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la noi realizări In industria

Cu viu interes și satisfacție, oa
menii muncii din țara noastră au 
luat cunoștință din ziarele de du
minică de conținutul Manifestului 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației Populare adresat tu
turor cetățenilor patriei cu prilejul a- 
legerilor de la 7 martie. înfățișînd 
într-un buchet bogat realizările do- 
bîndite în perioada actualei legis
laturi, Manifestul Frontului Demo- 
'r- ației Populare dă o puternică ex- 

j -sresie entuziasmului și abnegației cu 
care oamenii muncii transpun în 
viață politica partidului, a unității 
strîn'e, de monolit, a întregului po
por ,n jurul partidului și guvernu
lui el cheamă convingător la noi 
succese în înfăptuirea marilor o- 
biective ale desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

Fiecare rînd al Manifestului tre
zește în inimile oamenilor muncii 
puternice sentimente de mîndrie pa
triotică, de optimism și încredere în 
viitor ; masele muncitoare de la o- 
rașe și sate — în regimurile tre
cute mințite, amăgite cu fel de fel 
de promisiuni demagogice de către 
partidele burgheziei și moșierimii — 
găsesc aici fapte vii, tabloul pro
priei lor munci, desfășurate în fa
bricile și uzinele țării, pe ogoare, în 
școli și laboratoare, în instituțiile de 
artă, în aparatul de stat. Ceea ce 
acum 4 ani erau doar prevederi în
scrise în Manifestul F.D.P. sînt as
tăzi realități care au intrat adînc 
în viața de zi cu zi a oamenilor 
muncii; multe din aceste prevederi 
au fost împlinite înainte de termen 
și depășite.

Ca într-o oglindă se desprinde din 
Manifest imaginea de azi a Romîniei 
socialiste căreia bogata paletă a in
dustrializării — mînuită cu iscusin
ță și avînt de întregul popor — îi 
luminează continuu chipul, îi spo
rește frumusețea. în perioada care 
a trecut de la alegerile din 1961 e- 
conomia națională a continuat să 
facă pași viguroși înainte, consem- 
nînd importante creșteri de pro
ducție în toate ramurile și mai a- 
Ies în cele hotărîtoare pentru fău
rirea unei industrii moderne. Ritmul 
anual, de 14,8 la sută. în care s-a 
dezvoltat în acest răstimp produc
ția industrială a țării întrece sim
țitor pe cel stabilit de Directivele 
Congresului al III-lea al partidului. 
Măsoară deosebit de grăitor dimen
siunile industriei noastre contem
porane cifrele care redau în pro
duse concrete rezultatele unei sin
gure zile de muncă : 9 200 tone de 
oțel, 8 000 tone laminate, 50 de mi
lioane de kilowați-ore, 60 de cami
oane și autobuze, 50 de tractoare, 
1400 000 de metri pătrați țesături. 
Volumul producției globale indus
triale este de 2 ori mai mare decît 
în 1959 și de peste 8 ori decît în 
1938. Cu puteri de legendă — des
cătușate de regimul democrat-popu
lar — poporul nostru realizează as
tăzi într-un an cît altă dată în 
zece.

Pe vastul șantier al patriei so
cialiste s-au înălțat în acești ani 
sute de întreprinderi moderne, 
tate cu tehnică de înalt nivel, care-și 
revarsă tot mai bogat producția în 
marea avuție a țării. își înscriu la 
l®e' de cinste numele pe lista ma
rilor obiective al căror act de naș
tere a fost semnat în anii șesena- 
lului, marele Complex petrochimic

do-

de la Brazi, Grupul industrial Brăi
la, termocentrala de la Luduș și 
hidrocentralele de pe Bistrița, Fa
brica de mașini-unelte București, 
Complexul industrial Militari, com
binatele forestiere de la Suceava, 
Pitești, Comănești, Blaj. Se înalță 
în peisajul industrial al țării sche
lele marilor combinate chimice în 
construcție la Craiova, Turnu Mă
gurele și Tg. Mureș, ale șantierelor 
uzinei de alumină de la Oradea și 
de aluminiu de la Slatina, hidrocen
tralei de pe Argeș, noilor combinate 
forestiere de la Sighet, Tr. Severin 
și ale altor numeroase întreprinderi 
industriale ce-și vor deschide por
țile în anii următori. Prelucrate în 
asemenea uzine și combinate mo
derne, resursele naturale ale țării 
își sporesc continuu valoarea, sînt 
transformate într-o gamă largă de 
produse deosebit de utile economiei 
naționale și consumului populației.

în lumina acestor importante rea
lizări, ale căror efecte se fac din plin 
simțite în dezvoltarea întregii econo
mii și în creșterea bunăstării oameni
lor muncii, găsește un puternic ecou 
în inimile muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din industria noastră 
socialistă chemarea înscrisă în Ma
nifest, de a întări votul dat candi- 
daților F.D.P. în alegerile de la 7 
martie prin noi succese în înfăp
tuirea politicii de industrializare so
cialistă, promovate cu consecvență 
de partid și guvern.

în agricultura țării, încheierea 
procesului de cooperativizare socia
listă — care a marcat victoria de
plină a socialismului Ia orașe și sate 
— a deschis larg calea creșterii sus
ținute a producției agricole, vegeta
le și animale. Perioada ce a trecut 
de la ultimele alegeri a consemnat 
noi progrese în dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a agriculturii 
noastre noi. Industria socialistă a 
făurit și pus la dispoziția acestei 
ramuri un număr sporit de tractoare, 
mașini și utilaje agricole, îngrășă
minte chimice și alte produse care 
ajută țărănimea să sporească an de 
an rodnicia pămîntului. Peste 81 500 
de tractoare. 66 000 de semănători 
mecanice, 36 000 de combine pen
tru păioase vor lucra în acest 
an în agricultură, asigurînd un ni
vel ridicat de mecanizare a lucră
rilor. Au crescut în acești ani noi 
contingente de tehnicieni și ingineri 
agronomi. Mecanizarea și știința a- 
grotehnică merg mînă în mînă în 
sporirea producției agricole; chiar 
și în anii cu condiții climatice mai 
puțin favorabile am obținut recolte 
care au asigurat hrana populației, 
aprovizionarea industriei și alte ne
voi ale economiei. în perioada 1960— 
1964, producția agricolă medie a fost 
cu 12 la sută mai mare decît media 
celor cinci ani anteriori. înflorirea 
agriculturii socialiste este o cauză a 
întregii noastre țărănimi — calea 
creșterii bunăstării acesteia; Ma
nifestul F.D.P. adresează un călduros 
îndemn tuturor lucrătorilor ogoare
lor de a însoți votul dat la 7 mar
tie cu noi succese în dezvoltarea 
continuă a acestui sector de bază 
al economiei naționale.

Puternic se desprinde din cifrele 
și datele pe care le înfățișează Ma
nifestul, grija părintească, atentă,

siderurg ică
Fondurile de investiții pe acest an alo

cate industriei siderurgice depășesc cu 
peste 44 la sută nivelul celor din 1964. 
Mai bine de jumătate din acestea revin 
combinatului de la Galați, principal obiec
tiv al industriei noastre siderurgice. Aici 
se află înfr-un stadiu avansat lucrările 
la laminorul de tablă groasă, la care s-a 
început montarea utilajelor. De asemenea, 
se află în construcție turnătoria mixtă, fa
brica de aglomerare a minereurilor și alte 
obiective ale viitorului combinat. La Hu
nedoara se lucrează la reconstrucția la
minorului de 800 mm în vederea trecerii 
lui la prelucrarea de oțeluri aliate și se 
află înfr-o fază avansată noua fabrică de 
oxigen, a cărei producție va fi utilizată 
la elaborarea oțelului în cuptoare Mar
tin. Se apropie de sfîrșit construcția noii 
fabrici de aglomerare a minereurilor de 
la Reșița, urmînd să înceapă lucrările 
pentru mărirea capacităților de producție 
a oțelurilor aliate. Noua uzină metalurgi
că din lași se va completa în acest an cu 
o instalație de țevi zincate, cu o secție 
de țevi trase la rece și cu alte unități.

Din totalul utilajelor care se montează 
în acest an în noile capacități de pro
ducție siderurgice, mai mult de 50 la 
sută sînt livrate de uzine constructoare 
de mașini din țară.

In industria
materialelor 
de construcții

La Bîrsești-Tg. Jiu se află în. construc
ție o modernă fabrică de ciment. Con
structorii execută ultimele lucrări pentru 
darea în curînd în funcțiune a primelor 
trei linii tehnologice. Fabrica va avea o 
capacitate anuală de producție — în pri
ma etapă — de 1 milion tone de ci
ment. în etapa a doua, această capa
citate se va dubla. întregul proces de 
fabricație este mecanizat, iar principalele 
operații tehnologice sînt automatizate. 
Cadrele de muncitori care vor lucra în 
noua fabrică au fost pregătite din vreme 
la întreprinderi similare din țară.

S-au început și lucrările pregătitoare 
pentru construcțiile din etapa a doua de 
dezvoltare a fabricii. Au fost făcute pri
mele săpături de fundații, pe șantier au 
început să sosească materiale de con
strucții și utilaje.

(Continuare în pag. V-a)

Răsfoind 
presa străină
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In stațiunile 
de odihnă

în plină iarnă, majoritatea stațiunilor 
de odihnă găzduiesc numeroși oaspeți 
sosiți pentru tratament și odihnă. La 
Sovata, numărul celor care se tratează 
pentru diferite afecțiuni reumatismale 
și ginecologice se ridică la peste 900 
de persoane pe serie. în stațiunea 
Ocna Sibiului, care are un profil ase
mănător, își îngrijesc sănătatea aproa
pe 350 de persoane pe serie. Printre 
măsurile gospodărești luate aici se nu
mără și amenajarea unui grup alimen
tar cu 500 de locuri și construirea 
unei braserii-bar. Condiții bune de 
tratament și odihnă sînt asigurate și în 
stațiunile Borsec, Bazna, Herculane, 
Păltiniș, precum și în cele de pe Valea 
Oltului.

DUPĂ
NINSOARE

seIarna a ținut să ne arate că nu 
dezminte, trimițîndu-ne cîteva zile 
la rînd zăpadă în cantități destul 
de mari.

Pentru desfășurarea normală a 
transportului, întreprinderile de gos
podărire comunală au început ac
țiuni de curățire a arterelor de mare 
circulație din orașe. In București, 
Constanța, Galați și alte localități 
autoplugurile au deschis, chiar în 
timpul ninsorii, pîrtii largi pentru 
autovehicule.

Comitetelor executive ale sfaturi
lor populare le revine îndatorirea 
de a lua în continuare măsuri pen
tru înlăturarea zăpezii de pe străzi și 
șosele, de a asigura bunul mers al 
transporturilor, al aprovizionării.

în cîteva minute, cu ajutorul unui hidromonitor, zăpada este descăr
cată din autocamion Foto : M. Cioc
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Noua înfățișare a orașului
Cine n-a mai vizitat de mult ora

șul Galați, cu greu îl mai poate 
recunoaște. S-au construit aproape 
10 000 de apartamente, dintre care 
7 000 în cartierul Țiglina. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, alte 2 500 de a- 
partamente urmează să fie date în 
folosință. Au fost construite artere 
noi de circulație, s-au extins pe 
zeci de kilometri rețelele de ali
mentare cu apă, de canalizare și 
iluminat public. Au fost create 
spații verzi însumînd o suprafață 
de 23 hectare. Galațiul a devenit, 
în anii din urmă, un puternic cen
tru industrial. Se înalță aici ma
rele combinat siderurgic. Șantierele 
navale din localitate. înzestrate 
cu utilaje moderne, construiesc 
vase care străbat mări și oceane 
îndepărtate.

La Galați, ca și în alte orașe ale 
țării, s-au dezvoltat cultura, arta, 
învățămîntul. Mărturii sînt teatrul

de stat, frecventat seară de seară 
de numeroși oameni ai muncii, 
noul cinematograf din Țiglina cu 
o capacitate de peste 800 de locuri, 
institutul politehnic și institutul 
pedagogic unde învață peste 
2 600 studenți.

Sînt profesoară la o școală de 
opt ani și pot spune multe despre 
bogatele realizări în domeniul 
învățământului de cultură gene
rală din orașul nostru. Numai în 
ultima vreme, în Galați s-au con
struit opt școli de opt ani. In pre
zent, în oraș sînt 27 asemenea 
școli, la care învață peste 17 000 
de elevi, 7 școli medii cu 2 900 
elevi și o școală pedagogică cu 626 
elevi. Alți peste 1 500 de elevi, oa
meni ai muncii, dornici să-și com
pleteze studiile, învață la cursurile 
serale.

Maria ALEXE 
coresp. voluntar

binatul de zahăr și ulei, care pre
lucrează în 24 de ore 200 de va
goane de sfeclă de zahăr și 360 tone 
semințe de floarea-soarelui. In alt 
sat, la Mofleni, se află fabrica „Vic
toria", care produce anual aproape 
16 milioane de cărămizi și 450 000 
cahle pentru sobe.

An de an, cooperativele agricole 
de producție din comunele aflate 
în apropierea orașului s-au întărit 
și dezvoltat. Membrii cooperatori 
au ridicat numeroase construcții 
gospodărești, au plantat 49 hectare 
cu vie și 70 cu pomi fructiferi, au 
făcut amenajări pentru irigat pe o

suprafață de 190 hectare. Avînd 
condiții prielnice, cooperativele 
cultivă suprafețe tot mai mari de 
legume. Aceasta contribuie la asi
gurarea aprovizionării populației 
din oraș și aduce însemnate veni
turi bănești cooperativelor agri
cole și membrilor lor. In aceste 
sate, numai anul trecut s-au con
struit 390 de case. In urma electri
ficării satelor, membrii coopera
tori cumpără multe articole elec
trotehnice.

Ion GEORGESCU 
coresp. voluntar

La căminele culturale

Transformări in viața satelor
Realizările obținute în dezvol

tarea economică și social-culturală 
a orașului Craiova sînt cunoscute 
în întreaga țară. Aici se constru
iesc locomotive Diesel electrice, 
mașini și aparate electrice, mașini 
agricole. Nu peste mult timp, de la 
Craiova vor porni spre ogoare tre-

nuri întregi cu îngrășăminte chi
mice de la noul combinat aflat în 
plină construcție.

In anii regimului democrat-popu
lar s-au produs adînci transfor
mări și în viața satelor din jurul 
orașului, ca de altfel în întreaga 
țară. La Podari s-a construit Com

Cartea, filmul, spectacolele pre
zentate de artiștii amatori au căpă
tat un loc din ce în ce mai în
semnat în viața locuitorilor satelor 
raionului Titu'. Iată cîteva cifre 
concludente. Anul trecut, cele 18 
biblioteci comunale au avut 31 000 
de cititori, care au citit 190 000 de 
cărți. Numai cu prilejul festivalu
lui filmului la sate, filmele rulate 
la cele 32 de cinematografe din ra
ion au fost vizionate de peste 
400 000 de spectatori.

La căminele culturale din raion, 
al căror număr a crescut la 62, 
își desfășoară activitatea 150 de 
formații artistice de amatori: 
echipe de teatru și de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, grupuri 
folclorice, tarafuri etc. Participînd

la diferite concursuri organizate în 
raion sau pe regiune, multe dintre 
aceste formații s-au situat pe locuri 
fruntașe. Numeroși săteni au par
ticipat la întîlniri cu scriitori în ca
drul „Săptămânii poeziei", cu bri
găzi științifice, la conferințe, sim
pozioane.

In cadrul „Lunii cărții la sate", 
ce se desfășoară în prezent, bi
bliotecile au intensificat activitatea 
de atragere a noi cititori.

Multe cămine culturale prezintă 
în aceste zile programe consacrate 
alegerilor de la 7 martie.

Ion PROTOPOPESCU 
Gheorghe MUSCALOIU 
coresp. voluntar

Fabrica de amoniac din cadrul Combinatului de chi mizare complexă a gazelor naturale din Craiova. La 
o serie de Instalații ale fabricii se execută in prezent probele tehnologice

Foto : Agerpres

Deschiderea lucrărilor Conferinței
pe țară a Uniunii Scriitorilor

în sala mică a Palatului R.P. Ro- 
mîne din Capitală s-au deschis luni 
dimineața lucrările Conferinței pe 
țară a Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă. Iau parte delegați ai sec
țiilor și filialelor Uniunii Scriitori
lor, numeroși invitați.

La deschiderea lucrărilor conferin
ței au asistat membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și organi
zații de masă, ai altor uniuni de 
creație.

S-a păstrat un moment de recule
gere în memoria unor scriitori care 
au încetat din viață în ultima pe
rioadă.

Conferința a ales apoi prezidiul și 
comisiile de lucru.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Demostene Botez.

Conferința a adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi: Darea 
de seamă asupra activității Comi
tetului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., rapoartele 
comisiilor de revizie și de va
lidare, referatele pe genuri de 
creație — proză, poezie, drama

turgie, critică și istorie literară 
— privind dezvoltarea literaturii 
noastre în ultimii ani, alegerea Co
mitetului de conducere și a comisiei 
de revizie ale Uniunii Scriitorilor.

Darea de seamă asupra activității 
Comitetului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor a fost prezentată de 
Mihai Beniuc, raportul comisiei de 
revizie de Mirceă Ștefănescu, iar ra
portul comisiei de validare de Mih- 
nea Gheorghiu.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de Ion Pas.

Acad. Tudor Arghezi a adresat 
conferinței un salut, care a fost ci
tit de Baruțiu Arghezi.

Au început apoi discuțiile la Da
rea de seamă asupra activității Co
mitetului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. și la refera
tele pe genuri de creație. Au luat 
cuvîntul Radu Boureanu, Geo Du
mitrescu, Ion Brad, Oscar Walter 
Cisek, Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Indonezia intîmpină pozitiv 
o mediere a litigiului 
cu Malayezia

Guvernul Indoneziei a reacționat 
pozitiv la propunerile Japoniei și Pa
kistanului de a media în conflictul in- 
donezo-malayezian. într-un discurs 
rostit la Bandung, președintele Indo
neziei, Sukamo, a declarat că „încă*  
dc la începutul crizei malayeziene, In
donezia și-a exprimat dorința de a re
zolva litigiul pe Cale pașnică". Sukar-, 
no și-a exprimat acordul în legătură, 
cu crearea unei comisii de conciliere’ 
afro-asiatice care să contribuie la nor
malizarea relațiilor dintre Indonezia și- 
Malayezia. Dar, după cum au arătat, 
unii conducători indonezieni, tratati-, 
vele nu trebuie să fie puse în depen
dență de anumite condiții preliminare, 
asupra cărora insistă Anglia și Mala-) 
yezia.

In timpul lucrărilor conferințe!

Documentariștii
Vezi pretutindeni mașini, tractoa

re, blocuri noi și spui : sînt frumoa
se, bune. Gîndurile se îndreaptă, fi
resc, la cei care le-au creat : pro- 
iectanți, tehnologi, strungari, forjori, 
constructori sau montori. în ultima 
vreme se vorbește din ce în ce mai 
mult despre o nouă profesie, a că
rei apariție este strîns legată de 
progresul tehnico-științific: docu
mentaristul.
— O muncă migăloasă, de mare 

perseverență, curajoasă chiar, deși 
ea nu are luciu, strălucire. în labi
rintul culoarelor pe care Ie deschid 
astăzi știința și tehnica el adună, 
aidoma căutătorilor de aur, din sute 
și mii de pagini, idee cu idee. Le 
„curăță’, le sortează, adăugîndu-Ie 
la zestrea tehnică a întreprinderi
lor noastre. Prin el, rodul gîndirli 
creatoare capătă mai repede via
ță, ușurează și înfrumusețează mun
ca omului.

Sînt vorbe calde, pornite din ini
mă. Cuvintele tovarășului Alexa 
Manea de la Institutul de documen
tare tehnică ne-au îndemnat la re
flecții.

Pentru a ne convinge, poate și 
numai în parte, de cele aflate, se 
impune puțină statistică.

