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LA TELEFON transmit

Satele și orașele pe cere le străbatem în 
aceste zile trăiesc din plin momentele specifice 
campaniei electorale. Pretutindeni, alegătorii se 
întilnesc cu candidafii F.D.P., discută pro
bleme cetățenești imediate sau de perspectivă, 
de interes general. Am ales dintre aceștia doi 
candidați de profesii deosebite și cu preocu
pări deosebite, dar care au în multe privințe 
trăsături comune.

MARILE ȘANTIERE Proiectantul de mașini
Harta industrială a țării se va îmbogăți anul acesta cu noi obiective, 

de o importanță deosebită pentru economia națională. Colectivele de con
structori și montori de pe marile șantiere industriale, desfășurînd lucră
rile intr-un ritm viu, depun eforturi pentru înfăptuirea exemplară a pla
nului de investiții — plan menit să sporească potențialul economic al țării. 
Ritmul intens al activității de pe șantiere, inițiativa constructorilor au ca 
scop punerea în funcțiune la termen, sau chiar mai înainte, a noilor ca
pacități de producție planificate, concomitent cu ridicarea nivelului cali
tativ al lucrărilor. Corespondenții noștri au vizitat în aceste zile cîteva 
mari șantiere, interesîndu-se de mersul lucrărilor, de preocupările ac
tuale ale constructorilor. Redăm aici o parte din constatările făcute.

Activitate intensă
la montaj

C'Spșa Mica Conform graficelor 
și înaintea lor

La Uzina chimico-metalurgică din 
Copșa Mică vor intra în funcțiune 
în acest an noi capacități de pro
ducție : o instalație de prelucrare a 
concentratelor de zinc și plumb prin 
procedeul continuu, o fabrică de 
acid sulfuric cu o capacitate insta
lată de 100 000 tone și altele. Cunos- 
cînd importanța esențială a acestor 
obiective pentru alte ramuri ale 
economiei, constructorii și mentorii 
s-au angajat să reducă termenul de 
punere în funcțiune cu o lună de 
zile.

Să vizităm principalele obiective. 
Hala de pregătire a șarjelor, un 
adevărat gigant, este aproape gata, 
se găsește în avans față de grafic cu 
două săptămîni. La instalația de 
aglomerare au mai rămas de execu
tat doar o parte din legăturile con
ductelor și montarea unor aparate 
de măsură și control. într-un stadiu 
avansat se află lucrările și la cele
lalte obiective. La fabrica de acid 
sulfuric montarea instalației de înal
tă tensiune este însă rămasă în urmă.

Pe șantier s-au luat măsuri pen
tru accelerarea lucrărilor. între
prinderea de construcții-montaj 
Brașov a trimis la Copșa Mică in
gineri cu experiență și muncitori cu 
o înaltă calificare. Pentru fiecare 
lot și obiectiv s-au întocmit grafice 
de execuție. Săptămînal se anali
zează stadiul lucrărilor. Coordo
narea și succesiunea lucrărilor de 
construcții-montaj și instalații este 
urmărită pe baza unui grafic spe
cial, care permite în orice moment 
cunoașterea stadiului de execuție a 
obiectivelor. S-a trecut la lucrul în 
două și trei schimburi.

Una dintre preocupările princi
pale ale constructorilor și montori
lor este aplicarea de noi

ciente. Inițial, în proiectul sche
letului de rezistență al casei electro- 
filtrului — ne relatează tov. Mihai 
Grigoraș, inginerul șef al șantieru
lui — era prevăzut să se folosească 
stîlpi și grinzi prefabricate, iar la 
pereți — zidărie. Constructorul a 
adoptat o altă soluție : ridicarea prin 
glisare. S-a cîștigat astfel o lună 
de zile, concomitent cu realizarea 
unei economii de 170 000 lei, iar pen
tru ridicarea fermelor de acoperiș 
n-a mai fost nevoie de aducerea u- 
nei macarale de capacitate mare. O 
altă soluție ingenioasă se folosește 
la castelul 
prevedea ca 
castelului să 
sare, urmînd 
înălțime de circa 30 metri, să 
execute rezervorul din beton armat 
monolit sub formă de pahar. Era o 
soluție greoaie, costisitoare. Soluția 
nouă prevede executarea rezervoru
lui la sol și ridicarea lui la cota 
definitivă cu ajutorul unor prese de 
mare capacitate, o dată cu glisarea 
turnului central. Această 
reduce în mod 
execuție.

Firește, ritmul 
ție a lucrărilor, 
aceste zile pe șantier, se datorește 
și altor măsuri cum sînt extinderea 
mecanizării, pregătirea șantierului 
pentru ca lucrările să se desfășoare 
normal în zilele friguroase, întărirea 
colaborării dintre constructori, be
neficiari și proiectanți, încredințarea 
conducerii brigăzilor și echipelor u- 
nor constructori cu o bogată expe
riență ca Ion Constantinescu, Fran- 
cisc Micloș, Vasile Dordea și alții.

de apă. Proiectul 
turnul central al 
se ridice prin gli- 

ca sus, în vîrf, la o 
se

• La complexul de reformare 
catalitică de la Onești peste 90 la 
sută din utilaje au fost montate. 
In prezent, se lucrează la rețelele 
de conducte de pe estacade și la 
cele de legătură la utilaje. Pen
tru a pune cit mai repede în 
funcțiune această unitate s-au 
luat măsuri pentru ca probele la 
instalațiile de reformare cataliti
că să poată fi executate și iarna.

• In cadrul grupului Industrial 
Brăila a fost terminat montajul 
utilajelor la fabrica de celofibră 
și s-au executat majoritatea lu
crărilor la fabrica de rețele-cord 
din viscoză. Aceasta a permis 
montorilor de pe șantier să trea
că la instalarea utilajelor la o 
nouă linie tehnologică a fabricii 
de celuloză și hîrtie. In ritm sus
ținut se desfășoară lucrările de 
montaj și la secțiile de evapora
re, catalizare și tocătorie.
• Pe șantierul combinatului chi

mic Craiova au început lucrările 
de montaj la fabrica de aceti- 
lenă. Majoritatea utilajelor au 
fost asamblate, iar în prezent se 
instalează conductele. Totodată, 
au fost luate măsuri în vederea 
începerii unor noi lucrări și la fa
brica de uree și stația de frig.

L-am reîntîlnit la Sibiu.
Prezenta lui a evocat o zi din toamna 

anului 1962. Ziarul nostru organizase a- 
tunci la Brașov, o consfătuire, o masă 
rotundă cu reprezentanți ai sectoarelor 
de proiectare din uzinele constructoare 
de mașini din regiune.

Printre oamenii încărunțiți cu rigla de 
calcul în mînă, în fa(a planșetei, era și 
el, atrăgînd atenția prin acel aer grav 
care învăluie uneori portretele tinere. Dar 
ceea ce refinem și astăzi din acea în- 
fîlnire este satisfacția pe care am încer
cat-o asculfîndu-l. Ca trimis al uzinei 
„Mecanica" din Sibiu, ing. Wilhelm 
Lutsch a adus la masa consfătuirii ob
servații și aprecieri prețioase. Vedeam 
în el un reprezentant al tinerei genera
ții, dinamice și culte, un inginer de 
concepție în sensul cel mai autentic, un

om 
auzi 
plăcere că l-ai cunoscut. Pe atunci nu 
împlinise încă 30 de ani. Cu toate a- 
cestea era proiectantul principal al u- 
neia dintre mașinile moderne de înaltă 
productivitate, expuse laolaltă cu alte 
produse ale construcției noastre de ma
șini, la un tîrg international.

După doi ani și ceva, l-am reîntîlnit. 
Dezbrăcase halatul de proiectant și, în
soțit de cîțiva membri ai consiliului ra
ional F.D.P., se pregătea să meargă prin 
comunele din preajma Sibiului la întîl- 
niri cu alegătorii. Wilhelm Lutsch, șeful 
serviciului constructor șef de la uzina 
„Mecanica", este candidat al F.D.P. în 
alegerile de la 7 martie pentru Marea 
Adunare Națională.

Discufia noastră s-a legat repede.

simțitor
soluție va 
durata de

susținut
care domnește în

de execu-

soluții efi- Nicolae MOCANU

Turnu Măgurele I n ritm Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș: marea duză 

de evacuare a gazelor

despre care 
cîndva și în

știi bine că vei mai 
același timp să-fi facă

— Ce proiecte 
timp 1

Ne răspunde cu 
treabă în uzină, 
s-a dezvoltat în ultimul timp, într-un ritm 
viu, așa cum se dezvoltă în fara noastră 
întreaga industrie constructoare de ma
șini, ca rezultat al orientării date de 
partid. Colectivul uzinei munceșie cu 
însuflefire pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă".

Lucrează mult, li place. Cercetarea și 
proiectarea au intrat în firea lui, i-au dat 
personalitate. N-a pierdut nici acum acel 
aer de om grav și preocupat. Anul tre
cut a lucrat la proiectarea unei mașini 
de bobinat pentru secțiile de prepa
rare a țesăforiei, mașină aflată acum în 
fabricafie curentă. La aceasfa s-au adău
gat 
sut 
că 
sînt 
iectanfi de toate vîrstele studiază, trec 
imaginafia prin sita deasă a simfului prac
tic și realizează pe coala planșetei ma
șini și utilaje cu înalte 
nice și funcționale.

Nu știu dacă numai 
ceea care-l face să se 
zenfă vie unor munci obștești de însem
nătate, cu deosebire pe tărîmul tehnicii. 
Mai degrabă este vorba de înțelegerea 
unei meniri, de conștiință cetățenească.

modestie. „Este multă 
Întreprinderea noastră

proiectul unui război automat de țe- 
panglici ș. a. Nu în zadar se spunea 
birourile serviciului constructor-șef 
întotdeauna luminate. Inginerii pro-

caracteristici teh-

tinerefea este a- 
alăture cu o pre-

TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE
Agricultura noastră se află azi în 

plină înflorire datorită grijii pe care 
conducerea noastră de partid și de 
stat o acordă acestei importante ra
muri de producție și aprecierii pe 
care o dă aplicării științei în pro
ducția agricolă. Mijloacele tehnice 
și științifice, încurajarea cercetării, 
precum și modul de organizare a a- 
griculturii nu se pot, bineînțeles, 
compara cu cele existente în trecut. 
Dar, cu toate condițiile extrem de 
grele în care puteau lucra atunci 
cercetătorii, savanții, din rîndul lor 
s-au impus figuri de prestigiu, care 
de-a lungul deceniilor au adus o va
loroasă contribuție la formarea șl 
dezvoltarea școlii și științei agricole 
romînești.

Regimul nostru de democrație 
populară respectă activitatea înain
tașilor iluștri și valorifică străduin
țele lor progresiste în toate dome
niile științei și culturii, așa cum a 
dovedit-o atenția înaltă pe care par
tidul și guvernul au acordat-o pre
gătirii și sărbătoririi în ultimii ani 
a centenarului cîtorva instituții de 
învățămînt. Evocarea tradițiilor și a 
precursorilor străluciți ai științei noa
stre sugerează rădăcinile unui pom 
uriaș, care înflorește și rodește în 
timpul de față. Știința nu este numai 
o străduință de cunoaștere a legilor 
naturii și dezvoltării societății, ci 
este în același timp o pîrghie de 
progres pentru toate ramurile econo
miei și deci și pentru progresul a- 
griculturii.

Cînd s-a văzut necesitatea de a 
scoate agricultura romînească din 
regimul feudal al muncii de țărani 
șerbi, cu mijloace primitive, oame
nii de știință au contribuit, prin con-

acad. G. IONESCU-ȘIȘEȘTI

cepțiile și activitatea lor, la trans
formările sociale și economice din 
secolul trecut. Petraohe Poenaru, di
rector al Eforiei Școalelor, Ion Io- 
nescu de la Brad, P. S. Aurelian și 
alții au studiat agronomia în străi
nătate și au fost printre inițiatorii 
prefacerilor din țara noastră.

Ion Ionescu de la Brad este nu 
numai marele apărător al țăranilor, 
dar și marele pionier al introducerii 
tehnicii noi în agricultura noastră. El 
este primul care a făcut o clasifi
care și o descriere a solurilor din 
țara noastră, la nivelul științei e- 
pocii. El a demonstrat necesitatea 
arăturilor adînci și a dezmiriștirii, a 
aplicării îngrășămintelor, a iriga
ției, a semănatului cu mașina, a al- 
ternării culturilor. El a contribuit 
cel mai mult la introducerea plugu
lui de fier și a mașinilor agricole, 
prin importul celor mai bune proto
tipuri și prin încurajarea constructo- 
riloi din țară. El a întemeiat primele 
pepiniere de pomi și primele insti
tuții zootehnice de stat.

P. S. Aurelian, înapoiat în țară cu 
titlul de inginer agronom de la Școa
la Națională de Agricultură de la 
Grignon în Franța, a fost numit cu- 
rînd profesor în învățămîntul agri
col. El e acela care a mutat Institu
tul de agricultură de la Pantelimon 
(fondat în 1853) în noul local de la 
Herăstrău, în 1869. Școala' a fost de
numită atunci Școala centrală de a- 
gricultură și silvicultură de la He
răstrău. Aurelian a fost timp de 20 
de ani profesor și director al aces
tei școli care a devenit, sub regi-

mul nostru Institutul Agronomic 
„N. Bălcescu", cu trei facultăți. In 
unele cercuri P. S. Aurelian e consi
derat ca un mare economist. El s-a 
ocupat și de probleme economice 
ca și Ionescu de la Brad și alți a- 
gronomi, dar prin pregătirea sa de 
bază, prin activitatea lui principală, 
el este un mare agronom, întemeie
torul și 
agricol

Cînd 
noastră 
chimiei 
știință îl aduce agriculturii, s-a în
ființat și la noi, în anul 1887, Stațiu
nea agronomică centrală din Bucu
rești, în vecinătatea Școalei centra
le de agricultură. Directorul stațiunii, 
agrochimistul Corneliu Roman, a 
colaborat cu noul director al școlii, 
Vlad Cîrnu-Munteanu. Ei au elabo
rat monografiile despre solurile Ro- 
mîniei, despre grînele romînești și 
făinurile lor,' monografii care au fi
gurat la expoziția internațională din 
Paris, în 1900.

Stațiunea centrală agronomică a 
progresat paralel cu învățămîntul. 
Școala centrală de agricultură, des
părțită de silvicultură, organizată 
într-o școală proprie, a avut profesori 
reputați : pe George Maior, agronom 
enciclopedist, pe agronomul-econo- 
mist N. O. Popovici Lupa, pe N. Fi
lip, întemeietorul științei zootehnice 
romînești, pe C. Sandu-Aldea, înte
meietorul științei despre ameliorarea 
plantelor, pe agrotehnicianul M. Chi- 
rițescu Arva și alții.

