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Oamenii muncii din orașele și satele patriei 
și-au exprimat, prin votul de la 7 martie, voința 
neclintită de a munci cu elan pentru continua 
înflorire a Republicii Populare Romine, pentru 
socialism, bunăstare și pace.

O puternică manifestare a atașamentului 

față de politica partidului și guvernului

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul Zilei Internationale a Femeii

PENTRU CANDIDATII
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE

Rezultate preliminarii ale alegerilor

VOTUL UNANIM AL POPORULUI

La Comisia Electorală Centrală și la Consiliul de 
Stat al R. P. Romîne s-au primit date provizorii cu pri
vire la rezultatele alegerilor pentru Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare regionale, orășenești, 
raionale și comunale.

în listele de alegători pentru Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare au fost înscriși apro
ximativ 12 800 000 cetățeni, față de 12 444 977 în ale
gerile pentru Marea Adunare Națională din 1961.

S-au prezentat la vot aproape toți alegătorii în
scriși în liste.

Candidații Frontului Democrației Populare pen
tru Marea Adunare Națională au întrunit peste 99 la

sută din totalul voturilor exprimate.
în circumscripția electorală „Grivița Roșie" din 

Capitală, din 34 690 alegători înscriși în liste s-au 
prezentat la urne 34 686 alegători, care au votat în 
unanimitate pentru candidatul Frontului Democrației 
Populare în alegerile pentru Marea Adunare Națio
nală, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Datele definitive asupra rezultatelor alegerilor 
vor fi date publicității mîine, 10 martie, de Comisia 
Electorală Centrală pentru Marea Adunare Națională 
și de Consiliul de Stat al R. P. Romîne pentru sfaturile 
populare.
.' (Agerpres)

ÎN ÎNTRECEREADIALOGURI ELECTORALE
Cum s-au schimbat vremurile!... Une

ori aceste schimbări ne surprind chiar 
pe noi, — pe noi cei care am ostenit 
îndelung spre a se ajunge la înfăptui
rea lor.

Copil, am asistat la faimoasele ale
geri pe colegii: voturile smulse cu bîta 
ori cumpărate la cîrciumarul din coif cu 
ulcica de țuică, Adolescent, și mai apoi 
om tînăr cu drept de vot, am trăit mul
te alegeri, am auzit multe făgăduieli 
demagogice, am văzut multe capete 
sparte și multe miini Write. Am văzut, 
de asemenea, multe urne cu fund dublu 
și multe procese verbale măsluite. Vo
tau viii și votau și morfii, iar rezultatele 
scoase în miez de noapte din urne erau 
întocmai cele dorite de partidul care 
definea puterea.

Săptămînile care precedau ziua ale
gerilor erau, deseori, săptămîni de a- 
devărat război civil: case incendiate, 
adversari împușcafi, regiuni întregi blo
cate de jandarmerie sau de armată. Pe 
bună dreptate cetățenii începuseră să 
socotească ziua alegerilor ca o zi bles
temată în care dimineața plecai la vo
tare sănătos și nu știai dacă te mai în
torci seara sănătos în mijlocul familiei 
ori nu te mai întorci deloc. Partidele 
m'ai vechi — cărora le plăceau să se 
numească istorice — se asemănau unul 
cu altul ca două picături de apă. Ace
lași (el: puterea; puterea cu orice pref. 
Și o dată puterea cîștigată același scop: 
jefuirea, fără nici un scrupul și fără 
nici o rușine, a țării.

Inlre cete două războaie mondiale, 
adică în perioada în care a domnit la 
noi acest soi de „democrație" am fost 
mulfi ani jurnalist. Mi-a plăcut să de
masc zi de zi, în ziarele la care lu
cram, fanfaronada unora, ticăloșia al
tora și, mai presus de orice, trădarea 
tuturor acestor vechi politicieni, față 
de patria noastră și fafă de poporul 
nostru... Cititorilor tineri cărora, poate, 
aceste afirmații le-ar părea exagerate, 
le-aș recomanda să cerceteze ziarele 
timpului sau, și mai bine, „Monitorul 
Oficial" în care se publicau, după note

Zaharia STANCU

stenografice, dezbaterile parlamentare. 
Nici o ședință cu dezbateri serioase 
consac-ate marilor probleme ale pa
triei, ale poporului, fn schimb: certuri 
personale pentru afaceri personale, lim
baj de maidan, păruieli, înghionteli și 
acele strigăte care se auzeau spre ru
șinea celor ce le rosteau, pînă dincolo 
de hotare:

— Hoților ! Ați furat avutul țării.,.
— Ba voi sînteji hoți. Voi afi jefuit 

țara...
Aveau dreptate și unii, avequ drep

tate și alții. Cîți ani să tot fie de 
atunci ? Patruzeci... Treizeci... Douăzeci 
și ceva... Ce să mai stăm să-i numă
răm I l-am trăit, deși nu ne-a fost ușor 
să-i trăim, și este bine că nu i-am uitat. 
Comparăm ceea ce a fost cu ceea ce 
este.

Cum s-au schimbat vremurile I...
Și cum s-au schimbat oamenii I...
Cu două-trei săptămîni înainte de 

alegerile recente am colindat prin cîte- 
va sate de pe lunga și îngusta vale a 
Călmățuiului, pe care de atîtea ori am 
descris-o în cărțile mele. Am vorbit cu 
sute și sute de oameni, cu oameni de 
vîrsfa mea, cu oameni mai vîrstnict decît 
mine care mă cunoșteau și cu oameni 
mai tineri care nu-mi văzuseră încă 
fafa. Pentru top acești oameni ceea ce 
a fost altădată a murit și a fost îngropat 
adine și pentru totdeauna.

— Iți aduci aminte de moșia 
Cucoanei ? — m-au întrebat prietenii 
mei de la Salcia.

— Da, îmi aduc aminte.
— Hai cu noi, s-o vezi cum arată 

acum.
M-am dus. Pe lunca dintre Șalcia șî 

Băneasa, pe unde se întindea altădată 
o parte din moșia Cucoanei, am des
coperit un sat nou. Case curate, noi, 
călduroase. Acareturi bogate. Și, sub 
deal, o impunătoare clădire Cu etaj.

— Școala noastră cu 11 clase. A- 
țunș, cppiij noștri ap unde învăța.

— Cînd afi clădit-o ?
— Acum cîțiva ani,"
M-au dus pe urmă și mi-au arătat 

coastele unor dealuri prelungi pe care 
le știam sterpe. Acum erau acoperite 
din belșug cu zăpadă.

— Pe aici ne dădeam cîndva cu 
săniuța. A? Cam cît să fie de atunci ?

— Nu prea mult. Numai vreo cinci
zeci și ceva de ani.

— Dealurile, tovarășe scriitor, sînt 
terasate și cultivate cu vifă de cele 
mai alese soiuri. Să vii la toamnă să 
guști strugurii.

— V-a cerut mult lucru terasările.,.
— Mult. Meritul e al partidului. Noi... 

Noi am dat o mînă de ajutor. Numai 
o mînă de ajutor.

Am străbătut satul, am numărat din 
mers mai multe case noi decît vechi.

— Aici era marginea satului, am zis.
— Era. Acum marginea satului s-a 

mutat mai departe.
Un sat nou ? Nu. Acareturile coope

rativei agricole de producție, grajdu
rile, crescătoriile de porci și de pă
sări.

Inima mi se umple de bucurie. Soa
rele iese pentru cîfeva clipe dintre 
nori și atunci pînă departe la mar
ginea zării zăpada proaspătă sclipește 
orbitoare în lumină. Zîmbesc și spun :

— Așa moșie mai zic și eu. S-o 
stăpîniți sănătoși.

— Ție îți mulțumim de urare, iar 
partidului îi mulțumim că ne-a învă
țat s-o închegăm din sărmanele noastre 
petice de pămînt, s-o organizăm și 
s-o facem să crească și să înflorească.

Vorbim de alegeri.
— Vă mai aduceți aminfe de ale

gerile de altădată ? Oamenii rîd : — 
Cum să nu, ne aducem aminte. Ce 
mai ciomăgeli I Ce mai minciuni I

(Continuare în pag. IlI-a)

SOCIALISTĂ
Siderurgiștii reșițeni 

iși respectă cuvtntul dat

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Prin reducerea timpului de 
reparație la cald a . cuptoarelor, 
scurtarea duratei de elaborare a șar
jelor și prin aplicarea altor măsuri 
tehnice și organizatorice, oțelarii reși
țeni au produs în primele două luni 
ale anului 7 500 tone de oțel peste 
plan. La rîndul lor, furnaliștii au rea
lizat, peste prevederile planului, o 
cantitate de 1100 tone de fontă. A- 
cest rezultat a fost posibil datorită 
aprovizionării ritmice cu materii pri
me de bună calitate, respectării re
țetelor de încărcare a furnalelor și 
folosirii din plin a capacității de 
producție a agregatelor. Rezultate 
însemnate au obținut și laminatorii. 
Ei au realizat în două luni o pro
ducție suplimentară de 2 200 tone 
laminate finite.

Măsuri tehnico - organizatorice 

eficiente

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Ca urmare a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice eficiente luate încă 
din trimestrul IV al anului tre
cut, colectivul uzinelor „Hidrome
canica" din Brașov a îndeplinit 
planul producției globale și pla
nul producției marfă, în pri
mele două luni ale acestui an, în 
proporție de 104,1 la sută, respec
tiv 101,5 la sută. Au fost realizate 
peste plan 4 convertizoare hidrau
lice de cuplu, 8 frîne hidraulice, 
un turboambreiaj și alte utilaje 
pentru instalații de foraj. In aceeași 
perioadă, sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost depă
șită cu 2 la sută.

Cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua Internațională a Femeii — luni 
după-amiază a avut loc în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală adunarea 
festivă organizată de Consiliul Na
țional al Femeilor din R. P. Romînă.

Au luat parte numeroase femei 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, lucrătoare în domeniul 
științei, artei și culturii, activiste ale 
organizațiilor de partid și obștești. 
Au participat, de asemenea, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații de masă din Capitală.

A luat cuvîntul prof. ing. Suzana 
Gidea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor. Sărbătorim Ziua 
Internațională a Femeii — a spus 
vorbitoarea — însuflețite de succe
sele obținute de poporul nostru, măr
turie grăitoare a justeței politicii 
partidului, pe care întregul popor 
o înfăptuiește cu entuziasm. Un rol 
important în tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește la noi în țară 
îl au și femeile, parte integrantă a 
forțelor creatoare ale poporului 
nostru.

Vorbitoarea s-a referit apoi pe 
larg la feluritele aspecte ale-muncii 
harnice, pline de avînt patriotic, a 
femeilor, în diferite sectoare ale e- 
conomiei naționale, în industrie și' 
agricultură, cît și în domeniile știin
ței, culturii și artei, educării tinerei 
generații, al ocrotirii sănătății, înfru
musețării și bunei gospodăriri a o- 
rașelor.

Participarea femeilor la cele mal 
diverse activități este prețuită de 
statul nostru socialist. Circa 16 000 
de femei sint decorate cu ordine și 
medalii pentru merite deosebite în 
muncă. De o deosebită considerație 
se bucură în statul nostru femeile 
manie, care cresc și educă tînăra ge
nerație.

Alături de celelalte organizații de 
masă și obștești, sarcini importante 
revin mișcării de femei, care este 
chemată să îndrume activitatea mi
lioanelor de femei în vederea parti
cipării lor și mal rodnice la tradu
cerea în viață a hotărîrilor partidu
lui și guvernului.

Susținerea hotărîtă de către fe
meile din R. P. Romînă a politicii 
externe a partidului și guvernului
— a spus în încheiere tovarășa Su
zana Gîdea — își găsește expresia și 
în activitatea pe care ele o desfă
șoară în vederea lărgirii legăturilor 
de prietenie cu femeile . din țările 
socialiste, întăririi solidarității de 
luptă cu femeile din țările capita
liste și coloniale, cu toate femeile 
din lume care acționează împotriva 
uneltirilor cercurilor imperialiste a- 
gresive și luptă pentru apărarea 
păcii.

într-o atmosferă entuziastă, par
ticipantele la adunare au adoptat 
în unanimitate textul unei telegra
me de salut adresată Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Asigurăm Partidul Munci
toresc Romin, Comitetul său Cen
tral, personal pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, — se arată în tele
gramă — că femeile din țara noas
tră, împreună cu toți oamenii mun
cii, vor depune întreaga lor putere 
de muncă pentru traducerea în via
ță a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, al că
rui nobil țel este prosperitatea și 
bunăstarea patriei, noastre, menți
nerea și apărarea păcii.

A fost trimisă, de asemenea, o te
legramă Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor, în care se 
spune printre altele : In această zi 
de sărbătoare a femeilor de pe toate 
meridianele, transmitem F.D.I.F. 
urările noastre de succes în activi
tatea sa de mare răspundere pen
tru întărirea unității de acțiune a 
tuturor femeilor in lupta pentru 
realizarea năzuințelor lor comune
— egalitatea deplină în drepturi, 
pace și fericire tuturor căminelor, 
un viitor luminos în care toți copiii 
să se poată bucura de dreptul lor 
legitim la viață, să poată beneficia 
din plin de roadele civilizației.

In încheierea adunării a fost pre
zentat un bogat program artistic.

(Agerpres)

Ocrotirea sănătății 
mamei și copilului 

în acest an se intensifică activitatea 
de îndrumare și control desfășurată de 
medici în domeniul ocrotirii sănătății 
mamei și copilului. Datorită măsurilor 
de îmbunătățire continuă a asistenței 
medicale ambulatorii prin acordarea de 
consultații și tratamente la domiciliu și 
încadrarea mai bună a circumscripțiilor 
sanitare cu medici specialiști, indicele 
mortalității infantile a scăzut anul tre
cut la 4,8 la sută.

Unitățile pentru asistența medicală a 
mamei și copilului dispun în prezent de 
peste 22 600 de paturi față de 1380 
existente în 1938.

ÎN ZIARUL DE AZI

B Metode noi de deservire
în alimentația publică

(pag. a Il-a)

B La 7 martie 
pe cuprinsul țârii

(pag. a IlI-a)

B ȘTIINȚĂ Șl TEHNICĂ
— Este posibilă viața 

fără oxigen și carbon ?
— Scînteia electrică la 

lucru.
(pag. a IV-a)

B Răsfoind 
presa străină 

(pag. a V-a)

B Corespondențe 
din Geneva 
și Rio de Janeiro

(pag. a Vl-a)

înfrățiți, cu inimile pline de bucuria și entuziasmul tinereții, studenți romini ți 
maghiari de la Institutul pedagogic din Oradea pășesc spre urne

In ajunul zilei lor, femeile votează pentru bunăstarea căminelor, pentru fericirea 
copiilor (la Rozavlea, raionul VIșeu)

Totul e sărbătoresc : noul cartier bucureștean din jur, școala nouă In care ie află 
secția de votare, dar mai ales voioșia oamenilor
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INSTALAȚIILE
NOILOR LOCUINȚE

în ansamblul lucrărilor pentru construirea blocurilor de locuințe, 
instalațiile sanitare, electrice, de încălzire centrală ocupă un loc im
portant. Executarea în bune condiții și utilizarea cît mai îndelungată a 
instalațiilor din noile blocuri, de care depinde confortul aparta
mentelor, a consiituit tema unei convorbiri a redactorului nostru 
Nicolae Cucui cu tov-, OHmp Dumltriu, director al Întreprinderii 
de instalații, montaje și izolații din Capitală.

Ce ne putțți relata din ex
periența de pînă acum a colec
tivului întreprinderii și ce me
tode avansate se aplică la lu
crările de instalații 1

Colectivul întreprinderii noastre 
se străduiește ca, prin executarea 
unor lucrări de instalații de bună 
calitate, să-și aducă contribuția la 
darea în folosință a noilor locuințe 
la nivelul exigențelor crescînde 
ale locatarilor.

Indeplinindu-și sarcinile de plan, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii noastre au executat 
anul trecut lucrări de instalații la 
peste 11 500 de apartamente, precum 
și la alte obiective social-culturale 
construite în Capitală. Este cert 
că asemenea rezultate nu pu
teau fi dobîndite dacă nu ne con
centram atenția asupra lărgirii ca
drului de aplicare a metodei prefa- 
bricării instalațiilor. în 1964 s-au 
executat — centralizat sau în atelie
re amenajate pe șantiere — pre
fabricate pentru instalații sanita
re la 10 800 de apartamente, iar de 
încălzire centrală la 8 000 de apar
tamente. Tipizarea pieselor a per
mis executarea pe cale industrială a 
unor ansamble și subansamble în 
ateliere înzestrate cu utilaje de înal
tă productivitate. Operații care se 
executau înainte manual pe șantiere 
— tăierea, filetarea ș.a. — se realizea
ză acum cu mijloace mecanizate. Se 
îmbunătățesc astfel precizia și cali
tatea lucrărilor, se reduce durata 
execuției lor și se obțin importante 
economii de materiale și manoperă. 
Eficiența noii meto;de,. confirmată și 
de practica pe șantiere, justifică, ex
tinderea ei, renunțarea la unele pro
cedee tradiționale. Munca instalato
rilor pe șantiere se rezumă tot mai 
mult la montarea prefabricatelor, ea 
putînd fi coordonată mai bine cu 
eea a constructorilor.