în prezent, numărul publicațiilor 
periodice tehnico-științific© tipărite 
în toate țările depășește cifra de 
55 000. Dacă se ține seama că în 
fiecare publicație apar cel puțin 
zece articole, exceptînd deci dife
ritele informații utile cum sînt date
le bibliografice, știrile tehnice etc., 
numărul articolelor publicate lunar 
se ridică la 550 000, ceea ce repre
zintă anual 6,5 milioane de titluri. 
La acestea se adaugă aproximativ 
200 000 de cărți șl broșuri din toate 
domeniile activității tehnico-științifi- 
ce. Să mai enumerăm șl încă multe

alte categorii de materiale docu
mentare ? Unele dintre acestea — 
rapoartele întocmite de uzine sau 
de institutele de proiectări și de cer
cetări științifice — conțin date care 
interesează un larg cerc de specia
liști. Altă categorie de materiale

Publicațiile tehnice, proaspăt sosite 
în uzină, sînt consultate cu atenție 
de inginerul documentarist Ion Tul- 

ceanu de Ia „Electronica"
documentare, apreciată pentru pro
ducție, o constituie cataloagele și 
revistele de uzină, prospectele co
merciale. Utile cercetărilor și muncii 
practice sînt lucrările de dizertație, 
de doctorat, rezultatele studiilor 
științifice publicate în revistele de 
specialitate.

în condițiile existenței acestui 
vast material documentar, informa
rea tehnico-științifică pentru specia
listul din producție sau pentru cer
cetător a devenit o problemă pe cît 
de imperioasă, pe atît de dificil de 
soluționat, uneori. Din studiile și

Sesiunea Consiliului 
Asociației europene 
a liberului schimb

Luni s-a deschis Ia Geneva, sub 
președinția ministrului comerțului 
și al reconstrucției al Austriei, 
Fritz Bock, sesiunea Consiliului Mi-1 
nisterial al Asociației europene a 
liberului schimb. La sesiune iau 
parte 13 miniștri reprezentînd cele. 
7 țări membre ale A.E.L.S.

ALGER: Seminar 
economic afro-asiatic

La Alger au început luni lucrările se
minarului economic afro-asiatic. Iau 
parte delegați din 40 de țări, precum 
și 19 reprezentanți ai unor mișcări de 
eliberare națională. Salutînd pe parti
cipant!, președintele Algeriei, Ahmed 
Ben Bella, a subliniat că independența 
politică consti+uie o etapă indispensa
bilă în lupta de eliberare a popoare
lor, dar numaî o etapă pe drumul greu 
și lung al independenței naționale 
reale, care nu poate fi concepută îna- 
fara eliberării economice.

uzinei
sondajele făcute în multe țări se 
desprinde că timpul insuficient și 
necunoașterea diferitelor limbi li
mitează, în mare măsură, posibilită
țile de informare și documentare. 
S-au făcut chiar și calcule. Bunăoa
ră, un chimist care ar cunoaște 30 
de limbi — evident, exemplul este 
ipotetic — și ar consulta timp de 40 
de ore pe săptămînă cîte patru ar
ticole pe oră, ar reuși într-un an să 
cunoască abia a zecea parte din 
materialele documentare apărute în 
domeniul său de specialitate.

Un imens număr de titluri și pa
gini, care se dublează la fiece 
zece ani. Acesta este „zăcămîntul’ 
în care documentaristul caută, face 
investigații. „în multe domenii 
spune cunoscutul savant englez 
John Bernal — s-a creat o astfel de 
situație încît este mult mai ușor să 
descoperi un fenomen nou sau să 
elaborezi o nouă teorie decît să te 
convingi că acestea nu au fost des
coperite sau formulate anterior".

Nu se exagerează cînd se afirmă 
că documentarea constituie prima 
treaptă a introducerii tehnicii noi. 
Ea preia din rezultatele muncii ino
vatoare acele soluții care, aplicate 
în producție, ridică performanțele 
tehnice ale produselor, îmbunătățesc 
tehnologia de fabricație, fac din ele
mentul „noutate" o prezență activă și 
permanentă. Ea lărgește orizontul și 
profunzimea viziunii tehnice a pro
iectantului, tehnologului și răspunde 
la cerințele de fiecare zi ale pro
ducției. Multe dintre realizările de 
astăzi ale întreprinderilor erau, cu 
puțin timp în urmă, doar simple cer
cetări documentare cu zeci și sute 
de titluri. Pentru proiectarea com
presorului de 875 000 kcal / oră,

loan ERHAN

(Continuare în pag. Il-a)
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Pe șantierul hidrocentralei
J6 Februarie"

INSTANTANEE 
DE LA 
„STRĂPUNGERE4

Oprită parcă la poarta de beton 
a barajului, iarna a bătut statornic 
și, după săptărnîni de așteptare, și-a 
vestit sosirea împodobind cu ghio
ceii zăpezii', înălțimile. Gerul a ar
gintat oglinda ștearsă a gheții aș
ternute peste ape, în limpezimea ei 
reflectîndu-se iar legănarea ritmică 
a benelor.

In decorul cile iarnă tîrzie, șantie
rul hidrocentralei „16 Februarie" o- 
,feră imaginea muncii entuziaste a 
constructorilor, hotărîți să înfăp
tuiască exemplar sarcinile de plan, 
angajamentele însuflețite pe care și 
le-au luat în întrecerea socialistă.

Prin munca lor harnică, construc
torii argeșeni apropie tot mai mult 
ziua cînd apele rîului vor fi supuse, 
dăruindu-și energia și forța, în fo
losul omului. Un pas important spre 
această țintă îl constituie și recen
tul eveniment de la galeria de fugă 
a apelor: străpungerea tronsonului 
Aref-Cetățuia, despre care ziarul 
.nostru a relatat în numărul din 
20 februarie. Intîlnirea de sub 
munte a brigăzilor conduse de Au
gustin Duruș și Gheorghe Fasole a 
fost un preludiu al viitoarelor stră
pungeri din adîncuri, pe care le pre
gătesc atît minerii galeriei de fugă, 

•cît și cei de la Vîlsan și Topolog.
Vor trece anii, Argeșul^ va curge 

prin noua sa albie subpămînteană, 
dar cei ce au săpat-o în roca dură 

~își vor aminti cu emoție de ziua cînd 
minerii de la Aref și Cetățuia și-au 
dat mina după străpungere. Foto
grafia de sus, care înfățișează cele 

.două brigăzi după momentul victo
riei, le va evoca evenimentul.

De-a lungul galeriei iluminate se 
văd încă oameni, șerpuiesc liniile 
înguste ale trenului minier (fotogra
fia din mijloc). Dar nu peste multă 
vreme, pe aici apele „liniștite" ale 
Argeșului vor ieși la ziuă la noua 
matcă, după ce vor străbate lungile 
,tunele create în munte de oameni.

Fotoreporterul a surprins în o- 
biectiv cîțiva dintre minerii Arefu- 
lui. în fotografia de jos, „vetera
nul" minerilor — moș Gheorghe 
Scurtu — împreună cu ortacii, stă la 
sfat, cu puțin timp înaintea stră- 

„pungerii.
De sus, de pe platforma fabricii 

de betoane, se profilează impunător 
pieptul de beton al barajului, pe 
care îl înalță tot mai mult în aceste 

'zile de februarie constructorii arge
șeni. O nouă benă așterne betonul 

.în lamele (fotografia din dreapta). 
Manifestul Consiliului Național al 

„Frontului Democrației Populare, fă- 
~cînd bilanțul marilor înfăptuiri din 
anii șesenalului, arată că baza 
energetică a industriei noastre so
cialiste va cunoaște o puternică 
dezvoltare prin intrarea în funcți
une a hidrocentralei de pe Argeș. 
Constructorii ei desfășoară o activi

tate rodnică pentru ca lucrările pe 
acest mare șantier să fie executate 
ritmic, la un înalt nivel calitativ.

Text i Ion MĂRG1NEANU 
Foto : Mihai ANDREESCU

Țigările
la examen

La cabinetul tehnic au fost aduse 
tot felul de probe de țigări „Cai- 
pați", „Naționale", „Măiășești" etc., 
produse de fabricile de specialitate 
din țară. Ne aflăm la Fabrica de ți
garete „București'; are loc „degusta
rea". Țigările dau examen de cali
tate. Degustătorii fumează, pe rînd, 
același sortiment de țigări produs de 
întreprinderi diferite. Rezultatul ? S-a 
constatat că țigările Fabricii de ți
garete „București" sînt de cea mai 
bună calitate. Ele au trecut „exame
nul" cu succes

Dar cine au fost examinatorii ? La 
degustare au luat parte un repre
zentant al comerțului și 6 salariați 
ai fabricii bucureștene. Prin urmare, 
producătorii și-au spus părerea asu
pra propriei lor mărfi. Punctul lor de 
vedere, aprecierea fără rezerve a 
calității produselor este oare îrfl- 
părtășită și de cumpărători ? Să 
dăm cuvîntu! fumătorilor.

Profesorul Petre Iordache : „Fu
mez „Carpați". De obicei, țigările 
sînt bune, au aroma și tăria obiș
nuite. Găsesc însă, destul de des. și 
țigări cu gust tute. Am impresia că 
rețeta de fabricație nu e totdeauna 
riguros respectată".

Mecanicul Marin Iancu e de pă
rere că țigările nu sînt încărcate 
în mod egal. Cîteodată se pune 
prea mult tutun; atunci țigara e 
prea îndesată și se trage greu din 
ea ; alteori — se pune prea puțin. 
Și într-un caz și în altul calitatea 
suferă.

Gestionarul Ilie Ion și cazangiul 
Marin Macarie : „In pachetele de 
„Virginia" și „Carpați" poți avea 
surpriza să dai peste cotoare. Tu
tunul e prea uscat și țigările se 
scutură la capete. Lasă de dorit și 
prezentarea. Hîrtia din care se con
fecționează pachetele se schimbă 
prea des ; unele pachete sînt lipite 
defectuos, la altele se folosește 
prea mult clei de lipit și țigările 
capătă un gust neplăcut"

Despre neajunsurile semnalate de

cetățeni am discutat cu tovarășii din 
conducerea fabricii, cu ingineri, teh
nicieni și chimiști. Am fost informați 
că în cabinetele tehnice și labora
toare se fac analize, se încearcă noi 
procedee și rețete de fabricație. In 
sfîrșit, se pregătește fabricarea unei 
țigări cu calități deosebite. Pînă 
una-alta, e însă nevoie de pu
țină răbdare... (In definitiv,- răb
darea face casă bună cu tutu
nul). Deocamdată, întreprinderea pri
mește reproșuri din partea consu
matorilor. Reproșuri motivate.

Cetățenii și-au arătat nedumerirea 
și cu privire la lipsa de pe piață a 
sortimentelor „Carpați", „Litoral" 
ș.a. In afară de tutun, la confecțio
narea unei țigări sînt necesare o se
rie de materiale auxiliare : clei de 
lipit, foiță, filtru etc. După cum am 
fost informați, fabricile care produc 
aceste materiale nu respectă tot
deauna contractele : Fabrica „Ami- 
lon" din Sibiu nu a mai livrat dex- 
trină din trimestrul trei al anului 
trecut, iar „Steaua roșie" din Ba
cău trimite materiale fără a-și res
pecta indicii calitativi din contract. 
Sînt și formalități greoaie. Fabrica 
de țigări a primi’ repartițiile de ma
teriale auxiliare pentru anul în curs 
abia la 4 ianuarie. Livrările vor în
cepe din această cauză în martie 1

Toate acestea, pînă la urmă, pro
voacă, după cum am văzut, căderea 
unor țigări la examenul dat în fața 
consumatorilor.

Operația de examinare, de degus
tare colectivă este, firește, utilă. 
Constituie un bun prilej de a se 
schimba păreri asupra calității pro
duselor unei întreprinderi, de a face 
propuneri, observații critice Cea or
ganizată la Fabrica de țigarete 
„București" ar fi avui negreșit rezul
tate mai bune dacă n-ar fi lipsit cei 
mai autorizați controlori de calitate : 
consumatorii.

Gheorghe GRAURE

Documentariștii uzinei
(Urmare din pag. I-a)

grupa de documentare de la uzinele 
„Tehnofrig"-Cluj a trebuit să iden
tifice peste 117 materiale care tra
tau cele mai noi realizări tehnice în 
acest domeniu. Cele 37 cîte s-au 
dovedit utile au fost apoi folo
site la elaborarea soluțiilor de pro
iectare și construcție. Noul compre
sor are parametrii tehnici și funcți
onali mult îmbunătățiți. Greutatea 
specifică a scăzut de la 8—11 
kg / 1 000 k cal / oră, la 4,4 kg/1 000 
k cal / oră. De asemenea, calitatea 
execuției a crescut simțitor. Ca ur
mare a îmbunătățirilor aduse, per
formanțele acestuia se ridică la ni
velul celor mai reușite produse si
milare realizate în tehnica modernă.

...L-am cunoscut la locul lui de 
muncă. Era în fața cărților, adîncit 
în lectură. Om vîrstnic, cărunt, ingi
ner cu prestigiu. Alături, cărți și re
viste. Cărți și reviste are și acasă, 
pentru că pasiunea pentru tehnica 
nouă nu așteaptă să vii la uzină, să 
semnezi condica și abia după aceea 
să-ți anunți sosirea. Omul dăruit 
profesiei sale rămîne astfel în orice 
împrejurare. Așa este și inginerul 
documentarist Ion Tulceanu de la 
uzinele „Electronica" din București. 
Ug cronicar fidel, cu sensibilitate de 
seismograf. Orice „explozie" în teh
nică îl mișcă, îl agită. Discuția s-a 
înfiripat repede și foarte exact în 
relatarea amănuntelor, care nu par 
pitorești în limbajul său. Inginerul 
Tulceanu ne-a precizat cadrul mun
cii lui de zi cu zi : studierea și pre
lucrarea materialului documentar 
(din care peste 220 sînt reviste lu
nare), redactarea și editarea bule
tinului lunar de informații, sistemati
zarea materialului documentar (cărți, 
cataloage, articole). Pe masă — 
planuri tematice, buletine informati
ve, scheme tehnice, rezumate, tra
duceri. Aparent, nimic dinamic, 
spectaculos. Răsfoim cîteva planuri 
tematice. Zeci de teme sînt propuse 
specialiștilor uzinei pentru studiu. 
Problemelor calității producției li se 
atribuie un loc deosebit. Notăm cî
teva dintre ele : îmbunătățirea ca
lității membranelor de difuzoare, 
realizarea unui cuptor tunel cu lămpi 
infraroșii pentru polarizarea unor 

piese ale potențiometrelor, anularea 
efectului de microfonie la picup, 
proiectarea unui aparat de măsurat 
miezuri de ferită pentru transforma
torul de linii.

— Asta-i abia începutul — preci
zează interlocutorul nostru. Și de 
fiecare dată cînd apare ceva nou 
avem senzația că sîntem la început.

La plecare i-am mărturisit intenția 
de a-i aminti numele în ziar. A răs
puns : „dacă-i nevoie, fie 1 Dar nu 
cu laude. Așa... în treacăt".

Ne-am abătut pe la biblioteca 
tehnică a uzinei. Sală spațioasă, lu
minoasă, liniștită. Aproape 14 000 
de cărți, numeroase reviste formea
ză o adevărată zestre științifică. A- 
lături, mai multe dosare etichetate 
pe probleme. Multe soluții tehnice, 
practice au fost preluate de aici de 
muncitorii și inginerii din producție, 
altele vor urma aceeași cale.

Prezența inginerului documentarist 
în întreprinderile noastre este o pro
blemă de certă actualitate. Ea se im
pune în viața și activitatea fiecărei 
uzine nu ca o chestiune de formă, 
ci de conținut. Cîtă muncă și cît 
timp.poate economisi documentaris
tul făcînd larg cunoscute, în rîndu- 
rile specialiștilor, noile realizări ale 
științei și tehnicii 1 S-ar putea scrie 
mult despre oameni care, după în
cercări și experiențe asidue, au aflat 
că ceea ce ei căutau era de mult 
cunoscut. Din lipsă de informare — 
dar nu numai din acest motiv — u- 
nii caută să inoveze ceea ce, de 
fapt, a fost descoperit. Un recent 
exemplu l-a constituit un anume dis
pozitiv de strunjire sferică. Acesta a 
fost realizat, în mod independent, 
de cel puțin șase inovatori, deși 
descrieri de specialitate corespun
zătoare fuseseră publicate în caie
tele de inovații ale Institutului de 
documentare tehnică. Rezultatul ? 
Energie, timp și valori materiale iro
site.

Merită atenție unele aspecte ale 
rentabilității în activitatea de docu
mentare. Unii contabili se înduple
că greu să asigure anumite sume 
pentru procurarea materialelor do
cumentare. Evident, utilitatea aces
tei munci nu poate fi redusă exclu
siv la avantajele bănești ; ele sînt 
multiple și nu în toate cazurile pot 
fi exprimate în indicatori : globali, 
valorici. O activitate documentaris- 
tică eficientă se reflectă în însăși

A
luminarea distincțiilor 
unor orașe fruntașe 
in acțiunea 
de gospodărire

In sala Teatrului de stat din Bra
șov a avut loc luni festivitatea de
cernării diplomei și premiului II de 
oraș regional fruntaș pe țară în în
trecerea patriotică desfășurată în 
anul 1964 pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului. Au par
ticipat deputați, reprezentanți ai co- 

‘mitetelor de cetățeni și ai comisii
lor de femei, cetățeni fruntași care 
și-au adus contribuția la această în
trecere patriotică — contribuție o- 
glindită în cele peste 33 milioane lei 
cît reprezintă valoarea lucrărilor 
înfăptuite prin participarea lor. A- 
cestea se concretizează în lucrările 
executate pe unele șantiere cum 
sînt autodrumul Brașov-Poiana, zo
nele verzi din cartierele „Steagul 
roșu", Primăverii, Piața Teatrului. 
Anul trecut s-au dat în folosință 
noi conducte de aducțiune pentru a- 
limentarea orașului cu apă potabilă 
etc. Cu acest prilej s-a înmînat in
signa de fruntaș unui număr de 170 
cetățeni evidențiați în muncile pa
triotice.

★

SUCEAVA (coresp. „Scînteii").— în 
întrecerea patriotică cu celelalte ora
șe regionale din țară, pentru înfru
musețarea și buna gospodărire, Su
ceava a ocupat, în anul ce a trecut, 
locul III. Sîmbătă, în sala „Ciprian 
Porumbescu" din localitate, a avut 
loc festivitatea premierii, ia care au 
participat sute de cetățeni, deputați, 
președinți ai comitetelor de cetățeni. 
Cu acest prilej, tov. Mihai Urigiuc, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Suceava, 
a arătat contribuția adusă de oame
nii muncii la înfrumusețarea și gos
podărirea orașului lor. Prin muncă 
patriotică au fost executate lucrări 
la amenajarea parcurilor, străzilor, 
spațiilor verzi, la ridicarea unor o- 
biective de interes obștesc, a căror 
valoare se ridică la 4 674 000 lei. Cu 
prilejul acestei festivități, 95 de ce
tățeni au primit insigna de fruntaș 
în gospodărirea și înfrumusețarea 
orașelor.

★

Duminică a avut loc la Odobești 
festivitatea de înmînare a diplomei și 
premiului de oraș fruntaș pe țară 
(locul III) pentru rezultatele deose
bite obținute anul trecut în întrece
rea patriotică pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașelor. 
In 1964, la Odobești s-au con
struit blocări de locuințe și un 
local de școală, s-au amenajat un 
cinematograf și un complex al coo
perației meșteșugărești. Mobilizați 
de deputați, locuitorii orașului.,.-au 
realizat 600 000 ore de muncă patrio
tică. Ei au extins suprafețele spa
țiilor verzi cu 1 000 m p, au contri
buit la construirea unei școli cu opt 
săli de clasă și la extinderea elec
trificării, au fost întreținute străzi 
și trotuare pe 10 000 m p și efectuate 
alte lucrări gospodărești în valoare 
de peste 2 000 000 de lei. In acest an, 
la Odobești s-au prevăzut construi
rea altor blocuri de locuințe, dez
voltarea rețelei de apă potabilă, 
amenajarea unui ștrand etc.

creșterea nivelului tehnic al între
prinderii, în îmbunătățirea calității 
produselor, perfecționarea tehnolo
giei de fabricație etc. Dar nu peste 
tot se acordă acestei probleme a- 
tenția cuvenită. De exemplu, la uzi
nele „Timpuri noi" din Capitală au 
fost schimbați în cîțiva ani opt in
gineri documentariști. Astăzi, nici 
postul nu mai există. Situații asemă
nătoare mai pot fi întîlnite și în alte 
întreprinderi.