S-a simțit cutînd nevoia înființă
rii unor instituții cu preocupări mai 
largi, cu colaboratori specializați în

organizatorul învățămîntului 
superior în țara noastră, 
s-au cunoscut și în țara 
marile progrese ale agro- 
și ajutorul pe care această

(Continuare în pag. IlI-a)

c u c o n s t r u c t o r i i

Inginerul Wilhelm Lutsch
r

decursul vremii, locuitorii Sibiului l-au 
văzut în ipostaze felurite : director de 
studii la universitatea populară muncito
rească, conferențiar, referent în sesiuni
le de comunicări științifice, membru în 
activul obștesc de pe lîngă comisia eco
nomică a comitetului orășenesc de 
partid. Și-n toate acestea nu uită nici o 
clipă ceea ce „l-a chemat" — după spu
sele lui — aproape totdeauna : cerce
tarea științifică. In orele de liniște și de 
răgaz, în birou sau acasă, lucrează la

în

Ștefan ZIDARITA 
Manole AUNEANU

(Continuare in pag. III-a)

Intr-unui din laboratoarele Stațiu
nii centrale de agricultură și se

ricicultură
Foto : A. Cartojan

Presa occidentală despre
retragerea Franței din 

Gold Exchange Standard"> >

Pe șantierul marelui combinat 
chimic de pe malul Dunării forțele 
sînt concentrate la cel de-al doilea 
obiectiv important: grupul de în
grășăminte complexe. Experiența 
dobîndită la ridicarea și punerea în 
funcțiune a fabricii de acid sulfuric 
este folosită și îmbogățită de către 
co>. ;tructorii de aici în munca de zi 
cu zi. Ei aplică pe scară largă tur
narea betonului cu ajutorul cofraje- 
lor glisante, utilizează prefabricatele 
mari din beton și alte metode 
avansate. Buna organizare a muncii 
și sincronizarea lucrărilor de con
strucții cu cele de montaj stau în 
atenția întregului colectiv. După ce 
s-a terminat construcția unui com
partiment dintr-o clădire, se creează 
condiții de lucru montorilor de 
utilaje. în felul acesta, o dată cu 
încheierea lucrărilor de construcții, 
sînt montate și o mare parte din 
utilajele tehnologice.

în prezent, lucrările de construc
ții la secția de acid fosforic sînt 
efectuate în proporție de 95 la sută ; 
s-au montat peste 60 la sută din 
utilajele tehnologice. La secția de 
îngrășăminte complexe se 
la montarea confecțiilor

Aici s-au montat aproape 40 
la sută din utilaje. Scheletul de 
rezistență din sectorul depozite 
al secției de îngrășăminte este 
gata în proporție de 90 la sută 
și se lucrează intens la închiderea 
ultimului compartiment. Estacada 
portuală, necesară pentru transppr- 
tul materiei prime din șlepuri la 
depozitul de fosforite, va fi gata în 
cursul acestei luni. Lucrările sînt 
avansate și la estacada de fosfogips.

Ca buni gospodari, constructorii 
de pe șantierul din Tr. Măgurele 
privesc în perspectivă. Ei au în
ceput să lucreze intens și la con
strucția celui de-al treilea mare 
obiectiv din cadrul combinatului — 
grupul de azot, cu secțiile de amo
niac, acid azotic și azotat de amo
niu. De asemenea, a început baterea 
piloților la fabrica de uree — cel 
de-al patrulea obiectiv. Pentru ex
tinderea platformei unde urmează 
a se amplasa noi construcții, se va 
efectua în 
de lucrări 
acest scop

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
La „Tehnofrig1 '-Cluj

lucrează 
metalice.

♦

acest an un volum mare 
de hidromecanizare. In 

se va scoate din Dunăre
Florea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. Il-a)

Destinația nu e rampa stației
In stația C.F.R. Hamangia, din re

giunea Dobrogea, sosesc multe va
goane cu îngrășăminte chimice des
tinate unităților agricole din apro
piere. Prețuind cum se cuvine aceste 
îngrășăminte, care constituie un mij
loc principal de creștere a recoltelor, 
conducerile unor unități agricole le 
descarcă cu grijă din vagoane fi le 
transportă imediat pe tarlale sau 
în magazii. Conducerile altor uni
tăți agricole nu dovedesc însă a- 
celași spirit gospodăresc: întîrzie des
cărcarea fi transportul de pe rampă 
al îngrășămintelor, nu controlează 
cum se fac aceste lucrări. De aceea, 
o parte din îngrășăminte, în loc să 
contribuie la sporirea recoltelor, „în
grașă" rampa stației. Iată cîteva 
exemple.

Cooperativa agricolă de producție 
din satul Luminița, raionul Hîrșova, 
a primit în luna octombrie 1964 două 
vagoane de îngrășăminte chimice. 
Deși a fost înștiințată imediat, con-

ducerea cooperativei a trimis oameni 
să le ridice abia după trei săptămîni. 
La descărcare și la transport s-a lu
crat neglijent, împrăștiindu-se pe 
rampă o parte din îngrășăminte. La 
fel procedează și cooperativele agri
cole din Rîmnicul de Jos, Ceamurlia 
de Sus. Oricine își dă seama cit de 
mult păgubesc unitățile respective 
din pricina proastei gospodăriri a 
acestor prețioase substanțe.

In altă ordine de idei aș vrea să 
spun că materialele descărcate la 
repezeală fi neridicate blochează li
niile. De aproape o lună Trustul re
gional de construcții Dobrogea ne-a 
lăsat „amintire" grămezi de cărămizi 
și pietriș, blocînd aproape complet 
linia 6. Oare, cu mai mult simț gos
podăresc, asemenea situații nu pu
teau fi evitate ?

A. PERIȘEANU
șeful stației C.F.R.-Hamangia

0 NOUĂ LINIE TEHNOLOGICĂ
uzinele „Tehnofrig" din Cluj a 
recent în funcțiune a 9-a linie

La 
intrat 
tehnologică în halele de producție con
struite aici. Utilajele care compun noi
le linii sînt produse în mare parte de 
întreprinderi constructoare de mașini 
din București, Arad, Oradea și Cugir.

Cu ajutorul lor sînt fabricate mașini și 
instalații pentru industria alimentară, 
compresoare pentru industria frigorifi
că, alimentară și chimică. Potrivit pro
iectelor, aici vor putea fi produse a- 
nual 8 000 tone de mașini și instalații.

TELEGRAME

Comentînd declarația ministrului 
de finanțe francez, Giscard d’Estaing, 
în sensul că Franța își va reglemen
ta de acum înainte deficitele sale în 
aur, ziarul „Le Monde“ precizează 
că „aceasta înseamnă clar că guver
nul francez a hotărît să iasă din sis
temul Gold Exchange Standard" (A- 
cest sistem recunoaște dolarul și lira 
sterlină ca fiind înlocuitoare ale au
rului în plățile internaționale). Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Finanțe francez a confirmat la 12 
februarie, potrivit agenției Reuter, că 
Franța se consideră retrasă din sis
temul amintit și că toate noile veni
turi în valută străină vor fi conver
tite îh aur. El a arătat că aceasta 
nu înseamnă că Franța își va con
verti toate rezervele ei de dolari în 
aur.

Incidentele
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane, generalul Ne Win, felicitări cu prilejul celei 
de-a XVII-a aniversări a proclamării independenței — ziua națională a 
acestei țări.

Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane a transmis 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne mulțu
miri pentru felicitările adresate.

din Madras

vor

Combinatul da îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele — unul dintre obiectivele importante ale industriei chimico aliate în plină construcție Foto : Agerpres

■

In cursul manifestațiilor desfă
șurate la 12 februarie în di
verse localități ale statului indian 
Madras, au fost omoiîte 21 de per
soane — transmite agenția France 
Presse, cițînd surse din Delhi. Pînă 
acum, arată agenția, peste 3 000 de 
persoane au fost arestate, ca urmare 
a manifestațiilor îndreptate împotriva 
introducerii limbii hindi ca limbă o- 
ficială. în seara de 12 februarie. 
Consiliul studenților din Madras a 
hotărît să suspende toate acțiunile 
de protest, cerînd în același timp 
autorităților să elibereze necondi
ționat

să elibereze necondi- 
pe cei arestați.

trupe colonialiste 
fi trimise

Guineea portugheză
Deși autoritățile portugheze au 

dezmințit că forțele răsculate din 
Guineea portugheză și-au intensifi
cat în ultimul timp activitatea, vi
neri guvernul Portugaliei a hotărît 
să trimită un nou contingent de 
trupe în acest teritoriu. întrebat 
dacă forțele insurgente dețin o trei
me din teritoriul Guineei portughe
ze, purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Apărării al Portugaliei a re
fuzat să răspundă.
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Șantier Foto : Gh. VInțilă

în ritm cu constructorii
(Urmare din pag. I-a) 

aproape un milion metri cubl de ba
last.

Analizînd posibilitățile existente, 
bazîndu-se pe experiența dobîndită, 
constructorii și montorii au hotărît 
să termine lucrările la grupul de 
îngrășăminte complexe cu 30 de zile 
mai devreme. Din discuțiile avute 
cu specialiști de pe șantier reiese 
că sînt condiții ca angajamentul 
constructorilor să fie respectat. 
Grupul de coordonare al șantierului 
a întocmit un grafic cu date precise 
de execuție pe obiective, urmărește 
zilnic stadiul lucrărilor și intervine 
urgent acolo unde se constată că rit
mul de execuție nu este satisfăcă
tor. Intrarea în probe tehnologice a 
instalațiilor este condiționată de ali
mentarea cu apă și asigurarea cu 
energie electrică. In acest domeniu

Sighetul Marmației La ordinea zilei 
pregătirea cadrelor pentru noile fabrici

Lucrările de construcție a Com
binatului de industrializare a lem
nului, din orașul Sighetul Marma
ției, prevăzute în prima etapă, se 
desfășoară potrivit graficelor de 
execuție. Clădirile fabricilor de mo
bilă corp, mobilă curbată și de pla
caj, secțiile anexe, ascuțitorie și us- 
care-croit, atelierul mecanic sînt 
terminate și au toate spațiile în
chise. în interiorul lor a început 
montarea utilajelor și a instalații
lor. După cum ne-a declarat tov. 
Ion Bilaniuc, inginerul-șef al com
binatului, majoritatea mașinilor și 
utilajelor au sosit pe șantier, lu- 
crîndu-se intens la montarea lor. 
Acest lucru permite ca toate cele 
trei fabrici să intre în probe tehno
logice la termenele prevăzute.

Intr-un ritm susținut se lucrează 
la centrala termoelectrică. Aici au 
început să dea căldură primele 
două cazane, iar alte două se află în 
stadiu avansat de montaj.

Dat fiind că se apropie punerea 
în funcțiune, atenția beneficiarilor 
este îndreptată în prezent spre asi
gurarea cadrelor calificate necesare 
combinatului. în acest scop au fost 
luate măsuri cu mult timp înainte. 
Astfel, la școlile profesionale de la 
Blaj, Gherla și Rădăuți au fost tri
miși 185 de tineri. Prima promoție 
de 64 elevi lucrează, încă de anul 
trecut, în unitățile din localitățile 
susamintite, urmînd ca în vara a- 
ceasta, împreună cu cea de-a doua 
promoție, să se întoarcă la combi
natul de la Sighetul Marmației. 
Avîndu-se în vedere extinderea în 

lucrările sînt rămase în urmă ; con
structorii solicită urgentarea montă
rii echipamentului electric la rețeaua 
de înaltă tensiune, unde partea de 
construcție este complet gata. Și 
încă o problemă : să se definitiveze 
mai repede lucrările de proiectare 
de la secția de demineralizare și 
priza de aer care condiționează in
trarea în funcțiune a fabricii de 
amoniac.

Realizarea în ritm intens a mon
tajului depinde în mare măsură de 
livrarea la termenele prevăzute în 
contracte a utilajelor necesare. 
Constructorii și montorii combina
tului de la Turnu Măgurele ne-au 
rugat să adresăm, prin coloanele 
ziarului, un apel colectivelor uzine
lor „Vulcan", „Grivița roșie", 
„Unio"-Satu Mare de a urgenta ex
pedierea utilajelor cu care sînt da
toare.

viitor a combinatului, la centrele 
forestiere din Sibiu, Suceava, Satu 
Mare au fost trimiși anul trecut încă 
98 de elevi. însușirea temeinică a 
deprinderilor tehnice și teoretice de 
către viitorii muncitori este urmă
rită îndeaproape de conducerea 
centrelor forestiere unde aceștia în
vață, precum și de delegați ai com
binatului.

O atenție deosebită se acordă spe
cializării unor muncitori calificați în 
meseria de tîmplar sau în meserii 
înrudite. Peste 300 dintre aceștia 
au fost trimiși în diferite centre din 
țară pentru a urma cursuri de 3—4 
luni; la Măgura Codlei, Arad, Cluj 
și București sînt plecați circa 150 de 
muncitori care se vor pregăti, pe 
diferite faze de operații, pentru fa
bricarea de mobilă corp. Alți 100 de 
muncitori se specializează la 
IPROFIL-Sighetul Marmației și Iași 
în fabricația mobilei curbate.

Repartizarea muncitorilor pentru 
specializare nu s-a făcut întîmplă- 
tor. S-a urmărit ca mașinile la care 
lucrează în perioada specializării 
să fie identice sau cei puțin apro
piate cu cele ce le vor folosi la 
noul combinat. Totodată, fiecare 
grup de muncitori este însoțit de 
un maistru. în felul acesta, maiștrii 
își cunosc de pe acunj oamenii cu 
care vor colabora, au’ posibilitatea 
să-i îndrume, să le pună mai bine 
în valoare aptitudinile și chiar să-i 
specializeze pe anumite faze de 
lucru.

loan VLANGA

LA IAȘI

PRINTRE 
ARTIȘTII 
PLASTICI

lași, Muzeul de artă. Figuri ilustre 
ale picturii romlnești: Grigorescu, 
Andreescu, Luchian, Pallady, Petraș- 
cu, Tonltza... Mulți din acești maeștri 
sînt legafi de plaiurile Moldovei, clți- 
va chiar de vechea ei capitală. To- 
nitza, Ștefan Dimitrescu au studiat 
și au devenit profesori la Școala ie
șeană de arte frumoase. Pallady s-a 
născut aici, Luchian, Petrașcu, tot in 
Moldova. In țesătura picturii lor au 
pătruns definitiv culoarea și spiritul 
acestor locuri.