Sarcinile ce ne revin în 1965 sînt 
sporite față de anul trecut. Va tre
bui să executăm întregul sortiment 
de instalații, la peste 12 000 de apar
tamente. Ne preocupă îndeosebi ri
dicarea calității instalațiilor spre a 
asigura buna lor funcționare, ampla
sare și, implicit, confortul noilor a- 
partamente. în atingerea acestor o- 
biective ne bizuim mult pe aplica
rea măsurilor tehnice și organizato
rice. Bineînțeles, cele privitoare la 
prefabricarea pieselor se află pe pri
mul plan. Această metodă va fi fo
losită la producerea instalațiilor sa
nitare, de încălzire centrală și de 
ventilație pentru toate blocurile ce 
se construiesc în acest an.

în acest an vom căuta să îmbu
nătățim organizarea muncii și exe
cuției lucrărilor de montaj în ve
derea însușirii de noi metode și 
specializării unor echipe. între a- 
cestea aș cita centralizarea echipă
rii obiectelor sanitare cu armăturile

Metode noi de deservire 
în alimentația publică

In condițiile sporirii volumului 
eirculației mărfurilor și creșterii exi
gențelor populației, se impune o 
preocupare susținută din partea lu
crătorilor din toate sectoarele co
merțului pentru organizarea deser
virii pe baza celor mai moderne și 
mai eficiente metode. Răspunzîn- 
du-se acestor cerințe, în ultimul 
timp în domeniul alimentației pu
blice se dezvoltă tipurile de unități 
cele mai agreate de consumatori și 
care asigură totodată folosirea ra
țională a spațiilor de producție și 
desfacere. Au fost luate măsuri 
pentru organizarea și intensificarea 
desfacerii meniurilor-pensiune în 
Capitală, în regiuni și raioane, țn 
centrele industriale și in stațiunile 
balneo-climaterice, fie prin unități 
special profilate în acest scop, fie 
prin „secții pensiune" in cadrul res
taurantelor existente. Pentru a se 
ușura activitatea acestor unități și 
a economisi timpul consumatorilor 
s-au introdus abonamente-tichete cu 
o valabilitate de 30 zile. Utilitatea 
și eficiența unităților amintite sînt 
demonstrate de nivelul sporit al 
desfacerilor și de înregistrarea unor 
indici economico-financiari superiori 
în raport ou alte tipuri de unități 
ale alimentației publice.

O atenție deosebită se acordă mă
ririi numărului restaurantelor die
tetice sau secțiilor dietetice în ca
drul unor restaurante — unități spe
cializate în producerea și desface
rea preparatelor de regim medical. 
Trebuie să spunem însă că ritmul 
de dezvoltare a unor asemenea uni
tăți este încă foarte lent, cu toate 
că înființarea lor este mult solici
tată. în afară de București, la în
ceputul acestui an funcționau secții 
dietetice numai în regiunile Cluj, 
Crișana, Maramureș, Argeș, Banat, 
Mureș-Autonomă Maghiară. Lipsa 
unităților de acest fel se resimte 

respective, care ar putea ridica mult 
actualul ritm al execuției finisajelor.

La redacția ziarului nostru au 
sosit unele sesizări cu privire la 
calitatea instalațiilor. Care sînt, 
după părerea dvs., cauzele a- 
cestor deficiențe 2

Deficiențele care apar la instalații 
în timpul folosirii au, după părerea 
mea, trei cauze principale : execuția 
necorespunzătoare, calitatea slabă a 
unor materiale și folosirea lor nera
țională. Din păcate, uneori începe fi
nisarea fără ca în prealabil să se 
facă verificarea minuțioasă a tu
turor îmbinărilor de conducte. 
Unele corpuri de radiator, verificate 
insuficient, nu funcționează satisfă
cător ; uneori circulația apei calde 
este perturbată de impuritățile de
puse în conductele de legătură. Pen
tru înlăturarea acestor deficiențe 
s-au luat măsuri în special de întă
rire a controlului calitativ pe șan
tiere. Verificarea instalațiilor se 
face în prezența delegatului servi
ciului control tehnic de calitate, care 
nu-și dă avizul pînă nu s-a convins 
de buna funcționare a acestora în 
probele finale.

Deși calitatea materialelor de in
stalații se află, de cîtva timp, în 
continuu progres, unele produse încă 
nu corespund cerințelor. Apar defec
țiuni la instalații care necesită re
medieri costisitoare, uneori chiar în
treruperea temporară a funcționării 
lor. Bunăoară, vanele de fontă încep 
să piardă apă după cîteva manevre, 
unele armături produc zgomote la 
trecerea apei. Parte dintre radiatoare 
au pori, pereți subțiri și fisuri în 
anumite porțiuni. Asemenea defec
țiuni ascunse nu apar, totdeau
na, la probele de presiune și cir
culație. De aceea, e nevoie ca fa
bricile care produc materiale de in
stalații să întărească controlul de 
calitate, riepermițînd să ajungă pe 
șantiere produse cu defecțiuni. Noi 
ne-am propus să verificăm de acum 
înainte mai amănunțit calitatea ma
terialelor* care ne sînt livrate. Tot
odată, pentru a constata cum func
ționează • instalațiile după utilizarea 

Iași. Blocurile turn de pe malul Bahluiului
Foto : Gh. Vințilă

îndeosebi • în stațiunile balneo
climaterice. înființarea de restau
rante sau secții dietetice, chiar și 
numai pentru perioada sezonului 
oald, răspunzînd cerințelor a nu
meroși oaspeți veniți la odihnă și 
tratament, ar merita să stea, înce- 
pînd din aceste săptămîni, în aten
ția organelor comerciale locale de 
resort. în același timp, socotim că 
ar fi necesar ca la stabilirea uni
tăților de alimentație publică, care 
se vor înființa în viitor în cartie
rele noi de locuințe, în stațiuni bal
neo-climaterice, să se prevadă cel 
puțin secții dietetice, dacă profila
rea totală a unui restaurant diete
tic nu se justifică din punct de ve
dere economic. Se studiază, de ase
menea, posibilitatea oa în cadrul 
bucătăriilor de bloc, la care ape
lează din ce în ce mai mulți cetă
țeni, să se pregătească un plus de 
meniuri dietetice. Acest lucru va fi 
posibil și în restaurantele-pensiune 
și cele lacto-vegetariene, bufetele- 
expres, restaurantele-cantină, res
taurantele cu autoservire etc., unde 
majoritatea consumatorilor sînt 
clienți permanenți.

Printre formele noi de desfacere 
care se extind tot mai mult și în ali
mentația publică se numără auto
servirea. Pe lingă că prin această 
metodă se îmbunătățește nivelul de
servirii, se economisește simțitor 
timpul consumatorilor. Ținîndu-se 
seama de aceste avantaje, de cerin
țele publicului, anul acesta se vor 
organiza noi unități cu linii de auto
servire în diferite orașe ale țării.

Cîteva cuvinte despre unitățile 
„Gospodina". în momentul de față, 
în Capitală funcționează 45 de ast
fel de secții în magazinele alimen
tare. Această formă de desfacere — 
cu ajutorul căreia se realizează în 
mai mare măsură apropierea produ
selor alimentației publice de consu

lor, conducerea întreprinderii noas
tre a luat măsura ca după darea în 
folosință a blocurilor să se facă vi
zite la unele dintre ele. Cu acest 
prilej, specialiștii întreprinderii noa
stre au observat că funcționarea 
necorespunzătoare a instalațiilor din 
blocurile de locuințe este determina
tă, în unele cazuri, și de modul în 
care sînt folosite de locatari.

Ce credeți că ar trebui făcut 
ca toți locatarii să contribuie la 
buna întreținere și funcționare 
a instalațiilor 2

Noi am constatat, în diferite 
blocuri, că repetatele înfundări la 
coloanele de scurgere se datoresc 
evacuării prin acestea a unor cor
puri solide și a resturilor menajere. 
Or, acest lucru nu e permis. Ar tre
bui ca toți locatarii să cunoască 
bine modul de utilizare a instalații
lor din noile blocuri. Broșurile edi
tate și instrucțiunile existente le 
sînt de mare folos în acest sens. Ră- 
mîne ca regulile de exploatare a in
stalațiilor interioare să fie respec
tate întocmai în fiecare apartament.

Sînt și cazuri cînd unii locatari se 
apucă să facă, din proprie inițiati
vă, unele reparații la instalații. Este 
un lucru lăudabil. Dar adesea se 
constată că aceste reparații sînt 
executate de oameni insuficient ca
lificați și astfel se ajunge la accen
tuarea defecțiunilor care apar la 
unele instalații. Iată de ce consider 
necesar ca personalul de întreținere 
a lucrărilor de instalații din noile 
blocuri să fie calificat mai temeinic, 
să cunoască îndeaproape noile ma
teriale folosite, procedeele de între
ținere și reparare.

Ar mai fi ceva de semnalat. 
Repararea unor defecțiuni în ca
drul termenului de garanție se face 
de către unitatea de execuție, aceas
tă obligație revenindu-i prin con
tract. Se desprinde însă tot mai 
mult necesitatea unui control orga
nizat și periodic al instalațiilor care 
ar preveni cea mai mare parte a de
fecțiunilor ce apar în timpul ex
ploatării. Cred că această problemă 
merită să fie studiată de sfaturile 
populare, âvînd în vedere că fondul 
de locuințe crește de la an la an.

In încheiere, aș vrea să adaug că 
străduința noastră și măsurile 
preconizate sînt îndreptate în acest 
an spre realizarea unor instalații de 
calitate superioară. Avem convinge
rea că vom reuși să îndeplinim 
exemplar această sarcină.

matori — ia o extindere mare și în 
orașele regiunilor: Banat, Argeș, Ga
lați, Brașov și altele. Ceea ce tre
buie să stea însă în atenția orga
nelor comerciale este îmbogățirea 
sortimentului acestor unități, reali
zarea numeroaselor propuneri și ob
servații făcute de consumatori me
nite să ușureze în și mai mare mă
sură pregătirea unei mese variate pe 
bază de semipreparate.

Ridicarea calității produselor în 
alimentația publică este legată și de 
aplicarea măsurii preconizate de a 
se asigura aprovizionarea centrali
zată a bucătăriilor din restaurante 
cu semipreparate, ceea ce va crea 
posibilitatea desființării secțiilor 
de pregătire primare (curățirea le
gumelor, tranșarea cărnii etc.) și va 
permite astfel tehnicienilor din uni
tăți să-și concentreze atenția asupra 
fabrioației propriu-zise a mîncăruri- 
lor și varietății acestora.

în cursul acestui an, pe lingă 
tipurile cunoscute de unități ale a- 
limentației publice vor lua ființă 
altele noi. Dintre acestea amintim 
bufet-barul, cafe-tabac-barul, polar- 
barul etc. Cafe-tabac-barul, de exem
plu, are oarecteristic faptul că el cu
prinde desfacerea de produse speci
fice sectorului de alimentație publică 
în același timp cu produse de tutun
gerie. Aceste unități vor fi amplasa
te pe arterele de mare circulație, în 
preajma sălilor de spectacole, în a- 
propierea principalelor magazine 
universale, în cadrul marilor hote
luri, pe importantele șosele turisti
ce, la capătul liniilor de autobuze, 
troleibuze etc. Deservirea se reali
zează direct la bar, fiecare lucrător 
fiind și gestionar pentru secția sa, 
ceea ce ușurează mult deservirea. O 
asemenea unitate este în curs de 
organizare în Piața Romană din Ca
pitală.

Biblioteca raională din Vălenii de Munte este frecventată zilnic de numeroși cititori. In fața celor aproape 
17 000 de volume de care dispune biblioteca, desigur că alegerea nu e ușoară

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
Legumicultorii 
din Goicea Mare

Anul trecut, cooperativa agrico
lă de producție din Goicea Mare, 
regiunea Oltenia, a cultivat cu le
gume 70 de hectare, care au adus 
un venit bănesc de 2 750 000 lei.

Pregătirile pentru producția de 
legume din acest an au început 
încă din toamnă. O bună parte din 
semințele necesare au fost obținu
te pe terenurile cooperativei. Res
tul au fost procurate de la „Agro- 
sem"-Craiova. Am început mai 
devreme decît în alți ani amena
jarea răsadnițelor calde și semă
natul legumelor timpurii. Răsadni
țe însumînd circa 2 000 mp au și 
fost semănate cu varză, ardei și 
castraveți. S-a început repicatul 
răsadului de roșii timpurii și se lu
crează intens la pregătirea răsadni
țelor pentru legumele de vară.

Ion PERȘINARU 
ing. agronom

Un transport neobișnuit
La șantierul minier Cataracte, 

exploatarea Brezoi, era aproape 
gata montajul unei stații de aer 
comprimat. Pentru a o pune în 
funcțiune, montării aveau nevoie 
de un recipient de aer comprimat, 
care se afla jos, la Brezoi. Drumul 
spre Cataracte, lung de 55 km, ac
cidentat, cu curbe multe, era în
ghețat. Transportul recipientului 
nu se putea face decît cu un auto
camion fără prelungire. Conducă
torii auto Mircea Tănăsescu și 
Mihai Manta, unii dintre cei mai 
buni dilț întreprindere, și-au luat

Dezvoltarea și extinderea acestor | 
tipuri de unități necesită, din par
tea întreprinderilor de alimentație 
publică, un studiu prealabil atent al 
cererii de consum. De altfel, Mi
nisterul Comerțului Interior a elabo
rat instrucțiuni metodologice pen
tru cercetarea sistematică a acestei 
cereri, in vederea evitării aprecie
rilor subiective care stau încă la 
baza întocmirii meniurilor în unele 
locuri. Satisfacerea cerințelor con
sumatorilor poate fi cu atît mai 
promptă cu cît organizațiile comer
ciale din acest sector dispun de uni
tăți de producție proprii — labora
toare de preparate, de cofetărie-pa- 
tiserie, bucătării centrale etc.

Multe din problemele ce preocupă 
în etapa actuală sectorul de alimen
tație publică sînt dezbătute de că
tre colectivul consultativ de suges
tii creat pe lîngă Direcția alimen
tației publice din M.C.I. Discuțiile de 
la ultima consfătuire a acestui co
lectiv au urmărit găsirea metode- 1 
lor și formelor celor mai adecvate 
de studiere și cercetare a cererii de 
consum în alimentația publică. Au 
fost dezbătute, de asemenea, pro
bleme legate de îmbunătățirea cla
sificării unităților, preoum și stabi
lirea sortimentului minimal în func
ție de această clasificare. Unele din 
numeroasele sugestii făcute cu a- 
cest prilej formează în momentul de 
față obiectul unor studii amănun
țite din partea organelor de resort 
ale ministerului.

Realizarea unui nivel superior de 
deservire în alimentația publică — 
impus de creșterea desfacerilor ca 
urmare a ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii, a extinderii tu
rismului intern și internațional — 
cere eforturi susținute din partea 
tuturor lucrătorilor din acest sec
tor, de la șefii de unități pînă la 
bucătari și ospătari. Totodată, este 
necesară o preocupare mai atentă 
din partea organelor locale din re
giuni, raioane și orașe și, fără în
doială, din partea organelor de re
sort ale ministerului nostru.

luliu BOLDEANU 
director in Ministerul 
Comerfului Interior 

angajamentul să execute ei trans
portul. După 10 ore de muncă în
cordată, cei doi șoferi au ajuns cu 
încărcătura la destinație. Muncitorii 
de la șantierul Cataracte i-au îm
brățișat și felicitat cu căldură.

Gheorghe VĂDUVĂ 
mecanic

A’

In sprijinul educației 
cetățenești

Organizația raională a Asociației 
juriștilor din Tg. Ocna, care cu
prinde peste 100 de juriști, contri
buie la educația cetățenească, între 
altele, prin popularizarea legilor 
țării pe care oamenii muncii sînt 
direct interesați să le cunoască. In 
cele SO de conferințe ținute anul 
trecut s-a relevat prin exemple con
crete unde pot duce lipsi de grijă în 
păstrarea avutului obștesc, nesoco
tința în îndeplinirea obligațiilor ce
tățenești etc. Asociația colaborează 
îndeaproape cu unele comisii de 
împăciuire de pe lingă sfaturile 
populare, consilii de judecată din 
întreprinderi și instituții, comisii 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă.

F. PIERSIC
judecător, Tribunalul Onești

Arbori seculari
Pe întinsul patriei există cîțiva 

arbori celebri, adevărate monu
mente ale naturii. In regiunea Cluj 
se află trei dintre ei.

Gorunul lui Nichita are peste 
350 de ani. A făcut parte dintr-o 
frumoasă pădure de stejari ce 
străjuia hotarul comunei Gîrbova 
de Sus (raionul Aiud). Este înalt de

Secția croire și prelucrare a proillelor de la Combinatul de Industriali
zare a lemnului din Bacău

Foto : R. Costin

Foto : Agerpres

32 m; are o coroană bogată, susți
nută de un trunchi masiv cu dia
metrul de 2 m.

Molidul candelabru, denumit și 
„Regele brazilor", se află lingă șo
seaua Bistrița — Poiana Stampei, 
între localitatea Mureșenii Bîrgău- 
lui și Tihuța. Particularitatea aces
tui molid nu este atît volumul 
— este înalt de 25 de m, cu dia
metrul de 50 cm — ci forma sa pi
ramidală, pe care i-o dă conforma
ția deosebită a ramurilor și rămu- 
relelor dispuse dichotomic.

Fagul împăratului (în fotografia 
de mai jos) aflat în apropierea loca

lității Baia de Arieș, impresionează 
atît prin înfățișarea sa măreață, cît 
și prin unele aspecte fiziologice in
teresante. Arborele nu-și leapădă 
frunzișul pînă primăvara, cînd în
cep să se deschidă mugurii noi. De 
aceea, i se mai spune și copacul cu 
„frunze veșnic verzi".

