oportun să enumere printre cei mai 
buni prieteni ai Marii Britanii în Eu
ropa pe... social-democrații vest-ger- 
mani. A urmat, pe linia acestui 
schimb de înțepături, telegrama de 
felicitare a U.C.D. adresată partidu
lui conservator pentru victoria elec
torală în districtul Leyton, în dauna 
laburiștilor. Fapt este că baro
metrul relațiilor dintre Anglia și 
R.F.G. n-a indicat în ultima perioadă 
vreme bună, datorită unui șir de 
probleme în care pozițiile celor două 
țări sînt divergente.

Convorbirile dintre premierul Wil
son și cancelarul Erhard vor fi în 
orice caz, potrivit observatorilor de 
presă, de natură să aducă unele 
clarificări, dacă pînă atunci evoluția 
diplomației occidentale nu le va re
zerva noi surprize.

Petre STANCESCU 

de externe cipriot, Spyros Kypria- 
nu, care a precizat că „atîta timp 
cît partea turcă nu recunoaște 
principiul că poporul cipriot poate 
să-și hotărască singur propriul său 
viitor”, o conferință a părților in
teresate nu ar putea servi scopului 
propus.

După cum anunță agenția France 
Presse, ziarele ciprioților greci cri
tică ultimele declarații ale mediato
rului O.N.U. pentru Cipru, Galo 
Piaza, care s-a pronunțat joi seara 
în favoarea unei conferințe în pro
blema Ciprului, cu participarea 
tuturor celor interesați, inclusiv cu 
reprezentanți ai comunității turce 
de pe insulă. Nu există decît o sin
gură parte interesată în problema 
Ciprului, arată ziarele, și aceasta este 
poporul cipriot.

A.F.P. relatează că unul din disci
polii lui Ghandi, Achorya Vinoba 
Bhave, a declarat greva foamei în 
semn de protest împotriva violenței. 
Exemplul lui a fost urmat de stu
denții din statul Kerala.

în urma acestei situații primul mi
nistru Shastri a convocat guvernul 
indian într-o ședință extraordinară. 
Aceeași agenție arată că în sînul 
guvernului indian s-au semnalat 
disensiuni, doi miniștri prezentîn- 
du-și demisia.

Pentru a calma spiritele, trans
mite agenția Reuter, primul minis
tru indiarf\Shastri, a făcut o decla
rație la radio în noaptea de 11 spre 
12 februarie, în care a arătat că dia
lectul hindi nu va fi introdus cu 
forța în statele în care acesta nu se 
vorbește.

finanțe și al afacerilor economice
„grupul celor zece”. (Din acest grup 
fac parte S.U.A., Anglia, Franța, Ca
nada, Germania occidentală, Italia, 
Belgia, Olanda, Suedia, Japonia). 
Ministrul francez a preconizat și 
constituirea unei rezerve comune 
pentru suplinirea unei eventuale 
insuficiențe a mijloacelor de plată 
pe plan internațional.

La Torino a avut loc o demonstrația a muncitorilor de Ia întreprinderile 
RIV pentru apărarea locurilor de muncă

note

Tîlcal aaor manevre N. A. T. 0.
Un comunicat al comandamentu

lui N.A.T.O. anunță că în a doua 
jumătate a lunii februarie, în nor
dul Norvegiei, se vor desfășura ma
nevre militare ale unor trupe apar- 
ținînd Pactului Atlantic. Presa oc
cidentală se întreabă ce semnifica
ție au aceste manevre.

Unii comentatori scriu că în 
cercurile N.A.T.O. se exprimă o a- 
numită neliniște în legătură cu „slă
birea flancului nordic", determinată 
de „tendința centrifugă a țărilor din 
nordul Europei". La drept vorbind 
acest „flanc" nu a fost solid nici
odată. Două din cele cinci țări nordi
ce, Suedia și Finlanda, nu fac parte 
din pactul Atlantic. Celelalte — Da
nemarca, Norvegia și Islanda — deși 
membre ale N.A.T.O., nu-și ascund 
reticențele față de anumite măsuri 
militare ale acestei coaliții. Ele au 
respins propunerea de a participa la 
proiectul F.N.M., guvernul danez a- 
mintind că nu-și va da consimță- 
mîntul nici la amplasarea, în Marea 
Baltică, a submarinelor N.A.T.O., în
zestrate cu arme nucleare. Gu
vernul norvegian a adoptat o ati
tudine de expectativă față de 
F.N.M.. iar marea majoritate a par
lamentarilor s-au pronunțat împo
triva participării la acest proiect.