Trecind în sălile destinate artei 
contemporane, te Intlmpină orizonturi 
noi, imagini noi, șl totuși parcă a- 
ceeași sensibilitate.

în spafiul închis al muzeului poți 
face prima cunoștință cu peisajul ar
tistic al lașului de azi. Prezenta ar
tiștilor pe care îi găsești in galerie 
o remarci și dincolo de zidurile Pa
latului culturii. Nu e vorba numai 
de expozifii — ultima, aceea or
ganizată la lași cu prilejul aniver
sării a 20 de ani de la eliberare, a 
fost amplă, interesantă — ci de o 
participare Ia Împletirea artei cu via
ta cotidiană. Iată, de exemplu, în 
plin centru, pe fafada Casei de cul
tură a tineretului se află un reușit 
reliei în piatră datorat lui Eitimie 
Birleanu. La Școala medie nr. 4, nu 
departe de Copou, Dlmitrle Grlgoraș 
și Nicolae Matyus au realizat recent 
un mare mozaic în marmură. Conce
put cu un autentic sentiment al mo
numentalului, cu forme stilizate ex
presiv, mozaicul se înscrie armonios 
în arhitectură, păstrlndu-șl lndlvldua-

Premiere
cinema tografice

Săptămîna viitoare vor fi prezen
tate pe ecranele Capitalei două filme 
noi:

Un nou film romî- 
nesc. Scenariul :SĂRUTUL

Alecu Ivan Ghilia. Regia: Lucian 
Bratu. Imaginea : Costache Ciubo- 
taru; decoruri : arh. Marcel Bo- 
gos ; muzica : Tiberiu Olah. In 
distribuție : Grațiela Alblnl, Emanoil
Petruț, Maria Cupcea, Gheorghe No
vac, Elisabeta Preda, Dinu Gherasim,
Constantin Guriță, Stela Popescu și 
Emil Bozdogescu.

CINE-I 
CRIMINALUL?

Producție a stu
dioului sovietic 
„Lenfilm*,  realiza

tă de regizorul Nikolai Rozanțev. In
distribuție apar Alexandr Demianen
ko, Alina Pokrovskaia, Serghei Lu- 
kianov, Pavel Kadocinikov, B. Frein-
dih, Clara Luciko, Oleg Jakov.

„Decada teatrelor
în vederea stimulării activității 

teatrelor dramatice și a creșterii ca
lității artistice a spectacolelor, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă va organiza anul acesta în 
lunile mai-iunie „Decada teatrelor 
dramatice".

La această manifestare vor parti
cipa teatre dramatice din Ca
pitală și din țară cu cele mai 
bune spectacole prezentate în pre
mieră în stagiunile 1963—1964 și 
1964—1965. Se va da prioritate spec
tacolelor cu piese contemporane și 
îndeosebi cu opere ale dramaturgiei 
naționale. Selecționarea spectacole
lor va fl făcută de către o comisie 
a Consiliului teatrelor din Comitetul

Petr. H1RTOPEANU

litatea. Autorii lui au marcat un bun 
Început în domeniul acesta de vaste 
perspective. în viitorul apropiat se 
vor executa clteva lucrări decorative : 
ilntlnl în piețe publice, vitra
lii în clădirea Universității; se va ri
dica statuia In bronz a pictorului 
Theodor Pallady de Gheorghe An- 
ghel.

Artiștii filialei din lași a Uniunii 
Artiștilor Plastici își pun talentul în 
slujba acestor nobile țeluri. Ei se 
bucură de prețuire. în noile ateliere, 
spațioase și pline de lumină, au posi
bilitatea să lucreze rodnic. Există deci 
un climat propice și fără îndoială că 
un interes mai viu pentru problemele 
teoretice, pentru dezbateri profesio
nale, pentru confruntarea opiniilor 
într-un cadru larg, o viață artistică 
la care să fie antrenate cadre didac
tice universitare, critici, scriitori etc. 
ar crea condiții de muncă șl mal fa
vorabile.

Pictorii, sculptorii, graiicienll din 
generația vlrstnică — Hîrtopeanu, 
Agat iței, Cămăruț, Petrovici, Boușcă — 
dau ca și pînă acum lucrări pe măsura

Un program inedit de muzică franceza

Recital Arta Florescu
Arta Florescu este consecventă 

în preocuparea de a extinde resur
sele ei interpretative, permanent 
solicitate pe scena Operei, și asu
pra repertoriului de cameră. Vineri 
seara, apreciata soprană a dat un 
nou recital, oferindu-ne un program 
inedit de muzică franceză.

Prestigiul unui artist se creează, 
dar mai ales se menține, și în ra
port cu ceea ce publicul poate afla 
nou în arta sa, ale cărei coordonate 
esențiale îi sînt cunoscute. E vorba 
deci despre o strădanie continuă de 
a captiva interesul auditoriului cu 
mijloace îmbogățite de contactul cu 
expresivitatea proprie unor lucrări 
mereu diferite. Repertoriu nou nu în
seamnă numai muzica secolului 
nostru. Nu mai puțin valoroasă este 
intenția de a proiecta lumină asupra 
unor epoci îndepărtate, asupra unor 
autori iluștri, pîndiți de primejdia 
de a rămîne numai titluri de capi-

dramatice"
de Stat pentru Cultură și Artă. La 
prima etapă, în vederea selecționă
rii celor mai bune spectacole, pot 
participa colectivele tuturor teatre
lor dramatice din țară cu cîte două 
spectacole, din care cel puțin unul 
cu o piesă originală. Faza de selec
ționare va avea loc între 1 martie 
și 1 mai. în această perioadă, comi
sia de selecționare a Consiliului tea
trelor se va deplasa la toate teatrele 
care și-au anunțat participarea la 
decadă. Faza finală, la care vor lua 
parte colectivele selecționate în 
prima etapă, va avea loc în Bucu
rești la sfîrșitul lunii mai — începu
tul lunii iunie. 

Spre atelierul de reparat tractoare

talentului lor. Acordul necesar între 
fizionomia epocii noastre și viziunea 
artistică, aspirația la o înnoire ferită 
de extravaganțe și de gratuitate for
mală, care să fie in același timp per
petuarea unei tradiții, este proprie 
multor lucrări, îndeosebi ale tineri
lor. La unii din ei — Dan Hatmanu, 
Dimitrie Grlgoraș, Adrian Podoleanu, 
Nicolae Matyus, la sculptorul Gugu- 
ianu — sesizezi elan și voință de a 
înfăptui lucruri durabile. Dimitrie 
Grlgoraș, de exemplu, caută să-și 
construiască ferm tablourile, să le 
dea o claritate elocventă; dorința lui 
am înțeles-o ca o tendință legitimă de 
a folosi creator concluziile unora din
tre experiențele artistice ale secolu
lui al XX-lea. Cele mai bune dintre 
lucrările artiștilor ieșeni vădesc preo
cuparea pentru o tematică actuală, o 
aspirație spre sinteză, un efort de 
gîndire. Și tocmai acest efort, pe care 
l-am dori și mai cuprinzător, ne în
dreptățește să spunem că peisajul ar
tistic al lașului respiră un aer învio
rător.

Anatol MINDRESCU

tole în volumele de Istorie a muzi
cii. E o adevărată operă de cultu
ră a readuce în actualitatea vieții 
de concert pe Jean-Baptiste Lully și 
pe Jean-Philippe Rameau, doi mari 
compozitori clasici ai Franței. In 
„Lamento' din opera „Persăe", în 
aria privighetorii, atît de sugestivă 
în naivitatea ei, din „Hippolyte et 
Aricie' (un moment excelent al re
citalului) sau în aria tumultuoasă și 
războinică a lui Amor din „Indiile 
galante', cu ținuta riguros polifo
nică a acompaniamentului, apre
ciem dimensiunile acestei arte atît 
de serioase, de un stil atît de ferm 
și caracteristic.

Dintre ciclurile în primă audiție, 
reprezentînd muzica contemporană 
franceză, l-am preferat pe acela al 
lui Andră Jolivet („Trei poeme ga
lante*,  pe versurile unor poeți din 
secolele XV și XVI). Se simte și în 
aceste piese de atmosferă prezența 
personalității pregnante a lui Joli
vet, care acordă farmecul liricii ga
lante cu factura modernă a muzi
cii sale. Cu Henri Sauguet (ciclul 
„Circ' pe versuri de Adrien Coppe- 
rie) și Jean Frangais („Cinci poeme' 
după Charles d’Orleans), recitalul a 
avut o subtilă unitate în alcătuirea 
sa : muzică veche în prima parte — 
predominanța poeziei vechi într-o 
viziune contemporană, în partea a 
Il-a.

Am regăsit la Arta Florescu acea 
atitudine creatoare prin care îmbra
că tot ce cîntă în vestmîntul atît de 
ușor de recunoscut al muzicalității 
sale. Ca întotdeauna, Hilda Jerea, 
la pian, a fost o parteneră sensibilă 
și activă, cu o contribuție meritorie 
la ținuta artistică a recitalului.

Ada BRUMARU |

20 de ani de la moartea lui Constantin Godeanu

Un neînfricat luptător utecist
Se împlinesc azi 20 de ani de cînd 

a căzut eroic, în lupta împotriva fas
cismului utecistul Constantin Go
deanu.

A văzut lumina zilei în anul 1919, 
în casa sărăcăcioasă, cu mulți copii, 
a cioplitorului în piatră Godeanu, 
din Pietroasa Buzăului. Nevoit, ca și 
cei cinci frați ai săi mai mari, să ia, 
din cauza vieții de mizerie de acasă, 
drumul orașului, al fabricii, Con
stantin Godeanu intră, în toamna a- 
nului 1934, la Școala de elevi-me- 
seriași a Atelierelor C.F.R. Grivița.

Trecuse un an de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, dar ecoul 
lor stăruia încă viu în inimile mun
citorilor. Aici, la Grivița, s-au for
mat convingerile lui revoluționare 
care l-au dus în rîndurile luptăto
rilor pentru o viață mai bună. 
Primit în rîndurile U.T.C., el parti
cipă cu elan la acțiunile inițiate de 
partidul comunist. Educat de comu
niști în spiritul dragostei nețărmu
rite față de popor, al atașamentu
lui profund față de clasa munci
toare, Godeanu devine un bun agi
tator în rîndurile tinerilor munci
tori.

Organele represive ale regimului 
burghezo-moșieresc urmăreau de 
multă vreme activitatea ilegală a 
uteciștilor. în vara anului 1940 el 
a fost arestat, împreună cu Vasile 
Tudose și alți tineri. Bestialele sis
teme de schingiuire practicate în 
beciurile prefecturii poliției Capi
talei nu l-au putut face pe acest 
tînăr de 20 de ani să vorbească, să-și 
trădeze tovarășii de luptă. A fost 
judecat la Curtea Marțială și con
damnat la închisoare.

Anii grei ai dictaturii fasciste au 
fost petrecuți de Godeanu în lagăre 
și temnițe. în fiecare din închisorile 
în care a fost deținut — Jilava, Vă
cărești, Caransebeș, Tg. Jiu — tînă- 
rul comunist a descoperit solidari
tatea de granit a comuniștilor. Mai 
ales în închisoarea de la Caransebeș 
— unde fuseseră aduși supraviețui
torii Doftanei — și-a dat el seama 
cît de trainice pot fi legăturile din

Geometria umbrelor Foto : A. Ionescu

tre luptătorii comuniști, al căror de
tașament unit transformase sumbra 
temniță într-o adevărată universi
tate muncitorească.

Eliberat din lagărul de la Tg. Jiu, 
Godeanu a fost imediat încorporat 
într-o unitate militară de lucru. Zi
lele insurecției armate l-au găsit în
tr-o companie la căile ferate, unde
va, în cîmpia Bărăganului. Aflînd 
de apelul Comandamentului forma
țiunilor de luptă patriotice, care 
chema pe toți cetățenii să ia parte 
la lupta pentru nimicirea trupelor 
hitleriste, el a simțit că locul lui 
era în aceste formațiuni. Sosit în 
București, s-a înrolat într-o upita- 
te de luptă patriotică, contribuind la 
dezarmarea hitleriștilor.

în decembrie 1944 sute de uteciștl 
și alți tineri muncitori din întreaga 
țară au răspuns cu înflăcărare che
mării partidului comunist de a se 
înrola ca voluntari în unitățile Ar
matei Romîne, care lupta împotriva 
Germaniei hitleriste. Dornic să con
tribuie cu arma în mînă la nimicirea 
fascismului, Constantin Godeanu, 
membru al C.C. al U.T.C., s-a aflat 
în primele lor rînduri.

în munții Cehoslovaciei hitle- 
riștii opuneau o rezistență în- 
dîrjită. în dimineața zilei de 14 fe
bruarie 1945 grupa condusă de ute
cistul Constantin Godeanu a primit 
misiunea să participe la cucerirea 
cotei 568. Așa cum a procedat întot
deauna în scurta sa viață — în ziua 
în care a căzut în luptă nu împliri- 
se încă 26 de ani — Godeanu s-a 
vîntat primul în Iureșul atacului. , 
căzut rănit de moarte, lovit de un 
proiectil.

Pentru faptele sale de arme, ute
cistul Constantin Godeanu a fost u- 
vansat la gradul de sublocotenent 
post-mortem și decorat.

Figura luminoasă a acestui neîn
fricat fiu al partidului, ca șl a ce
lorlalți luptători care șl-au jertfit 
viața în lupta pentru libertatea pa
triei, pentru socialism, va rămîne 
veșnic întipărită în Inimile oameni
lor muncii din țara noastră.

FOILETON

LAILA E
Pe seama prea frumoasei Lails cir

culă multe legende. Unii susțin că Lai
ls s-ar hrăni cu sticlă pisată, cuie de 
cismărie, cuie de șiță, piroane, scoabe, 
tirfoane, ba chiar cu șine reformate de 
cale ferată. Și, vai, se mai spune că 
are în ea pe ducă-să pe pustii I

Vorbe I La un control medical, spe
cialistul radiolog a stabilit că Laila are 
o bronșită tabagică. Laila fumează pe 
zi trei pachete de Kent, Chesterfield 
ori Mărășești. Radiologul a mai stabi
lit că Laila este predispusă cirozei. Bea 
ocale întregi de Martini, gin, wiski, 
coniac cinci stele ori simplă tescovină. 
Așadar, această legendă cade.

O altă legendă spune că acum vreo 
10 și ceva de ani un mare negustor 
de mezeluri din Puful lui Crăciun ar fi 
adus-o pe Laila din India. Că ar fi dat 
pe ea unui șef de trib două cu
tii de pioneze nr. 5, o duzină de pla- 
cheuri și 5 kile salam de Flax.