Gheorghe BREHARU 
profesor

Tipărituri 
ale muzeelor 
științifice

Activitatea editorială a muzeelor 
științifice va fi bogată în acest an. 
De pildă, Muzeul de artă populară 
al R.P. Romîne pregătește o culegere 
de studii și cercetări etnografice. Vo
lumul I va cuprinde monoglȚșdii, ca
taloage, plachete și album?.'"in pla
nul editorial al Muzeului de istorie 
a orașului București sînt incluse vo
lumele II și III ale lucrării „Mate
riale de istorie și muzeografie", vo
lumul II al culegerii „Cercetări ar
heologice în București" și o lucrare 
de sinteză „Istoria orașului Bucu
rești". Muzeul Satului va edita, în 
afară de un pliant, primul volum de 
prezentare a colecției muzeului și 
monografii despre satul Moișeni din 
Țara Oașului, despre orașul Rădăuți 
și comuna Năruja din Vrancea.

Vor fi date la tipar și o serie de 
materiale istorico-literare despre 
Alecsandri, Bassarabescu, Cocea, la- 
cobescu, Voiculșscu, G. M. Zamfires- 
cu, existente în arhiva Muzeului lite
raturii romîne. Tot anul acesta vor 
mai fi editate pliante cu aspecte din 
Muzeul „Nottara" și Muzeul de artă 
populară „Dr. Minovici".

(Agerpres)

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romîne : Faust (orele 19,30). Tv -ktrul 
de stat de operetă : Suflet de artist 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (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. .Al. Sahia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor ’ (orele
19,30).  Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Hipnoza (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Omul care s-a transformat in cîine 
(orele 20). Teatrul pentru copii (Str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24) : Harap Alb 
(orele 16). Teatrul evreiesc de stat: 
Spectacol de pantomimă și dans (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei nr. 18) : Năzbîtiile lui Țăndă
rică (orele 16). Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănase (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20), (sala Victoria) : Carna
val la Tănase (orele 20). Ansamblul artis
tic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : Așa 
se joacă pe la noi (orele 20). Circul de 
stat : „Vitoșa" spectacol prezentat de 
circul din R. P. Bulgaria (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Regina clntecelor : Patria (8,45 ; 11 ; 

13,30 ; 16 : 18,45 ; 21,30), București
(9,30 ; 11,45 : 14 ; 16.30 ; 18.45 ; 21), Excel- 
sior (10,15 ; 12.45 ; 15.15 ; 17,45 ; 20,15),
Feroviar (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30),
Melodia (9,15; 11.30; 14; 16,30; 19; 21.15),
Modern (8,30; 10,45; 13; 15,30; 17,45; 20).
Mofturi 1900 : Republica (0; 11,45; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Buzeștl (13,45; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15; 20,30). Strigătul
Corlei : Luceafărul (9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21). Vîrsta de aur a comedie! : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Legea și forța : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16; 18,45; 21). Patru 
fete Intr-o curte : Festival (10; 12; 14; 
16; 18,15: 20.30). Grivița (10: 12: 14; 16; 
18,15: 20.30), Flacăra (15,45; 18; 20,15). 
Cine-1 criminalul ? — cinemascop : Vic
toria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45), Volga 
(9.45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21). Tovarășii : 
Central (10; 12,30;' 15,15; 18; 20,30), Arta
(10; 16; 18,15; 20,30). Hatari (ambele serii): 
Lumina (10; 13.15; 16,30; 20). tnttlnlre cu 
spionul : Union (16; 13.15; 20,30). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Nevasta nr. 13 : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Aurora (9: 11.15; 13,30: 16; 
18,30; 21). 30 de ani de veselie : Timpuri 
Noi (10; 11.45: 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20.45). 
Cronică cubană : Giulești (10; 12,30; 15; 
17,30; 20). O stea cade din cer — cine
mascop : înfrățirea între popoare (9,45; 
16,30; 18,30; 20,30), Lira (10.30; 14.15; 16.30; 
18,45: 21), Pacea (11; 15,45: 18; 20,15).
Paula captivă: Cultural (15,30; 18; 20,30). 
Roșu și negru (ambele serii) : Dacia (9,30; 
13; 16,30; 20). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Crîngași (16;
19.30) . Zborul întrerupt : Bucegl (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Titanic va!s: 
Unirea (16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18,30; 
21). Un enoriaș ciudat : Tomis (10; 12: 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Miorița (10: 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Viață ușoară : vitan (15; 17; 
19; 20,45). Ah, Eva ! : Munca (10,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cel mai mare spectacol: 
Moșilor (10,30; 14,30; 17,30; 20,30). Cu mii- 
nlle pe oraș : Cosmos (16; 18; 20). Vremea 
paginilor : viitorul (15,30; 18; 20,30). La 
patru pași de infinit : Coientina (18; 
18,15; 20,30). Sărutul : Rahova (16; 18,15;
20.30) , Ferentari (16; 18,15; 20.30). Căpitanul
Fracasse — cinemascop : Progresul (11,Sțl- 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Micul pescar y 
cinemascop : Flamura (10; 12; 16; 18>
20,15). Cartouche — cinemascop : Drumul 
Sării (11; 15; 17,30; 20). Ghinionistul: 
Cc‘"oceni (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică 

la televiziune : Ciclohexanul, de ing. 
Ion Ghejan, candidat în științe teh
nice, director adjunct științific la Insti
tutul petrochimic-Ploiești. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Știți să 
desenați, copii ? „Hoțul" — povestire de 
T. Arghezi. Desenează Iurie Darie. 19.30 
— Pentru copii — filmul „Licurici". 
19,40 — Jocuri pe nisip — film de ani
mație. 20,00 — Emisiune de teatru „Farsa 
jupînului Pathelin" și „Căsătoria silită". 
In pauză : Poșta televiziunii. In înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținuȚ- 

umedă și a continuat să se răcească 
ușor. Cerul a fost acoperit. Au căzut 
precipitații locale mai ales sub formă 
de ninsoare In Banat, Ardeal și Moldova 
și lapovltă și ploaie în celelalte regiuni, 
exceptînd Dobrogea. Local în estul tării 
s-a semnalat ceață. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul nord-est. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre 5 grade la Joseni, Blaj, Bălleștl, Bu- 
dești șl Hîrșova și minus 2 grade la Su
ceava, Rădăuți și Avrămeni. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă și rece, cu 
cer acoperit. Au căzut precipitații sub 
formă de lapoviță și ploaie. Vîntul a su
flat slab pină la potrivit din sectorul 
nord-est. Temperatura maximă plus 
4 grade.

Timpul probabil pentru următoarele 
3 zile : Vreme relativ rece. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în sudul țării 
unde va ninge local. în rest — ninsoare 
cu totul izolată. Vîntul va sufla potrivit 
din nord-est. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse Intre minus 10 și 
zero grade, iar maximele între minus 5 
și plus 5 grade, local mai ridicate la 
sfirșitul intervalului. In București : Vre
me relativ rece. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Va ninge slab. Vînt slab 
pînă la potrivit, predomlnînd din est. 
Temperatura staționară la început, apoi 
In creștere ușoară.
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INSTANTANEE
Schimbul de noapte

Sofii Constantin și Stela Gherghelescu, muncitori, la secția nr. 28 Bacău

Comuna Ciocănești, regiunea Suceava

Ceieristul Gheorghe Marin, cîteva minute înainte de plecarea trenului

Cetățenii romîni aflați peste 
hotare’— personalul diplomatic, 
al agențiilor economice, tehni
cieni,, studenți, turiști etc. — au 
votat la: ambasadele și legațiile 
R. P. Romine. In sediile oficiilor 
diplomatice,’ pavoazate sărbăto
rește, au fost amenajate secții de 
votare.» Pentru Marea Adunare 
Națională, . cetățenii romîni de 
peste hotare au avut candidat al 
Frontului Democrației Popu
lare pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Din relatările corespondenților 
noștri spicuim cîteva declarații ale 
participanților Ta vot.

La Moscova, ■ Ovidiu Marina, 
conferențiar la Institutul de me
dicină din București, care își sus
ține aci teza de doctorat în științe 
medicale, a spus : „Votul pe care 
l-am dat Frontului Democrației

Votînd peste hotare
Populare, candidatului nostru, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
este mărturia nețărmuritei încre
deri în partid, care ne conduce 
spre realizări ce schimbă de la an 
la an înfățișarea patriei noastre. 
Condițiile create muncii științifi
ce în țara noastră au deschis largi 
posibilități pentru afirmarea va
lorilor ei.

Profesorul emerit, dr. ing. Do
rin Pavel, laureat al Premiului 
de Stat, după ce a votat la amba
sada din Sofia a declarat: „în 
memorie mi se perindă acum 
vastul șantier al patriei noastre 
socialiste și îndeosebi construcți
ile hidroenergetice la care mi-am 
adus și eu contribuția. Cu toate

La Republica, marile ierestre sînt 
luminate fluorescent. Uzina lucrea
ză. Focul din cuptoare arde con
tinuu. Schimbul de noapte se pre
gătește de plecare. Oamenii sînt 
îmbrăcați cu îngrijire, ca într-o zi 
deosebită din viața lor.

In fața unei oglinzi, în sala de 
baie de lîngă 
laminoare, cîțiva 
inși.

— Bună dimi
neața. Vă gătiți?

— Mergem la 
vot, ne răspunde 
unul din ei, lăcă
tușul Nicolae 
Ștefan. Eu am să 
trec mai înainte 
pe acasă, ca 
să-mi iau soția. 
Așa ne-am înțe
les de aseară. 
Locuiesc pe a- 
proape, în car
tierul 23 August.

Printre cei de 
față, la discuție 
sînt și doi „Tu- 
dori", de aseme
nea, muncitori la 
latninorul de 6 
țoii. Unul din ei, 
Tudor Turloi, lă
cătuș, ne spune :

— Eu am întîl- 
nire cu vecinii Tudorii la locul de muncă

Întîi au votat mirii Glorie maternă
Negrești. Orașul părea liniștit. 

Deodată, pe strada principală, au 
izbucnit „țîpuriturile" oșenești. 
Două nunti, venind din sensuri 
opuse, se îndreptau cu mare alai 
spre secția de votare numărul 2. 
Primii au ajuns mirii Maria și 
Gheorghe Silaghi. Ea e membră a 
cooperativei agricole de producție. 
El — muncitor la întreprinderea 
de industrie locală „Oșana“. Amîn- 
doi votează pentru prima oară. Au 
sosit apoi și tinerii Irinca și Va- 
sile Boje, ambii țărani cooperatori, 
în fața secției de votare, după ce 
mirii și nuntașii și-au dat votul 
candidaților F.D.P., viorile au în
ceput să cînte și s-a încins o horă. 
S-au prins la joc, laolaltă, cela 
două nunți.

I. VLANGA

Cartea cea nouă a Clopotivei
La Clopotiva, în plină Țară a Ha

țegului, țăranul cooperator Petre 
Blidaru mi-a povestit, în fața sec
ției de votare, următoarele :

„Acum vrbo 25 de ani a venit 
la noi, la Clopotiva, un profesor de 
la București. Se zvonea că scrie o 
carte despre satul nostru. Ne-am 
mirat foarte. Cărțile vorbesc doar 
de lucruri frumoase ; la noi nimic 
nu era frumos, în afara Retezatu
lui care țîșnește mîndru în sus, 
chiar din marginea satului. Profe
sorul a stat cîteva luni și a scris o 
carte groasă de un lat de palmă : 
că satul era prăpădit și că altă casă 
mai acătării decît crîșma nu ve
deai în cuprinsul lui, că nu știm 
ce-i slova, săpunul și doctorul, că 
mincăm pită din an în ipaști și cîte 
altele. Ce-i drept, cam avea drep
tate.

Cartea a rămas uitată și nu 
ne-am adus aminte de ea decît în 
'45, in primăvară. Venise la pu
tere guvernul Petru Groza și în
cepuse și la noi împărțeala pă- 
mintului la țărani. Cîțiva acti
viști de la partid și de la Fron
tul Plugarilor au dat de cartea a- 
ceea intr-un colț prăfuit la -primă

In decor de ghiocei
Salul Zorile este așezat între povâr

nișurile deluroase ale raionului Adam
clisi. Ne întîmpină un convoi de ma
șini. Cooperatorii . de . aici, merg in co
muna Adamclisi, cale de doi kilometri,' 
pentru a vota.

Dintre cei care coboară din mașină 
ne atrage atenția un grup. „Șeful" 
grupului, un băfrîn de aproape 80 de 
ani, Stan Olescu, a venit să voteze cu 
întreaga familie. Trei generații. Mezina 
familiei, Victorifa Olescu, votează pen
tru prima dată. „Este elevă în clasa 
a Xl-a a școlii medii din comună și .vrea

că am o yîrstă înaintată, voi fi 
neobosit alături în muncă de tî- 
năra generație constructoare ,a. 
vieții noi".

Printre cetățenii romîni aflați 
în Grecia se numără inginerul 
Stoian Gheorghe de la Uzinele de 
tractoare din Brașov. „Am venit 
aici cu tractoarele noastre U-651 
și U-650 pentru a fi încer
cate la Institutul grec de mecani
zare a agriculturii, în vederea in
troducerii lor pe piața Greciei — 
a spus ing. Stoian Gh. Rezultatele 
încercărilor de pînă acum ne-au 
mulțumit atît pe noi cit și pe gaz
de care au apreciat că tractoare
le fomînești se situează la nivelul 
celor mai noi cerințe ale tehnicii 

din bloc la ora șapte și jumătate. Ca 
să mergem împreună la vot. Lo
cuiesc în cartierul Balta Albă. Sînt 
foarte mulțumit. Avem aici tot ce ne 
trebuie.

Celălalt Tudor, de față la discu
ție, Tudor Dobre, șef de echipă, a 
adăugat :

— Din rîndul 
nostru, în acești 
ani s-au ridicat 
oameni de nă
dejde, care ne 
fac cinste. Numai 
din secția noas
tră au fost pro
puși să fie aleși 
deputați în sfatul 
popular orășe
nesc sau raional 
patru tovarăși 
de-ai noștri.. In- 
troducînd buleti
nul în urnă, eu îi 
votez și pe ei, ca 
și pe toți cei 
care vor lua par
te mîine la con
ducerea treburi
lor obștești.

Am plecat din 
uzină o dată cu 
ei. Schimbul de 
noapte de la Re
publica mergea 
să voteze 1

N. VASILE

. ...Intîmplarea a făcut ca Polixenia 
Mirea să se afle și în ziua alegerilor 
din acest an, ca și acum patru ani, 
ia Predeal, bucurîndu-se de o bine
meritată odihnă.

Pe pieptul Polixeniei Mirea stră
lucește ordinul „Gloria maternă". 
Aflu că a născut și crescut zece 
copii — cinci fete și cinci băieți — 
care sînt azi toți calificați în diferite 
profesiuni și se bucură de o stare 
materială bună.

.— Dacă am venit atît de devreme 
la, votare, îmi spune tovarășa Mirea, 
e pentru că vreau să fiu printre 
primii ce își dau votul pentru rându
ielile acestea noi, în care am asi
gurată o bătrînețe liniștită, fără 
griji, și în care copiii, nurorile, gi
nerii, nepoții mei trăiesc o viață așa 
cum le-am dorit și le doresc în vise
le mele cele mai luminoase de 
mamă.

C. CĂPRARII

rie. Printre ei era și Dumbravă Io- 
viță, candidatul nostru de astăzi 
pentru Marea Adunare Națională, 
care ne-a spus : „Vom scrie și noi 
o carte despre Clopotiva, dar nu 
ca asta veche ci despre tot ce s-o 
face în comună de acum încolo.

Multe am mai scris noi, clopoti- 
venii, la noua carte. Pe ulițe am a- 
șezat casele astea noi, mai arătoa
se ca alea de pe vremuri ale crîș- 
marului. Ne-am făcut o școală, un 
cămin și un dispensar, avem doc
tori și sanitari. Am adus în case 
curent electric, radio. Copiii ni-s 
sănătoși și umblă la școală. Fecio
rul meu a ajuns maistru la lami- 
noarele de la Hunedoara. Altul e 
la facultate. Pe mine și pe alți ță
rani cooperativa noastră de produc
ție ne-a trimis anul trecut în ex
cursie prin țară.

Uite, de aceea ne-am gătit de 
sărbătoare, ne-am coborît de pe 
coclaurile Retezatului, noi toți clo- 
potivenii, și am votat pentru fie
care rînd din cartea pe care am 
scris-o, dar mai ales pentru ce vom 
scrie în filele ei mîine".

L. VISKI

să se facă chimisfă". Bunicul Olescu, 
care și-a prezentat în felul acesta ne
poata, a zîmbit: „Ce condiții minunate 
au acum acești copii!".

La Șipote, secția de votare era îm
podobită original, cu gust. De jur îm
prejurul încăperii glastre cu ghiocei — 
simbol . al primăverii și înnoirii. Pe 
fundalul unui covor care acoperea un 
întreg perete — stema țării. Aici, pînă 
la ora 9, toți locuitorii satului și-au 
depus, în urnă buletinele de vot.

V. MIHAI

mondiale. Acesta este unul dip 
rezultatele politicii de industriali
zare socialistă a țării, înfăptuită 
consecvent de partidul și guver
nul nostru. Pentru întreaga politică 
de înflorire a patriei noastre mi-am 
dat votul F.D.P.".

