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Pregătiri pentru campania agricolă
Baid-anchefă
SKSinaB«ZBK9BHnB'

O dată cu apropierea pri
măverii, în agricultură se 
intensified pregătirile pen
tru lucrările în cîmp : se 
revizuiesc utilaje, se asigu
ră și condiționează semin
țele, continuă iertilizarea 
solului. Pentru a cunoaște 
stadiul acestor lucrări, re
dacția ziarului nostru a or
ganizat un raid-anchetă în 
regiunile Dobrogea, Bucu
rești, Ploiești și Iași. Iată ce 
s-a constatat cu acest pri-

Fruntași la repararea 
utilajelor

O mare importanță pentru reușita 
campaniei agricole de primăvară 
are pregătirea din timp a tractoare
lor și mașinilor agricole pentru ca, 
o dată începute lucrările în cîmp, 
să se lucreze fără întrerupere, cu 
întreaga capacitate. In cele mai 
multe stațiuni de mașini și tractoa
re vizitate utilajul agricol este re
vizuit, gata de a ieși în cîmp.

în raionul Medgidia, patru dintre 
cele șase S.M.T. existente — Caste- 
lu, Remus Opreanu, Dorobanțu și 
Mircea Vodă — au terminat repa
rațiile la toate tractoarele și mași
nile agricole oare vor lucra în pri
măvară. La S.M.T. Castelu această 
acțiune a fost încheiată cu o lună 
în urmă, ca urmare a faptului că 
lucrările au fost bine organizate, în 
flux tehnologic continuu.

Reparațiile sînt într-un stadiu a- 
vansat și în cele mai multe stațiuni 
din regiunile București Ploiești și 
Iași. La S.M.T. Cuza Vodă, Horia,

La laboratorul interraional pentru 
controlul semințelor Buzău se lu
crează intens la analiza probelor de 
semințe trimise de unitățile agricole 

socialiste din regiunea Ploiești 
Foto : Gh. Amuza

ÎNTÎLNIRE SUB ARGEȘ
• Orele 13,30: de la Aref la Cetățuia cale liberă
• Barajul își înalță cotele • Ultimul inel metalic

Ieri, pe marele -șantier argeșean a 
fost sărbătoare. Oamenii din adîncuri 
și cei care înalță la Cheile Argeșu
lui pieptul arcuit al barajului de la 
Vidraru, într-un cuvînt constructorii 
hidrocentralei, au trăit bucuria unui 
important eveniment — străpungerea, 
cu 40 de zile mai devreme față de 
prevederile planului, a tronsonului 
Cetățuia-Aref al galeriei de fugă. 
Pe aici, apele Argeșului ieșite din 
turbinele centralei subterane sînt 
■conduse din nou în albia rîului, după 
călătoria lor sub munte. Raportînd 
partidului această realizare de sea
mă, constructorii hidrocentralei au a- 
rătat încă o dată că angajamentele 
luate în întrecerea socialistă se în
făptuiesc pas cu pas.

Străpungerea
Joi seară, brigăzile de mineri con

duse de Gheorghe Fasole și Augus
tin Duruș mai erau despărțite de un 
ultim perete de stîncă gros de a- 
proape doi metri. Dialogurile purtate 
acolo, la peste 100 de metri sub al
bia Argeșului, se strecurau prin rocă 
într-o parte și în cealaltă, ajungînd la 
mineri ca un ecou îndepărtat. De 
luni și luni' de zile se apropiau unii 
de ceilalți metru cu metru ; învin- 
gînd izvoarele subterane, tăria pie
trei și presiunea uriașă a muntelui.

La S.M.T. Călugăreni, regiunea București, lucrările de reparare a utila
jului agricol sint aproape terminate. In fotografie : comisia de recepție 

verifică calitatea reparațiilor

Roseți, Brînceni, Jegălia și Fetești 
din regiunea București s-au termi
nat de revizuit și reparat toate 
tractoarele și majoritatea mașinilor 
agricole. La S.M.T. Cuza Vodă s-au 
procurat din timp piesele de schimb, 
iar o parte din acestea au fost re
condiționate în stațiune. Pe măsură 
ce unele brigăzi de mecanizatori de 
la S.M.T. Smeeni, regiunea Ploiești, 
au terminat de executat arăturile de 
toamnă, tractoarele au fost aduse în 
atelier, unde s-a trecut, imediat, la 
revizuirea lor. După cum arăta in
ginerul șef al stațiunii, Nicolae Chi- 
riță, reparațiile au fost organizate în 
flux, pe posturi specializate. Pentru 
întocmirea planului de reparații și 
aprovizionare cu piese de schimb 
s-a determinat din timp starea teh
nică a tractoarelor și mașinilor. 
Acest lucru a fost făcut de echipe 
formate din oameni cu o calificare 
corespunzătoare, conduse de către 
un membru al comisiei de revizie. 
Mecanizatorii pun un accent deose
bit pe efectuarea unor reparații de 
cea mai bună calitate. Această pro
blemă este discutată cu seriozitate 
în consfătuirile de producție care se 
țin săptămînal cu toți mecanizatorii.

în urma timpului
Nu peste tot însă reparațiile se 

desfășoară în ritm susținut. La 
S.M.T. Ulmuleț, Bogdana, Gorneni, 
Giurgiu și altele din regiunea Bucu
rești mai sînt de reparat un număr 
însemnat de tractoare și mașini a- 
gricole. Conducerile stațiunilor nu 
au luat din timp măsuri pentru or
ganizarea corespunzătoare a muncii 
și crearea unor condiții bune de lu
cru în ateliere. A lipsit și preocu
parea pentru procurarea din timp 
a pieselor și materialelor necesare. 
Baza de aprovizionare nr. 1 din 
București nu a organizat repartiza
rea pieselor în funcție de graficele 
întocmite și nu a ținut seama de 
cele mai urgente cerințe ale diferi
telor stațiuni de mașini și tractoare. 
Din această cauză, în unele S.M.T. 
prisosesc piesele de schimb, iar în 
altele lipsesc. Necesitatea grăbirii 
punerii la punct a parcului de ma
șini și tractoare impune ca în timpul 

minerii pregăteau ziua străpungerii 
uneia din verigile importante ale 
lanțului de tunele din galeria de fugă 
a apelor. L-am văzut la miez de 
noapte —• ultima dinaintea întîlnirii 
cu brigada vecină — pe Gheorghe 
Fasole, bărbatul dîrz, crescut la 
școala Bicazului și Argeșului, tot atît 
de emoționat ca un ortac la botezul 
șantierului. Coborîse în galerie o 
dată cu zorii și acum, în plină noap
te, se afla tot acolo. Minerii din 
schimbul condus de Dumitru Beșliu 
trimiteau „la ziuă" ultimii metri cubi 
de steril. Pe partea cealaltă, în aval, 
tovarășii lor de întrecere, cei din 
brigada Iui Duruș, făceau același lu
cru. Laolaltă au dislocat de-a lungul 
zilelor și nopților de muncă mii de 
vagoane de stîncă. Unii lucrează la 
lotul Aref, alții la Cetățuia. De cîte 
ori n-au stat împreună la sfat cei 
doi brigadieri — și nu numai ei, ci 
și ortacii. Roadele acestei întrajuto
rări tovărășești s-au văzut în reali
zările dobîndite în lupta împotriva 
forțelor naturii. La înaintările care 
au sporit lună de lună, pe lungimea 
celor peste doi kilometri străbătuți 
de cei din amonte și cei din aval, 
minerii au avut un ajutor de nădejde 
în metodele moderne de lucru, în 
mecanizare, în tehnica înaintată. 
Aici s-a aplicat cu succes noua me
todă de armare cu ancore, plasă de 

cel mai scurt consiliul agricol re
gional să examineze situația repar
tizării pieselor de schimb și să ia 
de îndată măsuri ca ele să ajungă 
acolo unde sînt necesare.

La S.M.T. Sibioara, regiunea Do
brogea, mai sînt de reparat încă 17 
tractoare, iar la 3 dintre acestea nici 
n-au început lucrările. Tov. ing. 
Dumitru Brujan, directorul stațiunii, 
dă asigurări că numai în cîteva zile 
reparațiile vor fi terminate. Dar sînt 
întemeiate aceste asigurări ? Este 
adevărat că de la început s-a 
întocmit un grafic de reparații. Dar 
din cauză că n-a fost urmărit, pre
vederile Iui au rămas doar pe hîr- 
tie. Directorul stațiunii pune ră- 
mînerea în urmă la reparații și pe 
seama lipsei pieselor de schimb — 
pinioane, chiulase etc. Dar la baza 
de aprovizionare nr. 9 Ovidiu există 
asemenea piese. Deși pînă la Ovidiu 
sînt numai cîțiva kilometri, condu
cerea S.M.T. Sibioara nu a luat mă
suri ca piesele de care are nevoie 
să fie ridicate.

Consiliul agricol raional Med
gidia, conștient de răspunderea 
pe care o are pentru pregăti
rea exemplară a campaniei a- 
gricole de primăvară, și-a propus să 
analizeze situația necorespunzătoare 
la reparații din unele stațiuni de 
mașini și tractoare și să ia măsuri 
pentru grăbirea lucrărilor. Dar to
varășul Constantin Cinic, vicepre
ședinte al Consiliului agricol regio
nal Dobrogea, n-a fost de acord în- 
trucît. spunea el, aceasta nu este de 
competența consiliului agricol raio
nal. S-ar putea ca regulamentul de 
funcționare a consiliilor agricole ra
ionale să nu prevadă acest lucru. 
Chiar dacă, formal, așa stau lucru
rile, este limpede că ceea ce și-a 
propus consiliul raional n-ar fi adus 
decît foloase, ar fi ajutat unele sta
țiuni să-și organizeze mai bine ac
tivitatea, să obțină rezultate mai 
bune la reparat. Și, la urma urmei, 
dacă nu este de competența consiliu
lui raional să urmărească reparațiile 
în S.M.T., de ce nu face lucrul aces
ta consiliul agricol regional ?

în cadrul vizitei făcute la S.M.T. 
Crivești, Gura Idrici și Zorleni, din 
regiunea Iași, s-a constatat că și aici

(Continuare in pag. Il-a)

sîrmă și cintre metalice, acolo unde 
roca a permis ; de asemenea, au 
fost folosite la betonare cofraje me
talice demontabile. De notat că în 
1964 productivitatea muncii a fost la 
înălțime pentru oamenii din adîncuri, 
care prin depășirea ei cu 11,7 la sută 
s-au situat în frunte pe șantierul ga
leriei de fugă.

...19 februarie. O dimineață înso
rită. La gura puțului de acces în 
subteran, animație. Colivia coboară 
vertiginos lăsînd în urmă ultimul pe
tic de cer. La peste 100 de metri sub (Continuare în pag. V-a)

Brigadierii Gheorghe Fasole și Augustin Duruș, după străpungerea ulti
milor metri ai galeriei Aref-Cetățuia
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Linii de cale ferată 
minieră electrificate

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
La exploatările miniere Cavnic, 
Herja și Baia Sprie s-au terminat 
lucrările de construcții-montaj ale 
primelor căi ferate electrice din 
bazinul minier maramureșean. Li
nia de la Cavnic măsoară aproape 
2,5 km, din care numai 125 m la 
suprafață. La Herja s-a montat o 
cale ferată dublă în lungime de 2,5 
km în subteran și 1,5 km la supra
față. Noile linii vor fi deservite de 
locomotive electrice cu troleu. Pri
mele locomotive, fabricate în coo
perare de uzinele „Electroputere"- 
Craiova și „Unio“-Satu Mare, au și 
sosit.

Sărbătoare 
la bord

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Vineri dimineață, la bordul navei 
„Oradea" a fost sărbătorit un eve
niment deosebit. Comitetul sindica
tului de la D.R.N.C. Constanța a a- 
cordat echipajului acestei nave di
ploma de colectiv fruntaș în întrece
rea socialistă pe anul trecut. Cargoul 
„Oradea" a transportat în anul 1964 
circa 49 000 tone-marfă, depășind 
planul valutar cu aproape 40 la sută. 
Cu acest prilej, un număr de 14 ma
rinari, printre care Grigore Fulger 
și Dumitru Șchiopa — timonieri, 
Nicolae Iarca — motorist, Ion Olaru 
— ofițer mecanic I, și alții, au pri
mit insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă. De asemenea, au mai pri
mit diploma de colectiv fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 1964 
cargoul „Brașov" și petrolierul „Plo
iești".

Argeș se dezvăluie privirilor o ima
gine impresionantă : galeria. Pere
ții de beton strălucesc sub lumina 
becurilor ce se înșiruie ca o salbă. 
Totul arată buna orînduială, calita
tea exemplară a lucrărilor. Acum, 
traseul este străbătut de oameni, iar 
pe linia îngustă locomotivele de 
mină transportă vagonetele cu ma
teriale. Dar în ziua cînd apele Ar
geșului vor pune în mișcare puter
nicele turbine, cînd energia electrică 
va urca din subteran spre stîlpii li-

lon MARGINEANU 
Gheorghe CÎRSTEA 

Foto : M. ANDREESCU

Vineri dimineața, la Casa de cul
tură a studenților din Capitală au 
început lucrările celei de-a V-a con
ferințe pe țară a Uniunii asociații
lor studenților din R. P. Romînă.

Iau parte 5Q0 de delegați aleși de 
conferințele asociațiilor studenților 
din cele 15 centre universitare ale 
țării și 200 de invitați.

Au participat membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții de masă, personalități ale vieții 
culturale, științifice și artistice, rec-'

Salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin
adresat celei de-a V-a conferințe a Uniunii asociațiilor studenților 

din Republica Populară Romînă
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin 

transmite un călduros salut participanților la cea de-a 
V-a conferință a Uniunii asociațiilor studenților din 
Republica Populară Romînă, tuturor studenților pa
triei noastre.

în. ultimii ani, o dată cu avîntul neîntrerupt al eco
nomiei și culturii, învățămîntul superior din țara 
noastră a cunoscut o puternică dezvoltare ; s-a dez
voltat continuu bâza materială a învățămîntului și 
s-au îmbunătățit condițiile de viață și studiu ale ti
neretului universitar.

■Corpul didactic desfășoară o activitate intensă pen
tru perfecționarea procesului de învățăhiîrit în scopul 
pregătirii tinerei generații de intelectuali cu temeinice 
cunoștințe de specialitate. An de an, spre toate sec
toarele construcției socialiste, se îndreaptă mii și mii 
de noi absolvenți ai institutelor de învățămînt su
perior, care fac față cu cinste îndatoririlor ce le revin 
la locurile de muncă încredințate.

Asociațiile studenților desfășoară o bogată și rodnică 
activitate organizatorică și cultural-educativă, parti
cipă activ la . rezolvarea problemelor vieții universi
tare, aducînd o contribuție de seamă la realizările 
învățămîntului nostru superior.

Prin munca sa creatoare, harnicul nostru popor ri
dică patria spre culmile tot mai înalte ale progresului 
social.

O dată cu dezvoltarea economiei și culturii socialiste 
cresc cerințele și exigențele ce se pun în fața școlii 
noastre superioare, a corpului didactic universitar. 
Institutele și universitățile sînt chemate să formeze, 
pentru toate domeniile de activitate, un număr tot 
mai mare de specialiști cu un înalt nivel de pregă
tire teoretică și practică, pe deplin capabili să răs
pundă sarcinilor tot mai complexe ale organizării și 
conducerii producției moderne, ale dezvoltării vieții 
spirituale a poporului nostru.

Cea mai de seamă îndatorire patriotică a fiecărui 
student este de a învăța, de a munci cu pasiune și 
perseverență, de a-și consacra întreaga energie și 
elanul tineresc pregătirii sale la cel mai înalt nivel, 
pentru a fi în măsură, după absolvire, să-și aducă 
din plin contribuția acolo unde este cea mai mare 
nevoie, în sectoarele hotărîtoare ale producției ma
teriale și ale activității social-culturale.

In centrul preocupărilor asociațiilor studențești tre
buie să stea antrenarea întregii studențimi la înde
plinirea principalei sale îndatoriri față de societate — 
temeinica pregătire profesională. Ele sînt chemate 
să folosească în acest scop toate mijloacele și for
mele, specifice activității lor, de înrîurire și educare 
a studenților, întregind străduințele corpului didactic 
pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului de 
învățămînt in toate verigile sale și întărirea discipli
nei universitare.

De la propuneri la fapte

Școala noastră superioară are datoria de a forma 
un intelectual multilateral pregătit, care, pe lingă o 
înaltă calificare profesională, să aibă o concepție ști
ințifică despre natură și societate, o justă orientare 
politică, un larg orizont cultural.

In activitatea complexă ce se desfășoară în 
institutele noastre de învățămînt superior pentru for
marea politico-ideologică și moral-cetățenească a vii
torului intelectual, un rol de seamă revine și asocia
țiilor studențești. Ele. sînt chemate să organizeze o in
tensă și variată activitate cultural-educativă, cu parti
ciparea întregii mase de. studenți, să ajute tineretul 
universitar în studierea și însușirea marxism-leninis- 
mului, cunoașterea politicii partidului și a realizărilor 
obținute în înfăptuirea ei, a poziției sale față de prin
cipalele probleme ale contemporaneității, a trecutului 
glorios de luptă al clasei muncitoare, al poporului nos
tru pentru progres social, libertate și independență 
națională, a comorilor culturii clasice romînești și uni
versale, a celor mai valoroase creații ale științei și 
artei contemporane.

Studentul patriei noastre trebuie să se distingă prin 
trăsături politico-morale specifice omului nou al so
cietății socialiste, să manifeste în toate împrejurările o 
ținută demnă de student-cetățean. Asociațiile studen
țești sînt datoare să promoveze activ tot ceea ce este 
pozitiv și înaintat în comportarea studenților atît în 
viața universitară, cît și în afara ei, să dezvolte opinia 
de masă a studențimii împotriva fenomenelor negative, 
a influențelor mentalităților retrograde.

In strînsă colaborare cu conducerile institutelor de 
învățămînt superior, asociațiilor — organizații obștești 
ale tuturor studenților — le revine sarcina de a-și îm
bunătăți întreaga activitate, pentru a-și spori aportul 
la formarea tinerei generații de intelectuali bine pre
gătiți pentru muncă și viață, cu o comportare irepro
șabilă în societate, pătrunși de dragoste fierbinte pen
tru patria socialistă, de nobilele idei ale frăției între 
popoare, militanți neobosiți pentru cauza socialismu
lui și păcii în lume.

Dezvoltînd continuu prietenia frățească cu studen
țimea din țările socialiste, lărgind relațiile de colabo
rare cu organizațiile studențești din toate țările, 
U.A.S.R. trebuie să-și aducă și pe viitor contribuția 
activă la întărirea unității și cooperării mișcării stu
dențești din întreaga lume în lupta pentru condiții 
mai bune de învățămînt, libertate, pace și progres so
cial.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin 
urează delegaților la conferință, tuturor studenților, 
noi succese la învățătură și în activitatea obștească, 
exprimîndu-și totodată convingerea că tineretul nos
tru universitar se va dovedi, prin munca și comporta
rea sa, la înălțimea îndatoririlor de onoare ce-i vor 
reveni ca schimb de mîine al purtătorilor făcliei ști
inței și culturii înaintate, ca slujitori devotați trup 
și suflet poporului muncitor, patriei socialiste.

In timpul lucrărilor conferinței Foto : Gh. Vințilă

Cu prilejul întîlnirilor dintre 
candidați F.D.P. și alegători, care 
au loc în aceste zile, cetățenii fac 
numeroase propuneri gospodă
rești privind înfrumusețarea și 
buna gospodărire a orașelor și 
satelor. în legătură cu importanța 
acestor propuneri, cu măsurile 
practice ce se iau pentru trans
punerea lor în viață, corespon
dentul nostru pentru regiunea Do
brogea, Mihai Vasile, a avut o 
convorbire cu tov. Petre Năstase, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional Negru 
Vodă.

— Vă rugăm să ne vorbiți des
pre cîteva din propunerile mai 
importante făcute în cadrul întîl
nirilor care au avut loc între can
didați! F.D.P. și alegătorii din ra
ion.

— In raionul nostru au avut loc pînă 
acum 680 de întîlniri la care au partici
pat 42 800 de cetățeni. S-au tăcut apro
ximativ 2 500 de propuneri, majoritatea 
deosebit de valoroase. Din ele reiese 
grija locuitorilor pentru comuna și sa
tul lor.

Cele mai multe propuneri se referă la 
executarea diferitelor lucrări ediIitar-gos- 
podărești. La Comana, Amzacea, Toprai- 
sar, Scărișoara, Osmancea și Cobadin, ce- 

tori ai instituțiilor de învățămînt su
perior, profesori universitari și alte 
cadre didactice, activiști de partid 
și de stat, ai U.T.M. și ai U.A.S.R.