La munca de documentare trebuie 
atrase cadre cu experiență în pro
ducție, care dovedesc pasiune pen
tru promovarea tehnicii moderne. 
Cunoașterea temeinică a cerințe
lor curente și de perspectivă ale 
producției, a posibilităților tehnolo
gice ale întreprinderii le va permi
te să facă o muncă selectivă tot 
mai eficientă. Dar, după cum ne-au 
semnalat mai mulți documentariști 
din întreprinderi, aplicarea măsu
rilor stabilite de unele ministere nu 
este urmărită pînă la capăt, inclu
siv în ce privește organizarea și 
îndrumarea activității acestor ser
vicii, asigurarea lor cu cadre de 
specialitate.

Chiar în unele întreprinderi unde 
în munca de documentare s-au ob
ținut rezultate bune, acestea sînt va
lorificate insuficient. Oficiile de do
cumentare din cadrul ministerelor — 
acolo unde există — conlucrează 
încă sporadic cu serviciile respec
tive din întreprinderi, nu le îndreap
tă îndeajuns atenția spre principa
lele probleme și forme ale propa
gandei tehnice Recent, la București 
și Brașov au avut loc schimburi de 
experiență ale documentariștilor din 
întreprinderile constructoare de 
mașini. Alte asemenea schimburi de 
experiență vor avea loc în industria 
petrolului, chimiei, industria alimen
tară, metalurgică etc. Se cuvine ca 
forurile de resort din ministerele 
respective, Institutul de documentare 
tehnică și Consiliul național al in
ginerilor și tehnicienilor să acorde 
întreaga atenție extinderii experien
ței bune acumulate în acest dome
niu, să asigure aplicarea măsurilor 
menite să contribuie la creșterea 
rolului și aportului muncii de docu
mentare în introducerea și folosirea 
largă a tehnicii moderne în produc
ție.

Filmul agrozootehnic
Desfășurarea tradiționalului Festival al filmului pentru sate a 

arătat o dată mai mult interesul larg de care se bucură la sate fil
mul agrozootehnic. Cinematograful a devenit un sprijin prețios pen
tru cei care urmează cursurile învățămîntului agrozootehnic de 
masă, un mijloc util de răspîndire a cunoștințelor necesare în 
sporirea producției vegetale și animale. Despre felul cum se realizea
ză filmele agrozootehnice, despre tematica și eficiența lor ne vor
besc mai jos ing. Alexandru Marin, director adjunct al studioului „Al. 
Sahia", și Lucian Durdeu, consultant de specialitate în Consiliul Su
perior al Agriculturii.

— în ansamblul de preocupări 
ale studioului nostru — ne-a spus 
ing. Alexandru Marin — acor
dăm o atenție deosebită acestui gen 
de filme, menite să contribuie la 
popularizarea metodelor înaintate. 
Sub titlul de „filme agrozootehnice" 
se subînțeleg mai multe categorii de 
documentare, oarecum diferite ca 
sferă tematică și mod de tratare. 
Menționez în primul rînd filmele 
cu caracter profesional-didactic, rea
lizate la solicitarea Consiliului Supe
rior al Agriculturii. Astfel de filme 
au o pondere însemnată în activita
tea studioului „Al. Sahia". fapt ce 
se reflectă atît în numărul mare de 
producții ale anului trecut, folosite 
la cursurile agrozootehnice de masă, 
cît și în cifra prevăzută în planul 
pe acest an. Voi cita cîteva titluri din 
cele 14 care vor fi turnate în 1965 : 
„Cultura sfeclei de zahăr", „Eșalo
narea producției de legume", „Pre
venirea și combaterea tuberculozei la 
animale", „întreținerea mașinilor și 
tractoarelor", „Plantații intensive de 
pomi fructiferi".

— Aceste filme — precizează tov. 
Lucian Durdeu — țin seama de cuce
ririle recente ale agrozootehniei, de 
roadele muncii de cercetare des
fășurate de profesori universitari, 
de cercetători din stațiunile experi
mentale, de ingineri agronomi și me
dici veterinari din unitățile agricole. 
Un exemplu. Filmul în culori „Plan
tații intensive de pomi fructiferi" 
prezintă un sistem modern în pomi
cultură, sistem ce oferă numeroase 
avantaje în ce privește folosirea te
renului, introducerea lucrărilor me
canizate, posibilitatea de a obține 
producții mari și de calitate superi
oară.

— Scenariile filmelor didactice a- 
grozootehnice sînt elaborate de spe

Zi însorită pe platou

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 

al R. p. Romîne : Bal mascat (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Maria Stuart (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femeie cu bani (orele 19,30). Teatrul 
de comedie : Rinocerii (orele 20). Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale (orele 19,30), (sala Studio, str. Ai. 
Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor ! 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : 3.3.3 (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoar (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : 
Vis vesel (orele 9,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Spectacol de pantomimă și dans 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50) : Elefănțelui cu
rios (orele 16), (sala din str. Academiei 
nr. 18) : Ocheșel și Bălăioara (orele 16), 
Eu și materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satiric-muzical ,,C. Tănase” (sala 
Savoy) : Revista dragostei (orele 20), 
(sala Victoria) : Aventurile unei um
brele (orele 20). Ansamblul artistic 
al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : O 
carte despre frumusețe (orele 20). Cir
cul de stat Vitoșa — spectacol prezentat 
de circul din R. P. Bulgaria (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Regina cîntecelor : 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1286 — orele 16,30 și seria de bilete 
1325 — orele 20), Patria (8 ; 10,45 ; 13,30 ; 
16 ; 18,45 ; 21,30), București (9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30). Un enoriaș ciudat : Re
publica (9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21) Grivița (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21), Modern (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45). Tovarășii : Luceafărul (8,45 ; 11 :
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21). Șapte mirese 
pentru șapte frați : Carpați (8,45 ; 10,45 ;
12.45 ; 14,45 ; 16,45). Nevasta nr. 13 : Ca
pitol (9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21), Excelsior (9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Tomis (9,
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21). Micul pescar 
— cinemascop : Festival (9,45 ; 12 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). Sărutul : Victoria (10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), înfrățirea între 
popoare (10 ; 15.30 : 17,45 ; 20), Arta (16 ;
18.15 ; 20,30). Climate — cinemascop :
Central (9,30 : 12,15 ; 15,15 ; 18,15 : 21). Cu 
mîinile pe oraș : Lumina (10 ; 12,30 : 15 ;
17.45 ; 20,15), Moșilor (15,30 ; 18 ; 20,15). E- 
roi curajoși ca tigrii : Union (16 ; 18,15 ;
20.30) , Vitan (16 ; 18,15 ; 20,30). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Veselie la Acapulco : Doina (11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,45 ; 20,30). Delta, raiul albinelor — 
Pădurea și nisipul — Mai repede ca gîn- 
dul — Eroii ringului — Glumă nouă cu 
fier vechi — Jakek somnorosul — Dea
supra munților Tatra : Timpuri Noi 
(10—15 în continuare ; 17 : 19 ; 21). Tita
nic vals : Giulești (10 ; 12 : 14 ; 16 ; 18 ; 
20,15), Dacia (9,45 ; 12 ; 14,15 16,30 ; 18,45 ; 
21). Cascada diavolului : Cultural (10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). O stea cade 
din cer — cinemascop : Feroviar (9,30 ;
11.45 . 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45). Melodia 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), Floreas- 

cialiști din cadrul Consiliului Supe
rior al Agriculturii — relatează în 
continuare reprezentantul studioului 
„Al. Sahia' — rolul nostru fiind a- 
cela de a transpune cinematografic 
materialul primit. Pentru anul hi 
curs s-a prevăzut îmbunătățirea cola
borării între cadrele de specialitate 
din studio și cele din Consiliul Su
perior al Agriculturii începînd încă 
din faza scrierii scenariilor. Sîntem 
siguri că astfel calitatea scenariilor 
va crește, iar transpunerea lor ci
nematografică va fi realizată mai 
repede și mai bine.

O altă categorie a filmelor agricole 
sînt cele care reflectă aspecte din 
viața nouă a satelor noastre. Ca e- 
xemplu, citez una din producțiile a- 
nului 1964 : „Peste dealuri și coli
ne" — reportaj cinematografic des
pre intelectualii satelor. Pentru 1965, 
tematica filmelor amintite — prin
tre care „Bogata vale săracă", 
„Smulse din împărăția sării", „O zi 
de iarnă în cooperativa agricolă de 
producție" — promite realizări in
teresante.

Cîteva cuvinte despre un alt ger 
de film care se bucură de o largî 
răspîndire. Este vorba de periodicul 
„Noutăți din agricultură", careware 
atît un caracter informativ cît ș de 
popularizare a experiențelor pozi
tive, înaintate. De pildă, într-un ast
fel de jurnal cinematografic pot 
fi întîlnite aspecte privitoare la ac
tivitatea culturală a unei comune, la 
cercetările științifice ale unei sta
țiuni experimentale, la metode noi 
aplicabile în cooperativele de pro
ducție sau în S.M.T.-uri etc. Căutăm 
astfel ca producția de filme agrozoo
tehnice să fie mereu în pas cu ac
tualitatea, să răspundă cît mai 
prompt și mai substanțial preocupă
rilor țăranilor cooperatori.

ca (11; 16; 18,15 ; 20,30), Flamura (9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Chitind in
ploaie : Buzești (9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17 ;
19,30),  Bucegi (10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). 
Dragoste la zero grade : Crîngași (16 ;
18,15 ; 20,30). La patru pași de infinit : 
Unirea (16 ; 18,15 ; 20,30). Paula captivă ; 
Flacăra (10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20). Zborul în
trerupt : Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45). Comoara din lacul de ar
gint — cinemascop : Munca (10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20.30). Idiotul : Popular (16 ;
18,15 ; 20,30). Cel mai mare spectacol : 
Aurora (9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21). Soție pentru 
un australian — cinemascop : Cosmos 
(15,30 ; 18 ; 20,15). Hatari - ambele serii : 
Viitorul (10 ; 15,30 ; 19). Intîlnire cu spio
nul : Colentina (16 ; 18,15 ; 20,30), Volga 
(10 ; 12,15 ; 15 ; 17,30 ; 20). Viață ușoară : 
Rahova (15 ; 17 ; 19 ; 21). Cine-i crimina
lul ? — cinemascop : Progresul (15,30 ; 
18 ; 20,15). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Lira (10,30 ; 15,30 ;
19,15). ivailo : Ferentari (16 ; 18,15 ; 20,30). 
A treia rachetă : Cotroceni (15 ; 17 . 19 ; 
21). Ah, Eva ! Pacea (11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Acizii grași 
— de Marcel Klang, inginer șef la fabri
ca „SIN". In jurul orei 19,00 — Cupa 
campionilor europeni de handbal mas
culin. (Transmisie de la Sala sporturilor 
Floreasca). In pauză : Jurnalul televiziu
nii. In jurul orei 20,15 — Emisiune d& 
știință : Elemente spațiale. 20,30 — Fil
mul artistic „Drama Ciocîrliei". 21,50 — 
Omul din umbră la soare — film realizat 
de Studioul de televiziune „București". 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost relativ 

umedă în jumătatea de nord a țării și 
Dobrogea, unde cerul a fost mai mult a- 
coperit și a nins local. In rest, vremea 
a fost schimbătoare, cu cer variabil. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
temporare în Oltenia șl estul țării. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între minus 5 grade la Chișineu-Criș, 
Săcuieni șl Satu-Mare șl 4 grade la Tîr- 
goviște. Local s-a produs ceață. In Bucu
rești : Vremea s-a ameliorat iar cerul a 
devenit variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 3 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
și 26 februarie. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cer variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ninsori locale, care In sudul 
țării se vor transforma pe alocuri în la- 
poviță și ploaie. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară în jumătatea de 
nord a tării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 12 șl minus 2 grade, iar 
maximele între minus 3 și 7 grade. Cea
ță locală. In București : Vreme schim
bătoare, cu cer variabil, temporar aco
perit. Vor cădea precipitații sub formă 
de lapoviță șl ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.
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știința si TEHNICA
Radioizotopii semnalează uzura

Crearea de noi tipuri de mașini, 
Îmbunătățirea exploatării celor existen
te presupun studiul multilateral al uzu
rii și ungerii acestora. Evoluția uzurii 
se concretizează prin pierdere de me
tal, deteriorarea suprafeței pieselor, 
mărirea jocului dintre ele etc., reflec- 
tind eficacitatea regimului de ungere, 
calitatea lubrefiantului, comportarea 
materialelor.

Uzura apare, în general, în momen
tul cînd presiunile, temperaturile sau 
jocurile reduse între suprafețe fac ca 
pelicula de ulei să se reducă la di
mensiunile unor molecule (regimul de 
,,ungere-limită“) sau cînd această pelicu
lă este străpunsă. Cercetările cu privi
re la natura fizică, chimică sau me
canică a uzurii și a modului ei de e- 
volufie, au condus la stabilirea a di
ferite tipuri de uzură : de contact, a- 
brazivă, corosivă, de oboseală etc. Ea 
se produce de regulă în urma 
unui contact direct (metal-metal) între 
microasperitafi sau microzone, defermi- 
nînd deformări ale straturilor superfi
ciale, microașchieri, smulgeri, suduri 
etc. Pe lîngă metodele clasice — cîn- 
tărire, măsurători micrometrice, anali
zarea chimică a conținutului de metal 
în ulei, marcarea suprafețelor etc. — 
în studiul uzurii s-a impus, în ultima 
vreme, utilizarea izotopilor radioactivi.

Mildiografal

R. C.
Pe cîmp sau în livezi putem ve

dea uneori tulpini firave sau frunze 
ale pomilor atacate de ciuperci, bac
terii, insecte. Acești dăunători pot 
provoca agriculturii pagube însem
nate. Cercetările au dus însă la con
statarea că la un mare număr de a- 
genți patogeni și insecte dăunătoare 
pot fi determinate anumite momente 
critice, cînd atacul împotriva lor 
poate fi pornit cu maximum de e- 
ficacitate. în acest scop, se organi
zează observații, se culeg date, se 
întocmesc grafice. Dar interpretarea 
lor și emiterea la timp a semnale
lor de avertizare presupun existepța 
unui personal numeros și calificat. 
O dificultate în plus o reprezintă va
riațiile climei în cadrul zonelor geo
grafice, în funcție de curenții de aer, 
apropierea unor bazine de apă, a 
pădurilor etc., formînd microzone cu 
condiții diferite și deci cu pe
rioade ce nu coincid pentru apli
carea tratamentelor chimice. O con
diție a eficacității maxime a aces
tor tratamente este precizia prog
nozelor de avertizare pe micro
zone. Pentru specialiști reprezintă 
un mare ajutor un aparat construit 
recent în țara noastră, care sesi
zează automat apariția condițiilor de 
mediu ce favorizează infecțiile cu a- 
genți patogeni și deci momentul pri
elnic pentru a se lua măsuri împo
triva lor. Construit în vederea de
terminării infecțiilor cu ciuperca ce 
produce mana viței de vie, aparatul 
înregistrează automat temperatura, 
higroscopicitatea și durata prezenței 
picăturilor de apă pe organele verzi 
ale plantei. Aceste date sînt corelate 
prin circuite electrice, iar atunci cînd 
se înregistrează că ar fi favorabile 
atacului manei, este evident că a a- 
părut momentul cînd tratamentele 
chimice pot fi aplicate cu randament 
maxim. Aparatul poate fi reglat și 
pentru alte boli : rapănul merelor și 
perelor, mana cartofului, cepei, tu
tunului ș.a. Pentru realizarea mildio- 
grafului, ing. Constantin Rafailă de 
la Institutul Central de Cercetări A- 
gricole (în fotografia de jos) a fost 
distins recent cu premiul „Traian 
Săvulescu" al Academiei R. P. Ro
mîne.

Ing. Teodor MARIAN

După ce sînt iradiate total sau parfial 
într-un reactor atomic, piesele se su
pun frecării în angrenajele respective. 
Pot fi descoperite cu ajutorul aparatu
rii de măsură radiometrică particulele 
radioactive de pe suprafața lor antre
nate de lubrefiant datorită uzurii. Tot 
astfel poate fi determinată și cantita
tea lor. Noua metodă permite să se 
observe dinamica uzurii chiar în timpul 
funcționării agregatului respectiv ; să se 
detecteze într-un centimetru cub de 
ulei chiar și a miliarda parte dintr-un 
gram de metal ; să se studieze unele 
fenomene infime, ca transferul de me
tal de la o suprafață la alta, reacjii 
chimice în straturile superficiale etc.

Cercetările efectuate în laboratorul 
de metode radioactive al Institutului de 
mecanică aplicată al Academiei R. P. 
Romine au condus la realizarea unei
instalații cu izotopi radioactivi care
permite, în condițiile unei mari pre
cizii, studierea uzurii suprafețelor, a
caiită(ii de ungere a uleiurilor, rezis
tentei la uzură a unor materiale. în 
prezent, această instalație este utiliza
tă la Institutul de petrochimie din Plo
iești pentru selectarea uleiurilor și adi
tivilor de ungere (substanfe care îm
bunătățesc calitățile de ungere a ule
iurilor). Cu ajutorul ei a putut fi de

Detectarea unui satelit 
artificial

Recent, oameni de știință francezi 
au reușit, după 16 încercări, să ni
merească cu o rază laser, emisă de 
la observatorul Saint Michel-de-Pro- 
vence, satelitul artificial american 
S-66, aflat la înălțimea de 1 572 km. 
Acest satelit, înzestrat cu 360 prisme 
de cuarț, are diametrul de numai 60 
cm și parcurge Cosmosul cu o viteză 
de 20 000 km pe oră. Deși satelitul 
este atît de mic, distanța de la Pă- 
mînt pînă la el a putut fi măsurată, 
pe baza recepționării ecoului, cu o 
precizie de plus-minus 8 metri. Per
formanța este echivalentă, în ce pri
vește precizia, cu observarea de către 
ochiul omenesc a unei muște care ar 
zbura la distanța de cinci km cu o 
viteză de 100 km pe oră.

„Brevetele" naturii
Studiul peștilor, în special al par

ticularităților care imprimă corpului 
lor înalte calități hidrodinamice, 
poate duce la descoperirea unor noi 
principii de construire de aparate 
plutitoare. Legile hidrodinamicii au 
însă multe trăsături comune cu cele 
ale aerodinamicii, așa încît pot fi 
trase concluzii utile și pentru con
strucția de avioane.

Asemenea cercetări și-au găsit re
cent concretizarea în lucrarea „Ba
zele funcționale ale structurii exte
rioare a peștilor" de I. G. Aleev, pro
pusă pentru premiul Lenin pe 1965. 
Iată un exemplu care demonstrează 
utilitatea acestor cercetări: aripa de 
avion cu mare forță ascensională, fo
losită la avioane de marfă, are 
partea superioară mai convexă decit 
cea inferioară, asemănîndu-se cu 
profilul unor rechini și sturioni. Na
tura a inventat deci ingenioase prin
cipii constructive cu mult înainte 

terminată calitatea superioară a aditi
vilor chimici fabricafi în tară. De pil
dă, un adaos de 6 la sută parafină 
clorurată și 1 la sută naftenat de plumb 
în ulei STAS 10 004 V, a condus la 
reducerea vitezei de uzură de aproape 
40 de ori, deci la rezultate mai bune 
decît ale produselor din import. Pe 
această cale pot fi sesizate și feno
mene de scurtă durată, ca modificări 
de ordinul micronilor în structura stratu
rilor superficiale ale pieselor, contri
buind la lămurirea științifică a fenome
nelor legate de uzură.

în tara noastră, cercetările cu radio- 
izotopi în domeniul uzurii, cercetări a- 
preciate pe plan international, se efec
tuează nu numai la Institutul de me
canică aplicată, ci și la Institutul de 
energetică al Academiei R. P. Romine 
— privind motoarele cu ardere internă, 
la Institutul politehnic din Cluj — pri
vind angrenajele.