Vorbe I Pațac, fostul negustor de 
mezeluri, n-a fost nici măcar la Mizil, 
dar mi-te în India.

Dar să lăsăm legendele. Cine e 
Laila ?

Laila este o femeie în jurul a 50 de 
ani. Are părul negru, galben, gri... După 
anotimp. Părul și-l îngrijește la atelie
rul de coafură Athenăe Palace. Folo
sește numai și numai dermatograf și 
rimei de import. Are un mantou ne
gru, guler de nurci și o poșetă pen

DIN NOU ÎN POM
tru care a fost sacrificat un pui de cro
codil.

Laila poate fi văzută aproape în fie
care noapte — dacă nu în fiecare 
noapte, de clteva ori pe săptămînă — 
la baruri, ori în restaurantele cu 12 la 
sută remiză. Laila trăiește pe picior 
mare.

Ei ți? N-are voie femeia să trăiască 
pe picior mare? Treaba ei. Dacă-i dă 
minai...

Așa ziceam șl eu, dar numai Intr-o 
singură privință eram nelămurit. De 
unde are Laila bani pentru toate astea? 
Că Laila nu este încadrată nicăieri. 
Rente de asemenea nu are. Hoață de 
buzunare? Ferească dumnezeu. Spărgă
toare de case de bani? Nu. Falsifica
toare ? Da’ de unde. Totuși, de unde 
bani? Așa e că muriți de curiozitate?

Laila ghicește trecutul, prezentul și 
viitorul. Hai că ne vinde gogoși, vefi 
spune dumneavoastră. Unde mai găseș
te Laila naivi în ziua de astăzi să-i 
stoarcă de bani? Care mai este atît de 
naiv să creadă în minciunile ei? Nu vă 
grăbiți. Dau cazuri concrete. Sînt docu
mentat.

In primul rînd, despre clientela Lai- 
lei. O să rîdefi, dar clientele Lailei sînt 
în marea lor majoritate funcționare di
vorțate șl tinere îndrăgostite.

Să nu uit un amănunt. La Laila se a- 
junge foarte greu. Ea hu ghicește decît 
persoanelor foarte bine verificate. (A 

mai avut două condamnări). Deci, dacă 
vrei să ajungi la ea, trebuie să freci 
mai întîi prin cîteva examene.

Și acum cazurile concrete. Am să vă 
rog să nu-mi cereți să dau numele per
soanelor, ci numai inițialele. Mi-e ruși
ne mie de rușinea lor.

E. B. — contabilă. Tînără, drăguță și 
citită foc. „Femeia fatală" a citit-o în
tre două referate. „Călugări și ispite?" 
Cartea asta a „mîncat-o“ înfr-o singură 
noapte, și a început și din „Tigrul al
bastru".

Pe lingă toate astea, E. B. era șl în
drăgostită, dar de doi deodată. De 
unul din „Cei 7 magnifici' și de un 
tînăr din Dealul Spirei. Cu ultimul era 
și logodită. O prietenă bună de a ei a 
dus-o la Laila care i-a spus:

— Fefifo, nu ești statornică în dra
goste. Ești îndrăgostită de doi bărbați 
al căror pronume începe cu litera J. 
(Colaboratorii Lailei lucraseră).

E. B. a tresărit. Prenumele băiatului 
și al magnificului (ce coincidență I) în
cepeau cu această literă.

— E blond ?
— Nu. Nu e blond. E din Dealul 

Spirei. In maximum o lună aveți nunta. 
Cade cel oacheș.

Laila n-a mințit. Exact peste o lună 
tînărul al cărui prenume începe cu J 
s-a căsătorit. Dar nu cu ea. Cu alta a 
cărei inițială îmi scapă. Magnificul nu 
i-a dat încă nici un semn de viață.

I. B. din Constanța avea șl are multe 
pe conștiință. Insă și ceva pe suflet. A 
auzit el (ăsta e bărbat) că la 
București există Laila. A venit în cău
tarea ei. A găsit-o după două zile.

— La dumneata, i-a ghicit Laila, se 
arată o călătorie lungă...

Aici (vă jur I) Laila n-a greșit deloc. 
Omul acesta va face In curlnd o călă
torie lungă de cîțiva... ani de peniten
ciar. I. B. are, după cum am mai spus, 
multe pe conștiință.

Spațiul nu-mi permite să mai dau 
exemple. Dar cînd aveți puțin timp li
ber, treceți pe la mine. Am cîteva sute 
de astfel de cazuri concrete. Dacă-mi 
faceți o vizită, vă dau și numele fraie
rilor pe banii cărora Laila fumează 
Kent, Chesterfield, bea numai la ba

ruri, restaurante de clasa I etc., etc.
★

Marți dimineața pe la orele 6,30, cînd 
oamenii mergeau la serviciu, Laila ieșea 
împleticindu-se de la Melody Bar.

— Ce faci Laila ? Iar ești obosită ? 
Ieși din abataj î (Barul Melody este la 
subsol).

Laila s-a uitat la mine și mi-a spus.
— Sînt în pom. (In limbajul Lailei a 

fi în pom înseamnă a avea o supărare)
Am ajutat-o să se urce într-un pom 

de pe bulevardul Magheru.
Cine crede că a văzut în dimineața 

aia în copacul din fața cinematografu
lui Patria o pasăre răpitoare se înșeală. 
Era Laila.

Nicuță TANASE

P.S. Chiar azi dimineață am aflat că 
un bărbat o caută pe Laila. Dar, de 
data asta el îi va ghici ei viitorul.

De unde-o fi bărbatul ăsta de ghin
dă, habar n-am.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

19.30) , 
(orele
15.30) ,
19.30) .

TEATRE ; Sala Palatului R. P. Romîne: 
Paharul cu apă (spectacol prezentat de 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești — 
orele 19,30). Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Iancu Jianu (orele 11), 
Fidelio (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Prințesa circului (orele 10,30), 
Tîrgul de fete (erele 19,30). Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Maria Stuart (orele 10), Eminescu (orele
15.30) , Domnișoara Nastasia (orele ........
(sala Studio) : O femeie cu bani 
10), Patima de sub ulmi (orele 
Să nu te joci cu dragostea (orele _____
Teatrul de Comedie : Umbra (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe 
de viață (orele 10 și 19,30). Opera de trei 
parale (orele 15), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor ! 
(orele 10 șl 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Peer Gynt (orele 10), 
Hipnoza (orele 15,30 și 19,30), (sala Stu
dio) : Scandaloasa legătură (orele 10,30), 
Sonet pentru o păpușă (orele 16), 3.3.3. 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Mușcata din fereastră (orele
19.30) . Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16):
Vulpile (orele 10,30), Logodnicul de pro
fesie se însoară (orele 15,30), Oricît ar 
părea de ciudat (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb (orele 10,30), Soldatul 
fanfaron (orele 16). Teatrul regional 
București (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Stăpînul apelor (orele 20). Teatrul evre
iesc de stat : Matineu literar : Figuri de 
evrei în literatura romtnă (orele 11). 
Cîntărețul tristeții sale (orele 20). Tea
trul ,,Țăndărică" (sala din Cal. Victoriei 
nr. 50) : Elefănțelul curios .................
Drumul piperului (orele 
Str. Academiei nr. 18) : 
Țăndărică (orele 11), 
moartă (orele 20,30). 
muzical ,,C. Tănase" 
Aventurile unei umbrele 
Ansamblul artistic al C.C.S. 
scani nr. 59) : O carte despre 
(orele 20). Circul de stat : Circus Bucu
rești (orele 16 și orele 20).

(orele 11),
16). (sala din 
Năzbîtiile lui 

Eu și materia 
Teatrul satiric- 
(sala Victoria) : 

(orele 20) 
(Str. Lip- 
frumusețe

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30: 
12.30: 15.30: 18.30: 21,15). O stea cade clin 
cer — cinemascop : Republica (9; 11,30; 
14; 18,15; 18,45; 21,15), București (9,30;

11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,30; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). Cel mai mare spec
tacol — 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; 16,45; 
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). Giu- 
lești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).
Diavolul deșertului : Union (11; 16; 18.15:
20.30) . Program pentru copii : Doina
(11,15; 12,30). Judecătorul de minori :
Doina (13,45; 16; 18,15; 20,30). Un surîs In 
plină vară : înfrățirea între popoare 
(orele 17,30), Timpuri Noi (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Viață ușoară : înfrăți
rea între popoare (11,30; 15; 20), Miorița 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). Șeful : 
Cultural (15,30; 18; 20,15), Progresul (10,30; 
15,30; 18; 20,15). Soție pentru un austra
lian — cinemascop : Dacia (9,45; 12; 14,15: 
16,30; 20,30). Filme documentare : Dacia 
(orele 18,45). Cei trei mușchetari — cine
mascop (ambele serii) : Buzești (11; 15: 
19). Ghinionistul : Crîngași (11,30: 16; 
18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop • 
Bucegi (9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,30). Eroi 
curajoși ca tigrii : Unirea (11; 16; 18,15:
20.30) , Cosmos (14; 16; 18,15: 20,30). Roșu 
și negru (ambele serii) : Flacăra (12,15; 
15,30; 19). Intîlnire cu spionul : Vitan (16; 
18,15; 20,30), Rahova (10,30; 15,30; 18;
20.30) . Drum periculos — cinemascop :
Munca (12; 16: 18; 20). încurcătură bleste
mată : Popular (11,30; 15,30; 18.15; 21)
Răzbunătorul — cinemascop : Arta (11; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Șapte ani de 
căsnicie — cinemascop : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Cu mîinile pe oraș ; Aurora 
(9; 11,15: 13.30; 15.45; 18.15; 20,45). La pa
tru pași de infinit : Viitorul (15,30; 18;
20,30).  Sălbaticii de pe rîul morții — 
cinemascop : Colentina (11,30: 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 în ploaie : Floreasca 
(11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45). Yokmok i 

Lira (16; 18,15; 20,45). Moscova—Genova : 
Ferentari (10,30; 16; 18,15; 20,30). Maria : 
Cotroceni (11; 16; 18.15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Rețeta gospodinei. 9,30 - Emisiunea 
pentru copii și tineretul școlar : Hansel 
și Gretel. Transmisiune de la Opera de 
stat din Timișoara. In pauză : Telejurna
lul pionierilor. 11,30 — Emisiunea pentru 
sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 — 
Aspecte de la campionatul european de 
patinaj artistic — Transmisiune de la 
Moscova. 19,40 — Filmul artistic „Nu-i loc 
pentru al treilea". 21.25 — Aspecte de la 
campionatul european de patinaj artistic 
— Transmisiune de la Moscova. In jurul 
orei 22 — Recitalul cîntăreței Italiene 
Milva. In încheiere : Buletin de șt» I, 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cer variabil, mai mult se
nin. In nord-vestul țării a nins izolat. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul sud-vest. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între minus 10 grade la Miercu
rea Ciuc șl Huedin șl 2 grade la Dr. 
Petru Groza, Tg. Neamț, Tulcea, Cîmpi- 
na și Mangalia. In București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cer senin. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit din sud-vest. 
Temperatura maximă a fost de 0 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 15. 16 
și 17 februarie. In țară : vremea devine 
umedă, mai ales în jumătatea de nord a 
tării unde vor cădea precipitații sub 
formă de ploi, lapoviță și ninsoare. Tn 
rest, precipitații izolate. Vint potrivit 
predominînd din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere la început apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 11 grade șl minus 1 grad, iar ma
ximele între minus 2 grade șl 8 grade. 
Local ceață șl izolat chiciură. In Bucu
rești : Vreme în încălzire, cu cer varia
bil, temporar acoperit, favorabil preci
pitațiilor slabe la sfîrșitul intervalului. 
Vint slab, pînă la potrivit din vest. Tem
peratura în creștere la început, apoi sta
ționară, Ceață slabă.
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In noul oraș al Hunedoarei
Partea din vestul Hunedoarei a căpătat 

în primii ani ai construcției socialiste nu
mele de „orașul tineretului“. I se spunea 
așa pentru că mii de brigadieri, în salo
pete albastre, înălfau, la chemarea parti
dului, cele dinții mari obiective siderur
gice. Era o așezare alcătuită pe atunci 
din cîteva pavilioane și barăci.

Dar barăcile au avut o viață scurtă. 
O dată cu marele combinat siderurgic, 
a crescut și orașul cel nou. In anii șese- 
nalului s-au construit aici peste 4 000 de 
apartamente, magazine și o școală me
die. Chiar la marginea orașului, o salbă 
de blocuri turn cu cite 10 etaje reco
mandă de departe Hunedoara de azi. In 
aceste zile de iarnă, constructorii lucrea
ză la cele 870 de apartamente din mi- 
croraionul 4, care vor fi date în folo
sință pînă la finele anului 1965.

Despre Hunedoara de azi și munca 
rodnică a ofelarilor, furnaliștilor și lami- 
noriștilor, despre hotărîrea lor de a în
făptui angajamentele luate în întrecerea 
socialistă s-a vorbit pe larg la întîlnirea 
pe care au avut-o cu alegătorii ofelarul 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, 
propus candidat în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională în circumscripția 
electorală numărul 2 Hunedoara-vest.

Oamenii au arătat cu mîndrie că „ce
tatea de oțel" a tării s-a dezvoltat impe
tuos în anii șesenalului, aducîndu-și con
tribuția la industrializarea socialistă a ță
rii. Din cuvîntul participanților la întîl- 
nire s-a desprins hotărîrea lor de a spori 
șirul succeselor în muncă, temelie trai
nică pentru noi realizări social-culturale 
și gospodărești în noul oraș.

Volumul mare de construcții din ulti
mii 4 ani presupune și rezolvarea a nu
meroase probleme de ordin edilitar și 
gospodăresc. Cetățenii prezenfi la întîl- 
nire au făcut propuneri pentru înfrumu
sețarea cartierelor, pentru bunul mers al 
treburilor obștești, angajîndu-se să spri
jine sfatul popular în înfăptuirea lor.

Tehnicianul Vasile Gherman de la 
I.C.S.H. spunea : „Trăim într-un oraș-șan- 
tier. S-au ridicat atîtea blocuri, Iar ritmul 
de lucru, după cum vedem, este în creș
tere. Populația a sporit șl cred că ar fl 
bine dacă In aceste microraioane s-ar ex
tinde rețeaua comercială șl a cooperației

T răsăturî comune
(Urmare din pag. I-a)

întocmirea unui referat științific avînd ca 
temă : „Sudura maselor plastice în cons
trucția de mașini".