Ordinea de zi adoptată în unani
mitate de delegați cuprinde rapoar
tele Consiliului U.A.S.R. și comisiei 
de cenzori, precum și alegerea or
ganelor conducătoare ale Uniunii a- 
sociațiilor studenților.

La primul punct de pe ordinea 
de zi, președintele Consiliului 
U.A.S.R., Ștefan Bîrlea, a prezentat 
raportul Consiliului U.A.S.R. cu pri
vire la activitatea desfășurată în

tăfenii au propus să fie extinsă rejeaua 
de apă, iar în comunele Plopeni, Chir- 
nogeni, Viroaga, Pecineaga, Cumpăna și 
altele — să se înceapă lucrările de fo
rare a unor noi puțuri de apă potabilă. 
Propuneri vădind spirit gospodăresc s-au 
făcut și în ce privește înfrumusețarea lo
calităților rurale (plantarea unor pomi 
fructiferi pe marginea șoselei, construirea 
de garduri moderne, podefe, alinierea 
unor străzi etc). Din discuțiile purtate a 
reieșit ca ar fi bine să se organizeze 
o întrecere patriotică pentru înfrumuse
țarea nu numai a comunelor, ci și a sate
lor.

S-au mai făcut și unele propuneri le
gate de îmbunătățirea drumurilor rutiere. 
In întîlnirile ce au avut loc în comunele 
Limanu și Albești, locuitorii au propus 
construirea unei șosele pe o lungime de 
14 kilometri. Este un lucru întemeiat și 
realizabil, întrucît există resurse de ma
teriale chiar în apropiere — o Carieră de 
calcar. Cetățenii s-au angajat să contri
buie la scoaterea din carieră a pietrei și 
la transportul ei.

Desigur propuneri de acest fel sînt 
multe. Ar mai trebui amintite cele care 
privesc întrefinerea căminelor culturale, 
construirea și amenajarea de noi dispen
sare. Important este că cele mai multe 
din ele sînt însoțite de soluții și anga
jamente concrete ale cetățenilor. 

perioada' dintre conferința a IV-a șî 
conferința a V-a ale U.A-S-R- și sar
cinile de viitor ale asociațiilor stu
denților.

Cea de-a V-a conferință a 
U.A.S.R. — a spus vorbitorul — se 
desfășoară în condițiile muncii a- 
vîntate și rodnice a întregului po
por pentru înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al III-lea al 
P.M.R. în vederea desăvîrșirii con
struirii socialismului în Republica 
Populară Romînă. Fundamentul

(Continuare în pag. V-a)

— Ce ați întreprins pînă acum 
pentru înfăptuirea acestor pro
puneri 1

— Unele — studiate de comitetul 
executiv al sfatului popular raional — au 
și început să fie puse în practică. în în
tîlnirile ce au avut loc între candidați 
și alegători au fost de față și specialiști 
de la secția sanitară, secția de drumuri, 
serviciul raional de arhitectură etc. Ei 
și-au notat fiecare propunere spre a fi 
studiată și, în măsura posibilului, rezol
vată într-un timp cit mai scurt, lată cî
teva din propunerile care au început să 
prindă viață, Am luat legătură cu sfatul 
popular legional, care ne-a trimis agre
gate pentru construirea unor șosele. La 
aceasta ne-au ajutat și cetățenii care au 
scos din cariere 8 000 mc de piatră 
pentru șoseaua care va lega Limanu de 
Negru Vodă. Sprijinim comunele Co
mana, Topraisar și Cobadin în procura
rea materialelor pentru extinderea rețe
lei de apă potabilă ; în zilele ce ur
mează vom trimite aici tehnicieni pen
tru a acorda asistență tehnică pe tot 
timpul lucrărilor. Am cerut, de asemenea, 
sprijinul secției regionale de sănătate 
pentru o mai bună distribuire a cadre
lor sanitare în comunele raionului. Vrem 
ca fiecare sat din raion să aibă cel pu
țin un sanitar cu pregătire medie.

Acestea sînt cîteva din propunerile ce 
au fost aplicate în acest scurt interval, 
în continuare, împreună cu deputății ce 
vor fi aleși la 7 martie, vpm trece la 
înfăptuirea tuturor propunerilor juste ce 
s-au făcut cu prilejul întîlnirilor dintre 
candidaji și alegători.
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LA PARAMETRII PROIECTAȚI
Din experiența colectivului fabricii de ulei „Unirea" din lași

Fabrica de ulei „Unirea" din Iași 
se numără, printre obiectivele in
dustriale construite în ultimii ani. 
întreprinderea, înzestrată cu insta
lații de un înalt nivel tehnic, prelu
crează anual 120 000 tone de floarea- 
soarelui. în principalele ei secții de 
producție — de uleiuri comestibile, 
de margarina și ulei hidrogenat — 
operațiile se execută cu mijloace 
mecanizate sau automate. Pentru a 
sugera o imagine a tehnicității ridi
cate a fabricii, menționăm faptul 
că una dintre secțiile importante — 
de rafinare — este condusă de nu
mai patru operatori, toți avînd o 
înaltă calificare profesională. Aici 
se realizează zilnic 150 tone de ulei 
rafinat.

Colectivul nostru, folosind cu pri
cepere tehnica modernă cu care 
este înzestrată fabrica, aplicînd un 
șir de măsuri tehnico-organizato
rice, a reușit ca după intrarea în 
funcțiune a tuturor secțiilor să spo
rească simțitor producția, să ridice 
calitatea produselor. Fructuoase sînt 
eforturile depuse și în direcția tra
ducerii în viață a uneia dintre sar
cinile importante puse de partid în 
fața colectivelor care lucrează în 
întreprinderile nou construite: în 
mai puțin de 12 luni, fabrica noastră 
a atins parametrii proiectați, iar la 
unele secții aceștia au fost chiar de
pășiți.

Care au fost principalii factori 
care au contribuit la obținerea a- 
cestor rezultate? Credem că merită 
reliefate, în primul rînd, grija și 
preocuparea pentru buna pregătire a 
cadrelor calificate. Pe lîngă faptul că 
ne-au sosit cadre temeinic pregătite, 
din fabrica noastră au fost trimise 
la întreprinderi cu profil similar din

Vedere exterioară a labrlcii de ulei „Unirea" din Iași

Pregătiri pentru campania agricolă
(Urmare din pag. I-a)

reparațiile sînt rămase în urmă. 
Conducerile acestor unități nu au 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
a organiza temeinic munca în ate
liere, nu s-au îngrijit de procurarea 
din timp a pieselor necesare și nu 
folosesc rezervele interne pentru re- 
condiționarea unor piese în atelie
rele proprii ale stațiunilor. Din a- 
ceastă cauză, numai la S.M.T. Cri- 
vești sînt în prezent reparate doar 
56 la sută din tractoare și 52 la sută 
din semănători.

în unele stațiuni din regiunea 
Ploiești lucrările de reparații se 
desfășoară anevoios din cauza lipsei 
unor piese de schimb. în cadrul 
raidului întreprins, am căutat să 
aflăm de ce lipsesc aceste piese. 
Tov. Nicolae Ștefan, șef de serviciu 
la întreprinderea de aprovizionare 
nr. 15 Buzău, arăta că unele între
prinderi producătoare de piese de 
schimb nu-și respectă obligațiile 
contractuale. Uzinele de reparații 
din Brașov, Galați, Uzina de trac
toare Brașov și altele sînt în res
tanță cu o serie de piese : pinioane 
pentru cutia de viteză, axe vertica
le, mufe de cuplare, axe cu came 
etc.

Consiliul Superior al Agriculturii 
și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini trebuie să ia măsuri 
ca uzinele de reparații și întreprin
derile industriale să se achite la 
timp și integral de sarcinile con
tractuale privind producerea și li
vrarea pieselor de schimb. Totodată 
este necesar ca întreprinderile de 
aprovizionare ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii să redistribuie 
operativ între diferite unități pie
sele necesare care în unele stațiuni 
prisosesc, iar în altele încă nu âu 
ajuns.

Ce semănăm ?
în cadrul raidului întreprins s-a 

urmărit și modul cum se desfășoa
ră pregătirea semințelor necesare în 
campania de primăvară. Ce s-a con
statat? In regiunea București, cea 
mai mare parte din cantitatea de 
semințe necesară pentru primăvară 
a fost asigurată din loturile semin- 
cere ale unităților agricole socialis
te. Folosind gospodărește cele 340 
selectoare și vînturători, cooperati
vele agricole de producție au reușit 
să termine în întregime condiționa
rea semințelor. Tov. ing. Gheorghe 
Danu, vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Iași, a relatat că în 
fiecare unitate din regiune s-a în
tocmit din timp balanța semințelor. 
Pînă în prezent cooperativele agri
cole au preluat de la baze 50 la sută 
din cantitățile de sămînță de po
rumb prevăzute. Această acțiune este 
mai avansată în unitățile agricole 
din raioanele Hîrlău, Bîrlad și Paș
cani. Transportul seminței în unități 

București, Oradea, Craiova nume
roși muncitori operatori, tehnicieni 
și ingineri pentru calificare și spe
cializare. In fabrică s-au organizat 
cursuri de ridicare a calificării pro
fesionale care au fost absolvite de 
peste 200 de muncitori operatori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni. Cu 
toate rezultatele bune obținute, ne 
dăm seama că și în acest an avem 
multe de făcut în privința ridicării 
calificării pentru a putea realiza 
produse de calitate superioară, pen
tru a folosi din plin în producție 
tehnica modernă. îndeosebi este ne
cesară o mai bună informare despre 
noutățile tehnice apărute în litera
tura de specialitate. Pentru acest an 
au fost organizate cursuri de ridi
care a calificării și de perfecționare 
a cunoștințelor profesionale la care 
s-au înscris 280 de cursanți. De a- 
semenea, vom trimite mai mulți 
muncitori și cadre tehnice în schimb 
de experiență la fabrici similare care 
au o mai mare experiență în fabri
carea de uleiuri superioare calitativ.

Buna organizare a procesului de 
producție, pentru ca fiecare instala
ție să funcționeze cu întreaga capa
citate proiectată, a constituit, de a- 
semenea, o problemă spre care 
ne-am concentrat tot mai mult a- 
tenția. în urma îndrumării de către 
biroul organizației de partid din fa
brică, la principalele locuri de mun
că au fost repartizate cadre bine 
pregătite profesional. Funcționarea 
corectă a utilajelor ne-a permis să 
micșorăm pierderile tehnologice care 
au loc la prelucrarea semințelor de 
floarea-soarelui. Astfel, pentru valo
rificarea unei cantități de ulei cît 
mai mari din semințe, a fost meca

este întîrziat în raioanele Negrești, 
Vaslui și Iași unde consiliile agricole 
au neglijat pînă acum această pro
blemă.

în legătură cu condiționarea și 
verificarea puterii de germinație a 
semințelor, la Consiliul agricol re
gional Iași s-au dat asigurări că lu
crurile se prezintă destul de bine. 
Ce s-a găsit la fața locului, cu oca
zia raidului ? într-adevăr, multe 
unități agricole au terminat condi
ționarea întregii cantități de semin
țe necesare. Au încheiat această lu
crare multe cooperative agricole, 
printre care cele din Stănilești, ra
ionul Huși, Stoișești, Epureni, raio
nul Bîrlad, și altele. Dar faptul că 
în regiune sînt destule unități în 
care se semnalează întîrzieri în e- 
fectuarea lucrărilor de pregătire a 
semințelor pentru campania de pri
măvară nu dă dreptul tovarășilor 
de la consiliul agricol regional să 
fie liniștiți. în cooperativele agrico
le din Ciocani, Ibănești, Obîrșeni și 
altele, din raionul Bîrlad, condițio
narea semințelor practic nici nu a 
început. Asemenea situații există și 
în unele unități din raionul Negrești. 
Pentru cultura florii-soarelui, spre 
exemplu, în acest raion nu s-a con
diționat nici măcar jumătate din 
cantitatea de semințe necesară.

Primăvara bate la ușă și orice în- 
tîrziere în luarea măsurilor pregă
titoare este păgubitoare. Consiliul 
agricol regional trebuie să tragă în
vățămintele cuvenite din anii tre- 
cuți cînd, din cauză că s-a folosit 
sămînță necorespunzătoare, unele 
unități au obținut producții sub po
sibilități, și să acorde sprijinul ne
cesar unităților agricole in asigura
rea și pregătirea în cele mai bune 
condiții a semințelor.

Deficiențe în asigurarea și con
diționarea semințelor s-au consta
tat și în regiunea Ploiești. In coo
perativa agricolă de producție Țin
tești, președintele Alexandru Ene și 
inginerul Vasile Bălteanu arătau 
că din cele 11 tone sămînță 
de porumb dublu hibrid necesare 
cooperativei s-au ridicat doar 3,5 
tone. Nu s-au putut aduce mai multe 
deoarece întreprinderea Agrosem 
nu s-a îngrijit ca bazele să fie a- 
provizionate ritmic.

în legătură cu condiționarea se
mințelor sînt rămase în urmă multe 
alte cooperative agricole din regiunea 
Ploiești. La laboratorul interraional 
pentru controlul semințelor din Bu
zău au sosit pînă acum 1 330 de 
probe de la unități din cele 1850 
necesare a fi analizate. Ing. Ste- 
lian Cazan, șeful laboratorului, arată 
că sînt încă unele cooperative agri
cole care trimit probe oe semințe cu 
o germinație bună, dar cu un pro
cent ridicat de corpuri străine. Se 
constată că în unele unități spe
cialiștii nu manifestă suficientă 
exigență în ce privește calitatea lu
crărilor de condiționare a semin
țelor. Așa se face că orzul și borcea- 

nizat complet procesul de separare 
a zațului din uleiul de presă, asigu- 
rîndu-se reîntoarcerea lui în proce
sul tehnologic. In vederea reducerii 
la minimum a procentului de miez 
antrenat în coji s-a realizat o mai 
bună etanșeizare a separatoarelor 
pneumatice. La creșterea producției 
de ulei a contribuit și punerea Ia 
punct a instalației de îmbuteliat.

Aplicarea măsurilor tehnice și or
ganizatorice a contribuit la reduce
rea procentului de pierderi de la 
0,83 la sută, în trimestrul IV al anu
lui 1963, la 0,67 la sută în luna de
cembrie a anului 1964. Aceste reali
zări au făcut posibilă creșterea ran
damentului de extragere a uleiului 
la aproape 42 la sută. Realizărilor 
cantitative obținute le-au corespuns 
rezultate tot mai bune în privința 
îmbunătățirii calității uleiurilor și a 
margarinei produse. Astfel, de la 
aciditatea de 0,1 la sută prevăzută 
în standard la uleiul rafinat, s-a a- 
juns în prezent la 0,06 la sută.

Folosind experiența de pînă a- 
cum, colectivul întreprinderii noas
tre este hotărît să dobîndească 
în acest an realizări și mai'însem- 
nate în producție. Vom căuta să va
lorificăm mai bine rezervele interne 
pentru a obține o producție sporită 
și a îmbunătăți calitatea produselor, 
în acest fel, fabrica noastră va con
tribui la realizarea creșterii produc
ției de ulei comestibil de 3,3 ori în 
perioada planului de șase ani, așa 
cum prevăd Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

Ing. Gheraslm CRUSOS 
director

gul, trimise de cooperativa agricolă 
de producție Cernătești, bunăoară, 
au avut o germinație de 94 la sută, 
dar puritatea a fost doar de 80,4 la 
sută. La fel s-au prezentat și pro
bele trimise de cooperativele agri
cole Săgeata, Gherăseni, Costești, 
Stîlpu. în unele unități întîrzierea 
condiționalului semințelor este pusă 
pe seama lipsei de utilaje. Tov. Con
stantin Vasile, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional Buzău, a- 
firmă însă că sînt o serie de unități 
care au asemenea utilaj și care au 
terminat condiționarea semințelor. 
Ce a împiedicat consiliul agricol să 
organizeze într-ajutorarea între uni
tățile agricole cu asemenea utilaje ?

★

Pregătirea temeinică a campaniei 
agricole de primăvară constituie una 
din verigile importante de care de
pinde obținerea unei recolte bogate 
în acest an. De aceea, este necesar 
ca organele de partid, consiliile a- 
gricole și conducerile unităților 
agricole socialiste să analizeze sta
diul acestor pregătiri și să ia măsu
rile cuvenite pentru repararea utila
jelor, asigurarea și condiționarea 
semințelor, fertilizarea unor su
prafețe cît mai mari de teren și alte 
lucrări de care depinde succesul 
lucrărilor agricole.

Noul drum aerian al calcarului

Pe urmele articolelor publicate
„La fiecare utilaj 
randament maxim"

t
In articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în numărul 6 510 al ziaru
lui, se arată, printre altele, că pe 
șantierele Trustului regional de con
strucții Crișana randamentul prin
cipalelor utilaje nu este la nive
lul posibilităților. In legătură cu a- 
ceasta conducerea trustului ne co
munică : „Intr-adevăr, cele arătate 
sînt juste, situația fiind nesatis
făcătoare și la încheierea anu
lui 1964, deși în cursul trimestru
lui IV s-au luat unele măsuri pentru 
îmbunătățirea activității pe linie de 
mecanizare. în scopul eliminării a- 
cestor deficiențe, prin planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pen
tru desfășurarea activității de pro
ducție pe anul 1965 s-au preconizat 
cîteva măsuri care să ducă la o mai 
bună folosire a utilajelor și anume: 
repartizarea judicioasă a utilajelor 
grele și eliminarea întreruperilor 
cauzate de schimbarea de la un loc 
de muncă la altul; folosirea utila
jelor la capacitatea lor maximă, mă-

REȘIȚA

Podul funicularului de calcar
In peisajul industrial al Reșiței 

s-a profilat o nouă construcție : podul 
funicularului de calcar. E o con
strucție care impresionează prin sal
tul îndrăzneț, — de cinci sute de 
metri — peste oraș, din muchea 
Dealului Col și pînă în Dealul Mare. 
Aproximativ 800 000 kg de con
strucții metalice și mecanice stau 
sprijinite între cer și pămînt pe șase 
piloni de oțel. Împreună cu funicu- 
larul, pentru acest ansamblu indus
trial s-au folosit peste 2 000 tone de 
metal. Funicularul, utilizat pentru 
transportul calcarului de la cariera 
nouă din Valea Domanului și pînă 
la Fabrica de aglomerare a minereu
rilor — situată la extremitatea opusă 
a orașului — are o lungime de 3 500 
m. Buna lui funcționare este urmă
rită de la 5 puncte de supraveghere 
și 3 stații de schimbare a direcției 
corfelor. De la fiecare din aceste 
puncte poate fi oprit automat între
gul funicular. Capacitatea proiectată 
de transport a acestei instalații este 
de 670 000 tone calcar pe an. Pînă 
la intrarea în funcțiune a instalației, 
transportul calcarului șe mai face cu 
trenul, pe o cale ferată îngustă, care 
ocolește mulți kilometri. Inlocuin- 
du-se cărăușia cu vagoane prin trans
portul cu funicularul, drumul calca
rului se scurtează de la 10 km la 
ceva mai mult de o treime, iar can
titatea de calcar sosită la Fabrica de 
aglomerare a minereurilor pe calea 
corfelor este mult mai mare. In a- 
celași timp, aprovizionarea este rit

rindu-se producția medie pe utilaj; 
introducerea fișei limită de consum 
de ore utilaj la toate lucrările cu o 
valoare de peste un milion lei și la 
toate locuințele. De asemenea, seva 
urmări folosirea utilajelor pe bază 
de grafice care să se încadreze în 
termenele din proiectul anual de or
ganizare. Prin aplicarea acestor mă
suri, avem convingerea că anul a- 
cesta indicii de folosire și randa
mentul utilajelor se var îmbunătăți 
în mod simțitor, dînd posibilitate 
șantierelor să predea la termen toate 
obiectivele planificate".

„Producția de legume 
se pregătește 
de pe acum"

In urma publicării articolului cu 
titlul de mai sus, Consiliul agricol 
regional Galați ne răspunde : „Pen
tru mărirea producției de legume în 
cooperativele agricole de producție 
din regiunea Galați, au fost luate 
măsuri corespunzătoare. în urma 
contractelor încheiate cu cooperati

mică, asigurîndu-se continuitatea 
fluxului de aglomerare.