Ing. Dan PAVELESCU
Institutul de mecanică aplicată

N. R. — Pentru lucrarea „Studii asu
pra uzurii și regimului de frecare limi
tă", inginerii Dan Pavelescu și Ivan lliuc 
au fost distinși recent cu premiul „Tra
ian Vuia" al Academiei R. P. Romîne.

ca omul primitiv să fi realizat 
primul topor de piatră. Sarcina 
științei, îndeosebi a noii sale ramuri 
— bionica — este de a descoperi ve
chile „brevete" ale naturii, realizate 
prin adaptare la mediu și selecție 
naturală în sute de milioane de ani 
și a le pune la dispoziția construc
torilor.

Electricitatea atmosferică 
și sănătatea

Prelucrarea statistică, sub egida 
organizației meteorologice a O.N.U., 
a unui milion de cazuri individuale 
în scopul stabilirii relațiilor dintre 
om și vreme a dus la constatarea că, 
în zilele cînd atmosfera este relativ 
puternic încărcată cu electricitate, 
numărul deceselor crește cu 20 la 
sută, iar al nașterilor cu 11 la sută. 
Au resimțit nefavorabil creșterea 
sarcinii electrice a atmosferei 30 la 
sută din persoanele cu afecțiuni ale 
creierului, 50 la sută din cele care 
au suferit amputații; au trecut prin 
crize dureroase mai toți cei care su
fereau de boli cronice.

La una din uzinele de automobile 
din Anglia, montarea și ajustarea 
precisâ a roților se iace cu ajuto

rul aparaturii electronice

La Șanhai a fost realizata această 
mașină ultrasonică pentru efectua
rea sudurilor foarte fine necesare 
în industria modernă a aparatelor 
de radio și instrumentelor de pre

cizie

Experiență 
pe propriul organism

Epidemiologul iugoslav dr. David 
Mei, scrie ziarul „Borba", a realizat, 
după lucrări care au durat zece ani, 
un vaccin eficient împotriva dizente
riei. In practica mondială asemenea 
vaccin nu a fost cunoscut pînă în 
prezent. Primele experiențe au fost 
făcute de autor pe propriul său or
ganism. încercări ulterioare, pe mii 
de oameni, au demonstrat valoarea 
noului vaccin.

COMETA
CU DOUĂ NUME

In aceste zile se află din nou în 
apropierea Pămîntului cometa Wolf- 
Harrington. Ea a fost descoperită în 
1952 de astronomul american Har
rington cu ajutorul telescopului ob
servatorului de pe muntele Palo- 
mar. Calculele au arătat că acestei 
comete îi sînt necesari șase ani și 
jumătate pentru a face o rotație în 
jurul Soarelui. După un timp s-a 
constatat însă că ea a mai fost o 
dată descoperită, anume de astrono
mul german Wolf din Heidelberg, 
care stabilise că ar fi nevoie de 7,6 
ani pentru același drum. De ce a- 
ceastă diferență ? Se consideră că 
după ce fusese semnalată pentru 
prima dată în 1925, cometa a trecut 
prin apropierea planetei Jupiter și 
că această mare planetă, prin forța 
ei de atracție, i-ar fi modificat tra
iectoria.

De altfel, secretul cometelor nu a 
fost lămurit încă. Nu se știe dacă 
nucleul lor este format din particu
le mici, ținute la un loc de forța gra
vitației, sau din gheață și alte mate
riale solide. După părerea unor oa
meni de știință, cometele reprezintă 
îngrămădiri de gheață, incluzînd 
praf fin și particule de materie. 
Trecînd prin apropierea Soarelui, 
gheața se topește, gazele eliberate 
formînd coada cometei.

Telefonul se află în fața unei noi 
transformări. Discul urmează să 
dispară, iar numărul se va forma 
— pe cale electronică — doar prin 
atingerea unor adîncituri. Soneria 
va ii înlocuită prin semnalizator 

electronic

Laser la mașina de scris
Dactilografele și toți cei ce se fo

losesc de mașina de scris, doresc 
desigur ca în claviatura mașinii să 
existe încă o clapă : rolul ei ar fi să 
înlocuiască banala gumă și să per
mită ștergerea instantanee a orică
rui cuvînt bătut greșit. Dezvoltarea 
actuală a tehnicii face ca acest lu
cru să devină posibil. Raza emisă de 
un mic amplificator de lumină, un 
laser, montat la mașină poate de
termina evaporarea cernelii de tipar 
chiar în clipa cînd literele nedorite 
sînt atinse' de raza de lumină. Din 
păcate, laserele sînt încă destul de 
scumpe pentru a permite utilizarea 
lor în aceste scopuri.

FARMACOLOGIE: CERCETĂRI - REZULTATE
Progresele realizate în ultimele 

decenii în cercetarea biologică, prin 
pătrunderea ei din ce în ce mai a- 
dîncă în intimitatea materiei vii, în 
cunoașterea dinamicii ei, au des
chis căi noi, cu perspective deose
bite și în domeniul farmaceutic. 
S-a dezvăluit, între altele, mecanis
mul acțiunii unor substanțe medi
camentoase. La nivel molecular, a- 
cestea se manifestă, de pildă, prin 
inhibarea acțiunii unor enzime cu 
influență negativă asupra desfășu
rării unor fenomene fizice și chi
mice utile care au loc în celulele 
organismului. Cercetările de acest 
fel deschid posibilitatea de a se 
proceda la experimentarea unor 
medicamente nu pe organismul viu, 
ci în laborator, pe preparate enzi- 
matice. Mai buna cunoaștere a ar
hitecturii moleculare a unor sub
stanțe esențiale pentru viață, cum 
sînt proteinele, a modului de aran
jare a aminoacizilor din care sînt 
alcătuite în lanțurile proteice, cît și 
a felului în care sînt atacate de a- 
numite enzime, au dus la lămurirea 
rolului unor aminoacizi în forma
rea hormonilor. Ca urmare, unii 
hormoni au putut fi obținuți pe 
cale sintetică și s-au realizat medi
camente noi.

în realizarea de medicamente cu 
eficacitate sporită, oferă aspecte noi 
și chimioterapia, îndeosebi la capi
tolul sulfamidelor. Inițial se consi
dera că acestea ar avea o acțiune 
exclusiv antimicrobiană. S-a obser
vat însă că sulfamidele prezintă și 
unele acțiuni secundare care, prin 
mici modificări în arhitectura mo
leculei lor, ar putea fi mult mărite. 
Ca urmare, acțiunea lor antibacte- 
riană trece uneori pe al doilea plan, 
devenind chiar neînsemnată, în 
schimb se accentuează alte proprie
tăți farmacodinamice. Au putut fi 
obținute astfel sulfamide diuretice 
și antidiabetice. Nu este exclus ca, 
în viitor, pe calea unor noi sinteze, 
să fie descoperite și alte posibilități 
de utilizare a sulfamidelor, cu totul 
distincte de cele actuale.

Datorită faptului că un medica
ment poate să acționeze în mai mul
te moduri, precizarea relației dintre 
structura moleculară a medicamen
tului și acțiunea lui rămîne în con
tinuare o problemă deschisă. Astfel, 
după structura lor moleculară, unele 
substanțe ar trebui să aibă o anu
mită acțiune farmacodinamică, dai- 
și în cazurile cînd această acțiune

Un „tabel Mendeleev" 
al particulelor elementare

La o recentă adunare a societății americane de fizică, 
dr. Abr. Pais a prezentat o comunicare privind clasifi
carea particulelor elementare pe baza informațiilor exis
tente asupra acestora. Noua teorie reprezintă un pas 
înainte față de cele formulate cu nu prea mult timp în 
urmă.

Multă vreme, lumea particulelor elementare a fost 
considerată a fi haotică ; se reliefează însă tot mai pu
ternic că și aici guvernează anumite legi ale simetriei, 
cele peste 100 de particule cunoscute pînă în prezent 
putînd fi ordonate în scheme riguroase. Aceste scheme 
care, prin analogie, ar putea fi denumite un „tabel Men
deleev" al particulelor elementare, vin în sprijinul pre
supunerii fizicienilor că materia ar fi constituită doar 
din cîteva particule elementare fundamentale. Noua 
teorie, deși nu rezolvă definitiv problema, face să apară 
mai plauzibilă susținerea că în natură ar exista anumite 
„pietre de temelie" elementare, deși nu au fost încă

descoperite. Acestea ar putea fi sau fragmente reale, 
sau entități corespunzătoare unei sarcini electrice mai 
mici decît a minusculului electron.

Teoria doctorului Abr. Pais și a colaboratorului său 
M. Beg se bazează pe o ramură a matematicii cunos
cută sub denumirea grupurilor de simetrie. Astfel, parti
culele și antiparticulele ar constitui trei familii mari, 
simetrice, cuprinzînd prima 70, a doua 35 și a treia 56 
de particule cu masă din ce în ce mai mare. Din noua 
teorie decurg anumite proprietăți ale unor particule 
care, cu prilejul cercetărilor, au și putut fi observate. 
Sistemul mai prezintă lacune, adică locuri de particule 
care ar trebui să existe, dar nu sînt încă cunoscute. în 
marile laboratoare din diferite țări continuă căutarea lor.

Merită semnalat faptul că un grup de cercetători, care 
lucrează sub conducerea dr. Abdus Salam la Institutul 
de fizică teoretică din Triest, a obținut rezultate iden
tice cu cele comunicate de fizicienii americani.

Gravitația și
Ce este gravitația ? Cum se poate explica forța de 

atracție a Pămîntului și a celorlalte corpuri cerești ? — 
iată întrebări la care nu s-a găsit încă răspuns. Savantul 
sovietic prof. Kirill Staniukovici a formulat o teorie 
nouă în care gravitația apare strîns legată de alte pro
cese fizice. Astfel, nucleonii, particule elementare 
cuprinse în nucleul atomic, sînt surse ale unor „unde 
de gravitație", emițînd fluxuri de „gravitoni" — parti
cule elementare de gravitație. Iradiind gravitoni, nu
cleonii își pierd treptat energia inițială și masa. La rîn- 
dul lor, pierd o parte din energia lor și gravitonii, dînd 
naștere altor particule mai mici, subgravitoni 
ș.a.m.d. — deci, la o succesiune de clase de particule 
de proporții diferite. Prin interacțiune reciprocă și cu 
nucleonii, gravitonii pot da naștere și la noi nucleoni.

gravitonii
De pe urma unor astfel de in tei acțiuni se formează tot 
atîta masă cît se pierde prin iradiere gravitațională, 
ceea ce înseamnă că între diferitele forme de energie 
din Univers există un raport constant.

După această teorie se consideră că orice corp ira
diază, în toate direcțiile, unde de gravitație — fluxuri 
de gravitoni. Răspîndirea acestor unde înspre un alt 
corp este îngreunată de unde contrare. în direcțiile 
opuse însă fluxurile de gravitoni se răspîndesc liber. Ca 
urmare, apare un efect reactiv, o mișcare de reacție 
specifică, determinînd ambele corpuri să înainteze unul 
spre celălalt, să se atragă. Alte aspecte, mai com
plicate, fac ca interacțiunile de gravitație să nu fie doar 
acte „de moment", ci să aibă un caracter de durată.

Prof. Gheorghe CIOGOLEA 
decanul Facultății de farmacie 

I.M.F.-București

presupusă se confirmă, ele pot pre
zenta unele efecte secundare care, 
scăpate din vedere, pot avea conse
cințe neplăcute.

încă un domeniu care a cunoscut 
în ultimii ani o mare dezvoltare 
este cel al aerosolilor, substanțe 
medicamentoase administrate pe 
baza condiționării sub presiune în 
diferite aparate. Ca propulsori ai a- 
cestor substanțe pot servi gaze li
chefiate sau lichide volatile, la pre
siuni de una sau mai multe atmos
fere. Se realizează astfel dispersii 
de particule foarte fine ale sub
stanțelor medicamentoase între 0,1- 
200 microni, ceea ce mărește efi
ciența acțiunii prin accentuarea 

• Intervenții în arhitectura moleculelor e Noul 
rol al sulfamidelor e Utilizarea tot mai largă 
a aerosolilor ® In căutare de citostatice 
e Controlul medicamentelor

proprietăților lor fizico-chimice și 
permite introducerea lor în căile 
respiratorii sau aplicarea directă pe 
plăgi, arsuri etc. Dispozitive potrivi
te îngăduie reglarea mărimii și tra
iectoriei particulelor, corespunzător 
necesităților terapeutice. Pot fi ad
ministrate, pe această cale, medica
mente care acționează asupra siste
mului nervos central, anestezice, 
antihistaminice, fermenți, hormoni, 
vitamine, hemostatice etc. Trebuie 
spus că prepararea industrială a ae
rosolilor și condiționarea lor sub 
presiune își găsesc astăzi o aplicare 
tot mai largă pe scară mondială : 
de la cîteva zeci de milioane de uni
tăți în 1959, producția mondială a 
crescut la aproape 2 miliarde in pre
zent. De altfel, cea de-a 15-a sesi
une a „Zilelor farmaceutice france
ze", care a avut loc nu de mult la 
Paris, a fost consacrată în întregi
me problemei aerosolilor, desprin- 
zîndu-se concluzii valoroase cu pri
vire la toleranța generală și locală 
a gazelor sau lichidelor volatile fo
losite ca propulsori.

în anii din urmă, progrese tot 
mai importante s-au înregistrat în 
domeniul medicamentelor de sinte

ză. Sintetizarea pe scară tot mai 
largă a medicamentelor citostatice 
este justificată, între altele, prin 
acțiunea lor anticanceroasă. în a- 
cest domeniu se urmărește grefa
rea pe suporturi biochimice (vita
mine, hormoni) de grupări chimice 
care intervin în procesul de înmul
țire a celulelor. Citostaticul, trans
portat pe căile organismului pînă la 
celulele bolnave, intră în combina
ție cu unul sau mai multe ele
mente celulare și produce leziuni 
biochimice care opresc diviziu
nea anarhică a celulelor, ducînd 
Ia stagnarea bolii și chiar la vin
decarea unor anumite forme de 
cancer. Pe baza experimentărilor de 
laborator se scontează rezultate 
deosebite în chimioterapia cance
rului prin administrarea unor deri
vați de azot-iperită.

O ramură a chimiei cu multe a- 
plicații importante în domeniul 

medicamentelor este biosinteza. în- 
tr-adevăr, unele reacții anevoioase 
sau chiar imposibile prin metodele 
chimiei clasice se realizează cu 
mare ușurință prin folosirea fer
menților din unele microorganisme. 
Posibilitățile biosintezei s-au afir
mat îndeosebi la prepararea anti
bioticelor, hormonilor sterolici, ami
noacizilor, enzimelor etc. Pe aceas
tă cale se prepară în prezent, cu 
mare randament, Prednisona (Super- 
cortil). Activitatea antiinflamatoare, 
antitoxică și antialergică a acestei 
substanțe este mult mai puternică 
decît a glicosteroizilor naturali (Cor
tizon și Hidrocortizon), prezentînd 
și avantajul că se inactivează greu 
în organism.

O adevărată revoluție în terapeu
tică a fost determinată de apariția 
antibioticelor, a căror preparare pe 
cale fermenta tivă a cunoscut o dez
voltare rapidă. în ultima vreme, 
s-au semnalat însă fenomene de re
zistență la unii dintre agenții pato
geni. Din această cauză se tinde, în 
prezent, la prepararea lor prin se- 
misinteză, atît cu scopul de a obți
ne produși activi față de germenii 
care manifestă rezistență la anti

DIAMANTE 
ARTIFICIALE 
în industrie sint utilizate tot 
mai multe diamante artillclale. 
Ele sint necesare pentru realiza
rea unor instrumente care servesc 
la prelucrarea, cu extrem de mare 
precizie, a unor piese metalice, 
în fotograiie se vede o presă hi
draulică in stare să creeze pre
siuni de 70 000 atmosfere, ceea ce 
este suficient pentru a transforma 

carbonul in diamant 

bioticele realizate pe cale fermen- 
tativă, cît și de a lărgi pe cît posi
bil spectrul bacterian al antibioti
celor. Experimentările efectuate în 
ultimul timp par să demonstreze 
faptul că prin administrarea unor 
produși de semisinteză ar putea fi 
evitate accidentele de intoleranță și 
de toxicitate semnalate. Din ace
leași considerente se tinde și spre 
înlocuirea unor antibiotice prin sul
famide asociate. Un obiectiv al cer
cetării îl constituie de asemenea gă
sirea de antibiotice antitumorale, 
izolate din anumite specii de ciu
perci.

Acestea sînt doar cîteva dintre 
obiectivele urmărite de colectivele 
de cercetare ale Academiei R. P. 
Romîne, ale catedrelor universitare 
și ale institutelor departamentale, 
desfășurarea lucrărilor fiind deter
minată de necesitatea ocrotirii să
nătății publice. Rezultatele cercetă
rilor, încredințate industriei, și-au 
găsit concretizarea în noi medica
mente cu acțiune antituberculoasă, 
peniciline semisintetice, agenți cito- 
sțatici, tranchilizante, anticonvul- 
sivante, antimalarice, produse hor
monale etc.

Industria noastră de medicamente, 
creație a puterii populare, cunoaște 
o continuă dezvoltare. Valorificînd, 
prin operații de sinteză, extracție și 
condiționare, materiile prime din 
țară ea lărgește neîntrerupt sorti
mentul și îmbunătățește calitatea 
produselor farmaceutice. Astfel, se 
realizează astăzi, în circa 16 zile, 
producția întregului an 1949, acope- 
rindu-se 95 Ia sută din nevoile in
terne. Este rezultatul îmbunătățirii 
continue a bazei materiale — con
struirea de fabrici și dotarea lor cu 
utilaje moderne, automatizarea unor 
operații, ridicarea nivelului profe
sional al cadrelor de specialitate. 
Totodată s-a organizat un control 
riguros fizico-chimic, biologic și 
clinic al medicamentelor puse în 
circulație. în asigurarea acestui con
trol un rol principal are Institutul 
pentru controlul medicamentului și 
de cercetări farmaceutice, înființat 
în anii regimului nostru, una 
dintre cele mai moderne instituții 
de acest fel din Europa. Introdu
cerea medicamentelor noi în tera
peutică este avizată de acest insti
tut prin consiliul său științific, pe 
baza unui control complex și a unei 
riguroase verificări clinice. Datori
tă acestui control riguros s-a putut 
asigura realizarea de produse far
maceutice de calitate, de un sorti
ment tot mai larg, în slujba ocro
tirii sănătății și vieții.
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PROFILURI
BĂNĂȚENE

Prin florile de gheață crescute toa
tă noaptea pe fereastra vagonului, 
abia întrezărim cîmpia bănățeană. 
Orizont întins și alb. Coborîm într-o 
Timișoară la minus cîteva grade; 
Dulcea climă locală pare că se dez
minte. Pe lingă grădinile înghețate, 
Bega, de un verde mineral, lenevește 
tulbure. înfrigurați, pînă și exube
ranții porumbei din Piața Operei au 
devenit statuari, urmărind cu un ochi 
grav palmele copiilor care întind 
spre ei grăunțe.

Dar în afara peisajului, întreg ta
bloul acestor zile Banatul trăiește 
impulsuri primăvăratece. Oamenii 
săi întîmpină luna martie, ziua de 
șapte, printr-un amplu și substanțial 
dialog între candidați și alegători, 
desfășurat pe fundalul activității 
creatoare cotidiene. Iz proaspăt urcă 
din paginile încă neuscate ale unor 
tipărituri abia ieșite din tipografie. 
Broșuri, pliante, foi volante electo
rale aduc, prin desenul riguros al 
cifrelor, mărturii despre „Banatul în 
plină înflorire”.

într-adevăr, aceasta este imagi
nea dominantă pe care o oferă 
șantierul creației materiale și spiri
tuale a regiunii. Pretutindeni, în noul 
peisaj, în fervoarea energiilor ome
nești, în ritmul însuflețitor al prefa
cerilor socialiste, se simt rezultatele 
înțeleptei politici a partidului de 
dezvoltare rapidă, armonioasă a tu
turor regiunilor țării.

Banatul o argumentează din plin.

