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Din activitatea organizațiilor de partid

ORIENTARE SPRE SARCINILE 
PRINCIPALE

Iosif UGLAR 
prim-secretar al Comitetului 

regional de partid Maramureș

Perioada care 
s-a scurs de la a- 
dunările de dare 
de seamă și ale
geri constituie un 
răstimp suficient
pentru a ne forma o imagine despre 
munca noilor birouri și a trage 
unele concluzii privind laturile ei 
pozitive, lipsurile ce se cer reme
diate, domeniile în care au nevoie 
în mod deosebit de îndrumare și 
sprijin. O asemenea analiză din 
mers și aplicarea operativă a mă
surilor corespunzătoare sînt cu atît 
mai necesare cu cît aproape jumă
tate dintre membrii birourilor or
ganizațiilor de bază din regiunea 
Maramureș sînt tovarăși nou aleși. 

Experiența demonstrează că o te
melie solidă pentru munca rodnică, 
eficientă, a noilor birouri se pune 
încă din perioada instruirii lor, dar 
numai cu condiția ca această in
struire să se facă nu formal, la su
prafață, ca „un punct din plan", ci 
cît mai aprofundat, concret și, mai 
ales, diferențiat, în funcție de ca
racterul și cerințele specifice princi
palelor domenii în care își desfășoa
ră activitatea organizațiile de partid. 
Deoarece în articolul de față ne refe
rim numai la organizațiile de partid 
din industrie, amintim că în fața 
lor stau sarcini de mare însemnă
tate decurgînd din lucrările plena
rei C.C. al P.M.R. din noiembrie- 
decembrie 1964 : îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor, îmbunătățirea con
tinuă a nivelului calitativ al pro
duselor, darea în funcțiune la ter
men și atingerea parametrilor pro
iectați la noile obiective economice, 
realizarea integrală a sarcinilor de 
export.

Se știe însă că aceste sarcini 
generale prezintă o mare diversitate 
de aspecte și probleme nu numai 
de la o ramură economică la alta, 
ci și între felurite întreprinderi ale 
aceleiași ramuri, între secții ale 
aceleiași întreprinderi. De aceea 
comitetul regional de partid a în
drumat comitetele orășenești și 
raionale să nu se limiteze la o in
struire diferențiată pe sectoarele 
minier, metalurgie neferoasă și chi
mică, construcție de mașini, econo
mie forestieră, construcții etc., ci să 
acționeze pe teren, mai ales în ma
rile întreprinderi, ajutînd concret 
fiecare organizație de bază în re
zolvarea problemelor specifice.

în felul acesta au procedat co
mitetele orășenești Baia Mare, Satu 
Mare, Sighetul Marmației; secreta
rii și ceilalți membri ai birourilor a- 
cestor comitete au mers în toate în
treprinderile importante pentru a 
îndruma și ajuta, în cunoștință de 
cauză, pe fiecare secretar, fiecare 
birou, în ce direcție să-și canalizeze 
eforturile. Astfel, pornind de la 
cunoașterea specificului producției, 
la exploatarea minieră Săsar birou
rile organizațiilor de bază din sub
teran au fost îndrumate să-și în
drepte atenția spre sprijinirea unor 
acțiuni ca pușcarea selectivă, am
plasarea corectă a găurilor la per
forare, selecționarea cît mai atentă 
a sterilului din minereu, în vreme 
ce organizațiilor de bază din sec
țiile preparatoare li s-a indicat 
necesitatea antrenării colectivului la 
reducerea în continuare a diluției 
minereului prin respectarea cît mai 
riguroasă a procedeelor tehnologice.

Instruirea, oricît de bine ar fi fă
cută, nu poate înlocui sprijinul prac
tic, nemijlocit, acordat la fața locu
lui. Numai printr-o îndrumare stă
ruitoare, permanentă, în cunoștință

REALIZĂRI IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Cu planul 
pe sortimente depășii

GHEORGHIENI (coresp. „Scînfeii”).— 
La Întreprinderea forestieră Gheorghieni 
s-a extins permanent munca în brigăzi 
complexe cu plata în acord global. în 
prezent această formă superioară de 
organizare a muncii cuprinde aproape 
80 la sută din muncitori. Ea permite 
obținerea unor indici superiori în va
lorificarea masei lemnoase. De la în
ceputul anului și pînă în prezent colec
tivul întreprinderii a produs peste plan, 
la sortimentele principale, mai mult de 
300 mc bușteni de rășinoase pentru 
gater, aproape 400 mc cherestea răși
noase, însemnate cantități de lăzi din i 
placaj și PFL, uși-ferestre etc. O aten
ție deosebită acordă brigăzile com
plexe realizării indicilor de utilizare 
planificați, atît la fag cit și la rășinoase; 
prin depășirea acestora s-au dat 877 
mc lemn de lucru în plus. Exercitarea 
unui control mai riguros din partea con
ducerii întreprinderii în parchete, ridi
carea calificării sortatorilor și a celor
lalți muncitori au dus la îmbunătățirea 
calității produselor. In întrecerea ce se 
desfășoară pentru obținerea de produse 
de calitate superioară și gospodărirea 
rafională a lemnului, rezultate deose
bite au obținut brigăzile complexe 
conduse de llie Efrim din sectorul 
Tulgheș șl Kovacs Andrei din sectorul 
Gheorghieni.

de cauză, prin- 
tr-un control efi
cient, se pot evita 
așa-numitele „sur
prize", ivirea unor 
deficiențe neaș

teptate. Menirea unei bune în
drumări constă tocmai în a face 
ca birourile organizațiilor de bază 
să-și însușească un principiu e- 
sențial al stilului de muncă: 
a conduce înseamnă și a preve
dea. Ne străduim să ajutăm organi
zațiile de partid ca, printr-o îmbina
re armonioasă a preocupărilor de 
moment cu orientarea sistematică 
spre obiectivele de perspectivă, să 
poată realiza o judicioasă organizare 
a muncii, o rațională repartiție a 
forțelor. într-un asemenea spirit a 
îndrumat Comitetul orășenesc de 
partid Sighetul Marmației organi
zația de bază de pe șantierul com
plexului de industrializare a lemnu
lui; ea a fost ajutată nu numai în re
zolvarea problemelor curente privind 
înfăptuirea sarcinilor de plan pe 
luna sau trimestrul în curs, ci și 
pentru pregătirea condițiilor în ve
derea intrării în funcțiune la terme
nele stabilite a primelor 3 fa
brici din cadrul complexului. Pentru 
asigurarea locurilor de muncă cu 
cadre corespunzătoare, în așa fel 
fncît fabricile să lucreze chiar de 
la data intrării în funcțiune la pa
rametrii proiectați, peste 250 de ti
neri din Sighetul Marmației au fost 
trimiși în școli profesionale și teh
nice sau la perfecționare în unități 
similare din țară; totodată, în 
cadrul complexului a luat ființă un 
curs de ridicare a calificării.

Comitetele raionale și orășenești 
din regiunea noastră se străduiesc 
să imprime tuturor organizațiilor 
de partid din industrie un asemenea 
stil de muncă în care controlul să 
se înfăptuiască nu numai la date 
anumite — plenare ale comitetelor, 
adunări ale organizațiilor de bază 
— sau atunci cînd se ivesc 
obstacole sau deficiențe importante, 
ci în mod continuu, cu perseverență, 
constituind un ajutor efectiv dat 
conducerilor administrative în rezol
varea operativă a problemelor. Un 
astfel de stil de muncă a reușit să 
imprime Comitetul orășenesc Satu 
Mare organizației de partid de la 
fabrica „1 Septembrie". Un studiu 
organizat de comitetul orășenesc a 
permis scoaterea la iveală a unor 
lipsuri în domeniul calității. Orga
nizația de partid a ajutat conduce
rea administrativă să aplice măsuri 
eficiente pentru înlăturarea lipsu
rilor sesizate, să întărească munca 
politică de masă pentru dez
voltarea interesului muncitorilor 
și tehnicienilor față de cuceri
rile tehnicii moderne, pentru 
creșterea spiritului de răspundere în 
toate secțiile, îndeosebi la controlul 
tehnic de calitate interfazic și final. 
Rezultatele sînt de pe acum evi
dente, procentul de rebuturi fiind 
într-o continuă scădere.

Noile birouri sînt îndrumate să 
acorde o neslăbită atenție întăririi 
continue a rîndurilor organizațiilor 
de bază, prin primirea în. partid a 
celor mai înaintați muncitori, tehni
cieni, ingineri. în ce privește întări
rea organizațiilor de partid, mențio
nez justa orientare a unor comitete

(Continuare în pag. II-a)

AFIENI patra linie de fabricat becuri
La Fabrica „Steaua electrică" din 

Fieni a intrat în funcțiune o nouă linie 
de fabricat becuri, cu o capacitate de 
1 500 bucă/i pe oră. Instalațiile ei, com
plet automatizate, au o productivitate 
de 3,7 ori mai mare decît a utilajelor 
vechi. Noua linie este a patra de acest 
fel intrată in producție în ultimii ani la 
fabrica din Fieni. Prin punerea ei în 
funcțiune și prin modernizarea altor

Unul după altul, buștenii trași de tractoare iau drumul întreprinderilor 
de Industrializare a lemnului

ÎN ZIARUL DE AZI
B Mărturii despre eroi
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rești din 1933
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Lq Clui O nouă 
unitate sanitară

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Recent 
s-au terminat lucrările de construcție 
ale clădirii noului Institut onco
logic din Cluj. Noua unitate medicală 
se înscrie printre cele mai mo
derne de acest gen din țară. Ea va 
funcționa cu o secție de spitalizare a- 
vînd o capacitate de 250 de paturi, o 
secție de radiologie, farmacie, labora
toare etc. în saloanele bolnavilor sînt 
montate instalații de semnalizare optică, 
instalații de oxigen, radiocăști și tele
fon. Sălile de operații sînt prevăzute cu 
instalații de televiziune, astfel ca stu
denții să poată urmări desfășurarea in
tervențiilor chirurgicale. Aproximativ 
400 de cadre medicale își vor desfășura 
aici activitatea.

FLORI PENTRU LITORAL
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

Deși este iarnă, în serele și răsad
nițele acoperite de la Eforie-sud și 
Constanța haina florală a litoralului 
pentru vara ce vine se pregătește 
de pe acum. în sera de la Eforie- 
sud au fost semănate pînă acum 
begonii, salvie și alte soiuri și au 
fost repicate 100 000 de flori. Anul 
acesta aici se vor produce peste 
1 500 000 flori, în 25 de varietăți, 
forme și culori. Aclimatizarea plan
telor înainte de plantare se face în 
răsadnițe speciale, încălzite, amena
jate pe o suprafață de 4 000 m p. 
Pentru ornamentarea spațiilor verzi 
din stațiunile noastre marine, în 
primăvara aceasta, vor fi plantați 
120 de palmieri, cărora li s-au creat 
condiții prielnice pentru iernat. Și 
o curiozitate : 10 dintre acești pal
mieri aflați în seră au înflorit, semn 
că le priește noul lor „domiciliu".

utilaje existente, capacitatea întreprin
derii a crescut anul acesta de 4,2 ori 
față de 1959. Totodată, noile utilaje cu 
care a fost înzestrată fabrica au permis 
realizarea unor produse de calitate su
perioară și asimilarea unor sortimente 
noi. Printre becurile realizate recent se 
numără cele pentru iluminat vagoanele 
noi de cale ferată și cele pentru lămpile 
de mină. (Agerpres)

Pitești. Noi blocuri de locuințe în cartierul Ceair

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI NOSTRU SUPERIOR

Cifre cu profunde semnificații
Avîntul culturii noastre socialiste 

cuprinde, ca o parte componentă, 
indisolubilă, dezvoltarea puternică a 
învăjămîntului superior. Datorită grijii 
partidului și guvernului, astăzi există în 
țară 15 centre universitare față de numai 
4 în 1938. Astfel, aproape toate reședin
țele de regiuni găzduiesc școli su
perioare. Datele statistice arată că, în 
intervalul înainte citat, numărul facultă
ților a crescut de la 33 la 178, iar al 
studenjilor de la 26 000 la 123 000. 
Din comparația ultimelor două cifre 
rezultă că numărul de specialiști cu 
studii superioare ce se formează azi este 
de aproape 5 ori mai mare decît în pe
rioada antebelică. Anual intră pe porțile 
institutelor de învățămînt superior mai 
mulți studenji decît se găseau în 1938 
în toți anii facultăților.

în dezvoltarea învăjămînfului superior 
se vădește, ca și în alte domenii, rodni
cia traducerii în viafă a prevederilor 
Congresului al llf-lea al partidului. In 
anii șesenalului numărul institufiilor de 
învăfămînf superior a sporit de la 42 la 
47, al facultăților de la 131 la 178, ai 
sîudenjilor de la cursurile de zi de la 
56 000 la 94 000, iar totalul studenjilor 
s-a ridicat de la 72 000 la 123 000. La 
finele acestui an universitar, numărul ab
solvenților se dublează în comparație cu 
1961. Creșterea considerabilă a numă
rului de studenji și absolvenți este ur
marea firească a dezvoltării impetuoase a 
economiei și culturii socialiste din jara 
noastră.

Pregătirea de specialiști cu studii su
perioare constituia o preocupare de că
petenie a statului nostru socialist, care 
alocă anual însemnate sume pentru 
învăfămîntul superior. Datorită mij
loacelor cheltuite de stat, s-a extins 
și s-a modernizat baza materială a aces
tuia. Numai în perioada 1960—1963, s-au 
construit spații de învăfămînt cu o su
prafață de circa 66 000 mp. In învăfă- 
mîntul superior din școala veche erau 
doar cîfeva sute de bursieri. In anii pu
terii populare, numărul bursierilor de stat 
a crescut în proporții de neconceput în tre
cut; în timp ce în 1948—1949 existau 
15 000, în 1960—1961 s-a ajuns la 
35 000, iar în 1963—1964 la 55 000. In 
1951—1952 locuiau în cămine 23 500 
de studenji; în 1964 au beneficiat de 
cămine tot mai bine dotate aproape

ipagdear*

AGENDA CONVORBIRILOR
FRANCO-AMERICANE

Săptămîna aceasta urmează să plece 
la Washington ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville, pentru a avea 
tratative cu președintele Johnson. în le
gătură cu această vizită, agenfia Asso
ciated Press subliniază că discuțiile din
tre cei doi oameni de stat se vor axa pe 
problemele internaționale în care există 
divergenfe între S.U.A. și Franfa : politica 
Occidentului în Asia ; situafia Organizatei 
Nafiunilor Unite ; alianfa occidentală ; 
unificarea politică a Europei de vest etc.

Sesiunea 
Consiliului nordic

In capitala Islandei, Reykjavik, 
continuă lucrările celei de-a 13-a se
siuni a Consiliului nordic din care 
fac parte Danemarca, Suedia, Nor
vegia, Finlanda și Islanda. In timpul 
dezbaterilor, reprezentanți ai țări
lor participante au criticat hotărî- 
rea guvernului britanic privind a- 
plicarea suprataxei de 15 la sută la 
mărfurile de import, ca și sistemul 
actual de funcționare al Asociației 
europene a liberului schimb. (Amă
nunte în pag. a Vl-a).

Fostul președinte 
al Sudanului în fața 
comisiei de anchetă

Fostul președinte al Sudanului, 
generalul Ibrahim Abboud, a com
părut în fața Comisiei de anchetă 
însărcinată cu cercetarea actelor de 
violare a constituției comise de 
membrii fostului consiliu suprem al 
forțelor armate, care a impus un re
gim dictatorial în țară. Grupul lui 
Abboud este acuzat de participare 
la organizarea loviturii de stat mi
litare din 17 noiembrie 1958 și pen
tru acte de violare a constituției în 
întreaga perioadă a regimului mi
litar din Sudan din 1958 pînă în 
1964.

Prof. univ. Gh. BUZDUGAN 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

57 000. In același an luau masa la can
tine 50 000 de tineri. Rejeaua de cămi
ne și cantine se dezvoltă necontenit, în 
fiecare plan economic anual fiind pre
văzute noi ansambluri sociale studențești.

Cea mai mare bogăjie a învățămîn- 
tului nostru superior o reprezintă conți
nutul său de idei. Concepjia marxisf-le- 
ninistă care stă la temelia procesului de 
învăfămînt îi conferă o orientare justă, 
profund științifică. Pregătirea teoretică și 
practică a absolvenților o atestă nivelul 
ridicat al activității didactice, înalta com
petentă a corpului profesoral. Roadele 
muncii a'cestuia se reflectă în formarea 
unor noi și noi promoții de profesori, 
medici, geologi, economiști etc., care se 
achită cu cinste de sarcinile ce le sînt 
încredinfafe. Intre realizările de seamă 
ale școlii noastre superioare se în
scrie, la loc de frunte, pregătirea siste
matică a unui puternic detașament al in
telectualității tehnice, la care ne vom 
referi în cele ce urmează. Cu promoția 
anului 1965, numărul inginerilor se va ri
dica la 85 000, față de numai 9 000 în 
1938. Pentru conducerea calificată a agri
culturii, celor 14 100 de specialiști cu stu
dii superioare, care existau în 1964, li se 
vor adăuga pînă în 1970 încă 9 400. A- 
jungînd, în 1965, să aibă 45 de ingineri 
la 10 000 de locuitori, Romînia socialistă 
se situează, din acest punct de vedere, 
pe un loc de frunte în lume.

Una dintre principalele caracteristici 
ale învăjămîntului nostru superior, remar
cată și de numeroși oaspeți de peste ho
tare, este forma lui de organizare și 
structura bine stabilită, conformă cu ce
rințele formației universitare moderne, cu 
sarcinile ce derivă din opera de desă- 
vîrșire a construcției socialismului. Pla
nurile de învăfămînt cuprind predarea 
materialismului dialectic și istoric, a so
cialismului știinfific și a economiei poli
tice, discipline strict necesare pentru 
cristalizarea gîndirii filozofice a omului 
de tip nou și înțelegerea concretă a le
gilor naturii și societății.

Invățămîntul nostru superior urmărește

HIDROGEOLOGII
pe teren

• Noi surse de apă potabilă, industrială 
și minerală e Foraje la mii de metri • Echi
valentul arderii a 11 400 tone lignit

Asemenea geologilor care caută comorile minerale ascunse în 
adîncuri, hidrogeologii cutreieră țara spre a găsi o altă bogăție sub
terană — apa. în funcție de compoziție, ea capătă utilizări dintre cele 
mai diverse : ca apă potabilă, industrială, minerală și termală. In 
legătură cu rezultatele recente obținute de hidrogeologi în activitatea 
lor, reporterul nostru D. Minculescu s-a adresat tovarășului inginer 
Emil Liteanu, laureat al Premiului de Stat, responsabilul colectivului 
de hidrogeologie, care ne-a relatat următoarele :

Efortul hidrogeologilor se îndreaptă 
spre descoperirea a noi surse de apă 
potabilă și industrială (pentru satisface
rea necesităților crescinde ale orașelor, 
întreprinderilor și agriculturii) a noi iz
voare de ape minerale, termominerale 
și hipertermale. Țara noastră dispune din 
abundență de surse de ape subterane, 
dar, în unele regiuni, debitele nu satis
fac cerințele sau nu le vor satisface 
într-un viitor apropiat. Asemenea regiuni 
constituie un teren de investigație pentru 
hidrogeologi. lată un exemplu. Pe coli
nele ce se întind între Pitești, Drăgășani, 
rîul Topolog și Slatina, zonă cunoscută 
sub numele de Platforma Cotmeana, apa 
era , în trecut insuficientă și se aducea 
uneori de la mari depărtări. Locuitorii 
s-au văzut nevoiți să construiască în 
multe gospodării cîte un bent, o groapă 
adîncă de circa 3 m, în care se scurgeau 
apele provenite din topirea zăpezii. 
Pentru găsirea surselor care să a- 
copere necesitățile populației, pre
cum și cerințele zootehniei și ale 
obiectivelor industriale, hidrogeologii au 
întreprins o amplă cercetare a acestui 
teritoriu. O serie de studii au dus la 
concluzia că la adîncimi variind între 
150 și 300 m se află straturi de apă 
cu debite ridicate și de bună calitate. 
Au fost puse la dispoziția locuitorilor im
portante surse de apă. Anul acesta se 
vor mai face încă 8 foraje de prospec
țiuni In elte localități.