La construcția podului pentru fu
nicular, muncitorii din brigăzile con
duse de Marin Logofătu și Francisc 
Bayerle de la I.C.M.M.-Reșița — 
ambii „veterani" ai construcțiilor si
derurgice reșițene — au montat cele 
27 dc chesoane, fiecare cîntărind 30 
de tone și avînd lungimea de 20 m, 
în numai două luni, în loc de trei. 
Cu cîteva săptămîni în urmă, legați 
cu centuri de siguranță, curajoșii 
montori munceau la peste 30 m înăl
țime, întinzînd ultimii metri din pla
sa de protecție cu ochiuri mici de 
sub grinda podului funicularului. In 
prezent se fac probele tehnologice 
ale instalației prin plimbarea corfelor 
goale, care, pline cu piatră albă de 
calcar, vot trece în curînd peste oraș. 
Seara, la lumina becurilor de neon, 
podul pare un curcubeu de metal 
scînteietor.

Autorii proiectelor pentru pod și 
funicular sînt colective de specialiști 
de la IPROMET și Institutul de stu
dii și proiectări forestiere din Capi
tală.

In aceste zile, constructorii reșl- 
țeni sînt angajați și în alte lucrări 
importante: montajul noilor maca
rale de 100 și 80 de tone (care se a- 
propie de sfîrșit) la secția nouă de 
mecanică grea a Uzinei de con
strucții de mașini, montarea unor uti
laje grele la noua forjă de la Mociur 
și altele.

Sever UTAN 

vele agricole, baza de aprovizionare 
nr. 8 Galați a livrat materialele ne
cesare construirii de noi răsadnițe, 
cum ar fi prefabricate din beton, 
scînduri etc. Prin întreprinderea 
Agrosem s-au asigurat cooperative
lor agricole semințe superioare de 
roșii 10 x Bizon, ardei grași, castra
veți de vară și de toamnă, pepeni 
verzi, ridichi, salată, ceapă, morcovi. 
In vederea extinderii suprafețelor 
irigate de legume s-au identificat 
peste 1 000 ha teren.

în scopul îmbunătățirii cunoștin
țelor privind cultura legumelor, în 
luna ianuarie au fost școlarizați la 
Casa agronomului din Brăila 120 de 
brigadieri legumicoli din cooperati
vele agricole de producție. In pre
zent se lucrează intens la construi
rea de noi răsadnițe".

„Comenzi, reparații, 
publicitate"

Astfel se intitula un articol apărut 
în „Scînteia" nr. 6 481, urmat de 
altul cu titlul „Operativitate, iniția
tivă, calitate", publicat în nr. 6 490 
al ziarului — ambele pe tema lăr

Noi filme documentare
La studioul cinematografic „Ale

xandru Sahia’ au fost terminate re
cent noi filme documentare : „Surî- 
sul”, scurt metraj realizat de Gabriel 
Barta, care semnează și scenariul 
împreună cu Radu Cosașu, urmăreș
te în liniștea unei grădini publice să 
surprindă surîsul ascuns în priviri, 
gesturi, în stropii de ploaie. „Șopîrle" 
se intitulează documentarul realizat

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
teatre : Sala Palatului R. P. Romî- 

ne : Spectacol muzical-coregraflc pre
zentat de Ansamblul de cintece și dan
suri al armatei — (orele 20). Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne : Tosca
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Paganini — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Inșir-te mărgărite — (orele 15). 
Domnișoara Nastasla — (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani — (orele
15.30) , Să nu te joci cu dragostea — (o- 
rele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Mâgureanu nr. 1) : Biedermann 
și incendiatorii șl Inima mea este pe 
înălțimi — (orele 20), (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța
— (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Act venețian — (orele
19.30) , (sala Studio) : 3.3.3 — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești: Bă
iat bun, dar... cu lipsuri — (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi 
pe un balansoar — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii (Str. Eremla Grlgorescu nr. 
24) : Harap Alb — (orele 16). Teatrul 
„Barbu Delavrancea" (Șos. Stefan cel 
Mare nr. 34) : Cîntecel de voie bună — 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat: 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) : Anna Christie — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Drumul piperului — (orele 
9), (sala din Str. Academiei nr. 18) : Bă
iatul și vîntul — (orele 16). Teatrul sati- 
rlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Revista dragostei — (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : O carte despre frumusețe — (o- 
rele 20). Circul de stat: „Vitoșa" — Spec
tacol prezentat de circul din R. P. Bul
garia — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cfne-i crimina
lul ? — cinemascop : Patria (9,45; 12;
14,15: 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Sărutul : Republica (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). O stea cade din 
cer — cinemascop : 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 mai mare spectacol: 
Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21). 7 mirese
pentru șapte frați : Carpați (9; 11: 13; 15; 
17). Vremea păgintlor : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Aurora (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Rahova (15; 17; 19; 
21). Zborul întrerupt : Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cînttnd în
ploaie : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Ah, Eva ! : Central (10; 12.30; 15,30;
18; 20,30). Cîntăreața sclavă : Lumina
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Hatari
(ambele serii) : Union (11,15; 15,45; 19),
Bucegi (10,15; 13,30; 16,45; 20). Program
pentru copii : Doina (orele 10 diminea
ța). 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 — Ex
poziția realizărilor economiei naționale 
a R.P.R. — Inaugurarea lucrărilor de 
construcții hidroenergetice de la Porțile 
de Fier : Timpuri Noi (17,30; 19,30). Paula 
captivă : Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 

girii de servicii oferite populației 
prin unitățile cooperației meșteșugă
rești. In scrisoarea sa de răspuns, 
Uniunea cooperativelor meșteșugă
rești din orașul și regiunea Bucu
rești ne comunică, printre altele, ur
mătoarele : „S-a dat dispoziție tu
turor cooperativelor ca aceste arti
cole să fie prelucrate cu întreg per
sonalul. In ceea ce privește ampla- l, 
sarea în apropiere una de alta a măi 
multor unități de același profil, ți- 
nînd seama de cele sesizate în arti
col, cooperativa „Sporul" va lua 
măsuri ca în trimestrele I și II ale 
acestui an să se revizuiască reparti
zarea unităților potrivit cerințelor. 
De asemenea, unitățile de deservire 
ale cooperativei Casa de mode vor 
primi mai multe jurnale de modă 
editate de cooperație, precum și al
tele de la UCECOM. Referitor la o- 
perațiunile de reparații și călcat, vă 
comunicăm că ele se pot efectua la 
toate centrele de croitorie din Capi
tală". în încheiere se spune că arti
colele respective au fost de un real 
folos lucrătorilor din cooperația meș
teșugărească și că, în limita posibili
tăților, se va urmări folosirea tuturor 
sugestiilor primite, cît și a acelor 
care vor mai sosi.

Și Uniunea regională a coopera
tivelor meșteșugărești Cluj, în răs
punsul său la cele două articole, co
munică. ziarului măsurile, bine ve
nite, care vor fi aplicate pentru lăr
girea gamei de servicii oferite popu
lației.

de Wilfried Ott. După o incursiune în 
istoria evoluției acestor reptile, filmul 
prezintă cîteva specii actuale care 
au un mod de viață interesant. Regi
zorul Constantin Budișteanu a reali
zat filmul documentar „Balta Brăilei 
își schimbă fața’.

Tot la studioul „Alexandru Sahia' 
a fost realizat primul jurnal din acest 
an cu noutăți din agricultură.

(Agerpres)’

20,15), Miorița (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45), Arta (16; 18,15; 20,30), Cosmos (16: 
18: 20,15). Rebelul magnific : înfrățirea 
între popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20).
Ivaiio : 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 : Crîngasi 
(16: 18,15; 20,30). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop: Grivlța (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). Climate — cinemascop : 
Unirea (11; 15,30; 18; 20,30). A treia
racheta : Flacăra (15,45; 18; 20). Via
ță particulară : Vitan (16; 18,15; 20,30). 
Calabuch : Munca (16; 18,15; 20,30).
Roșu și negru (ambele serii) : Popular 
(10; 16; 19,30). Răzbunătorul — cinema
scop : Moșilor (15,15; 17,45; 20,15). Șeful: 
Viitorul (11; 15,30; 18; 20,30). Judecătorul 
de minori : Colentina (16; 18,15; 20,30).
Cu mîlnile pe oraș : Volga (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 21). Un surîs în plină vară : Volga 
(orele 18,45). Titanic vals : Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop: 
Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Intîlnire cu spionul : Progresul (15,30; 18; 
20,15), Pacea (15,45; 18; 20,15). Sălbaticii 
de pe rîui morții — cinemascop: Liră 
(15; 17; 19; 20,45). La patru pași de infi
nit : Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). Ghi
nionistul : Ferentari (14; 16; 18; 20). Dia
volul deșertului : Cotroceni (11; 14; 16.15J 
18,30; 20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Emisiune pentru 
pionieri și școlari: Povestiri pe... degete. 
19,25 — în fața hărții. 19,35 _ cîntă Ni
colae Herlea, artist al poporului. 20,05 — 
Singurătatea alergătorului de cursă lun
gă — film artistic. 21.50 — Melodii vesele 
din operete — Transmisiune de la Ti
mișoara. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologie.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut re

lativ umedă, exceptînd Oltenia și Mun
tenia unde a fost în general frumoasă, 
cu cerul mal mult senin, dar în cursul 
după-amiezli a început să se înnoureze 
treptat. în celelalte regiuni cerul a fost 
mai mult noros și a nins local. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit din secto
rul vestic. Temperatura aerului a scăzut 
în Moldova pe cînd în rest a crescut 
ușor, înregistrînd la ora 14 valori cu
prinse între minus 5 grade la Tîrgu 
Neamț șl Avrămeni șl plus 6 grade la 
Mangalia. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul senin la început apoi 
variabil. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit din vest. Temperatura maximă a 
atins 3 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 21, 22 și 23 februarie a. c. în 
țară : Vreme relativ rece la început apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Va ninge slab și local. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară ; minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, local mal cobo- 
rîte la început, iar maximele între mt- 
nus 5 șl plus 5 grade, local mal ridicate. 
In București : Vreme relativ rece la în
ceput apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
schimbător. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.
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CLUJ 1965
O clădire cu pereții acoperiți de patina anilor, cînd e prinsă

noaptea în lumina reflectoarelor moderne, capătă o strălucire nouă.

La fel Clujul, oraș și regiune de strălucite tradiții, dobîndește în

anii înnoirilor socialiste o nouă forță și un nou farmec.

In atmosfera de lucru dinainte de alegeri, cînd zecile de mii de

alegători clujeni se întîlnesc cu candidații lor și întocmesc bilanțuri

vaste, ale căror cifre nu sînt întrecute decît de acelea care se referă

la viitor, în acest Cluj dens in înfăptuiri și perspective, reporterul

se simte oarecum depășit de mulțimea aspectelor ce se cer înfățișate

publicului cititor.

Am cerut ajutor cîtorva dintre personalitățile clujene, oameni cu

o înaltă competență în domeniul lor de activitate și adine ancorați în

tumultul activității obștești pentru înălțarea regiunii și a țării, l-am

rugat să sublinieze, din multitudinea transformărilor, numai cîteva

care li se par mai importante. Iată, în rezumat, răspunsurile lor.

fXcad. C. Daicoviciu

iși grăbește pașii
— Tovarășe profesor, închipui- 

ți-vă că îi aveți în față pe stu
denții dumneavoastră, pe alegă
tori sau cititori în general și că 
ei vă roagă să le vorbiți despre 
sentimentele pe care le încercați 
în fața transformărilor socialiste, 
mai ales în calitatea dumnea
voastră de istoric.

— Spre deosebire de un vizitator 
obișnuit al orașului, care e impre
sionat de ceea ce vede, de clădirile, 
fabricile și peisajele noi oare se des
fășoară sub ochii săi, istoricul mai 
zărește îndărătul formelor 
dimensiune suplimentară, 
trecutului. Din momentul 
Clujul și-a căpătat primul 
xegistrat de istorie — Napoca, pe 
vremea dacilor, cu 2—300 de ani 
înaintea erei noastre — dezvoltarea 
a fost continuă — și totuși, de-a lun
gul a aproape două milenii, progre
sul, cu toată hărnicia recunoscută a 
locuitorilor de pe aceste meleaguri, 
și-a croit drum cu încetul. Brăzda- 
rele de plug pe care le avem în 
muzee, din secolele XIV și XV, nu 
prezintă deosebiri esențiale față de 
cele cu 2 000 de ani mai vechi, ale ro
manilor. Mai mult de un mileniu 
zeci de generații, anotimp după a- 
notimp și an după an, răscoleau pă- 
mîntul exact la fel cum îl răscoliseră 
moșii și strămoșii lor. Azi ochii mei 
văd un spectacol care pentru un cer
cetător al istoriei este neobișnuit de 
puternic. Cînd zăresc blocurile mo
derne aliniate pe un braț al Some
șului, construite în timpi accelerați, 
în vreme ce apa curge la fel de do
mol cum a curs întotdeauna, cînd 
văd de pe șosea tractoarele romî- 
nești care au luat locul vechilor 
unelte, simt o emoție lesne de 
înțeles și mă gîndesc — ca om ve
nit aici din anii studenției, în 1918 — 
că mi-a fost dat să văd mai multe 
schimbări decît puteau vedea altă
dată zeci de generații, că fiecare 
an dintre ultimii douăzeci trăiți de 
la eliberare a fost mai rodnic decît 
un întreg deceniu antebelic. Intr-un 
cuvînt, politica partidului de con
strucție socialistă aduce ritmuri ac
celerate care îți dau sentimentul că 
istoria — a cărei mișcare nu putea 
fi sesizată altădată decît contem- 
plînd în închipuire perindarea seco
lelor — acum evoluează sub ochii 
tăi. Ceea ce vedem acum nu este 
un mers spontan, ci conștient, al 
maselor stăpîne pe soarta lor, care 
răstoarnă toate calculele unui sim
plu progres aritmetic.

— Aș vrea însă să 
urmat academicianul 
un fapt care îmi dă o 
tisfacție. Accelerația mersului nostru 
spre viitor este, totodată, și o acce
lerație a pătrunderii noastre în tre
cut, a punerii în valoare a tradițiilor: 
realismul politicii economice a 
partidului, succesele dobîndite în e- 
dificarea noii economii permit parti
dului și statului să consacre mijloa
ce din ce în ce mai puternice și 
cercetării științifice, inclusiv celei ar
heologice și istorice, care în ultimii 
douăzeci de ani s-a îmbogățit cu 
descoperiri de mare importanță, lu- 
minînd zone întinse ale trecutului 
nostru. Așadar, modernizarea vieții 
noastre contribuie și la scoaterea în 
lumină a trecutului nostru, la pune
rea lui în relief. In întîlnirile cu ale
gătorii, ascultînd remarcile lor judi
cioase, bilanțurile și propunerile lor, 
(' însuși felul lor de a vorbi, omul 
<.e știință simte cu emoție că a pă
truns într-unul din nenumăratele 
noastre laboratoare unde se plămă
dește Istoria Romîniei socialiste.

de azi o 
aceea a 
în care 

nume în-

subliniez — a 
Daicoviciu — 
deosebită sa-

adjunct al comisiei economice 
a comitetului regional P.M.R.

Clujul—dezvoltare 
economică

— Ca unul dintre adjuncții co
misiei economice, sînteți în mă
sură să ne înfățișați un tablou 
sintetic al dezvoltării economice 
a regiunii.

— E vorba de fapte pe care noi, 
aici, în regiune, le cunoaștem cu

toții — chiar dacă nu fiecare posedă 
sau ține minte pe de rost cifrele 
cele mai noi. Pe scurt, după elibe
rare numărul muncitorilor din regiu
ne a crescut de aproape șase ori 
(de la 15 000 la aproape 90 000), iar 
producția industrială de peste opt 
ori în 1963 față de anii antebelici.

Avem o serie de obiective noi și 
chiar prin așa-numitele reconstrucții 
și reutilări se înțeleg adesea fabrici 
complet noi. Un singur exemplu : 
prin 
mai 
brici 
S-a 
zină 
gorifice de mare capacitate. Nu
mai compresorul care există 
poate forma, sub razele 
mai călduros soare de vară, un pa- 
tinoai lung de 180 de metri și lat 
de 15. Cu excepția fabricii de pielă
rie și încălțăminte „Clujana”, care 
s-a dezvoltat mult, dar care era o 
fabrică mare și înainte de război 
(„Dermata"), majoritatea fabricilor 
clujene de azi — Libertatea, Unirea, 
Triumf, Flacăra-confecții, Metalul 
roșu, I.C.I.L. — sînt noi în întregime 
sau aproape în întregime.

1949, în apropierea gării, se 
putea vedea molozul unei fa
de chibrituri distruse de război, 
înălțat acolo „Tehnofrig", 
care produce instalații fri-

u-

aci 
celui

— Obiectivele cele mai mari au 
fost concentrate, după cîte știm, 
în afara Clujului, în apropierea 
surselor de materii prime.

— E vorba de materii prime care 
stau la baza industriei chimice din

La Uzinele Industria Sirmei din Cimpia Turzii, oțelarul șef Aurel Zugravu 
supraveghează elaborarea unei noi șarje

de medicamente, îngrășăminte și în 
industria materialelor de construcții. 
Va crește mult industria construcții
lor de mașini : „Unirea", de pildă, se 
specializează în războaie de țesut. 
La întrebarea despre preocupările 
actuale, aș vrea să mă refer în spe
cial la sectorul comerț-cooperație, 
de care mă ocup pe linia comisiei 
economice a Comitetului regional 
P.M.R. Cluj. Există, firește, o preocu
pare permanentă, dar aș vrea să sub
liniez că întîlnirile dintre candidați și 
alegători au scos în evidență o se
rie de propuneri foarte utile. Anul 
trecut volumul livrărilor de mărfuri 
a crescut de peste două ori față de 
1955, dar trebuie să excludem orice 
sentiment de automulțumire, să ve

dimineața pornesc spre Bistrița, pe 
„asfaltul natural" constituit de ulti
mele ninsori și înghețuri — așa că în 
primul rînd aș vrea să vă vorbesc 
despre drumuri, care reprezintă o 
condiție esențială a progresului. In 
comunele noastre poți ajunge mult 
mai lesne, îndeosebi spre cîmpie, 
sătenii au la îndemînă o rețea tot 
mai largă de autobuze. Pe aceste 
drumuri circulă echipe de intelec
tuali care merg cu regularitate la 
sate, de la academicieni în vîrstă și 
profesori universitari pînă la cadre 
tinere. Clujul, o știți bine, e un im
portant centru cultural, dar înainte 
de a vorbi despre cultura „de vîrf" 
trebuie să menționez această largâ

cații numeroase și, datorită mijloa
celor materiale cu care am fost în
zestrați de stat, datorită nivelului 
cercetărilor-, putem spune că în 
știință, ca și atunci cînd mergi la un 
teatru sau concert clujan, ca și 
atunci cînd te plimbi într-un cartier 
nou al Clujului, nu mai ai impresia 
că te afli în provincie — în sensul 
vechi al acestui cuvînt. Te afli în- 
tr-o citadelă culturală, bogată nu 
numai în tradiții istorice, ci puternic 
atrasă în circuitul modern al culturii 
naționale și al schimburilor cultural- 
științifice internaționale. Anul trecut, 
din Cluj au plecat peste hotare, la 
congrese și întruniri internaționale 
unde au jucat un rol activ, 42 de oa
meni de știință. Este bogat schimbul 
nostru de experiență și publicații cu 
diferite centre științifice din lume.

La întrebarea noastră, chimista 
clujană ne-a dat un șir de infor
mații inedite cu privire la activita
tea institutului pe care îl conduce, 
și în care au un rol important cer
cetările cu ajutorul izotopilor radio
activi ; exemplele aduse au scos în 
evidență colaborarea și ajutorul dat 
de diferite institute clujene pentru 
îmbunătățirea tehnologiei în unele 
întreprinderi din regiune și din țară, 
fără a se slăbi prin aceasta „va
luta forte 
știință o 
de mare

na noastră, se fac concursuri anu
ale, care au devenit un lucru pasio
nant : munca mi-o fac cu plăcere, 
îndemînarea croitorilor e azi privi
tă ca o artă, numele celor mai buni 
e popularizat în presă.