Puncte de reper
Argumente : față de 1950, produc

ția globală industrială a regiunii a 
crescut cu 460 de procente. Acum, 
aici, se obține de peste patru ori 
mai multă fontă și de peste două ori 
mai mult oțel decît în întreaga țară, 
în 1938. Mîinilor meștere bănățene li 
s-a încredințat crearea unora dintre 
cele mai importante și prestigioase 
„fabricate în R.P.R.” ale construcției 
de mașini : motoare pentru locomoti
ve Diesel electrice, turbine cu aburi 
și hidraulice (care „pescuiesc", de 
pildă, kilowații Bistriței), diferite ti
puri de vagoane moderne, cele a- 
proape 20 000 de strunguri (printre 
care strungul automatizat cu înscrie
rea programului pe bandă magneti
că), motoare electrice, mașini agri
cole, felurite construcții metalice a- 
flate în „țesătura" atîtor noi combi
nate din toată țara, și multe altele. 
Argumente : dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției agricole 
(notăm : 7 300 tractoare față de cele 
4 049 din întreaga Romînie a anului 
’38, peste 4 500 de combine de ce
reale ; în anii șesenalului, averea 
obștească a cooperativelor agricole 
de producție a crescut mai mult de
cît dublu). Și tot în acești ultimi ani, 
a fost predat la cheie un întreg 
„oraș" nou, alcătuit din cele 10 423 
de apartamente construite în regiu
ne. Mai spicuim o ultimă cifră, ecou 
parcă al tuturor celor anterioare, su
gestivă pentru spiritul gospodăresc în 
acțiune : 120 milioane de lei — atît 
reprezintă valoarea lucrărilor de In
teres obștesc înfăptuite de bănă
țeni numai în decursul ultimilor doi 
ani.

Așadar, nenumărate puncte de re
per, tot atîtea invitații într-un pre
zent dinamic. Dar cum s-ar putea 
ordona variatele itinerare, cum s-ar 
putea împleti ele pe firul reportaju
lui? Ne-a ajuns la ureche că un 
ceferist timișorean, mecanicul de 
automotoare Cornel Șuvagău, ar fi 
înconjurat, pînă astăzi, de vreo zece 
ori Pămîntul la Ecuator, performan

ță stabilită, însă, în limitele regiunii. 
A-l întovărăși la drum, a vedea Ba
natul cu ochii ceferistului care l-a 
străbătut de mii de ori 1 O idee. 
Omul era însă mereu plecat (cînd în 
cursă, cînd la o întîlnire cetățeneas
că, cînd la Palatul pionierilor, invi
tat să vorbească despre „Ziua cefe
riștilor") și, mereu în contratimp, nu 
l-am întîlnit decît, cum se va vedea, 
în finalul acestui reportaj.

9 184. Este numărul candidaților 
propuși în regiune pentru alegerile 
din prima duminică a lunii martie. 
Aflînd cifra, am avut brusc imaginea 
atîtor mii de drumuri străbătute de 
candidați, a atîtor mii de întîlniri. 
Cele mai actuale puncte de reper ? 
Acestea.

Reșița 

orizontdegindin
Puține alte orașe, asemenea Reși- 

ței, își dezvăluie cu atîta pregnanță, 
de la prima vedere, specificul și 
ritmul. Din otice unghi l-ai privi, o- 
rașul se recomandă ca un vast și 
trepidant leagăn al metalului. In a- 
celași timp, fără să se înșele, o- 
chiul distinge imediat culorile ur
banistice proaspete și geometria 
nouă a agregatelor și a construcții
lor industriale, impunătoare și de 
neconfundaf, replică la vechea Re- 
șiță înghesuită și strivită printre pi
cioarele și mai înghesuitei uzine. 
Anii noștri i-au dăruit orașului spa
țiu și aer, înălțime și demnitate, 
desfășurîndu-1 cu generozitate de-a 
lungul Bîrzavei, unde se prefigurea
ză liniile înțelepte, umaniste, ale 
noului oraș socialist. Și sub această 
înfățișare se prezintă oțelul reși- 
țean...

Căci de la oțel s-a legat discuția 
— chiar la izvorul lui, lingă jocul 
flăcărilor din cuptoare — cu prim- 
maistrul Mihai Lupșan. Prin 1950, un 
flăcăiaș făcea prima lui călătorie cu 
trenul, era totodată întîia lui ieșire 
din Rudăria natală, pentru 'a se în
scrie la școala siderurgiei. Paispre
zece ani mai tîrziu, i se înmîna „Or
dinul Muncii", pentru merite deosebi
te în realizarea unor oțeluri superi
oare destinate fabricării locomotive
lor Diesel electrice. Iar cîteva luni 
mai apoi, oamenii din leagănul me
talului îl propuneau candidat al 
lor în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională, în circumscripția 
electorală nr. 9 Reșița.

Pornisem însă discuția de la oțel... 
Interesant : acest subiect declanșea
ză în Lupșan cele mai diverse, apa
rent nelegate între ele, gînduri. Des
pre ștafeta meseriei, preluată nu fără 
emoție din mîinile reputaților maiștri 
reșițeni ieșiți la pensie, despre pro
movarea curajoasă a generației lui 
de oțelari, despre cunoștința legată 
cu Erou) Muncii Socialiste, Ștefan 
Tripșa, venit o dată aici în schimb 
de experiență („am văzut ce cap are 
și ce om e, și m-am bucurat citind 
în ziare că hunedorenii l-au propus 
din nou candidat pentru M.A.N.") 
sau despre spiritul gospodăresc al 
reșițenilor, care au împodobit orașul 
cu spații verzi și covoare florale.

Unde stăm noi de vorbă, pe plat
formă, se apropie de el prim-topi- 
torii Ion Bădescu și Vasile Mocea. 
Un consult operativ la unul dintre 
cuptoare. Remarc atenția cu care îi 
sînt urmărite cuvintele. Ceilalți doi 

sînt oțelari cu o bogată experiență 
și mai în vîrstă decît prim-maistrul. 
Chestiunea e de prestigiu, însă, nu 
de vechime a certificatului de naș
tere. Mihai Lupșan s-a impus prin 
abordarea pasionată a noutăților 
tehnice, prin aplicarea unor metode 
și raționalizări materializate în urcu
șul de pe graficele producției de 
oțel. In cele 32 000 de tone ale anu- 
ltu trecut, cit și în cele aproximativ 
6 000 de tone ale acestui început de 
ari — obținute toate peste prevede
rile planului — e și ceva din efortul 
îndrăzneț al acestui om care zăbo
vește serile, acasă, asupra manua
lelor și tratatelor de specialitate. (E 
mîndru, de altfel, de biblioteca sa 
personală. Are preferințe pentru 
cărțile de călătorii...).

— Oțel înseamnă orizont de gîn- 
dire — definește Lupșan, și, vorbin- 
du-ne despre căile de realizare a 
angajamentului pe ’65, amintește 
despre posibilitățile de scurtare a 
duratei reparațiilor la cald și rece. 
„Orizont de gîndire” presupune tot
odată preocupare pentru o mai 
înaltă calitate a izvorului fierbinte, 
pentru asimilarea în continuare a 
unor noi mărci de oțeluri. Fiindcă în 
comunistul Lupșan e vie conștiința 
finalității producției, dincolo de por
țile secției, unde oțelul urmează să 
susțină examenul în fața cerințelor 
mereu mai pretențioase ale celor 
care construiesc mașini.

L-am reîntîlnit, în aceeași seară. 
Un spectaculos drum pe serpentine, 
încîntător vara, în sus, spre Văliug. 
Cei din satul Cuptoarele, așezare 
muncitorească, s-au strîns cu mic 
cu mare în sala noului cămin cultu
ral, la un sfat gospodăresc cu can
didatul lor. Aici nu se discută despre 
oțel. Ci despre înnoiri obștești. Oa
menii socotesc că ar fi necesar să se 
îmbunătățească transportul cu curse
le locale de autobuze, că ar fi nevoie 
de un magazin mixt, că ar putea fi 
mai des vizitați de conferențiari și că 
ar trebui respectată riguros progra
marea filmelor. Din concentrarea cu 
care urmărește discuțiile, din modul 
modest și deschis cum li se adre
sează alegătorilor, recunosc același 
fel de a fi, de a chibzui, din mo
mentul consultării la cuptoare cu 
prim-topitorii Bădescu și Mocea.

—■ Ce m-a impresionat poate cel 
mai mult la toate aceste întîlniri, 
rezumă Lupșan, este interesul oame
nilor față de treburile obștești și, în 
același timp, hotărîrea lor de a duce 
la îndeplinire propunerile.

„Stenograma" luată de candidat 
în numeroasele-i întîlniri e brăzdată 
de adnotări și sublinieri. E ceva, în 
nervul lor, din școala Reșiței. Ori
zont de gîndire.

Univers

universitar
Abia reîntors de la Riga, unde a 

participat la o consfătuire privind 
colaborarea multilaterală pentru 
cercetări științifice cu ajutorul sa
teliților artificiali ai Pămîntului, prof, 
dr. Ioan Curea ne primește în biroul 
său de rector al universității timi
șorene. Timpul îi e împărțit între 
programul de studiu științific, viața 
catedrei, reluqtă cu prilejul noului 
semestru de învățămînt, și întîlnirile 
cu cetățenii care l-au propus can
didat pentru sfatul popular regional.

Convorbirea debutează oarecum

Timișoara, centru! regiunii.

...și inima ei de foc. Reșița

◄
cosmic, dată fiind specialitatea pro
fesorului, care a împlinit nu de mult 
patru decenii de activitate didac
tică. Cu o pasiune tinerească și o 
nedespărțită notă de umor, interlo
cutorul ne introduce pentru o clipă, 
imaginar, în atmosfera Observatoru
lui astronomic, una dintre mîndriile 
și atracțiile recent ivite în orașul de 
pe Bega. O aplicație deosebită pen
tru popularizarea științei ? Talentul 
de a figura viu cele mai subtile 
abstracțiuni ? Așa îl cunosc nume
roși timișoreni pe omul de știință 
care le deschide generos, prin frec
ventele sale conferințe în rîndul 
muncitorilor, ale tineretului, magica 
fereastră spre univers. Are un fel 
captivant de a transmite înțelegerea 
unor taine care i s-au relevat de-a 
lungul atîtor nopți albe petrecute 
lîngă lunetă.

— Dar — se autocenzurează pro
fesorul, în nota lui specifică de 
umor — să revenim pe pămînt. La 
tema noastră electorală. Oricum, nu 
cred că alegătorii m-au propus 
fiindcă uneori observ cite patru sa
teliți pe noapte...

Și ne invită la o plimbare prin 
cea mai tînără citadelă universitară 
a țării : — Oaspeților străini care 
vin să viziteze această remarcabilă 
înfăptuire a statului nostru socialist, 
le spunem : „Vedeți, universitatea 
n-are încă tradiții, abia a împlinit 
vîrsta de trei ani, dar are asigurate 
condiții pe care noi, profesorii vîrst- 
nici, nu ni le-am fi putut imagina 
cîndva".

Străbatem acest univers pus la 
dispoziția viitorilor cercetători și 
profesori. Amfiteatrele, sălile de se
minar, laboratoarele, eleganta aulă 
cu lambriuri de paltin, holurile îm
brăcate în marmură, depozitele de 
cărți ocupînd cinci niveluri, cu gea
muri acoperite de trafoare pentru a 
feri tipăriturile de lumină, totul este 
subordonat grijii față de cel mai 
propice cadru oferit muncii intelec
tuale. Cîndva, ne amintim, Camil 
Petrescu, o vreme profesor la Timi
șoara, stigmatizase nepăsarea ofi
cialităților față de condițiile acestei 
munci. Aici, în moderna și confor
tabila citadelă, antitezele se stabi
lesc de la sine. Prin cele cinci in
stituții de învățămînt superior, cu 
19 facultăți, în care învață peste 
12 000 de studenți, Timișoara a de
venit în anii noștri un puternic cen
tru universitar. Iar numărul actual 
al cadrelor didactice — semnificativ 
— este de aproape trei ori mai mare 
decît al tuturor... studenților din 
anul 1938 ai singurului institut de 
învățămînt superior existent atunci 
în Timișoara.

Sus, de la ultimul etaj al clădirii 
principale, prin geamurile vaste ca 
de acvariu ale bibliotecii, privim 
orașul sub zăpadă. Aici, ne arată 
profesorul, circumscriind cu brațul 
întinderile din jurul universității, ne 

„Universitatea noastră timișoreană are tinerețea 
acestor ani" — ne spune rectorul ei, prof. Ioan 

Curea

Dușan Vlașcici, președintele coope
rativei agricole de producție din 
Variaș : „Pretutindeni se simte do
rința cetățenilor de a-și înfrumuseța 

comuna, ulița..."

așteaptă o treabă serioasă la pri
măvară. Peluze cu iarbă, alei de 
acces, flori. Apoi, terenuri de volei, 
baschet, tenis... Să fie un colț fru
mos al orașului 1

Pornind

de la o șosea
Șoseaua pe care am apucat-o a- 

cum, legînd Timișoara de cel mai 
vestic raion al țării, Sînnicolau 
Mare, a fost, cu cîțiva ani în urmă, 
botezată „a milionarilor". Motivul, 
se știe : puterea economică, măsu
rată în milioane, a tuturor coopera
tivelor agricole de producție de pe 
acest traseu. între timp, atributul a 
ieșit din făgașul limitat al șoselei, 
extinzîndu-se asupra tuturor celor 
36 de cooperative agricole de pro
ducție ale raionului (fondul lor de 
bază, în ultimii patru ani, s-a du
blat, atingînd suma de 220 milioane 
de lei). Prin recoltele și construc
țiile lor, aceste unități îți lasă im
presia unor veritabile uzine de pro
ducție agricolă, dînd măsura pri
ceperii și hărniciei, de-a dreptul 
proverbiale, ale gospodarilor bănă
țeni.

Stopăm într-o localitate cu asfalt, 
lumini fluorescente, autoservire, ci
nematograf cu ecran lat, cofetărie, 
case bine durate, fete cu tocuri 
înalte : Lovrin. îndată după prînz, 
în mijlocul alegătorilor a sosit un 
bărbat cu niște ochi surprinzător de 
albaștri, cu părul de culoarea tu
tunului, ivit de sub o respectabilă 
căciulă mițoasă, brumărie, tovarăș 
nedespărțit în asprele drumuri 
de iarnă pă care le străbate a- 
cum omul. Candidat într-o cir
cumscripție pentru Marea Adu
nare Națională, Dușan Vlașcici n-a 
trebuit să fie prezentat în prea multe 
cuvinte. Oamenii din raion îl cunosc 
suficient de bine ca președinte al 
cooperativei agricole de producție 
din Variaș, a cărei reputație e bine 
stabilită. La capitolul „venituri", 
cooperativa a totalizat, în ultimul 
an, suma de peste 12 milioane de 
lei, din care vreo două numai din 
sectorul legumicol, unul dintre „caii 
de bătaie" <ji lui Vlașcici. încă de 
pe cînd a lucrat ca secretar și pre
ședinte de sfat popular, mina lui 
gospodărească, sprijinită de atîtea 
alte vrednice mîini din Variaș, s-a 
făcut pretutindeni simțită în tabloul 
înnoit al comunei.

Așa încît, știindu-i antecedentele, 
cetățenii din Lovrin, veniți să-l întîl- 
nească, au intrat de-a dreptul în 
subiect. (îmi procurasem, cu puțin 
timp înainte de adunare, o schiță 
monografică — pentru a fi cît mai 
în temă. Prevederea s-a dovedit de 
prisos. Parcurgînd ulterior acele pa
gini împrumutate, mi-am dat seama 
că ele fuseseră mult întrecute de 
portretul mai viu, mai întreg, schițat 
de oamenii comunei în luările lor 
de cuvînt). Recitind notițele din șe
dință, îi aud parcă pe brigadierii 
Agapie Neagu și Iosif Orbulov de la 
cooperativa agricolă de producție, 
sau pe brigadierul zootehnic Emil 
Gavrilă și inginerul Romulus Segăi- 
ceanu de la Stațiunea experimen
tală Lovrin... într-un fel sau altul, 
venind cu prețioase propuneri, ei 
au împletit stăruitor aspectele le
gate de mai buna gospodărire a 
comunei cu activitatea productivă 

a unităților: din care fac parte, cu 
pregătirile pentru noua recoltă, unii 
ținînd să-și ia și angajamente pre
cise, pentru apropiatele munci agri
cole.

Vremea din urmă a adus curen
tul electric în casele tuturor cetă
țenilor, apoi aparatele de radio au 
împînzit comuna, apoi, ceea ce nu 
exista în preajma alegerilor prece
dente, au apărut televizoarele — și 
iată acum o cerință nouă : să se 
deschidă, la Lovrin, un centru de 
reparat aparate de radio și televi
zoare. Sau: grija pentru buna între
ținere a străzilor — multe amenaja
te prin eforturi demne de toată lau
da — a născut propunerea de a se 
planta tăblițe indicînd anume rute 
cate să fie urmate de tractoare.

Timpul s-a scurs pe nesimțite... 
După întîlnire, stînd de vorbă cu 
Dușan Vlașcici, el ne-a spus, la ca
pătul celor 23 de sfaturi gospodă
rești asemănătoare, ținute în 11 co
mune, la care a participat :

— Multe dintre preocupări sînt în
rudite. Pretutindeni se simte dorința 
cetățenilor de a-și înfrumuseța co
muna, ulița, de a contribui la bunul 
mers al treburilor sfatului popular. 
La fel, oamenii sprijină acțiunile 
pentru lărgirea spațiului școlar. Dar 
ce să vă mai spun ? Doar ați fost 
în sală.

Și a mai rămas puțin de vorbă cu 
niște săteni, despre vreme, despre 
grîu. Pe Ia noi a răsărit frumos, l-am 
auzit zicînd pe bărbatul din Variaș, 
iar cele trei degete lipite și îndrep
tate orizontal spre cei din jur arătau 
fără tăgadă cam cît săltase planta. 
Am priceput că, în pofida căciulii 
sale mițoase, el unul a și iscodit 
primăvara.

Două insigne 

pe același rever
Automotorul 1001, Timișoara-Sime- 

ria, pleacă la 17,08. Dar, ceea ce 
poate nu bănuiește călătorul care 

Discutînd lingă o fereastră a automotorului. Cor
nel Șuvagău pare un călător oarecare...

Foto : Gh. VințilS

se urcă cu cinci minute înainte de 
plecare, mecanicul se prezintă Ia 
depou cu două ore și jumătate 
înainte de plecarea în cursă. Există 
un minuțios „proces tehnologic de 
pregătire". Puțin înainte de a intra 
în acest proces, Cornel Șuvagău ar 
fi putut să pară, discutînd cu noi 
lîngă o fereastră a motorului, un că
lător oarecare.

18 ani pe drumurile de fier, în 
ritm și exactitate ceferistă, dintre 
care cei mai mulți petrecuți în di
recțiile celor două mari inimi de 
foc : Reșița și Hunedoara. Acestui 
1001, cu care a străbătut cam trei- 
mea distanței dintre Pămînt și Lună, 
i-a prelungit pînă acum viața, între 
două reparații generale, cu cinci 
mii de kilometri. într-un grai ușor 
îndulcit, bănățesc, Șuvagău ne ex
plică ce înseamnă „forța vie" a tre
nului — noțiune de mecanică și, în 
același timp, rezervă internă — a 
cărei judicioasă folosire duce la în
semnate economii de combustibil. 
Păstrează două insigne de fruntaș în 
întrecerea socialistă : pe '63 și '64.

Intîiul mandat de deputat i-a fost 
încredințat în urmă cu ani, în a- 
ceeași circumscripție orășenească 
unde, în apropiatele alegeri, cetățe
nii l-au propus acum pentru a patra 
oară. într-un cartier mărginaș al 
Timișoarei. își amintește că pe 
atunci în circumscripția lui nu exis
tau trotuare, nici magazine. Acum 
sînt. Cele trei străzi, Steaua, Islaz și 
Secerei, au căpătat linii și culori noi, 
înscrise de succesivele înfăptuiri 
gospodărești. Iar întîlnirile recente 
pe care le-a avut cu cetățenii s-au 
plasat, normal, în prelungirea preo
cupărilor de pînă acum. Și i s-a mai 
adăugat o insignă : „Fruntaș în 
gospodărirea orașelor".

Prezența pe același rever a celor 
două feluri de insigne, pentru merite 
în producție și obștești, luminează 
profilul deputatului de astăzi. Fie el 
din Banat, sau din oricare alt colț 
al pămînturilor de lîngă Carpați și 
Dunăre.