Hidrogeologii urmăresc determinare» 

eu perseverență legătura cu dezvoltarea 
științei și tehnicii moderne, cu cerințele 
practicii. In ultimii ani s-au creat secții 
noi pentru ingineri fizicieni, automatică, 
electronică industrială etc. ; facultățile de 
mecanică din cadrul institutelor politeh
nice au fost scindate în facultăți de 
mecanică și facultăți de tehnologia con
strucției de mașini. La majoritatea facul
tăților din Invățămîntul tehnic superior se 
predau cursuri de automatizare și de 
electronică, iar la Institutul politehnic din 
Timișoara s-a creat o grupă de specia
lizare pentru calculatoare electronice. 
Studenții tuturor facultăților tehnice au- 
diază cursuri de economia, organizarea 
și planificarea întreprinderilor care leagă 
cunoștințele de specialitate de modul 
concret de aplicare a lor în producție. 
S-au adus importante îmbunătățiri și pro
filului învățămîntului superior agricol, 
creîndu-se condiții pentru o pregătire de 
mai larg orizont. Au fost înființate facul
tăți de hidrotehnică agricolă și de me
canică agricolă, în cadrul unor institute 
politehnice. In universități există acum 
facultăți și secții de specializare ca : fi
zica corpului solid, fizica macromolecu- 
lelor, mecanica fluidelor ș.a. Totodată, 
s-a perfecționat activitatea institutelor pe
dagogice. Măsurile elaborate în ultimul 
timp pentru îmbunătățirea conținutului și 
programării practicii în producție și prac
ticii pedagogice a studenților, pentru ge
neralizarea externatului mediciniștilor se 
dovedesc eficiente.

Cadrele didactice acordă o atenție 
deosebită perfecționării continue a 
procesului instructiv-educativ, înarmării 
studenților cu cele mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii și culturii contemporane. 
In prezent, se continuă o acțiune amplă 
de îmbunătățire a tuturor programelor 
și cursurilor prin dezbateri în consiliile 
științifice. La îmbogățirea conținutului 
școlii noastre superioare au un aport con
siderabil cursurile și manualele al căror 
număr de tiraje a sporit.

în avîntul continuu al învățămîntului 
superior se oglindește justețea politicii 
înțelepte a partidului nostru de formare 
a unor noi și noi generații de intelecfua'i 
temeinic pregătiți pentru viață, capabili 
să contribuie activ la dezvoltarea conti
nuă a economiei, științei și culturii din 
patria noastră.

unor debite bogate de ape subterane 
aflate la mică adîncime și în preajma 
Capitalei. Ei și-au orientat cercetările 
dincolo de marginea de nord-vesf a Ca
pitalei, în zona Titu și Răcari, unde au 
început studii de detaliu. In. același scop, 
hidrogeologii au cercetat anul trecut și 
zona Argeșului, în sectorul Titu-Găiești- 
Pitești-sud, descoperind și aici existența 
unor bogate surse de ape subterane de 
calitate foarte bună.

La adîncimi mai mici sau mai mari 
există peste tot o pînză de ape subte
rane valorificabile. Deși scăldată de Du
năre și de Marea Neagră, Dobrogea este 
cunoscută din totdeauna ca un ținut mai 
secetos și sărac în apă. In raionul Medgi
dia, (zona Caragea-Dermen), s-a găsit 
un zăcămînt bogat de ape subterane la 
o adîncime de 100 pînă la 500 m. In 
cursul anului curent se va face lîngă 
Medgidia un foraj de prospecțiune pînă 
la 1 000 m adîncime.

însemnate lucrări sînt executate pentru 
descoperirea de noi surse de ape mi
nerale în stațiunile Govora, Olănești, 
Vatra Dornei, Borsec etc. Un foraj efec
tuat chiar în incinta unității de îmbufe- 
liere „APEMIN" din Borsec poate debita 
artezian peste 700 mc pe zi, o cantitate 
suficientă pentru o jumătate milion de 
sticle. La Mădăras (raionul Miercurea- 
Ciuc), cercetătorii au dat anul trecut 
peste un izvor de ape carbo-gazoase 
slab sulfuroase. Pe cale arteziană, în 24 
de ore se obțin aici circa 3 000 m c ape 
minerale la o temperatură de 30 grade C. 
Cei veniți la Mangalia vor beneficia In 
viHor ți d» o cură similară celei de la

Se extinde 
rețeaua de apă

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
In ultimii 4 ani rețeaua de distri
buție a apei potabile în localitățile 
regiunii Argeș a crescut de la 158 
km la 232,6 km. S-a îmbunătățit 
simțitor alimentarea cu apă în ora
șele Pitești, Rîmnicu Vîlcea, Cîmpu- 
lung, Drăgășani, stațiunile Olănești, 
Călimănești etc. Anul acesta re
țeaua de apă potabilă din regiune 
va continua să se extindă. Lucrări 
importante vor avea loc în orașele 
Pitești, Cîmpulung, Rîmnicu Vîlcea 
și Slatina. Toate acestea vor face ca 
în 1965 debitul de apă distribuită 
populației să crească cu 13 la sută 
față de 1964.

La București

Manifestări 
cinematografice 
internaționale

Bucureștiul va găzdui anul aces
ta două manifestări cinematografice 
internaționale.

Congresul și festivalul internațio
nal al filmului științific vor reuni ci
neaști de specialitate din numeroase 
țări. Vor fi dezbătute probleme pri
vind filmul de știință popularizată, 
cel de cercetare științifică și cel des
tinat învățămîntului de toate grade
le. Expunerile care se vor face cu 
acest prilej vor fi însoțite de proiec
ții. Delegația romînă va prezenta mai 
multe referate pe marginea proble
melor abordate, precum și creații 
recente ale studioului „Alexandru 
Sahia".

Tot la București va avea loc Con
ferința internațională a redactorilor 
șefi ai jurnalelor de actualități, 
care vor dezbate probleme legate de 
specificul presei filmate, lărgirea 
schimburilor de jurnale de actuali
tăți între studiouri, relațiile dintre 
cinematografie și televiziune.

(Agerpres)

Ape arteziene. (Foraj în raionul Fl- 
llașl)

Olănești. Aici s-a descoperit o nouă sur
să de apă minerală sulfuroasă hiperfer- 
mală.

Prin foraje adînci au fost identificate 
la lași ape cu o concentrație ridicată 
în hidrogen sulfurat, iar la Sîngiorgiul 
de Mureș — ape clorosodice valoroase. 
Foraje asemănătoare în vederea desco
peririi de ape minerale se vor face la 
Timișoara, în Capitală și în alte locuri.

Rezultate bune s-au obținut și în 
prospectarea apelor hipertermale (cu o 
temperatură de peste 50 grade C), în 
special în regiunea Crișana, în zona sta
țiunilor Victoria și 1 Mai. In această zonă 
s-au executat trei foraje, fiecare sondă 
avînd un debit artezian de cîte 2 mi
lioane litri ape hipertermale pe zi. A- 
cesfe cantități considerabile au permis 
să se amenajeze la stațiunea Victoria un 
ștrand în aer liber care funcționează și 
iarna, tn imediata apropiere a orașului 
Oradea s-a săpat o sondă de 2 700 m, 
descoperindu-se o sursă arteziană cu un 
debit de 610 000 litri de apă hiperfer- 
mală pe zi, cu o temperatură de 87 
grade C. Energia calorică pe care o oferă 
constituie echivalentul arderii a 11400 
tone lignit. O altă sondă, cu apă la o 
temperatură de peste 80 grade, s-a forat 
tn centrul orașului.
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MĂRTURII DESPRE EROICELE
LUPTE MUNCITOREȘTI DIN 1933

ȘCBIȘOm CĂȚBE ^ȘCÎNȚEIA^

Se împlinesc astăzi 32 de ani de 
la luptele din 1933 ale muncitori
lor ceferiști și petroliști, una din 
cele mai mari bătălii de clasă pur
tate de proletariatul țării noastre. 
Desfășurate sub conducerea Parti
dului Comunist Romîn, acțiu
nile de luptă ale muncitorimii 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, împotriva 
politicii reacționare a guvernului 
burghezo-moșieresc, au culminat 
cu glorioasele lupte de la Grivița 
din februarie 1933. Rolul de orga
nizator și conducător nemijlocit 
al luptei ceferiștilor l-a îndeplinit 
Comitetul Central de acțiune al 
muncitorilor ceferiști, al cărui se
cretar a fost tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Prin amploarea 
și caracterul lor combativ, revolu

ționar, prin forța și nivelul organi
zării, prin învățămintele lor bogate 
și efectele în viața socială, luptele 
din februarie au constituit un mo
ment de cotitură în dezvoltarea 
partidului comunist ca și a întregii 
noastre mișcări muncitorești.

Publicăm, în facsimil, cîteva din 
documentele vremii, care evocă 
momente ale pregătirii și desfășu
rării luptelor, puternicul lor ecou 
internațional: un fragment din 
procesul verbal al adunării din 
16 februarie 1932 a sindica
tului muncitorilor C.F.R. din 
Dej, în care tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej a propus organizarea 
unei mari întruniri și a unei ma
nifestații de protest împotriva re
ducerii salariilor muncitorilor cefe

riști ; extras din Manifestul din 
20 martie 1932 al Comitetului 
Central de acțiune, care chema 
muncitorimea ceferistă să lupte 
pentru înfăptuirea programului de 
revendicări economice și politice 
elaborat de conferința pe țară a ce
feriștilor, să formeze în acest scop 
comitete de acțiune; primul nu
măr al ziarului semilegal, apărut 
sub îndrumarea organizației P.C.R. 
din Valea Prahovei, intitulat su
gestiv „Frontul unic" (7 decem
brie 1932). Extrase din publicații 
ale vremii, care au oglindit în pa
ginile lor desfășurarea luptelor în 
diferitele centre muncitorești; fo
tografiile, reproduse după revista 
„Realitatea ilustrată", înfățișează, 
așa cum se arăta în revistă, „ares

tarea unui agitator" și „cordon de 
jandarmi pe calea Griviței în a- 
propiere de Ateliere".

Extrase din presa ilegală și le
gală, telegrame și moțiuni expri- 
mînd solidaritatea maselor largi 
cu luptele ceferiștilor și petroliș
tilor, larga mișcare de protest pe 
care au stîrnit-o în întreaga țară 
represiunea sîngeroasă și procesul 
înscenat conducătorilor muncitori
mii.

Ultimul grup de facsimile repre
zintă titluri ale unor articole cu 
privire la luptele din februarie, a- 
părute în presa comunistă, demo
cratică și progresistă din nume
roase țări ale lumii, precum și 
fotocopii ale unor scrisori de pro
test împotriva represiunilor.
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Ciment 
cu caracteristici superioare

Șantierele de construcții sînt, după 
cum se știe, mari consumatoare de 
ciment, în sortimente și cu caracte
ristici diferite. Colectivului fabricii 
noastre i s-a încredințat sarcina de 
a produce și livra cimentul necesar 
șantierului hidrocentralei „16 Fe
bruarie" de pe Argeș. Spre îndepli
nirea ei în mod ireproșabil au fost 
îndreptate eforturile întregului co
lectiv de muncitori, tehnicieni și. in
gineri.

Soluțiile modeme prevăzute de 
proiectant la construcția barajului 
necesitau fabricarea de cimenturi cu 
caracteristici superioare. Aceasta a 
însemnat de fapt schimbări „din 
mers" în procesul tehnologic al fa
bricii, însoțite de un control riguros 
asupra calității produsului finit. Ci
mentul hidrotehnic utilizat la beto- 
narea barajului este superior celui 
„portland". El trebuie să reziste la ac
țiunea agenților atmosferici (îngheț- 
dezgheț) ca și la acțiunea agresivă 
a apelor. în plus, să aibă o întărire 
lentă pentru a se evita, pe cît posibil, 
acumularea căldurii provenite din 
reacțiile de hidratare în masivul de 
beton. Pentru obținerea acestor ca
racteristici, s-a trecut de la compo
ziția clincherulul — semifabricatul 
de bază — din cîmpul cimenturilor 
„portland" în al celor „feroportland",

Pe baza acestei compoziții, colectivul 
nostru a produs cimentul alitic, re
zistent la apele sulfatice, și cimentul 
de injecție. Cu aceste sortimente li
vrate de fabrica noastră, s-au turnat 
pînă în prezent în corpul barajului 
zeci de mii de mc beton și s-a be
tonat o bună parte a galeriilor de 
aducțiune și evacuare a apelor.

Fabricarea cimentului hidrotehnic 
a pus, cum era și firesc, unele pro
bleme privind perfecționarea tehno
logiei de fabricație, specializarea 
muncitorilor și tehnicienilor. încă de 
la primele încercări s-a urmărit rea
lizarea compoziției cimentului fero
portland al cărui conținut de alumi- 
nat tricalcic să nu depășească 5 la 
sută. Aceasta deoarece folosirea mai 
multor corectori cum sînt cenușa de 
pirită și diatomita ar fi complicat 
tehnologia de fabricație și ar fi mărit 
cheltuielile de producție. După un 
șir de experimentări s-a ajuns la 
concluzia că materia primă existentă 
în carierele fabricii, corectată numai 
cu cenușă de pirită, poate asigura o 
relație modulară satisfăcătoare, po
trivit condițiilor prevăzute în nor
mele tehnologice. Procentul cenușei 
de pirită la cimentul alitic a crescut 
astfel de la 1,6 la sută la 4,5 la sută.

în procesul de fabricare a cimen
tului hidrotehnic, arderea cllncheru- 
lui are o deosebită importanță. Este

cunoscut că micilor ridicări de tem
peratură le corespund creșteri mari 
de pastă lichidă. Neurmărirea aten
tă a acestui proces atrage după sine 
o instabilitate în arderea cllncherului. 
mai ales în cuptoarele cu zone scurte 
de ardere. De aceea acordăm o mare 
atenție menținerii constante a zonei 
de ardere de care depinde în mare 
măsură calitatea produsului finit. 
Cocătorii au fost instruiți asupra 
efectuării acestei operații și sînt spri
jiniți îndeaproape de maiștri; pe
riodic sînt organizate schimburi de 
experiență pentru extinderea apli
cării celor mai bune metode de lucru.

Important pentru fabrica noastră, 
care are sarcini pentru marile șan
tiere de construcții, este livrarea rit
mică a cimentului contractat. Spre 
aceasta ne îndreptăm eforturile încă 
de acum, de la începutul anului. Am 
asigurat din timp stocurile necesare 
de materii prime. Pornind de la rit
mul intens de lucru în care se exe
cută barajul, am trecut Ia comparti
mentarea silozului de ciment; în lo
cul celor 9 celule au fost organizate 
12. Aceasta ne dă posibilitatea să fa
bricăm o cantitate de ciment sporită, 
să efectuăm controlul de calitate pe 
loturi de fabricație, să asigurăm li
vrări ritmice. La rampă a fost pusă 
în funcțiune o instalație de recircu-

lare e cimentului în silozuri, care 
permite omogenizarea acestuia și re- 
condiționarea unor loturi cu caracte
ristici fizico-chimice apropiate de li
mitele inferioare. Măsurile luate au 
permis colectivului nostru să livreze 
pînă în prezent șantierelor peste 
100 000 tone de ciment din comen
zile pentru acest an.

Sarcini sporite ne revin în conti
nuare în ce privește îmbunătățirea 
calității produselor. Aspectului cali
tativ, ridicării caracteristicilor ci
mentului le acordăm o atenție deose
bită. Pentru aceasta au fost stabilite 
o serie de măsuri: mărirea tirajului 
la cuptorul nr. 1, introducerea dozată 
a prafului de la electrofiltre în 
amestecul brut de alimentare a 
cuptoarelor, perfecționarea insta
lației de fluidizare a făinei bru
te etc. Concomitent, au fost 
luate măsuri privind îmbunătă
țirea activității laboratorului în
treprinderii și dotarea lui cu noi 
aparate de măsură și control de mare 
precizie, întărirea controlului tehnic 
pe faze, creșterea exigenței la recep
ția produselor. Ne-am propus ca ma
joritatea măsurilor prevăzute în pla
nul M.T.O. să fie aplicate încă din 
primele luni ale anului.

Colectivul nostru este hotărît să 
pună mai deplin în valoare rezervele 
de. creștere continuă a producției 
pentru ca din fabrică să plece spre 
șantierul hidrocentralei de pe Ar
geș și spre alte obiective în con
strucție cantități sporite de ciment 
și de calitate superioară.

loan STOICA 
inginer-șef 
al fabricii de ciment „Temelia"- 
Brașov

în schimbul trei
lntr-o noapte, cînd schimbul trei 

de la laminorul de tablă se pregă
tea să înceapă lucrul, s-a blocat 
cuptorul-tunel de recoacere. In a- 
semenea împrejurări, soluția obiș
nuită este următoarea: să se aș
tepte răcirea cuptorului și să se 
execute reparația. Aceasta în
seamnă o întrerupere a producției 
de circa 24 de ore.

Muncitorii din echipa lui Pavel 
Codreanu au hotărît să facă repa
rația la cald, pentru a scurta cit 
mai mult timpul de întrerupere a 
producției. Au astupat orificiile de 
tiraj ale cuptorului pentru ca în 
interiorul lui să se creeze o masă 
de aer fără curent. Echipați în 
costume speciale, Pavel Codreanu, 
șeful echipei, și Achim Iovănescu, 
ajutorul său, au intrat în cupto
rul-tunel. Nu puteau rezista însă 
mai mult de 40—50 de secunde. Au 
început să lucreze pe rînd.

Acționînd cu îndemînare, ei au 
reușit să curețe de oxid linia vago- 
neților, să refacă legătura dintre 
aceștia și cablurile de evacuare. 
După trei ore de muncă încordată, 
cuptorul a fost redat producției. In 
acea noapte, pînă la sfîrșitul 
schimbului trei, pe ușa cuptorului 
au ieșit zeci de tone de tablă.

Virgil TARLA 
tehnician 
Uzinele „Oțelul Roșu"

Trenuri cu tonaj sporit
în întrecerea socialistă desfășu

rată de mecanicii și fochiștii de
poului C.F.R.-Fetești avînd ca 
obiectiv „La fiecare tren 1-2 va
goane remorcate în plus" brigăzile 
de pe locomotive au dobîndit im
portante succese. De la începutul 
acestui an și pînă acum au fost 
remorcate 246 trenuri cu un su- 
pratonaj de 9 500 tone. Aceasta 
echivalează cu remorcarea a 6 tre
nuri cu un tonaj mediu pe distanța 
Fetești-Mărășești. In același timp a 
fost economisită cantitatea de 440 
tone combustibil cu care se pot re
morca peste 100 trenuri cu 2 000 
tone pe distanța Fetești-Constanța.

Printre ceferiștii care obțin cele 
mai bune rezultate în muncă se 
numără mecanicii de locomotivă 
C-tin Georgescu, Gheorghe Boeru,

C-tin Gomea, Gh. Năstase și fo
chiștii Constantin Neculae, Ion Ma
rin, Tudor Obretin, Dumitru Ma
nea și alții. Numai brigada de pe 
locomotiva 140165 compusă din me
canicii și fochiștii Dumitru Păpu- 
reanu, Vasile Nan, Dinu Neculai și 
Gh. Constantinescu a realizat în 
timp de o lună economii de 31,6 
tone combustibil convențional.

Mihai IORDACHESCU 
planificator 
Depoul C. F. R. Fetești

Concursul 
pomiviticultorilor

In ultimii 4 ani, prin plantări cu 
pomi și viță de vie, în raionul 
Vaslui s-au pus în valoare aproape 
3 000 ha terenuri slab productive 
și erodate. Noi suprafețe vor fi 
plantate în cursul acestui an. 
Pentru crearea și buna în
grijire a plantațiilor, cooperati
vele agricole de producție au ne
voie de oameni care să cunoască 
și să aplice metodele științifice de 
cultivare a pomilor și viței de vie. 
Sute de membri cooperatori în
vață acum la cercurile pomicole 
și viticole organizate în cooperati
ve. In scopul unei largi popu
larizări a cunoștințelor pomivitico- 
le, într-o formă mai atractivă, 
consiliul agricol raional, în cola
borare cu biblioteca raională, a or
ganizat un concurs „Cine știe 
pomicultură și viticultură, cîștigă". 
Concurența sînt ajutați să se pre
gătească de către inginerii coope
rativelor agricole, de directorii că
minelor culturale și bibliotecari 
care le pun la dispoziție cărți de 
specialitate.