Cum spuneam însă, principalul e 
conștiința scopului. In fabrică ne 
povestim cu plăcere cazuri ca a- 
cela al unor profesori universitari 
care, mergînd în străinătate și că- 
utînd să-și aleagă o pereche de 
pantofi cît mai buni, au observat 
la urmă că pantofii pe care îi cum
păraseră erau proveniți din propriul 
lor oraș, de la „Clujana". Țara noa
stră exportă încălțăminte de la „Clu- 
jana" în multe țări — Italia, U.R.S.S., 
Belgia, Sudan, Olanda, Cehoslovacia 
etc., iar în prezent, după cum puteți 
vedea chiar în foile de comandă din 
atelierul nostru, avem o însemnată 
comandă pentru S.U.A. Aprecierile 
pe care le primim de peste ho
tare le folosim nu ca să ne lăudăm 
între noi, ci ca pe un imbold pentru 
o și mai înaltă calitate și mai mare 
varietate a produselor noastre.

de stat. Iată-mă astăzi la o înseni
nare și o împlinire care mi-au dat, 
la acești mulți ani ai mei, o mulțu
mire și o tinerețe nouă-

Senkălszky Endre

artist emerit, directorul Tea
trului Maghiar de Stat din Cluj

Colaborare 
prietenească 
sub un orizont larg

dirijor, artist al poporului

pe care o reprezintă în 
serie de cercetări teoretice 
importanță.

Rada Faustin

muncitor la ,,Clujana"

Alt oraș, 
altă calitate

ziua cînd am stat de vor-In
bă cu el — 10 februarie — cu
noscutul „croitor" în piele toc
mai împlinea 42 de ani. L-am fe
licitat și l-am întrebat care e ve
chimea lui în producție.

— Lucrez de la 12 ani. 
dăugăm că am doi băieți, 
trecuți de această vîrstă și 
aflați încă la școală ~ 
mare, vrea să. se specializeze în te
levizoare, iar cel mic, în clasa a 
șaptea, nu s-a decis încă ce profe
sie să-și aleagă — vedeți imediat 
diferența dintre ziua de ieri și cea 
de azi. Faustin Rada junior va a- 
vea altă pregătire și aită viață decît 
tatăl său, care pînă la eliberare a 
cunoscut multă sărăcie și multe ne
cazuri. Aceeași diferență se poate 
vedea între cartierele de azi și de 
ieri ale Clujului, între bălăriile care 
se aflau chiar aici, lîngă „Clujana", 
și fabricile care s-au înălțat acum, 
clădirile noi din cartierul Grigores
cu, din Dragalina, Piața Mihai Vi- 
teazu și Piața Păcii. Am o 
nouă, de doi ani și mai bine 

noi clujenii

înseninare
și împlinire

Dacă a- 
amîndoi 
amîndoi 

Faustin, cel

pe releul de

casă 
sîntem 
televi-

tio
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Intre pilonii de inaltâ tensiune și dealurile vechi ale Clujului, ale cartierului Grigorescusilueta cîtorva din „blocurile-lamă1

— Ne-am adresat dumneavoas
tră, socotind că, între altele, în
delungata activitate de mai bine 
de șaizeci de ani în cîmpul artei 
muzicale vă dă putința de a pri
vi lucrurile dintr-o perspectivă 
foarte largă.

— Intr-adevăr, cariera mea muzi
cală numără mai bine de șaizeci de 
ani, și orice bilanț retrospectiv mă 
bucură, pentru că un bilanț al muzi
cii se poate dovedi nu mai puțin 
grăitor decît unul economic sau in
dustrial. în totul, de-a lungul anilor, 
mi-a fost dat să conduc și să în
jghebez șaisprezece orchestre ; ceea 
ce vă voi spune nu sînt aspecte cu
lese din ziarele de pe vremuri, ci 
trăite personal. în vremurile dinain
te, pentru a te ocupa de cultura mu
zicală simfonică trebuia să ai o 
pasiune — puțin înțeleasă și puțin 
sprijinită — care să te determine la 
sacrificii personale, inclusiv sacrificii 
materiale. Azi, cînd avem în țară 
18 orchestre simfonice permanente, 
subvenționate de stat, alături de 
multe alte formațiuni ale teatrelor 
muzicale, de operă, conservatoare, 
orchestre de amatori de înalt nivel 
(cum este și cea a medicilor din 
Cluj), ne vine greu să credem că în 
trecut nu exista decît o singură or
chestră, a filarmonicii din București, 
cu o viață permanentă și un sprijin 
material permanent.

— Ce ați putea să ne spuneți 
despre viața muzicală din Cluj ?

— Intr-un asemenea -centru de 
tradiție muzicală, aproape zadarni
ce au fost în trecut eforturile unor 
entuziaști ca Marțian Negrea, care 
încerca să anime viața muzicală cu 
cite un concert-două pe an. Cu atît 
mai miraculoasă apare, în această 
lumină și din perspectiva acestei 
umbre, prodigioasa țîșnire a an
samblului, de mare valoare, după 
părerea mea, care e Filarmonica din 
Cluj.

Vîrstă ? Nici zece ani, pe care abia 
urmează să-i împlinească și pe care 

așa 
In 
ai 

avut 
ani la 
Calita- 

aceasta vorbesc pu

Am poposit apoi în clădirea ă» 
pe malul Someșului, unde se afla 
Teatrul Maghiar de Stat din i 
Cluj. Actor el însuși, directorul 
teatrului, Senkălszky Endre, sți 
afla în repetiții cu „Demetrius", 
piesa lui Deăk Tamăs, unul din 
autorii dramatici care debutează 
la Cluj.

— Știți desigur — ne-a spus tov. 
Senkălszky — că ne mîndrim cu 
faptul că avem în Cluj (nemaivor
bind de teatrele din Sibiu și Turda) 
patru instituții teatrale distincte : 
Teatrul Național, Teatrul Maghiar 
de Stat, Opera de Stat și Opera 
Maghiară de Stat. Repertoriile noas
tre se completează reciproc, asigu- 
rînd astfel exigentului public clujan 
o diversitate de spectacole, o vizi
une amplă asupra dramaturgiei ori
ginale și universale.

Dramaturgi și compozitori de la 
Euripide și Ibsen pînă la Arthur Mil
ler, de la Wagner pînă la Prokofiev 
și Bartok sînt curent reprezentați pe 
scenele clujene.

Teatrul Național a scos la iveală 
piesele unor tineri autori din Cluj : 
Teofil Bușecan, T. Bosca, V. Rebrea- 
nu și M. Zaciu, iar noi am lansat 
în premieră pe țară pe Huszâr Săn- 
dor, Foldes Măria, iar acum pe 
Deăk.

în teatrul unde lucrez au fost ju
cate piese ale lui Hona Lovinescu, 
Alexandru Mirodan, Paul Everac, 
Camil Petrescu, care au prilejuit 
spectacole cu răsunet în public.

Bogat este și repertoriul celor 
două opere.

Teatrele noastre s-au străduit să 
fie focare de cultură și într-un sens 
mai larg — mai ales că în oraș a- 
vem aproape 20 000 de studenți — 
organizînd festivaluri de poezie.

Ceea ce ne bucură în mod deose
bit și întreține elanul nostru de mun
că este spiritul de frățească cola
borare și întrajutorare între cele 
patru instituții surori. Amintim, în 
acest sens, spectacolele realizate 
în comun de cele două opere, 
schimburile de soliști, dirijori, regi
zori și pictori scenografi, ca și par
ticiparea reciprocă la diferite vizio
nări, consilii artistice etc.

Sprijinul acordat de partid și gu
vern, prietenia publicului, întregul 
climat cultural din regiunea și țara 
noastră constituie imbolduri pentru 
o tot mai înaltă exigență, spre tot 
mai înalte înfăptuiri.

Aurel Rău

regiune, de lemn și de materiale de 
construcție. Vreau să mă refer mai 
întîi la Turda, unde a apărut o nouă 
fabrică de produse refractare, fabri
ca de prefabricate de beton, „Elec
troceramica" (în locul vaselor de 
porțelan produce azi izolatorii atît 
de necesari dezvoltării rețelei elec
trice), Uzinele chimice (reconstruite) 
și mai ales noile linii ale fabricii de 
ciment, cea mai mare din țară, și 
una din cele mai mari de acest tip, 
care produce azi în 40 de zile cît 
producea într-un întreg an antebelic. 
(Cele trei linii tehnologice noi dau 
aproape un milion de tone ciment pe 
an). E cunoscută dezvoltarea uzinei 
metalurgice din Cîmpia Turzii, și — 
ca să trecem Ia alte localități — în
semnătatea industriei extractive și 
chimice : uzinele de sodă din Ocna 
Mureșului, exploatarea minieră de la 
Căpuș, minele de la Roșia Montană, 
Aqhireș, Baia de Arieș, Rodna...

dem lipsurile care mai există atît în 
nivelul servirii populației cît și în 
calitatea unor mărfuri.

De bun augur sînt angajamentele 
luate în cadrul consfătuirilor de 
producție ; nu e vorba numai de an
gajamentele privind producția glo
bală (pînă în prezent ele se ridică 
la 50 milioane lei peste plan), be
neficii, economii etc., ci mai ales 
cele privind calitatea, pentru export 
(exportul pe regiune a crescut de 1,8 
ori în ’64 față de ’60) și pentru con
sumul intern.

— Se vorbește mult despre 
Gherla și Dej.

— Aici sînt combinate de mari 
proporții. Gîndiți-vă că numai Gherla 
dă pe an cinci milioane de metri 
pătrați de furnir, nemaivorbind de 
placaj. Iar combinatul de celuloză și 
hîrtie de la Dej — încă în curs de 
construcție — va da pe an 60 de mii 
tone de celuloză și 35 mii de tone 
hîrtie.

— Afară de combinatul din Dej, 
care sînt obiectivele în curs, pers
pectivele și preocupările cele mai 
actuale ?

— Desigur, cadrele noastre eco
nomice se concentrează asupra o- 
biectivelor în curs. Sînt multe lu
crări de dezvoltare în ramura fieru
lui, în fructificarea resurselor chimi
ce (în special instalația de sodă 
grea la Ocna Mureșului), în producția

De la izotopi 
la cămine culturale

Există azi în țara noastră o 
serie de savanți ai vechii genera
ții care au o activitate multilate
rală, „pe mai multe linii", greu de 
cuprins într-o oră de conversație. 
Din fericire, acad. Raluca Ripan 
— conducătoare a Institutului de 
chimie din Cluj, care are multe 
munci obștești importante și can
didează ■ pentru a cincea oară în 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională — posedă o ca
litate caracteristică omului de 
știință (nu cel distrat, din filme 
și romane, ci cel real): o ordine 
riguroasă în gîndire, în activitate, 
în însemnările pe care le ține a- 
cum pe masă în fața ei și care o 
ajută să treacă lesne și cu pre
cizie de la un domeniu de activi
tate la celălalt.

— Mă pregătesc pentru o serie de 
noi întîlniri cu alegătorii — mîine

extindere a culturii, care ne impre
sionează pe toți. Au apărut nume
roase școli de cultură generală, ci
nematografe, cămine culturale, insti
tuții sanitare. In raionul Bistrița, 
unde plec eu acum, nu exista înain
te de război nici un cinematograf ; 
acum sînt 52. La temelie stau succe
sele politicii noastre economice. Am 
acum în față o sinteză de vreo 15 
pagini, pe care o voi prezenta ale
gătorilor; în loc de a vă cita cifrele 
pe care le cuprinde, mă voi mulțumi 
să amintesc cuvintele pe care mi 
le-a spus o țărancă cu care am stat 
de vorbă, și anume că niciodată ea 
și familia ei n-au trăit și n-au cîști- 
gat atît de bine ca în acest ultim 
an. Rezultatele unei munci și politici 
perseverente, de ani și ani de zile — 
industrializarea țării, bani investiți în 
mari construcții și modernizări — 
încep acum să pătrundă tot mai vi
zibil în viața fiecărui cetățean.

— Ce ați putea să ne spuneți 
nou despre activitatea științifică 
din Cluj, bunăoară despre filiala 
Academiei ?

— Din ianuarie, ne-am înmulțit cu 
încă două secții — una de științe 
tehnice, alta de științe juridice, ceea 
ce face să avem în prezent 11 insti
tute, centre de cercetări și secții, 27 
de membri și corespondenți ai Aca
demiei, peste 400 de cadre științifi
ce. S-a dat o atenție specială tine
rilor și pregătirii lor : din 47 de con
ducători științifici, 43 au titlul de 
doctor sau candidat în științe. Fi
rește însă, la bază nu stau titlurile, 
ci activitatea care le justifică pe a- 
cestea : la ultima noastră sesiune 
bienală au fost prezentate 198 lu
crări, multe dintre ele remarcabile, 
aparținînd unor tineri. Avem publi-

ziune, am tot ce îmi trebuie, iar în 
muncă, aici la „Clujana", s-au 
schimbat multe.

— De pildă...
— înainte de a vorbi despre re- 

utilări și modernizări — numai anul 
acesta vor intra în fabrică vreo 
douăzeci de milioane lei pentru mo
dernizarea tăbăcăriilor și a centra
lei electrice — trebuie să vorbesc 
despre alt lucru, simțit de mine ca 
simplu muncitor care croiește pie
lea : e vorba de muncă. Alta este 
atitudinea față de om, față de mun
ca lui. Ieri, disciplina se întreținea, 
simplu, prin amenințarea perma
nentă a șomajului. Azi intră în joc 
conștiința, omul 
muncește, are 
ță, e prețuit și

știe pentru ce 
alte condiții de via- 
respectat; în mese-

ne vom strădui a-i sărbători 
cum se cuvine. Componența ? 
majoritate tineri, foști studenți 
Conservatorului, pe care am 
prilejul să-i îndrum atîția 
clasa de dirijat orchestră, 
tea ? Despre 
blicul, precum și numeroși oaspeți 
străini, dirijori și interpreți de re
nume, care populează cu elogii sin
cere cartea de aur a Filarmonicii 
clujene. (Și maestrul Antonin Cio
lan ne înșiră, din memorie, peste 
douăzeci de nume ale unor renumiți 
artiști străini). Nu puține prime a- 
udiții de muzică romînească și con
temporană, interpretări la radio sau 
pe discuri poartă mărturia calități
lor orchestrei. Un recent turneu în 
Iugoslavia, primă manifestare a or
chestrei peste hotare, s-a soldat cu 
aprecieri mai mult decît măgulitoa
re, dintre care cea mai grăitoare o 
constituie invitațiile de a reveni.

Repertoriul orchestrei, din ce în ce 
mai vast, atinge nivelul orchestrelor 
de mare tradiție, și e completat cu 
creații ale pleiadei de compozitori 
clujeni pe care eu, la vîrstă mea, îi 
consider tineri cu toții : Tudor Jar- 
da, Sigismund Toduță, Liviu Comes, 
Cornel Țăranu etc.

Cît despre perspective, ele sînt din 
cele mai înfloritoare. Iată de ce, din 
toate orchestrele înființate de mine, 
cea mai mare dragoste a mea se 
oprește asupra acesteia din urmă, 
creație care poartă pecetea condi
țiilor superioare create de partid și

Sînt în total 17 000, toți studenți ai Clujului

poet

0 declarație 
in versuri

La redacția revistei „Steaua" 
poetul clujan, care a doua zi ur
ma să plece în raioanele Bistri
ței în calitatea lui de candidat 
pentru alegerile de deputați in 
Marea Adunare Națională, stă
tea de vorbă cu o scriitoare slova
că ; Clujul a devenit un punct 
deseori prezent în itinerarul oa
menilor de cultură care ne vizi
tează țara.

— Orașul nostru — a spus scri
itorul — cunoaște în ultimii ani un 
ritm de viață intens, o sporire con
tinuă a energiilor și capacităților 
sale creatoare. Se și construiește în 
Cluj — în 1965 se vor construi 2 000 
de apartamente. Trecutul istoric 
alternează grațios cu un prezent 
ferm, bogat în elemente ale viitoru
lui, și ceea ce aș sublinia este un 
anume sentiment de întinerire pe 
care această alternanță îl degajă, 
un sentiment de perpetuitate și te
meinicie, împărtășit de către oa
meni, confirmat iar și iar prin tot ce 
constituie viața cotidiană. Dacă ar 
fi să continui despre acest senti
ment, aș prefera s-o fac prin cu
vintele poeziei „Din blocul turn", 
scrisă nu de mult și răsfrîngînd cîte 
ceva din peisajul orașului de pe 
Someș.

Și Aurel Rău ne-a citit textul ur
mător, pe care apoi ni l-a înmînat: 
Din blocul turn, o femeie privește 

orașul.
E vînt și zăpadă.
Un șal purpuriu îi înfășură părul 

și umerii. 
Parcă-i statuia ei.
Și orașul evoluiază circular, subt 

privirile călătorite : 
Cohortele ample, de fabrici, cu 

trîmbe de fum, 
„Cetatea" romană, o mină de stînci 

pe zare. 
Convoaiele ninse-ale parcului, 
Rînduri de mașini
Și rîul cu ghețuri desprinse, plutind 

agale.
Femeia privește, și vîntul de iarnă 

o învăluie.
Șalul ei roșu flutură puțin, 
Și-n apus
Șoarele palid seamănă-ntr-atît cu-o 

oglindă. 
Ea privește dincolo de soare, unde 

albi sînt munții 
— Dintr-o clipă într-alta zăpezile se 

vor face albastre —■ 
Și in gindurile ei, în imaginile 

lunecînd,
Poemul nescris al orașului 

care-ntinerește.

Interviuri luate de 
Sergiu FĂRCAȘAN
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Știați că... Trei litere salvează vieți
Rio Santa Maria de la Mar Dulce. A- 

cesta este primul său nume dat de un 
european, spaniolul Vicente Pinzon, care 
l-a descoperit în anul 1500. Curînd, nu
mele a fost prescurtat : Mar Dulce — 
Marea Dulce. Căci estuarul fluviului for
mează o adevărată mare, cu o lărgime 
ajungînd la 350 km ; insula Mârajo si
tuată aici are o suprafață egală cu a 
Elvefiei. Cifrele ce-l definesc sînt parcă 
pe calapodul unei alte planete : curgînd 
pe o lungime de 6 500 km și adunîn- 
du-și apele din 1 100 de afluenți, el are 
debitul uriaș de 300 miliarde de litri 
pe oră, cel mai mare din lumo. 
Se spune că un alt spaniol, Francisco 
de Orellana, care l-a parcurs din Anzi 
și pînă la vărsarea în Oceanul Atlantic, 
i-ar fi dat numele ce-l poartă astăzi —

V T 4 ... V*

„culturi nomade", în special de manioc, 
s-au păstrat doar în locurile cele mai 
izolate, unde trăiesc ca în epoca de pia
tră. lată ce a văzut ziaristul francez Me- 
nant care a izbutit anul trecut să pătrun
dă pînă la tribul Menacos : „Patru colibe 
în mijlocul unui luminiș unde fumul focu
rilor întîrzia să se înalțe în aerul serii. 
Bărbații vorbeau în fraze scurte și rare. 
Femeile și bărbații erau complet goi. In 
fața noastră copii cu corpul vopsit se 
luau la trîntă. Un pescar se întorcea de 
la rîu cu pești prinși în vîrful lancei. In 
urmă cu cîțiva ani, tribul număra 130 de 
membri. In prezent el nu are decît 51 
de oameni ; printre ei doar 7 Copii. In 
1820 tribul Kadiwen avea 3 000 de oa
meni ; astăzi au rămas 250".

In decursul secolelor care au urmat 
după descoperirea „Lumii noi", indige
nii din Amazonia au cunoscut suferințe 
fără margini. Toate marile febre de cîștig 
de care a fost cuprinsă Amazonia — 
trestia de zahăr, bumbacul, orezul, ca
feaua sau diamantele — s-au soldat cu 
aceleași rezultate pentru ei : jaf, umilin
ță, exploatare și nimicire fizică. Lozinca 
cuceritorilor rămînea neschimbată : „Des- 
cer Indios"

verde". De altfel, chimia modernă, fre- 
cînd de la retorte la mari întreprinderi 
industriale, a făcut din cauciucul sinte
tic un concurent de temut pentru cel 
natural.

...pentru realizarea acestui ceas 
Leroy, — „cel mai complicat din 
lume" — a fost nevoie de 5 ani de 
muncă, de Ia 1897 la 1902 ? Ceasul 
are două cadrane și 25 de „indiea-

(Să-i doborîm pe indieni).

In jurul șefului s-au adunat sin
gurii șapte copii ai tribului 

Menacos

„Rîul Amazoanelor" : războinicii Conia- 
paraya, care i-au înfruntat pe Orellana 
și oamenii săi, purtau plete lungi, iar 
exploratorul spaniol, crezînd că sînt fe
mei (de altfel legenda spune că luptau 
și femei în rîndurile lor) i-a luat drept... 
urmașe ale mitologicelor amazoane. Unii 
cărturari dau astăzi o explicație mai puțin 
romantică acestei denumiri. Pînă la 900 
km de la vărsarea sa, pe fluviu are loc 
fenomenul „pororoca", legat de acțiunea 
fnareelor. Un val vertical, pînă la 5 m 
înălțime, urcă în amonte, inundînd și pus- 
tiind malurile. Și într-unuî din dialectele 
indigene, „pororoca" este desemnat prin 
cuvintul „amuzunu" care ar constitui și 
obîrșia denumirii de „Amazon".