— Acum unde vă duceți, tovarășe 
Lutsch î

— In comuna Slimnic. în fiecare zi 
am întîlnire cu cetățenii, într-o comună. 
Am fost la Armeni și Loamneș, la A-

O veche cunoștință a orașului
Dacă e să vorbim de măiestria și 

priceperea unei țesătoare harnice din 
Cisnădie ca Maria Serafim, trebuie nea
părat să ne imaginăm casa ei părin
tească din Lupșa, unde mamă-sa, Sa- 
bău Sava, țesea cu talent și imaqina-

Țesâtoarea Maria Serafim

TRADIȚIE Șl
(Urmare din pag. I-a)

diversele ramuri ale științei agricole. 
S-a înființat, în anul 1926, Institutul 
de cercetări zootehnice, cu mai 
multe secții și mai multe stațiuni ex
perimentale, distribuite pe tot terito
riul țării. Organizatorul și directorul, 
pînă în anii apropiați de moartea sa 
prematură, a fost profesorul G. K. 
Constantinescu, un zootehnist de sea
mă, reputat în țară și peste hotare. 
Sub conducerea lui, Institutul de cerr 
cetări zootehnice a luat în cercetare 
multe probleme științifice, a căror re
zolvare a dus la rezultate, din care 
multe sînt valabile și azi.

în anul 1928 s-a înființat Institutul 
de cercetări agronomice, care s-a 
dezvoltat treptat, o dată cu forma
rea și selecționarea cadrelor și o 
dată cu construirea localului său 
central. Institutul de cercetări agro
nomice a fost conceput ca un insti
tut complex, care să îmbrățișeze toa
te ramurile agriculturii. El avea secții 
care cuprindeau toate specialitățile 
științei agricole. Cercetarea din 
centrala institutului era sprijinită de 
o rețea de stațiuni experimentale, 
multe specializate și cîteva com
plexe. Munca de cercetare a Insti
tutului de cercetări agronomice a 
fost apreciată în țară și în străină
tate și conducerea noastră de partid 
și de stat a subliniat activitatea sa, 
acordlndu-l Ordinul Muncii pentru 
activitatea desfășurată timp de 25 
de ani și strădania colaboratorilor 
săi de a moderniza tehnica noastră 
agricolă.

Nu e locul să recapitulăm, nici 
chiar pe scurt, rezultatele obținute 
de cercetătorii institutului. Vom da 
cîteva exemple demonstrative. S-au 

meșteșugărești. In ce ne privește pe noi, 
cetățenii, vrem ca in primăvară, împreună 
cu deputății ce-i vom alege la 7 martie, 
să înfrumusețăm microraionul pentru a-l 
ridica la nivelul întregului oraș".

Maria Hornoiu, gospodină, și llie Ște- 
fănescu, lăcătuș, au propus, printre alte
le, ca, împreună cu constructorii, cetățe
nii să întrețină gospodărește fiecare 
străduță și alee din cartier.

La propunerile și sugestiile făcute, in
ginerul Victor Zaharcu, vicepreședinte al 
sfatului popular orășenesc, a dat pe loc 
cîteva răspunsuri. Pentru 1965, Hune
doara beneficiază de 109 000 000 lei 
pentru investiții în domeniul social-cul
tural. Se vor construi în microraioanele 
3 și 4 două complexe comerciale, încă 
o școală cu 16 săli de clasă, se vor ter
mina asfaltarea și iluminarea fluorescentă 
a tuturor străzilor din circumscripție.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

Candidațil F.D.P. Ștefan Tripșa șl Zorlca Mlhâllâ împreună cu un grup 
de cetățeni

Foto : M. Andreeseu

lămor și Șura Mare — circumscripția e- 
lectorală nr. 17.

Ne-am despărțit. Cîteva ceasuri mai 
tîrziu, undeva departe de Sibiu, la o 
răscruce de drum anevoios, o sanie aș
tepta să ducă în sat la întîlnirea cu ce
tățenii pe candidatul F.D.P. în alegerile 
de la 7 martie pentru Marea Adunare 
Națională

(ie covoare, stofe și pînze, îmbinînd mo
tive și desene populare de o rară ex
presivitate. Acolo s-a născut pasiunea 
Măriei Serafim pentru arta țesăturii, ur
mărind zile și ani la rînd suveica arun
cată dintr-un capăt în celălalt al urzelii. 
„La 15 ani, cînd m-am înscris la școala 
profesională din Sighișoara, eram con
vinsă că aceasta este meseria pe care 
trebuie s-o învăț".

La fabrica „Mătasea roșie", unde lu
crează Maria Serafim, există un om gata 
oricînd să-ți vorbească ore în șir despre 
ea. Este Ion Rogoz, secretarul organi
zației de partid. Amintirile lui încep cu 
anii de ucenicie din Sighișoara. O fată 
mărunțică, blondă, cu ochi albaștri, as- 
cultînd din bancă explicațiile profesori
lor. Răspunsurile precise la examene și 
conștiinciozitatea cu care lucra în orele 
de practică au ridicat-o în ochii tu
turor. '

„A venit apoi la Cisnădie, ca și mine 
de altfel, fiindcă acest oraș are o veche 
tradiție în industria textilă". Intre timp 
vechea făbricufă devenise o întreprinde
re socialistă, bine organizată, reutilată 
cu mașini moderne, capabilă să prelu
creze fire de mătase în zeci și zeci de 
sortimente.

Noua generație de muncitori texfilișfi 
a dus această dezvoltare și mai departe. 
Fantezia grupului de concepție a pro- 
iectanților și desenatorilor a creat în

ACTUALITATE
studiat în cîmp, In laborator și în 
casa de vegetație starea de fertili
tate a diferitelor tipuri de sol din 
țara noastră și îngrășămintele cele 
mal potrivite. în anii din urmă s-au 
făcut cercetări mai amănunțite ; a- 
cestea au confirmat rezultatele an
terioare. S-au demonstrat importanța 
și valoarea arăturilor de vară, s-au 
cercetat sistematic eroziunea solu
lui și mijloacele de a o stăvili, s-au 
creat soiuri noi, ameliorate la toate 
plantele principale de cultură, din 
care unele sînt cultivate și azi. 
S-au indicat mijloacele cele mai 
potrivite de a combate seceta, 
dăunătorii și bolile plantelor. S-a în
treprins o mare lucrare de zonare a 
plantelor cultivate, oare este de 
mare folos azi în organizarea teri
toriului și în repartiția rațională a 
culturilor. S-au publicat, în Editura 
Academiei, monografii substanțiale, 
care, bazate pe experiențe făcute de 
la întemeierea stațiunilor experi
mentale pînă în timpul de față, de
monstrează metodele agrotehnicii 
diferențiate pentru mai multe zone 
geografice ale țării.

Specialiștii, formați în Institutul de 
cercetări agronomice, sînt încadrați 
azi în Institutul central de cercetări 
agricole, iar mulți ocupă locuri în 
învățămîntul superior sau în secția 
de specialitate a Academiei R. P. 
Romîne.

Agricultura socialistă a regimului 
nostru cerea de la cercetători o spe
cializare și mai adîncă în diferitele 
ramuri ale științei agricole, pentru 
a răspunde noilor cerințe. S-a în
ființat astfel, în 1952, Institutul 
de cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii, care stabilește sistema

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1965 
intre R. P. Romină și R. P. Ungară

La 12 februarie s-a semnat la 
Budapesta Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe anul 
1965 între R. P. Romină și R. P. 
Ungară.

R. P. Romină va livra: utilaj pe
trolier, tractoare, mașini-unelte, re
morci basculante, excavatoare, pie
se de schimb pentru tractoare și alte 
mașini, rulmenți, produse siderurgi
ce, forestiere, chimice, sare și diver
se bunuri de consum.

R. P. Ungară va livra: mașini- 
unelte, utilaj pentru construcții, cen
trale telefonice și piese de schimb, 
seturi de televizoare, rulmenți, la

anii ce au urmat peste 250 articole noi, 
circa 1 000 desene de diferite nuanțe, 
în secțiile productive capacitatea globa
lă de producție a crescut față de 1948, 
de peste 12 ori.

Din momentul în care s-a angajat — 
și sînt de atunci vreo 14 ani — Maria 
Serafim a început să lucreze fără greș la 
complicatele războaie. Buna ei pregătire 
profesională, conștiinciozitatea în muncă, 
i-au creat repede o autoritate statornică. 
„Am intrat într-o zi la un magazin de 
textile — povestește ea. Două cumpă
rătoare refuzaseră un cupon de mate
rial, fiindcă avea defecte. Am recu
noscut imediat marfa. Era produsă de 
fabrica noastră. In ziua următoare am 
cerut conducerii să analizeze activitatea 
secției respective. N-a fost greu să des
coperim de unde proveneau lipsurile...".

Grija aceasta față de oameni, respec
tul de care trebuie să se bucure produ
sele fabricii unde lucrează, competența 
și înalta ei calificare i-au făcut pe ce
tățenii circumscripției electorale din 
cartierul unde locuiește ea s-o propună 
candidată a F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru sfatul popular oră
șenesc. De altfel, Maria Serafim can
didează pentru a 4-a oară. Pri
mul mandat de deputat l-a pri
mit cînd abia împlinise vîrsfa de 24 
de ani. Sarcina de mare răspundere care 
i s-a încredințat atunci a intimidat-o la 
început, dar emoțiile au trecut repede 
și tînăra țesătoare s-a apucat serios de 
treabă, cu priceperea și hărnicia care o 
caracterizează. Pe străzile circumscripției 
sale au fost plantați pomi, s-au creat 
mici spații verzi, la propunerea ei au 
luat ființă noi magazine de cea mai 
strictă utilitate. Și multe alte lucruri de 
interes gospodăresc a rezolvat Maria Se
rafim. în după-amiaza cînd am făcut cu
noștință cu ea țesătoarea candidată se 
grăbea spre casa de culfură. Am aflat 
mai tîrziu că a primit pentru a doua 
oară insigna de fruntașă în întrecerea 
socialistă.

de mașini pentru flecare ramură a 
agriculturii și care colaborează cu 
uzinele, pentru construirea mașini
lor și uneltelor de care are nevoie 
agricultura noastră.

în anul 1957 s-a înființat Institutul 
de cercetări pentru cultura porum
bului de la Fundulea. Acest institut 
are marele merit de a fi introdus și 
generalizat în agricultura noastră 
hibrizii simpli și dubli de porumb. De 
asemenea, el a introdus și generali
zat în țara noastră cîteva soiuri de 
grîu străine (din U.R.S.S., din Italia, 
Franța, Austria și S.U.A.), soiuri care 
s-au dovedit superioare în produc
ție celor create de amelioratorii 
Institutului de cercetări agronomice. 
Institutul de cercetări pentru cultura 
porumbului a experimentat și alte 
plante, a abordat problema irigației, 
a îngrășămintelor etc. De aceea, din 
anul 1962, acest institut poartă nu
mele de Institut de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice.

Tot în anul 1957, s-a creat Institu
tul de cercetări hortiviticole prin 
desprinderea secțiilor hortiviticole și 
de legumicultura și floricultură din 
Institutul de cercetări agronomice. 
Noul institut a continuat cercetările, 
inițiate Ia institutul din care s-a 
desprins, urmărind crearea de soiuri 
noi la plantele hortiviticole și legu
micole, agrotehnica lor specifică, 
punerea în valoare a terenurilor e- 
rodate sau expuse eroziunii, prin 
plantații sistematice de vii și de 
pomi, majoritatea în terase.

în anul 1962, o dată cu reorgani
zarea conducerii agriculturii, s-au 
reorganizat și institutele de cerceta
re. Pentru o mai bună coordonare și 
o mai strînsă colaborare, toate in
stitutele, inclusiv Institutul de cerce
tări veterinare și de biopreparate 
Pasteur, au iost reunite în Institutul 
central de cercetări agricole, care 
s-a instalat în localul Institutului de 
cercetări agronomice. S-a adoptat 

minate de oțel, alumină calcinată, 
cărămizi refractare, substanțe far
maceutice și diverse bunuri de 
consum.

Tratativele pentru încheierea Pro
tocolului s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Din partea R. P. Romine Proto
colul a fost semnat de Nicolae An- 
ghel, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
R. P. Ungare de Laszlo Darvas, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

(Agerpres)

ANIVERSAREA 
UNOR PERSONALITĂȚI 
ALE CULTURII UNIVERSALE

La Comitetul național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Romină a 
avut loc o ședință prezidată de acad. 
Geo Bogza, vicepreședinte al comi
tetului, cu participarea reprezentan
ților instituțiilor de cultură și artă, 
la care s-a stabilit planul de mă
suri pentru organizarea în țara 
noastră a marilor aniversări cultu
rale pe anul 1965 recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii. Printre 
aceste aniversări sînt: Quintus Ho- 
ratius Flaccus, poet latin, a 2 000-a 
aniversare a nașterii; M. V. Lomo
nosov, scriitor și savant rus, a 200-a 
comemorare a morții; Jan Hus, re
formator ceh, a 550-a comemorare a 
morții; Dante Alighieri, poet ita
lian, a 700-a aniversare a nașterii; 
William Butler Yeats, poet irlandez, 
a 100-a aniversare a nașterii; Ngu
yen Du, scriitor vietnamez, a 200-a 
aniversare a nașterii; Jan Sibelius, 
compozitor finlandez, a 100-a ani
versare a nașterii ; Carlos J. Finlay, 
medic cuban, a 50-a comemorare a 
morții; Al Hazin (Mohamed Ibn al 
Haytham), a 1 000-a aniversare a 
nașterii.

SPORT
TENIS DE MASA

Voința București în finala 
„Cupei campionilor europeni"

După un meci deosebit de strîns și 
pasionant, echipa feminină Voința 
București a învins ieri la Praga cu 
5—4 pe Spartak Sokolovo și s-a ca
lificat în finala „Cupei campionilor 
europeni".

Concursul atleților juniori
Ieri, în sala Floreasca II din Ca

pitală, în prima zi a concursului re
publican pe teren acoperit pentru 
juniori, au fost stabilite și egalate 
mai multe recorduri republicane de 
sală. Tînărul Ion Șerban a sărit la 
înălțime 2,01 m — nou record al ță
rii pentru juniori și seniori. Alte 
rezultate : săritura cu prăjina : Du
mitru Marin 4,14 m (nou record) : 
50 m plat: Petre Ciobanu 5”9/10 
(record egalat).

Campionatul de hochei
Partidele disputate în penultima zi a 

campionatului republican de hochei pe 
gheață s-au soldat cu următoarele re
zultate : Steaua-Tîmava Odorhei 19—1, 
Voința Miercurea Ciuc-Știința Bucu
rești 13—0, Dinamo București-Știința 
Cluj 7—0.

astfel concepția de unitate, care 
a stat la baza întemeierii Institutu
lui de cercetări agronomice. Institu
tele de ramură își continuă activita
tea lor cu mijloace și personal de 
cercetare sporit, dar pe baza unui 
plan elaborat de Institutul central 
șl aprobat de Consiliul Superior al 
Agriculturii.