Concurența clasați pe locul I din 
fiecare comună au participat zilele 
trecute la faza intercomunală, or
ganizată în 7 centre. La căminele 
culturale unde s-au desfășurat 
concursurile au fost invitați nu
meroși membri ai cooperativelor a- 
gricole atît din comuna gazdă cît și 
din comunele vecine. Concurența 
au răspuns la întrebări privind lu
crări de plantări, tăieri de formare 
și rodire, întreținerea plantațiilor 
tinere, combaterea bolilor și dău
nătorilor etc. S-au remarcat prin- 
tr-o bună pregătire concurența 
Ieremia Gheorghe de la cooperati

va agricolă de producție Delești, 
Stanciu Constantin din Poenești, 
Paznicu Constantin din Tanacu și 
alții, cîștigători ai locului întîi în 
faza intercomunală. Cîștigitorii se 
pregătesc acum pentru faza raio
nală a concursului.

Ing. Georgeta DUMITRIU

Cercul de artă plastica
Iuliu Danciu este lăcătuș la sec

ția sodă caustică, Victor Pereteat- 
cu, muncitor la magazia centrală; 
Maria Chirilă, Ștefan Ionescu și 
Maria Stavăr sînt tehnicieni. Cu 
toții lucrează la uzinele de produse 
sodice din Ocna Mureșului. In o- 
rele libere ei învață să mînuiască 
penelul, se străduiesc să redea in 
imagini artistice aspecte din mun
ca de zi cu zi a chimiștilor, să pic
teze portrete, peisaje.

Cu doi ani în urmă, la clubul 
nostru a luat ființă un cerc de artă 
plastică. Doisprezece oameni și-au 
încercat talentul, au perseverat. 
Au vizitat expoziții, au căutat să 
cunoască creația unor maeștri ves
tiți ai picturii, să pătrundă tainele 
artei lor, să învețe să deseneze, să 
armonizeze culorile. Cu vremea au 
căpătat îndemînare.

Lucrările cele mai bune au îm
podobit sala unei expoziții la club. 
Zilnic expoziția are sute de vizita
tori. Au venit să o viziteze sala- 
riați din uzină, elevi de la diferite 
școli din oraș, muncitori de la alte 
întreprinderi, membrii cercurilor 
de artă plastică din localitățile în
vecinate. In cartea de impresii sînt 
consemnate aprecieri la adresa 
autorilor. Unele din cele peste 35 
de lucrări expuse aici vor înfru
museța sălile clubului, birourile, 
secțiile și atelierele.

Membrii cercului de artă plas
tică se pregătesc să deschidă o 
nouă expoziție cu tema: „Omul 
nou în uzina nouă". încă de pe a- 
cum ei au început să lucreze por
tretele unor fruntași în întrecerea 
socialistă, ale unor inovatori, ra- 
ționalizatori etc.

Alături de artiștii plastici ama
tori, și membrii cercului foto își 
propun să expună lucrări pe a- 
ceeași temă.

loan SUCIU 
tehnician

ORIENTARE 
SPRE SARCINILE 
PRINCIPALE 
(Urmare din pag. I-a)

cum sînt cel orășenesc din Baia Mare 
sau cel raional din Cărei, care prin 
primirea noilor membri și candi
dați urmăresc cuprinderea cît mai 
bine a tuturor verigilor producției; 
crește astfel în toate locurile de mun
că numărul comuniștilor care, prin 
exemplul lor, insuflă celor din jur 
spiritul comunist de răspundere 
pentru înfăptuirea sarcinilor. Dato
rită îndrumării și sprijinului con
tinuu al comitetului orășenesc de 
partid, organizațiile de bază ale 
exploatărilor miniere din raza ora
șului Baia Mare și-au întărit în 
ultima vreme rîndurile cu un nu
măr însemnat de mineri harnici, 
evidențiați în întrecerea socialistă, 
de specialiști stăpîni pe profesiunea 
lor. A crescut astfel rolul și aportul 
organizațiilor de partid în viața 
întreprinderilor.

Numeroase fapte din viața regiu
nii noastre arată că, dată fiind în- 
rîurirea crescîndă a organizațiilor 
de partid, a comuniștilor în rîndu
rile oamenilor muncii, de o mare 
însemnătate este educarea perseve
rentă în spirit comunist a membri
lor și candidaților de partid. Această 
preocupare se răsfrînge puternic și 
în masa largă a celor ce muncesc, 
contribuind la dezvoltarea conștiin
ței lor socialiste. Bine au făcut Co
mitetele orășenești de partid Satu 
Mare și Baia Mare că au cerut noi
lor birouri să analizeze chiar de la 
începutul activității lor desfășura
rea învățămîntului de partid, pu- 
nînd accentul nu pe latura cantita
tivă — numărul cercurilor și 
cursanților —, ci pe ceea ce este 
esențial : conținutul și nivelul lec
țiilor și discuțiilor, strînsa lor le
gătură cu necesitățile construcției 
socialiste, cu sarcinile actuale tra
sate de partid, înrîurirea exercitată 
în ridicarea nivelului de conștiință 
al maselor.

Preocuparea de a îmbina instrui
rea periodică a birourilor organi
zațiilor de bază cu o îndrumare 
permanentă, la fața locului, nu s-a 
încetățenit însă în munca de zi cu 
zi a tuturor comitetelor orășenești 
și raionale de partid. în raioanele 
Vișeu și Tg. Lăpuș, după instruire, 
multe dintre birouri au fost lăsate 
„să se descurce singure". Cu toate 
că, atît în conferința raională de 
partid, cît și la adunările de alegeri 
de la întreprinderea forestieră Vi
șeu, s-au criticat deficiențele or
ganizației de partid și ale conducerii 
administrative de aici, manifestate 
îndeosebi în lipsa de grijă pentru 
calitatea produselor, comitetul raio
nal n-a ajutat organizațiile de bază 
din întreprindere să analizeze la 
fiecare loc de muncă rezervele 
existente pentru îmbunătățirea ca
lității. Se mai întîlnesc cazuri de 
îndrumare „din fugă", abstractă, 
fără cunoașterea temeinică a reali
tăților.

Pornind de la faptul că organiza
țiile de bază sînt temelia partidului, 
că de munca 'lor concretă în rîn
durile maselor depinde înfăptuirea 
obiectivelor puse în fața noastră de 
partid, ne vom strădui să imprimăm 
noilor birouri un stil de muncă 
operativ și eficient, insuflîndu-le un 
înalt spirit de răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor.

Uzinele textile „Moldova* din Botoșani; noua tllahirâ dotata cu utilaje 
modeme

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romine: Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nltouche — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale' (sala Comedia) : 
Inșlr-te mărgărite — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Patima de sub ulmi — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Copiii soarelui — (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă min
cinosule — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara*  (sala Magheru) : Hipnoza — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : 3.3.3. — (orele 
20). Teatrul mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Vulpile — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii (Str. Eremla Grlgorescu nr. 24) : 
Harap Alb — (orele 16). Teatrul evreiesc 
de stat : Cîntărețul tristeții sale — (orele
20) . Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei nr. 50) : Elefănțelul curios — 
(orele 16), (sala din str. Academiei nr. 
18) : Ocheșel șl Bălăioara — (orele 16), 
Eu șl materia moartă — (orele 20,30). 
Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tănase' (sala 
Savoy) : Revista dragostei — (orele 20), 
(sala Victoria): Aventurile unei umbrele 
— (orele 20). Circul de stat : Circus 
București — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Clne-1 crimina
lul ? — cinemascop : Sala Palatului R. P. 
Romtne (seria de bilete 1 320 — orele
19.30) , Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Excelsior (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).
O stea cade din cer — cinemascop : Re
publica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21), 
București (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). 
Cel mal mare spectacol : Luceafărul (9; 
12; 15; 18; 21). Oameni sau majurl : Car- 
pațl (10; 12; 14; 16). Vremea paginilor : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Aurora (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Ra
hova (15; 17; 19; 21). Zborul întrerupt : 
Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cîntind in ploaie : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Ah, Eva 1 : Central (9,15; 
11,30; 13,45; 16.15; 18,45; 21). CIntăreața
sclavă : Lumina (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Hatari (ambele serii) : Union 
(15,45; 19), Bucegl (10,15; 13,30; 16,45: 20). 
Program pentru copil : Doina (orele 10 
dimineața). Un nou Ghilgameș : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Vacanță la 
mare : Timpuri Noi (9,30; 11,30; 13,30: 
15,30; 21,30). 4 000 de trepte spre cer — 
După zece ani — Pretutindeni muncesc 
oameni — Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.p.R. — Inaugurarea lucrări
lor de construcții hidroenergetice de la 
Porțile de Fier: Timpuri Noi (17,30; 19,30). 
Paula captivă: Giuleștl (9; 11,15; 13,30, 
15,45; 18; 20,15), Miorița (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Rebelul magnific: înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20). Ivailo: Cultural (15,30; 
18; 20,30). Veselie la Acapulco : Dacia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Moscova- 
Genova : Buzești (15,30; 17,45; 20). Viață 
ușoară : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Co
moara din lacul de argint —cinemascop: 
Grivița (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Climate

— cinemascop : Unirea (11; 15,30; 18;
20,30). A treia rachetă : Flacăra (16; 18;
20) . Viață particulară : Vltan (16; 18,15;
20,30). Calabuch : Munca (16; 18,15; 20,30). 
Roșu șl negru (ambele serii) : Popular 
(10; 16; 19,30). Răzbunătorul — cinema
scop : Moșilor (15,15; 17,45; 20,15). Drum 
periculos — cinemascop : Cosmos (16; 18; 
20,15). Șeful : Viitorul (11; 15,30; 18; 20,30). 
Judecătorul de minori : Colentina (16; 
18,15; 20,30). Cu milnile pe oraș : Volga 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Titanic
vals : Floreasca (16; 18,15; 20,30), Flamura 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Car
touche — cinemascop : Modem (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Intllnlre cu spio
nul: Progresul (15,30: 18; 20.15), Pacea
(15,45: 18; 20,15). sălbaticii de pe rlul
morțil — cinemascop : Lira (15; 17; 19;
21) . La patru pași de infinit : Drumul 
Sării (15,30; 17,45; 20). Ghinionistul : Fe
rentari (14; 16; 18; 20). Diavolul deșertu
lui : Cotrocenl (11; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Campio
natul european de patinaj artistic — 
Transmisiune de la Moscova. 18,30 — 
Universitatea tehnică la televiziune. Izo- 
prenul, de Nlcolae Tonolu, inginer-șef 
la Combinatul de cauciuc sintetic Onești. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Ilustrate din țară : 19,40 — Montaj de
versuri închinat zilei de 16 Februarie. 
19,55 — Emisiune de știință : Ce e nou 
In cibernetică? de prof. Edmond Nico- 
lau. 20,15 — Șah. 20,30 — Teatru în stu
dio : „Rața sălbatică", de H. Ibsen. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost varia
bil, mai mult noros în Ardeal șl Mol
dova, unde a nins local. In Banat a 
plouat și cu totul Izolat s-a semnalat la- 
poviță. Vîntul a prezentat intensificări 
din sectorul estic, în rest a suflat în ge
neral slab. Temperatura aerului la orele 
14 înregistra valori cuprinse între 8 gra
de la Mihail Kogălniceanu (Dobrogea) șl 
minus 5 grade la Joseni. In București : 
Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a atins 
plus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 februarie. In țară : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mal mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit, predominînd din sectorul 
estic și va prezenta intensificări în Do
brogea și sudul Moldovei. Temperatura 
staționară la început, apoi în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 9 și plus un grad, iar maximele 
între minus 1 șl plus 9 grade. Loca) 
ceață. In București : vreme în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații, mal ales sub formă de 
ploaie și lapoviță. vînt potrivit din est. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în scădere ușoară.
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IACI PRIMĂVARA 
* " ¥ * MOLDOVEANA
„De ce mor Iașii „Cum vedeți 

reînvierea Iașilor", „Iași, orașul 
jertfei și al uitării", „Iași, iremedia
bila tristețe a unui oraș părăsit"... 
Iată numai cîteva titluri de repor
taje, articole, romanțe, acatiste sen
timentale apărute în presa dintre 
cele două războaie mondiale, în 
care lașul devenise pînă și un su
biect publicitar defunct.

O gravură colorată din sec. XVI. 
realizată printr-un capriciu de fan
tezie al unui călător străin, devenea 
de înțeles abia în anul de grație 
1938, cînd străvechea și absurda 
imagine a lașului, din urmă cu sute 
de ani, coincidea tocmai bine cu a- 
bandonul în care se afla orașul în 
timpul modern. în vechea gravură 
lașul era înfățișat ca o cetate cu 
turnuri în ruină, înconjurată de ape. 
Ce ape să fi fost la Iași, care să fi 
putut înconjura orașul, reducîndu-1, 
în chip ciudat, la dimensiunile unui 
ostrov ?... Legenda gravurii nu ne 
explică, în schimb, timpul istoric a- 
propiat ne-a explicat-o îndeajuns, 
lașul, străvechi oraș voievodal, pu
ternic și vestit centru al științei și 
culturii, a ținut pe umerii lui, vreme 
de sute de ani, faima stătătoare a 
Moldovei, pentru ca de la începutul 
acestui secol să se scufunde treptat 
în uitare, acoperit cu ceața unul 
somn. Ce putea să scuture din iner
ția risipei acest mare și glorios o- 
raș ? Ce zăcăminte, de energie ar fi 
trebuit deșteptate, pentru ca timpul 
să pulseze din nou în arterele lașu
lui, conferindu-i un nou și durabil 
prestigiu ?

Sînt întrebări la care a putut răs
punde doar epoca noastră, timpul 
dinamic al socialismului biruitor. în 
anii noștri lașul a devenit centrul 
administrativ, economic și cultural 
al unei vaste regiuni, cu un aport 
însemnat în economia și cultura ță
rii, situîndu-se printre regiunile care 
dețin indicii cei mai ridicați în creș
terea producției industriale globale, 
în perioada 1960—1964, creșterea 
producției industriale globale în re
giunea Iași a fost de 21 la sută, su
perioară ritmului mediu obținut pe 
țară. Redeșteptarea lașului și a în
tregii regiuni este, deci, un fapt. Ea 
este rodul anilor noștri, al luptei 
perseverente și pline de abnegație a 
oamenilor muncii, prin care s-au 
tradus în viață planurile inițiate de 
partid.

★
Era în septembrie 1961. Blocurile 

zvelte din Piața Unirii erau încă îm
brăcate în schele. O forfotă de stup 
harnic umplea cu tumultul ei vechi
le străzi ale lașului, dînd o dinamică 
aparte toamnei în acest oraș. Se 
amestecau zidari și dulgheri, fierari 
și macaragii, ingineri constructori și 
arhitecți, studenți, elevi și profesori, 
așteptînd cu emoție primele ziare în 
care aveau să citească despre dez
voltarea orașului și a regiunii în vii
torul apropiat. Cu o zi înainte, în 22 
septembrie, avusese loc, în sala Fi
larmonicii, o mare adunare a acti
vului de partid al regiunii, la care 
luase cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în cursul săptămînii, 
ieșenii și cetățenii din toată regiu
nea primiseră cu căldură vizita con
ducătorilor de partid și de stat, care 
s-au oprit pretutindeni, în sate, pe 
șantiere, în uzine, stabilind noile cote 
ale dezvoltării economice și social- 
culturale ale regiunii. în ziarul des
făcut cu nerăbdare, ieșanul citea cu
vintele tovarășului Gheorghiu-Dej :

„Prin realizarea obiectivelor pre
văzute va spori considerabil poten
țialul economic al regiunii, iar ora
șul Iași va deveni un important cen

tru industrial. Pentru amplasarea ju
dicioasă și economică a obiective
lor din Iași se prevede, conform schi
ței de sistematizare a orașului, crea
rea unei zone industriale în care vor 
fi concentrate noile unități, grupate 
în jurul centralei electrice și de ter- 
moficare".

Să privim schița de sistematizare 
a orașului ?

Nu. Să urcăm, mal degrabă, pe 
deal, la Cetățuia, și să privim, 
de-acolo, pe toată valea, harta reală 
a planului înfăptuit sau, și mai bine, 
să suim treptele de metal ale uria
șului turn de beton al centralei elec
trice, care furnizează lumină și căl
dură tuturor uzinelor apărute în nu
mai cîțiva ani pe aceeași vale.

Un sistem de fabrici și combinate 
flanchează lașul de azi pe toată 
partea vestică, pe aceleași locuri 
unde odinioară se întindeau, pesti
lent și sordid, smîrcurile Bahluiului, 
pecinginea și rușinea vechii cetăți. 
Unde să ne oprim ? Din ce punct să 
luăm temperatura vitală a cetății de 
azi ? O bogată ploaie de primă
vară, izbucnită în miez de iarnă, a- 
coperă cu draperiile ei toată va
lea și toată vechea cetate. Unde să 
poposim ? Ne-am oprit, pe sărite, la 
Uzina metalurgică, important obiectiv 
al șesenalului, intrat în funcțiune 
încă din anul 1963. Metalurgie la 
Iași, oraș al cărții și al poeziei, în
seamnă, desigur, o surpriză 1 Cînd 
au apărut aceste măsuri noi pentru 
un vechi oraș cultural ? Un impresio
nant edificiu, mai vast decît Palatul 
Culturii, adăpostește inima solară a 
metalurgiei ieșene, infuzînd orașului 
temperatura înaltă a oțelului prelu
crat.

La nici cîțiva pași se află marea 
fabrică de mase plastice, o altă nou
tate ieșană a ultimilor ani. Dată în 
funcțiune la sfîrșitul celui de-al trei
lea trimestru al anului 1963, această 
unitate adaugă peisajului industrial 
al lașului o culoare nouă. De fapt, 
mai multe culori. Te afli aici într-un 
univers de curcubee, într-o competi
ție luxuriantă de tonuri tari — roșu, 
albastru, galben, mov, verde — fu
rate parcă de pe paleta unui pictor, 
întreaga fabrică pare o moară de cu
lori. Policlorura de vinii, produsă la 
Borzești, este remăcinată și trans
formată în aluat, colorată după gus
tul beneficiarilor din țară și de peste 
hotare, iar apoi turnată în țevi care 
concurează duritatea oțelului și im
permeabilitatea sticlei. Polistirenul 
provenit tot de la Borzești, remăcinat 
într-o altă moară, se transformă în 
plăci pentru izolat frigidere sau pen
tru industria construcțiilor. Uriașe 
mașini fabrică kilometri întregi de 
covor plastic, colorat în tonuri de 
pastel sau foi care imită pielea, în 
întrecere cu produsele de tăbăcărie. 
întreprinderea, în întregul ei, mi-a 
amintit uriașa moară automatizată 
de la Constanța, care transformă zil
nic, în pîine, zeci de tone de grîu. 
Aici, boabele sînt sintetice, provenite 
din recoltele chimiei romînești, iar 
rezultatul este de asemenea o sinteză 
— formele noi în care se toarnă a- 
ceastă nouă materie.

Pe aceeași vale a Bahluiului, lîngă 
gara Socola, am asistat, într-o altă 
fabrică, la metamorfozele lemnului. 
Halele zimțează cu acoperișurile lor 
orizontul, desemnînd, prin zlg-zag- 
urile liniilor, dinții unui fierăstrău 
uriaș. în interior, același desen e 
reluat de fierăstraiele verticale, ori
zontale, circulare, care sfîșie lemnul 
brut, extrăgînd din el formele geo
metrice ale mobilei de lux. Am ur

lașul a devenit un oraș al tine
reții. Din cinci oameni, al cincilea 
este un student, iar acești stu
denți, reintorși din vacanță, reme

morează bilanțul notelor

La fabrica de tricotaje „Moldo
va" te intîmpină o simfonie a 

firelor...