Victor VINTU

Cu ochii Ia lea
gănul incandes
cent al oțelului. 
Prim-topitorii Ion 
Bădescu, Vasile 
Mocea și mais
trul principal 

Mihai Lupșan
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Luni dimineața a sosit în Capi
tală Zenon Nowak, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, conducătorul delegației guver
namentale poloneze care va partici
pa la cea de-a patra sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale romî- 
no-polbne de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față Alexandru Bîrlădeanu, 
reprezentanți ai conducerii Comite
tului de Stat al Planificării, Ministe
rului Afacerilor Externe și ai unor

Cu prilejul Zilei Armatei Sovietice

loc luni după- 
la care au luat 
Forțelor Armate 
din garnizoana

La Casa Centrală a Armatei, cu 
prilejul celei de-a 47-a aniversări 
a Zilei Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice, a avut 
amiază o adunare 
parte militari ai 
ale R. P. Romîne 
București.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-maior Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate ale R. P. 
Romîne.

Au luat cuvîntul general-locote-

TELE G RAMA
<țC; prilejul celei de-a 47-a ani

versari a Zilei Forțelor Armate ale 
Uniunii Sovietice ministrul forțelor 
armate ale Republicii Populare Ro
mîne, general de armată Leontin 
Sălăjan, a adresat ministrului a- 
părării al U.R.S.S., mareșal al Uniu
nii Sovietice, R. I. Malinovski, o te
legramă în care se spune : în 
numele militarilor Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne și 
al meu personal vă transmit dum
neavoastră și tuturor militarilor 
sovietici un salut frățesc și cordiale 
felicitări.

Creată în focul luptelor pentru 
apărarea cuceririlor Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, armata 
sovietică a repurtat de-a lungul 
existenței sale victorii strălucite îm
potriva dușmanilor cotropitori.

Din sportul internationalDinamo București 
R. I. K. Gdtsborg

Astăzi de la ora 20,30, în sala Flo- 
reasca din Capitală urmează să se 
dispute meciul masculin de handbal 
Dinamo București — R.I.K. Gote- 
borg (Suedia) din oadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni". Echipa suedeză este aș
teptată să sosească azi. în deschi
dere, de la ora 19,30, are loc parti
da Știința București — S.S.E. nr. 2 
(feminin).

Activitatea la hochei
Amatorilor de hochei pe gheață 

din Capitală li se oferă săptămîna 
aceasta un bogat program interna
țional. Echipa cehoslovacă Slo
van Bratislava va juca miercuri cu 
selecționata de tineret a țării noas
tre, iar joi va întîlni combinata 
bucureșteană Steaua-Dinamo. Am
bele meciuri vor avea loc pe pati
noarul artificial „23 August" din 
Capitală, începînd de la ora 19. 
Sîmbătă și duminică, de la ora 19 
pe același patinoar, se va desfășura 
dubla încîĂnire dintre selecționatele 
de tineret ale R. P. Romîne și R. P. 
Polone.

Turneul echipei Rapid
Echipa de fotbal Rapid București 

a plecat luni în Izrael, unde va sus
ține 3 întîlniri la Tel Aviv și Haiffa. 
Primul meci va avea loc la 24 fe
bruarie la Tel Aviv.

MANIFESTUL F.D.P. 
o însuflețită chemare 
la noi realizări

(Urmare din pag. I-a) 
a partidului și statului pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Muncitorii, țăranii, 
intelectualii, toți oamenii muncii — 
care în trecut n-au cunoscut decît 
exploatarea și asuprirea — privesc cu 
adîncă încredere ziua de mîine, ști
ind că ea le va aduce noi bucurii 
și satisfacții, că tot ce se înfăptu
iește azi în țara noastră este spre 
binele și în folosul lor. Creșterea bu
năstării oamenilor muncii constituie 
obiectivul fundamental al întregii 
politici a partidului.

Pe temelia trainică a succeselor 
obținute zi de zi în fabrici și uzine, 
pe ogoare, statul socialist a luat cu 
continuitate, an de an, măsuri pentru 
ridicarea nivelului de viață al celor 
ce muncesc. Manifestul redă un am
plu și însuflețitor tablou al acestor 
măsuri: majorarea — în două rînduri 
în această perioadă — a salariilor, 
creșterea importantă a volumului de 
mărfuri vîndute prin comerțul so
cialist, ca rezultat al sporirii venitu
rilor populației, amploarea fără pre
cedent în țara noastră a construc
ției de locuințe ce schimbă continuu 
fața orașelor și satelor, dezvoltarea 
învățămîntului, artei, științei și 
culturii, îmbunătățirea ocrotirii să
nătății publice — măsuri care se 
răsfrîng nemijlocit în viața fiecărei

ministere economice. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Polone la București, precum și 
membrii delegației guvernamentale 
polone, care se află în țara noastră, 

în aceeași zi au început lucrările 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mîno-polone de colaborare economi
că și tehnico-științifică. Delegația 
guvernamentală romînă este condu
să de Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri.

(Agerpres)

nent Marin Nicolescu, 
V. S. Makovkin, atașat 
și naval al Uniunii 
București.

și colonel 
militar aero 
Sovietice la

★
în legătură cu aceeași aniversare, 

atașatul 
U.R.S.S. 
militarii 
siune și 
nieri, în fața cărora a vorbit despre 
a 47-a aniversare a Armatei Sovie
tice. (Agerpres)

militar aero și naval al 
la București s-a întîlnit cu 
unei unități de transmi- 
ai unei unități de ponto-

împreună cu întregul popor ro- 
mîn, militarii forțelor noastre ar
mate se bucură din toată inima de 
realizările remarcabile obținute de 
poporul sovietic în construirea co
munismului și acordă o înaltă pre
țuire prieteniei de arme romîno- 
sovietice, cimentată în luptele pur
tate în comun în războiul antihitle
rist.

De Ziua armatei sovietice, vă 
urez dumneavoastră și tuturor mi
litarilor sovietici noi succese în 
ridicarea capacității combative a 
Forțelor Armate ale Uniunii So
vietice, pentru apărarea muncii paș
nice a poporului sovietic și, îm
preună cu armatele celorlalte țări 
socialiste, a cauzei socialismului și 
păcii.

HANDBAL. — în meci retur pentru rect în turul doi, urmînd să întâlnească 
sferturile de finală ale Cupei campioni- pe învingătorul meciului Luxemburg-El- 
lor europeni la handbal masculin, Ajax vSția. Faza finală, între câștigătoarele de 
Copenhaga a întrecut formația franceză 
Ivry Paris cu 39—15. Prima întîlnire fu
sese cîștigată de echipa franceză cu 
19—16, astfel că pentru semifinalele 
competiției s-a calificat formația Ajax, 
urmînd să joace cu campioana Iugosla
viei, Medvesceak Zagreb.

ȘAH. — După 7 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Budapesta con
duce marele maestru sovietic Taimanov 
cu 5,5 puncte, urmat de Polugaevski și 
Janosevici cu cîte 5 puncte fiecare.

HALTERE. — Desfășurat la Sofia, 
meciul internațional dintre selecționatele 
R. P. Bulgaria și Angliei s-a încheiat 
cu rezultatul de 5—2 în favoarea spor
tivilor bulgari.

HOCHEI PE GHEAȚA. — Echipa 
Canadei, care se pregătește în Europa 
pentru campionatele mondiale, a susți
nut două meciuri cu reprezentativa Sue
diei. în prima partidă, disputată la Go- 
teborg, formația suedeză a cîștigat cu 
4—1. în cea de-a doua, la Stockholm, 
au învins tot gazdele, de data aceasta 
la un scor mai strîns : 8—6.

TENIS. — Cele 19 țări înscrise în 
competiția de tenis pentru echipele de 
tineret „Cupa Galea“ au fost reparti
zate în 4 zone. Echipa R. P. Romîne 
va juca în zona a doua (Budapesta, în
tre 20—25 iulie) alături de Elveția, 
Luxemburg, R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungară. Jucătorii romîni vor intra di- 

familii. Trecînd în revistă toate a- 
ceste realizări ale vieții lor noi, oa
menii muncii din țara noastră se 
vor prezenta în fața urnelor de vot 
hotărîți să le consolideze și să le 
înmulțească prin muncă harnică și 
eforturi susținute.

Toți cetățenii țării sînt conștienți 
că înaintarea rapidă ~ 
drumul socialismului, 
riile muncii lor libere își au izvorul 
în faptul că în fruntea întregului 
popor se află un conducător călit 
și experimentat, devotat trup și su
flet intereselor celor ce muncesc — 
Partidul Muncitoresc Romîn. Alege
rile de la 7 martie vor exprima încă 
o dată trainica unitate a întregului 
popor în jurul partidului și guver
nului în opera măreață de ridicare 
a patriei socialiste pe noi culmi ale 
progresului și bunăstării.

In Manifestul F.D.P. își află afir
mare puternică hotărîrea poporului 
romîn de a trăi în pace și bună 
înțelegere cu toate popoarele. Ex- 
primînd năzuințele tuturor celor ce 
muncesc în țara noastră, R. P. Ro
mînă, împreună cu țările socialiste 
frățești și celelalte forțe iubitoare 
de pace și progres social, promovea
ză cu consecvență o politică 
existență pașnică, își aduce 
buția activă la lupta pentru 
dere internațională, pentru 
mare generală și totală, pentru ză-

a Romîniei pe 
că toate bucu-

de co- 
contri- 
destin- 
dezar-

INFORMAȚII Răsfoind presa străină
PRIMIRE LA CONSILIUL DE 

MINIȘTRI
Luni 22 februarie, vicepreședinte

le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Drăghici, a 
primit în audiență protocolară de 
rămas bun pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Indoneziei 
la București, Sukrisno, în legătură 
cu plecarea sa definitivă de la post.

SOSIREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

BELGIEI
ministrului comerțu- 
R. P. Romîne, luni

AL
La invitația 

lui exterior al

Ședința comisiei C.A.E. R. pentru geologie
între 9 și 16 februarie a.c. a avut 

loc la Budapesta ședința Comisiei 
Permanente pentru geologie, a Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc. La ședință au luat parte dele
gați din partea R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și Uniunii Sovietice. în 
oalitate de observatori au asistat la 
ședință reprezentanți din partea 
R. P. Chineze, R.P.D. Coreene și 
Cubei. Comisia a adoptat unele prin
cipii metodologice generale de eîabo-

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
La Institutul Central de Cercetări 

Agricole a început luni sesiunea de 
referate științifice a Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice — Fundulea. Sesiunea face 
bilanțul activității științifice și de 
producție a Institutului și stațiunilor 
sale experimentale pe anul 1964.

Un important grup de referate 
s-au ocupat de realizările obținute 
în ameliorarea plantelor. Au fost 
înfățișate noi rezultate în agro
tehnica principalelor culturi a- 
gricole, îndeosebi în folosirea dife
rențiată a îngrășămintelor chimice și 
a irigațiilor.

Alt grup de referate a sintetizat 
cercetările privind obținerea de noi 
soiuri de plante furajere și agro
tehnica acestora, precum și îmbună
tățirea pajiștilor naturale.

La sesiune au fost dezbătute, de 
asemenea, probleme de biologie ve
getală.

zone, va avea loc oa de obicei la Vichy 
(29 iulie—3 august).

de

Mai sînt de parcurs trei ture... (Fo
tografie premiată la concursul anual 
organizat de Clubul fotografilor de 

presă din Stockholm) 

a-dărnicirea uneltirilor cercurilor 
gresive imperialiste, pentru promo
varea spiritului de înțelegere și co
laborare între popoare. Această po
litică fermă în apărarea păcii spo
rește continuu prestigiul țării pe a- 
rena mondială. Din toată inima oa
menii muncii își vor da votul can- 
didaților F.D.P., subscriind încă o 
dată, prin aceasta, la întreaga politi
că externă a țării noastre al cărei 
nobil țel este apărarea păcii.

Au rămas mai puțin de 2 săptă- 
mîni pînă la data alegerilor. Cam
pania electorală ce se desfășoară în 
întreaga țară este însoțită de o am
plă activitate politică și cetățeneas
că, de rodnice dezbateri obștești, mo- 
bilizînd noi energii ale maselor 
muncitoare în lupta pentru înfăptui
rea mărețelor obiective ale desăvîr- 
șirii construcției socialiste, pentru în
florirea orașelor și satelor patriei 
noastre. Oamenii muncii din indus
trie și-au luat recent însuflețite an
gajamente pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ultimului an al șe- 
senalului, trecînd cu avînt la realiza
rea lor practică. La sate, țărănimea 
din cooperativele agricole de pro
ducție, lucrătorii din gospodăriile de 
stat, mecanizatorii din S.M.T.-uri se 
află în plină pregătire pentru înce
perea campaniei de lucrări agrico
le. în toate acestea se afirmă larg 
inițiativa și spiritul gospodăresc ale 
maselor, stăpîne depline pe munca 
lor, avîntul puternic cu oare întregul 
popor ia parte la conducerea trebu
rilor obștești, la rezolvarea proble
melor de interes general ale țării.

în fața poporului romîn viitorul 
deschide orizonturi de viață tot mai 
fericită, mai îmbelșugată. Pentru a- 
cest. viitor — un vot unanim can- 
didaților F.D.P. la 7 martie 1 

după-amiază a sosit în București dl. 
Maurice Brasseur, ministrul comer
țului exterior al Belgiei, împreună 
cu soția. El este însoțit de un grup 
de consilieri și experți.

Oaspetele a fost întîmpinat de Mi
hail Petri, ministrul comerțului ex
terior, de membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Comerțului Exterior și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei în R. P. Romînă 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

rare a hărților geofizice și geologi
ce inginerești, a examinat și adoptat 
proiectul planului de lucru al Co
misiei cu privire la elaborarea unor 
recomandări de standardizare în do
meniul geologiei și a examinat și 
discutat, de asemenea, alte pro
bleme.

Comisia a aprobat raportul său de 
activitate pe anul 1964 și a adoptat 
direcțiile principale ale activității ei 
în viitor. Lucrările ședinței s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie. (Agerpres)(Agerpres)

Luni dimineața s-a înapoiat în 
Capitală Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, care a făcut o vi
zită în Italia la invitația guvernului 
acestei țări. La sosire, în Gara de 
Nord, au fost de față Ion Marines
cu, ministrul industriei metalurgice, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministerului 
Comerțului Exterior, precum și am
basadorul Italiei la București, Ni- 
ccolo Moscato.

în timpul vizitei în Italia, dele
gația economică romînă a avut în
trevederi cu conducerea grupului 
industrial statal „Finmeccanica11 la 
care au luat parte conducerile fir
melor „Ansaldo", „Sangiorgio", 
„Termomeccanica Italiana", San 
Eustazio", „Mif“, „Mecfond" și al
tele, care fac parte din grupul men
ționat. Cu acest prilej s-au exami
nat posibilitățile de colaborare teh- 
nico-industrială între întreprinde
rile romînești și firmele grupului 
industrial italian.

Au fost purtate, de asemenea, dis
cuții cu conducătorii Confederației 
industriașilor italieni, Confindus- 
tria, cu alți oameni de afaceri ita
lieni interesați în comerțul cu țara 
noastră. Programul vizitei a cuprins 
o călătorie în mai multe orașe ita
liene — Torino, Milano, Genova, 
Florența, Neapole, Triest — unde 
delegația romînă a avut, de aseme
nea, numeroase întrevederi cu re
prezentanți ai vieții economice și a 
vizitat fabrici și uzine. în încheie
rea vizitei delegației, ministrul co
merțului exterior al R. P. Romîne, 
însoțit de ambasadorul țării 
la Roma, a avut întrevederi 
nistrul comerțului exterior 
liei, Bernardo Mattarella, 
Giuseppe Lupis, subsecretar 
la Ministerul Afacerilor 
Cu acest prilej s-au examinat o se
rie de probleme legate de dezvolta
rea în continuare a relațiilor econo
mice dintre cele două țări. Totodată 
s-au stabilit elementele de principiu 
ale noului acord comercial de du
rată romîno-italian.

După încheierea convorbirilor, 
ministrul comerțului exterior al Ita
liei a oferit un dejun în cinstea mi
nistrului comerțului exterior al R.P. 
Romîne. (Agerpres)

noastre 
cu 
al

Și 
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Externe.

mi- 
Ita- 

cu 
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A 47-a aniversare a Armatei Sovietice

UMĂR LA UMĂR PE FRONTUL ANTIHITLERIST
cu V. I. Lenin, 

abnegație și 
Revoluției din 
ei victorii, din

Se împlinesc astăzi 47 de ani de 
la crearea Armatei primului stat so
cialist din lume. Făurită de Partidul 
Comunist în frunte 
ea a apărat cu 
eroism cuceririle 
Octombrie. Primele 
februarie 1918, împotriva armatelor 
Intervenționiste, au marcat începutul 
drumului glorios pe care l-a străbă
tut de-a lungul întregii sale exis
tențe, ca o armată în slujba cauzei 
clasei muncitoare și a intereselor 
păcii. Tradițiile de luptă ale arma
tei sovietice au fost îmbogățite prin 
faptele de eroism din anii războiu
lui împotriva Germaniei fasciste.

Pe frontul antihitlerist s-a cimen
tat frăția de arme romîno-sovietică. 
Nouă, ostași și ofițeri romîni parti
cipant la luptele împotriva fascis
mului, ne-a rămas întipărită în inimi 
această frăție de arme, expresie a 
prieteniei dintre popoarele noastre.

...Era în timpul pregătirilor marii 
ofensive din podișul Transilvaniei 
care s-a declanșat la 9 octombrie 
1944. în cadrul acestei ofensive, Re
gimentul 34 infanterie din Divizia a 
9-a infanterie urma să atace, avînd 
legătură. în flancul stîng cu trupe 
sovietice, într-un raion situat în a- 
propiere de Turda.

Locotenentul Mihailov, comandan
tul companiei sovietice cu care coo
pera compania noastră, a venit la 
punctul de comandă. Era noapte. 
Din bolta neagră a cerului cernea 
o ploaie măruntă, rece. Am stat 
amîndoi pe o pătură întinsă pe niș
te paie, lingă peretele adăpostului.

Tocmai cînd între noi se închega
se o convorbire privind acțiu
nea comună, adăpostul s-a cu
tremurat din încheieturi. A urmat o 
ploaie de țărînă și de bulgări de 
pămînt. Hitleriștii observaseră, pro
babil, mișcări de trupe și începuse
ră să tragă cu artileria.

La intrarea în adăpost doi ostași 
sovietici aduceau un rănit romîn, pe 
sergentul-major Ciurea, comandant

LABIRINTUL POLITIC
DIN BOLIVIA

jctiitiuț

Ziarul elvefian „NEUE ZCIRCHER ZEI- 
TUNG" scrie următoarele referitor la si
tuația politică din Bolivia :

Junfa militară condusă de generalul 
Barrientos, care a venit la putere la în
ceputul lui noiembrie în urma răsturnă
rii fostului președinte Paz Estenssoro, a 
promis țării alegeri generale pentru data 
de 26 septembrie 1965. In cadrul lor 
urmează să fie aleși președintele, vice
președintele și membrii ambelor camere 
din Congres. Inițial, alegerile fuseseră 
prevăzute pentru sfîrșitul lunii mai.

O dată cu anunfarea datei alegerilor, 
junfa i-a chemat pe toți bolivienii ca, 
pînă la alegeri, să respecte un fel de 
armistițiu. In chemare se arată că 
pacea internă nu este încă asigurată în 
această fără — cea mai săracă din Ame
rica de Sud. Numai cu pufine săptămîni 
în urmă, junta a trebuit să înfrunte o 
încercare de puci a politiei militarizate 
„carabinero”. Puciul a avut ca urmare 
dizolvarea acesteia și înlocuirea ei prin 
polifia regulată.

în ce privește orientarea pe plan ex
tern a juntei, aceasta duce o politică 
prooccidentală și anticomunistă. Ca ur
mare a acestei orientări, s-a și ajuns la 
un conflict între Barrientos și conducăto
rul de stînga al minerilor, Juan Lechin.

Partidele politice din Bolivia, cu ex
cepția fostului partid de guvernămînt 
„Movimiento Nacionalista Revolucionario" 
(M.N.R.), nu joacă aproape nici un rol. 
Dar însuși partidul M.N.R. fiind divizat 
în mai multe grupări opuse una alteia 
este și el slăbit. Chiar în timpul regimu
lui lui Paz Estenssoro, în rîndurile parti
dului apăruseră fenomene de dezinte
grare. La ultimele alegeri, din mai 1964, 
președintele s-a văzut nevoit, în urma 
disensiunilor interne, să numească în 
funcfia de -vicepreședinte pe exponen
tul armatei, generalul Barrientos. După 
cum s-a văzut, această alegere i-a fost 
fatală.