Institutul central de cercetări a- 
gricole a continuat cercetările apli
cate în agricultură, le-a dat o și mai 
mare amploare, le-a legat și mai 
strîns de necesitățile Imediate ale 
producției. Au fost reorganizate sta
țiunile experimentale exterioare, care 
sînt bine dotate ; cîteva din ele au 
fost mutate în locuri socotite mai po
trivite șl înzestrate cu un personal 
mult mai numeros.

Unul din meritele cele mal mari 
ale Institutului central de cercetări 
agricole și ale institutelor care de
pind de el este că furnizează agri
culturii semințe elită, material sădi- 
tor și animale de rasă, că a preluat 
conducerea laboratorlilor agrochi- 
mice, distribuite pe toată suprafața 
țării. Prin recomandări, orientează 
unitățile agricole în aplicarea știin
ței și tehnicii avansate.

în anul 1964, un nou eveniment 
marchează grija conducerii noastre 
de partid și de stat pentru progre
sul științei agricole și pentru ridi
carea pe o treaptă și mai înaltă a 
producției noastre agricole. S-a în
ființat Secția de științe agricole și 
silvice a Academiei Republicii Popu
lare Romîne. Această secție are azi, 
în urma noilor alegeri, 23 membri, 
din care 7 titulari și 16 corespon
denți. înființarea acestei secții este 
o cinste pentru cei ce s-au dedicat 
științelor agricole și silvice și un în
demn ca ei să desfășoare o acti
vitate și mai rodnică pentru dezvol
tarea acestor științe la nivel mondial 
și ridicarea pe o treaptă și mal înal
tă a producției agricole șl silvice.

Sesiunea Adunării de Stat 

a R.P. Ungare și-a încheiat 
lucrările

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
La 12 februarie sesiunea Adunării 
de Stat a R. P. Ungare și-a înche
iat lucrările. In cadrul sesiunii a 
rostit o cuvîntare Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar. Sesiu
nea a aprobat bugetul de stat pe 
1965. Participanții la sesiune au a- 
doptat o rezoluție în care se expri
mă solidaritatea cu poporul vietna
mez. într-o altă rezoluție, Adunarea 
de Stat a protestat împotriva încer
cărilor guvernului R. F. Germane de 
a înceta urmărirea naziștilor și cri
minalilor de război, sub pretextul 
prescripției.

Lărgirea colaborării 
sovieto-britanice pe tărlm 
tehnico-științific

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
13 februarie, la Moscova a fost sem
nat acordul sovleto-britanlc pe anii 
1965—1967, care prevede lărgirea 
considerabilă a colaborării în dome
niul științei, tehnicii, învățămîntului 
și culturii.

RADIOGRAMĂ DIN URUGUAY

Romînia la Tîrgul internațional 
de la Montevideo
în seara zilei de 12 februarie, în

tr-un frumos parc de pe Avenlda 
Centenario din Montevideo, a fost 
inaugurat oficial primul Tîrg inter
național al industriei, la care par
ticipă 23 de țări, între care Ar
gentina, Brazilia, Cehoslovacia, Ma
rea Britanie, Mexic, R. D. Germa
nă, R. F. Germană, S.U.A., U.R.S.S.,
Uruguay și altele. Țara noastră este 
prezentă la acest Tîrg cu produsele 
prezentate de zece întreprinderi de 
comerț exterior, totalizînd peste 800 
de exponate.

Solemnitatea Inaugurării a început 
prin cuvîntarea președintelui Tîrgu
lui, dl. Julio Cesar Mannise Goulart, 
care a subliniat importanța acestei 
manifestări, spunînd că ea cores
punde unei reale necesități de a 
promova progresul tehnic, fiind în 
acest sens un examen și pentru 
Uruguay.

In numele guvernului a vorbit 
apoi ministrul industriei și muncii 
din Uruguay, dl. Francisco Mano 
Ubillos. El a mulțumit participanților 
la Tîrg, exprimîndu-și totodată spe
ranța că evenimentul se va repeta 
periodic, din doi în doi ani. Mai de
parte ministrul industriei a spus : 
„Delegațiilor străine sosite aici le 
putem afirma : dorim să facem co
merț cu întreaga lume. Pentru noi nu 
contează rasa sau ideile. Ceea ce

O OPERAȚIE CHIRURGICALĂ 
NEOBIȘNUITA

Neurochirurgul sovietic Boris Pelț, 
candidat în științe medicale, a partici
pat la o operație neobișnuită. In timp 
ce el se găsea la Kiev, pacientul lui se 
afla la o disi—nță de 13 000 km.

în timpul unei furtuni, unul din 
membru echipajului flotilei de balenie- 
re „Sovetskaia Ukraina", aflată la vînă- 
toare de balene în apele Antarcticii, 
a suferit un puternic traumatism al cu
tiei craniene, în urma căruia și-a pier
dut cunoștința. Trebuia operat urgent. 
Medicii flotilei au cerut, prin radio, 
sprijinul unui neurochirurg de înaltă 
calificare. Primind această cerere, șeful 
stațiunii de radio a Direcției industriei 
pescărești a R.S.S. Ucrainene s-a adre
sat de îndată Institutului de neurochi
rurgie din Kiev. Ca urmare, o mașină 
a salvării l-a adus pe neurochirurgul Bo
ris Pelț cu cea mai mare viteză la sta
ția de radio. De aici, timp de două ore, 
el a condus operația pe calea unde
lor. Viața marinarului a fost salvată.

VIAȚA ANIMALA LA 300 DE MILE 
DE POLUL SUD

Fundația națională de știință 
din Washington a anunțat că oa
meni de știință au descoperit o 
creatură minusculă de tipul pă
ianjenului într-o mică oază situată 
într-o regiune pustie din Antarcti
ca, la 300 mile de Polul Sud. Fun
dația declară că acesta este cel 
mai sudic punct unde s-a putut 
descoperi viață animală.

BIJUTERII RECUPERATE

Bijuterii în valoare de 100 de mii lire 
egiptene și 15 lingouri de aur au fost 
recuperate de autoritățile din R.A.U. 
în urma descoperirii unei noi rețele in
ternaționale de contrabandă. Potrivit 
aprecierii autorităților, traficul se fă
cea între Beirut, Cairo și Kuweit. Pînă 
acum au fost arestate mai mult de 20 
de persoane, printre care și un fost 
profesor de drept de la Universita
tea' din Cairo.

O PROPUNERE DE MUTARE 
A CAPITALEI FINLANDEZE

După cum relatează din Finlanda 
corespondentul agenției D.P.A., 30 de 
deputați ai Uniunii agrare au prezen

P. S. Italian se pronunță 
pentru o remaniere ministerială lărgită

ROMA 13 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Socialist Ita
lian a adoptat sîmbătă o rezoluție 
în care se pronunță în favoarea u- 
nei largi remanieri a guvernului. 
Această rezoluție, al cărei proiect a 
fost prezentat de secretarul general 
al partidului, Francesco de Martino, 
(care aparține curentului autono
mist) a fost adoptată cu 50 de voturi 
pentru și 29 contra. Documentul dat 
publicității după ședința de sîmbătă 
cere conducerii partidului socialist 
să caute posibilitatea unei relansări 
a politicii de centru-stînga. Comi
tetul Central afirmă pe de altă parte 
că o asemenea „relansare" ar trebui 
să fie garantată prin aportul unor 
forțe noi in guvern și prin voința 
de a înfrunta „cu energie și coeren
ță dificultățile economice alarmante 
ale momentului".

japonia Urâțeii furtunoase in parlament 
in legătură cu „planul celor trei săgeți11

TOKIO 13 (Agerpres). — In par
lamentul japonez au avut loc joi și 
vineri dezbateri furtunoase în le
gătură cu descoperirea unui plan 
„ultrasecret" al Direcției apărării, 
supranumit „planul celor trei să
geți". Planul prevede crearea unor 
forțe armate unite ale S.U.A., Ja
poniei și Coreei de sud, ceea ce face 
pe unii observatori să creadă că este 
vorba de o încercare de materiali

contează este schimbul comercial, 
posibilitatea ca cuceririle științei și 
tehnicii în diverse sectoare să slu
jească întregii umanități".

După deschiderea solemnă, oficia
litățile prezente au trecut la vizita
rea unor pavilioane ; primul la care 
s-au oprit a fost cel al Republicii 
Populare Romîne. Suita de oas
peți oficiali, între care ministrul 
industriei Uruguayului, președintele 
Tîrgului, ambasadorii S.U.A., Brazi
liei, Mexicului și alții, a examinat 
îndelung, cu interes, produsele ex
puse : tractoare U-650 și U-651, strun
guri, ireze, mașini de găurit, motoa
re electrice, camionul „Carpați", rul
menți, bunuri de consum și alimen
tare, obiecte de artizanat etc., precum 
și machetele unei instalații de fora) 
3 DH, a unui cargou de 4 500 tone și 
a două fabrici — de gheață și de ci
ment. în fața exponatelor Industriei 
noastre am auzit repetîndu-se dese
ori cuvîntul „maravilloso" (minunat).

L-am rugat pe dl. ministru al in
dustriei și muncii, Francisco Mario 
Ubillos, să împărtășească cititorilor 
din Romînia impresiile sale despre 
standurile noastre. Mi-a răspuns ur
mătoarele : „Pavilionul romîn mi-a 
lăsat o impresie optimă atît în ce 
privește gradul de realizare tehnică 
a produselor expuse, cît și datorită 
varietății lor. Asta demonstrează un 
important avans în progresul țării 

PRETUTINDENI
tat în Parlamentul finlandez propune
rea ca orașul Helsinki să nu mai fie 
capitala țării, ținînd seama de faptul 
că se află așezat la extremitatea su
dică a țării. Propunerea preconizează 
să se aleagă drept capitală un oraș 
din centrul țării.

LA LIBERA INSPIRAȚIE

Tînărul poet suprarealist Osrno 
Jokinen (Finlanda) lasă pe fiecare ci
titor să viseze în voie. Culegerea pe 
care a publicat-o recent, intitulată 
„Punctul Zero" cuprinde 64 de pa
gini, pe care se află presărate doar 
cîteva semne tipografice. Acestea 
indică începutul și sfîrșitul unor poe
me lăsate la inspirația cititorului.

OSPĂȚ ORIGINAL

Un grup de chimiști, reprezentanți 
ai unei întreprinderi de produse ali
mentare din Anglia, au oferit unor 
experți un meniu din cele mai ori
ginale. La masă s-au servit patru fe
luri de mîncare în conserve scoase

Un nou vehicul pe șenile construit la Tokyo. El va fi folosit în expe
diția din Antarctica din luna noiembrie 1965. Vehiculul, care se asea
mănă cu o locomotivă, Grs o rază de acțiune de 6 000 km și poate 

lucra chiar și la o temperatură de minus 60° C

Remanierea ministerială „lărgită", 
pe care o dorește Comitetul Central 
al partidului socialist, ar urma să 
aibă loc cu prilejul numirii unor noi 
personalități în funcțiile rămase va
cante prin alegerea lui Giuseppe Sa- 
ragat ca președinte și a demisiei lui 
Girolamo Masseri, fost subsecretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior.

După cum se știe, în discuția Co
mitetului Central s-a aflat și un pro
iect de rezoluție propus de aripa de 
stingă a partidului socialist. Acest 
proiect cerea ieșirea partidului so
cialist din guvernul de centru-stîn
ga. Agenția France Presse apreciază 
că, deși proiectul prezentat de aripa 
de stingă nu a întrunit majoritatea 
de voturi, pericolul unei crize gu
vernamentale continuă să persiste.

zare a ideii privind crearea noului 
bloc militar N.E.A.T.O.

Fracțiunea parlamentară a Par
tidului Socialist din Japonia a lan
sat o critică viguroasă la adresa gu
vernului, cerîndu-i să pună la dis
poziția parlamentului documentele 
integrale, deoarece s-ar părea că 
este vorba de „pregătirea unei co
tituri care să ducă la renașterea oli
garhiei militare".

dv. Mașinile șl utilajele prezentate 
relevă marile posibilități de a valo
rifica cu ajutorul lor bogățiile natu
rale. Există aici mașini și utilaje în 
folosirea cărora țara mea este inte
resată, în scopul progresului tehnic, 
și credem că Tîrgul va oferi un bun 
prilej în acest sens.

La rîndul său, dl. Mannise Goulart, 
căruia i-am solicitat, de asemenea 
părerea, ne-a declarat : „Ca pre
ședinte al Tîrgului, salut poporul 
romîn și exprim felicitări pentru con
tribuția și participarea R. P. Romîne 
la această manifestare. Sper că ne 
vom întîlni din nou la cel de-al doi
lea Tîrg al industriei, în 1967, la 
Montevideo. Doresc să exprim în 
mod special felicitări și mulțumiri 
guvernului romîn pentru efortul 
realizat spre succesul acestei ma
nifestări industriale".

Din primele minute după ce s-a 
permis accesul publicului, standurile 
romînești s-au bucurat de o mare 
afluență de vizitatori, care a conti
nuat pînă seara tîrziu, la închide
re. încă înainte de inaugurarea ofi
cială a Tîrgului, ziarele uruguayene 
au publicat aprecieri favorabile 
despre participarea Romîniei, iar la 
televiziune s-a prezentat un program 
de 45 minute consacrat pavilionului 
nostru.

Vasile OROS

din frigidere speciale. Felul I a fost 
pateu preparat... în anul 1900, felul 
II — friptură de pulpă de berbec pre
gătită în 1849 ; felul III — fl budincă 
din anul 1823, apoi ciocolată din 
1915. Toate felurile de mîncare, 
scoase din cutii ermetic închise, ati 
fost gustate de experți. Nici unul din 
ei nu s-a intoxicat.

SIRENA SUI-GENERIS

Adeseori, automobile ale poliției din 
New York nu pot trece pe străzile în
țesate de mașini. Aceasta din cauză 
că șoferii au încetat să mai acorde 
atenție sunetului sirenelor cu care sînt 
prevăzute aceste automobile. Pentru 
a pune capăt acestei situații, pe trei 
autovehicule de poliție s-au fixat dis
pozitive care reproduc foarte puternic 
sunetul pisicilor și lătratul cîinilor. 
Rezultatul este uimitor ; la auzul a- 
cestor sunete, imediat toți șoferii o- 
presc mașinile pe care le conduc. A 
protestat însă societatea pentru pro
tecția animalelor.