In țările nordice există un puter
nic curent favorabil declarării aces
tei regiuni ca zonă denuclearizată, 
curent care și-a găsit expresie în 
propunerea președintelui Finlandei, 
U. Kekkonen. Totodată în aceste

CONVORBIRI ÎNTRE 
Șl DELEGAȚIA R.P.

PHENIAN 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 12 februarie au avut 
loc la Phenian convorbiri între de
legația Uniunii Sovietice condusă de 
A. N. Kosîghin, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
delegația R.P.D. Coreene, condusă 
de Kim Ir Sen, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea,

P. S. I.: Intre o „remaniere lărgită" 
și ieșirea din guvern

ROMA 12 (Agerpres). — în cadrul 
plenarei Comitetului Central al par
tidului socialist italian, care va sta
bili poziția P.S.I. față de celelalte par
tide. din coaliția guvernamentală de 
centru-stînga, secretarul partidului, 
Francesco de Martino, a prezentat 
un referat, pronunțîndu-se în fa
voarea unei „remanieri lărgite” a 
guvernului.

în dezbateri membri ai aripei de 
stînga a partidului s-au declarat în

SUPAN înaintea reuniunii de la Juba
KAMPALA 12 (Agerpres). —-. Un 

purtător de cuvînt al Ambasadei su
daneze din Uganda a declarat, la 
11 februarie, că pregătirile în vede
rea reuniunii de la Juba, programată 
la 18 februarie pentru reglementa
rea situației provinciilor meridiona
le sudaneze, au fost terminate. El a 
declarat că toate partidele politice, 
atît din nordul, cît și din sudul ță
rii, doresc să ajungă la o soluționa
re a diferendelor dintre ele. Pen' 
tru instaurarea unei atmosfere di 
calm, autoritățile de la Khartum vor 
difuza manifeste în sudul țării,. în
care se va expune scopul întî
de la Juba. în același timp, însă, 
diplomatul: sudanez a relatat că 
în sînul conducerii grupării
Uniunea Națională Africană Suda- 
neză (S.A.N.U.) au intervenit în ulti
mul timp disensiuni în legătură cu 
proiectată conferință de reconciliere 
națională de Ia Juba. Astfel, preșe
dintele acestei grupări, Jaden, a a- 
doptat o poziție echivocă, declarîn- 
du-se cînd pentru deschiderea con
ferinței de la Juba Ia 18 februarie, 

țări cunoaște o continuă creștere cu
rentul de opinie în favoarea lărgirii 
relațiilor cu statele socialiste.

Ziarul suedez „Dagens Niuheter" 
scria, zilele trecute, că „experții 
militari ai N.A.T.O. au început să 
acorde o atenție tot mai mare pro
blemelor militare ale țărilor din 
Europa de nord". S-au făcut încer
cări de a apropia aceste state de 
N.A.T.O. prin intermediul R. F. 
Germane. Tentativa a întîmpinat o 
„atitudine de-a dreptul ostilă” — a- 
răta ziarul finlandez „Păivăn Sano- 
mat", fapt constatat de altfel și de 
către delegațiile vest-germane veni
te să facă sondaje în Norvegia, Sue
dia și Danemarca.

Comentatorii la care ne refeream 
sînt de părere că manevrele 
N.A.T.O. anunțate se înscriu, dincolo 
de vreun caracter „rutinier", în a- 
cest cadru de preocupări. Ele ar 
avea menirea să „reamintească" 
Norvegiei și altor state din această 
parte a lumii că fac parte din 
N.A.T.O. și de a-i face pe nordici 
să se obișnuiască mai degrabă cu 
prezența trupelor atlantice, decît cu 
ideea zonei denuclearizate.

Cu alte cuvinte, manevre cu tîlc 
— și, mai precis, cu un tîlc contra
riu proceselor pozitive înregistrate 
în ultima vreme în Peninsula scan
dinavă și dorinței popoarelor nordi
ce de a se întreprinde pași spre în
sănătoșirea atmosferei internațio
nale.

Nicolae POPOVICI

DELEGAȚIA U. R. S. S. 
. COREENE
președintele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene.