Oricum ar fi, bazinul acestui fluviu 
căruia i s-a dat numele de Amâzonia 
ocupă o suprafață imensă: 7 180 000 
kmp. Cea mai mare parte a lui se 
găsește în Brazilia, dar regiunea din 
sud-vest și unele regiuni din vest sînt 
situate în Bolivia, Peru, Ecuador și Co
lumbia, deschizînd acestor țări calea spre 
Atlantic. Cît sînt de mari și de bogate, 
apele fluviului nu acoperă totuși decît 
2—3 la sută din suprafața Amazoniei. 
Restul este junglă : o zonă de nepătruns, 
a umidității și

Goana după cauciuc
In 1900 

noscut de 
însoțitorii lui Columb au observat cum 
indigenii se joacă cu mingi elastice. în 
1823, odată cu haina impermeabilă in
ventată de chimistul MacKinfosh, cauciu
cul a încetat de a mai fi o jucărie exo
tică. Iar cînd în 1840, Nelson Goodyear 
i-a conferit prin vulcanizare noi calități, 
cauciucul era pregătit penfru rolul ce 
avea să-l joace în era automobilului. Pe 
neașteptate, cererea de cauciuc a cres
cut de o sută și de o mie de ori. Esen
țele de lemn prețios, zahărul, cafeaua, 
aurul, diamantele, aduseseră în trecut 
Braziliei, rînd pe rînd, doar deziluzii. De 
data aceasta se părea că „boom”-ul nu 
poate sfîrși prinfr-un crah. Căci ,,hevea 
brasiliensis” — arborele de cauciuc — 
nu se găsea decît în Brazilia.

>..A început goana după cauciuc. Ță
ranii înfometați din „Nordeste”, 
mea —- care locuia în 
cioabe — „favelas" la 
aventurieri din întreaga 
na în țara 
verde” moartea îi

cauciucul era de acum cu- 
patru secole. încă în 1495,

sărăci- 
cartierele de co- 
orașe și, curînd, 

lume au d3t buz- 
Dar în „infernul

Pași spre viitor
Geologii n-au prospectat pînă în pre

zent nici măcar o zecime din bogățiile 
acestui imens teritoriu ; ele încep abia 
acum să fie cunoscute și parțial exploa
tate. La vărsarea Amazonului, în vecină
tatea Guianei Franceze, minele de man- 
gan de la Amapa, situate în plină junglă, 
au rezerve considerabile : împreună cu 
acelea din statul brazilian Mato Grosso, 
ele sînt evaluate la circa 40 milioane de 
tone. Pe Rio Mamore minereul de cositor, 
recent descoperit, se găsește din abun
dență. La Manâus a fost instalată o rafi
nărie de petrol. Iuta, cacaoa și cafeaua 
dau aici recolte mai bune decît la Sao 
Paolo. Piperul și alte o sută de miro
denii, plante ale pădurii, sînt astăzi obiec
tul unei vii preocupări.

Datorită resurselor sale naturale imense, 
Amazonia ar putea asigura —- după cum 
evaluează o recentă statistică UNESCO — 
traiul unui miliard de oameni, adică a unei 
treimi din omenire. Acum, cînd centrul 
de gravitate al populației din Brazilia se 
deplasează tot mai mult spre interiorul 
țării — și crearea noii capitale Brasilia 
este o dovadă că această tendință se 
va accentua — se 
concreți și penfru 
niei.

Marile concerne 
că pe toate căile 
la aceste avuții. Și nu arareori tentati
vele lor au fost însoțite de lovituri de 
stat înfăptuite în unele dintre țările si
tuate în această zonă. Aceste influențe 
contribuie ca Amazonia — una dintre 
regiunile lumii cele mai înapoiate din 
punct de vedere economic — să întîm- 
pine greutăți suplimentare în valorificarea 
resurselor sale naturale.

Calea spre „Amazonia cu un miliard 
de locuitori" nu este ușoară. Desigur, ea 
nu va putea fi parcursă într-un timp 
scurt. Dar hotărîrea popoarelor de a-și 
apăra avuțiile, de a asigura valorificarea 
lor, îndrăzneala omului, noile descope
riri tehnice și științifice puse în folosul 
său vor învinge în cele din urmă și 
imensa pădure virgină din Amazonia.

Lucian SACHELARIE

umbrei veșnice.

Infernul vegetal
Amazonia... Copaci înalfiPădurea din

Se 80 m, bambuși care cresc cu 30 cm 
pe zi, frunze cu lățimea de 2 m. In a- 
ceastă pădure uriașă se află un sfert din 
toți arborii care cresc în lume. Ea se 
întinde înspăimîntătoare și, totodată, pli
nă de o exuberantă vitalitate, pe o su
prafață de 300 milioane de hectare. De 
pe pămînt este cu neputință să zărești 
cerul ascuns de împletirea indescriptibilă 
a vegetației. S-au numărat două sute de 
specii pe un singur hectar. Unul lîngă 
altul cresc arborele hevea, palmierul, alu
nul, arborele mango, bananierul, împle
tind într-o dezordine nemaipomenită 
ramuri; liane și frunzei policrome, desiș 
în care omul nu poate înainta decît 
croindu-și drumul cu securea.

Cel ce pătrunde în această pădure 
virgină, pe drept cuvînt numită „Inferno 
Verde" este pîndit de surprize la tot 
pasul. Deseori ghimpi ce par amenin
țători la o primă privire, nu ascund de
cît o plantă inofensivă și fragilă ; și, 
dimpotrivă, floarea cea mai îneîntătoare 
poate lăsa, prin atingere, o arsură mult 
timp dureroasă. Pretutindeni mișună șerpi 
periculoși. Dar inamicul nr. 1 sînt in
sectele, îndeosebi furnicile. O mușcătură 
a furnicii „arcar" provoacă dureri ce 
țin cîteva ore ; furnicile „auhicavi", „taci" 
și „tucuși” sînt purtătoare de microbi ai 
frigurilor tropicale ; iar o pișcătură a 
minusculei furnici negre „fucandeira", 
provoacă moartea. Stăpîni ai acestei jun
gle sînt jaguarul și puma. Ei domnesc 
peste animale atît de diferite ca leneșul 

Și 
de 
de

iayra, anfediluviana șopîrlă iguana 
neobositul furnicar, peste miliardele 
mici maimufe, de maimuțe-veverițe și 
papagali gălăgioși.

Ca în epoca de piatră
cea 
din 

Deși

Alături de Sahara, Amazonia are 
mai mică densitate a populației 
lume : 0,5 locuitori pe km patrat. 
Cuprinde 45 la sută din suprafața totală 
a Braziliei, aci trăiește doar 4 la sută 
din populația acestei țări. Singurele două 
Orașe din această zonă cît un continent, 
Belem (300 000 de locuitori) și Manâus 
(200 000) sînt porturi, Restul locuitorilor 
sînt împrășfiați de-a lungul fluviului și 
al afluenților săi, ezitînd să pătrundă 
îndărătul zidului ce ascunde „infernul 
verde".

Din milioanele de indieni care popu
lau în trecut Amazonia („Sînt atîția in
dieni — scria un cuceritor portughez din 
secolul al XVII-lea — îneît dacă ai a- 
runca o săgeată în sus, ea ar cădea cu 
siguranță pe capul vreunuia din ei“), as
tăzi abia dacă au rămas 100 000, iar 
dintre aceștia numai 10 000 sînt „bra
vos", oameni liberi. Grupuri de indieni, 
hrănindu-se din pescuit, vînătoare și

inițiază primii pași 
dezvoltarea Amazo-

au încercat și încear- 
să-și asigure accesul

toare" diferite, arălînd zilele, lunile, 
anii hisecți, anotimpurile, solstițiile, 
echinocțiile, ora din 125 de orașe ale 
lumii etc. La Expoziția de ceasor
nice franceze, acest ceas constituie 
unul din punctele de atracție pentru 
vizitatori.

...turnul înclinat din Pisa nu este 
unicul de acest fel ? în orașul Sa
markand din R. S. Uzbekă au fost 
începute recent lucrările pentru re
staurarea așa-zisului „minaret care 
stă să cadă", Medres Ulugbek, al că
rui vîrf arc o înclinație față de axa 
verticală de 1,5 m; minaretul are 
o înălțime de 3.3,50 m și o vechime 
de 542 ani.

...în august 1949, Ia Varșovia, a 
fost decernat pentru prima oară ti
tlul de „Miss Varșovia" celui mai 
frumos dintre blocurile de locuințe 
nou construite ? în ce o privește pe 
„Miss Varșovia 1964", ea are 10 
etaje, este o construcție cu linii sobre 
și elegante, ale cărei planuri au fost 
întocmite de arhitectul Tadeusz 
Brydzewiecz.cauciucului.

cosea : beri-beri, ma-

In astfel de case-bârci, locuitorii Amazoniei se deplasează la distanțe de mii de kilometri
laria și alte flageluri au făcut în zece ani 
(1900—1910) 500 000 de victime.

lată ce a scris la începutul acestui se
col inginerul Hardenburg despre meto
dele de extraefie a cauciucului : „Pașni
cii indieni din Putumayo sînt siliți să lu
creze zi și noapte la strînsul cauciucului 
fără să primească vreo plată ; li se dă 
doar atîta hrană cît să poată lucra. Cei 
care refuză să muncească sînt bătuți pînă 
ce corpul li se acoperă de răni mari și 
adînci. indienii sînt vînduți în masă sau 
individual la Iquitos (oraș în Peru, port 
la fluviul Amazon), cu prețuri ce variază 
între 20 și 40 de lire sterline pe cap. 
Cînd nu- mai pot munci pentru compa
nie, îndeosebi bătrînii, sînt uciși. Bărbați, 
femei și copii sînt împușcați — doar așa, 
pentru distracție ; iar în zilele de sărbă
toare, unii sînt stropiți cu gaz și li se 
dă foc pentru ca oamenii companiei să 
se poată desfăta la acest spectacol...”. 
Nu este de mirare deci că Hardenburg 
a denumit ținutul Putumayo „Raiul diavo
lului".

Cauciucul se vindea însă la prețuri din 
ce în ce mai mari. Dar într-o bună zi a 
venit catastrofa. Vaporul englez „Amazo
nas" a părăsit coasta sud-americană du- 
cînd în calele sale 70 000 de semințe de 
hevea. Pentru a infringe monopolul bra
zilian, Marea Britanie a hotărît să în
cerce plantarea arborelui de cauciuc în 
Asia de sud-est, unde solul și clima sînt 
asemănătoare celor din Amazonia. „He
vea brasi liens is" a trădat Brazilia. Nu 
numai că s-a aclimatizat în Asia, dar aici 
a început să dea, o cantitate de latex de 
trei ori mai abundentă. Prețurile au scăzut 
vertiginos. In ajunul primului război mon
dial, ,,boom”-ul cauciucului din Amazo
nia era în mod practic încheiat. In 1927 
însă, Henry Ford, regele american al au
tomobilului, pentru a înfrînge inconve
nientele noului monopol al cauciucului 
— de astă dată englez •— a învestit' 20 
milioane de dolari, creînd „Fordlandia", 
o imensă plantație de hevea în Amazo
nia, pe malurile rîului Tapajos. Dar con
dițiile grele de exploatare din „infernul 
verde”, cu maladiile sale tropicale, au 
făcut asemenea ravagii, îneît Ford a fost 
silit să renunțe după cîțiva ani. Iar cînd, 
în cursul celui de-al doilea război mon
dial, japonezii au ocupat plantațiile de 
hevea din Asia de sud-est, „boom"-ul 
cauciucului din Amazonia a cunoscut o 
ultimă tresărire. în pădurile Amazoniei 
au fost trimiși cîteva zeci de mii de cu
legători care urmau să strîngă prețioasa 
materie primă pentru necesitățile de 
război ale S.U.A. După terminarea răz
boiului, cînd a dispărut și interesul față 
de cauciucul Amazoniei, miile de mun
citori au fost părăsiți la voia îhtîmplării 
și au devenit victime ale „infernului

Legenda lacului 
de foc

ln taigaua siberiana, nu departe de 
orașul Viliuisk, se află lacul Kahînai- 
daah. O legendă cunoscută de localnici 
îl înfățișa ca un lac de foc din care 
„nu arareori s-au văzut ridieîndu-se 
flăcări însoțite de explozii și bubuituri".

Puțini oameni dădeau crezare legen
dei, cu atît mai mult cu cît în aceste 
locuri nu s-au observat fenomene vul
canice. După cum s-a dovedit însă ul
terior, ea are la bază fapte reale. Geo
logii care lucrează în taiga au stabilit 
că lacul a apărut în urma unui uriaș 
incendiu subteran. Acum două-trei 
mii de ani, la o adîncime de 50 metri, 
s-a aprins un zăcămînt de cărbune. 
După ce cărbunele a ars, scoarța pămîn- 
tului s-a prăbușit dinei naștere unei 
gropi uriașe care, cu timpul, s-a um
plut cu apă formînd actualul lac. Sub 
fundul lacului, în locuri rămase goale, 
s-au adunat gaze și apă. Ajungînd și la 
aceste rezervoare, flăcările incendiului 
subteran au aprins gazele, iar apa, trans
formată in vapori, a provocat explozii 
puternice.

Onorarii literare
de acum 300 de ani

In urmă cu peste 300 de ani, în 
1603, Ludovic al XIV-lea a răsplătit, 
cu o ocazie specială, un șir de per
sonalități din domeniul culturii și 
artei. Pe lista de onorarii figurau, 
alături de nume celebre, și numele 
unor persoane asupra cărora poste
ritatea avea să păstreze cea mai de
plină „discreție", beneficiarii fiind 
caracterizați după cum urmează :

Pierre Corneille, „primul autor 
dramatic din lume" — 2 000 livre ; 
Boyer, „poet eminent" — 800 livre; 
Moliere, „vestit poet de comedii" — 
1 000 livre; Racine, „poet francez" — 
800 livre; Perray, „foarte experi
mentat în arta poetică și scriitori
cească" — 1 500 livre; Mezeray,
„grefier" 4 000 livre ; Chapelain, „cel 
mai mare poet francez" — 3 000 livre.

După cum se vede, „regele soare" 
avea criterii foarte subiective de a- 
preciere a valorilor spirituale.

Trei puncte. Trei linii. Și din 
nou trei puncte. Urechile devin 
deodată mai atente. Privirile se în
cordează. Oriunde ar fi în 
cel moment, 
bi, oamenii 
puncte de pe 
cele trei sunete transmise ca niște 
linii prelungi în eter, cele trei cli
piri scurte ale sursei de lumină, 
tulbură, neliniștesc, alarmează. 
S.O.S.! S.O.S.! S.O.S.! Cineva — 
un bărbat, o femeie, un copil, sau 
poate toți bărbații, toate femeile, 
toți copiii de pe un avion avariat 
în aer, de pe un vapor incendiat 
în larg, sau izolați undeva de o 
inundație sînt în primejdie.

Există un alfabet prin care toa
te popoarele se înțeleg să salveze 
oameni. Oriunde există posibilita
tea unei primejdii, aparatele elec
trice, acustice, optice, transmit cele 
trei puncte, trei linii, trei puncte, 
ale semnalului Morse: S.O.S.! 
S.O.S.! In toate limbile pămîntu- 
lui ele înseamnă : Ajutor ! Ajutor!

Trăim în secolul în care oamenii 
se pot auzi unii pe alții la antipozi 
și se pot privi în ochi, deocamdată 
de la sute de kilometri. Dar acest 
secol a avut, ca toate celelalte, un 
început. Trenul a fost avionul 
supersonic al anului 1900. Tele
graful cu fir — radioul aceluiași 
an. In căile ferate britanice se fo
loseau pentru comunicările de ur
gență semnalele telegrafice Morse 
ce se traduceau prin literele 
C.Q. Aceste două litere n-aveau 
nici o semnificație. Ele erau pur și 
simplu extrem de ușor de trans
mis de către telegrafele vremii. La 
orice oră a zilei (cu excepția orei 
10 dimineața cînd era lansat pen
tru a marca ora exactă), semnalul 
C.Q: însemna pentru toți atenție, 
punere în gardă, uneori alarmă. Și 
azi încă în radiotelegrafie C.Q. 
înseamnă „către toate stațiile".

Recunoașteți în C.Q-ul anului 
1900 S.O.S.-ul folosit în zilele noas
tre ? Nu, încă n-aveți cum...

Puțin după 1900, compania „Mar
coni" extinde telegrafia — de pe 
pămînt pe mare. Aici nu putea fi 
vorba de întins fire. Dar navele 
încep să fie legate de țărm (și în
tre ele) de fire invizibile. Apăruse 
telegrafia fără fir. Mecanicii care 
deserveau noile aparate erau foști 
feroviari, ei continuau să folo
sească combinația C.Q. ca semnal 
de alarmă. In 1904, pentru a face 
semnalul de alarmă și mai limpe
de, celor două litere li s-a adău
gat un D (inițiala cuvîntului fran
țuzesc „detresse" — primejdie). 
Semnalul de alarmă al navelor a 
devenit astfel C.Q.D. Dar pe dru
murile mării se întîlneau nave 
multe. Și interese multe. Și dorințe 
de supremație multe. Germania 
kaiserului Wilhelm voia să impună 
propria ei formulă de alarmă — 
S.O.E. Au început discuții pe scară 
internațională. Statele Unite au in
sistat să se adopte semnalul N.C. 
care indica alarma în alfabetul fa- 
nioanelor. S.O.E.-ul propus de 
Germania reprezenta un deza
vantaj evident: litera E se

a- 
orice limbă ar vor- 
înțeleg. Cele trei 
banda telegrafului,

In mijlocul Pacificului, un S.O.S. a salvat încă 24 de naufragiațl

traduce în alfabetul 
tr-un simplu punct, 
pierde în momentele 
Totuși conferința se 
lin... S-a propus atunci înlocuirea 
E-ului final cu un S. Și iată, în 
1912, stabilită formula care a de
venit sinonimă cu chemarea în 
ajutor: S.O.S.

Cum orice adevăr e însoțit de o 
legendă — aceasta nu lipsește nici 
aici. Ea a fost oferită lumii de An
glia care, la începutul secolului, 
deținea supremația mărilor : S.O.S. 
n-ar reprezenta decît inițialele cu
vintelor englezești „save our souls" 
— „salvați sufletele noastre". Ca 
orice legendă, nici aceasta n-a sal
vat vreo viață omenească, 
schimb S.O.S.-ul a salvat mii. 
Chiar în 1912, în îngrozitoarea ca
tastrofă a vasului „Titanic" (1503 
victime), au putut fi salvate 710 
vieți omenești. Tot atîtea argu
mente ca după Conferința interna
țională de la Londra pentru salva
rea vieților pe mare (1914), sem
nalul S.O.S. să fie adoptat de toate 
vasele lumii, indiferent de pavilio
nul pe care-l arborează. De la

Morse prin
ce se poate 

de încordare, 
ținea la Ber-

In

marinari semnalul a fost preluat 
de aviatori. De la telegraf semna
lul a fost preluat de radio.

In urmă cu aproape 40 de ar ol 
produs o vie emoție salvarea 
către un spărgător de gheață 
vietic a echipajului Nobile (care 
s-a avîntat cu dirijabilul „Italia" 
peste Polul Nord). Nu mai d^-^rte 
decît în decembrie 1963, maA ' >i 
din flota comercială americană Vu 
smuls morții 896 de oameni în ca
tastrofa vasului grecesc „Lakonia". 
In același decembrie 1963, S.O.S.-uri 
venite de pe Marea Neagră au 
alarmat grupul de salvare de la 
Constanța. Două vase panameze și 
unul turcesc, eșuate din pricina 
furtunii, cereau ajutor. Speranțele 
marinarilor încolțiți de primejdie 
n-au fost înșelate. Țărmul romî- 
nesc a devenit pentru ei un țărm 
al salvării.

Cele trei litere își vădesc adesea 
puterea salvatoare. Dar meritul cel 
mai de seamă revine inimilor și 
minților omenești, pe care orice 
S.O.S. le face să vibreze și să ac
ționeze...

Radu TIULESCU

Stincile Faraglioni din apropierea insulei italiene Capri
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Mărturiile mileniilor
Revista „LE COURRIER", publicată de UNESCO, înserează un articol semnat de Otto Paul Wenger, 

de numismatică, în care, printre altele, se arată:membru al comitetului Societății elvețiene

Inainte de a fl inventat moneda, 
oamenii practicau trocul (schimbul 
în natură). Este cunoscut că în paleo
litic se făceau astfel de schimburi 
pe scară vastă. Silexul, mult cău
tat în acele vremuri, era obiect de 
schimb între teritoriile care consti
tuie astăzi nordul Franței și sudul 
Germaniei. Trocul s-a dezvoltat apoi 
prin schimb de bijuterii și diferite u- 
nelte, iar arama, cositorul, bronzul, 
aurul au devenit mărfuri importante 
în epoca metalelor.