Pag. 4 S C î N T E I A Nr. 6530

Numeroase proteste In întreaga lume
față de acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam

VIZITA DELEGAȚIEI liAIIINII SOVIETICE 
IN R. P. D. COREEANA

Apelul lui U Thant
NEW YORK 13.(Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat lumii întregi un apel în 
care subliniază necesitatea luării 
unor măsuri în scopul împiedicării 
extinderii conflictului din Vietnam.

In apel, U Thant arată că este 
foarte preocupat de evenimentele 
din Asia de sud-est și, îndeosebi, de 
situația oare se agravează în Viet
nam. El precizează că a fost întot
deauna de părere că „măsurile mi
litare nu pot reprezenta o soluție 
pentru problemele Asiei de sud-est

Luări de poziție
R. S. Cehoslovace

PRAGA 13 (Agerpres).— Intr-o 
declarație, guvernul cehoslovac ex
primă indignarea poporului ceho
slovac față de provocările armate ale
S. U.A. împotriva R.D. Vietnam. Gu
vernul R.S. Cehoslovace, se arată în 
declarație, cere să se pună imediat 
capăt acestor provocări agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, Laos și Cambod- 
gia, precum și evacuarea tuturor 
forțelor armate și materialelor de 
război ale S.U.A., în vederea resta
bilirii păcii și securității în această 
regiune.

R. P. Polone
VARȘOVIA 13 (Agerpres).— Gu

vernul R.P. Polone condamnă într-o 
declarație dată publicității acțiunile 
armate ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam, subliniind că ele „repre
zintă o încălcare a principiilor de 
bază ale acordurilor de la Geneva și 
ale Cartei O.N.U.". R.P. Polonă se so
lidarizează cu lupta justă a poporu
lui vietnamez pentru independență, 
libertate și pace, și cere încetarea 
acțiunilor agresive ale S.U.A., retra
gerea trupelor străine din Vietnamul 
de sud și reglementarea pașnică a 
problemei vietnameze.

Republicii Cuba
HAVANA 13 (Agerpres).— Râul 

Roa, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cuba, a făcut o declarație

Studenții din Miinchen (H.F. Ger
mană) protestează Împotriva ac
țiunilor agresive asupra R. D. 
Vietnam. Pe zidurile Universității 
au fost scrise lozinci de solidari
tate cu popoarele care au cunos

cut asemenea acțiuni agresive

Situația politică din Turcia 
după respingerea 
proiectului de buget

ANKARA 13 (Agerpres). — După 
cum -anunță din Ankara agenția 
France Presse, proiectul de buget 
pentru anul 1965, prezentat de gu
vernul Inonu în Adunarea Naționa
lă a Turciei, a fost respins cu 225 
de voturi contra, 197 pentru și două 
abțineri. Ca urmare a acestui fapt, 
premierul Inonii a convocat imediat 
un consiliu extraordinar al cabine
tului său, la sfîrșitul căruia el a 
anunțat că guvernul va demisiona.

împotriva proiectului de buget au 
votat partidele de opoziție, în frunte 
cu Partidul dreptății. Această în- 
frîngere era așteptată, mai ales că 
Partidul republican al poporului, 
condus de Inonu, avea mai puține 
locuri în Adunarea Națională decît 
grupurile combinate ale opoziției. 
Intr-o declarație făcută la începu
tul săptămînii, liderul Partidului 
dreptății, Suleyman Demirel, prin
cipalul partid de opoziție, menționa 
că partidul său ar fi gata să for
meze chiar singur un guvern. 

și că nu crede că aceste metode pot 
duce la o rezolvare pașnică a pro
blemei". Am susținut întotdeauna, 
arată secretarul general al O.N.U., că 
numai metodele politice și diploma
tice de negociere și discuție ar putea 
duce la o rezolvare pașnică. O re
luare a Conferinței de la Geneva ar 
putea da unele rezultate. Sînt ferm 
convins că trebuie căutat de urgen
ță o posibilitate de a transfera de 
pe cîmpul de luptă la masa tratati
velor căutările în vederea găsirii u- 
nei rezolvări.

ale guvernelor:
în care condamnă cu hotărîre agre
siunea armată a S.U.A. împotriva
R. D. Vietnam. Guvernul revoluționar 
și poporul Cubei, se subliniază în 
declarație, „își exprimă solidaritatea 
fierbinte cu poporul frate vietnamez 
și cheamă toate popoarele lumii să 
pună capăt acțiunilor agresive ale
S. U.A.".

Mesajul unui numeros grup 
de parlamentari laburiști

LONDRA 13 (Agerpres).— 53 de 
parlamentari laburiști au semnat un 
mesaj adresat membrilor democrați 
ai Adunării legislative a statului Ca
lifornia, în care se arată că poporul 
englez dorește ca în Vietnam să se 
înfăptuiască pacea pe calea tratati
velor. Acest mesaj este un răspuns 
la telegrama primită din partea unor 
democrați din California care, la 
rîndul lor, apreciau că pacea în Asia 
de sud-est nu poate fi obținută pe 
calea atacurilor aeriene împotriva 
Vietnamului de nord. Parlamentarii 
laburiști își exprimă părerea că gu
vernul britanic va da dovadă de ini
țiativă în vederea convocării Confe
rinței de la Geneva pentru soluțio
narea pașnică a problemei vietna
meze.

Deputății laburiști Warbey, Jenkins 
și Rankin au adresat ambasadorului 
american din Anglia un mesaj în 
care protestează cu hotărîre față

După conferinja de la Nouakchott

Al patrulea nume
La capătul a trei zile de dezbateri, 

conferința de la Nouakchott, care a 
reunit reprezentanții a 13 state a- 
fricane de limbă franceză, s-a în
cheiat vineri. Rezultatele : un comu
nicat comun, redactat în cea mai 
mare parte în termeni vagi și ho- 
tărîrea de a schimba denumirea 
grupării în Organizația comună a- 
fricană și malgașă (O.C.A.M.).

Este pentru a treia oară, în decur
sul existenței sale, cînd această or
ganizație își ia un nou nume, fără 
însă a-și schimba conținutul. Inițial 
se numea „grupul de la Brazzaville", 
unde șefii statelor africane de limbă 
■franceză (fără Guineea și Mali) s-au 
întîlnit penfru prima dată în decem
brie 1960. Apoi, după conferința de 
la Tananarive, capitala Republicii 
Malgașe, la care s-a adoptat o Car
tă, organizația a căpătat denumirea 
de Uniunea africană și malgașă 
(U.A.M.). In urma conferinței de la 
Addis Abeba din mai 1963, care a 
dus la crearea Organizației Unității 
Africane, șefii de state au recoman
dat dizolvarea organizațiilor politice 
interstatale de pe continent. In aces
te condiții U.A.M. a luat denumirea 
de Uniunea africană și mal
gașă pentru colaborare economică 
(U.A.M.C.E.). Deși, după denumire, 
această organizație ar fi trebuit să 
se ocupe de colaborarea economi
că, problemele politice au continuat 
totuși să constituie un obiect princi
pal al activității ei. Acest fapt a re
ieșit și cu prilejul conferinței de la 
Nouakchott, unde, printre altele, s-a 
dezbătut problema congoleză.

Cu toate că această conferință s-a 
desfășurat cu ușile închise, observa
torii prezenți subliniază că între 
participant există o serie de punc
te divergente, oare datează încă de 
la crearea organizației. La Nouak

de noile acțiuni agresive ale S.U.A. 
împotriva R.D. Vietnam. „După pă
rerea noastră — se arată în mesaj — 
asemenea acțiuni nu reprezintă alt
ceva decît o răzbunare pentru eșecu
rile suferite de forțele armate ale 
S.U.A. în Vietnamul de sud".

Cunoscutul filozof și militant pentru 
pace, Bertrand Russel, a înmînat am
basadei S.U.A. din Londra o scrisoa
re de protest împotriva bombardării 
teritoriului R. D. Vietnam de către 

avioane americane

Indignare in Grecia
ATENA 13.— Corespondentul A- 

gerpres transmite : Opinia publică 
din Grecia protestează împotriva 
bombardării teritoriului R. D. Viet
nam. Intr-un comunicat dat publi
cității de organizația tineretului de
mocrat „Lambrakis", se arată că re
centele acte agresive constituie o 
provocare gravă la adresa păcii în 
întreaga lume.

Intr-un comunicat dat publicității 
de Comitetul din Atena al Mișcării 
sindicale democratice se exprimă in
dignarea oamenilor muncii atenieni 
față de atacurile S.U.A. împotriva 
teritoriului R. D. Vietnam.

Declarația guvernului R. P. Chineze
PEKIN 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, la 
13 februarie guvernul R. P. Chineze 
a publicat o declarație în legătură 
cu noile bombardamente americane 
împotriva unor regiuni din R. D. 
Vietnam. „S.U.A. — se spune în de
clarație — încearcă acum, pas cu 
pas, să extindă războiul său de 
agresiune din sudul în nordul Viet
namului. O criză de război amenință 
popoarele Indochinei și întregii Asii 
de sud-est".

In declarație se arată că guvernul 
R. P. Chineze sprijină fără rezerve 
poziția justă a R. D. Vietnam expusă 
în declarația din 11 februarie.

După ce respinge pretextele pe 
care le folosesc Statele Unite pentru 
provocările lor războinice împotriva 
R. D. Vietnam, declarația sublinia
ză că Statele Unite au violat în 
întregime acordurile de la Geneva 
atunci cînd au dezlănțuit războiul 
în Vietnamul de sud. Acum au fă- 

chott, scrie revista tunisiană „Jeune 
Afrique", înainte de conferință se 
credea că „una din principalele pro
bleme pe care delegații trebuie să 
le rezolve ar fi aceea a semnării 
Cartei U.A.M.C.E. Intr-adevăr, trei 
țări din Consiliul Antantei *)  n-au 
făcut încă acest lucru, două dintre 
ele anunțînd că încă nu sînt dis
puse să o semneze". Obiecțiile ne
semnatarilor se refereau la proble
me de ordin politic. Această situație 
a făcut ca la conferință să se caute 
o soluție de compromis, așa cum 
declara președintele Senegalului, 
Senghor, în vederea „salvării orga
nizației". Compromisul a fost găsit 
printr-o nouă schimbare a denumi
rii organizației și, deci, și a Cartei.

•) Consiliul Antantei, organizație ce 
grupează Coasta de Fildeș, Volta Supe
rioară, Republica Niger și Dahomey. 
Aceste țări fac parte și din O.C.A.M.

în ce privește problema congole
ză, s-au semnalat anumite fapte con
tradictorii. Pe de o parte, reprezen
tantul lui Chombe nu a fost pri
mit la lucrările conferinței, deși 
Congo face parte din organiza
ție. Excluderea lui a fost inter
pretată în mod diferit de partici
pant. Unii și-au manifestat în 
felul acesta ostilitatea față de gu
vernul lui Chombe, iar alții au con
siderat că, în condițiile actuale, un 
contact direct cu Leopoldville-ul ar 
contribui la pierderea prestigiului 
lor în Africa. Totuși, comunicatul co
mun menționînd „necesitatea instau
rării păcii în Congo" consemnează, 
totodată, și „necesitatea unui aju
tor pentru guvernul legal", fără însă 
a se specifica ce se înțelege prin 
expresia „guvern legal" și fără a se 
aminti numele lui Chombe.

Explicația o dă un amplu articol

PHENIAN 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la mitingul oamenilor 
muncii din Phenian, care a avut loc 
cu prilejul vizitei delegației Uniu
nii Sovietice în R.P.D. Coreeană, 
Kan Hi Von, președintele Comitetu
lui Popular din Phenian, a spus : 
„Sentimentele de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul sovietic s-au format în 
cursul istoriei și au cunoscut o dez
voltare și întărire în toiul luptei 
comune împotriva imperialismului... 
A întări prietenia și coeziunea cu 
poporul sovietic — aceasta este po
ziția imuabilă a poporului nostru". 
Succesele deosebite obținute de 
poporul Coreei de nord în construc
ția socialistă, a spus vorbitorul în 
continuare, exercită o înrîurire re
voluționară puternică asupra po
porului sud-coreean, care se află 
sub dominația colonială a imperia
liștilor americani".

A curma agresiunea imperialiști
lor americani împotriva R. D. Viet
nam și a sprijini lupta dreaptă a 
poporului vietnamez — a spus el — 
aceasta constituie o datorie comună 
a popoarelor tuturor țărilor socia
liste și a popoarelor iubitoare de 
pace din lume.

A luat apoi cuvîntul A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care a declarat că 
delegația sovietică a sosit în Coreea 
pentru a întări colaborarea dintre 
cele două partide și țări.

„Provocările imperialiste, a spus 
vorbitorul în continuare, au unit și 
mai strîns popoarele statelor socia
liste din Asia. După cum au arătat

în Bundesrat-ul vest-german

0 propunere de prelungire a termenului 
pentru urmărirea criminalilor naziști

BONN 13 (Agerpres). — Bundes- 
rat-ul vest-german (Camera su
perioară a parlamentului) a început 
vineri dezbaterile în problema pres
cripției crimelor naziste. Luînd cu
vîntul, primarul orașului Hamburg, 
Paul Nevermann, a prezentat o pro
punere privitoare la prelungirea cu 
încă zece ani a termenului prevăzut 

cut un pas înainte, lichidînd acordu
rile de la Geneva prin provocările 
lor războinice împotriva R. D. Viet
nam, sub pretextul că au suferit 
înfrîngeri în Vietnamul de sud.

Guvernul S.U.A. trebuie să-și a- 
mintească de faptul că Statele Unite 
sînt acelea oare au invadat Vietna
mul de sud, violînd acordurile de 
la Geneva și care au luat acum ini
țiativa de a rupe linia de demarca
ție dintre Vietnamul de sud și Viet
namul de nord.

Statele Unite nu vor rămîne ne
pedepsite pentru provocările lor la 
război împotriva R. D. Vietnam.

„Guvernul chinez a declarat de 
mult că o agresiune împotriva R. D. 
Vietnam comisă de Statele Unite 
este o agresiune și împotriva Chi
nei. Poporul chinez s-a pregătit de 
mu/lt și știe cum să sprijine popoa
rele Vietnamului și Indochinei, cum 
să le ajute pentru a-i izgoni pe a- 
gresorii americani".

publicat în „Jeune Afrique" de către 
fostul secretar general al U.A.M., 
Germain Mba. Autorul arată că în 
cadrul organizației sînt mai multe 
curente și tendințe, unele fiind gene
rate de situația actuală din Africa, 
iar altele provenite, după cum se 
exprimă autorul articolului, din di
verse „rivalități". Unul din aceste 
curente este reprezentat de preșe
dintele Coastei de Fildeș, Houp- 
houet-Boigny, calificat de observa
tori ca un purtător de cuvînt al ele
mentelor „conservatoare", iar altul 
de președintele Senegalului, Seng
hor. Antagonismul celor două gru
pări este bine cunoscut — scrie Ger
main Mba — această rivalitate da- 
tînd de mult timp. La Nouakchott, 
transmite France Presse, „Coasta de 
Fildeș și Madagascarul au reușit să 
dea O.C.A.M. o nouă coloratură po
litică conformă cu viziunea lor". Șe
fii celor două state s-au pronunțat 
de mai multe ori în sprijinul lui 
Chombe. De aici și comunicatul co
mun redactat în forma ambiguă a- 
rătată.