Prof. dr. Marin Voiculescu, 
decanul Facultății de medici
nă din București, se află la 
Paris, după ce a ținut o serie de 
conferințe medicale la Liege, în 
Belgia. „Am considerat acest vot, 
spune dîn.sul, ca o manifestare de 
recunoștință sinceră și de prețuire 
pentru întreaga politică internă 
și externă a partidului și guver
nului nostru. De aci, din străină
tate, doresc să subliniez rezulta
tele acestei politici care a dus la 
o creștere fără precedent a presti
giului Romîniei".

Dialog
(Urmare din pag. I-a)

Ptiu... Bine că acele timpuri au mu
rit.

Spun: — Ați ajutat și voi la 
moartea și la înmormîntarea lor.

— Și aceasta toi Partidul a făcut-o... 
Noi... Noi am dat o mină de ajutor.

— Da, zic, aji dat o mină de aju
tor, dar...

Nu mă lașă să-mi duc pînă la capăt 
fraza.

— Noi... noi romînii, muncitori și ță
rani, cărturari și necărturari, noi, măi 
tovarășe, noi am avut noroc cu Parti
dul ^omuniștilor... Cu Partidul Comu
niștilor. Fără Partidul Comuniștilor pe 
noi, făranii, ne-ar fi mîncat și acum 
boierii și logofeții boierilor, muncitorii 
s-ar afla tot la cheremul patronilor iar 
cît despre voi, cărturarii, ce să spun : 
ați fi rămas în vecii vecilor cerșetori 
în haine negre...

Este uimitor cît de repede și cît de 
deplin s-a trezit tara. Ziarele, radioul, 
televiziunea au. pătruns pretutindeni, 
uneori cu mult înaintea cărfii. Oamenii, 
mari și mici, știu ce se întîmplă în țară 
și pe glob, cunosc marile probleme care

Secfia de iinisaj de la Uzina „Strungul" din Arad (Foto : Agerpres)

MARCĂ ARĂDANĂ
Cartea de vizită a uzinei: „S.N.-

400". Reportajul nostru începe, de 
fapt, la București, într-un birou mo
dern, pe bulevardul Magheru, la 
„Mașinexport". Redăm, pe scurt, afir
mațiile specialistului, pe care l-am 
consultat, ca o introducere în temă : 
„Uzina arădană „Strungul" exportă 
mașini-unelte în peste 30 de țări, între 
care: Cehoslovacia, Polonia, Egipt, 
Iran, Suedia, Turcia, Belgia, Irak. 
Care e explicația ? Strungurile romî- 
nești se impun, prin calitățile lor, în 
competiția de pe piața internaționa
lă. De pildă, unul din produsele cele 
mai frecvent cerute, strungul S.N.-400, 
este apreciat ca o mașină robustă, 

I care „trage bine", avînd un motor 
puternic. El corespunde unor multi
ple exigențe : diversitate de prelu
crări, precizie, productivitate, întrucît 
are avansuri rapide și comenzi 
centralizate. Numai în cursul anu
lui 1964, strungul acesta a fost 
expus la tîrgurile internaționale de 
la Izmir, Utrecht, Helsinki, Tripoli, 
Alger, Casablanca, Damasc. Apre
cierile la adresa lui au fost bune. 
Și faptul că între anii 1959—1964 ex
portul de strunguri romînești a cres
cut de 4,3 ori e o dovadă în acest 
sens, confirmată de realitate".

Și asțfel, puși în temă, am luat 
drumul Aradului.

17 539. Am notat această cifră de 
la bun început, fiindcă are un tîlc al 
ți. Ea reprezintă numărul strungurilor 
fabricate în anii puterii populare de 
uzina arădană pînă la 1 ianuarie 1965. 
Cineva, un tehnician amator de cal
cule, a socotit pe ce distanță s-ar 
înșira toate aceste mașini-unelte, a- 
șezate cap la cap. Rezultatul, expri
mat în kilometri, e impresionant. 
Dar și mai impresionantă este dis
tanța istorică, socotită în sporul de 
tehnicitate, pe care l-a străbătut uzi
na de la strungul numărul 1 și pînă 
la strungul care depășește cifra de 
17 mii și cinci sute, menționat mai 
sus. E un drum ascendent, asemănă
tor cu al întregii noastre industrii, la 
dezvoltarea căreia uzina arădană 
și-a adus partea ei de contribuție.

Sîntem la Arad într-o zi oare
care. O zi obișnuită, de muncă. 
Uzina, sub acoperișul prelung al 
halelor, freamătă surd, ca valu
rile unei mări nevăzute. înainte 
de a porni să le investigăm, de-a 
lungul fluxului de iabricație, luăm 
un interviu fulger inginerului-șef :

' — Care e problema cea mai im
portantă la ordinea zilei ?

— Calitatea. Ni se răspunde sim
plu și prompt. Asta nu înseamnă 
că ieri sau în urmă cu o lună n-am 
lucrat bine. Ci doar că ne străduim 
să lucrăm din ce în ce mai bine, să 
mergem în pas cu tehnica cea mai 
avansată. Concret, pentru 1965 : pro

uri electorale
frămîntă lumea contemporană și cunosc, 
mai ales, politica partidului și a sfatu
lui nostru. Intr-un sat am vorbit despre 
cîteva șantiere. Oamenii m-au ascultat, 
bineînjeles, însă pe urmă rni-au arătat 
că le cunoșteau ceva mai bine : lucra
seră acolo și acum, după scurta odihnă 
de iarnă, se pregăteau să plece spre 
alte coifuri ale tării unde urmează să 
se pună temelia altora.

— Să ne ajutați să construim un că
min cultural mai încăpător.

— Vrem mai multe cărți la bibliotecă.
— Mai multe și, dacă se poate, fil

me mai bune.
— Grăbifi să ajungă și la noi cu

rentul de înaltă tensiune.
— Radio.
— Televizoare.
Case noi și încăpătoare, confortabile 

și-au construit. Mobilă găsesc după 
pofta inimii în orașele apropiate și u- 
neori chiar la ei în comună. îmbrăcă
mintea și încălțămintea nu mai sînt 
probleme. Toate, sau aproape toate 
cererile pe care le-au făcut în convorbi
rile avute, s-au referit la îmbunătăfirea 
sau la sporirea mijloacelor de a-și îm- 
bogăți cunoștinfele, de a-și lărgi ori
zontul spiritual. Cum s-au schimbat

iecte simple, moderne, eficace. Pro
duse la nivelul acestor proiecte ; a- 
sigurarea celei mai mari precizii. Cu 
alte cuvinte tot calitate.

Ca în oricare uzină, „fluxul" în
cepe de la serviciile de concepție. 
Deși cunoaștem schema constructivă 
a mașinilor fabricate la „Strungul", 
nu le-am ocolit. Aveam pregătită și 
pentru proiectanți o întrebare :

— Ce faceți pentru a veni în în- 
tîmpinarea tuturor exigențelor bene
ficiarilor ?

— Ceea ce am făcut pînă acum : 
reacționăm cît mai prompt. Fie că e 
vorba de îmbunătățiri structurale sau 
de detaliu. Dar să ne referim la fapte, 
întrucît am fost sesizați că se cer 
și strunguri cu distanțe mai mari 
între vîrfurile de prelucrare, am pus 
la punct o variantă a lui S.N.-400. îi 
spune S.N.-400 x 2 000. Ne preocupă 
în continuare și aspectul estetic al 
mașinii. Lucrul acesta nu e lipsit de 
importanță. Există, în genere, o ten
dință pe piața mondială ca nu nu
mai bunurile de consum, ci și ma
șinile să aibă forme plăcute, ar
monioase. în acest sens am adus 
modificări aspectului exterior al pă
pușii mobile și cutiei de viteze. Alte 
perfecționări, ca întărirea manetei de 
comandă la cărucior sau introduce
rea ghidajelor călite, sînt, de aseme
nea, în atenția noastră.

O călătorie „pe flux". Pătrundem 
în plină trepidație a halelor. Acolo 
unde strungul S.N.-400 capătă chip 
și formă, prin efortul entuziast ș_i 
creator al oamenilor în salopete. 
Sîntem în secția de prelucrări meca
nice. Am notat cu cîteva clipe mai 
înainte măsurile cu caracter mai ge
neral care au fost luate aici : „Asi
gurarea ritmicității prin introducerea 
programării producției pe om și ma
șină. Constituirea unui grup de teh
nologi pentru soluționarea probleme
lor operative. Nu se admite trecerea 
de la o mașină la alta a reperelor 
care nu corespund".

Acum ne îndreptăm către cîteva 
posturi-cheie, hotărîtoare în lupta 
pentru calitate. Iată un strung de 
înaltă precizie pentru corectarea fi- 
letului. Omul de lîngă el, un spe
cialist de mîna întîi, lucrează ca în
tr-un laborator. O construcție de me
tal, cu geamuri, protejează de im
purități această „mașină etalon" și 
menține temperatura constantă, pen
tru a nu-i permite abateri nici de 
ordinul cîtorva microni.

Remarcăm in continuare, printre 
șirurile de mașini în perpetuă miș
care, pe strungarul Gh. Ghiță. El 
execută, cu pricepere și măiestrie, ul
tima operație de rectificare a axului 
principal, piesă de mare importanță 
—• „inima strungului", cum i se spune 
aici, care asigură mersul corect și 

vremurile I... Și cum s-au mai schimbat 
și oamenii I...

înainte, celor mai mulji dintre lo
cuitorii satelor, și chiar ai orașelor, le 
era silă de politică. Mergeau la vot, 
votau cu unii sau cu alții sau își anu
lau votul și cu asta se chema că și-au 
îndeplinit obligațiile legale de cetă
țean.

Acum oamenii orașelor și ai satelor 
nu mai pot concepe viata lor fără po
litică. Prin cuvîntul politică ei înțeleg 
politica Partidului Comuniștilor, politica 
partidului care a adus independentă și 
suveranitate pentru statul nostru, poli
tica partidului care a făcut din noi to|i 
cetățeni liberi ai unei patrii libere, po
litica partidului care ne-a învățat să 
construim socialismul și să-l desăvîrșim, 
politica partidului care asigură țării 
noastre și poporului nostru un viitor fe
ricit, luminos.

Altă dată: ziua alegerilor era o zi de 
spaimă, în care nu știai ce te aș-, 
te aptă.

Acum ziua alegerilor a însemnat pen
tru întregul nostru popor o măreață zi 
de sărbătoare. De aceea, ea a fost în- 
tîmpinată pretutindeni cu voie bună, cu 
bucurie.

precis al întregii mașini. Și după ce, 
în continuarea „fluxului", trecem și 
de locul de muncă al lui Pavel Ro
senfeld, un excelent trasator, notăm 
drept primă constatare : „tehnică 
modernă, organizare și o bună cali
ficare a oamenilor".
. Bineînțeles că în acest succint 
film dedicat exigenței nu se poate 
să nu ne referim, măcar într-o sec
vență, la activitatea controlorilor de 
calitate. Interlocutorul nostru, de astă 
dată, este Handra Moise, șeful unei 
grupe C.T.C. la roți dințate. Om in 
puterea vîrstei, el a ajuns în acest 
post după ce a modelat zeci de ani, 
ca strungar de precizie, piesele pe 
care acum le verifică. îl caracteri
zează, pe lîngă aceasta, un simt 
mereu treaz al răspunderii. La „roți 
dințate" se lucrează angrenaje, așa 
că mai toate piesele au importanță. 
Dar mai bine să ne explice chiar 
Handra Moise :

— Vedeți pe cei care trec de la o 
mașină la alta ? Sînt așa-numitii con
trolori volanți. Ei verifică, la fața 
locului, dacă prelucrările se execută 
conform documentației. Fiecare a ze
cea sau a cincisprezecea piesă le 
trece prin fața ochilor, chiar în tim
pul lucrului. în felul acesta ei sînt 
mereu „pe fază". Desigur că, în fi
nal, absolut toate piesele sînt supuse 
controlului. Avem la dispoziție apa
rate de verificat moderne. Avem și 
specialiști buni. Și apoi sîntem con- 
știenți cu toții de răspunderea 
noastră.

Ne continuăm itinerarul „pe flux*, 
pînă în hala de montaj. După efec
tuarea probelor de precizie urmează 
ultima toaletă, la finisaj, executată 
cu atîta migală încît suprafața exte
rioară a mașinii capătă luciul unei 
oglinzi, în care îți poți vedea chipul.

Așa arată orice strung pe care îl 
expediem, ca și cum l-am trimite la 
expoziție, ne spune inginerul Ambro
zie Bălăneanu, șeful montajului. E 
lună.

Notăm aceste cuvinte, cît și numele 
celor întîlniți pe parcurs la montaj : 
Milan Popovici,’ Lazăr Ardeleanu, 
Dumele Sebastian, Kvasz Pavel, Hus 
Pascu, Bașișta loan, Ardeleanu Du
mitru. Acesta din urmă execută ope
rațiile finale de verificare a preciziei, 
care cer o deosebită îndemînare și 
tehnicitate. Tot el a însoțit strungurile 
arădane la diferite tirguri internațio
nale, pentru a face demonstrații 
practice în fața vizițatorilor. Anul 
trecut a fost la Tripoli și la Viena.

— Cei care achiziționează strun
gurile noastre au cuvinte bune la a- 
dresa lor, ne spune Ardeleanu. Și cu 
această replică simplă, dar semnifi
cativă, ne încheiem suita de instan
tanee de la „Strungul".

Vasile NICOROVICI
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ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ
Este posibilă via fa 

fără oxigen

și carbon?
• Ipoteze de biochimie extraterestră • Flu- 
orul și amoniacul — medii de viață • Un 
înlocuitor al carbonului : siliciul • Des
fășurarea proceselor vitale la plus 200 și 
minus 200 grade

U Itrasunetu L 
în construcții

Fără oxigen, desigur că nu ne 
putem imagina viața. In lipsa lui, 
este bine știut, orice viață se stin
ge. Dar totuși, nu s-ar putea ca un
deva în univers, pe alte corpuri ce
rești, să existe forme de viață, con
struite de natură în alt fel decît 
cele terestre ? Să fie oare natura ne
voită să repete mereu și peste tot 
aceeași schemă ?

Să cercetăm puțin viața, așa cum 
există ea pe planeta noastră. La 
temelia ei se află, indiscutabil, car
bonul. Nu există moleculă organică 
fără atom de carbon. Caracteristica 
acestui atom este prezența în înve
lișul său exterior a patru electroni. 
Aceștia au permanenta tendință de 
a se uni cu alți patru electroni, a- 
parținînd atomilor altor elemente, 
pentru a forma împreună fel de fel 
de combinații chimice. Apar astfel 
lanțuri lungi de molecule, cu puter
nice legături între atomii de carbon, 
dar cu legături mai slabe în ce pri
vește atomii altor elemente. Din a- 
ceastă cauză atomii sau grupările 
de atomi ce se atașează lanțurilor 
din atomi de carbon se pot des
prinde destul de ușor și înlocui cu 
altele. Deci o anumită stabilitate, cît 
și capacitatea de modificare și refa
cere, tocmai ceea ce este necesar ca 
să se poată desfășura procesele vi
tale.

Aceste procese presupun însă ca 
moleculele care urmează să parti
cipe Ia reacțiile biochimice să dis
pună de o anumită mobilitate. In 
corpuri solide, această mobilitate a 
lor este redusă, în gaze — mult 
prea mare, deși în gaze s-au obți
nut experimental unele combinații 
organice foarte simple. Condițiile 
cele mai prielnice le oferă, firește, 
mediul lichid, diferite soluții apoase 
cu viscozitate redusă. Mediul lichid 
asigură moleculelor mobilitatea ne
cesară, iar ca rău conducător de 
căldură, oferă vieții incipiente pro
tecția necesară împotriva unor sal
turi bruște de temperatură. Intrucît 
apa satisface aceste și alte cîteva 
eerințe, viața a luat naștere în apa 
mărilor. Chimia vieții terestre este 
deci chimia carbonului și a soluți
ilor apoase.

Cum ar putea să se prezinte însă 
viața în alte condiții decît cele te
restre ?