Cărare... spre comorile de artă 
ale lașului. In Palatul culturii 
funcționează cel mai mare com

plex muzeistic din Moldova

De pe dealul Cetățuia poți contem
pla harta reală a întregului pian de 
construcții de locuințe înfăptuit în 

numai cîțiva ani

Fabrica de prelucrare a maselor 
plastice. Te afli aici într-un univers 

de curcubee...

mărit, pas cu pas, procesul de com
punere a unei garnituri, operațiune 
complexă, care ar fi cerut energia 
a zeci de meșteri și care se efec
tuează aici sub supravegherea a 
nu mai puțini oameni, stăpîni pe ma
șinile lor. Zi peste zi, adună într-un 
an 10 000—12 000 de garnituri de mo
bilă fină.

Industria se ține lanț pe această 
vale, o fabrică dîndu-și mîna cu o 
altă fabrică, pînă hăt departe, la 
„Unirea", unde se zăresc silozurile 
fabricii de ulei care poartă acest 
nume. Și aceasta este un obiectiv 
nou, dat în funcțiune în 1961, dotat 
cu utilaj de înaltă tehnicitate, capa
bil să prelucreze circa 120 000 tone 
de semințe de floarea-soarelui pe 
an. Se produce aici peste un sfert 
din producția de ulei comestibil a 
țării și de peste două ori producția 
de ulei a vechii țări din 1938.

întreaga vale este o vale a noului, 
iar acest cuvînt capătă cea mai di
rectă și palpabilă semnificație. 
Ne-am convins de aceasta vizitînd 
fabrica de tricotaje „Moldova", care 
se află peste drum de Fabrica de 
mase plastice, unde unele utilaje se 
află în fază finală de montaj. înzes
trată cu mașini produse de industria 
romînească sau provenind din import, 
această întreprindere, care va livra 
13 milioane bucăți tricotaje de bum
bac anual, este, într-un anume fel, 
un etalon al dezvoltării și al nivelu
lui industriei ieșene. Aparate specia
le pentru reglat micro-climatul din 
fiecare încăpere creează o atmosfe
ră plăcută lucrului, necesară omului, 
dar și calității produsului. Mecani
zarea și automatizarea tuturor ope
rațiunilor care cereau deosebită pre
cizie sau mare efort dau muncii 
umane piedestalul unei munci no
bile.

De aici nu sînt decît cîțiva pași 
pînă la Atelierele C.F.R. Nicolina, ci
tadelă a luptelor proletariatului ie- 
șan, iar această apropiere între 
vechea cetate muncitorească și noi
le unități ale muncii libere este sim
bolică, plină de sens. Semnalul ve
chilor lupte s-a dat, pentru ieșeni, de 
aici, de la Nicolina. Tot de aici, în 
mod simbolic, a pornit semnalul pre
facerilor pe toată valea, astfel încît 
se poate spune că Nicolina, vechea 
și celebra Nicolină, a adunat în ju- 
ru-i un adevărat sistem de cetăți in
dustriale, temelie a lașului nou. Cum 
arăta aceeași vale odinioară ? 
Extragem din scrisoarea unui co
respondent al „Scînteii", tov. C. 
Petrovici, cetățean al acestui car
tier : „Nicăieri, în orașul nostru, 
nu existau mai multe cocioabe, în
grămădite una lîngă alta, acoperite 
cu stuf și paie, pardosite cu hit pe 
jos. Noroiul sau glodul, cum îi spu
nem noi, moldovenii, rar se usca. Nu 
există nici lumină electrică, nici ca
nalizare, în schimb cîrciumi cîte 
vrei... și oameni în zdrențe".

lașul boieresc privea spre băltoa
ca Bahluiului, ducîndu-și batista de 
dantelă la nas. lașul de azi privește 
spre aceeași vale cu teafără mîn- 
drie. Este temelia industrială a nou
lui oraș. Iar de aici, de la temelii, 
poți privi cu și mai multă bucurie 
cununa de instituții de învățămînt 
și cultură a lașului din anii noștri.

★
S-a născut, practic și aici, pe dea

lul Copoului, un oraș nou, anexat 
vechii și glorioasei cetăți, sporindu-1 
faima. Este lașul universitar. O ade
vărată magistrală, desfășurată pe 
vreo cinci kilometri, unește, pe a- 
mîndouă laturile, clădirile impună
toare ale universității și institutelor, 
cum și numeroasele blocuri studen

țești, cămine, cantine, care alcătu
iesc, de fapt, un nou cartier urban. 
Cele 6 institute de învățămînt supe
rior, cu 28 de facultăți, sînt frec
ventate de 17 000 de studenți, dintre 
care peste 14 000 urmează cursu
rile la zi. 65 la sută dintre stu
denți sînt cazați în cămine și pri
mesc masă la cantinele de la Co- 
pou în niște mari restaurante, spa
țioase și elegante, amintind cons
trucțiile de pe litoral. Vizitînd com
plexul urbanistic studențesc, nu poți 
să nu raportezi panorama de azi la 
stampa și fotografia de acum cîteva 
decenii, cu anexa lor statistică (în 
1938 existau, la Iași,. 2 institute de 
învățămînt superior cu 2 000 de stu
denți, cazați și hrăniți în condiții pe 
care nimic nu le mai evocă azi). A 
existat, în schimb, la Iași, o ilustră 
tradiție științifică și umanistă, care 
a adus glorie culturii romînești. Uni
versitatea de azi, ca și noile insti
tute, a moștenit această tradiție, 
preluînd-o și dezvoltînd-o. Școala 
de matematică și geometrie din Iași, 
școala filologică, școala medicală 
au lăsat numeroși discipoli hotărîți 
să mențină strălucirea științei ieșene 
și să-i sporească bunul renume. S-au 
conjugat, la această nobilă și în
drăzneață ambiție, eforturile noastre 
de stat. Pentru extinderea spațiului 
de învățămînt, pentru înzestrarea bi
bliotecilor și laboratoarelor din cen
trul universitar Iași, statul nostru a 
alocat numai în ultimii patru ani 
fonduri în valoare de aproape 103,5 
milioane de lei. Mașini de calcul 
electronice, instalații de laborator 
care reproduc la scară procese 
industriale întregi, stațiuni științifi
ce de cercetări, observator astrono
mic, tipărituri de specialitate prove
nite din toate centrele științifice im
portante ale lumii, iată numai o par
te din noua zestre a învățămîntului 
superior ieșan. Rezultatul : noi și noi 
generații de absolvenți, profesori, 
ingineri, medici, oameni ai cercetă
rii și ai practicii, cadre temeinic an
gajate pe fronturile construcției so
cialiste.

I-am întîlnit pretutindeni pe acești 
tineri, pe cuprinsul regiunii Iași și 
în cele mai îndepărtate colțuri din 
țară. I-am găsit la sate, ca medici, 
ca profesori sau ca agronomi. 
I-am întîlnit în noile uzine, stă- 
pînind complicatele metamorfoze ale 
materiei, dirijînd cu competență teh
nologiile moderne, intervenind și ino- 
vînd, i-am întîlnit ca ziditori-cons- 
tructori pe schelele lașului...

lașul a devenit un oraș al tinere
ții. Cei peste 17 000 de studenți în
seamnă, de fapt, aproape o cincime 
din populația adultă a orașului de 
azi. Din cinci oameni, al cincilea 
este sigur un student, iar dintre cei
lalți patru încă unul sau doi învață. 
Ce oare poate constitui un mai ex
presiv elogiu, adus tradiției intelec
tuale a vechiului lași, decît această 
nouă populație universitară, răsări
tă ca o recoltă a revoluției ?

Sadoveanu spunea : „îmi aduc a- 
minte de oamenii acestei cetăți care 
i-au dat caracter și sens. Frumuse
țea lui n-a fost o deșertăciune. Fru
musețea lui s-a fixat prin suflet și 
inteligență. Nu stau la îndoială să 
afirm că primăverile lașului au fost 
cele mai frumoase primăveri pentru 
că s-au asociat cu noblețea intelec
tualității".

Ploaia primăvăratică stătuse. Dra
periile ceții s-au ridicat, iar de sus, 
din Turnul Goliei, cetatea îmbrăcată 
în schele a rîs cu toată fața spre 
soarele de martie.

lașul trăiește într-adevăr o primă
vară frumoasă...

File de cronică răsfoite la Muzeul Unirii

Metalurgia la Iași, oraș al cărții și al poeziei, nu mai constituie azi o surpriză...

• Investițiile destinate dezvoltării regiunii Iași 
în anii 1960—1964 sînt cu 5,3 miliarde lei mai mari 
față de perioada 1950—1955.

• Industria regiunii Iași realizează în prezent 
70 la sută din cantitatea de antibiotice, 35 la sută 
tricotaje, 25 Ia sută ulei comestibil din producția 
realizată în țară Ia aceste sortimente.

• în anii 1960—1964 statul a alocat fonduri de 
investiții în valoare de 1,78 miliarde lei pentru dez
voltarea agriculturii regiunii. Pe ogoarele regiunii 
lucrează peste 2 200 de specialiști cu studii supe
rioare și medii, față de 1 450 cîți erau în 1959.

• Cu fondurile prevăzute în bugetele sfaturilor 
populare s-au construit în ultimii 5 ani 10 062 
apartamente, din care 7 900 în orașul Iași. La sate 
au fost construite în perioada 1951—1964 peste 
58 000 case noi din fondurile proprii ale țăranilor 
cooperatori.

• Volumul mărfurilor vîndute populației din re
giune a crescut în ultimii 4 ani de la 1 564 000 000 
lei în 1960 la 12 463 000 000 lei în 1964.

• Pentru ocrotirea sănătății au fost cheltuite în 
regiune numai în 1964 fonduri în valoare de 
244 000 000 lei.

Celebra universitate ieșeană. Ce 
oare poate constitui un mai ex
presiv elogiu, adus tradiției inte
lectuale a vechiului Iași, decît 
noua populație universitară — cei 

peste 17 000 studenți
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ȘTIINȚĂ și TEHNICA
Performanțele
luminii
amplificate Dispozitiv de concentrare a fasciculului laser, montat la 

un microscop

• Perspectivele laserilor • Găurirea 
diamantelor și prelucrarea metalelor ultra- 
dure • Un nou instrument în medicină 
o Posibilități nebânuite în știință și tehnică

Ori de cîte ori se trec în revistă 
noile realizări din domeniul fizicii, 
discuțiile se opresc inevitabil și 
stăruitor și asupra laserilor. Este cît 
se poate de firesc să fie așa, deoare
ce apariția, în 1960, a acestei surse 
de radiații luminoase cu proprie
tăți deosebite a deschis noi per
spective cercetării științifice. Așa 
cum s-a mai arătat, este o rea
lizare cu largi posibilități de u- 
tilizare. Ea a fost posibilă prin ex
tinderea cercetărilor privind ampli
ficarea microundelor pri.i emisie 
stimulată cu ajutorul dispozitivelor 
maser. Nenumărate colective știin
țifice din diferite țări studiază fe
bril atît laserii cît și aplicațiile lor.

Care sînt în linii generale deose
birile esențiale dintre acest nou 
izvor de radiații luminoase și unul 
obișnuit ?

In orice sursă de lumină obișnui
tă, o parte din atomi sînt excitați, 
adică electronii atomilor respectivi 
ajung să ocupe nivele energetice 
superioare. Energia necesară pentru 
excitare este dată atomilor prin- 
tr-un procedeu oarecare, cum ar fi: 
la becuri — încălzirea filamentului, 
la tuburile luminescente — descăr
carea electrică în gaze etc. Atomii 
nu pot rămîne în stare excitată de- 
cît un interval de timp foarte scurt 
(de ordinul milioanei părți dintr-o 

care revin, de la 
starea lor 
pentru 

formă de
„emisie 

este caracteristică

poate fi foarte îngust, semănînd 
prin aceasta cu dîra de lumină 
emisă de un minuscul și perfect 
reflector. Emisia se face pe o lun
gime de undă foarte precisă, cu alte 
cuvinte reprezintă o linie spectrală 
extrem de fină, monocromatică. In 
fine, o altă calitate specifică emisiei 
stimulate este coerența în timp și 
în spațiu a luminii. Datorită acestei 
proprietăți, la întîlnirea fasciculelor 
emise din puncte diferite ale unui 
laser apar fenomene de interferență 
(locuri de intensitate maximă și mi
nimă) care nu pot fi observate cu 
izvoarele de lumină obișnuite decît 
folosind dispozitive speciale. Pe a- 
ceste însușiri, care nu se întîlnesc 
la sursele clasice de lumină, se ba
zează toate posibilitățile 
ție ale laserilor.

Dintre aceste calități, 
alta pot predomina după
serului emițător, căci pînă azi s-au 
construit laseri cu corp solid (cristal 
de rubin, de altfel primul în ordine 
cronologică), laseri cu descărcări 
electrice în gaze (în special în gaze 
rare, cum ar fi cei cu amestec de

de aplica

una sau 
natura la-

SE 1IIRESTE /IHA?

secundă), după 
sine, spontan, în 
Energia primită 
este redată sub 
luminoasă. Această 
nă de radiații" 
surselor obișnuite luminoase. Există 
însă și posibilitatea de a stimula 
radiația atomilor, și anume cu aju
torul unei radiații de o anumită lun
gime de undă, astfel îneît atomii 
excitați ai unul corp să emită cu to
ții, simultan, ceea ce duce evident 
la o amplificare substanțială a in
tensității luminii emise. La baza la
serilor stă tocmai această posibili
tate de a stimula emisia luminii. De 
unde și denumirea care li s-a dat: 
cuvîntul laser este format din ini
țialele cuvintelor englezești Light 
Amplification by Stimulated Emi- 
sion of Radiation, adică lumină am
plificată prin stimularea emisiei ra
diației.

Laserii se bazează pe faptul că 
radiația emisă de sistemul atomic 
stimulează propria sa emisie. în 
mod practic, mediul activ, să zicem 
tubul cu amestec gazos de heliu și 
neon, se introduce într-o „cavitate 
rezonantă" formată din două oglinzi 
de construcție adecvată, iar exci
tarea atomilor se face printr-o 
simplă descărcare electrică. în felul 
acesta se pot obține radiații neobiș
nuit de puternice din domeniul vi
zibil și ajungînd în infraroșu sau 
ultraviolet. Focalizînd cu o lentilă 
radiația unui laser de mare putere 
pe o suprafață mică, se poate con
centra pentru scurt timp un flux ra
diant care să întreacă pînă la de 
100 000 de milioane de ori valoarea 
fluxului emis de o porțiune egală 
de pe suprafața Soarelui.

Radiația emisă de un laser se 
remarcă și prin alte calități în afară 
de puterea uriașă pe care o poate 
atinge. Fasciculul emis de laser

inițială, 
excitare 
radiație 
sponta-

luri dure și diamante. Chirurgii au 
efectuat cu succes unele operații în 
cazuri de deslipiri de retină, folosind 
laseri de mică putere, al căror im
puls durează foarte puțin timp. De 
altfel, se pare că laserul va deveni 
izvorul luminos cel mai potrivit în 
unele tehnici în oftalmologie, va pu
tea fi utilizat cu succes în stomato
logie.

După cum arătam la început, 
există perspective mult mai nu
meroase decît aplicațiile de pînă 
acum. Laserii cu corp solid pot da 
puteri foarte mari și vor putea fi 
utilizați în cazurile în care sînt ne
cesare concentrări mari de energie. 
Ei oferă, de pildă, posibilitatea pre
lucrării metalelor ultradure. Laserii 
gazoși, de mai mică putere, emit în 
schimb o radiație mult mai mono
cromatică decît cei solizi, ceea ce 
le deschide perspective în efectua
rea unor măsurători fizice precise, 
în utilizarea în telecomunicații. în 
această privință, calcule bazate pe 
faptul că frecvența luminii emise 
de un laser este mult mai mare, 
în comparație cu cea a undelor 
electromagnetice folosite în radio și 
chiar și în televiziune, permit să se 
prevadă că un singur astfel de 
fascicul luminos ar putea transporta 
un volum de informații egal cu cel 
transmis de toate canalele de radio- 
comunicații actuale. în ciuda aces
tor prevederi optimiste, pînă Ia 
realizarea telecomunicațiilor prin 
lumină stimulată mai sînt de re
zolvat destule probleme tehnice difi
cile, legate în special de modularea 
undelor luminoase.

Au trecut doar 4 ani de cînd fizi
cienii au început să se ocupe de 
laseri, dar în acest răstimp interesul 
față de ei a crescut simțitor. Aceas
ta a făcut necesară organizarea a 
numeroase congrese și simpozioane 
internaționale pe tema laserilor. Un 
asemenea simpozion a fost organizat 
în toamna anului trecut la Berna 

cu participarea a circa 
de specialiști din 

la care au fost 
fizicienii romîni. Cu acest 

au fost trecute în revistă

Puterea de atracție a Lunii dă 
naștere mareelor, iar acestea u- 
nei frecări care provoacă schim
barea treptată a vitezei de rota
ție a Pămîntului în jurul axei 
sale. Ceea ce duce, evident, la 
schimbarea duratei zilei. Scăde
rea vitezei este foarte, foarte 
mică, dar astronomii au sesizat-o 
și au ajuns la concluzia că ziua 
se lungește în 100 000 de ani cu 
două secunde. Calculele astrono
milor au fost confirmate recent 
de cercetările unor biologi ame
ricani. Ei au constatat că la co
rali, la fel ca și la pomi, se pot 
distinge fîșii mareînd creșterea 
într-un an. Cînd aceste fîșii s-au 
studiat mai amănunțit s-a con
statat că ele sînt compuse la rîn- 
dul lor din alte fîșii, care mar
chează creșterea într-o singură 
zi. Cum coralii există de foarte 
mult timp pe Pămînt, pentru stu
diu au fost luați și corali datînd 
din mijlocul perioadei Devon 
(330 de milioane de ani în urmă). 
S-a constatat că într-o fîșie 
„anuală" există 400 de fîșii indi- 
cînd zilele. Aceasta înseamnă că 
acum 330 de milioane de ani, anul, 
care reprezintă o rotație comple
tă a Pămîntului în jurul Soarelui, 
avea 400 de zile. Deci ziua era 
mai scurtă.

Tn laboratoarele de mașini electronice de calculat ale Institutului de fizică atomică al Academiei R. P. Ro
mine se lucrează la reglarea unor noi mașini. Aici au fost construite recent noile calculatoare electronice 

CET-500 și CIFA-102

ORAȘUL

Acest „crater” executat de un puls 
laser într-o placă de oțel are un dia

metru de numai 50 de microni

heliu-neon), laseri cu joncțiuni de 
materiale semiconductoare și, în 
sfîrșit, laseri bazați pe reacții chi
mice, care în prezent sînt abia în 
faza încercărilor de laborator.

Fizicienii sțpdiază în prezent u- 
nele fenomene cu totul noi de in
teracțiune • a substanței cu cîmpurile 
electromagnetice foarte intense, 
create de laserul de mare putere. 
Acestea pun în fața teoreticienilor 
problema urgentă a elaborării unor 
teorii mai cuprinzătoare, în care le
gile fenomenelor uzuale să rezulte 
ca legi limită pentru cazul cîmpuri- 
lor slabe. Specialiștii efectuează, do 
asemenea, cu o precizie sensibil 
mărită, verificări ale unor concep
ții fundamentale din fizică. Ei își 
îndreaptă cu perseverență atenția și 
eforturile spre utilizarea .în scopuri 
practice tot mai largi a proprietăți
lor laserilor.