Marile fluvii serveau de pe atunci 
drept căi comerciale. Comerțul, din 
ce în ce mai activ dincolo de grani
țele orașelor șl statelor, a impus o 
valoare de schimb comună. In a- 
ceasta constă marea importanță a 
monedei. Dar aceasta nu a fost din- 
totdeauna moneda 
Sînt binecunoscute 
de calcar, găurite, 
cat un rol important 
insula Yap, situată în arhipelagul 
Carolinelor. In China, 
tă încă în cel de-al 
înaintea erei noastre, 
monezi hîrlețe, cuțite 
sile. Ele au fost înlocuite apoi prin 
reproducerea lor la scară redusă, 
executate din același metal.

Cui îi datorăm în mod real inven
ția, plină de consecințe, a monedei 
propriu-zise ? Autorii greci ne-au lă
sat mărturii demne de încredere. 
Istoricul Herodot atribuie această 
invenție lidienilor. Se poate conside
ra că Gygâs, fondatorul dinastiei li- 
diene (687—652 î.e.n.) a fost adevă
ratul „inventator" al monedei.

Arta de a bate monedă s-a dez
voltat cu o mare rapiditate în Gre
cia, în secolul al VI-lea î.e.n. In nu
mai două secole de la inventarea ei, 
moneda a ajuns să fie folosită în 
lumea greacă în mod curent. Ea a 
favorizat comerțul terestru și pe 
mare și a înlesnit tezaurizarea de a- 
veri stlb formă de monedă. Mai tîr- 
ziu, cînd perșii, cu daricul lor de 
aur, au pus bazele unui sistem mo
netar unic pe ansamblul vastului lor 
imperiu, cînd de la Babilon s-a îm
prumutat tehnica calculului legat de 
profituri, garanții, cauțiuni și procuri.

s-au
jează

Gravată manual, moneda era bă
tută pe

creat premizele care diri- 
comerțul mondial modern.

nicovală. Geniul artiștilor

greci a ridicat moneda la rangul u- 
nei opere de artă.

în secolul al IV-lea î.e.n. — epoca 
de apogeu al artei numismatice din

propriU-Zisă. 
pietrele mari 

care au ju
ca monedă in

foarte civiliza- 
doilea mileniu 
se foloseau ca 
și alte usten-

argint din1. Piesă corintiană de 
anul 480 î.e.n. reprezentînd pe Ate
na. divinitatea gîndirii, artei, știin
ței și industriei. Gravată în stilul 
tipic al epocii, fața ei este de o 
mare frumusețe.

2. Această monedă a fost bătută 
spre anul 425 î.e.n., în orașul sici
lian Gela ; ea reprezintă un taur cu 
față omenească, divinitate a rîurilor.

3. Portretul unui prinț captiv, fi
gurină pe o monedă romană de ar
gint înfățișează, probabil, pe Ver- 
cingetdrix, șeful galilor, care s-a

romanilor după vestita bă-predat 
talie de la Alesia.

4. Pe această piesă de argint de 4 
drahme (anul 430 î.e.n.) se pot ve
dea cucuveaua (emblema orașului 
Atena), o ramură de măslin, simbo
lul păcii, și un pătrar de lună.

5. Piesă de argint din anul 550 
î.e.n., bătută sub domnia lui Cre- 
sus, regele LIdiei, țara unde a fost 
«inventată» moneda.

8. Monedă infățișind pe împăratul 
bizantin Mihail al III-lea, supranu
mit „Bețivul".

Grecia — arama brută, folosită de 
romani ca monedă, a dobîndit, 
printr-o hofărîre oficială, o formă și 
un semn distinctiv. Totuși, primele 
piese nu au fost bătute, ci turnate 
Adevăratele piese de argint romane 
au început să fie bătute abia în anul 
269 î.e.n. In anul 44 î.e.n. Senatul 
i-a acordat lui Iuliu Cezar dreptul 
de a bate piese de monedă cu efi
gia sa. Sub domnia lui August a în
ceput evoluția care a făcut din mo
neda romană modelul tuturor cela 
ulterioare. Capul împăratului împo
dobea de acum înainte fața piesei, 
reversul ei fiind folosit ca un fel da 
„ziar al omului de pe stradă". Erau 
marcate evenimente de politică in
ternă și externă. Cultul zeilor, politi
ca socială, arhitectura — toate a- 
cestea formau subiecte figurînd pe 
monede, în imagini și inscripții.

Monezile din Evul Mediu nu pu
teau rivaliza cu cele 
tea clasică. Sistemul 
Mare a servit drept 
majoritatea Europei, 
sfîrșitul secolului al 7-lea. Moneda 
cea mai importantă a fost dinarul. 
Dar încă din această epocă s-au 
succedat și devalorizările monetare. 
Dreptul de a bate monedă era un 
privilegiu al suveranului, care îl 
conferea margrafilor, conților pala
tini, episcopilor.

Puțin timp după moartea lui Fre
deric al II-lea, puternicul oraș Flo
rența și-a bătut propria sa moner Ș 
de aur : florinul, cu stema orașului 
în formă de crin. Veneția a urmat-o 
în 1284, cu ducații săi. In această 
epocă a apărut stilul gotic, iar mo
nezile de aur gotice erau minunate;

Epoca Renașterii a început cu pie
se de argint de format mare. Primii 
taleri au fost bătuți în Tirol, fiind 
denumiți „quldenqroschen".

Moneda a urmat fidel toate etape
le evoluției culturii. Toate popoarele 
și-au bătut monedă, iar încrederea 
în monedă, și prin urmare în devize 
a devenit o problemă de încredere, 
între popoare.

Se poate spune că moneda joacă 
un anumit rol ca organ de informa
ție, în măsura în care piesele, dar 
mai ales biletele de bancă, au de
venit purtătoare de cuvînt ale unei 
conștiințe naționale ; oameni însem
nați din istoria și cultura Unei na
țiuni, scene și simboluri din viața 
națională sînt prezentate cu ajuto
rul mașinii de bătut monede sau de 
imprimat bancnote.

din antichita- 
lui Carol cel 
normă pentru 
începînd cu
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Semnarea unui protocol privind colaborarea 
economică și livrările reciproce pe perioada 
1966-1970 intre R.P. Romină și R.P. Ungară

INFORMAȚII

Vineri a avut loc încheierea dis
cuțiilor și semnarea unui protocol 
privind colaborarea economică și li
vrările reciproce la principalele pro
duse pe perioada 1966—1970 între 
R. P. Romînă și R. P. Ungară.

Protocolul a fost semnat din par
te. ci. P. Romîne de Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, iar 
din partea R. P. Ungare de dr. Ajtai 
Miklos, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării.

Au asistat membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Comerțului Exterior, Co

Deschiderea celei de-a V-a conferințe 
a Uniunii asociațiilor studenților din D. P. Domină

(Urmare din pag. I-a)

trainic al înfăptuirilor din toate do
meniile de activitate îl constituie 
dezvoltarea rapidă, armonioasă și 
multilaterală, pe o linie mereu as
cendentă a economiei naționale. în 
.aceste condiții cunosc o dezvoltare 
fără precedent știința, cultura, arta, 
în^ățămintul de toate gradele.

Aproape 4 milioane de tineri în
vață astăzi în școli. Școala noastră 
superioară cunoaște o dezvoltare con
tinuă, se perfecționează în concordan
ță cu cerințele științei și tehnicii con
temporane. Preocuparea permanentă 
a partidului și statului nostru pentru 
pregătirea temeinică a viitorilor in
telectuali se reflectă și în existența a 
47 de instituții de învățămînt supe
rior cu 178 de facultăți, în care în
vață astăzi 123 300 de studenți, cifră 
de aproape 5 ori mai mare decît în 
1938. Statul socialist a asigurat tine
retului universitar condiții de viață 
și studiu din ce în ce mai bune. In 
anii șesenalului s-au construit noi 
spații de învățămînt, cămine și can
tine cu peste 22 000 locuri; aproxi
mativ 60 la sută din studenții țării 
beneficiază de bursă. Răspunzînd a- 
cestei griji, tineretul universitar își 
exprimă sentimentele profunde de 
dragoste și recunoștință față de par
tid, hotărîrea de a urma neabătut 
politica sa înțeleaptă. în economie și 
cultură s-au încadrat în ultimii 2 
ani încă 21 000 de tineri absolvenți.

Vorbitorul s-a ocupat în continua
re de rezultatele tot mai bune obți
nute de tineretul universitar în pre
gătirea sa. în condițiile unei exigen
țe sporite, 71 la sută din totalul 
studenților au promovat anul uni
versitar trecut cu medii între 7 și 10.

Raportorul a subliniat în continua
re munca politică multilaterală des
fășurată de asociațiile studenților, 
relevînd experiența bună a unora 
dintre asociații. Ele trebuie să con
tribuie la mobilizarea tuturor stu
denților la însușirea cunoștințelor 
teoretice în strînsă concordanță cu 
practica, cu nivelul atins în dezvol
tarea diferitelor ramuri ale econo
miei, să stimuleze dorința de a că
păta în timpul facultății deprinderile 
și noțiunile necesare pentru ca ime
diat după absolvire să poată stăpîni 
și conduce cu competență procesul 
de producție. Vorbitorul a subliniat 
în continuare înțelegerea cu care au 
fost întîmpinate și rezolvate de către 
Ministerul învățămîntului o serie de 
propuneri făcute de U.A.S.R. Rapor
torul a sugerat luarea unor noi 
măsuri pentru ca în predarea unor 
cursuri accentul principal să cadă 
pe înțelegerea de către studenți a 
problemelor fundamentale ale dome
niului respectiv și pe cunoașterea as
pectelor sale moderne, organizarea 
mai multor întîlniri cu specialiști 
care lucrează nemijlocit în producție, 
vizite în întreprinderile modern uti
late sau în instituții de cultură și 
artă etc. în strînsă colaborare cu ca
drele didactice, conducerile facultă
ților și institutelor, asociația trebuie 
să pună la baza activității ei profe
sionale dezvoltarea pasiunii tuturor 
studenților pentru cunoașterea te
zaurului artei și culturii naționale și 
universale, să sprijine pe studenții 
din facultățile cu profil umanistic 
să cunoască tot ce este înaintat în

întîlnire 
sub Argeș
(Urmare din pag. I-a)

miei de înaltă tensiune, aceste ape 
•’or călători prin noua lor albie să
pată aici, în inima muntelui.

în peretele de stîncă, care mai 
desparte pentTU cîteva minute cele 
doua brigăzi, au lost pregătite 
găurile de pușcare. Duruș, vădit 
impresionat, se apropie de roca cu 
reflexe arămii și transmite tovarășu
lui său de întrecere semnalul : „gata 
pentru întîlnire".

Acum e rîndul artificierilor să in
tre în acțiune. Florea Ștefan, în a- 
monte, și Ion Istrofor, în aval, se în
dreaptă spre găurile de pușcare. 
Pentru ultima oară în acest tronson 
al galeriei de fugă va bubui încăr
cătura de exploziv. Obișnuitul anunț 
„arde..." răsună pînă departe în 
tunel. Este ora 13,30. Primul secretar 
al Comitetului regional de partid Ar
geș, tov. Matei Ștefan, este invitat 
de către directorul construcției hi
drocentralei, ing. Ștefan Nicolae, să 
declanșeze explozia. Un vuiet pre
lung străbate galeria. Lîngă noi se 
află șeful de schimb Iancu Jenică, 
minerii Iulian Pop și Ștefan Balint. 
își string bărbătește mîinile, se fe
licită. Bucățile de rocă rămase la 
locul străpungerii atîrnă ca niște 
ciudate stalactite. Prin spărtura din 
stîncă apare șeful de brigadă Du- 

mitetului de Stat al Planificării, 
precum și membri și experți ai ce
lor două delegații care au purtat 
convorbirile.

Au fost de față Jeno Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

★

Cu ocazia semnării protocolului, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a oferit un dejun, iar 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, Jeno Kuti, a oferit un cocteil.

(Agerpres)

creație, să dea dovadă de discernă- 
mînt în aprecierea valorilor și com
bativitate față de influențele curen
telor decadente în artă și literatură.

Raportorul a relevat apoi necesita
tea intensificării activității politico- 
educative de masă în rîndurile stu
denților pentru a le dezvolta răs
punderea personală față de învăță
tură, dragostea pentru profesiune, 
dorința de a-și însuși temeinice cu
noștințe teoretice și practice, de a 
lupta în spirit colectiv împotriva 
oricăror manifestări de încălcare a 
disciplinei universitare, de sustra
gere de Ia îndatoririle profesionale.

Un accent deosebit trebuie pus în 
activitatea asociațiilor studenților pe 
înarmarea studenților cu învățătura 
marxist-leninistă, pe dezvoltarea 
sentimentelor patriotice, pe cunoaș
terea istoriei patriei, a trecutului de 
luptă și a tradițiilor revoluționare ale 
poporului, a mărețelor realizări do- 
bindite în anii socialismului, a pre
ocupărilor actuale ale politicii par
tidului în dezvoltarea economiei, 
culturii și științei. Este o realitate 
vie — a spus vorbitorul — dorința 
puternică a studențimii de a cu
noaște problemele politice și ideolo
gice, de a fi în miezul evenimentelor 
vieții contemporane. Deși asociațiile 
noastre organizează numeroase ac
țiuni, ele nu răspund încă în mă
sură suficientă interesului sporit al 
studenților pentru aceste probleme, 
activitatea multor asociații nu oferă 
o rezolvare competentă preocupării 
studenților.

Asociațiile, cu sprijinul permanent 
al organizațiilor U.T.M., au datoria 
să-și intensifice contribuția la întă
rirea opiniei colective intransigente 
față de abaterile de la normele com
portării civilizate, să combată orice 
fel de influențe ale ideologiei și mo
ralei burgheze. Ocupîndu-se de pro
blemele organizării timpului liber al 
studenților, vorbitorul a remarcat 
rolul important ce revine caselor de 
cultură și cluburilor studențești, care 
trebuie să-și îmbunătățească activi
tatea prin organizarea unor pro
grame corespunzătoare preocupărilor 
studenților. Vorbitorul a arătat că în 
activitatea social-gospodărească a a- 
sociațiilor se manifestă unele rămî- 
neri în urmă care explică în bună 
măsură existența unor studenți care 
privesc fără simț de răspundere bu
nurile ce le sînt puse la dispoziție 
sau încalcă normele de conviețuire 
socialistă.

în toate aceste domenii se impune 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
activității asociațiilor studenților, 
dezvoltarea capacității de cuprinde
re a întregii mase de studenți în 
acțiunile inițiate, îmbunătățirea con
tinuă a stilului și metodelor de 
muncă.

în încheierea raportului, tov. Ște
fan Bîrlea a arătat că în zilele noas
tre se intensifică lupta popoarelor 
pentru asigurarea păcii. Tineretul 
nostru universitar sprijină din toată 
Inima politica științifică, marxist- 
leninistă a Partidului Muncitoresc, 
susține cu hotărîre politica pro
movată de guvernul țării. Ex- 
primînd năzuințele studenților ro- 
mîni, U.A.S.R." a militat în activi
tatea internațională pentru întărirea 
necontenită a legăturilor frățești cu 
organizațiile studențești din toate

Pregâtirea pentru pușcare După străpungere

• Duminică de la ora 9, în sala 
Floreasca II se vor desfășura între
cerile de atletism dotate cu „Cupa 
Dinamo". Participă unii dintre cel 
mai buni atleți bucureșteni.

• Duminică pe terenul Vulcan (din 
Bd. Ghencea) echipa de fotbal 
Steaua susține un meci de verificare 
în compania formației Știința Cluj. 
Jocul începe la ora 11,30.

ruș, împreună cu cîțiva dintre or
taci. Se apropie de brigadierul 
Gheorghe Fasole, îl îmbrățișează cu 
căldură sub scăpărările de fulger 
ale aparatelor de fotografiat. Imagi
nea ar merita să aibă ca moto : 
„Meșter ești, omule 1".

Și într-adevăr, meșteri sînt cei care 
au făurit cu pasiune, prin muncă 
încordată, eroică, această impor
tantă lucrare. Brațele lor încărcate 
acum cu flori par simbolice sema
foare ce dau cale liberă de la Ce- 
tățuia spre Aref.

Continuă turnarea în baraj. în 
vreme ce în subteran are loc stră

pungerea canalului de fugă, de la 
platforma de betonare își iau zbo
rul benele purtate de „zburătorul" 
Nicolae Ozerchievici. Ele adaugă noi 
înălțimi lamelelor, făcind să prindă 
contururi tot mai precise corpul ma
relui baraj în formă de arc. Așter- 
nînd betonul chiar în aceste zile de 
iarnă, constructorii urmăresc cu 
exigență fiecare indicație tehno
logică, obiectivul lor principal fi
ind înalta calitate a lucrărilor. As
tăzi înălțimea barajului a atins 87 
de metri din cei 165 cît va avea în 
final. Sînt premize certe că angaja
mentul pe care și l-au luat în între

cerea socialistă pe acest an — de 
a termina betonarea cu două luni 
mai devreme decît prevederile — 
va fi îndeplinit.

Blindajul puțului forțat. Pe șantie
rul hidrocentralei se vorbește ade
sea despre puțul forțat. La ora cînd 
transmitem aceste rînduri aici se 
produce un alt eveniment al zi
lei : lansarea ultimei virole (inel), 
care consfințește terminarea cu 
o lună și jumătate mai devreme 
a blindajului metalic de la puțul 
forțat. Așadar și aici montorii și-au 
îndeplinit cu cinste angajamentul 
socialist.

PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vineri 19 februarie a.c., prim-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, 
a primit în audiență protocolară de 
prezentare pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Franței la 
București, Jean Louis Pons, și pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Italiei la București, Nic- 
colo Moscato.

★

Cu prilejul aniversării Armatei 
Populare Naționale a R. D. Germane, 
Ambasada R. D. Germane din Bucu
rești a organizat vineri la amiază o 
întîlnire cu ziariști. însărcinatul cu

țările socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și prietenie 
cu organizațiile tineretului universi
tar din întreaga lume. Educați de 
partid în spiritul muncii construc
tive, al patriotismului și internațio
nalismului socialist, studenții ro- 
mîni vor milita și în viitor cu con
secvență pentru pace, în sprijinul 
luptei de eliberare și independență 
națională a popoarelor, pentru rea
lizarea drepturilor și aspirațiilor vi
tale ale studențimii, pentru demo
crație și viitor mai bun.

Tineretul universitar, conștient de 
încrederea și prețuirea cu care este 
înconjurat de partid și popor, de 
marea răspundere ce-i revine de a 
duce mai departe înaltele tradi
ții ale științei și culturii progre
siste romînești, se angajează să 
pună întreaga sa capacitate, toate 
cunoștințele, talentul și energia 
creatoare în slujba desăvîrșirii con
strucției socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă.

Raportul comisiei de cenzori a 
fost prezentat de Irimie Nicolae, 
președintele comisiei.

Au început apoi discuțiile la ra
poarte. Au luat cuvîntul Marin Bur
tică, președintele Consiliului Uniu
nii asociațiilor studenților din Timi
șoara, Ion Alexe, președintele Consi
liului asociației studenților din Insti
tutul de petrol, gaze și geologie din 
București, Maria Lia Păcuraru, stu
dentă la Facultatea de filologie din 
Cluj, Maria Latarciuc, studentă la 
Facultatea de chimie industrială din 
Iași, Antonică Dijmărescu, student 
la Institutul politehnic din București, 
Traian Hopulele, student la Institu
tul politehnic din Galați.

Tov. Ștefan Bîrlea a dat apoi citi
re salutului adresat studenților de 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Salutul partidu
lui a fost primit cu puternice și în
delungi aplauze. Delegații și invita
ții au ovaționat minute în șir pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, Comi
tetul său Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In continuare au luat cuvîntul 
Marilena Pleșa, studentă la Institu
tul agronomic din Craiova, Paul Ki- 
keli, student la Institutul medico- 
farmaceutic din Tg. Mureș, Ștefan 
Scafa, student la Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu“ din București, 
loan Dulfu, student la Institutul de 
mine din Petroșeni, Mariana Bret- 
ner, studentă la Universitatea din 
Timișoara, Paul Savu, asistent la 
Universitatea „Alexandru loan Cuza“ 
din Iași, și Paul Eugen, președintele 
Consiliului Uniunii asociațiilor stu
denților din Cluj.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
Mihnea Gheorghiu, profesor la In
stitutul de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale", președin
tele Consiliului cinematografiei, și 
prof. univ. Avram Constantin, mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, rectorul Institutului poli
tehnic din Timișoara.