Pe marginea unui proces la Madrid

Ziarul „LE FIGARO" a publicat o 
corespondență din Spania, în care 
se relatează între altele :

Procesul intentat, pentru „propa
gandă ilegală", preotului Josă Dal- 
mau, colaborator al revistei „Serra 
d’Or", marchizului Roman de Ayala, 
scriitorului Juan Zales și conducăto
rului acțiunii catolice, Eduardo Ber
nardos, s-a deschis la 13 februarie 
în fața tribunalului de ordine pu
blică din Madrid, în condiții cu to
tul speciale*).  Se știe că aceste patru 
nume au fost adăugate, din motive 
misterioase, pe o listă cuprinzînd 
420 de persoane, care, în iunie 1960, 
au adresat o scrisoare primului pre
ședinte al tribunalului din Barce
lona, demascînd „o serie de abuzuri 
de putere comise de autoritățile lo
cale".

*) Din Madrid s-a anunțat că, in ur
ma protestelor opiniei publice, tribu
nalul a achitat ieri, luni, pe incul
pați. Deși procesul s-a desfășurat cu 
ușile închise, o mare mulțime de oa
meni s-a adunat în fața tribunalului 
cerînd o sentință de achitare.

de pluton. Fusese lovit în momentul 
cînd deschisese focul asupra unei 
grupe hitleriste ce se strecurase în
spre poziția sovietică de la stînga 
companiei noastre. Rănitul a fost 
așezat pe o pătură. Cu un pămă- 
tuf de vată pe care turnase ceai 
fierbinte, ofițerul sovietic, impresio
nat de intervenția promptă a osta
șilor romîni, a șters sudoarea de pe 
fața sergentului, intervenind apoi 
personal la pansarea lui. L-am au
zit repetînd de cîteva ori cuvîntul 
„braț" (frate).

Mult încercat a fost batalionul 1. 
Iată ce mi-a povestit după luptă lo
cotenentul de rezervă Teodorescu, 
comandantul companiei a 3-a din 
acest batalion : 
pe poziția de plecare, în ajunul 
cului, asupra unității noastre 
dezlănțuit, cu toată furia, 
puternic contraatac inamic 
ținut de tancuri. Fasciștii au 
să facă o spărtură adîncă în dispo
zitiv, dar n-au reușit, au

„Cînd ne aflam 
ata-
s-a 
un 

sus- 
vrut

toate că au

Unități romîneștl și sovietice in marș spre irontul antihitlerist din Ardeal

alegeri preziden-

P.R.I.N. există un 
mici, dintre care 
să fie grupul de

După fuga lui Paz Estenssoro, unul din 
liderii partidului M.N.R., Siles Zuazo, s-a 
întors în țară din Uruguay, unde se exi
lase. De atunci, el încearcă să preia din 
nou conducerea acestui partid. In urmă
rirea acestui scop el este concurat. Gru
puri puternice ascultă mai departe de 
Paz Estenssoro, care se află în exil în 
Peru. Guevara Arce, alt lider al M.N.R., 
încearcă să atragă cercuri din acest 
partid spre grupul său, pe care l-a in
titulat „M.N.R. Autentico“, iar fostul vi- 
cepremier Chaves a aspirat o vreme la 
conducerea partidului ; acum, se pare că 
el dorește să se alăture „Partidului re
voluționar al stîngii naționale" (P.R.I.N.) 
condus de Juan Lechin. Lechin speră ca, 
sprijinindu-se pe mineri și pe partidul 
în fruntea căruia se află, să candideze 
din nou la viitoarele 
țiale.

Alături de M.N.R. și 
număr de partide mai 
cel mai numeros pare 
dreapta al „Falangei socialiste". De cît- 
va timp se încearcă organizarea unui 
partid creștin-social. Acest ultim partid 
a făcut să se vorbească despre el cînd 
a propus, în loc de alegeri, un plebiscit 
în care Barrientos să fie confirmat ca 
președinte legal. Propunerea a venit 
după ce generalul a declarat că nu are 
de gînd să candideze la viitoarele ale
geri prezidențiale.

în pofida acestei asigurări, Barrientos, 
care pare să aibă ambiții politice, desfă
șoară o amplă activitate. Ca și cum ar 
fi de pe acum un candidat în alegeri, 
el călătorește în întreaga țară pentru a 
lua cuvîntul la adunări. Acest lucru, ca 
și alte indicii arată că Barrientos își pre
gătește 
prezent 
forează 
tos nu 
cheiată
14 puncte care, în multe privințe, este 
de perspectivă. în afară de faptul că 
realizarea acestui program cere mai mult 
timp decît are junta la dispoziție, el nu 
va putea fi înfăptuit fără un ajutor fi
nanciar extern. Guvernul speră să ob
țină acest ajutor în urma reluării rela
țiilor cu S.U.A. și cu majoritatea celor
lalte state occidentale.

serios candidatura. Faptul că în 
el caută sprijin în afară se da- 

opoziției unor ofițeri. Că Barrien- 
consideră cariera sa politică în- 
o dovedește programul său din

Intrucît tribunalul a dispus ca pro
cesul să se desfășoare cu ușile în
chise, 100 de preoți catalani și ma
drileni au venit să-și manifeste de
zaprobarea în fața sălii de jude
cată. Dînd semne de nervozitate, po
liția a început să-i împingă afară cu 
o totală lipsă de menajamente, sub 
privirile funcționarilor din adminis
trația judiciară.

Prezența masivă a unor purtători 
de cuvînt ai clerului la deschiderea 
procesului este interpretată în unele 
cercuri ca o nouă și elocventă ma
nifestare a tensiunii care domnește 
în prezent între biserica spaniolă și 
regim. Astfel, asociindu-se mai mult 
sau mai puțin protestelor muncitori
lor și studenților, unul din stîlpii tra
diționali ai franchismului pare să-și 
nuanțeze pe zi ce trece atitudinea 
față de structurile pe care le consi
deră condamnate de timp și cu care 
nu înțelege să-și lege soarta. Astfel, 
această sîmbătă de 13 februarie ar 
putea să capete în fapt o semnifi
cație căreia nici înșiși „preoții ma- 
nifestanți' din fața palatului de jus
tiție de la Madrid nu i-au măsurat 
probabil amploarea și consecințele, 
dar care depășește în mod evident 
caracterul de protest circumscris la 
procesul în curs.

executat foc masiv de artilerie și de 
aviație asupra pozițiilor trupelor ro
mîne și sovietice. Introducînd în 
luptă forțe noi și fiind superior nu- 
mericește, dușmanul a izbutit să 
creeze o pungă în stînga batalionu
lui, la linia de despărțire dintre noi 
și sovietici. Compania a 3-a din bata
lionul nostru, aflată la dreapta, a 
rămas ca un cui înfipt în dispozitivul 
inamicului, care contraataca.

Contraatacul dușman a fost oprit 
pentru moment. O parte din fasciști 
au început să se retragă pe văioa- 
gele care duceau spre frontul lor, 
prin stînga și prin dreapta, cu 
scopul de a-i încercui pe ai noștri. 
Un ofiței sovietic, sesizînd situația 
grea în care se găseau militarii 
romîni, a pornit cu întreaga com
panie în ajutorul lor. Un sergent 
romîn, deși rănit la ambele picioare, 
trăgea cu o pușcă mitralieră. In timp 
ce se evacuau răniții, fasciștii au în
cercat o altă incursiune. Dar grupul 
de ostași sovietici și romîni a rezistat

TELEGRAME EXTERNE
Plenara C. C. 
ai P. C. Italian

ROMA 22 (Agerpres). — La Roma 
au luat sfîrșit lucrările Plenarei 
Comitetului Central al P. C. Italian, 
în cadrul lucrărilor, Enrico Berlin- 
guer, membru al Direcțiunii și al 
Secretariatului Comitetului Central 
al P.C.I., a prezentat un raport cu 
privire la „Problemele luptei pentru 
pace și ale unității mișcării comu
niste internaționale". Cauza funda
mentală a încordării internaționale 
— a apreciat raportorul — constă în 
„creșterea tendințelor agresive ale 
principalelor puteri imperialiste și, 
în primul rînd, ale Statelor Unite". 
El a subliniat necesitatea „unei ac
țiuni de mare amploare a popoarelor 
și a statelor care să constrîngă 
S.U.A. să pună capăt acțiunilor a- 
gresive și să ceară retragerea trupe
lor lor din Indochina". Analizînd 
problemele mișcării comuniste inter
naționale, raportorul a relevat că 
„problema hotărîtoare rămîne aceea 
a apărării unității luptei împotriva 
imperialismului și pentru pace".

Plenara a adoptat o rezoluție în 
care aprobă raportul lui Enrico Ber- 
linguer Apreciind că acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. în Vietnam au a- 
gravat situația internațională, C.C. 
al P.C. Italian a chemat organizațiile 
de partid să contribuie la inițierea 
unor acțiuni populare unite, cerînd 
rezolvarea pașnică a conflictului din 
Vietnam. Rezoluția arată că „pentru 
mișcarea comunistă internațională 
sînt de o însemnătate mai hotărîtoa
re ca oricînd restabilirea unității ei 
de acțiune în lupta împotriva impe
rialismului’.

Telegrame adresate 
de Dolores Ibarruri 
autorităților spaniole

La 22 februarie, Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist din 
Spania, a adresat o telegramă gene- 
ralului-locotenent Menendez Toloso, 
ministrul armatei din guvernul 
Franco. Ibarruri solicită să fie ad
misă „ca martoră la procesul care 
începe în momentul de față împo
triva comunistului Justo Lopez de 
la Fuente pentru activitatea lui mi
litară, în calitate de conducător al 
armatei populare care a luptat pen
tru apărarea republicii". Ea a adresat 
totodată o altă telegramă lui Fer
nando Maria Castiella, ministrul a- 
facerilor externe în guvernul Franco, 
solicitîndu-1 „să-i elibereze autori
zația de intrare în Spania". Pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania a reamintit într-o declarație 
făcută în fața ziariștilor că Justo 
Lopez a fost condamnat la 23 ani 
închisoare în luna decembrie anul 
trecut, la Madrid, „fiind învinuit de 
activitate clandestină și de propa
gandă ilegală", iar astăzi începe un 
nou proces pentru activitatea lui mi
litară în apărarea republicii. „Acest 
nou proces încalcă orice legalitate, 
urmărind răzbunare și nu dreptate, 
el putînd duce la pronunțarea unei 
sentințe de condamnare la moarte". 
Președinta Partidului Comunist 
din Spania a declarat că „este dis
pusă, fără nici o șovăire, să-și asu
me întreaga răspundere pentru re
zistența populară în apărarea orîn- 
duirii republicane legale, la care a 
luat parte activă și la care a contri
buit în calitate de conducătoare a 
P. C. din Spania".

în continuare. Brusc, inamicul a lan
sat o rachetă, iar după cîteva clipe 
a dezlănțuit asupra trupelor noastre 
un foc puternic. Dar nici focul ucigă
tor, nici contraatacurile repetate ale 
hitleriștilor n-au putut clinti de pe 
poziție pe luptătorii romîni și so
vietici.

...A doua zi, în zori, trupele noastre 
au atacat cu hotărîre pozițiile duș
manului. Cînd. la un moment dat, au 
început să se audă rafalele îndrep
tate spre frontul hitlerist ale unei 
arme automate. Noi am rămas pur 
și simplu uimiți. Știam că încă de 
cu seară fuseseră evacuați în po
zițiile noastre o parte din răniți. De 
la ei am aflat că un grup de ostași 
romîni și sovietici rămăseseră încer- 
cuiți, în izolare. Aceștia erau luptă
torii care deschiseseră focul împo
triva inamicului, în timp ce noi 
înaintam. Trăgeau succesiv, la uni
ca pușcă mitralieră cînd un romîn, 
cînd un sovietic. Minunatul lor act 
de vitejie a avut un puternic ecou 
în rîndurile luptătorilor romîni și 
sovietici care se avîntau impetuos 
la atac, cucerind pînă în după- 
amiaza zilei prima poziție puternică 
de la nord de Cîmpia Turzii.

De-a lungul întregului drum de 
luptă, străbătut pe frontul antihitle
rist, umăr la umăr, memorabile au 
fost episoadele, asemenea celui de 
mai sus, care vorbesc despre frăția 
de arme romîno-sovietică cimentată 
prin sîngele vărsat în comun în lup
ta pentru eliberarea patriei noastre 
și apoi, mai departe, pînă la victoria 
finală asupra Germaniei hitleriste.

Rolul hotărîtor jucat de Uniunea 
Sovietică în zdrobirea fascismului a 
demonstrat trăinicia și superioritatea 
orînduirii socialiste, calitățile deose
bite ale științei militare socialiste, 
înalta conștiință a poporului care-și 
apără libertatea și viața nouă.

Cu ocazia celei de-a 47-a aniver
sări a Armatei Sovietice, militarii 
armatei romîne, oamenii muncii din 
țara noastră transmit un salut fră
țesc glorioșilor ostași sovietici și le 
urează noi succese în îndeplinirea 
nobilei lor misiuni închinate apără
rii păcii.

Ion Gh. PANĂ 
locotenent-colonel în rezervă
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Conferința A. E L S.
Luni, la ora 10,30 a.m., în sediul Or

ganizației meteorologice mondiale s-a 
deschis Conferința miniștrilor Asociației 
Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). 
Așteptată cu o legitimă curiozitate de 
cercurile politice și economice, însem
nătatea acestei reuniuni este evidențiată 
prin participarea unor personalități mar- 
sante ale țărilor membre A.E.L.S.

Asemeni precedentei conferințe, din 
noiembrie 1964, actuala reuniune este 
consacrată in primul rînd problemei atît 
de disputate asupra taxei vamale de 15 
la sută, instituită în octombrie trecut de 
guvernul britanic, și care a trezit nemul
țumiri serioase 
A.E.L.S.

Este interesant 
după-amiază, la 
Coinfrin, șeful delegației daneze, 
nistrul de externe P. Haekkerup, a făcut 
o declarație în care a criticat cu asprime 
Suprataxa vamală britanică. Alte dele
gații au manifestat aceeași atitudine.

Pentru a se salva aparențele, ședința 
de dimineață n-a început cu dezbaterea 
acestui subiect. Secretarul general al 
A.E.L.S., Figgures, a făcut o expunere 
asupra evoluției asociației pe perioada 
care a trecut de la ultima reuniune a 
miniștrilor, trecînd în revistă lucrările di
feritelor grupe de specialiști. Au urmat 
expunerile delegaților austriac, danez și 
britanic cu privire la diferite probleme 
ale „integrării" europene ; participant 
s-au ocupat de viitorul sediu al A.E.L.S. 
din Geneva.

Practic punctul nodal al reuniunii a 
Intervenit abia după amiază, cînd mi
niștrii s-au reunit în ședință secretă, în 
absența consilierilor lor, pentru a discuta

în rîndul membrilor

de știut că duminică 
sosirea pe aeroportul 

mi-

despre situația economiei britanice și a 
se pune de acord asupra problemei 
principale, reducerea suprataxei vamale. 
La ora 16,30, ora locală’, reprezentanților 
presei li s-a făcut cunoscută hotărîrea 
guvernului britanic de a micșora supra
taxa de la 15 la 10 la sută, începînd de 
la 26 aprilie 1965. Comunicarea a fost 
primită cu satisfacție de participanfii la 
conferință. O declarație similară a fost 
făcută simultan în parlamentul londonez.

Intr-o atmosferă mai destinsă, restul 
ședinței de luni a fost consacrat rundei 
Kennedy.

Conferința continuă marți dimineața.
După cum se afirmă aci, guvernul Ma

rii Britanii a izbutit să atenueze șocul 
cizei 
milia 
pene

care bîntuia în ultimele luni fa- 
cam dezbinată a Asociației Euro- 
a Liberului Schimb.

Horia LIMAN

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 47-a aniversări a 
Forțelor Armate Sovietice la Tea
trul central al Armatei Sovietice 
din Moscova a avut loc o adunare 
festivă.

Raportul despre cea de-a 47-a 
aniversare a Forțelor Armate So
vietice a fost prezentat de mareșa
lul Rodion Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. El a consacrat 
o parte din cuvîntarea sa istoricului 
forțelor armate sovietice.

Apreciind actuala situație inter
națională, vorbitorul a subliniat că 
ea evoluează într-un mod favorabil 
forțelor revoluționare care luptă 
pentru pace, democrație, indepen
dență națională și socialism. El aț 
atras atenția asupra evenimentelor 
din Asia de sud-est, vorbind despre 
provocările armate fățișe împotriva 
R. D. Vietnam. „Pînă ce imperia
liștii nu vor renunța la cursa înar
mărilor și la politica de provocări 
militare, a spus în încheiere vorbi
torul, țările socialiste vor manifesta

o mare vigilență, vor demasca cu 
hotărîre pe instigatorii la aventuri 
militare și vor lua toate măsurile 
pentru întărirea capacității de apă
rare a lagărului socialist".

Declarații după 
formarea noului guvern

„Planul celor trei săgeți • ••

Guvernul britanic a redus

cu 5 la sută suprataxa

la importuri
. LONDRA. în cursul dimineții de 

luni cabinetul englez s-a întrunit 
pentru a adopta o hotărîre definiti
vă în legătură cu o reducere a su
prataxei vamale. Această hotărîre 
este pusă în legătură cu rapoartele 
transmise de la Geneva de George 
Brown și Douglas Jay, miniștrii pen
tru problemele economice și comer
țului, care conduc delegația britani
că la întrunirea consiliului A.E.L.S.

Ministrul englez de finanțe James 
Callaghan a anunțat luni în Came
ra Comunelor că guvernul Marii 
Britanii a hotărit să reducă de la 15 
la 10 Ia sută suprataxa asupra im
porturilor, instituită în octombrie 
anul trecut. Această reducere, a 
precizat el, va fi aplicată cu începe
re de la 27 aprilie, Ia șase luni după 
punerea ei in aplicare. Ministrul 
englez a subliniat din nou că supra
taxa are un caracter temporar, dar 
a refuzat să precizeze data cînd va 
fi anulată în întregime.

Couve de Murville

22 (Agerpres). 
a sosit la

La
Moscova

MOSCOVA
22 februarie, 
Urho Kekkonen, președintele Fin
landei, împreună cu soția și cu o se
rie de personalități care îl înso
țesc.

Pe aeroportul Vnukovo președin
tele Finlandei a fost întîmpinat de 
Anastas Mikoian, președintele 
zidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., și de alte persoane 
ciale.

Pre- 
al 

ofi-

ANKARA 22 (Agerpres). — După 
anunțarea constituirii noului guvern 
turc, președintele Turciei, Cemal 
Giirsel, și noul prim-ministru, Suat 
Hayri Urgiiplu, au dat publicității 
declarații separate. Cemal Giirsel 
și-a exprimat speranța că „Turcia 
va progresa pe viitor pe o cale de
mocratică". Premierul Urgiiplu a 
arătat că „cele patru partide ale 
actualei coaliții guvernamentale... 
vor urma idealurile lui Kemal Ata- 
ttirk, fondatorul Turciei moderne". 
„Protocolul semnat de partidele coa
liției, a subliniat el, constituie baza 
programului noului guvern". Primul 
ministru a arătat că „armata va 
ținută în afara politicii".

fi

SAIGON: Khanh va fi „expediat**
in străinătate?