Imaginația unor scriitori, cărora 
nu li se pot contesta anumite cu
noștințe de chimie, a și plăsmuit o 
lume în care rolul apei, ca mediu 
lichid, revine acidului fluorhidric, 
deoarece are proprietăți electrice și 
termice foarte apropiate de ale 
apei. S-ar putea construi astfel o 
schemă a vieții pe bază de acid 
fluorhidric, înlocuindu-se oxigenul 
cu fluorul, iar gruparea hidrogen- 
oxigen (hidroxil) cu hidrogen-fluor. 
„Ființele" de pe o planetă în care 
ar exista „viață pe bază de fluor' 
ar respira deci fluor, ar bea acid 
fluorhidric, ambele toxice pentru 
viețuitoarele de pe Pămînt. Viața a- 
ceasta ar putea să existe la tempe
raturi cu totul diferite de cele de pe 
Pămînt, dat fiind că acidul fluorhi- 
drie se topește la —83" și fierbe la 
-ț-20". Ființele ipotetice de pe o a- 
semenea planetă nu s-ar resimți 
deci prea mult la temperaturi sub 
—-100". In unele planete, este cert, 
există asemenea temperaturi. Nu 
știm însă dacă în aceste corpuri 
cerești există și abundență de fluor 
și celelalte condiții care ar face po
sibilă apariția „vieții pe bază de 
fluor". Alexandru BARBU

In laboratorul de biochimie vegetală al Institutului de biochimie al Aca
demiei R. P. Romine se studiază echilibrul apei în frunzele plantelor

O ipoteză mai apropiată de rea
litate pare a ii „viața pe bază de 
amoniac", amoniacul fiind foarte 
răspîndit în atmosfera planetelor 
mari, a lui Jupiter de pildă. Acestor 
forme ale vieții ar trebui de aseme
nea să le priască temperaturile 
joase, amoniacul fiind lichid între 
—78" și —33" (în condițiile terestre). 
Amoniacul are și însușirea de a fi 
un bun solvent, elementele necesa
re vieții putînd exista în el fie în 
formă pură, fie de combinații. Spre 
deosebire de viața pe bază de 
fluor, cea pe bază de amoniac nu 
este cu totul străină vieții de pe Pă
mînt. Una din principalele compo
nente ale proteinelor și aminoacizi- 
lor tereștri este tocmai gruparea a- 
minică (NHs), rezultată din amo
niac. Intre viața terestră și cea 
pe bază de amoniac ar putea 
să existe unele forme de tranziție. 
In unele laboratoare s-au efectuat 
experiențe, pe bază de descărcări 
electrice în amestecuri de amoniac, 
metan, vapori de apă și hidrogen 
— asemănătoare în ce privește 
compoziția cu atmosferele planete
lor mari și atmosfera primară a 
Pămintului — obținîndu-se unii ami- 
noacizi simpli și combinații înru
dite lor. Iar aminoacizii sînt compo
nent ai proteinelor, substanțe spe
cifice vieții. Este deci posibil să fi 
apărut cîndva două linii ale vieții : 
una pe bază de apă, alta pe bază 
de amoniac.

In Cosmos ar putea exista de alt
fel și alte medii care să îndepli
nească rolul apei terestre, cu pro
prietăți superioare sau inferioare ei. 
La temperaturi de la 0" pînă la 
—100", ar prezenta probabil interes 
bioxidul de sulf, degajat din abun
dență în erupții vulcanice. La tem
peraturi sub —100", oferă proprie
tăți asemănătoare cu apa oxidul 
de fluor, care rămîne lichid între 
—224" și —146". Este însă greu să 
ne imaginăm viață la —200", deoa
rece la această temperatură legă
turile între atomi devin atît de pu
ternice, încît molecula nu mai in
tră în reacții chimice.

Atît despre apă. Care ar putea fi 
însă înlocuitorul carbonului ? In 
principiu, gazele inerte, despre care 
se credea pînă nu de mult că nici 
nu ar putea să intre în combinații 
chimice. Recent, s-a dovedit că la 
temperaturi joase se pot forma lan
țuri moleculare avînd la bază com
binații fluorurate ale gazelor inerte, 
asemănătoare cu lanțurile formate 
de carbon, suficient de stabile și 
mobile.

La temperaturi înalte, analogii 
carbonului sînt alții : siliciul și ger
maniul. Ambele, la fel ca și carbo
nul, au patru electroni în învelișul 
lor atomic exterior, dornici să se 
combine cu alți atomi. Spre deose
bire de germaniu, siliciul este foarte 
răspîndit în Cosmos. La temperaturi 
obișnuite, combinațiile silico-organi- 
ce sînt puțin active. Ele pot desfășu
ra însă o activitate chimică ridicată, 
specifică vieții la 200—400". Ar fi 
deci o formă de viață în mediu in
candescent, în foc 1

Care din aceste posibilități exis
tă în Univers ? Aceasta nu se știe 
încă. Extinzîndu-și cercetările în 
Cosmos, omul ar putea să întîlneas- 
că forme de viață bazate pe feno
mene chimice diferite de cele de pe 
Pămînt. Cosmosul nemărginit îi mai 
rezervă multe surprize.

Cu ajutorul acestei mașini-unelte, un singur om poate prelucra piese de configurația și dimensiunile unor 
mari elice de vapor (Din revista „Industrial Electronics")

Din institute 
și laboratoare 
■ In laboratorul Combinatului de 

cauciuc sintetic Onești au fost re
zolvate în ultimul timp diferite proble
me științifice și tehnice legate de pro
cesele de producție. Pe baza ex
periențelor efectuate, la producerea 
catalizatorului K 5, utilizat în procesul 
tehnologic de fabricate a cauciucului, 
se folosesc în prezent diferite argile in
digene. La fabricarea divinilului se re
curge acum la un antipolimerizator de
numit „Spumatol", care reprezintă o 
fracțiune obținută din gudroane de fag. 
Rezultate bune au fost obținute și în 
ce privește înlocuirea unor produși auxi
liari întrebuințați în procesul de polime- 
rizare la fabricarea cauciucului. Alte lu
crări de laborator au avut ca scop stabi
lirea și îmbunătățirea parametrilor pen
tru diferite procese tehnologice, lărgirea 
gamei de sortimente, realizarea unor 
produse noi. Planul de cercetare pe a- 
cest an prevede obținerea unor noi tipuri 
de catalizatori, a unor materiale rezis
tente la coroziune, a cauciucului cu ulei 
etc. Vor fi luate în studiu și probleme 
privind îmbunătățirea sau aplicarea unor 
metode noi de analiză, mai rapide și 
mai sensibile.

■ Catedra de mașini-unelte, scule și 
utilaj a Institutului politehnic din 

Iași a studiat, pe bază de convenție, îm
preună cu un obiectiv al fabricii de 
scule din Rîșnov, calitățile așchietoare 
ale burghielor .spirale fabricate de a- 
ceastă întreprindere. Aplicarea în prac
tică a rezultatelor cercetărilor a condus 
la mărirea durabilității acestor scule și 
la micșorarea consumului lor specific în 
întreprinderile constructoare de mașini.

■ Centrul de documentare al in
dustriei petrolului și chimiei între

ține legături de schimb cu instituții si
milare din aproape 40 de țări. Bibliote
ca centrului dispune în prezent de circa 
40 000 cărți tehnice și peste 800 
colecții de reviste de specialitate. 
Pentru informarea curentă a specialiști
lor, lunar se editează 16 caiete care cu
prind noutăți din toate ramurile chi
miei și petrolului.

SCÎNTEIA ELECTRICA LA LUCRU
în industria prelucrătoare și a 

construcțiilor de mașini ciștigă tot 
mai mult teren procedeul tehnolo
gic de prelucrare prin electroero- 
ziune. în principiu el constă în înde
părtarea unui, anumit strat de metal 
cu ajutorul unor scîntei sau arcuri 
electrice provocate între piesa de 
prelucrat și un electrod vibrator de 
formă corespunzătoare. Metoda este 
indicată în special în cazul unor lu
crări de sculărie, și anume pentru 
realizarea unor piese cu profile com
plicate sau din materiale foarte dure, 
greu sau imposibil de prelucrat prin 
alte metode.

Descărcarea electrică utilizată este 
o scînteie a cărei durată variază în
tre o milionime și o zecime de miime 
de secundă. Această scînteie se for
mează între piesă și electrodul sculă, 
într-un lichid, în general petrol, care 
are rolul de a concentra efectul scîn- 
teii șl de a antrena particulele des
prinse. Ea are o mare putere instan
tanee și realizează un însemnat efect 
de distrugere prin eroziune. Efectul 
se datorează faptului că temperatura 
scînteii atinge circa 10 000°C, inten
sitatea curentului — mii de amperi 
pe milimetrul pătrat, iar în timpul 
descărcării, asupra piesei (pe supra
fețe foarte mici) se exercită presiuni 
de ordinul miilor de kilograme forță 
pe centimetrul pătrat. Acțiunea scîn
teii poate fi dirijată astfel încît uzu
ra să aibă loc mai mult asupra elec

Vă informăm despre:
Vid și sudură

In tehnica modernă se recurge la 
noi metode de sudură. Cea nuclea
ră are ca obiect să îmbine două 
suprafețe eterogene, de pildă un 
metal cu un material plastic. Pe 
cele două fețe ce trebuie sudate se 
aplică litiu sau bariu. Apoi zona de 
îmbinare se supune iradierii cu 
neutroni lenți. Se produc reacții nu
cleare cu degajarea unei mari ener
gii calorice. Temperatura ridicată, 
care nu durează decît cîteva miliar- 
dimi de secundă, este suficientă pen
tru ca suprafețele să se sudeze. Se 
pot realiza însă îmbinări sudate și 
atunci cînd două metale sînt pur și 
simplu puse în contact în vid înalt. 
Acest fenomen este posibil datorită 
sublimării, favorizată de vid, care 
face să dispară micile urme de oxizi 
sau de alte produse de corodare de 
pe suprafața metalelor. Sub această 
formă se manifestă extrem de marea 
reactivitate a metalelor de îndată ce 
ele sînt debarasate de pelicula pro
tectoare ce apare în mod obișnuit pe 
suprafața lor.

Energia electrică 
din valurile mării

în portul mexican Acapulco au 
intrat recent în funcțiune instalații 
care transformă energia valurilor 
mării în energie electrică. Presiunea 
valurilor mării pune în mișcare o 
instalafye care acționează ca pistoa
nele mașinilor cu aburi.

„Cuțitul" cu plasmă
După cum relatează ziarul „Zycie 

Warszawy", în R. P. Polonă se pro
duc în prezent diferite scule cu 
plasmă de azot pentru prelucrarea 
metalelor. Așchierea metalului cu un 
asemenea „cuțit" se face cu viteze de 
30—500 cm pe minut. Pot fi prelu
crate piese din oțel inoxidabil, cupru 
și aluminiu. De asemenea, cu ajuto
rul unor arzătoare cu plasmă de ar

trodului constituit de piesa de pre
lucrat.

Cum se realizează acest lucru ? De 
obicei cu ajutorul a două circuite, li
nul constă dintr-o sursă, o rezistență

Schema de principiu a prelucrării 
prin electroeroxiune: 1 — electrodul- 
sculă ; 2 — piesa de prelucrat; 3 — 
mediu lichid dielectric ; 4 — dispo

zitiv de reglare 

și un condensator care se încarcă de 
la sursă. Al doilea este un circuit de 
descărcare, care pe lingă condensa
tor include scula vibratoare și piesa 
de prelucrat. Acestea două din urmă 

gon se pot aplica acoperiri termore- 
zistente pe metale și alte materiale. 
Aceasta permite acoperirea cu mate
riale dure a porțiunilor de frecare ale 
motoarelor cu ardere internă, călirea 
pieselor care funcționează în perma
nență la temperaturi înalte etc.

Acest mic „elicopter" realizat în 
S.U.A. s-a ridicat pînă la înălțimea 
de ÎS m, fără a avea la bord nici 
cea mai mică sursă de energie. 
Forța de propulsie i-a fost furnizată 

de pe sol prin unde radio

Competiția metalelor
ln diferite laboratoare se studiază 

în prezent o nouă formă de plumb, 
care are proprietăți interesante. 
Plumbul, în ciuda rezistenței sale la 
corodare, nu este folosit în tehnică 
decît in mod limitat din cauza ma- 
leabilității sale, a slabei rezistențe la 
tracțiune și a faptului că el „obo
sește". Aceste caracteristici pot fi a- 
meliorate transformând plumbul în 
pulbere, oxidînd suprafața granule
lor și apoi aglomerînd pulberea din 
nou pentru a sfărîma straturile de 
oxid. Se obține astfel un material su
perior tuturor aliajelor de plumb cu
noscute.

constituie de fapt electrozii în
tre care periodic, în momentul 
apropierii lor, prin descărcarea 
condensatorului, se formează scîn- 
teia. Electrodul-sculă vibrează axial 
în limitele a 2 milimetri (mișca
rea vibratori® fiind creată de obicei 
de către un electromagnet), atingînd 
periodic piesa de prelucrat. Electro
dul-sculă constituie catodul (polul 
negativ) iar electrodul-piesă anodul 
(polul pozitiv). Scula se confecțio
nează dintr-un material bun condu
cător de electricitate, în general 
cupru sau alamă, care prezintă 
și avantajul unei prelucrări ușoare 
și ieftine. Acest lucru e foarte im
portant căci uzura electrozilor este 
mare și în cazul uzinării pieselor 
complicate este necesară executarea 
unei întregi game de electrozi pen
tru o singură prelucrare.

Prin electroeroziune pot fi prelu
crate toate materialele conducătoa
re de electricitate și semifabricatele 
obținute prin diferite procedee teh
nologice (turnare, forjare, laminare, 
prelucrări prin așchiere etc.). Se re
comandă însă o deosebită atenție la 
prelucrarea pieselor călite, la care 
din cauza tensiunilor interne pot a- 
părea microfisuri sau chiar fisuri.

Descărcările sub formă de scîntei 
topesc și îndepărtează milioane de 
particule de metal, produc pe supra
fața piesei de prelucrat minuscule 
cratere de formă semisferică, dimen
siunile acestora depinzînd de carac

Executarea construc
țiilor din prefabricate a 
luat o foarte mare dez
voltare în ultimii ani. In 
vederea creșterii produc
tivității și a rentabilității 
întreprinderilor și poli
goanelor de prefabricate, 
specialiștii au studiat, 
printre altele, posibilită
țile de întărire rapidă 
a betonului. S-au folosit 
și se folosesc metode 
cum ar fi tratamentul 
hidrotermic, încălzirea cu 
raze infraroșii și, în ulti
ma vreme, tratamentul cu 
ultrasunete.

Ce fenomen fizic se 
produce în cazul tratării 
cu ultrasunete î

Gradul de măcinare a 
cimentului are o mare 
influentă asupra proprie
tăților lui. Cu cît un ci
ment este mai lin, cu atît 
în interacțiunea lui cu 
apa devirte mai activ, 
are proprietăți mai bune 
și acționează mai rapid

Durerea...
la microscop

la Institutul de hisfo- 
logie al universității din 
Stockholm, un grup de 
cercetători condus de 
profesorul Nils Ake Hil- 
larp. a elaborat o me
todă cu ajutorul căreia 
s-ar putea sesiza la mi
croscop modificările 
structurale provocate de 
anumite fenomene psihi
ce în sistemul nervos. 
Cercetările efectuate 
pînă in prezent asupra 
șobolanilor au arătat că 
durerea', furia, așteptarea 
sînt însoțite de o serie 
de fenomene și modifi
cări chimice în organism.

Se presupunea că anu
mite substanțe chimice, 
monoaminele, ar contri
bui Iu propagarea im
pulsurilor de-a lungul 
căilor nervoase. în une
le boli psihice sau neu-

în masa betonului și 0 
mortarului. Ultrasunetele 
au un elect de dispersa
re a pastei de ciment, 
fărîmifează granulele. 
Cum anume î Datorită 
faptului că acestea se 
găsesc într-un mediu de 
apă (pasta de ciment) și 
că sub acțiunea ultra
sunetelor participă la for
marea oscilațiilor ultra- 
sonice, se produc feno
mene intense de cavita- 
ție. Granulele de ciment 
acoperite cu o peliculă 
de apă sînt supuse la 
presiunea alternativa a 
undelor ultrasonice. în 
jurul granulelor de ci
ment, ca centre de cavi- 
tafie, apar bășici umplu
te cu aer și cu vapori de 
apă, presiunea în ele 
fiind mult mai mică decît 
presiunea statică din me
diul înconjurător. Ca re
zultat, se produce o 
împreunare bruscă și CU

rologice echilibrul aces
tor substanțe este însă 
tulburat, putînd fi in
fluențat sau restabilit 
prin acțiunea unor sub
stanțe medicamentoase.

Rolul monoaminelor 
este, între altele, să re
gleze reflexele pupilare, 
bătăile inimii, peristaltica 
intestinală și alte func
țiuni ale organismului. In 
mod normal, aceste sub
stanțe se află depozitate 
în celule speciale, fiind 
conduse de-a lungul fi
brelor nervoase spre „sta
fii finale", iar de acolo 
spre celule învecinate, 
în cazul cînd acest pro
ces este inhibat sau sti
mulat peste măsură, 
apar tulburări caracteris
tice. După cum arată 
ziarul „Die Welt“, cer
cetătorii au reușit să

Mașină specială de prelucrat prin electroerozlune

teristicile electrice ale scînteierii 
care le-a produs. Aspectul suprafe
țelor prelucrate prin electroeroziune 
este asemănător cu al unei suprafețe 
sablate mat. Gradul de netezime 
(rugozitatea) al acestor suprafețe nu 
poate fi însă apreciat corect cu aju
torul rugozimetrelor clasice, întru- 
cît forma microneregularităților di
feră de cea rezultată prin prelucrări 
mecanice obișnuite. în mod conven
țional s-a stabilit de aceea ca valoa
rea asperității, deci implicit și cali
tatea suprafețelor, să fie determinată 
prin distanța între vîrful și golul u- 
nui crater. Această valoare variază 
între 50 și 80 de microni la prelu
crări grosiere și coboară sub un mi
cron în cazul prelucrărilor de finisa
re. Precizia de execuție a pieselor, 
precum și fidelitatea reproducerii u- 
nui profil depind de precizia mașinii 
și a realizării electrozilor, de uzura în 
timp a electrozilor, de jocul dintre 
sculă și piesă, precum și de evacua
rea particulelor metalice rezultate 
în timpul prelucrării.

în procesul de electroeroziune 
poate avea loc o carburare a supra
feței metalului prelucrat și anume 
în urma precipitării hidrocarburile 
din lichid. Acest fenomen este a- 
vantajos în cazul prelucrării scule
lor, dar constituie un inconvenient 
dacă apare la organe de mașini la 
care o duritate prea mare a stratu
lui superficial nu e întotdeauna de 
dorit.