Apoi, lucrările conferinței s-au 
desfășurat pe comisii : profesională, 
culturală, sportivă și social-gospo- 
dărească.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres) 

afaceri ad-interim al R. D. Germane, 
dr. Siegfried Bock, a vorbit despre 
rolul forțelor armate ale R. D. Ger
mane ca factor de apărare a păcii și 
independenței de stat.

(Agerpres)

Ciclu de comunicări 
științifice

Filiala București a Societății de 
științe istorice și filologice a inițiat 
un ciclu de comunicări științifice 
consacrat aniversării a 700 de ani 
de la nașterea iui Dante Alighieri. 
Ciclul a fost inaugurat vineri după- 
amiază cu comunicarea „Umanismul 
lui Dante Alighieri", făcută la Mu
zeul de istorie a orașului București 
de prof. univ. Alexandru Bălăci, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne.

(Agerpres)

Ă apărut

Noua carte 
de telefoane
pentru Capitală

Cu începere de ieri s-a pus în vînzare 
noua listă a aborraților telefonici din 
București. Această ediție a cărții de tele
foane din Capitală prezintă multe îm
bunătățiri față de cele precedente. Car
tea este împărțită în mai multe capitole. 
După cîteva pagini-agendă în care abo
natul își poate nota telefoanele și adre
sele de interes personal, urmează cîteva 
instrucțiuni și tariful convorbirilor in
terurbane. Sînt prezentate apoi pe 25 
pagini telefoanele de utilitate publică. 
Au fost incluse în carte două indexuri 
noi : unul care explică prescurtările sau 
inițialele sub care sînt cunoscute insti
tuțiile și întreprinderile, iar celălalt redă 
denumirile corecte ale unor întreprin
deri, organizații sau instituții al căror 
nume s-a schimbat. Urmează apoi lista 
abonaților, în ordine alfabetică. Un su
pliment —■ tot alfabetic — redă nume
rele de telefoane înființate și diferitele 
schimbări făcute în timpul perioadei de 
tipărire a noii cărți. De menționat faptul 
că în cartea de telefon au și fost ope
rate schimbările numerelor de telefoane 
efectuate în cursul lunii ianuarie, pre
cum și cele care se vor mai face la sfîr- 
șitul lunii martie. Vînzarea cărții de te
lefoane se face prin ghișee special orga
nizate în acest scop, în holul Palatului 
Telefoanelor.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din ziua de 

19 februarie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

5 72 15 41 48 22 68 57 74 18
Premii suplimentare : 19 85 18
Fond de premii : 965 154 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
In portul Un centru al industriei textile
Murmansk

La Murmansk se află baza flotei 
arctice și de spărgătoare de ghea
ță a Uniunii Sovietice. De aici 
pornesc spre Oceanul înghețat de 
Nord și Oceanul Atlantic vasele de 
pescuit și de prelucrare și tot aici 
ele se întorc, după curse îndelun
gate, încărcate cu pește proaspăt 
și conservat.

In afară de vapoare sovietice, în 
port sosesc și numeroase nave sub 
pavilioane străine. Anul trecut, în 
Murmansk au acostat peste 340 de 
vapoare din numeroase state euro
pene, cifră record pentru întreaga 
istorie de o jumătate de secol a 
portului. Majoritatea vaselor stră
ine vin aici să încarce concentrat 
de apatită, materie primă ce se fo
losește în industria chimică și se 
extrage în mari cantități din Mun
ții Hibin. In 1964, de pildă, din 
port au fost expediate 2 milioane 
tone de apatită.

Operațiunile de încărcare a va
poarelor sînt automatizate. Prin- 
tr-un sistem de conveiere, concen
tratul de apatită este descărcat din 
vagon direct în cala vaporului. în
tregul proces este urmărit prin- 
tr-un sistem de televiziune de 
numai doi tehnicieni care reglea
ză de la punctul de comandă regi
mul de lucru al instalației. încărca
rea a 9 000 tone de minereu necesi
tă mai puțin de 12 ore. Prin ame
najarea celei de-a doua părți a 
zonei miniere a portului, lucrare 
ce se desfășoară în prezent, se va 
accelera de două ori timpul de în
cărcare. iar productivitatea muncii 
va spori de trei ori.

Fabrică pentru 
înnobilarea 
cărbunelui

In munții Stara-Planlna din R.P. 
Bulgaria a fost inaugurată prima 
fabrică din (ară pentru înnobila
rea cărbunelui. Construită în apro
pierea localității Tompson, această 
întreprindere va prelucra antraci
tul din bazinul carbonifer Svoghen, 
care are o mare putere calorică 
dar conține multă umezeală și ce
nușă. Agenția B.T.A. menționează 
că noua fabrică a fost proiectată 
de specialiști bulgari și înzestrată 
cu utilaj și mașini importate din 
Franța.

Azi și mîine 
în Capitală
• Echipa sovietică de hochei pe 

gheață Traktor Celiabinsk susține 
astăzi al doilea joc al turneului în 
țara noastră. Oaspeții vor juca pe 
patinoarul artificial „23 August", în- 
cepînd de la ora 19, cu o selecțio
nată de tineret. Duminică de la ora 
18, (pe același patinoar), Traktor va 
întîlni selecționata noastră de se
niori.

• Astă-seară, în sala Floreasca, 
cu începere de la ora 19, se desfă
șoară prima reuniune de box pen
tru „Cupa orașului București".

Duminică de la ora 10, în sala Di
namo, au loc finalele campionatului 
republican de box pentru juniori 
(faza oraș București).

Golul a fost evitat în ultimă instanță de către... antrenorul echipei în apărare, surprins în imagine asupra 
faptei (poate fi observat în dreapta totograiiei, lîngă bara porții). Cazul, petrecut la un meci din campionatul 
suedez, s-a soldat cu următoarele sancțiuni : descaliiicarea pe viață a antrenorului Hammersk, suspendarea 

pe timp de șase luni a formației „Eik" și pierderea meciului respectiv cu 3_ 0

Provincia Liaonin, cunoscută ca 
o bază a industriei metalurgice și a 
construcției de mașini, a devenit 
în anii puterii populară și un impor
tant centru al industriei textile din 
R. P. Chineză. Cele cîteva fabrici 
mici și demodate de odinioară au 
fost reconstruite și modernizate. 
S-au construit numeroase alte în
treprinderi textile.

La Șenian, capitala provinciei, 
s-a ridicat o filatură de bumbac cu 
50 000 de fuse și o mare țesătorie 
dotată cu războaie automate de 
înalt randament. Anul trecut s-a 
încheiat extinderea fabricii de țe
sături și confecții de lină din Șe- 
nian. Acum întreprinderea și-a du
blat capacitatea în comparație cu 
1960 și dă de peste 21 de ori mai 
multe produse ca în 1953.

Și în alte centre ale provinciei, 
la Anșan, Cianciun, Darien au fost

Ajutoare ale chirurgilor
Institutul de cercetări „Manfred 

von Ardenne" din Dresda a con
ceput o instalație electronică de 
supraveghere a inimii și circulației 

Radar solar la Observatorul astronomic din Ondrjelov 
(R. S. Cehoslovacă)

De p e s
BASCHET. In sferturile de finală ale 

„Cupei campionilor europeni" la bas
chet s-au înregistrat următoarele rezul
tate : masculin : Spartak Brno-Ignis Va
rese 72—67 (30—37), Real Madrid-Vil- 
leurbanne (Franța) 84—65 (41—2^), O. 
F. K. Belgrad-A. E. K. Atena 101—84, 
T.S.K.A. Moscova-Wisla Cracovia 
94—60 (43—28).

Intr-un joc retur din cadrul semifina
lelor C.C.E., Slavia Sofia a întrecut pe 
Slovan Orbis (R.S. Cehoslovacă) cu 
57—44 (31—24) și s-a calificat pentru 
finala competiției. In prima întîlnire sco
rul a fost de 60—57 în favoarea baschet
balistelor cehoslovace.

BOX. In capitala R. D. Germane se 
fac intense pregătiri în vederea campio
natelor europene de box care vor avea 
loc între 22 și 29 mai în sala Seelenbin- 
der. Se așteaptă ca la aceste campio
nate să evolueze peste 150 de boxeri re- 
prezentînd 23 de țări. Intr-o declarație 
făcută ziarului „Sport Echo", care apare 
la Berlin, președintele asociației inter
naționale de box amator, Russel (An
glia), a spus: „Sînt convins că în cadrul

extinse sau construite numeroase 
întreprinderi textile. Cele peste 
80 de întreprinderi de prelucrare a 
bumbacului, linii, inului și cînepii 
din Liaonin aprovizionează și pro
vinciile învecinate, Kirin și Helun- 
țian.

Colectivele de textiliști din Lia
onin se străduiesc să asigure produ
se de înaltă calitate și în sortimen
te variate. In acest scop s-au ex
tins școlile și cursurile de califica
re, s-au organizat schimburi de 
experiență cu muncitori și tehnici
eni din industria textilă a Șanha- 
iului, centru cu vechi tradiții în 
fabricarea textilelor. Unele metode 
preluate cu acest prilej, de pil
dă, mercerizarea țesăturilor de 
bumbac, tratarea lor pentru a de
veni neșifonabile, ca și îmbunătă
țirea procesului de vopsire și im
primare se aplică cu bune rezul
tate.

sanguine în timpul intervențiilor 
chirurgicale. Ea poate controla pînă 
la 16 funcțiuni vitale ale pacientu
lui aflat pe masa de operație.

te hotare
actualei ediții a europenelor vom asista , 
la meciuri atractive, de un bun nivel i 
tehnic. Sper ca la apropiatele europene j 
să apară noi elemente tinere care să în- ; 
locuiască pe vechii pugiliști sau pe aceia 
care au trecut la profesionism. Va fi o !, 
luptă spectaculoasă pentru cucerirea ce
lor 10 centuri".

HOCHEI. Pe patinoarul artificial al 
orașului Crimmitschau (R.D.G.) s-a dis
putat meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre selecționata R. D. Ger
mane și reprezentativa secundă a Sue
diei. Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (3—2, 1—1, 0—0).

BIATLON. La Elverum (Norvegia) 
se desfășoară lucrările Congresului fe
derației internaționale de biatlon. In ca
drul lucrărilor s-a hotărît ca viitorul 
campionat mondial de biatlon să se dis
pute în 1966 la Garmisch Partenkirchen. 
In 1967 campionatul va fi organizat de 
federația de specialitate din R.D. Ger
mană. Un an mai tîrziu campionatul va 
avea loc cu prilejul J.O. de la Grenoble, 
iar în 1969 el se va disputa la Ancho
rage (Alaska).
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Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
s-a amînat pînă în septembrie

PROBLEMA REFORMEI SISTEMULUI Consultările
MONETAR INTERNATIONAL

VIZITA IN SIIHJIA A MINISTRULUI INDUSTRIEI

NEW YORK 19 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. s-a în
trunit joi seara pentru a continua 
dezbaterile întrerupte marți. Pre
ședintele Adunării Generale, Alex 
Quaison-Sackey, a anunțat că va 
proceda la rezolvarea cîtorva pro
bleme urgente înainte de închiderea 
sesiunii. Delegatul R. P. Albania, 
Halim Budo, a revenit asupra pro
punerii sale ca lucrările sesiunii să 
intre în normal și ca Adunarea Ge
nerală să-și aleagă biroul și să a- 
dopte ordinea de zi, contestînd afir
mația președintelui cu privire la 
existența unui acord prin care lu
crările sesiunii să se desfășoare 
prin procedura aclamațiilor, fără 
exprimare de voturi.

Președintele Adunării Generale a 
pus la vot moțiunea albaneză. Pen
tru moțiunea albaneză au votat Al
bania și Mauritania ; 13 țări, prin
tre care Algeria, Cuba, Franța, 
Romînia, Republica Arabă Unită 
s-au abținut, iar celelalte au votat 
împotrivă.

în continuare, Adunarea Generală 
a confirmat alegerea Gabonului în 
Consiliul Economic și Social pentru

o perioadă de trei ani. Apoi, Aduna
rea Generală a autorizat fără vot pe 
secretarul general să cheltuiască în 
1965 o sumă care să nu depășească 
cheltuielile anului 1964 și a cerut 
statelor membre să avanseze sume 
reprezentînd cel puțin 80 la sută din 
contribuțiile lor pentru bugetul a- 
nului 1965.

Adunarea Generală a aprobat apoi 
crearea unui „Comitet special pen
tru operațiile destinate menținerii 
păcii". După consultările corespun
zătoare, componența comitetului va 
fi anunțată de Quaison-Sackey, pre
ședintele acestuia. Comitetul va 
examina căile de înlăturare a greu
tăților întîmpinate actualmente de 
către O.N.U. și va prezenta un ra
port, cel tîrziu la 15 iunie 1965. N. T. 
Fedorenko, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, care a luat cuvîntul, a 
declarat că „Uniunea Sovietică nu 
intenționează să-și asume o parte 
din răspunderea politică, financiară 
sau de altă natură pentru expedițiile 
agresive ale colonialiștilor în Afri
ca". Cea de-a XlX-a sesiune a A- 
dunării Generale ă O.N.U. a fost 
amînată pentru 1 septembrie 1965.

Punctul de vedere 
oficial francez 
Proiectul de lege 
adoptat de Congresul 
S. U. A.

PARIS 19. — Corespondentul
Agerpres, George Dascal, transmite ; 
Conferința ministrului francez al fi
nanțelor și afacerilor economice, 
Giscard d’Estaing, prezentată în fața 
a 2 000 de studenți ai noii facultăți de 
drept din Paris, a adus cîteva preci
zări asupra problemei aurului și sis
temului monetar internațional, des
pre care a vorbit președintele de 
Gaulle în conferința sa de presă din 
4 februarie. Punctul de vedere ofi
cial francez, așa cum a fost expus 
de ministru, urmărește un scop du
blu : de a opri prin măsuri imediate

degradarea sistemului monetar inter
național și de a pune la punct un 
nou sistem monetar, corespunzător 
datelor și adevăratului echilibru al 
epocii actuale, caracterizat prin fap
tul că statele vest-europene sînt de
ținătoare a unei părți importante a 
stocului mondial de aur.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Senatul american a aprobat joi sea
ra proiectul de lege privind anula
rea obligativității unei acoperiri în 
aur de 25 la sută a depozitelor ban
care din rezervele federale. Același 
proiect de lege a fost aprobat de 
Camera Reprezentanților săptămîna 
trecută. Prin această lege, asupra că
reia președintele S.U.A. a cerut Con
gresului să se pronunțe de urgență, 
se eliberează aproximativ cinci mi
liarde dolari pentru a satisface even
tualele cereri de convertire în aur a 
dolarilor, din partea deținătorilor din 
străinătate.

mediatorului O.N.U 
la Atena

ATENA 19 (Agerpres). — Vineri, 
după întrevederile cu oficialitățile 
guvernului grec, mediatorul O.N.U. 
în Cipru, Galo Plaza Lasso, a ținut 
o conferință de presă la Atena. 
El și-a exprimat părerea că „proble
ma cipriotă îi privește în primul 
rînd pe ciprioții greci și pe ciprioții 
turci și, dacă s-ar ajunge la un a- 
cord între ei, chestiunea ar putea fi 
considerată rezolvată". Rugat să răs
pundă dacă guvernul grec este de 
acord cu începerea de tratative între 
liderii celor două comunități cipriote, 
Galo Piaza a răspuns afirmativ. 
El a declarat că actuala con
stituție cipriotă, alcătuită pe baza 
tratatelor de la Ziirich și Londra, s-a 
dovedit inaplicabilă, deoarece dă 
drepturi excesiv de mari comuni
tății turce care nu reprezintă de
cît 18 la sută din populație.

Convorbirile ministrului de externe

Ce 
de 
britanic la Paris

se 
la

așteaptă 
vizita premierului O nouă lovitură de stat

francez la Washington
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Vineri, ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Couve de Mur
ville, a avut o întrevedere de o oră 
la Casa Albă cu președintele State
lor Unite, Lyndon Johnson. La 
sfîrșitul întrevederii, Couve de Mur- " 
viile a declarat ziariștilor că a dis- • 
cutat cu interlocutorul său multe 
probleme internaționale, între care 
au figurat situația din Asia de sud- 
est și, în special, problema Vietna
mului de sud. Agenția Associated 
Press este de părere că în timpul în
trevederii a fost abordată întreaga 
gamă de divergențe existente între 
politica externă a Franței și cea a

SEUL

Ciocniri între 
demonstranți 
și poliție

SEUL 19 (Agerpres). — Vineri, 
Lee Tong-Won, ministrul de exter
ne al Coreei de sud, și Etsusaburo 
Shiina, ministrul de externe al Ja
poniei, au avut o nouă întrevedere 
în cadrul căreia s-a căzut de acord 
ca, într-un viitor apropiat, să se 
organizeze noi tratative la nivel mi
nisterial, privind problemele pescu
itului și comerțului. Actualele tra
tative au provocat nemulțumire în 
rîndurile opiniei publice din Coreea 
de sud. Agențiile de presă relatează 
că a treia zi a tratativelor a fost 
marcată de puternice demonstrații, 
organizate de membrii opoziției. Po
trivit agenției Associated Press, 
peste 20 000 de persoane s-au adu
nat în fața hotelului unde este găz
duit E. Shiina, pentru a cere între
ruperea acestor tratative. între de
monstranți și poliție s-au produs 
ciocniri. 58 de persoane, dintre care 
doi membri ai Adunării naționale, 
eu fost arestate, iar o persoană a 
fost grav rănită. O altă demonstra
ție a avut loc în fața primăriei din 
Seul unde 300 de politicieni, re
prezentanți ai opoziției, dintre care 
50 membri ai Adunării naționale, au 
cerut, de asemenea, încetarea trata
tivelor. între poliție, sosită pentru a 
împrăștia demonstrația, și partici
pant la aceasta au avut loc cioc
niri. 62 de persoane au fost ares
tate.

BLOC AL PARTIDELOR
DE OPOZIȚIE IN CONGO

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — 
Toate partidele politice de opoziție 
din Congo (Leopoldville) au hotărît 
să creeze un bloc care va participa 
la alegerile parlamentare prevăzute 
pentru luna martie, sub denumirea 
„Alianța mișcărilor naționaliste con
goleze Lumumba". Printre măsurile 
preconizate de această alianță se află 
eliberarea tuturor liderilor politici, 
printre care Antoine Gizenga, convo
carea unei conferințe sub auspiciile 
O.U.A., care să găsească o soluție de 
reconciliere națională și altele.

La Congresul Mapai:

Consolidarea liniei 
primului ministru

TEL-AVIV 19 (Agerpres). — Con
gresul partidului Mapai, reunit la 
Tel-Aviv, a adoptat, joi seara, o re
zoluție prezentată de adepții primu
lui ministru, Eshkol, prin care șe 
cere „sistarea tuturor discuțiilor din 
sînul partidului privind afacerea 
Lavon". Acest succes obținut de Esh
kol în propriul său partid reprezintă 
o consolidare a liniei moderate și în 
același timp și o temperare a ten
dințelor de dreapta. Fostul prim-mi
nistru, Ben Gurion, a intenționat, 
prin cererea sa de deschidere a unei 
noi anchete privind afacerea Lavon, 
să dea o lovitură puternică partiza
nilor lui Eshkol.

Statelor Unite. în ce privește pro
blema unei întîlniri între președin
tele Johnson și președintele de 
Gaulle, agenția relatează că Couve 
de Murville a refuzat să precizeze 
dacă această chestiune a fost discu
tată la întrevedere.

LISTA COMUNĂ A PARTIDELOR
DE STINGĂ LA PARIS

PARIS 19 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse 
între conducerile federale ale Par
tidului Socialist Francez (S.F.I.O.), 
Partidului socialist unificat C.P.S.U. 
și P.C. Francez a fost încheiat joi un 
acord privind constituirea unei lis
te de uniune democratică în toate 
circumscripțiile electorale ale Pa
risului.

PARIS 19 (Agerpres). — Referin- 
du-se la vizita oficială pe care pri
mul ministru britanic, Harold Wil
son, și ministrul său de externe, 
Michael Stewart, urmează să o facă 
la Paris între 1 și 3 aprilie, agenția 
Reuter relatează că guvernul fran
cez nu-și face nici o iluzie în ce 
privește perspectivele de reconcilie
re în unele diferende existente între 
Franța și Marea Britanie în mai 
multe chestiuni politice majore. A- 
genția britanică arată că între pro
blemele litigioase se află printre al
tele : constituirea unei uniuni politi
ce vest-europene, crearea forțelor 
nucleare ale N.A.T.O., precum și re
forma propusă de Franța cu privire 
la sistemul monetar internațional, 
denumit „Gold Exchange Standard".