SAIGON 22 (Agerpres). — Consi
liul forțelor armate a trimis luni o 
delegație de trei membri la Dalat, 
pentru a conferi cu generalul Ngu
yen Khanh, care s-a stabilit acolo 
după ce a fost înlăturat din funcția 
de comandant-șef al armatei sud- 
vietnameze. Deși după revenirea a- 
cestei delegații la Saigon, în cursul 
serii, nu s-a anunțat oficial nimic 
despre discuțiile purtate, agenția 
Associated Press menționează că, 
potrivit unor surse din capitala sud- 
vietnameză, convorbirile s-au refe
rit la viitorul statut al lui Khanh. 
La Saigon se crede, scrie agenția, că 
„în dorința de a-1 ști pe Khanh în 
afara granițelor țării, Consiliul for
țelor armate ar putea să-i ofere a-

cestuia un post în străinătate". Pe de 
altă parte, generalul Nguyen Chanh 
Thi, comandantul regiunii I militare, 
care a fost numit recent „coman
dant al corpului de armată pentru 
eliberarea capitalei", a emis luni un 
ordin, prin care stabilește o recom
pensă în valoare de peste 5 000 de 
dolari pentru capturarea celor 14 
ofițeri care au participat la lovitura 
de stat nereușită din 19 februarie. El 
nu a anunțat lista nominală a aces
tora, însă a menționat că „ultima
tumul care le-a fost fixat, pentru a 
se preda, a expirat". Generalul Chanh 
Thi a anunțat, totodată, că a fost in
stituit un comitet însărcinat cu an
chetarea acestor ofițeri, urmînd ca 
ei să fie aspru pedepsiți.

„COSMOS-57“
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

22 februarie în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-57“. La bordul sa
telitului a fost instalată aparatură 
științifică destinată continuării ex
plorării spațiului cosmic. Sateli
tul s-a plasat pe o orbită cu ur
mătorii parametri: perioada ini
țială de revoluție — 91,1 minute ; 
distanța maximă de la suprafața 
Pămîntului (la apogeu) — 512 km ; 
distanța minimă de la suprafața Pă
mîntului (la perigeu) — 175 km; 
unghiul de înclinație a suprafeței 
orbitei față de planul Ecuatorului 
— 64 grade, 46 minute. Aparatura 
instalată la bordul satelitului func
ționează normal.

In apărarea P. C. 
din S. U. A.

NEW YORK 22 (Agerpres). — în le
gătură cu apropiatul proces înscenat 
Partidului Comunist din S.U.A., care 
începe la 16 martie, Comitetul de 
luptă pentru apărarea partidului co
munist a difuzat pentru presă o de
clarație în care condamnă cu hotă
rîre acțiunile Ministerului Justiției 
al S.U.A., care urmăresc de fapt in
terzicerea partidului. Numeroși ju
riști competenți, se spune în decla
rație, inclusiv cîțiva membri ai Curții 
Supreme a S.U.A., consideră drept 
„neconstituțională" și „monstruoasă" 
legea McCarran, în virtutea căreia 
Ministerul Justiției urmărește parti
dul. în declarație se subliniază că 
Curtea trebuie să pună capăt urmă
ririi partidului comunist.

...acesta este numele nou al unui 
plan vechi privind crearea a încă 
unei grupări militare în Asia. El 
a fost reactualizat de dezbaterile 
care au avut loc în parlamentul 
japonez la jumătatea acestei 
luni. In cursul lor s-a anunțat 
descoperirea unor documente „ul
trasecrete" ale Direcției apărării, 
în care se atestă existența unui 
plan preconizînd crearea de forțe 
armate unite ale S.U.A., Japoniei 
și Coreei de sud. însăși această 
componență arată că de fapt in
spiratorii planului urmăresc ma
terializarea ideii unei Orga
nizații a Tratatului Asiei de 
nord-est, N.E.A.T.O., după chipul 
și asemănarea N.A.T.O. Ziarul 
„Washington Evening Star" a- 
preciază că noul bloc mili
tar ar urma „să completeze 
S.E.A.T.O;" (blocul agresiv al A- 
siei de sud-est).

Inițial planul N.E.A.T.O. (a că
rui paternitate este atribuită lui 
J. F. Dulles) prevedea unirea for
țelor militare ale unui număr mult 
mai mare de țări. Pe lingă state's 
citate erau vizate Filipinele, Tai- 
landa. Vietnamul de sud, Austra
lia și Noua Zeelandă. Junta sud- 
coreeană a și adresat în luna de
cembrie 1964 invitații reprezen
tanților acestor țări și ciankaișiș- 
tilor pentru o reuniune la Seul 
„cît mai curînd posibil". Scopul 
declarat al întilnirii era discuta
rea statutului proiectatului bloc 
N.E.A.T.O. Lipsa de entuziasm a 
unora din statele amintite față de 
o asemenea reuniune (ea a fost 
amînată pentru aprilie 1965), pare 
a fi determinat formula redusă a 
trio-ului, care, ulterior, ar putea 
forma nucleul unui bloc militar 
cu participare mai largă.

Crearea acestui pact militar s -ar 
înscrie pe linia acțiunilor între
prinse de cercurile agresive 'în 
Asia de sud-est. Unii comenta
tori arată că în încercarea de a 
ieși din impasul tot mai evident . 
al politicii americane în Vietna
mul de sud și în alte zone din a- 
ceastă regiune, la Washington se 
consideră că ar fi preferabil ca 
intervențiile militare să se desfă
șoare sub firma unui bloc asiatic.

S.E.A.T.O. a fost creat și el cu 
aceleași scopuri. Dar opoziția 
unor membri ai S.E.A.T.O. și re
ticența altora fac ca această 
grupare să-i satisfacă din ce în 
ce mai puțin pe inițiatori.

Și ideea creării unui nou 
militar în Asia intîmpină o 
ziție îndîrjită. In cadrul dez
baterilor parlamentare, reprezen
tanții Partidului Socialist din Ja
ponia au cerut să se pună 
la dispoziția parlamentului do
cumentele integrale ale „planu
lui celor trei săgeți". „Aceasta nu 
este problema unui singur partid 
sau grup, ci o problemă a între
gului popor" — a declarat un 
purtător de cuvînt al partidului 
socialist. Opoziția subliniază cf\ 
crearea unui nou bloc nu 
face decît să sporească încor
darea, să prelungească prezența 
trupelor străine pe teritoriile 
statelor asiatice.

Popoarele din această parte a 
lumii doresc să fie lăsate să tră
iască în condiții de pace, să dez
volte relații normale cu toate 
statele, corespunzător intereselor 
consolidării păcii.

Dumitru ȚINU

bloc 
opo-

Un comentariu
al agenției Associated Press

YORK. — Corespondentul agen-NEW
fiei americane Associated Press, Wiliam 
L. Ryan, transmite r Militarii politicieni din 
Vietnamul de sud nu și-au terminat încă 
manevrele politice, dar tocmai prin a- 
ceste manevre ei lipsesc Statele Unite 
de un motiv valabil care sa justifice ră- 
mînerea lor la Saigon pentru a duce mai 
departe lupta împotriva Vietcongului. Se
ria de lovituri de stat, care s-au succedat 
la Saigon — 8 sau 9, în funcție de 
unghiul din care este considerată situația 
— au reprezentat tot atîtea 
tru comuniști.

Se pune, astfel, în mod 
blema dacă mai există vreo 
tru Statele Unite fie prin război, fie prin- 
fr-o pace negociată. De fiecare dată cînd 
în Vietnamul de sud cade un guvern și 
se ridică un altul, aceasta constituie un 
prejudiciu serios pentru S.U.A. Ce se va 
întîmpla dacă lumea va ajunge să creadă 
că nici un guvern (de felul celor ce s-au

darur

serios 
ieșire

pen-

pro- 
pen-

0 soluție politică pare mai aptă de reușită

succedat pînă acum — n. r.) nu poate 
să conducă Vietnamul de sud ? Ce se 
va întîmpla dacă comuniștii vor socoti 
că este o idee bună să speculeze a- 
cum reacfiile pe plan mondial, tot mai 
favorabile negocierilor în legătură cu 
Indochina în general ?

Succesiunea de lovituri și contralovituri 
din Vietnamul de sud creează o situație 
de mare dezorientare pentru Statele Uni
te. Se pune întrebarea, dacă poate exis
ta, în realitate, suficient sprijin pentru 
un guvern sud-viefnamez care să fie în 
măsură să justifice pre'enția americană 
că forjele S.U.A. se află acolo la ce
rerea autorităților. Despre ce autorități 
este vorba ? Și dacă, într-adevăr, ame
ricanii se află acolo la cererea guvernu
lui respectiv, cît va dura acest guvern 
și cît de valabilă e cererea sa ? Există, 
în realitate, vreo certitudine că, în lumi
na celor întîmplate, Vietnamul de sud 
nu se va afunda într-o perioadă de război 
în care nu se va exercita nici o formă 
de guvernare din partea nici unui grup ? 
Dacă așa stau lucrurile, ce se îhtîmplă 
cu mandatul pe care Washingtonul con
sideră că îl define la Saigon ? Ameri
canii au deci de luptat pe două fronturi : 
pe de o parte, războiul împotriva Vief- 
congului, pe de altă parte, interminabi
lele tulburări politice din interiorul Viet
namului de sud.

La Kuala Lumpur, capitala Federației Malayeze, au avut loc demonstra
ții Împotriva arestărilor operate de autorități in rîndurile liderilor de 
stingă al partidului socialist. Autoritățile au înăsprit controlul circulației

Protest al U.R.S.S.
față de acțiunile S.U.A. in marea deschisă

in Vietnamul de sudu

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Vorbind la televiziune, ministrul de 
externe francez, Couve de Murville, 
s-a pronunțat din nou în favoarea 
începerii unor tratative în vederea 
reglementării situației din Indochi
na. Aceste tratative, a declarat mi- 

' nistrul francez, „trebuie să fie ini
țiate cît mai repede posibil. S-a 
pierdut destul timp. Cu cît se aș
teaptă mai mult, cu atît situația se 
înrăutățește, și cu atît mai mari 
sînt dificultățile în calea unei regle
mentări". Couve de Murville a sub
liniat că o soluție politică ar trebui 
să permită găsirea unor mijloace de

a uni întregul popor vietnamez șl 
a-i permite să hotărască în mod li
ber viitorul său. Franța, a spus el, 
consideră că este dificil de a învin
ge într-un război de guerilă prin 
mijloace militare, deoarece originile 
unui asemenea război sînt pur in
terne. O soluție politică apare deci 
mai aptă de reușită decît mijloace
le militare. Dacă vor fi angajate tra
tative, ele nu trebuie să comporte 
nici un fel de condiții prealabile.

Referindu-se la relațiile Est-Vest, 
ministrul francez și-a exprimat pă
rerea că ele se vor dezvolta.

Avioane americane 
doborite in Laos

HANOI 22 (Agerpres). — După 
cum a anunțat sîmbătă postul de 
radio „Vocea Patet Lao", la 19 fe
bruarie 12 avioane americane au 
pătruns în spațiul aerian al Laosu- 
lui, bombardînd și mitraliind orașul 
Sam-Neua și împrejurimile lui, 
controlate de trupele Patet Lao. 
Subunitățile antiaeriene ale trupelor 
patriotice au doborît patru avioane, 
iar alte cîteva au fost avariate.

încordare pe malurile
fluviului Congo

MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 
cum transmițe agenția TASS, la 22 
februarie Mi’nisterul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a adresat Ambasa
dei americane o notă de protest îm
potriva acțiunilor inadmisibile și pe
riculoase ale navelor și avioanelor 
militare ale S.U.A. contra navelor 
sovietice în marea deschisă. în notă 
se spune că „guvernul U.R.S.S. aș
teaptă ca guvernul S.U.A. să ia mă
surile necesare pentru interzicerea 
pe viitor a unor asemenea acțiuni".

In notă se arată că astfel de acțiuni 
provocatoare sînt efectuate tot mai 
des în regiuni din imediata apropiere 
a Peninsulei Indochineze, adică în 
regiuni unde amestecul armat al 
S.U.A. în treburile Vietnamului de 
sud și Laosului a creat un focar pe
riculos în încordarea internațională. 
„Guvernul S.U.A. trebuie să înțelea
gă că asemenea acțiuni sînt cu atît 
mai periculoase în aceste 
deoarece 
deosebit

regiuni, 
ele pot duce la complicații 
de grave".

Acțiunile agresive ale autori
tăților de la Leopoldville împo
triva vecinilor săi provoacă o si
tuație încordată în regiunea Afri
cii Centrale. După incursiunile a- 
vioanelor congoleze și bombarda
rea teritoriului Ugandei, Republi
ca Congo, cu capitala Brazzaville, 
este obiectul atacurilor lui Chom- 
be. Postul de radio Brazzaville a 
anunțat arestarea a 8 diversioniști 
trimiși de autoritățile de la Leo
poldville cu scopul de a provoca 
tulburări. Ziarele de vineri au 
publicat știrea că trei înalți func
ționari din Brazzaville au fost ră
piți de necunoscuți. Cadavrele 
mutilate a doi dintre ei au fost 
găsite pe malul fluviului Congo, 
iar cercetările pentru descoperi
rea celui de-al treilea nu au dat 
pînă în prezent rezultate.

Aceste noi uneltiri sînt doar ve
rigi ale unui lanț de provocări 
întreprinse în colaborare cu cercu
rile coloniale. Agențiile de presă 
anunțau ieri că organele securită
ții naționale din Republica Congo 
(Brazzaville) au arestat un grup 
de portughezi și au capturat 12 
lăzi de armament și muniție, des
tinate unor complotiști. Acest 
grup a introdus în țară importan
te sume de bani în scopul recru
tării de aventurieri pentru orga
nizarea unei lovituri de stat. Ar-

mata chombistă a atacat și se
chestrat un remorcher al compa
niei fluviale de la Brazzaville, 
care venea de la Bangui, arestînd 
echipajul și călătorii aflați la 
bord Primul ministru Lissouba a 
trimis o scrisoare de protest lui 
Chombe. Acesta, însă, a declarat, 
pe tonul său insolent, că nu pri
mește nici un mesaj de la 
Brazzaville.

La conferința de la Nouakchott 
a celor 13 state africane de limbă 
franceză, primul ministru Lissou
ba a înmînat participanților un 
document în care se arăta că a 
fost descoperit un complot urmă
rind împărțirea celor două Con- 
gouri în mai multe state. Com
plotiștii încearcă să atenteze deci 
la integritatea și suveranitatea 
Republicii Congo (Brazzaville). Fi
rele complotului, a precizat primul 
ministru, duc la unele puteri 
străine, ale căror interese în Con
go vecin sînt binecunoscute. S-a 
constatat că „șef de orchestră" 
este Chombe.

Amestecul imperialist în trebu
rile interne ale Congoului și 
menținerea actualei situații anor
male din această țară constituie 
un mijloc de imixtiune în țările 
vecine și o sursă de încordare în 
întreaga regiune a A f rich Cen
trale.

Augustin BUMBAC

Studenții universității din Lima au participat la o mare demonstrație în 
sprijinul revendicărilor înaintate autorităților. Poliția a intervenit: trei 

studenți au fost răniți

I»

NEW |YORK 22 (Agerpres). — 
Malcolm Earl Little, cunoscut și sub 
numele de Malcolm X, lider și fon
dator al Asociației populației de cu
loare „Mișoarea pentru unitate afro- 
americană" din S.U.A., a fost vic
tima unui atentat. El a fost împuș
cat duminică, pe cînd participa la 
o întrunire a negrilor din Harlem. 
Au fost răniți, de asemenea, alți doi 
lideri aflați la masa prezidiului. 
Transportat de urgență la spital 
Malcolm a murit. Poliția newyor- 
keză a arestat două persoane sus
pecte. Asupra uneia s-a găsit un 
revolver și mai multe cartușe. Se 
fac în continuare cercetări pentru 
depistarea criminalilor. Malcolm 
Earl Little, precizează agențiile oc
cidentale de presă, a avut diver
gențe cu liderii organizației extre
miste „Negrii musulmani", din care 
a fost exclus. Săptămînă trecută, 
locuința lui a fost distrusă de o 
bombă plasată de adversarii lui. 
Agențiile menționează că „Mișca
rea pentru unitate afro-amerioană", 
condusă de Malcolm, se pronunță 
pentru crearea unui stat al negri
lor în S.U.A.

SOFIA. La 19 și 20 februarie a a- 
vut Ioc la Sofia întîlnirea reprezentan
ților arhitecților din țările balcanice, 
la care a fost adoptat programul or
ganizării unei conferințe regionale bal
canice a arhitecților, sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. și ale Uniunii internațio
nale a arhitecților. Conferința va a- 
vea loc în luna mai 1965, în Bulgaria, 
și va fi consacrată problemelor con
strucției orașelor moderne. în timpul 
conferinței de la Sofia va fi organi
zată o expoziție cu fotomontaje din 
țările balcanice.

La întîlnire au participat specialiști 
din R. P. Bulgaria, Grecia, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Romînă și Turcia, 
Din R. P. Romînă a participat prof, 
arh. Gustav Guști, vicepreședinte al 
C.S.C.A.S. și membru în conducerea 
Uniunii arhitecților din R. P. Romînă.

Galo Piaza, și să asigure menținerea 
calmului în Cipru în cursul tratative
lor desfășurate de acesta.

j,

RYAD. în cadrul turneului pe ca- 
re-1 întreprinde într-o serie de țări 
arabe și europene, președintele Tuni
siei, Habib Burghiba, a sosit luni în 
capitala Arabiei Saudite, după o vizită 
de o săptămînă în R.A.U.

SOFIA. După cum transmite agen
ția B.T.A., la Londra a fost dat pu
blicității comunicatul oficial cu pri
vire la vizita în Marea Britanie a lui 
Stanko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. în comunicat se arată că au fost 
discutate probleme legate de lărgirea 
relațiilor comerciale și s-a căzut de 
acord să fie adoptate o serie de mă
suri pentru dezvoltarea comerțului din
tre cele două țări. Miniștrii bulgari și 
englezi, se spune în comunicat, au re
afirmat intențiile guvernelor lor de a 
acționa și pe viitor în numele păcii, 
a colaborării internaționale și a dezar-

FRANKFURT PE MAIN. Dumi
nică a avut loc inaugurarea ediției de 
primăvară a Tîrguhii internațional de 
bunuri de consum de la Frankfurt pe 
Main. Kurt Schmuecker, ministrul e- 
conomiei al R. F. Germane, dr. Georg mării generale și totale. 
August Zinn, prim-ministru al Landu
lui Hessen, și alte persoane oficiale, 
au vizitat pavilioanele, între care și 
pavilionul R. P. Romîne, unde au fost 
întîmpinați de ing. Mircea Năstase, 
șeful reprezentanței comerciale a 
R. P. Romîne la Frankfurt, și Ion Cri- 
șan, directorul pavilionului. Oaspeții 
au felicitat pe organizatorii pavilionu
lui romînesc pentru concepția și ori- 

standurilor.ginalitatea amenajării

LONDRA. S-a anunțat 
guvernul Marii Britanii a 
apel guvernelor Ciprului, 
Turciei, în care le invită să colabore
ze cu mediatorul O.N.U. în Cipru,

oficial 
adresat 

Greciei

că 
un

Ș>

ROMA. Delegația Partidului Co
munist Italian, în frunte cu Giancarlo 
Pajetta, care a făcut o vizită de 
12 zile în R.A.U., la invitația Uniunii 
Socialiste Arabe din R.A.U., s-a îna
poiat luni la Roma. Convorbirile, 
după cum se subliniază în comunicat, 
au decurs într-o atmosferă cordială și 
Uniunea Socialistă Arabă a acceptat 
invitația de a trimite o delegație în 
Italia ca invitată a Partidului Comu
nist Italian.

SANAA. Printr-un decret al preșe
dintelui Republicii Yemen, mareșalul 
Sallal, s-a hotărît crearea Adunării

Greva docherilor americani a luat slîrșit după 34 de zile. Nava „Ame
rican Scout", unul din primele vase afectate de grevă, încarcă mărfu

rile acumulate între timp la unul din cheiurile portului New York

Consultative a Yemenului, care se va 
întruni în septembrie 1965, cu ocazia 
celei de-a 3-a aniversări a revoluției 
yemenite.

ALGER. După cum anunță Taniug 
6 delegație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de Veliko 
Vlahovici, secretar al C.C. al U.C.I., 
a sosit la Alger la invitația Frontului 
de Eliberare Națională al Algeriei.

KHARTUM. Criza, de guvern din 
Sudați continuă datorită refuzului a

trei partide politice — Național unio
nist, al Outnma și Frații musulmani — 
de a accepta prezența reprezentan
ților sindicatelor și organizațiilor pro
fesionale în noul cabinet ministerial 
anunțat de Khatim Khalifa duminică 
după-amiază. Pe de altă parte, Par
tidul popular democrat și Partidul 
comunist nu vor fi de acord decît cu 
un guvern în oare vor fi reprezen- 
țați „toți cei oare au contribuit la 
înlăturarea regimului militar și sem
nează carta națională".
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