Prelucrarea prin electroeroziune se 
face de obicei pe mașini speciale. 
Părțile principale ale unei astfel de 
mașini sînt batiul, mecanismul de 
deplasare, baia de lucru, generato
rul de impulsuri electrice, instala
ția de pompare și regulatorul 

șoc a bășicilor și apar 
presiuni locale enori»’ de 
mari, de ordinul a 1 000 
pînă la 10 000 de atmos
fere. Acest șoc, acționind 
asupra granulei de ci
ment, o fărîmifează și 
cimentul devine cel puțin 
de două ori mai activ 
decît cel netratat cu 
ultrasunete.

Folosindu-se pasta de 
ciment activată cu ultra
sunete se obfin o mai 
mare rezistentă a betoa- 
nelor și structuri mai 
compacte. Se poate con
ta deci și pe o reducere 
a consumului de ciment, 
care atrage după sine 
reduceri ale prețului de 
cost.

In ramura construcții
lor, ultrasunetele au și 
alte perspective de vii
tor. Colectivele institute
lor de cercetare și din 
întreprinderile de execu
ție le acordă de aceea o 
tot mai mare atenție.

facă vizibile la micro
scop modificările chimi
ce și structurale legate 
de aceste tulburări. în 
experiențele lor, țesuturi 
extrem de fine au fost 
răcite la minus 180 de 
grade, expuse apoi unor 
puternice variații de tem
peratură și tratate cu for- 
malină. în preparatele 
microscopice, avînd gro
simea de cîteva miimi 
de milimetru, s-au putut 
observa modificări ca
racteristice, potrivit cu 
gradul de excitare a ele
mentelor nervoase.

Cercetătorii urmăresc 
în continuare să lămu
rească substratul chimic 
al fenomenelor psihice, 
precum și influenta a- 
cestora, la rindul lor, a- 
supra unpr reacții chi
mice din organism.

de avans. în cazul mașinilor uti
lizate la prelucrări mai simple 
poate lipsi mecanismul de depla
sare a mesei pe care se fixează 
piesa de prelucrat. Pentru prelu
crări prin electroeroziune se pot 
transforma de asemenea unele tipuri 
de mașini-unelte clasice. Cele mai 
ușor de adaptat sînt mașinile de 
găurit și cele de frezat.

Productivitatea realizată de ma
șinile de prelucrat prin electroero
ziune, măsurată în volumul așchii
lor rezultate, este cuprinsă între 5 
și 2 000 mm cubi pe minut. Aceste 
valori pot fi însă depășite în cjHul 
mașinilor specializate pentru degrc- 
șări.

Dintre lucrările de sculărie care 
se pot executa prin electroe
roziune amintim confecționarea co
chiliilor sau a matrițelor de turnare 
sub presiune, a matrițelor de ștan- 
țare și ambutisare, a filierelor cu 
profile complicate și neregulate din 
materiale foarte dure (carburi me
talice), prelucrarea găurilor de di
mensiuni foarte mici și cu adîncimi 
mari, găuri care pot fi de secțiune 
pătrată, triunghiulară sau oarecare 
etc. în afara sculăriilor, prin elec
troeroziune se prelucrează rotoarele 
turbinelor din oțeluri tratate termic 
și cu profile complicate, găurile du
zelor cu dimensiuni mici pentru mo
toare Diesel și în general găurile cu 
profile complicate, de formă elicoi- 
dală, fantele subțiri și adînci.

Domeniul de aplicare a prelucrării 
prin electroeroziune este deci des
tul de larg.

Ing. Marta SALCUDEAN 
Ing. Gheorghe SALCUDEAN
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La Sera horticolă „1 Mai" din Grozăvești se pregătesc florile ce vor 
împodobi în curînd parcurile bucureștene

Foto : M. Cioc

A s*-1 PROBLEME ECONOMICE "r 2<1965
Acest număr al revistei cuprinde 

studiile : Corelații între investiții, 
fonduri fixe, produsul social și ve
nitul național de I. TRĂISTARU 
(Cluj), Caracteristici ale bugetului 
de stat în socialism de A. BABE, 
îmbunătățirea calității produselor 
textile de M. IAROVICI și ȘT. UN- 
GUREANU, Rezerve de reducere a 
prețului de cost în S.M.T. de O. PO
PESCU și C. GHEȚIE, In legătură 
cu caracterul unor cercetări sta- 
tistico-economice din perioada 
1920—1940 de N. MARCU și Z. OR- 
NEA, Despre gradul de industriali
zare a țărilor în curs de dezvoltare 
de S. SAVA.

Revista mai publică articolele: 
Aspecte ale dezvoltării economice a 
Birmaniei de I. VEVERCA (la ru
brica „Din planul Institutului de 
cercetări economice") : Intensifica
rea instabilității economice interne 
în principalele țări capitaliste de A. 
SEVERIN (la rubrica „Consultații"); 
Contradicții interimperialiste pe tă- 
rîmul agriculturii de S. STOENES- 
CU (la rubrica „Răspunsuri la în

Actualitatea fotbalistică
• în ultimul meci al 16-imilor de 

finală din cadrul „Cupei R. P. Ro
mine" la fotbal, ieri Ia Galați for
mația locală Siderurgistul a fost 
întrecută de Rapid cu 3—0.

• La Federația romînă de fotbal 
s-au stabilit ieri prin tragere la sorți 
meciurile din optimile de finală ale 
„Cupei R. P. Romîne". Iată progra
mul complet al jocurilor: Dinamo 
București — Petrolul Ploiești, Farul 
Constanța — Știința Cluj, Dinamo 
Pitești — Steagul roșu Brașov, 
Steaua — C.S.M.S. Iași, C.F.R. Ro
șiori — Rapid, Minerul Lupeni — 
Progresul București, Metalul Tîrgo- 
viște — U.T. Arad, A.S.A. Tg. Mu
reș — Minerul Baia Mare. Partidele 
vor avea loc la 17 martie pe tere
nuri neutre, care vor fi stabilite ul
terior.

• In vederea turneului internațio
nal U.E.F.A., care se va desfășura 
'între 15—25 aprilie în mai multe 
orașe din R F. Germană, compo- 
nenții echipei de fotbal (juniori) a 
țării noastre și-au încheiat prima 
parte a programului de pregătire. 
Ei participă in prezent la antrena
mentele echipelor de club din care 
fac parte, urmînd ca la 22 martie 
să se remtîlnească pentru a susține 
două meciuri de verificare în Iu
goslavia și altul la București, în 
compania reprezentativei de juniori 
a Turciei

Turneele de selecție 
ale boxerilor fruntași

Boxul reintră din nou în actualitate 
începînd de astăzi, timp de 4 zile ama
torii sportului cu mănuși din Constanța 
și Hunedoara vor urmări primele reu
niuni ale turneelor pe categorii, inițiate 

' J'e F.R.B. în vederea selecționării celor 
10 pugiliști care vor reprezenta țara la 
campionatele europene (22—29 mai, la 
Berlin). In sala sporturilor din Constan
ța își vor măsura forțele boxerii din 
categoriile: cocoș, mijlocie-mică și
semigrea, iar la Hunedoara vor trece 
corzile ringului reprezentanții catego
riilor muscă, mijlocie și semigrea.

între 16 și 21 martie, la Galați și Reși
ța, încep întrecerile boxerilor din catego 
riile semiușoară, semimijkicie și, res
pectiv, pană și ușoară. „Greii" vor evolua 
direct la București în turneul final pro
gramat între 26 și 28 aprilie.

Turneele de selecție ale boxeriloi 
fruntași suscită un interes deosebit și 
specialiștii consideră că lupta pentru 
victorie va fi deosebit de dificilă. De 
remarcat că o serie de pugiliști cunos- 
cuți vor evolua la alte categorii decit 
în cele la care s-au consacrat: I. Mo- 
nea la semigrea, M. Nicolau la mijlo
cie, C. Niculescu la mijlocie-mică, I. 01- 
teanu la mijlocie. Campionul țării la 
„grea" Gh. Negrea nu s-a înscris la 
competiție, astfel că în final vom asista 
poate la un nou „duel" Mariuțan-Ghior- 
ghioni, dacă nu cumva vreun tînăr va 
oferi marea surpriză să învingă pe unul 
dintre acești fruntași ai categoriei. 

trebările cititorilor") ; Reducerea 
costului lucrărilor de construcții la 
hidrocentralele de pe Bistrița de 
TR. SILEA și N. CUCUI, Cu pri
vire Ia reforma prețurilor cu ridi
cata ale industriei în R.D.G. de 
GUNTHER UHLEMANN (R.D.G.) (la 
rubrica „însemnări") ; în sprijinul 
pregătirii cadrelor tehnice-financia- 
re de ȘT. ȘTEFĂNESCU, Pentru 
însușirea problemelor de economie 
și organizare a unităților agricole 
socialiste de FL. GÎLCĂ și M. IO- 
NIȚĂ, în vederea răspîndirii folo
sirii programării liniare în proble
mele de repartiție de V. SMĂRĂN- 
DESCU (la rubrica „Critică și bi
bliografie").

Revista mai cuprinde informația 
științifică Lucrările Sesiunii gene
rale a Academiei R. P. Romîne de 
M. ENE, Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică cu privire la în
deplinirea planului de stat al Re
publicii Populare Romîne pe anul 
1964, precum și rubrica „Scrisori 
către redacție".

Competiția de rugbi 
dotată eu „Cupa 6 
Martie" a conti
nuat cu jocuri
le etapei a II-a. 
Iată rezultatele în
registrate : Grivița 
Roșie - Constructo
rul 12—3, Steaua- 
Progresul 11—0 și 
Dinamo - Olimpia 
41—0. Programul e- 
tapei următoare cu
prinde meciurile 
Grivița Roșie-Stea- 
ua (decisiv pentru 
ocuparea primului 
loo în clasament), 
Progresul - Con
structorul și Dina- 
mo-Știința Petro- 
șenl. In fotografie : 
o fază din partida 
Grivița Roșie-Con- 

structorul.

Din sportul internațional
Campionatul mondial 

de hochei

Echipa Finlandei a înregistrat du
minică seara un rezultat surpriză în 
fața reprezentativei Suediei, una din 
pretendentele la titlu. Hocheiștii fin
landezi au jucat peste așteptări, reu
șind să încheie partida la egalitate : 
2—2 (1—0; 0—1; 1—1). Rezultate din 
grupa B : R.P. Polonă—Elveția 3—1, 
Austria—Anglia 5—4. Ieri, în cadrul 
grupei A, Cehoslovacia a învins 
Norvegia cu 9—2, Iar Canada a cîș- 
tigat cu 5—2 meciul cu S.U.A.

SCRIMA. Proba individuală de flo
retă din cadrul concursului interna
țional feminin de la Budapesta a fost 
cîștigată de Rejtoe (R.P. Ungară) cu 
7 victorii, urmată de Rousselef 
(Franța) — 5 victorii, Olga Orban 
(R.P Romînă) — 4 victorii (4 tușe) 
Szalontai (R.P. Ungară) — 4 victorii 
(6 tușe) etc.

BOX. Echipele selecționate de box 
ale R.D. Germane și R.P. Bulgaria 
s-au întîlnit la Leipzig. Victoria a re

Azi la baschet
în sala Floreasca din Capitală vor 

avea loc astăzi după-amiază (de la 
ora 17) două partide din campiona
tul republican feminin de baschet: 
Progresul-Șt.iința București și Rapid- 
Voința București.

în septembrie la București

MANIFESTĂRI 
INTERNAȚIONALE 
DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ

Anul acesta vor avea loc la București, 
în luna septembrie, două manifestări 
internaționale de artă fotografică : Cel 
de-al cincilea salon internațional și Cea 
de-a patra bienală color, organizate sub 
auspiciile Federației internaționale de 
artă fotografică. Aceste manifestări au 
trezit un viu interes în rîndurile artiști
lor de peste hotare. Pînă acum și-au 
anunțat participarea specialiști din peste 
50 de țări.

Artiștii romîni vor fi prezenți cu un 
mare număr de lucrări — peisaje, com
poziții, portrete — executate. în diferit» 
tehnici fotografice. Realizările artiștilor 
noștri în domeniul artei fotografice se 
bucură astăzi de o apreciere tot mai 
largă peste hotare. Anul acesta Asociația 
artiștilor fotografi din țara noastră este 
invitată să ia parte la aproximativ 60 
de saloane internaționale care se vor 
deschide în mai multe țări din Europa, 
Asia și America.

(Agerpres)
i

ȘTIRI CULTURALE

La Constanța s-a deschis o expo
ziție a artiștilor plastici amatori din 
întreprinderile, instituțiile și școlile 
din localitate, organizată de Casa 
regională a creației populare Do- 
brogea. Sînt expuse peste 60 de lu
crări de pictură, grafică, sculptură, 
inspirate din realizările regiunii în 
anii puterii populare. Expoziția, 
deschisă zilele acestea la Casa de 
cultură a sindicatelor din Tulcea, 
cuprinde circa. 40 de lucrări ale 
membrilor cenaclului dobrogean de 
artă plastică.

In țara noastră își desfășoară în 
prezent activitatea 5 714 cinemato
grafe. In peste 90 la sută din loca
litățile urbane funcționează cinema
tografe cu ecran lat. Anul trecut au 
fost date în folosință unități mo
derne la Onești, Galați-Țiglina, Iț
eam, Vatra Dornei, Reghin, Lupeni, 
Panciu, Năsăud, Gherla. Acum se 
află în construcție o sală cu 650 de 
locuri în cartierul Balta Albă din 
București. Pînă la sfîrșitul acestui 
an se vor mai construi cinemato
grafe cu 350 pînă la 800 de locuri 
la Călan, Turnu Severin, Dej șl 
Baia Mare. La două cinematografe, 
din Brașov și Iași, se va introduce 
ecranul panoramic. Celor 5 148 ci
nematografe sătești li se vor adău
ga, în acest an, încă 550. Paralel cu 
lărgirea rețelei de cinematografe se 
acordă atenție și modernizării uni
tăților existente.

venit cu 10—8 pugillștiloi germani. 
Victoria a fost decisă de meciul Pan- 
dov (R.P. Bulgaria)—Schlegel (R.D.G.) 
— categoria grea. Schlegel a cîști- 
gat la puncte

ȘAH. Al 20-lea campionat de șah 
al R.S.F. Iugoslavia s-a încheiat cu 
victoria maestrului internațional Mi
lan Matulovici, urmat de marii 
maeștri Gligorlci și Parma.

FOTBAL. La Los Angeles, intr-un 
meci contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial, s-au întîlnit 
echipele S.U.A și Mexicului. Rezulta
tul jocului ■ 2—2 (2—1).

— „Cupa Mexicului" la fotbal a re
venit echipei F.C. America. In finală 
sa a dispus cu 4—2 (1—0) de forma- 
jia Morelia.

— La Budapesta, meciul dintre for
mația maghiară M.T.K. și echipa 
austriacă Wiener Sportverein s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—0).

HANDBAL. Meciul masculin Dane
marca—R.F Germană, disputat du
minică la Roskilde (Danemarca) s-a 
încheiat la egalitate : 17—17 (11—11). 
Oaspeții au condus la un moment 
dat cu 17—14, dai gazdele, avînd în 
Petersen cel mai bun jucător, au reu
șit să egaleze. Din echipa daneză o 
formă deosebită au arătat Petersen 
(6), Hansen (5) și Olsen (3), Iar din 
cea vest-germană s-au remarcat 
Munck (5), Luebbing (3) și Ties (3).

— Duminică, la Varșovia, echipa 
feminină a R.P Polone a dispus cu 
8—6 (5—4) de reprezentativa Iugo
slaviei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Complicațiile 
unei „fuziuni"

„INTERVENȚIA AMERICANĂ IN VIETNAM
- 0 POLITICĂ SORTITĂ EȘECULUI"

Prinfr-o hofărîre recentă a Consiliului 
ministerial al Pieței comune, de la în
ceputul anului viitor „executivele" celor 
trei organisme vest-europene (Comisia 
Pieței comune, Comisia Euratom-ului și 
Înalta autoritate a Comunității europene 
a cărbunelui și oțelului — C.E.C.O.), ur
mează să fuzioneze într-o comisie unică. 
Comentînd această hotărîre, ziarul „LA 
LIBRE BELGIQUE" scrie :

„Rezultă, din acest acord, că execu
tivele vor fi concentrate la Bruxelles, iar 
capitala marelui ducat (de Luxemburg) 
va pierde C.E.C.O. Dar Luxemburgului 
i-au fost acordate compensații importan
te. Pe măsură ce C.E.C.O. se va instala 
la Bruxelles, anumite servicii vor fi trans
ferate de la Bruxelles la Luxemburg, în 
așa fel îneît acesta din urmă va primi 
tot atîția funcționari cît urmează să plece 
prin mutarea instituției găzduite pînă a- 
cum. E vorba de organisme de jurisdic
ție, care se vor alătura Curții de justiție, 
aflată de pe acum aici ; e vorba, apoi, 
de organisme financiare și bancare : 
banca europeană se va muta la Luxem
burg, ca și toate serviciile ce i se vor 
adăuga pe viitor. Vecinii noștri vor mai 
primi o serie de servicii ca : oficiul co
mun de statistică, oficiul de mecanogra- 
fie, oficiul publicațiilor oficiale, serviciul 
de traduceri, serviciul de securitate și 
igienă al Euratom-ului.