★
PHENIAN 12 (Agerpres). — La 12 

februarie la Teatrul Mare din Phe
nian a avut loc un mare miting r' 
reprezentanților oamenilor munc 
cu prilejul vizitei în R.P.D. Coreea
nă a delegației Uniunii Sovietice. Au 
rostit cuvîntări Kan Hi Von, preșe
dintele Comitetului popular orășe
nesc Phenian, și A. N. Kosîghin.

favoarea ieșirii P.S.I. din guvern și 
a trecerii partidului în opoziție. Atît 
Lombardi cît și Giolitti au declarat 
că exclud participarea lor sub orice 
formă la actualul guvern. Curentul 
de stînga al partidului și gruparea 
lui Lombardi au hotărît să prezinte 
Comitetului Central un document co
mun în legătură cu atitudinea lor 
față de problemele actuale.

Lucrările plenarei continuă.

cînd pentru amînarea acesteia. Ja
den a încercat să justifice atitudinea 
sa, referindu-se la o serie de scri
sori primite din partea unor lideri 
politici din provinciile meridionale 
ale Sudanului, prin care se cerea a- 
mînarea „mesei rotunde” de la Juba, 
considerîndu-se că nu au fost asi
gurate măsuri de securitate pentru 
desfășurarea conferinței.

SCURTE ȘTIRII
Cu prilejul celei de-a 15-a ani

versări a Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și R. P. Chineză, la Mos
cova a sosit o delegație a Asociației 
de prietenie chino-sovietică condu
să de Ho Wei, ministrul învățămîn- 
tului, precum și o delegație a filialei 
din Șanhai a Asociației de prietenie 
chino-sovietice. Cu același prilej a 
sosit la Pekin o delegație a asocia
ției de prietenie sovieto-chineze 
condusă de E. F. Kojevnikov, pre
ședintele Comitetului de stat de 
producție pentru construcții rutiere 
al U.R.S.S. precum și o delegație a 
filialei din Leningrad a Asociației 
de prietenie sovieto-chineze.

DJAKARTA. Președintele Sukarno 
a anunțat că Indonezia a hotărît să 
se retragă din Organizația Interna
țională a Muncii. Acesta este unul 
din ultimele organisme ale O.N.U. 
din care Indonezia a continuat să 
facă parte după retragerea ei din 
organizația internațională.

MADRID. 2 500 de studenți spa
nioli s-au întrunit în cadrul unui 
miting pentru a protesta împotriva 
lipsei de libertăți sindicale. Poliția 
a operat numeroase arestări.

PNOM PENH. Potrivit știrilor 
provenite din capitala Cambodgiei, 
la 12 februarie alte două avioane 
militare sud-vietnameze au aterizat 
pe aeroportul din Pnom Penh, iar 
piloții lor au cerut azil politic. în 
ultima săptămînă acesta este al trei
lea caz cînd piloți militari sud-viet- 
namezi dezertează.

GENEVA. Republica Cuba a fost 
primită membră a Biroului Interna
țional de Educație, care grupează 
aproximativ 70 state.

BRUXELLES. După cum an/dnță 
agenția P.A.P., vineri a so'sit la 
Bruxelles Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
într-o vizită de răspuns la vizita fă
cută în Polonia de Paul Henri 
Spaak, ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, în decembrie 1963.

NEW YORK. Republica Gabon 
a fost aleasă joi membră a Consiliu
lui economic și social al O.N.U. 
Cele șase mandate care s-au schim
bat în Consiliul economic și social 
al O.N.U. vor fi deținute pentru 
următorii trei ani de Romînia, Ca
nada, Pakistan, Gabon, Peru și 
S.U.A.

CAIRO. La II februarie a fost 
parafat la Cairo acordul dintre gu
vernele R. D. Germane și Republi
cii Arabe Unite cu privire la orga
nizarea transporturilor aeriene re
gulate între cele două țări.

ALGER Kocea Popovici, secretar 
de stat pentru afaceri externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit vineri în
tr-o vizită la Alger. în cadrul călă
toriei sale în Africa, Kocea Popovici 
a vizitat Tunisia și Marocul.

DAR ES SALAAM. Ministrul in
dustriei al Cubei, Ernesto Guevara, 
a sosit vineri, într-o vizită de patru 
zile, la Dar es Salaam, capitala Zan- 
zibarului. în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde într-o serie de 
țări din Africa, de la Dar es Sa
laam Ernesto Guevara va pleca în 
Sudan.

CAIRO. A fost semnat un acord 
de colaborare științifică și tehnică 
și un program de colaborare cultu
rală între Polonia și R.A.U.
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