Dintre aplicațiile practice curente 
le-am aminti pe cele din domeniul 
analizei spectrochimice, cu avantaje 
considerabile în special în cazul 
analizei locale, privind prelucrarea 
materialelor, din medicină. Cu ajuto
rul laserilor de mare putere, care 
pot concentra pe suprafețe extrem 
de mici fluxuri radiante enorme, 
s-au putut perfora foarte fin oțe-

(Elveția)
300 
țări și 
zentați și 
prilej 
perfecționările constructive actuale, 
metodele specifice de activare a 
laserilor, performanțele radiației ge
nerate, lungimile de undă înscrise 
în catalogul actual al radiațiilor 
stimulate. Cercetări privind emisia 
stimulată au fost inițiate și la noi în 
țară, și anume în cadrul Institutului 
de fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne. In Institutul de fizică al 
Academiei, emisia stimulată ur
mează să fie introdusă ca metodă 
de investigație în cercetările asu
pra corpului solid, în cele privind 
împrăștierea luminii și în diagnosti
carea plasmei, domenii în care 
cercetătorii din acest institut au 
obținut rezultate importante și unde 
fasciculul emis de laser reprezintă 
o

23 de 
repre-

nouă unealtă de lucru.
Prof. univ. Margareta GIURGEA 
Universitatea București
Victor George VELCULESCU 
cercetător la Institutul de fi
zică atomică

ANULUI 2000
anunță 

de 
de 
Și 

de 
Leeds

După cum 
ziarul „Tribune 
Lausanne", o echipă 
arhitecți, ingineri 
sociologi ai Școlii 
urbanism din 
(Anglia) a întocmit pla
nurile orașului ideal al 
anului 2 000. Acest oraș 
a și primit numele 
Pontyngley, urmînd 
el să aibă 100 000 de 
cuitori în anul 2 000 
120 000 în anul 2015. 
cest oraș ideal va 
construit în șase eta
je : trei la subsol, 
pentru circulația și 
staționarea mașinilor, 
trei deasupra, pentru 
locuințe, magazine etc. 
Sînt prevăzute trei zo
ne : un centru comer
cial, un centru adminis
trativ, un centru pentru 
odihnă și distracții. La 
suprafață, se vor ame
naja trotuare rulante, 
permițînd pietonilor să 
se deplaseze fără să se 
obosească. Mașinile vor 
circula numai sub pă
mînt pentru a nu Vicia 
aerul.

de 
ca 

lo~

A- 
fi

care rezista la tempe
raturi de 1 200° C, la 
alcalii și acizi. Proce
deul constă în satura
rea emailului normal 
de sticla cu aluminiu 
lichid. Această opera
ție durează între 30 de 
minute și trei ore și are 
loc la o temperatură 
de 750" C. Prin difuza
rea aluminiului lichid 
în email se formează 
un strat protector re
zistent, care apoi se 
plică oțelului. Tăria sa 
depinde de durata 
temperatura la care 
efectuează

ți-

și 
se 

saturarea.

CiMPUL
MAGNETIC
AL SOARELUI

OTEL EMAILAT
Experții sovietici au 

■realizat materiale de 
protecție a oțelului

Cîmpul magnetic al 
Soarelui arată altfel de
cît cîmpul magnetic al 
Pămîntului. El nu este 
unitar, ci se compune 
din multe zone magne
tice cu tărie și polari
tate diferită. Ele. sînt 
în legătură cu petele de 
pe Soare. In prezent, 
după cum susține as
tronomul
ner din Locarno (Elve
ția), numai emisfera 
nordică a Soarelui pose-

G. I3riick-

un cimp magnetic 
în timp ce pe emisfera 
sudică, care în ultime
le luni nu a avut nici 
o activitate, nu se poa
te constata existența u- 
nui cîmp magnetic.

Potrivit concepției 
astronomului sovietic 
Severnîi, cîmpul mag
netic al Soarelui are o 
structură mai fină și 
mai diferențiată decît 
se credea pînă acum. 
Cu ajutorul unor mag- 
netografe fine s-au pu
tut detecta exact cîm
purile și s-a constatat 
că în unele există pete 
avînd cîmpuri magne
tice transversale. Ade
sea au loc schimbări și 
întoarceri destul de ra
pide ale cîmpurilor 
magnetice. Pe locurile 
unde urmează să aibă 
loc erupții solare, cîm
purile devin mai com
plicate și se formează 
„dealuri magnetice". 
După erupție, cîmpuri
le se simplifică din 
nou. Energia magnetică 
care dispare în cadrul 
erupțiilor corespunde în 
oarecare măsură ema
nației de energie care 
se manifestă sub formă 
de radiații cosmice. 
Deocamdată nu se știe 
cum se petrece această 
transformare a energiei.

Razele X se afirmă 
în defectoscopia in
dustrială. Iată origi
nala radiografie (1,5 
mXM m) a 
motor de avion 
reacție.

Medicina aerona
utică se folosește de 
acest robot cu „cre
ier" și „măruntaie" 
electronice pentru a 
studia acțiunea ac
celerației asupra or
ganismului omenesc.

ESTE POSIBILĂ VEDEREA CU DEGETELE ?

Televiziunea în circuit închis poate ii de mare ajutor în pedagogie. Nu 
de mult, 300 de viitori profesori, studenți ai Universității din Londra, au 
urmărit cu ajutorul ei comportarea unor copii care se aflau într-o încă
pere separată. După cum se poate observa, pe copii nu-i impresionează 

deloc că sînt „priviți” de aparatul de luat vederi

• Fotoreceptori 
senzație «Un

Acum un sfert de veac, într-un articol 
publicat în „Nouvelle Revue Franțaise", 
scriitorul Jules Romains, pedagog de pro
fesie, preocupat de educația simțurilor, 
susținea că pielea omului ar conține dis
pozitive și structuri de ordin microsco
pic, dotate cu funcția de a percepe vi
zual obiecte exterioare, fără ajutorul 
ochilor. Recent, în „La Presse Medicale" 
(1964), el a revenit asupra temei vede
rii para-opfice care acum 40 de ani a 
dat naștere la discuții aprinse. Reactua
lizarea a fost determinată de relatarea, 
mai întîi în presa sovietică, apoi în cea 
internațională, a cazului unei tinere fete, 
Roza Kulesciova din Nijni-Taghil, un 
oraș industrial din Ural. Ea reușise să 
citească un text cu degetele. Avînd un 
orb în familie, Kulesciova învățase, pen
tru a-i veni în ajutor, sistemul Braille, 
exersîndu-și la maximum simțul tactil. Nu 
mică i-a fost surprinderea cînd a desco
perit că este în stare să recunoască, ea 
însăși, cu ochii închiși, nu numai carac
terele sistemului Braille, dar și literele 
tipărite din ziare și cărți. După un timp, 
făcînd exerciții continue, a reușit să recu
noască chiar și culorile. Curînd a fost 
descoperit un caz asemănător : fetița 
Lena Bliznova, de 9 ani, care, legată la 
ochi, reușea să separe dintr-un pachet 
de cartoane cartoanele albe de cele 
negre. Supusă unui control științific la 
clinica din Harkov, s-a constatat că ea 
posedă o vedere para-optică și mai per
fectă decît Roza Kulesciova, că recu
noaște fără greșeală literele și culoarea 
lor. Ulterior, cercetătorii sovietici au des
coperit facultatea de a vedea cu pielea 
și la alte două tinere fete, Vera Petrova 
și Nadia Lobanova.

In Statele Unite, Marion Guilldam, 
profesor de Igienă la un colegiu din

în piele • Cazuri care au stîrnit 
simț rămas în stare embrionară

Prof. dr. Petre VANCEA
Membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

a descoperit printre ele- 
o tînără, Patricia Ainsworth, 
identifice prin pipăit nu nu-

i, ci și culoarea lor. Sen- 
Roza”

Rene Maublanc, celălalt coautor al cărții, 
care îl asistase în experiențele sale, să 
se ocupe el de această oarbă. Exercițiile 
au durat cîteva luni de zile. A fost o 
muncă grea, plină de momente de des
curajare și adîncă desnădejde, dar pînă 
în cele 
nat de
Heyn a reușit într-adevăr, la sfîrșiful șe
dințelor de educație par..-optică, să vadă 
literele alfabetului, uneori să distingă pe 
profesorul ei, iar înfr-o zi să perceapă 
propria ei siluetă într-o oglindă.

Pentru explicația acestor fapte s-a pus 
din nou în discuție ipoteza emisă de Ju
les Romains că pielea omului ar conține 
anumite dispozifive și structuri de ordin 
microscopic — ocele — care permit 
perceperea obiectelor exterioare fără 
intervenția retinei. In compoziția acestor 
ocele, care se aseamănă cu „organitele" 
descrise de prof. Ranvier încă la sfîrșitul 
secolului trecut, intră o celulă mare, de 
formă ovulară, o fibră nervoasă și o ex
pansiune nervoasă înrudită ca structură 
cu retina oculară. Agentul care excită 
ocelele este tot lumina. Opacitatea, 
transparența, transluciditatea obiectelor 
și chiar reflectarea imaginilor în oglindă 
sînt percepute și interpretate de ocele, 
adevărați ochi rudimentari, ca și în ve
derea obișnuită, variațiile de intensitate 
ale luminii avînd același efect asupra lor 
ca și asupra retinei. Fiecare ocelă poate 
să formeze o imagine grosolană ; toate 
imaginile fiind culese sistematizat, grație 
dispoziției congenitale a fibrelor nervoa
se, prin fuziunea mai multor imagini se 
alcătuiește o imagine centrală cuprin
zătoare. Zona de piele necesară produ
cerii vederii parâ-optice pare să varieze 

- între cîțiva emp și un dmp de piele,

din urmă efortul a fost încunu- 
rezulfate extraordinare. LeilaOwensboro, 

vii săi pe 
în stare să 
mai obiectele, 
zajia stîrnită de „fenomenul Roza" în 
U.R.S.S. a determinat pe foștii profesori 
ai Patriciei Ainsworth s-o supună, după 
25 ani, acelorași probe ca și în timpul 
școlarităfii. Ea a răspuns cu o perfectă 
siguranfă la toate testările făcute.

Cercetările au continuat atît în U.R.S.S. 
cît și în S.U.A. Profesorul american de 
psihologie dr. Gregory Razran a făcut o 
călătorie la Moscova pentru a asista la 
probele la care era supusă Roza Kules- 
ciova. întors în Statele Unite, a examinat 
în ce privește vederea para-optică pe 
elevii săi. Un alt profesor, dr. Richard 
Youtz, impresionat de răspunsurile Patri
ciei Ainsworth, a investigat și el elevii 
unui colegiu asupra vederii para-opfice, 
ajungînd la concluzia că cel pujin 10 la 
sută dintre ei posedă facultatea de a ve
dea vag cu pielea.

Exisfen|a vederii extra-retiniene a mai 
fost relatată pe larg într-o lucrare apăru
tă în 1926 în editura Gallimard (Paris): 
„învă)area vederii prin piele de către o 
oarbă". Leila Heyn, coaufoarea cărfii, o 
tînără americană, își pierduse vederea 
încă la vîrsta de un an și jumătate. A- 
flînd de experiențele lui Jules Romains, 
i-a solicitat s-o accepte la exercițiile lui 
de educație para-optică. Scriitorul fran
cez fiind împiedicat de boală, a rugat 
pe prietenul său, profesorul de filozofie fără a se putea spune dacă pipăitului îi

revine vreun rol. Percepjia culorilor, în 
vederea para-optică, este calitativ iden
tică cu percepția retiniana.

După părerea unor oameni de știinfă, 
ocelele, elementele microscopice din 
epidermă, ar putea fi considerate un fel 
de ochi rudimentar, un simf rămas în 
stare embrionară și pus în umbră de 
funejia vizuală mult mai perfecționată a 
ochiului.

De altfel, studiul originii ochiului la 
vertebrate oferă numeroase argumente 
pentru susfinerea acestei teze. La unii 
pești primitivi (myxinoizii, ciclostomii, 
ammocetii) se pot descoperi, înfundafi 
sub piele, ochi de dimensiuni extrem 
de reduse, inferiori uneori chiar și ochi
lor din stadiul embrionar al unor verte
brate. Sînt ochi regresivi, adevărate ves
tigii de organe. La specia „myxina glu- 
tinosa”, de pildă, ochii au un diametru 
de o jumătate de mm, la un corp lung 
de 0,20 cm. Retina acestor ochi este 
foarte subfire, nu are încă o structură 
care să-i permită să funcționeze, iar foi
ța ei externă este lipsită de pigment. 
Nervii optici, deși foarte subfiri, înmă
nunchează totuși cîteva fibre nervoase. 
Unele larve de amfibii sau chiar unele 
specii de amfibii adulte au și ele un a- 
semenea ochi, profund înfundat sub pie
le, dispunînd de toate caracteristicile 
unui ochi primitiv, autonom. Ipoteza lui 
Jules Romains pare deci verosimilă, ve
derea para-optică devenind posibilă gra
fie existentei îh piele a unor fotorecep- 
tori care n-ar fi altceva decît acei „ochi" 
înfundafi sub piele, descoperifi la unele 
specii primitive de vertebrate.

In prezent, atenfia oamenilor de știinfă 
este din nou îndreptată asupra vederii 
extra-retiniene, dat fiind că există în 
lume 10 milioane de orbi, dintre care 
peste 7 milioane au contractat această 
invaliditate în războaie. Se consideră că 
la orbi funefia para-optică prezintă ace
leași caracteristici ca la văzători, doar că 
se află într-o stare de latenfă din care 
ar putea fi deșteptată prin exercifii spe
ciale. Nu este exclus ca amplificarea 
studiilor legate de dezvoltarea vederii 
para-optice să le poată aduce, în cele 
din urmă, un real folos.

Pe scurt
■ Un grup de cercetători so

vietici a descoperit așa-nu- 
mitul efect electronic-termomag- 

netic, cu ajutorul căruia pot fi 
studiate proprietățile fizice ale cor
purilor solide. Pe baza acestui e- 
fect au putut fi construite și noi 
tipuri de aparate de radiorecep- 
ție care se disting printr-o sen
sibilitate deosebită, de sute de ori 
mai mare decît a aparatelor obiș
nuite.

■ S-a constatat recent că ma
reele influențează convorbi

rile telefonice. Măsurătorile au 
arătat că tensiunea electrică pe 
cablu atinge valoarea maximă în 
timpul fluxului, convorbirile 
transmițîndu-se în această pe
rioadă in condițiile cele mai 
bune.

■ Proprietatea seieniului încăr
cat electric de a se descărca 

atunci cînd e iluminat își gă
sește aplicare într-o metodă de 
scriere ultrarapidă. Astfel, dacă 
pe un strat subțire de seleniu 
depus pe o placă metalică și în
cărcat electric se proiectează 
imaginea literei, stratul va reține 
această imagine. Principiul și-a 
dovedit utilitatea in înregistrarea 
ultrarapidă a rezultatelor mași
nilor electronice de caicul.

■ O nouă metodă de studiere a 
funcționării unor organe in

terne a fost elaborată de cerce
tători americani. Ei înserează în 
peretele toracic al unor animale 
de experiență anesteziate mici 
discuri din material plastic trans
parent. Prin aceste „ferestre" se 
pot observa și chiar filma țe
sutul pulmonar, arterele și vene
le în timpul respirației etc.

■ Pentru a cunoaște repede și 
cu precizie compoziția chimi

că a unor substanțe, un grup de 
specialiști din Anglia a realizat 
un aparat automat bazat pe prin
cipiul analizei fluorescente cu 
raze X. Sub acțiunea acestor raze, 
corpul de analizat începe să ira
dieze potrivit cu natura chimică 
a elementelor componente, inde
pendent de legăturile chimice 
dintre atomi. Determinarea fie
cărui element durează circa 15 
secunde și pot fi puse în evidență 
concentrații de 0,0001 la sută.

■ Fibrele sintetice care prin 
aspectul lor se apropie cel 

mai mult de lină sînt cele recent 
realizate în Japonia. Ele re
prezintă un amestec a doi poli
meri, clorura de polivinil și al
coolul polivinilic, menținuți timp 
de 18 ore într-o soluție de sodă 
caustică. Firul este obținut prin 
filare din emulsie și coagulare, 
este rezistent la acizi și alcooli și 
se folosește la fabricarea stofe
lor.

un Iodul nu se află în natură 
numai în vegetația marină 

sau în unele ape subterane, ci și 
în minereurile metalelor neferoa
se. Prezența sa a fost constatată 
în zăcăminte de minereuri poli- 
metalice din Kazahstanul de r^Să. 
rit. Se prevede că iodul extra*  „ț, i 
această materie primă va co. . 
mult mai puțin decît cel obținut 
prin prelucrarea plantelor ma
rine.

■B In Republica Arabă Unită a 
“ fost creat un Institut de cer
cetări în domeniul electronicii. El 
este primul în genul său din O- 
rientul Mijlociu și Africa. Aici 
se vor efectua lucrări științifice 
în domeniul tehnicii, informații
lor și televiziunii, meteorologiei, 
navigației și cercetărilor cosmice.

HLa nord de capitala Afganis
tanului, Kabul, a fost dat în 
folosință unul din tunetele si

tuate la cea mai mare altitudine 
din lume : 3 008 metri deasupra 
nivelului mării. Prin el trece șo
seaua care leagă orașul Kabul de 
portul fluvial Ksyl Kala, din nor
dul țării, scurtînd legătura din
tre aceste orașe cu 200 kilome
tri.



Nr. 6532 S C IN T E 1 a Pag. 5

O DELEGAȚIE CONDUSĂ DE TOE. GIL GASTON MARIN
A PIECAT EA MOSCOVA

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala plecînd la Moscova o 
delegație condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
care va purta discuții privind co
laborarea economică dintre R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică pe pe
rioada 1966—1970.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de Constantin Tuzu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Bujor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei, Gheorghe Pele, adjunct

In pregătirea Congresului „APIMONDIA"
între 10—15 februarie a avut loc la 

București și Sinaia ședința de lucru 
a Comitetului de coordonare a celui 
de-al XX-lea Congres internațional 
— jubiliar — de apicultură. Membrii 
comitetului, reprezentanți ai asocia
țiilor respective din 10 țări, au dez
bătut și stabilit programul de des
fășurare a congresului pe care anul 
acesta îl găzduiește țara noastră. Lu
crările se vor desfășura pe comisii 
de specialitate — biologie, botanică, 
patologie, economie, tehnologie și 
utilaj apicol. Referatele și comuni- 
< •'•ile vor fi prezentate în ședințe 
j „nare și vor trata probleme actua
le ale producției apicole. Metodica 
de cercetare științifică în acest do
meniu va fi dezbătută în cadrul unui 
simpozion.

Programul congresului prevede, de 
asemenea, excursii științifice și vizi
tarea unor institute de cercetări, sta
țiuni experimentale, stupine și bazi
ne melifere.

Cu prilejul congresului va fi orga

PREMIERA UNUI NOU FILM 
ROMINESC

La cinematograful „Republica" 
din Capitală a avut loc luni seara 
premiera noului film romînesc „Să
rutul", realizat de regizorul Lucian 
Bratu, după un scenariu al scriito
rului Alecu Ivan Ghilia. în rolurile 
principale : Grațiela Albini și Ema- 
noil Petruț, alături de care mai a- 
par Maria Cupcea, Gheorghe Novac, 
Elisabeta Preda, Dinu Gherasim, 
Constantin Guriță, Stela Popescu și 
Emil Bozdogescu. Principalii reali
zatori ai filmului au fost prezentați 
publicului.

(Agerpres)

S-au încheiat campionatele 
europene de patinaj artistic

MOSCOVA 15 (Agerpres). — întrece
rile celei de-a 56-a ediții a campionate
lor europene de patinaj artistic s-au în
cheiat aseară la Moscova o dată cu pre
zentarea exercițiilor liber alese în proba 
individuală (bărbați). Patinatorul austriac 
Emmerich Danzer, situat pe locul înfîi 
după exercițiile obligatorii, și-a păstrat 
pozifia fruntașă. Alain Calmat (Franța), 
fost campion al continentului, a cîștigat 
medalia de argint, iar cea de bronz a 
revenit austriacului Peter Jonas. Reamin
tim că titlurile de campioni europeni la 
elelalte probe au revenit următorilor 

concurenfi : dansuri : Eva Roman și Pavel 
Romdn (R. S. Cehoslovacă) ; perechi : 
Ludmila Belousova și Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.) ; individual femei : Regine 
Heitzer (Austria).