La aceste compensații, așa-zis mate
riale, se adaugă o foarte importantă com
pensație politică — consiliul ministerial 
al «celor șase» se va ține în fiecare an, 
timp de trei luni, la Luxemburg și nu 
la Bruxelles, ier capitala marelui ducat 
va păstra și secretariatul «parlamentului 
european».

O fuziune ciudată
Această fuziune duce la confuzie și la 

noi complicații inutile. Avantajul ei prac
tic trebuia să fie concentrarea executi
velor în același loc. Dar, în fapt, ele 
se împrăștie și mai mult. Este oare re
zonabil să separi serviciile bancare și 
cele de traducere, de statistică, de secu
ritate și igienă de restul administrației 
care va avea sediul la Bruxelles? Va 
rezulta un permanent du-te-vino de hîrfii 
și de funcționari, între capitala Belgiei 
și cea a Luxemburgului, într-o dezordine 
gravă și cu cheltuieli suplimentare. Mai 
mult, cincisprezece mii de funcționari, 
care locuiau la Luxemburg vor fi obli
gați să se instaleze la Bruxelles, în timp 
ce un același număr de funcționari, care 
și-au ales domiciliul în capitala Belgiei, 
vor trebui să emigreze în capitala ma
relui ducat.

Pe de altă parte, de fiecare dată cînd 
se va ține consiliul ministerial la Luxem
burg — și gluma va dura trei luni din 
douăsprezece -r- în capitala marelui du
cat va trebui mutată nu numai comisia 
executivă Hallstein și secretariatul con
siliului, dar și armata experfilor. Oricine 
știe că un consiliu ministerial al micii

Corespondență din Londra 

Aniversarea ziarului 
„Daily Worker"

Duminică după-amiază, circa 3 000 
de londonezi s-au întrunit în marea 
sală Royal Festival Hali pentru a 
sărbători 35 de ani de la apariția 
ziarului „Daily Worker", organul 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie. Adunarea a fost deschisă de 
George Matthews, redactor șef al 
ziarului, care a vorbit despre înde
lungata luptă dusă de „Daily Worker" 
în condiții grele de-a lungul anilor.

In cacfrul adunării a luat cuvîntul 
John Gollan, secretar general al Par
tidului Comunist din Marea Britanie. 
Arătînd ca în paginile ziarului „Daily 
Worker" se reilectă politica partidu
lui, el a analizat actuala situație in
ternă și externă a Marii Britanii. Cu 
acest prilej el a expus punctul de 
vedere al partidului comunist față de 
actualele dificultăți economice și fi
nanciare, cit și lață de politica parti
dului laburist In diferitele probleme. 
El s-a referit, de asemenea, la nece
sitatea lărgirii acțiunilor avînd ca 
scop desolidarizarea Marii Britanii 
de intervenția militară americană 
în Vietnamul de sud. Vorbitorul a 
accentuat agravarea pericolului de 
extindere a tăzboiului în urma de
barcării de trupe americane în Viet
namul de sud.

în cadrul unei colecte, organizată 
spontan în sală, participanții la în
trunire au răspuns cu multă căldură, 
contribuind la fondul ziarului „Daily 
Worker".

Sărbătorirea ziarului s-a încheiat 
cu un concert de muzică populară.

Liviu RODESCU 

Europe se ocupă în aceeași sesiune de 
probleme diverse și numeroase. Pentru 
discutarea acestora este nevoie de con
cursul a numeroși funcționari, fără a lăsa 
la o parte traducătorii. Cum Parlamen
tul european se află la Strasbourg, a- 
ceasta duce la amplificarea vieții no
made. în aceste condiții, mai bine era 
dacă nu se făcea nimic.

Singura cîțtigătoare
Soluția adoptată apare ca defavorabi

lă Belgiei și profitabilă Luxemburgului. 
E limpede că C.E.C.O. pierde, în fie
care zi, din importanța sa față de Piața 
comună. Belgia dobîndește Înalta Auto
ritate a C.E.C.O., dar pierde o serie de 
servicii. Iar Luxemburgul schimbă insti
tuții în descreștere, cu altele în dezvol
tare. Mai mult, el obține întregul exe
cutiv european (consiliul ministerial și 
comisia Hallstein) pe timp de trei luni 
anual', cînd înainte nu primea decît pe 
miniștrii cărbunelui și oțelului. Avanta
jul e serios. Tot ce pierde Belgia, cîștigă 
Luxemburgul.

Totuși, nu această balanță a pasivului 
și activului este ceea ce reține atenția. 
Franța știe unde vrea să ajungă. 
Grija ei este pregătirea candidaturii Pa
risului la titlul de capitală. Pentru a a- 
junge aici trebuie, evident, ca Bruxel- 
les-ul să-și piardă predominanța pe care 
a cucerit-o de-a lungul anilor în ce pri
vește sediul instituțiilor vest-europene.

Problemele lingvistice în India

Volkssfimme
Sub titlul „De ce se desfășoară un 

război al limbilor în India ziarul 
austriac „VOLKSSTIMME" a publi
cat un articol de Harry Sichrovsky 
în care se arată:

„India este un stat multinațional. Na
țiunea indiană se compune din cîteva 
sute de naționalități, triburi și populații, 
dintre care constituția menționează 14 
populații pe deplin dezvoltate, avînd o 
limbă, o cultură, o istorie și o econo
mie proprie. Dominația britanică a în
cercat să zădărnicească unitatea națio
nală a Indiei, prin împărțirea țării 
în provincii și în circa 500 de 
principate. Frontierele acestor forma
țiuni au fost create în mod cu totul ar
bitrar, după criterii relative, fără a se 
ține seama de interesele naționale. Con
gresul național, predecesorul actualului 
partid al Congresului, a sprijinit tendin
țele spre autodeterminare ale naționa
lităților și a dezvoltat sistemul de or
ganizare, pornind de la criteriul unor 
așezări închise pentru fiecare naționali
tate.

Astăzi, acest proces este în esență în
cheiat, iar frontierele statelor federale 
coincid mai mult sau mai puțin cu te
ritoriile colonizate de diferitele națio
nalități. Pe măsură ce burghezia națio
nalităților devine conștientă de forța ei 
politică și economică, ea cere drepturi 
mai mari și, în cele din urmă, autono
mie deplină. Cu acest prilej, ea intră în 
conflict cu burghezia predominantă de 
la centru, care, în vederea pătrunderii 
pe piața întregii Indii, cere o puternică 
administrație centrală, precum și o 
limbă unică pentru întregul stat.

Corespondență din Leipzig

VIZITÎND PAVILIONUL R0MÎNIEI
Expoziția R. P. Romîne cuprinde o 

suprafață de 800 m p de spațiu aco
perit și 1 300 mp în exterior, numă- 
rindu-se, ca suprafață, printre cele 
mai mari pavilioane ale țărilor parti
cipante la actuala ediție a Tîrgului 
de la Leipzig. Spațiul a concen
trat un bogat sortiment de mașini și 
utilaje. Țara noastră a expus utilaje 
petroliere, tractoare, camioane, ma
șini agricole, locomotiva „Diesel" e- 
lectrică, cîteva tipuri de vagoane. In 
spațiul interior,. vizitatorii au putut 
lua cunoștință de o parte din pro
dusele industriei noastre ca : mașini- 
unelte automate și semiautomate, 
mașini pentru industria lemnului, 
pentru cea textilă, motoare electrice, 
agregate frigorifice, bunuri tehnice 
de consum, aparate optice și de me
canică fină.

Zilele acestea am avut o convor
bire cu tov. Ion Tonceanu, directo
rul expoziției R. P. Romîne la Tîrg.

„Despre interesul manifestat față 
de produsele noastre — a spus el — 
un indiciu l-ar putea da marele nu
măr de vizitatori. Să privim în inte
riorul expoziției noastre. După cum 
puteți constata, fiecare tehnician ce 
însoțește mașinile și produsele ex
puse este solicitat să dea amănun
te și să răspundă unui mare 
număr de întrebări. Observați pre
zența unor vizitatori nu numai din 
Europa ci și din Asia, Africa, Ame
rica Latină. Produsele noastre au în
trunit aprecieri foarte bune din par
tea reprezentanților guvernamentali 
ai țării gazdă, ai delegaților din alte, 
țări socialiste, din partea unor fir
me vest-europene și din alte țări ale 
lumii. Sectorul mașini-unelte, în
deosebi mașina „Carusel", a trezit 
un deosebit interes în rîndul unor 
specialiști din R.D.G. și R.F.G. Prin
cipiul de funcționare, caracteristicile

Sub titlul de mai sus, ziarul „WA
SHINGTON POST" a publicat un articol 
de Drew Pearson,

Arătînd că în ce privește criza viet
nameză la Washington există impor
tante erori de rajionament, autorul sub
liniază între altele ;

„Noi susținem că ne aflăm în Vietna
mul de sud ca urmare a cererii guver
nului de a apăra libertatea. Aceasta este 
pură înșelătorie. Guvernul acestei țări 
s-a schimbat atît de des, că nimeni nu 
mai poate ști dacă la putere se află Ma
rele Minh, Micul Minh sau Mickey Mouse. 
De la 30 ianuarie 1964 încoace au avut 
loc 14 schimbări de guvern, ceea ce în
seamnă în medie un guvern pe lună. Gu
vernul este al militarilor, adus la pu
tere de militari și pentru militari, iar ci
vilii vietnamezi nu-și mai fac nici o ilu
zie în legătură cu aceasta.

Noi considerăm că mijlocul cel mai 
bun de a pune capăt luptelor din Viet
nam constă în a proceda la incursiuni de 
represalii împotriva Nordului. Sînt multe 
indicii în sensul că și aceasta este o 
pură înșelătorie". „Nord-vietnamezii — 
arată mai departe autorul — care 
au luptat împotriva francezilor timp de 
opt ani ți au înfrtnt elita armatei fran
ceze care totaliza 380 000 de oameni, 
dacă ar dori să se îndrepte spre sud, 
n-ar putea fi opriți niciodată de bombarda

Care să fie această limbă ? Discu
țiile pătimașe în jurul acestei probleme 
au început încă înainte de eliberare. 
Limba engleză reprezintă realmente 
astăzi limba de înțelegere comună în 
parlament. în cadrul partidelor politice 
și în cadrul relațiilor reciproce între 
autorități. O parte importantă a presei 
continuă să apară în limba engleză. 
Dar Nehru a subliniat în scrierile sale 
că limba engleză este o limbă străină, 
vorbită sau înțeleasă, în cel mai bun 
caz, de 10 la sută din populație ; ea nu 
va putea deveni niciodată o limbă a 
maselor, fiind absolut străină de cul
tura indiană și de spiritul național al 
țării. Limba engleză trebuie cultivată și 
sprijinită în continuare, ca mijloc de 
înțelegere internațional, pentru studiul 
științific și tehnic.

Nu putea fi aleasă decît limba hindu, 
bazată pe sanscrita (latina Indiei) scrisă 
în Devanagari — un alfabet sanscrit 
simplificat — vorbită sau înțeleasă de 
aproape 50 la sută din populația țării, 
îndeosebi în nordul Indiei. Constituția 
din 1950 a stabilit introducerea limbii 
hindu după o perioadă de trecere de 
15 ani și, în conformitate cu aceasta, 
prevederea a intrat în vigoare în 1965.

Această măsură s-a ciocnit de o largă 
mișcare de opoziție și a declanșat o se
rie de contradicții și probleme. Ma
rea burghezie predominantă, care sus
ține limba hindu, se concentrează în 
nord, îndeosebi în jurul celor două 
orașe mari, Bombay și Calcutta, unde 
lucrează 60 la sută din muncitorimea 
industrială, unde este investit 50 la sută 
din capitalul industrial și unde se pro
duc 60 la sută din bunurile industriale. 
Burghezia mică și mijlocie, îndeosebi în 
statele federale din sud, se teme că 
introducerea limbii hindu ar pulea 
aduce cu sine o presiune mai puternică 
din partea centrului. Contradicția re
gională și economică între nord și sud 
este și mai mult ascuțită de deosebirile 

tehnice ale mașinii „Carusel" n-au 
fost egalate de alte mașini de acest 
fel prezentate la actuala ediție a Tîr
gului de la Leipzig".

Tov. Șerbănescu Constantin, șef 
de echipă la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București, adaugă 
cîteva amănunte interesante: „Mași
na „Carusel" — zice el — a trecut 
cu succes primul examen peste ho
tare. O mașină de acest tip a fost 
cumpărată de o firmă vest-germa- 
nă. Ea a dat, după cum s-a comuni
cat fabricii noastre, un randament 
bun și ni s-a făcut cunoscută inten
ția de a ni se propune noi comenzi. 
Printre oaspeți am reținut interesul 
unor specialiști din Cehoslovacia, 
Iugoslavia, R.D.G. și R.F.G. La Bucu
rești am fost gazdele unor specia
liști italieni. Ei au apreciat moderna 
hală de montaj a fabricii noastre și 
utilajul nostru care, după părerea 
oaspeților, depășește ceea ce se poate 
întîlni în multe întreprinderi simi
lare din țări cu o industrie avansată. 
Este în aceasta — conchide tov. 
Șerbănescu — o explicație a carac
teristicilor pe care le întrunesc ma
șinile noastre".

„Aș vrea să remarc — continuă 
conducătorul expoziției noastre — 
nu numai atenția acordată produse
lor industriale romînești devenite de 
acum cunoscute și solicitate în stră
inătate — cum sînt tractoarele și 
instalațiile petroliere, ca să mă o- 
presc numai la cîteva exemple — 
dar și succesul unor mașini și pro
duse relativ noi oferite pentru ex
port de țara noastră. Este ceea ce se 
poate desprinde ca o notă comună 
din numeroasele noastre discuții 
purtate cu vizitatorii".

Petre STANCESCU 

mentele noastre. Vietcongul din Vietnamul 
de sud face parte din forța care a lup
tat și ea cu o voinjă necruțătoare pentru 
a alunga pe francezi din Indochina și noi 
nu am făcut altceva decît să luăm locul 
francezilor.

După evacuarea Indochinei de către 
francezi în baza prevederilor Acordului 
de la Geneva din 1954 se aflau în țară 
aproximafiv 90 000 de partizani. Iar ei 
sînt astăzi de două ori mai eficienți, de
oarece au capturat arme americane noi și 
moderne.

Serviciile noastre de informații arată 
că Vietcongul este alcătuit din aproxima
tiv 35 000 de luptători dîrji la care se 
adaugă 65 000 de membri ai miliției — 
un total de aproximafiv 100 000 de oa
meni. Aceasta este suficient, finind sea
ma și de sprijinul ce-l are din partea 
țăranilor sud-vietnamezi".

„S.U.A. — subliniază mai departe ar
ticolul — au declarat în particular alia- 
ților noștri că sînlem gata să negociem 
o reglementare în Indochina, dar că do
rim să negociem de pe poziții de forță. 
Din nefericire, cu cît rămînem mai mull 
în Vietnamul de sud, cu atît poziția 
noastră de forță se destramă. Atunci etnd 
aveam o mie de consilieri americani îr» 
Vietnam, ca In primele zile ale admi
nistrației Eisenhower, eram probabî! 
mai puternici decît astăzi. Președintele 
Kennedy a ridicat numărul americanilor 
aflați aici la 20 000, iar președintele 
Johnson la 23 500, dar ne găsim într-o 
poziție mai slabă pentru a negocia, 
deoarece astăzi Vietcongul ocupă aproxi
mafiv două treimi din țară".

etnologice. In timp ce limbile nordului 
au rădăcina lor comună în sanscrită, 
limbile de la sudul munților Windhya, 
care taie India în două părți, reprezintă 
o lume aparte. Așa-numitele popoare 
dravide își au proveniența în triburile 
australiano-polineze, avînd așezările lor 
în sudul Indiei cu mult timp înaintea 
incursiunii triburilor ariene din Asia 
centrală (strămoșii populației din nordul 
Indiei). Limbile dravide reprezintă un 
grup aparte, care nu se înrudește cu 
nici una din marile familii de limbi. 
Cele patru limbi principale sînt telugu 
(în statul federal Andhra, cu 32 milioane 
locuitori), tamil (Madras, cu 27 milioane 
locuitori), malayalam (Kerala, 14 mi
lioane locuitori) și Kannada sau K*r- 
natak (Maisur, 14 milioane)...

Nu este întîmplător că războiul lim
bilor a luat formele cele mai ascuțite în 
Madras. Burghezia familiilor este cea 
mai dezvoltată din punct de vedere po
litic și economic din statele sudului. 
Limba tamilă este o limbă foarte dez
voltată, cu o literatură veche de 3 000 
de ani, iar lozinca despre renașterea 
limbii tamile stîrnește un ecou puter
nic în rîndurile maselor. In statul Ma
dras există de ani de zile o mișcare 
separatistă, D.M.K., (Drawida Munetra 
Kazhagam, Mișcarea pentru dezvoltarea 
dravidă), care pînă recent propaga chiar 
desprinderea unui stat din sudul Indiei 
(Drawidanad) de Uniunea indiană. A- 
ceastă mișcare are 50 de locuri în parla
mentul statului federal, ocupă ca mă
rime locul al doilea printre partide, iar 
primarul capitalei Madras provine din 
rîndurile ei. Actuala campanie a acestei 
mișcări nu este lipsită desigur de o 
anumită demagogie. In timp ce se 
combate introducerea prin forță a lim
bii hindu și se luptă în favoarea egali
tății în drepturi a limbii tamile, se sus
ține și menținerea limbii engleze, ur- 
măriridu-se sprijinul intelectualității și 
funcționărimii de limbă engleză".