Totuși, în cercurile oficiale fran
ceze se manifestă o oarecare încre
dere că această vizită va contribui 
în primul rînd la o îmbunătățire a 
relațiilor anglo-franceze. în al doilea 
rînd, se așteaptă ca vizita de la în
ceputul lunii aprilie să contribuie la 
extinderea cooperării anglo-france
ze în domeniul industriei construc
țiilor de avioane.

Saigon s-au 
cel înscăunat 
Noua lovitură 
unei noi clici

la Saigon

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, însoțit de Sergiu 
Bulgakof, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și de specialiști 
a făcut o vizită în Suedia, la invi
tația guvernului suedez.

Membrii delegației au vizitat în
treprinderea producătoare de utilaj 
minier Atlas Copco, Fabrica de me
tale dure a firmei Sandvik Coro- 
mant, concernul L. M. Erikson și 
concernul A.S.E.A., care produc ge
neratoare și instalații pentru hidro 
și termocentrale electrice, locomo
tive electrice și alt echipament 
electric, întreprinderile Finnslatten, 
Emaus și Arid, care produc echipa
ment electric, uzinele Sanviken, 
producătoare de oțeluri speciale și 
scule din asemenea oțeluri, uzinele 
concernului Johnson, producătoare 
de oțeluri inoxidabile, firma Bolin- 
der-Munktell, producătoare de trac
toare, mașini rutiere, hidraulice, fo
losite la exploatări forestiere, firma 
S.K.F., specializate în producția de 
rulmenți, firma Pullmax, uzinele 
Volvo, precum și șantierele navale 
Gotwerken.

Gheorghe Rădoi a fost primit de 
Tage Erlander, primul ministru al 
Suediei, cu care a avut o convorbi
re privind relațiile dintre cele două 
țări. Primul ministru Tage Erlander 
a subliniat importanța vizitei în

Suedia a delegației romîne, a 5 ,i- 
nifestat interes față de realizările 
R. P. Romîne în dezvoltarea sa e- 
conomică și și-a exprimat dorința 
de a se dezvolta relațiile dintre cele 
două țări. t

De asemenea, Gheorghe Rădoi a 
avut o convorbire cu Gunnar Lan
ge, ministrul comerțului și indus
triei al Suediei, care a oferit în cins
tea oaspeților romîni un dejun.

Cu prilejul vizitei delegației ro
mîne, dr. Petru Mânu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Stockholm, a ofe
rit o recepție. Au participat Gunnar 
Lange, ministrul comerțului și in
dustriei al Suediei, Gunnar von Si- 
dow, secretar de stat în Ministerul 
Comerțului și Industriei ai Suediei, 
reprezentanți ai industriei, băncilor, 
Uniunii exportatorilor, ziariști, pre
cum și șefi ai unor misiuni diplo
matice din capitala Suediei.

In cursul vizitei în Suedia, soția 
tovarășului Rădoi, actrița de film 
Lica Gheorghiu, a vizitat Institutul 
de filme suedez din Stockholm, stu
diourile „Filmstad" și radiotelevi- 
zi.unea suedeză. Ministerul Afacer’ 
lor Externe al Suediei și Institute 
de filme au oferit în cinstea ei un 
cocteil, la care au luat parte func
ționari superiori din Ministerul* A- 
facerilor Externe, regizori, actori de 
film și alți oameni de cultură.

în după-amiaza zilei de 19 februa
rie, Gheorghe Rădoi și persoanele 
care îl însoțesc au părăsit Suedia 
plecînd spre Finlanda.

Demonstrație la Londra împotriva acțiunilor agresive lață de R. D. 
Vietnam

Corespondența din Atena

După un
Presa ateniană de centru a început 

să publice zilnic bilanțuri ale activi
tății ministerelor, vestind astfel în
cheierea primului an de guvernare 
a administrației Papandreu. Se re
levă cu acest prilej că pentru 
prima dată în acest deceniu, anul 
1964 a adus unele elemente pozitive 
în climatul politic din Grecia, ca ur
mare a unor măsuri luăte de guvern 
pe linia programului anunțat în tim
pul campaniei electorale și care se 
bucură de sprijinul forțelor democra
tice din Grecia.

Ziarele relevă că administrația Pa
pandreu s-a preocupat de unele pro
bleme economice ale țării. în acest 
sens parlamentul a votat o lege care 
prevede măsuri de dezvoltare a cî
torva regiuni rămase în urmă din 
punct de vedere economic. Potrivit 
ziarelor de centru, prin aceasta se 
urmărește crearea unor condiții pen
tru reducerea importurilor și satisfa
cerea unor necesități ale țării din 
producția proprie. Ministrul comer
țului, Galavalis, a declarat recent că 
„diferența dintre import și export 
constituie un pericol mare pentru 
economia țării și că guvernul studia
ză o serie de măsuri pentru regle
mentarea problemei importurilor și, 
în general, a problemei comerciale". 
Statisticile oficiale arată că în 1964 
importurile Greciei din țările Pieței 
comune au depășit de două ori ex
porturile în cele 6 state ale comuni
tății europene, înrăutățind balanța 
comercială a țării.

Ideea lărgirii relațiilor economice 
cu țările socialiste își face tot mai 
mult loc. Astfel, revista lunară „Ele- 
niki Alistera" sublinia faptul că 
„dezvoltarea relațiilor economice din-

în numai trei zile, la 
schimbat două guverne — 
mărfi a fost răsturnat vineri, 
de stat militară și instalarea 
de marionete — a 10-a schimbare de
guvern din noiembrie 1963, cînd a fost 
înlăturat dictatorul Ngo Dinh Diem — s-au 
produs în atmosfera atît de încărcată 
creată de recentele măsuri luate pentru 
intensificarea războiului împotriva pa- 
triofilor și în urma bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnam, acfiuni agresive 
care au continuat cu bombardamentele 
navale din ultimele zile.

Lovitura de sfat de ieri n-a avut nimic 
original. Locuitorii 
meze s-au obișnuit 
străzile Saigonului 
postează apoi la principalele încrucișări 
să stea acasă, în fafa aparatelor de ra
dio, pentru a asculta un comunicat ste
reotip anunfînd că precedentul gu
vern, care, bineînfeles, s-a dovedit inca
pabil, a fost înlăturat. După același tipic 
s-au petrecut lucrurile și ieri. încă în 
zorii zilei agenfiile de presă anunfau că 
aeroportul saigonez este închis ; tancuri 
pe aerodrom, tancuri pe străzi... „Enig
ma" a fost dezlegată în foarte scurt 
timp. Cabinetul lui Phan Huy Qual, for
mai cu trei zile în urmă, n-a avut timp 
să-și preia pe de-a-ntregul atribuțiile, și 
s-a văzut răsturnat printr-o lovitură de 
stat militară.

Crearea guvernului „civil”, flancat de 
un larg consiliu militar-civil, con
stituit după conciliabule de mai mul
te săptămîni, a fost prezentată la Saigon 
și Washington ca un succes al eforturi
lor pentru realizarea unui regim stabil. 
Meritul principal era atribuit generalului 
Khanh și anturajului său, a cărui acfiune 
de „mediere" a asigurat armatei un rol 
preponderent în formula „civilă”. E 
drept că ceremonia instalării noului ca
binet a fost însofită de puternice de- 
monsfrafii antiguvernamentale ale unor 
pături largi ale populației.

Se consideră că unul din principalii 
inifiafori ai loviturii de stat este gene
ralul Tran Thien Khiem, ambasadorul 
sud-vietnamez la Washington, care s-ar 
afla în drum spre Saigon. De altfel, din 
Washington s-a anunfat vineri seara că 
la Departamentul de Stat s-a făcut cu-

capitalei sud-vietna- 
ca atunci cînd^pe 

apar tancuri ce se

noscut că „S.U.A. continuă să considere 
guvernul lui Huy Quaf ca guvern legal 
al Vietnamului de Sud și menține legă
turile cu el".

Intr-un comunicat difuzat la radio de 
către colonelul Nguyen Van Thao — prin
cipala figură a loviturii de stat — genera
lul Khanh este descris ca „un ambifios 
însetat de putere", iar guvernul „celor 
trei zile” este învinuit de a fi ascultat 
docil ordinele acestuia. Știrile anunfă că 
acum Khanh s-ar afla sub stare de arest 
la domiciliu. Totuși, potrivit agenției As
sociated Press, Khanh ar fi reușit să 
fugă din capitală.

Ca și predecesorii lor, grupul milita
rilor care a preluat puterea la Saigon 
și-a anunfat intenfia de a forma „un gu
vern civil puternic", de a cere reîntoar
cerea ofițerilor la sarcinile pur militare 
și de a-și intensifica eforturile în lupta 
împotriva Vietcongului (forțele patriotice 
— n. r.). Sloganuri binecunoscute, de la 
care nu sînt de așteptat decît aceleași 
rezultate.

Despre actuala schimbare de la Saigon 
se poate spune : alte măști, aceeași far
să. Și totuși ea are o semnificație poli
tică evidentă ; ea învederează și mai 
bine instabilitatea și putreziciunea re
gimului de marionete de la Saigon. Cau
zele cascadei de guverne sud-viefnameze 
rezidă în faptul că ele aparțin acelorași 
clici reacționare, respinse cu 
pături largi ale populației, 
odioasă de reprimare a 
triotice și servilism total 
fervenf ion iști i străini. Faptele 
fot sprijinul armat din afară, asemenea 
guverne nu se pot men(ine multă vreme 
la putere. După cum scrie, în mod frec
vent, presa occidentală, în aceste con
diții apare și mai evident impasul po
liticii americane în Vietnamul de sud, 
care nu își găsește executanfi decît în 
asemenea clici corupte și discreditate. O 
asemenea politică este istoricește con
damnată.

Simpozionul
internațional

în Bundestag

de la New York

an de guvernare
tre Grecia și țările socialiste slujeș
te astăzi intereselor naționale și e- 
conomice ale Greciei. Lărgirea aces
tor relații cu Romînia corespunde nu 
numai condițiilor obiective, ci și in
tereselor reciproce și contribuie la 
completarea economică mutuală și 
la dezvoltarea economiei Greciei".

Pe plan intern guvernul a luat u- 
nele măsuri apreciate pozitiv. Prin
tre acestea se înscriu mărirea sala
riilor funcționarilor publici, o oare
care stabilitate a prețurilor și a mo
nedei naționale, extinderea învăță- 
mîntului gratuit în școlile tehnice 
particulare, mărirea cu 50 a numă
rului studenților admiși în primii ani 
de studii, elaborarea unui program 
pentru construirea de școli.

în domeniul politicii externe, gu
vernului actual i se recunoaște de 
către presa de centru și de stînga, 
meritul de a fi venit în întîmpinarea 
propunerilor Bulgariei și Iugoslaviei 
privind îmbunătățirea relațiilor bila
terale.

Ziarele democratice grecești sub
liniază că Grecia are nevoie de 
pace pentru dezvoltarea sa social- 
politică și de relații economice cu 
toate statele fără excepție, pentru 
dezvoltarea sa economică.

Un fapt apărut recent este de na
tură să umbrească această activi
tate. Este vorba de urmărirea judi
ciară a ziarului „Avghi", organ al 
Uniunii Democratice de Stînga 
(E.D.A.), pentru un articol scris în 
luna septembrie 1964 cu ocazia ani
versării Frontului rezistenței naționale 
(E.A.M.). Ziarul a fost dat în judecată 
în baza articolului 6 al decretului de 
lege 4234 din 1962, decret care ur
mează a fi anulat de către parla-

ment, el înscriindu-se printre măsu
rile excepționale care, după cum se 
arată aici, vor fi abolite. In legătură 
cu acest fapt, avocatul Galanopoulos 
scria într-un articol publicat în 
„Avghi" că „urmărirea judiciară nu 
este fondată pe nici o lege pentru 
că faimosul articol 6, pe baza căruia 
urmează a se ține procesul... este fă
țiș anticonstituțional".

Deoarece hotărîrea de a trimite 
ziarul în judecată aparține procuro
rului general, opinia publică din 
Grecia, care după cum scrie ziarul 
„Democratiki Alaghi", condamnă a- 
c.eastă înscenare judiciară, așteaptă 
părerea definitivă a guvernului Pa
pandreu.

Unii observatori politici din Atena 
apreciază că pregătirea procesului 
împotriva ziarului „Avghi" ar urmări 
în primul rînd atenuarea criticilor a- 
dresate guvernului de către partidul 
de dreapta E.R.E. care îl acuză de 
colaborare cu forțele de stînga. A- 
ceste critici s-au intensificat în spe
cial după ce deputății Uniunii de 
centru au sprijinit în parlament pro
punerea E.D.A. de trimitere în jude
cată a fostului premier Karamanlis 
și a altor doi miniștri pentru fraudele 
comise în timpul guvernării partidu
lui E.R.E.

Cercuri largi dezaprobă încercarea 
de trimitere în judecată a ziarului 
„Avghi", militant pentru transformări 
democratice, în paginile căruia a 
găsit sprijin orice pas pozitiv în 
politica guvernului. Această încer
care este apreciată ca o concesie 
făcută forțelor de dreapta.

Constantin ALEXANDROAIE

hotar îre de 
în politica 

forjelor pa- 
fajă de in- 
arată că cu

Dumitru ȚINU

NEW YORK 19 (Agerpres). — La 
lucrările simpozionului internațio
nal asupra problemelor asigurării 
păcii și înțelegerii între popoare iau 
parte peste 2 000 de fruntași po
litici și oameni de cultură din nu
meroase țări ale lumii. Joi a luat 
cuvîntul fostul ambasador al S.U.A. 
în U.R.S.S., George Kennan, care, 
criticînd politica dusă pînă acum în 
problemele europene de puterile oc
cidentale, a declarat că „aceasta a 
avut rezultate sterile". El a cerut 
să fie luate măsuri mai energice și 
mai eficiente în vederea lichidării 
complete a tuturor armelor de dis
trugere în masă și a mijloacelor de 
transportare la țintă a acestor arme. 
Ministrul afacerilor externe al Bel
giei, Paul-Henri Spaak, a declarat 
că coexistența pașnică este o nece
sitate care trebuie să preocupe toa
te țările. Redactorul șef-adjunct al 
ziarului „Pravda", N. N. Inozemțev, 
a subliniat că există condiții pentru 
unirea 
lupta 
război, 
cuvînt 
președintele Curții Supreme a S.U.A., 
Earl Warren. El a cerut o întărire 
a legislației internaționale ca un 
mijloc de sporire a încrederii între 
popoare și de eliminare a conflic
telor.

celor mai diferite forțe în 
împotriva pericolului de 
Printre vorbitorii înscriși la 
în ședința de vineri a fost

Dezbateri asupra politicii
în Orientul Apropiat

BONN 19 (Agerpres). — După cum 
relatează agențiile de presă, în Bun
destag au avut loc dezbateri în le
gătură cu politica R. F. Germane în 
Orientul Apropiat, la care au parti
cipat cancelarul Erhard, ministrul 
afacerilor externe, Schroeder, și par
lamentarii opoziției social-demo- 
crate. în declarația sa, cancelarul 
Erhard, referindu-se la ajutorul mi
litar pentru Izrael, a cărui sistare 
a fost anunțată, a spus că acest a- 
jutor a fost acordat pe baza unei 
înțelegeri cu aliații Germaniei occi
dentale. în legătură cu apropiata vi
zită a lui Walter Ulbricht la Cairo,

Erhard a declarat că această vizită 
„ar putea avea consecințe economice 
și eventual politice". Fritz Erler, 
vicepreședintele partidului social
democrat, a atacat politica guvernu
lui Erhard. El a declarat că „este 
timpul să ne întrebăm dacă guver
nul federal, în componența sa ac
tuală, mai poate continua să con
ducă treburile statului". Declarația 
lui Erler și a altor membri ai frac
țiunii opoziției social-democrate a 
dus la o vie polemică cu ministrul 
afacerilor externe, Schroeder, care a 
luat apărarea politicii guvernului Er
hard.

3000 de arestări la
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă infor
mează că pină în prezent numărul 
persoanelor arestate la Selma (statul 
Alabama) se ridică la 3 000. Joi, în 
fața palatului de justiție din Selma 
au avut loc noi manifestații ale 
populației de culoare, în sprijinul în
scrierii pe listele electorale. Șeriful a 
dat dispoziții să se intervină : poli
ția a împrăștiat pe demonstranți și a 
arestat zece persoane.

Martin Luther King, lider al popu
lației de culoare din Statele Unite, a 
adresat o telegramă de protest mi
nistrului justiției, Nicholas Katzen- 
bach, arătînd că poliția locală a bru
talizat mai mulți manifestanți inte- 
graționiști negri la Marion (Alaba
ma). King cere ministrului justiției 
să asigure cetățenilor negri din Ma
rion protecția federală.

Selma (Alabama)

DAMASC. Guvernul sirian a emis 
un decret privind naționalizarea a 39 
întreprinderi pentru importul produ
selor farmaceutice.

WASHINGTON. La 17 februarie 
a.c. Ambasada R.P.R. din S.U.A. a 
predat Bibliotecii Folger Shakespeare 
din Washington, din partea Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
20 volume cuprinzînd operele lui Sha
kespeare traduse în R. P. Romînă și 
20 fotografii cu scene din piesele ma
relui dramaturg englez, prezentate de 
teatrele din țara noastră.

KARACI. In capitala Pakistanului 
a fost semnat un acord în baza că
ruia R. P. Chineză acordă un împru
mut acestei țări.

LONDRA. Primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, a declarat joi 
în Camera Comunelor că a acceptat 
invitațiile de a vizita în cursul acestui 
an India, Pakistanul și Malayezia.

NEW YORK. Aviatoarea americană 
Joan Merriam Smith, devenită ce
lebră anul trecut, după ce a făcut în
conjurul lumii pe bordul unui avion 
cu un singur motor, și-a pierdut viața 
într-un accident de avion. Ea s-a pră
bușit, miercuri, cu aparatul său, în a- 
propiere de Los Angeles.

VIENTIANE. Potrivit agenției As
sociated Press, primul ministru al gu
vernului laoțian, Suvanna Fuma, a 
declarat că este în favoarea reluării 
tratativelor tripartite în vederea for
mării unui nou guvern. Se anunță de 
asemenea că generalul Nosavan, refu
giat în Tailanda după eșecul loviturii 
de stat, a fost înlocuit cu ministrul 
educației, Leuman, ca lider al frac
țiunii de dreapta. U.P.I. menționează 
că, o dată cu numirea lui Leuman ca 
prim-ministru adjunct, începe de fapt 
remanierea propriu-zisă a guvernului.

VANCOUVER. 90 de mineri 
fost blocați în galeriile minei diif 
Granduc (Columbia britanică) ir» 
urma unei alunecări de teren. O echi
pă de salvare a ajuns într-o galerie 
unde erau 40 de mineri. 17 din cei 
salvați sînt grav răniți, 
cercările de a-i scoate 
la suprafață.

KHARTUM. Fostul , 
sudanez, Khalifa, a acceptat să for
meze noul guvern.

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, la 21 februarie, după încheie
rea vizitei în India, președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, va sosi 
U.R.S.S. unde va rămîne 
februarie.

PEKIN. între guvernele 
neze și R. D. Germane a fost înche
iat la 19 februarie un acord comer
cial și de plăți pe anul 1965. Acor
dul prevede o importantă sporire a 1 
volumului schimbului de mărfuri.

au 
ditf

Continuă in
și pe ceilalți

prim-ministru

în
pînă la 26

R. P. Chi-

In aceste zile, la Seima

ROMA. Vineri după-amiază, la în
cheierea ședinței conducerii Partidu
lui democrat-creștin, un comunicat a 
anunțat că „în conformitate cu di
rectivele Consiliului național al P.D.C, 
conducerea partidului s-a pronunțat 
pentru o remaniere de guvern, în 
sensul „înviorării" acestuia.

MADRID. Joi după-amiază în ca
pitala Spaniei au continuat manifes
tațiile studențești împotriva măsurii 
autorităților de a interzice ciclul de 
conferințe „Spre o adevărată pace", 
organizat la facultatea de științe.

SEUL. Un purtător de cuvînt ja
ponez a declarat că în cadrul tratati
velor dintre miniștrii de externe ai Ja
poniei și Coreei de sud s-a căzut de 
acord asupra bazelor inițiale în vede
rea stabilirii relațiilor diplomatice în
tre cele două guverne.
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