Competiții în Capitală
HOCHEI. — în cursul acestei săp- 

tămîni va evolua în Capitală, pe pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust", echipa sovietică de hochei pe 
gheață Traktor Celiabinsk. Ho- 
cheiștii sovietici vor susține trei în- 
tîlniri (la 18, 20 și 21 februarie) în 
compania unor echipe care urmează 
să fie desemnate de federația de 
specialitate.

VOLEI. — Astăzi, de la ora 17,30, 
în sala Giulești se dispută meciul 
masculin de volei dintre echipele 
Rapid București și Minerul Baia 
Mare.

BOX. — Sala Dinamo din Capi
tală va găzdui astă-seară, de la ora 
19, reuniunea semifinalelor fazei 
orășenești a campionatului republi
can de box-juniori. în program 
figurează 13 întîlniri.

Din sportul
• Pe pîrtiile stațiunii Karpacz (Sile- 

zia) s-au disputat campionatele euro
pene de skeleton (săniuțe) rezervate ju
niorilor. Iată numele campionilor: mas
culin: Eugeniusz Sliwa (R. P. Polonă) 
4’49’’ 1/10; feminin: Wieslawa Marty- 
’-yt (R. P. Polonă) 4’49’’. în proba de să- 
aiuțe pentru două locuri titlul a reve
nit perechii Gerhard Vater-Reinhard 
Bredow (R.D.G.).

• într-un meci retur din cadrul op
timilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la volei (masculin), echi
pa bulgară Miner Pernic a întrecut for
mația iugoslavă Zelesniciar cu scorul 
de 3—0 (15—9, 15—6, 15—7). Prima 
partidă s-a încheiat cu scorul de 3—0 
în favoarea sportivilor iugoslavi, dar 

al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor minis
tere economice și ai C.S.P. A fost 
de față I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★

La sosirea la Moscova, pe aero
portul Șeremetlevo, oaspetele a fost 
întîmpinat de P. Lomako, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și alte per
soane oficiale, precum și de Titus 
Sinu, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romine la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

nizată și prima expoziție-tîrg inter
național de apicultură.

Tot între 10—15 februarie a avut 
loc și ședința Consiliului executiv al 
Federației internaționale a asocia
țiilor de apicultură (Apimondia). 
Consiliul executiv a acceptat primi
rea ca membri ai Apimondiei a aso
ciațiilor naționale de apicultură din 
Rhodesia de sud, Irlanda, R.P.D. Co
reeană, Republica Malgașă și Mexic.

Consiliul a ales organele de condu
cere ale Apimondiei. Președinte a 
fost ales prof. univ. V. Harnaj, pre
ședintele Asociației crescătorilor de 
albine din R.P. Romînă, vicepre
ședinți Robert Bancker (S.U.A.) și 
Reymond Borneck (Franța), iar se
cretar general dr. Silvestro Canna- 
mela (Italia).

Au fost stabilite, de asemenea, pla
nul de activitate a Apimondiei, da
tele adunărilor generale, participa
rea Federației la acțiunile F.A.O., 
U.N.E.S.C.O., ale Oficiului interna
țional al epizootiilor și altor orga
nisme internaționale.

(Agerpres)

Drumuri forestiere
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în 

regiunea Argeș se desfășoară ample lu
crări de amenajare și construire de dru
muri forestiere moderne, pentru ușura
rea transportului materialului lemnos 
din pădure. în anul care a trecut au 
fost construite 162 de km de drumuri. 
Noile trasee de pe văile Dîmboviței, 
Topologului și Lotrului au căpătat nu 
numai o utilizare forestieră, dar și tu
ristică. Pentru acest an este prevăzut 
a se construi încă 240 km, lungimea 
drumurilor forestiere noi în regiune va 
ajunge la circa 1 500 km. Vor fi conti
nuate lucrările la căile de acces care 
vor permite punerea tn valoare a im
portantelor bazine forestiere de la 
Vîlsani, Topolog și Rîul Doamnei.

Trei maeștri ai sportului comentează 
concursul de sală al atleților juniori
In Capitală a avut loc sîmbătă și 

duminică un concurs atletic pe teren 
acoperit, la care au luat parte ju
nioare și juniori din aproape toate 
regiunile țării. In legătură cu acest 
prim concurs atletic de amploare, 
iată citeva aprecieri ale unor 
maeștri ai sportului.

Lector univ. Zeno Dragomir : „Ca 
fost săritor cu prăjina, în prezent 
pasionat al acestei probe, țin să re
marc în primul rînd comportarea 
tînărului Dumitru Marin, de la clu
bul Rapid care, sărind 4,14 m, a de
venit liderul „prăjiniștilor" noștri 
juniori. Noul recordman se anunță 
un element de viitor ; el pose
dă în bună parte tehnica săriturii 
propriu-zise, mînuiește corect pră
jina de fibră. La celelalte probe de 
sărituri am constatat participarea 
numeroasă la lungime fete (dar nu 
și valoarea rezultatelor, exceptînd, 
bineînțeles, recordul Gabrielei Rădu- 
lescu). Sala Floreasca II se dovedește 
neîncăpătoare pentru astfel de con
cursuri. Mă gîndesc însă că sala 
clubului „Steaua", din calea Plevnei, 
ar fi mai potrivită pentru reuniuni 
atletice".

Dr. Ion Wiesenmayer : „Probele 
de alergări — sprintul în special — 
au ocupat cea mai mare parte a pro
gramului concursului. în seriile de 
50 m plat au participat circa 120 de 
băieți și fete. Este îmbucurător fap
tul că selecția sprinterilor a fost mai 
bună ca în alte ocazii similare. Re
zultatele — chiar dacă n-au atins 
un .nivel prea înalt — au arătat va
loarea apropiată, în general bună, a 
cîtorva zeci de sprinteri. Să sperăm 
că din această masă de tineri 
vor răsări și unii performeri. 
Mai frumoase decît sprintul pur au

internațional
pentru sferturile de finală ale compe
tiției s-au calificat voleibaliștii bulgari, 
care au un punctaveraj mai bun.

• Cu prilejul campionatelor de atle
tism pe teren acoperit ale R. D. Ger
mane au fost stabilite două performan
țe de valoare internațională. Astfel, în 
proba de 1 500 m atletul german Juer- 
gen May din Erfurt a realizat 3’42” 
4/10 (cea mai bună performanță euro
peană). Cea mai bună performanță 
mondială în această probă este de 
3’41’’ 6/10 și aparține americanului Tom 
O’Hara. Siegfried Herman a corectat 
cea mai bună performanță mondială de 
sală în proba de 3 000 m, realizînd 
7’53” 2/10. Vechea performanță de 
7’57’’ 2/10 aparținea lui Jazy.

informații
PRIMIRI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI

Luni 15 februarie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Constantin Tuzu, a primit 
în audiență protocolară pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, Mohamed Fahmy Hamad, și 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Franței la București, 
Jean Louis Pons.

în aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Tuzu, a primit în audiență de ră
mas bun pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Indoneziei 
la București, Sukrisno, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din R. P. 
Romînă.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„ISTORIA GRAVURII ITALIENE"

Luni la amiază s-a deschis în Ca
pitală, în sala Dalles, expoziția „Is
toria gravurii italiene" (sec. XVI— 
XIX) organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă în ca
drul programului de schimburi cul- 
tural-științifice dintre R. P. Romînă 
și Italia. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul artistul poporului Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiștilor 
plastici, Niccolo Moscato, ambasado
rul Italiei în R. P. Romînă, și Ores- 
te Ferrari, istoric de artă din Italia, 
aflat în țara noastră cu ocazia des
chiderii acestei expoziții.

(Agerpres)

evidențiat preocuparea specială a 
unor antrenori pentru creșterea 
elementelor de perspectivă, 
mărul juniorilor talentați și, 

măsură, 1—1

e vorba de aruncarea greutății — 
i-a prilejuit constănțeanului Lu- 
chian George o frumoasă afirmare ; 
cu 16,54 m, el a stabilit un valoros 
record republican, superior cu peste 
1 m vechiului record. Ne bucură, 
firește, faptul că tot mai numeroși 
tineri și tinere practică și în timpul 
iernii atletismul. Din păcate însă, 
numărul mare de participanți la 
concursul din sala Floreasca a in

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
CONFERINȚA DE LA LIMA 
A ȚARILOR LATINO-AMERICANE
DIE ANDERE

iSEXTrnsra

Săptămânalul vest-german „DIE AN- 
DERE ZEITUNG" a publicat un arti
col referitor la conferința economică la- 
tino-americană de la Lima :

19 țări latino-americane — se arată 
în articol — au semnat declarația de 
la Lima privitoare la constituirea „Co
misiei speciale pentru coordonarea eco
nomică latino-americană". (C.E.C.L.A.). 
Acest nou organism are menirea să în
lesnească dezvoltarea economică a ță
rilor respective și să facă posibilă o 
apărare în comun a intereselor latino- 
americane pe piața mondială. C.E.C.L. A, 
constituie un răspuns în cadrul vechii 
dileme a Americii Latine, între o poli
tică economică „activă" și „o politică 
a ajutorului economic".

Pentru America Latină, această dile
mă se oglindește în mod concret în 
deosebirile dintre recomandările Confe
rinței mondiale pentru comerț și dez
voltare de la Geneva și programul a- 
merican al „Alianței pentru progres", 
program care, la sesiunea Consiliului 
economic și social interamerican de la 
Lima, a fost aspru criticat de către mi
niștri ai economiei, comerțului și de 
externe ai țărilor latino-americane, pre
cum și de către comisiile de experți 
care s-au întrunit înaintea comisiei mi
nisteriale. „Alianța pentru progres", 
sprijinită de regimuri subordonate 
S.U.A., a fost atacată de Mexic și Pa
nama. Nu încape nici o îndoială că, la

Pe scena Gibraltarului
THE FINANCIAL TIME’S

Ziarul ,,FINANCIAL TIMES” scrie ur
mătoarele despre situația din Gibraltar :

Refuzul autorităților spaniole de a per
mite englezilor care lucrează în Gibral
tar să continue a locui în Spania este 
ultima măsură în cadrul «asediului» spa
niol din ultimele 3 luni asupra Gibral
tarului. Măsura a urmat după refuzul An
gliei, din luna trecută, de a da curs ce
rerii adresate O.N.U. de către Spania, 
privind începerea de discuții în proble
ma Gibraltarului, potrivit recomandărilor 
făcute anul trecut de Comitetul special 
al O.N.U. pentru problemele colonialis
mului. Reacfia britanică a constituit o 
reafirmare a refuzului de a negocia atî- 
ta timp cît la frontiera dintre Gibraltar 
și Spania dăinuie o situație «anormală».

Această situație «anormală» durează 
din momentul cînd autoritățile spaniole 
au impus la graniță controale vamale și 
polițienești foarte severe. Acum s-a a- 
juns ca frontiera să fie practic închisă 
pentru traficul auto. De asemenea au fost 
anulate licențele de export spre Gibral
tar, cu excepfia fructelor și legumelor. 
Generalul Franco nutrește un puternic 
interes personal fața de Gibraltar și pen
tru el timpul presează. Întreaga situație 
este complicată și mai mult de refuzul 
guvernului de la Madrid de a admite că 
restricțiile vamale au un alt scop decît 
a evita contrabanda. Guvernul Gibralta
rului, fără a nega că se efectuează o a-

TRANSPLANTARE REUȘITA

De doi ani cîinele Bratik trăiește 
cu o labă transplantată de la un alt 
cîine. Laba „străină" s-a adaptat per
fect și a devenit o parte a organismu
lui lui Bratik. Circulația sanguină se 
face în bune condiții, mușchii extre
mității transplantate se contractă și se 
destind, pielea este sensibilă la exci
tații. Cîinele retrage laba sub un im
puls electric ușor. Experiența de trans
plantare a fost efectuată după înde
lungi pregătiri, în ianuarie 1964 la 
Moscova de către Anastas Lapcinski, 
șeful laboratorului de transplantare a 
organelor, de la Institutul central de 
traumatologie și ortopedie.

STUDII ASUPRA PROTONULUI
Atomiștii francezi de la Centrul de 

cercetări atomice din Saclay și cei 
britanici de la „Rutherford Laboratory" 
au hotărît să-și unească eforturile și

Festivalul zăpezii este un gen de distracție a locuitorilor insulei .
Hokkaido (Japonia), la care imaginația și măiesiria sînt prezente deo- junge pină la 1/0 km; consumul 13,5 
potrivă chiar și cind e vorba să transforme gheața în... automobilei, de benzină pe oră.

scurt timp după aceasta, cei vizați s-au 
răzbunat împotriva statului Panama, a- 
tunci cînd au anunțat intenția de a 
construi, în colaborare cu patru țări la
tino-americane, un al doilea canal in- 
teroceanic. Aceasta s-a făcut cu scopul 
de a fringe rezistența politică și eco
nomică a statului Panama și de a ex
ploata lipsa de unitate a latino-ameri- 
canilor, potrivit principiului „dezbină și 
stăpînește".

Acapararea monopolistă a tinerei in
dustrii latino-americane de către con
cernele din S.U.A. a fost, de asemenea, 
aspru criticată atît în cadrul conferin
ței de la Lima, cît și în afara ei. Nu 
va fi de mirare dacă țărilor ai căror 
reprezentanți au adresat asemenea cri
tici, li se va răspunde prin presiuni 
mult asemănătoare metodelor folosite 
față de Panama.

La Geneva s-a subliniat în mod clar 
că America Latină își poate asigura o 
dezvoltare economică numai printr-o 
participare mai intensă și în condiții de 
egalitate la comerțul mondial, în timp 
ce „Alianța pentru progres", care re
comandă ajutorul financiar drept o 
formulă magică, nu rezolvă problema de 
a se înfrîna într-un mod satisfăcător 
creșterea continuă a datoriilor republi
cilor latino-americane.

Declarația de la Lima arată că latino- 
americanii acceptă principiile de la Ge
neva, fără însă a respinge în totalitatea 
ei „Alianța pentru progres".

C.E.C.L.A. urmează a se călăuzi după 
următoarele principii:

1. Respectarea liniilor directoare fun
damentale ale Conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare; 2. Recu
noașterea necesității de a întări din 
punct de vedere economic unitatea ță
rilor neangajate (latino-americane); 3. 
Recunoașterea necesității de a traduce

numită contrabandă, refuză să ia măsuri 
pînă cînd spaniolii nu-și vor revizui ati
tudinea. O mare parte a contrabandei, 
se spune, este încurajată și se face cu 
știința funcționarilor vamali spanioli.

Pentru cei 25 000 de locuitori ai Gi
braltarului, aceste restricții sînt o ame
nințare a întregului lor mod de trai. Din 
punct de vedere social și economic, lo
cuitorii Gibraltarului au fost dependenți 
de o frontieră liberă cu Spania. In mo
mentul de față nu există nici o proba
bilitate că situația se va schimba ; Gibral- 
iarul se pregătește să se transforme — 
din peninsulă, în insulă.

Efectele controalelor spaniole nu se 
resimt prea mult. In afară de lipsa tem
porară a unor materiale de construcții, 
locuitorii Gibraltarului au descoperit că 
multe lucruri pot fi aduse mai ieftin din 
Maroc decît din Spania. Efectele contro
lului asupra vehiculelor se resimt însă 
mai serios. Vara trecută înfr-o zi de lucru 
treceau cîte 1 500 de mașini. Turismul, 
care are o importanță vitală pentru Gibral
tar, este astfel puternic amenințat. Apro
ximativ 56 la sută din pasagerii care ate
rizează pe aeroportul din Gibraltar, se 
îndreaptă spre Spania. Reținerile de bi
lete de avion pentru Gibraltar au scăzul 
în ultimul an cu 25 la sută.

Dar pentru moment orașul de pe sfîn- 
că nu se poate baza numai pe forțele 
sale. Gibraltarul mai contează pe 
9 000—10 000 de muncitori care frec 
zilnic frontiera venind din Spania. Ei în
deplinesc aproape toate muncile manua
le și mulți sînt angajați în port. Locui
torii Gibraltarului sînt funcționari sau se 
ocupă cu comerțul.

Nu există însă nici o garanție că în- 
tr-o bună zi Spania nu va închide com-

mijloacele de cercetare pentru a ex
plora protonul. In cursul unor expe
riențe, care vor avea loc timp de 
doi ani, vor fi luate peste 1 milion 
de clișee ale acestei particule a ato
mului, care reprezintă a mia parte 
dintr-o miliarclime de milimetru. Ex
plorarea protonului reprezintă princi
palul obiectiv și, poate, ultima etapă 
în cercetările pe care le fac fizicienii 
pentru descoperirea sîmburelui mate
riei. Din cele peste 100 de particule 
care se cunosc astăzi numai patru 
sînt stabile: protonul, electronul, 
neutronul și fotonul. Acesta din urmă, 
însă, nu are masă în mod practic, iar 
electronul este de 200 de ori mai ușor 
decît protonul.

„AUTOSTRADA FLORILOR"

în Italia a început construcția 
„Autostrăzii Florilor", care se în
scrie în itinerarul european Londra — 

în viață recomandările practice ale Con
ferinței de la Geneva. în această ac
țiune C.E.C.L.A. urmează să găsească 
un numitor comun pentru interesele 
statelor membre și, concomitent, să re
comande acțiuni comune în domeniul 
dezvoltării economiei și comerțului 
mondial.

în acest fel, America Latină a dez
văluit fără înconjur contradicțiile fun
damentale ale relațiilor interamerica- 
ne: pe de o parte, eforturile insistente 
ale S.U.A. de a-și menține monopolul 
economic și politic în America Latină 
și, pe de altă parte, năzuințele celor 
200 milioane de latino-americani care 
tind spre emancipare economică și o 
politică de sine stătătoare. Centrul de 
greutate al acestei lupte se mută acum 
din sfera politică spre cea economică.

în America Latină investițiile de ca
pital particular nord-american se ridică 
la 12,5 miliarde dolari. Peste 40 la sută 
din exporturile latino-americane se în
dreaptă spre S.U.A. și peste 80 la sută 
(aproximativ un miliard de dolari) din 
afluxul anual de capital străin în America 
Latină provin din această țară.

De aceea, declarația de la Lima con
stituie un instrument important pe ca
lea spre eliberarea economică. Dorința 
de a se călăuzi după „spiritul de la 
Geneva" arată că țările latino-amerioa- 
ne vor să învingă izolarea continentală 
și închistarea în cadrul emisferei.

Desigur că S.U.A. nu urmăresc cu 
pasivitate aceste năzuințe. La Lima, 
opoziția lor față de spiritul de la Ge
neva și-a găsit cea mai puternică ex
presie atunci cînd Thomas C. Mann, 
subsecretar de stat pentru problemele 
interamericane, a cerut latino-america- 
nilor, într-o formă ultimativă, să res
pingă linia directoare a Conferinței 
mondiale de la Geneva. Singurul re
zultat al acestei intervenții a fost că 
opoziția latino-americanilor față de în
cercările de patronare de către Wa
shington a crescut și mai mult. Toate 
indiciile arată că politica economică 
nord-americană față de America Latină 
a nimerit într-un nou impas.

plet granița pentru spanioli. De fapt, nu
mărul muncitorilor spanioli care lucrează 
în Gibraltar descrește treptat, deoare
ce autoritățile spaniole nu au mai elibe
rat permise noi din 1954. Anticipînd 
această scădere a numărului muncitori
lor, Gibraltarul reduce nevoile sale de 
muncă manuală prin raționalizare și me
canizare. fn același timp, guvernul caută 
alte surse de mină de lucru din Maroc, 
Malta și în special din Portugalia.

Dacă restricțiile vamale sînt considerafe 
drept «o problemă locală», aceasta nu 
înseamnă că spaniolii locali sînt cei care 
cîștigă de pe urma lor.

Controale la frontiera dintre Gibraltar și Spania

Paris — Nisa — Genova — Roma — 
Siracuza. Prima fază a lucrărilor cu
prinde distanța între Pont-San-Louis 
(granița între Franța și Italia) și Ven
timiglia, care va avea o lungime de 
nouă kilometri. Ventimiglia va fi pri
ma din cele 13 puncte de pornire 
de-a lungul celor 114 km cît repre
zintă prima parte a autostrăzii.