Intr-un comentariu pe marginea 
lucrărilor de la Nouakchott, radio 
Conakry sublinia că s-au făcut în
cercări de „a prezenta această con
ferință ca o întîlnire idilică". Totuși 
problemele ce stau în fața O.C.A.M. 
nu au fost soluționate, existînd încă 
puncte de suspensie.

Așadar, cel de-al patrulea nume 
al organizației nu a adus cu sine și 
înlăturarea divergențelor din sinul 
ei. La aceasta trebuie adăugată și 
reacția celorlalte țări africane care 
doresc ca Organizația Unității Afri
cane să fie singurul organism care 
să rezolve problemele ce stau în 
fața Africii.

Augustin BUMBAC 

convorbirile pe care le-am avut la 
Pekin și Phenian, U.R.S.S., R. P. 
Chineză, R. P. D. Coreeană sînt 
unite în năzuința lor de a-i pune la 
respect pe agresori, de a împiedica 
extinderea operațiunilor militare 
din Indochina. Ele sprijină cu hotă
rîre eroicul popor al Vietnamului, 
care luptă curajos împotriva inter- 
venționiștilor".

„Poporul sovietic sprijină cu hotă
rîre lupta poporului coreean pentru 
unificarea patriei sale, pentru crea
rea unui stat coreean unit. Noi am 
cerut și cerem, în continuare, retra
gerea trupelor americane din Coreea 
de sud".

„Solidaritatea dintre statele socia
liste, alianța trainică a comunității 
socialiste cu mișcarea de eliberare 
națională și muncitorească constituie 
o forță căreia nimeni și nimic nu-i 
poate ține piept".

Luînd cuvîntul la recepția oferită 
de V. P. Moskovski, ambasadorul 
U.R.S.S. în R.P.D. Coreeană, A. N. 
Kosîghin a subliniat că întîlnirea de
legației sovietice cu conducătorii 
R.P.D. Coreene a avut un caracter 
prietenesc. Referindu-se la situația 
din Vietnam, șeful delegației sovie
tice a spus că se vor depune toate 
eforturile pentru frînarea agresiunii 
din Vietnam.

în toastul de răspuns, Kim Ir Sen 
a spus că vizita delegației sovietice 
a adus o contribuție la cauza întă
ririi prieteniei sovieto-coreene. El a 
subliniat că tratativele s-au desfășu
rat într-o atmosferă de sinceritate 
și că, în cursul tratativelor, s-a adîn- 
cit și mai mult înțelegerea recipro
că dintre cele două părți.

pentru urmărirea și pedepsirea cri
minalilor naziști, termen care ex
piră, după cum se știe, la 8 mai a.c. 
Nevermann a respins afirmațiile 
unor juriști că prelungirea terme
nului de prescripție ar fi neconsti
tuțională.

Bundesrat-ul va vota asupra aces
tei propuneri la jumătatea lunii mar
tie, după ce Bundestag-ul (Camera 
inferioară) se va pronunța asupra 
unei propuneri similare.

Ziarul „Le Monde" apreciază că 
nu este sigur dacă parlamentul vest- 
german va hotărî prelungirea ter
menului de prescripție. „In interio
rul cabinetului, scrie ziarul, tabăra 
adversarilor ministrului de justiție, 
Bucher, partizan al menținerii pres
cripției, pare să se întărească. In a- 
fară de cancelarul Erhard însuși, 
Schroder, ministrul de externe, sen
sibil la ecoul pe care îl are în străi
nătate această problemă, ar fi de
venit unul din cei mai fermi spri
jinitori ai prelungirii termenului. 
Totuși, continuă ziarul, Bucher nu 
dezarmează. El a confirmat din nou 
marți că își va da demisia în cazul 
în care guvernul se va îndepărta 
de la hotărîrea luată cu majoritate 
de voturi la sfîrșitul anului trecut 
în favoarea prescripției".

La 13 februarie, anunță agenția 
TASS, la Moscova a avut loc o adu
nare a reprezentanților vieții publice 
din Moscova, consacrată celei de-a 
15-a aniversări a Tratatului de priete
nie, alianță și asistență mutuală între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză. La adunare 
au participat A. Kirilenko, A. Șelepin 
și G. Voronov, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., membrii delegației 
Asociației de prietenie chino-sovietică.

Agenția China Nouă relatează că, 
cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a Tratatului de prietenie, alianță și 
asistență mutuală chino-sovietic, la 
Pekin a avut loc o adunare festivă a 
oamenilor muncii din capitala R. P. 
Chineze.

In prezidiul adunării au luat loc 
Cen I, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Go Mo-jo, vice
președinte al Asociației de prietenie 
chino-sovietică, membrii delegației 
Uniunii asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu țările stră
ine și ai Asociației de prietenie sovie- 
to-chineză.

NEW YORK. Reprezentantul per
manent la O.N.U. al Republicii Congo 
(Brazzaville) a difuzat la 12 februarie 
o scrisoare adresată președintelui Con
siliului de Securitate, în care se ara
tă că soldați portughezi au încălcat 
în repetate rînduri teritoriul congolez. 
în scrisoare se arată că recent un de
tașament al acestora a atacat o loca
litate situată pe teritoriul Congoului 
(Brazzaville).

WASHINGTON. In cursul anului 
1965 băncile americane vor restrîn- 
ge creditele acordate străinătății. In
tr-o recomandare a Băncii federale de 
rezerve, ca o completare la mesajul 
președintelui Johnson cu privire la 
deficitul balanței de plăți, se spune 
că aceste credite nu trebuie să depă
șească cu mai mult de 5 la sută ni
velul creditelor acordate pînă la 31 
decembrie 1964.

BERNA. în sala Burgerhaus din 
Berna a fost organizată de agențiile 
de voiaj „Cosmos" — Basel și 
„Loosli-Reisen" — Berna o conferin-

Corespondente din Atena

Crearea comisiei de anchetă 
în cazul Karamanlis

Vineri seara, parlamentul grec a 
ales în unanimitate comisia de an
chetă, care urmează să stabilească 
capetele de acuzare împotriva lui 
Karamanlis, fost prim-ministru și li
der al partidului de dreapta E.R.E., 
precum și a altor doi foști miniștri 
din cabinetul său, acuzați de fraudă 
și pagube financiare pricinuite sta
tului în timpul guvernării lor. Comi
sia este formată din 7 deputaji ai 
Uniunii de centru, 4 ai E.R.E. și unul 
al E.D.A. și urmează să-și încheie 
lucrările în cel mult două luni, după 
care parlamentul va pronunța hotă
rîrea finală privind trimiterea în fața 
unui tribunal special a acuzaților.

După cum anunță totodată ziarele

Ziua portocalelor la Argos
Orașul Argos înconjoară ca o au

reolă colina Larissa pe care stră
juiește antica Acropole, ridicată de 
regele Phoroneus. Ghidul turistic îți 
amintește că modestul oraș a fost 
cîndva rivalul Spartei, a cunoscut 
apogeul strălucirii sale în epoca mi- 
ceniană, locuitorii săi au participat 
la războiul troian etc.

Din toate acestea au rămas doar 
amintiri, ruine și piese de muzeu. 
Locuitorii micului orășel se mîndresc 
cu trecutul lor istoric, dar, firește, 
sînt preocupați mai mult de prezent. 
Principalul lor mijloc de existență 
este cultivarea portocalilor. Indife
rent în ce local intri, vei vedea băr
bați bînd sucul „portocalada" și vei 
auzi de zeci de ori rostindu-se cuvîn
tul „portogalia". Am sosit în oraș 
chiar în timpul festivităților sărbătorii 
recoltei de portocale. Cu acest prilej 
s-a organizat aici o mică expoziție cu 
cele mai variate soiuri de portocala 
din cîmpia Argolidei. Unul din pavi
lioane prezenta pentru prima dată 
portocale în greutate de 1-2 kg bu
cata, specii rare chiar și pentru Gre
cia. Standurile, aranjate cu gust și 
ingeniozitate, atrăgeau privirile pli
ne de admirație ale vizitatorilor.

Obiectul organizării acestei sărbă
tori și a expoziției deschise cu acest 
prilej îl constituie, potrivit inițiatori
lor ei, pe de o parte reclama exce
lentei portocale a Argolidei, iar pe 
de altă parte, destinderea relațiilor 
dintre producători și exportatori. E 
greu însă de stabilit în ce măsură a 
fost realizat cel de-al doilea scop, 
întrucît și în viitor micii producători 
vor depinde de exportatori, iar dis
poziția acestora este cel puțin varia
bilă, după cum îmi spunea un țăran, 
căutîndu-și cuvintele.

Interlocutorul meu adaugă : „în
grijim portocalii ca pe copiii noștri 
pentru că trăim numai din vînzarea 
acestui fruct. S-a întîmplat de multe 
ori ca exportatorii să ne plătească 
munca pe jumătate sau să refuze să 
ne cumpere recolta. Dacă re
colta e bună, pierdem, pentru 
că prețurile sînt mici, dacă e 
proastă pierdem pentru că nu 
prea avem ce vinde". Pentru re
glementarea diferendelor dintre pro
ducători și exportatori a fost nevoie 
de multe ori de intervenția guvernu
lui. Acesta a dat dispoziție Băncii a- 
gricole centrale să cumpere de la 
producători mari cantități de porto- 

SCURTE ȘTIRI

Frig și zăpadă în capitala Italiei

ță însoțită de proiecții cu caracter 
turistic despre R. P. Romînă. Cu 
acest prilej, turiști care au vizitat țara 
noastră au prezentat circa 150 diapo
zitive și un film despre București, li
toralul Mării Negre, Delta Dunării și 
alte locuri pitorești din țara noastră, 
însoțite de comentarii elogioase la 
adresa frumuseților patriei noastre.

AMMAN. Potrivit unui comunicat 
dat publicității în seara de 13 februa
rie de purtătorul de cuvînt al regelui 
Hussein al Iordaniei, la Amman s-a 
anunțat demisia cabinetului condus 
de Bahjat Talhouni și formarea unui 
nou guvern în frunte cu Wasfiel Tall. 
Noul prim-ministru a supus spre a- 
probare regelui Hussein lista noului
guvern.

VIENA. Luni va începe la Viena 
procesul criminalului de război Eric 
Rajakovitch, fost căpitan S.S., fostul 
adjunct al lui Eichmann. înainte de 
arestare, Rajakovitch a fost căutat în 

guvernamentale din Atena, un grup 
de deputațf din partea partidului 
Uniunea de centru va propune dis
cutarea în parlament a problemei 
trimiterii în judecată a altor trei 
foști miniștri din timpul guvernării 
partidului E.R.E., care se fac vino- 
vați de administrarea necinstită a 
fondurilor secrete ale ministerelor. 
Propunerea urmează a fi făcută în 
baza concluziilor controlului efectuat 
în diferite ministere din ordinul gu
vernului Papandreu. Această propu
nere vizează pe Averof, fostul mi
nistru de externe, pe Davakis, fost 
ministru de interne, și pe Iero Kosto- 
poulos, fost ministru adjunct la pre
ședinția Consiliului de Miniștri.

cale la prețuri rezonabile, micșorînd 
astfel oferta și silindu-i pe exporta
tori să mărească prețul de cumpăra
re. Așa s-au petrecut recent lucrurile 
în regiunea Arta, după ce vreo 5 000 
de producători au organizat nume
roase demonstrații, ajungînd pînă la 
ridicarea de baricade pe șoseaua 
dintre Arta și Agrinion pentru a atra
ge atenția asupra revendicărilor lor.

Cauzele neînțelegerilor dintre pro
ducătorii și exportatorii greci de por
tocale provin totodată din suprasa- 
turarea unor piețe de desfacere din 
Occident. Problema piețelor a deter
minat, de altfel, o serie de țări din 
bazinul mediteranean și Orientul a- 
propiat să limiteze noile plantații de 
portocali, iar în unele cazuri chiar 
să le distrugă. In prezent se observă 
un interes crescînd din partea țărilor 
producătoare de a găsi noi clienți. 
Firmele de export de aci apreciază 
că Europa de răsărit oferă un debu
șeu încă puțin explorat.

Părăsim această regiune, cu neca
zurile și bucuriile ei, privind marea 
clmple de portocali a Argolidei 
care, de pe serpentina unde ne a- 
flăm, seamănă cu un imens tapet 
verde cu buline aurii.

C. ALEXANDROAIE

CREȘTEREA DEFICITULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 
AL ANGLIEI

LONDRA 13 (Agerpres). — Expor
turile britanice au înregistrat luna 
trecută o nouă scădere, deficitul co
merțului exterior al Angliei sporind 
cu 16 milioane lire sterline — a a- 
nunțat vineri Ministerul Comerțului 
al Marii Britanii. Datele publicate 
indică și o reducere a importurilor, 
mult mai mică, însă, decît cea a ex
porturilor. Se apreciază totuși că a- 
ceastă reducere a importurilor ar 
dovedi că suprataxa vamală de 15 
la sută impusă anumitor produse 
importate a început să dea rezultate.

întreaga Europă centrală, după ce a 
fost descoperit la Milano, unde locuia 
de mai mulți ani sub numele de Erico 
Raja. Descoperitorul — dr. Simon 
Wiesenthal — este același care l-a 
descoperit pe Eichmann în Argen
tina.

VARȘOVIA. După cum anunță a 
genția P.A.P., la Varșovia s-au înche 
iat tratativele comisiei mixte polono-da 
neze și s-a căzut de acord asupr;. 
schimbului reciproc de mărfuri într< 
cele două țări pe 1965, ultimul an al 
acordului pe termen lung semnat în 
1962.

CARACAS. Potrivit știrilor primite 
din capitala Venezuelei, forțele arma
tei de eliberare națională din Vene
zuela — F.A.L.N. — au respins pro
punerea guvernului de a depune ar
mele în schimbul amnistierii tuturor 
deținuților acuzați de a fi participat 
la luptele de partizani și și-au reînnoit 
atacurile asupra pozițiilor trupelor din 
statul Falcon.
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