TIRGUL JUCĂRIILOR

La Niimberg s-a deschis cel de-al 
16-lea Tîrg internațional al jucăriilor. 
Un număr de 1061 de firme expun 
produsele lor la acest tîrg considerat 
a fi cel mai mare din lume în genul 
său. La acest „paradis al copiilor" nu 
au acces copiii, ci numai oamenii de 
afaceri.

UN MOTOCICLIST ORIGINAL

Cînd Johny iese la plimbare, pietonii 
nu numai că se dau la o parte din ca
lea lui, dar chiar o iau la goană. O 
maimuță pe motocicletă nu le inspiră 
prea multă încredere.

După o dresură îndelungată, Johny, 
cimpanzeul grădinii zoologice din co
mitatul englez Lester, a învățat să con
ducă o motocicletă și chiar, zice-se, să 
respecte legile circulației. Totuși pie
tonii nu sînt prea convinși de aceasta 
și preferă să se afle cît mai departe 
de originalul motociclist.

MINICOPTERE PENTRU AFRICA

O uzină din Worcester (Africa de 
sud) fabrică elicoptere pentru o sin
gură persoană. Ele sînt mult aprecia
te de medici, geologi și pompieri, de
oarece minicopterele reprezintă un 
foarte util mijloc de transport în 
Africa. Performanțele aparatului : 100 
km pe oră regim normal, putînd a-

Apropiere 
economică 
între cele două 
Irlande

Corespondentul ziarului „Le Monde“ 
la Dublin scrie :

începutul unei noi ere în relațiile din
tre Republica Irlanda și Irlanda de Nord * *)  
este confirmat de vizita lui O'Neill, șeful 
guvernului din Belfast, făcută primului 
ministru al Republicii Irlandeze, Lemass, 
ca și de aprobarea dată de cele două 
parlamente politicii de apropiere eco
nomică între cele două țări. De atunci 
mai mulți membri ai celor două guverne 
au luat contacte personale. Săptămîna 
trecută ministrul comerțului din cabinetul 
O'Neill a plecat la Dublin pentru a dis
cuta cu ministrul comerțului, Lynch, des
pre punctele de plecare a colaborării 
celor două țări pe tărîmul industriei și 
comerțului. El va fi urmat, în curînd, de 
ministrul agriculturii, West, care va veni 
la Dublin să discute despre cooperarea 
în sectorul agricol.

Tradiționalele simboluri ale primă
verii — mărțișoarele — și-au făcut 
apariția înaintea ghioceilor. Ieri 
s-au pus în vînzare la dilerite uni
tăți comerciale, primele mârțișoare 
ale anului. Micile obiecte sîițt sculp
tate în os, pictate pe sticlă șl lemn 

Foto : M. Cioc 

fost totuși alergările de garduri- 
băieți. Ilieșu, cu 7,4 sec. (în serii) și 
apoi, în finală, Hidioșanu și Suciu, 
cu 7,3 sec., au întrecut vechiul re
cord de sală al juniorilor".

Prof. Dumitru Constantin, secre
tar general al F.R.A. : „Concursul 
de sală al celor mai buni juniori a

Nu- 
și, în- 

tr-o anumită măsură, rezultatele 
înregistrate sînt dovezi grăitoare. 
Reprezentanții Clubului sportiv șco
lar București au dominat întrece
rile. La băieți s-au mai remarcat 
sportivii de la Dinamo, S.S.E. 1 
București, S.S.E. Constanța, Viito
rul, iar la fete — S.S.E. 2 București, 
S.S.E. Brașov etc. Singura probă de 
aruncări din cadrul concursului — 

fluențat obținerea unor rezultate 
mai valoroase, ca și organizarea ge
nerală a întrecerilor. Unii antre
nori au prezentat la start tineri cu 
totul nepregătiți. Au fost concurente 
care n-au putut sări la lungime nici 
3,50 m. Un mare decalaj valoric s-a 
constatat la lungime băieți, la greu
tate băieți și fete, la triplu salt etc. 
Desfășurarea concursului, rezultate
le lui tehnice vor constitui subiectul 
unei analize a comisiei de juniori 
a F.R.A.".

• în orașul Stara Zagora s-au întîl- 
nit într-un meci amical de fotbal re
prezentativele de juniori ale R. P. Bul
garia și Turciei, care se pregătesc pen
tru turneul U.E.F.A. ce se va desfășura 
în luna aprilie în R. F. Germană. Întîl- 
nirea s-a încheiat cu scorul de 0—0.

• La Dresda, într-un meci de hochei 
pe gheață, echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 7—3 (1—2; 4—0; 2—1) se
lecționata R. D. Germane.

• Cunoscutul automobilist scoțian 
Jim Clark a cîștigat concursul interna
țional de la Warwick în apropiere de 
Sydney. Competiția s-a disputat pe un 
traseu în lungime de 100 mile. Clark 
a parcurs acest traseu cu o viteză me
die orară de 86,54 mile. Unul din prin
cipalii săi adversari, Graham Hill (care 
a condus multă vreme), a fost nevoit 
să abandoneze în urma unei defecțiuni' 
tehnice.

Vizita făcută în capitala de sud miercu
rea trecută de O’Neill a fost ținută în 
secret de teama unor demonstrații ostile 
din partea elementelor extremiste. Cu 
toate că discuțiile bilaterale au fost foarte 
cordiale, fiecare a insistat asupra carac
terului strict economic al viitoarei lor 
colaborări, care nu va atinge nici o pro
blemă politică.

De la tribuna Camerei Deputaților, 
Lemass s-a apărat împotriva oricărei pre
supuneri de a fi abandonat idealul uni
ficării politice a insulei Irlanda. In ace
lași timp, în cursul unei conferințe de 
presă ținută la Belfast, O'Neill a reafir
mat că poziția constituțională a Irlandei 
de Nord, ca parte integrantă a Regatului 
Unit, nu va putea fi pusă în cauză nicio
dată. El a adăugat că apropierea econo
mică a celor două Irlande este o pro
blemă strict irlandeză. Despre acest lucru 
guvernul de la Londra a fost informat, 
dar inițiativa nu a venit din partea lui.

*) Reamintim cititorilor că Irlanda, cea 
mal mare insulă din partea de vest a 
arhipelagului britanic (suprafața ei este 
de 84 200 kmp, iar populația de 3 mi
lioane locuitori) s-a proclamat In 1920 
republică independentă (statul Eire) cu 
capitala la Dublin. Dar o parte a ei, 
Irlanda de nord (sau Ulster, cu capitala 
la Belfast) a rămas sub controlul si ocu
pația Angliei, avlnd un guvern și un 
parlament propriu și beneficiind de un 
anumit grad de autonomie internă.

TELEERAME EXTERNE 
Adunarea Asociației 
de prietenie 
Anglia —Romînia

LONDRA 15 — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : La 
13 februarie a avut loc la Londra 
adunarea generală anuală a Asocia
ției de prietenie Anglia—Romînia.

Adunarea generală a ales noul 
Comitet executiv, avînd ca președin
te de onoare pe cunoscutul jurist 
britanic, D. N. Pritt, președinte 
executiv — comandorul Edgar 
Young, vicepreședinte — Harry 
Francis și secretar — Glyn Evans.

în încheiere a fost prezentat un 
film de scurt metraj despre Romî
nia, realizat de un grup de elevi 
englezi, condus de prof. Patt Allen, 
membru al Asociației, care au vi
zitat țara noastră.

Cu acest prilej ambasadorul R. P. 
Romîne la Londra, Al. Lăzăreanu, 
a oferit un cocteil în saloanele Am
basadei.

Arborarea noului 
drapel canadian

OTTAWA 15 (Agerpres). — Pe cu
pola parlamentului canadian a fost 
arborat luni noul drapel de stat al 
Canadei. Vechiul drapel, care a sim
bolizat timp de aproape două secole 
dependența Canadei de coroana bri
tanică, este înlocuit acum de steagul 
alb cu dungi roșii verticale la ex
tremități și o frunză roșie de arțar 
in mijloc. Cu acest prilej, în parla
mentul canadian a avut loc o cere
monie în cursul căreia a luat cuvîn
tul primul ministru, Lester Pearson.
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Consiliul nordic Să înceteze acțiunile agresive
PE ORDINEA DE ZI 
SUPRATAXA

■Incepînd de sîmbătă, clădirea parla
mentului islăndez din Reykjavik, găzdu
iește circa 100 de depufați și miniștri, 
precum și un număr însemnat de experți 
și tehnicieni veniți din țările nordice, 
pentru a lua parte la lucrările sesiunii 
ordinare a Consiliului nordic. Acest or
gan constituit în 1952, printr-un acord 
intervenit între Suedia, Norvegia, Dane
marca și Islanda, la care după patru ani 
s-a alăturat Finlanda, a fost conceput ca 
o adunare în atribuțiile căreia intră a- 
dopfarea de recomandări pentru parla
mentele și guvernele nordice, în pro
bleme interesînd toate sau numai o 
parte dintre statele respective.

Parficipanții la actuala sesiune sînt
preocupați în primul rînd de im
plicațiile pe 
rile nordice 
15 la sută 
nice. Suedia, 
Finlanda — 
ciat 
Asociația europeană a liberului schimb 
(A.E.L.S,), inițiată de Anglia ca o contra- 
măsură la Piața comună. Suprataxa apli
cată de Marea Britanie are repercusiuni 
serioase asupra comerțului partenerilor 
săi din nord, deoarece 
rile a circa 40—60 la 
dusele statelor nordice 
Anglia.

Atitudinea guvernului 
viu criticată în cercurile conducătoare ale 
țărilor nordice, ea provocînd, potrivit 
declarațiilor ministrului de externe danez, 
Haekkerup, „o criză foarte gravă în 
A.E.L.S.".

Pînă în prezent, deși se discută de trei 
zile, nu s-a făcut cunoscut că participan- 
fii ar fi ajuns la o soluție comună. Pro
blema este destul de complicată, între 
membrii consiliului existînd puncte de 
vedere diferite, determinate de interese 
economice deosebite. Astfel, Danemarca 
;— pentru care produsele agricole for 
mează jumătate din export — susține 
găsirea unei soluții de natură 
activitatea

actuala 
în primul rînd 

i care le are pentru ță- 
introducerea suprataxei de 
asupra importurilor brita- 
Danemarca, Norvegia și 

aceasta din urmă ca aso- 
fac parte, după cum se știe, din

afectează prețu- 
sută dintre pro- 
exportate către

britanic a fost

a întări 
A.E.L.S. și a lărgi comerțul 

între parteneri într-atît încît să cuprindă 
și produsele agricole. Ministrul danez a 
tăcut apel la înțelegere din partea parte
nerilor nordici dar, în același timp, a 
menționat că în caz contrar „s-ar putea 
ca Danemarca să fie nevoită să-și schim
be politica sa comercială”. Unii comen
tatori, referindu-se la faptul că partidul 
danez Venstre — cel mai puternic partid 
din opoziție — cere cu insistență ca 
Danemarca să se asocieze la Piața comu
nă, declară că este posibil ca ministrul 
de externe să fi înțeles în acest sens o 
eventuală schimbare în politica comer
cială a țării sale.

Pe de altă parte, Suedia se pronunță 
pentru o „reglementare nordică” a cri
zei A.E.L.S., în sensul unor mai strînse 
legături comerciale internordice, cu con
diția ca astfel de legături să implice 
lupta împotriva a ceea ce ziarul „Svenska 
Dagbladet” denumește „protecționism 
indirect și măsuri de control în cadrul 
fiecărei țări”. Expresia se referă, desigur, 
în primul rînd, la Anglia, dar și la Dane
marca. „Nu trebuie riscat, conchide zia
rul, ca una dintre țările nordice să declare 
brusc că stă în fața unei crize a balanței 
de plăți și de aceea e nevoită 
apere și de vecinii săi".

In cadrul discuțiilor la sesiunea 
siliului nordic numeroși vorbitori, 
nînd întărirea cooperării infernordii 
subliniat că „suprataxa britanică 
dește, mai mult sau mai puțin, inutilita
tea Asociație' europene a liberului 
schimb". De aceea, hotărîrea finală a 
Consiliului nordic în această problemă 
e așteptată cu interes de către observa
tori, cu atît mai mult cu cît ea va veni 
îr> preajma conferinței ministeriale a ță
rilor A.E.L.S., care se va fine în zilele de 
21 și 22 februarie la Geneva.

Nicolae POPOVICI

să se

i Con- 
susți- 

ice, au 
dove-

Corespondență din Paris

împotriva R. D. Vietnam

---------  NOTE -----------------------------------

Recorduri kuweitiene
— O de- 
participat 

a avut loc 
recentelor

TOKIO 15 (Agerpres). 
monstrație la care au 
peste 10 000 de persoane 
luni la Tokio împotriva 
atacuri aeriene ale S.U.A. împotriva
Vietnamului de nord și a accesului 
în porturile japoneze a submarine
lor atomice americane. Demonstran
ții s-au îndreptat spre clădirea par
lamentului, unde au înmînat deputa- 
ților petiții cerînd interzicerea acce
sului submarinelor nucleare în por
turile țării, retragerea trupelor ame
ricane din Vietnam și realipirea la 
Japonia a insulei Okinawa.

★
DELHI 15 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în fața Congresului came
relor de comerț internațional, pri
mul ministru indian, Lal Bahadur 
Shastri, și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu încordarea situației 
din Asia de sud-est, arătînd că eve
nimentele din Vietnam „primej- 
duiesc în mod inevitabil pacea mon
dială". Premierul indian a propus 
primului ministru sovietic, Alexei 
Kosîghin, și președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, să se întîlnească, 
cît mai curînd posibil, pentru a dis
cuta situația încordată din Vietnam. 
El și-a exprimat speranța că o ase
menea întîlnire va avea rezultate 
rodnice.

★
PNOM PENH 15 (Agerpres). — La 

Pnom Penh s-a deschis duminică 
reuniunea pregătitoare a Conferin
ței popoarelor indochineze, propusă 
de șeful statului cambodgian, prin
țul Norodom Sianuk, în noiembrie 
1964. La reuniune participă repre
zentanții din partea organizațiilor 
obștești — Comunitatea socialistă 
populară (Cambodgia), Frontul pa
triotic (R. D. Vietnam), Frontul na
țional de eliberare (Vietnamul de 
sud), Neo Lao Haksat (Laos), Cam
bodgia Krom (Organizația cambod-

gienilor care trăiesc în Vietnamul 
de sud), Mișcarea pentru pace și 
renovare (Vietnamul de sud). Secre
tarul general al Comunității socia
liste populare din Cambodgia, San 
Yun, care a fost ales președinte al 
reuniunii, a declarat că aceasta de
monstrează „dorința arzătoare a po
poarelor indochineze de a lupta in 
comun împotriva amestecului străin 
și pentru apărarea păcii" și a con
damnat violarea sistematică de că
tre aviația americană a acordurilor 
de la Geneva din 1954 și 1962, pre
cum și actele provocatoare împo
triva R. D. Vietnam.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — în cursul 

unei convorbiri pe care a avut-o cu 
membrii delegației Consiliului Mon
dial al Păcii, 
turneu prin 
tele R.A.U., 
declarat că 
privire la o 
și Kosîghin.
semenea, în favoarea convocării 
unei conferințe internaționale con
sacrate situației din Indochina.

★
KUWEIT 15 (Agerpres). — Prima 

conferință a ziariștilor din țările 
arabe, care s-a încheiat la Kuweit, 
a adoptat o rezoluție care condam
nă amestecul imperialist în treburi
le interne ale popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină. Agresiu
nea S.U.A. în Vietnamul de nord, se 
spune în rezoluție, constituie o gra
vă încălcare a principiilor Cartei 
O.N.U. Ziariștii arabi condamnă a- 
ceastă agresiune și cer încetarea ei 
imediată. Poporului vietnamez tre
buie să i se asigure posibilitatea de 
a-și hotărî singur soarta.

care efectuează un 
țările Africii, președin- 
Gamal Abdel Nasser, a 
sprijină propunerea cu 
întîlnire între Johnson 
El s-a pronunțat, de a- 
1 favoarea convocării

HANOI 15 (Agerpres). — în după- 
amiaza zilei de 13 februarie 1965, 
noul ambasador al R. P. Romîne, 
Ion Moangă, și-a prezentat scriso
rile de acreditare vicepreședintelui 
R. D. Vietnam, Ton Duc Thang.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul R. P. Romîne a 
subliniat că poporul romîn urmă
rește cu sinceră bucurie realizările 
obținute de harnicul popor vietna
mez, împărtășește îngrijorarea re
simțită în întreaga lume în legă
tură cu acțiunile provocatoare ale 
cercurilor agresive la adresa R. D. 
Vietnam și își manifestă deplina so
lidaritate cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez pentru apărarea 
suveranității, independenței și inte
grității teritoriale a R. D. Vietnam 
și pentru înfăptuirea năzuințelor le
gitime de reunificare pașnică a 
Vietnamului în conformitate cu pre
vederile Acordurilor de la Geneva 
din 1954.

în cuvîntarea sa de răspuns, vice
președintele R. D. Vietnam și-a ex
primat satisfacția că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească în
tre R. D. Vietnam și R. P. Romînă 
s-au dezvoltat și consolidat. El a a- 
rătat că „poporul vietnamez urmă
rește cu atenție și profundă simpa
tie construirea socialismului în R. P. 
Romînă și își exprimă marea sa 
bucurie față de mărețele realizări 
ale harnicului și talentatului popor 
romîn sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn în construcția 
sa socialistă și pentru salvgardarea 
păcii în Europa și în lume". Vor
bind despre acțiunile provocatoare 
ale S.U.A. la adresa R. D. Vietnam, 
a arătat că aceste acte agresive în-

tîmpină riposta fermă a poporului 
vietnamez și sînt energic condam
nate de popoarele țărilor socialiste 
și de oamenii iubitori de pace din 
lumea întreagă.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între vicepre
ședintele R. D. Vietnam și amba
sadorul R. P. Romîne a avut loc o 
convorbire cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare au participat 
Hoang Van Zien, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe și func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam.

Ambasadorul R. P. Romîne a fost 
însoțit de membrii Ambasadei ro
mîne din Hanoi.

★
In seara aceleiași zile, ambasado

rul R. P. Romîne în R. D. Vietnam, 
Ion Moangă, a fost primit de către 
Ho Și Min, președintele R. D. Viet
nam, cu care a avut o convorbire 
prietenească.

Corespondență din Roma

O criză
din umbră

ia Saigon
SAIGON 15 (Agerpres). 

după-amiaza zilei de 15 februarie a 
avut loc la Saigon o reuniune a 
Consiliului forțelor armate sud- 
vietnameze sub președinția genera
lului Khanh, în cursul căreia, po
trivit agenției France Presse, au fost 
examinate o serie de probleme pri
vind formarea viitorului guvern. A- 
ceeași. agenție notează că la lucră
rile reuniunii au participat ambasa
dorul american Maxwel Taylor și 
generalul Westmoreland, comandan
tul șef al forțelor americane din 
Vietnamul de sud.

Consfătuire politică

In fața ambasadei americane din Paris a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. față de R. D. Vietnam

Turcjq Consultări pentru 
formarea noului guvern

ANKARA 15 (Agerpres). — Preșe
dintele Turciei, Cemal Giirsel, a avut 
luni întrevederi cu lideri ai parti
delor politice turcești pentru a găsi 
o soluție crizei de guvern care a iz
bucnit sîmbătă seara, cînd guvernul 
condus de Inonii a fost pus în mino
ritate în parlament. Se așteaptă ca 
noul prim-ministru să fie desemnat 
de președinte în cursul zilei de 
marți. Persoana chemată să conducă 
guvernul va fi, după aprecierea ma
jorității observatorilor, liderul prin
cipalului grup de opoziție, Suleyman 
Demirel.

Brazilia
V

RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). 
într-o cuvîntare rostită în ședința 
de închidere a sesiunii Congresului 
brazilian, președintele Braziliei, 
Castelo Branco, a declarat că guver
nul „nu are teamă de alegeri și do
rește ca ele să aibă loc“. Branco a 
avertizat, totodată, că nu se va per
mite organizarea unei lovituri de 
stat pentru a împiedica un candi
dat să vină la putere.

După cum transmite agenția 
France Presse, observatorii din Rio 
de Janeiro consideră că discursul

Castelo Branco este 
clar" dat guvernato- 

Guanabara, Carlos

președintelui 
„un răspuns 
rului statului
Lacerda, care, în cadrul unei cu- 
vîntări televizate, i-a atacat pe co
laboratorii președintelui, acuzîndu-i 
de a se pregăti pentru a „uzurpa 
puterea". în ultima vreme, presa 
braziliană a menționat posibilitatea 
unei amînări a alegerilor preziden
țiale programate pentru anul viitor, 
alegeri la care și-a pus candidatura 
Lacerda.

„RUBICONUL MONETAR"
Spre surprinderea multora, cu pri

lejul conferinței sale de presă de la 
4 februarie, generalul de Gaulle in
tra în detaliile unei probleme de 
competența miniștrilor de finan
țe : sistemul plăților internaționale 
ale lumii capitaliste. El preconi
za să se abandoneze actualul sis
tem prin care dolarul și lira ster
lină sînt considerate ca echivalent 
al aurului în comerțul exterior ai 
statelor și să se revină la sis
temul etalonului-aur, fără ajutorul 
unor devize străine înainte chiar 
de a se înregistra vreo reac
ție, specialiștii și-au amintit că, la 
9 septembrie 1964, ministrul finanțe
lor și afacerilor economice, Giscard 
d'Estaing, într-un discurs pronunțat 
la Tokio, în fața guvernatorilor Fon
dului Monetar Internațional și ai 
Băncii Mondiale, denunțase viciile 
actualului sistem, cunoscut sub nu
mele de „Gold Exchange Standard" 
care asigură dolarului și lirei ster
line poziții privilegiate de super- 
monede. Dar el nu pronunțase cu
vintele „restaurarea etalonului-aur". 
Generalul de Gaulle a fost mai pre
cis și a pus punctul pe „i". Au ur
mat, apoi, luările de poziții ale ex- 
ponenților lumii financiare ameri
cane care nu sînt de acord să se 
renunțe la „Gold Exchange Stan
dard". în sprijinul lor au venit, după 
cum era și firesc, apărătorii lirei 
sterline. Se părea că, cel puțin pen
tru un timp, această dispută se va 
rezuma la declarații și pledoarii în 
favoarea sau contra pozițiilor aflate 
față în față.

Dar iată că, la 11 februarie, lucru
rile s-au precizat 
un ziar parizian.

și, așa cum scrie 
„Franța, și cu ea

trancul, a trecut un iei de rubicon 
monetar". în cadrul unei conferințe 
pe care avea s-o rostească în fața 
a 5 000 de studenți ai Facultății de 
drept din Paris, ministrul finanțelor 
și afacerilor economice, Giscard 
d'Estaing, a precizat că din mo
mentul acela pentru Franța „do
larul nu mai valorează aur' ; ca 
atare, el a cerut tuturor marilor 
state să-și regleze de acum înainte 
debitele lor exterioare prin plăți di
recte în acest metal prețios. Comen- 
tînd declarațiile ministrului, ziarul 
„Le Monde" a scris : „Este impor
tant de constatat că, după conferin
ța de presă de la Elysăe (reședința 
președintelui Republicii — n. r.) și 
variațiunile pe aceeași temă ale 
d-lui Giscard d'Estaing, poziția fran
ceză începe să se contureze. Nume
roase puncte de vedere rămîn încă 
în umbră, dar acest lucru este, fără 
îndoială, voit. Parisul nu vrea să-și 
dezvăluie cărțile dintr-o singură lovi
tură. în rest, d. Giscard d'Estaing a 
spus joi : „Ceea ce propune Franța 
este un plan de reformă care să fie 
discutat într-o conferință internațio
nală reunind „marile state interesa
te". în orice caz. Franța a hotărît să 
aplice de îndată și în unilateral a- 
cest plan: ministrul finanțelor a afir
mat că de acum înainte Franța va 
regla debitele sale în aur. Aceasta 
însemnează că ea este hotărîtă să 
iasă din „Gold Exchange Standard". 
Guvernul francez așteaptă — se ara
tă în cercurile pariziene inforj 
mate — ca partenerii săi să ac
cepte conferința internațională pro
pusă. Ca măsură de ordin imediat, 
Franța se va mulțumi să converteas
că treptat, în aur, toți dolarii pe care

îi va obține. După cum constată ex- 
perții americani, Franța nu a reziliat 
încă acordurile monetare internațio
nale, așa că partenerii ei vor con
tinua să-i plătească datoriile în do
lari. Dar Franța va putea să ceară 

aces-
lari. Dar Franța va putea să 
Washingtonului conversiunea 
tor dolari în aur.

De altfel, la Washington se 
dă mai degrabă o importanță poli
tică acestui gest, decît una financia
ră, ținînd seama că, deși Parisul are 
în rezervele sale 700 milioane de do
lari, are în același timp și o 
serie de datorii de război contracta
te în S.U.A. Douglas Dillon, minis
trul de finanțe al S.U.A., a cerut re
cent Franței, într-o declarație repro
dusă de presa pariziană, să se ia 
măsuri pentru o urgentă plată a da
toriei făcute peste Ocean, în timpul 
celui de-al doilea război mondial, în 
sumă de circa 600 milioane de do
lari, „pentru a ajuta S.U.A. să-și re
zolve dezechilibrul balanței sale de 
plăți".

In cercurile majorității experților 
financiari de aci se arată că gene
ralul de Gaulle a făcut propunerea 
sa cu privire la revenirea la etalo- 
nul-aur, întrucît sistemul „Gold Ex
change Standard", stabilit încă din 
anul 1922 și care acorda dolarului și 
lirei sterline poziții de superioritate, 
corespunzătoare raporturilor de forță 
și relațiilor economice din cadrul lu
mii capitaliste, a devenit perimat în 
actualele condiții. Sistemul s-a men
ținut datorită faptului că S.U.A. deți
neau, în perioada postbelică, cea mai 
mare parte a rezervelor mondiale de 
aur. Dar azi, după cum a arătat ge
neralul de Gaulle, rezervele de aur

acor-

ale „celor 6" egalează și chiar întrec 
pe cele ale S.U.A., iar monedele lor 
naționale au fost restaurate. Comen- 
tînd propunerea de a se reveni la 
etalonul-aur, cunoscutul economist 
Jacques Rueff, membru al Academiei 
franceze, ale cărui idei au stat, după 
cum scriu unele ziare pariziene, la' 
baza acestei propuneri, a declarat 
că președintele Franței a adresat 
Europei occidentale o invitație care 
„va elibera Occidentul de un sis
tem monetar absurd, de o caricatură 
derizorie a unui adevărat sistem in
ternațional de plăți".

Părerile experților financiari de 
peste Ocean sînt cu totul diferite 
de cele citate mai sus. William C. 
Martin, președintele Băncii iederale 
de rezerve, a declarat la sfîrșitul 
săptămînii trecute : „Nu este o afa
cere de finanțe. Dacă rolul dolarului 
în tranzacțiile internaționale scade, 
puterea și influența S.U.A. în aface
rile lumii vor scădea, inevitabil, și 
ele". Tocmai de aceea, la Washing
ton „planul de apărare al dolarului' 
este grăbit: joi, la Casa Albă, preșe
dintele Johnson va reuni în jurul său 
370 de mari industriași și bancheri 
americani, le va cere să ajute ad
ministrația să reducă deficitul ba
lanței de plăți. O atmosferă asemă
nătoare domnește la Londra, unde 
sîmbătă ziarul „Times" califica pro
punerile franceze drept „iresponsa
bile". La Bonn, potrivit declara
țiilor președintelui lui „Deutsche 
Bank", preconizînd conversiunea în 
aur a dolarilor pe care îi posedă 
R.F.G., cancelarul Erhard s-a dove
dit mai prudent : „R.F.G. — a spus 
el — nu va face nimic care să pună 
în pericol poziția dolarului".

Reacțiile pe care le-a declanșat 
poziția franceză și care, desigur, 
vor continua și poate se vor ampli
fica în săptămînile viitoare, sînt ur
mărite cu multă atenție de experții 
economici, cît și politici, ținînd sea
ma de variatele lor implicații.

După știrile apărute în ziare, tra
tativele pentru remanierea guvernu
lui vor începe marți, printr-o între
vedere între secretarul Partidului 
socialist italian, Francesco De Mar
tino, și președintele Consiliului de 
Miniștri, Aldo Moro. Sînt prevăzute 
și alte întîlniri între exponenții celor 
patru partide guvernamentale. Se 
procedează deci exact cum s-ar fi 
procedat în cazul în care ar fi fost 
vorba de o adevărată criză ministe
rială. Iată de ce în cercurile politice 
italiene această situație este numită 
o „criză din umbră". Rezolvarea a- 
cestei „crize din 
preocupă în cea 
partidele actualei 
mentale. Partidul 
se pronunță pentru menținerea gu
vernului Moro, cu intenția de a-i 
imprima tot mai mult un caracter 
„moderat", dar de a-l împinge spre 
„un anticomunism mai energic".

Republicanii și social-democrații, 
deși recunosc că politica de centru 
stingă nu găsește în țară o largă a- 
probare, consideră că o criză ar pu
tea însemna „pași înapoi" și de 
aceea se pronunță împotriva ei.

Socialiștii se găsesc după recenta 
reuniune a C.C. al partidului lor, ter
minată, după cum s-a anunțat, cu 
un vot de 50 contra 29 în favoarea 
platformei susținute de aripa de 
dreapta. Această platformă respinge 
punctul de vedere al aripei de stin
gă, care cerea pur și simplu ieșirea 
P.S.I. din guvern, deoarece „clarifi
carea" așteptată în conducerea P.D.C. 
nu s-a produs. Ea se pronunță pen
tru o „relansare" a politicii de cen- 
tru-stînga, corespunzătoare „spiritu
lui și orientării sale inițiale". Relan
sarea ar urma să fie garantată prin 
„aportul unor noi forțe în guvern", 
expresie prin care se înțeleg adepții 
lui Lombardi și Giolitti din aripa de 
stingă a P.S.I., precum și adepții lui 
Fanfani din aripa de stingă a P.D.C.

După cum se vede, tratativele din
tre cele patru partide ale coaliției 
guvernamentale se vor desfășura în 
condiții destul de dificile. Și aceasta 
pentru că pozițiile lor apar destul de 
contradictorii, mai întîi din punct de 
vedere al orientării politice a guver
nului („moderată" pentru P.D.C., 
„progresistă" pentru P.S.I.). Nu există 
însă un acord nici asupra structurii 
guvernului. „II Corriere della Sera" 
scria, ce e drept, că pentru majori
tatea P.S.I. „teama de a ieși din gu
vern a fost mai mare decît teama de 
a rămîne în rîndurile lui". „Paese 
Sera" arată însă că pentru moment 
nu se poate ști cum va putea fi în
deplinit mandatul încredințat de C.C. 
conducerii P.S.I. „După renunțarea 
preventivă a lui Lombardi și Giolitti 
de a intra în guvern și Fanfani pare 
departe de a fi convins să se urce 
în bărcuța guvernamentală — scrie 
ziarul. Cum vor putea fi deci lărgite 
bazele guvernului ? '.

Giorgio PASTORE

umbră" pare că 
mai mare măsură 
formații guverna- 

democrat-creștin

Cifre date publicității recent a- 
rată că producția de petrol a 
Kuweitului a înregistrat în cursul 
anului 1964 un nivel re
cord : 842 164 318 barile față de 
765 170 170 barile în 1963 (un baril 
echivalează cu 163 litri). Ținînd 
seama de faptul că extracția pe
trolului kuweitian a început abia 
cu trei decenii în urmă și că în 
prima jumătate a acestui inter
val producția nu reprezenta de
cît o șesime din cea actuală (17,3 
milioane de tone în 1950)) reiese 
că, în ultimii ani, a avut loc o 
creștere vertiginoasă. Astăzi, Ku
weitul se află pe primul loc în 
lumea capitalistă, în ceea ce pri
vește rezervele de petrol și pe lo
cul trei (după S.U.A. și Venezu
ela) în domeniul producției. In
tr-un viitor apropiat extracția se 
va ridica la 150 milioane tone a- 
nual,

Micul emirat din regiunea Gol
fului Persic deține și un alt re
cord. Raportînd producția de pe
trol la proporțiile țării (suprafața: 
20 700 km p, populația 322 000 de 
locuitori), rezultă că extracția a- 
nuală de petrol se ridică la uriașa 
cantitate de cîteva sute de tone 
pe locuitor. Petrolul furnizează 
peste 90 la sută din venitul țării. 
Poporul Kuweitului însă se bucu
ră prea puțin de această uriașă 
bogăție. Principalele cîștiguri re
zultate din exploatarea petrolului 
revin monopolurilor străine; șe- 
icii locali se îmbogățesc de ase
menea din redevențele pe care 
le plătesc companiile petroliere.

In ultimii ani, ca urmare a 
luptei țărilor arabe, companiile 
străine („Kuweit Oil Ltd", „Ami- 
noil" etc.) au fost nevoite să re
vizuiască acordurile de concesio-

Incident d
Relațiile diplomatice dintre 

S.U.A. și Tanzania au ajuns în- 
tr-un punct critic. Duminică, pre
ședintele Julius Nyerere a anun
țat că guvernul Tanzaniei a hotă- 
rît rechemarea imediată a amba
sadorului său la Washington, în 
semn de protest împotriva expul
zării diplomatului Herbert Katua. 
Intrucît personalul ambasadei 
Tanzaniei la Washington se com
pune doar din doi diplomați, am
basada și-a încetat de fapt acti
vitatea. „Președintele Nyerere, 
transmite agenția France Presse, 
nu a indicat dacă această măsură 
are sau nu semnificația ruperii 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări".

încordarea dintre Dar es Sa
laam și Washington s-a produs la 
mijlocul lunii trecute, cînd doi 
membri ai misiunii americane au 
fost expulzați din Tanzania ca ur
mare a îndeletnicirilor lor extra- 
diplomatice. După cum a declarat 
cu acest prilej președintele Nye
rere, Robert Gordon, consilier, și 
Frank Carlucci, consul în Zanzi
bar, au desfășurat în Republica
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nare și să consimtă la sistemul 
fifty-fifty (50:50), dar ele au a- 
vut toată grija să-și asigure maț 
departe o poziție privilegiată; s. 
știe că numai încasările obținute 
din vînzarea țițeiului brut se îm
part în mod egal, în timp ce pro
fiturile realizate din transportul, 
rafinarea și vînzarea derivatelor 
de petrol intră în întregime în 
safeurile monopolurilor. Din a- 
ceastă cauză, Kuweitul, ca și alte 
țări membre ale O.P.E.C. (Orga
nizația țărilor exportatoare de 
petrol) luptă pentru revizuirea 
acordurilor încheiate cu compani
ile străine. De aci, izbucnirea, a- 
proape periodică, de crize și con
flicte. Astfel, la o lună după re
centa criză de guvern, Kuweitul 
este pus din nou într-o situație 
dificilă. „A doua criză căreia tre
buie să-i facă față emirul din 
Kuweit — scrie agenția France 
Presse" — este refuzul parla
mentului de a ratifica acordul 
încheiat de către guvernul ku
weitian în problema redeven- 
țelor companiilor petroliere. A- , 
cordul a fost încheiat în ca- 
drul O.P.E.C. ca urmare a tra- 
tativelor purtate timp de opt
sprezece luni și terminate în no
iembrie trecut la Djakarta". De
putății majorității susțin însă ce ' 
acordul este contrar intereselor 
companiei naționale de petrol a 
Kuweitului (în care guvernul de
ține 60 la sută din acțiuni). Arti
colul 8 al acordului, declară ei, 
obligă compania națională să 
cumpere de la companiile străine 
operînd în Kuweit petrol brut la 
170 cenți barilul, în vreme ce el 
costă la ora actuală numai 32 de 
cenți.

Nicolae N. LUPU

iplomatic ?
Unită Tanzania, o activitate sub
versivă. Drept represalii, S.U.A. 
au răspuns prin rechemarea am
basadorului lor „pentru consul
tări" și au declarat „persona non 
grata" pe diplomatul Tanzaniei.

Este pentru prima dată cînd în 
istoria relațiilor diplomatice ale 
S.U.A se ajunge la o asemenea 
situație cu o țară africană. Aceasta 
este consecința răcirii intervenite 
între cele două țări după revolu
ția care a avut loc în primăvara 
trecută în Zanzibar. Se știe că 
conducătorii Zanzibarului au ce
rut Statelor Unite, atît înainte de 
unirea cu Tanganica, cît și după 
crearea Republicii Unite Tanza
nia, să evacueze baza lor militară 
de pe insulă, care funcționează 
sub firma de „stație pentru ur
mărirea sateliților". Dar autorită
țile americane nu au făcut pînă 
acum acest lucru.

Sub aspectul unui „incident di
plomatic" s-a creat o situație a 
cărei semnificație este că Tan
zania nu admite amestecul în tre
burile ei interne.

Augustin BUMBAC
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Jandarmii belgieni Împrăștie o manifestație țărănească in regiunea Llâge

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 15 februarie s-a îna

poiat la Moscova, după vizitele de 
prietenie întreprinse în R. D. Vietnam 
și R.P.D. Coreeană, delegația Uniunii 
Sovietice, condusă de Alexei Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

LONDRA. în capitala britanică 
anunțat oficial că primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, va vizita R. F. 
Germană între 6 și 9 martie. El va 
avea întrevederi cu cancelarul Ludwig 
Erhard. Premierul Wilson va fi înso
țit de ministrul de externe, Michaei 
Stewart.

al 
de

s-a

lui de-al doilea război mondial 
a orașului Dresda, conducătorii 
delegațiilor orașelor Coventry, Wro
claw și Strasbourg, precum și ale co
mitetelor de prietenie și pace din 
S.U.A. și R.F.G., care se află în vizită 
în acest oraș, au semnat — împreună 
cu reprezentanții autorităților locale 
— un apel adresat tuturor oamenilor 
din lume de a face totul pentru a îm
piedica izbucnirea unui nou război, 
pentru ca niciodată să nu mai fie dis
truse orașe și curmate vieți omenești.

dezbat probleme ale dezarmării și ale 
păcii în Europa și în întreaga lume.

PNOM PENH. Ministrul de exter
ne al Indoneziei, Subandrio, a sosit 
duminică la Pnom Penh. venind de 1 
Tokio, unde a avut convorbiri cu ofi
cialitățile japoneze. El a fost 
de șeful statului cambodgian, 
Norodom Sianuk.

primit 
prințul

Iorda-

ADEN. Un purtător de cuvînt al 
Ligii Arabiei de sud a declarat că 
Liga este dispusă să participe la con
ferința constituțională ce va avea loc 
la Londra, în problema viitorului Fe
derației Arabiei de Sud, numai „dacă 
conferința va avea loc între Marea 
Britanie și organizațiile reprezentînd 
populația din această regiune".

BERLIN. Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la distrugerea în cursul ce

TOKIO. Primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, a declarat la clubul re
prezentanților presei străine din Tokio 
că el își va trimite reprezentanții în 
Malayezia și Filipine pentru a sonda 
posibilitatea unei medieri japoneze în 
diferendul dintre Mâlayezia și Indo
nezia.

ROMA. Confederația Internațională 
pentru dezarmare și pace — care cu
prinde organizații culturale, politice și 
religioase din țările occidentale — a 
organizat o Conferință „pentru pace 
în Europa". în cadrul conferinței se

CAIRO. Regele Hussein al ____
niei, însoțit de noul prim-ministru ior
danian Wasfi el Tell și de numeroși 
ofițeri superiori, a sosit luni la Cairo 
într-o vizită oficială.

DELHI. Făcînd un bilanț al inci
dentelor care au avut loc săptămîna 
trecută în statele din sudul Indiei în 
legătură cu declararea limbii hindi 
drept limbă oficială, agenția Associa
ted Press relatează că în urma cioc
nirilor dintre demonstranți și poliție 
au fost ucise peste 60 de persoane. 
Incidentele au continuat luni, căpătînd 
aspecte deosebit de violente în vecină
tatea orașului Hyderabad din statul 
Andhra Pradesh.
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