URMAȘII LUI BONETTI

1 500 de italieni, al căror nume este 
Bonetti, s-au întrunit duminică în 
localitatea Ostiglia, în speranța că mă
car unul din ei să ajungă să pună 
mîna pe legendara avere de 100 
milioane dolari pe care „regele alb al 
Madagascarului" a depus-o la o bancă 
londoneză. întreaga poveste începe de 
la Angelo Alberto Bonetti, care s-a 
născut la Ostiglia în 1810 și care, ple- 
cînd în Madagascar în calitate de 
„misionar", s-a reîntors în țară cu o 
mare avere. In 1862 Bonetti a încetat 
din viață. Moștenitorii nu s-au lăsat 
așteptați In decursul anilor, toți cei 
care se numeau Bonetti au pretins că 
sînt rude, și deci moștenitorii fostului 
„rege alb al Madagascarului".

Numărul Bonettilor a crescut verti
ginos ajungînd în prezent la I 500. In 
fața acestei situații, cei 1 500 de 
moștenitori prezumtivi au hotărtt să 
țină un „congres de familie" pentru 
a vedea ce este de făcut și eventual 
pentru a fi desemnat moșteni
torul. In timpul „congresului", la 
care au participat și avocații preten- 
denților la avere, s-a putut hotărî doar 
ca aceștia din urmă să continue in
vestigațiile, în primul rînd pentru a 
afla ce este adevărat în povestea „re
gelui alb al Madagascarului", și, în al 
doilea rind, dacă există vreo dovadă 
care să ateste că măcar unul din cei 
1 500 a fost rudă cu decedatul.

URMELE UNEI MARI CETĂȚI

O echipă arheologică guineezo-po- 
loneză a descoperit urmele unei mari 
cetăți care, potrivit agenției France 
Presse, ar putea fi capitala fostului 
imperiu Mali (secolele XII—XIV). Să
păturile făcute în localitatea Niani, si
tuată pe teritoriul Guineei, au scos la 
lumină trei topitorii, dintre care una 
se află în perfectă stare.
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Continuă acțiunile agresive
ale S. U. A. împotriva R. D. Vietnam

• Bombardarea unei localități nord-vietnameze
• Noi trupe expediționare americane debarcate 

în Vietnamul de sud

HANOI 8 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția V.N.A., colonelul Ha 
Van Lau, șeful misiunii de legătură 
a înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze, a adresat un 
mesaj urgent președintelui Comisiei 
internaționale pentru Vietnam. în 
care arată că la 8 martie, ora 10,30. 
șase avioane cu reacție ale S.U.A. și 
Vietnamului de sud au bombardat 
localitatea Co Bai, situată în partea 
de nord a zonei demilitarizate și 
aparținind teritoriului R. D. Vietnam. 
Raidul a durat aproximativ zece mi
nute și a provocat victime omenești 
și pierderi materiale în rindurile 
populației locale.

Mesajul formulează un protest, 
energic împotriva acestei acțiuni și 
cere Comisiei internaționale de con
trol să intervină pentru ca să se pună 
capăt actelor similare, provocărilor 
și sabotajului împotriva Vietnamului 
de nord, să se înceteze războiul agre
siv din Vietnamul de sud și să se 
respecte acordurile de la Geneva cu 
privire la Vietnam.

SAIGON 8 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. a transmis în dimineața 
zilei de 8 martie știrea debarcării

în Vietnamul de sud a primului lot 
de 1 400 din cei 3 500 militari, apar- 

ținînd forțelor de marină ale S.U.A. 
Militarii americani fac parte din 
cea de-a treia divizie de marină 
staționată la Okinawa. Agenția 
U.P.I. arăta că cei 3 500 de mili
tari americani au primit ordinul să 
intre în acțiune în Vietnamul de 
sud, Ia baza aeriană de la Danang, 
situată la 385 mile nord de Saigon 
și numai la 80 mile de frontiera cu
R. D. Vietnam.

HANOI 8 (Agerpres). — In legă
tură cu sosirea în Vietnamul de sud 
a unităților de infanterie marină ale
S. U.A., înaltul comandament al Ar
matei populare vietnameze a trimis 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam o scri
soare in care protestează împotriva 
acestei măsuri că reprezentînd o în
călcare a independenței și suverani
tății Vietnamului, precum și o vio
lare periculoasă a acordurilor din 
1954 de la Geneva. în scrisoare se 
cere să se pună capăt aducerii de 
trupe americane în Vietnamul de 
sud și retragerea imediată a unită
ților debarcate la Danang. . 1

| AUSTRIA:

Discuții in vederea 
desemnării candidatului 
la președinție

VIENA 8. — Trimisul special A- 
gerpres, C. Varvara, transmite: Pe 
agenda vieții politice austriece s-a 
înscris în prezent o nouă problemă — 
alegerea președintelui republicii. 
Constituția austriacă prevede ca gu
vernul să organizeze alegeri „ime
diat". Asupra termenului, constitu
ția nu conține nici un fel de pre
cizări. Data alegerii va trebui fixată 
de guvern.

Marți, guvernul austriac se întru
nește într-o ședință pentru a dis
cuta stabilirea datei alegerilor. Se 
consideră că dacă guvernul va ajun
ge la un acord asupra datei, alege
rile ar trebui să aibă loc cel mai 
devreme la 9 mai sau cel mai tirziu 
la 13 iunie.

în cadrul fiecărui partid politic 
din Austria se poartă în prezent dis
cuții asupra desemnării candidaților 
la președinție. Observatorii politici 
din Viena consideră că partidul 
populist va desemna drept candidat 
pe fostul cancelar Alfons Gorbach, 
în timp ce socialiștii s-ar orienta 
asupra lui Franz Jonas, primarul 
Vienei.

0 cuvintare
a lui W. Uibricht

Consiliul ministerial
al Organizației Unității Africane

NAIROBI 8 (Agerpres). — Primul 
ministru congolez, Moise Chombe, a 
desfășurat duminică după-amiază o 
activitate febrilă la Consiliul mi
nisterial al O.U.A. care-și desfășoa
ră lucrările la Nairobi. într-.una din 
intervențiile sale, el a declarat că 
raportul alcătuit de Comisia ad-hoc 
pentru Congo cu privire la situația 
din țara sa ar fi „lipsit de temei". 
„Argumentele" aduse de Moise 
Chombe nu au dezmințit însă cu ni
mic afirmațiile făcute în raport. El 
nici nu a încercat măcar să nege 
prezența în Congo a mercenarilor 
albi folosiți în lupta împotriva in
surgenților, afirmînd însă că „ei nu 
sînt mercenari, ci voluntari". Cît 
despre posibilitatea unei retrageri a 
„voluntarilor", Chombe a spus că 
aceasta este o chestiune „pur inter
nă" a guvernului său și că nu va 
proceda la o asemenea acțiune. In 
a doua intervenție a sa, Chombe 
s-a plîns de „neînțelegerea" de cate 
ar da dovadă față de el numeroase 
state africane. El a atacat Uganda, 
Congo (Brazzaville), R.A.U., Algeria, 
Sudanul etc., deoarece acestea „în 
loc să contribuie la eforturile lui de 
a reprima rebeliunea (așa numește el

acțiunile forțelor patriotice — n.r.) 
întrețin relații cu reprezentanții ei".

Atunci cînd ministrul de externe 
al Ugandei, Odaka, a prezentat do
cumente despre atacurile aeriene 
întreprinse împotriva țării sale, de 
avioanele guvernului de la Leopold
ville, pilotate de .sțrăirii, Mpise 
Chombe a încercat să minimalizeze 
aceste acțiuni, declarînd că „ele au 
fost simple raiduri de informare a- 
supra pozițiilor răsculaților". Mi
nistrul de externe al Sudanului, 
Mahgoud, a adus în fața participan- 
ților la sesiunea Consiliului ministe
rial documente care dovedesc că și 
țara sa a fost atacată de aviația 
congoleză. Premierul congolez, nea- 
vînd argumente, s-a ridicat și a pă
răsit ședința. El a declarat ziariști
lor că nu va admite în nici un caz 
ca alegerile din Congo să fie supra
vegheate de O.U.A.

Observatorii de presă de la 
Nairobi menționează că Chombe a 
lipsit din sala lucrărilor și în cursul 
zilei de luni. Ei relevă că premierul 
congolez nu are argumente cît 
de cît palpabile în fața acestei ma
nifestări a solidarității de acțiune a 
țărilor întrunite la conferință.

Comunicat comun chino-pakistanez

Corespondență din Rio de Janeiro

PERSPECTIVE NOI ÎN CHILE
Aici, la Rio, au parvenit primele 

vești despre alegerile parlamentare 
din Chile, cărora presa latino-ame- 
ricană le-a acordat o mare atenție. 
Alegerile parlamentare se desfășoa
ră în Chile la fiecare patru ani în 
prima duminică a lunii martie. Cu 
acest prilej se reînnoiesc cei 147 
membri ai Camerei deputaților și a- 
proape jumătate din numărul mem
brilor Senatului. Alegerile parlamen
tare care s-au desfășurat la 7 martie 
au constituit prima consultare a 
corpului electoral după instalarea 
actualului președinte al țării, Eduar
do Frei, reprezentant al partidului 
democrat-creștin.

La alegerile prezidențiale din sep
tembrie 1964 Frei s-a bucurat de 
sprijinul partidelor de dreapta, în 
special cel conservator și liberal, 
care au urmărit să împiedice în a- 
cest fel succesul candidatului Fron
tului de acțiune populară, Salvador 
Allende. Programul anunțat de Frei, 
după victoria sa, cuprinzînd o serie 
de reforme, deșt modeste, n-a fost 
pe placul dreptei care a trecut la 
contraofensivă. Proiectele de lege 
înaintate de Frei forului legislativ 
s-au lovit consecvent de opoziția 
deputaților de dreapta, exponenți 
ai intereselor monopoliste.

însemnătatea alegerilor de dumi
nică a fost determinată de faptul că 
ele aveau să decidă însăși soarta 
programului actualului guvern. Pre- 
zentînd 128 candidați, cel mai 
mare număr dintre toate partidele, 
democrat-creștinii au depășit, potri
vit corespondentului agenției „France 
Presse", toate previziunile. După 
datele oficiale ei au cîștiqat 82 
de mandate în Camera deputaților, 
obținînd un procentaj de 43,6 la sută 
față de 15,9 la sută în alegerile par
lamentare din 1961, și 12 man
date în Senat. Rezultatele ofi
ciale ale alegerilor transmise de a- 
gențiile de presă și posturile de ra
dio arată în același timp o serioa
să scădere a voturilor acordate 
dreptei, ceea ce a determinat mic

șorarea corespunzătoare a număru
lui de locuri a acesteia în Camera 
deputaților. Conservatorii dețin a- 
cum, după datele preliminare, 3 
locuri (față de 17), liberalii 8 (față 
de 28), iar radicalii 20 (față de 39). 
Cît privește partidele de stînga (co
munist și socialist) ele și-au menți
nut, cu mici diferențe, locurile din 
vechea legislatură.

Președintele Frei a declarat ime
diat după alegeri, potrivit știrilor 
sosite aici, că „va continua politica 
sa de naționalizare a cuprului și 
energiei electrice, reforma adminis
trației, construcția de locuințe și 
școli, precum și înfăptuirea unei 
importante reforme agrare".

BERLIN 8 (Agerpres). — W. Ul- 
bricht, președintele Consiliului de 

' Stat al R. D. Germane, a rostit o 
cuvintare radiotelevizată consacrată 

i rezultatelor vizitei sale in Republica 
| Arabă Unită. Ea, a spus vorbitorul, 
I a fost foarte utilă atît pentru Re- 
I publica Democrată Germană și ce

tățenii ei, cît și pentru poporul Re
publicii Arabe Unite, pentru cauza 
păcii in general.

Referindu-se la poziția cercurilor 
politice de la Bonn față de vizita fă
cută în R.A.U., W. Ulbricht a spus : 
„Cred că singura concluzie reală care 
poate fi trasă din evenimentele ul ți
ntelor săptămîni pentru guvernul 
vest-german ar fi următoarea re
nunțarea la orice tendință de domi
nație imperialistă, obiectivizarea și 
normalizarea relațiilor cu R.D.G., o 
politică de colaborare între statele 
germane în cadrul unei confederații 
germane, elaborarea și înfăptuirea 
profilului unui stat vest-german iu
bitor de pace, pentru a se pune 
astfel pas cu pas baza unei viitoare 
Germanii unite".

PEKIN 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, la 
Pekin a fost semnat Comunicatul co
mun chino-pakistanez, în urma vizi
tei pe care Ayub Khan, președintele 
Pakistanului, a făcut-o în R. P. Chi
neză. în comunicat se arată că în 
cursul convorbirilor au fost aborda
te probleme legate de actuala situa
ție internațională. Menționîndu-se 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de qolaborare dintre cele două 
tari, se arată că în curînd va fi sem
nat un protocol de frontieră chino- 
pakistanez.

Cele două părți au subliniat că

DEMONSTRAȚII ANTI-SEGREGAȚIONȚSTE 
ÎN ALABAMA

NEW YORK 8 (Agerpres).— La 
chemarea liderului populației de cu
loare din S.U.A.. Martin Luther 
King, în localitatea Selma (Statul 
Alabama) a avut loc duminică o 
mare demonstrație de protest împo
triva practicilor segregaționiste cu 
prilejul înregistrării negrilor în lis
tele electorale. După demonstrație, 
aproximativ 600 de negri au între- 

I prins un marș spre Montgomery, ca- 
I pitala statului Alabama. Din ordinul 
j guvernatorului George Wallace, po

liția din Selma a făcut uz de forță, 
I aruneînd bombe lacrimogene pentru 

a împrăștia pe participanții la marș.
După evenimentele de duminică, 

Martin Luther King a anunțat că un 
nou marș spre Montgomery va fi or

ganizat marți. El a cerut, totodată, 
Tribunalului federal să ia măsuri 
pentru a determina pe guvernatorul 
Wallace și trupele sale să nu mai in
terzică participarea la marș. în a- 
celași timp, la Selma situația conti
nuă să fie încordată. Șeriful a or
donat interzicerea circulației pe stră
zile orașului „pentru a se menține 
liniștea". Martin Luther King a de
clarat că în ultimele zile „la Selma 
domnește teroarea". Pe de altă par
te, agenția Associated Press infor
mează că Ministerul Justiției al 
S.U.A. a ordonat agenților F.B.I. să 
întreprindă o anchetă la Selma, pen
tru a se constata „dacă folosirea for
ței pentru a zădărnici marșul popu
lației de culoare a fost necesară".

Vasile OROS

Demonstrație a studenților din capitala Italiei in sprijinul revendicărilor 
colegilor lor spanioli

Corespondență din Geneva

„Nu se așteaptă 
rezultate tangibile"

Convorbirile anglo - vest-germane văzute din Elveția
Vizita premierului britanic în capitala 

R.F.G. este urmărită aci cu un interes 
ponderat.

Presa elvefiana subliniază „ortodoxis
mul" de care a dat dovadă oaspetele 
britanic cu prilejul vizitării Berlinului oc
cidental. „Die Tat“ relevă reticentele ma
nifestate de premierul Wilson la confe
rința de presă, punîndu-le pe seama gri
jii de a asigura o atmosferă prielnică 
apropiatei călătorii a reginei Elisabeth în 
Germania occidentală. La rîndul său, 
„Journal de Geneve" consideră că pre
mierul britanic va trebui să țină seama 
de acest fapt ca și de handicapul slabei 
sale majorităt* din Camera Comunelo' 
care-l obligă să evite „accentuarea di
vergentelor ce subzistă între cele două 
jări". Ziarul adaugă că nici cancelarul 
Erhard nu Vi risca nimic din ceea ce 
i-ar putea prejudicia șansele în alegerile 
din septembrie și ajunge la concluzia 
că „nu se așteaptă rezultate tangibile' 
din convorbirile de la Bonn.

Dosarul britanic este destul de volu
minos la capitolul așa-zisulur plan al for
jelor nucleare atlantice, preconizat de 
guvernul laburist. Totuși, după cum se 
remarcă în cercurile politice și ziaristice 
din Geneva, proiectul n-are șanse să fie 
discutat, mai cu seamă după luarea de 
pozijie din decembrie trecut a S.U.A., 
care nu vor să renunțe la planul forjelor 
nucleare multilaterale.

Ziarul „La Suisse" atinge chiar în titlu 
problema cea mai sensibilă a convorbi
rilor, cînd afirmă că „azi, la Bonn, Erhard 
și Wilson vor discuta despre afaceri". 
Mai plastic, „Tribune de Lausanne" scrie 
că „la sosirea oaspetelui" n-au fost nici 
gardă de onoare, nici muzică militară, 
nici personalităfi, cu excepfia șefului 
protocolului, pentru a aștepta „Tridentul" 
ales cu intenfie pentru această călătorie, 
ca mostră a producției aeronautice 
britanice pe care Londra ar dori s-o pla
seze pe piafa germană”. După cum se 
comunică din Bonn, pe primul plan al 
preocupărilor britanice se află problema 
întreținerii armatei de pe Rin, care atirnă 
greu în balanța de plăți a Angliei. 
51000 din cei 150 000 soldați britanici 
aflafi peste graniță reprezintă anual o 
emoragie de devize apreciată la 85—90 
milioane lire sterline. Or, comenzile vest- 
germane care ar trebui să compenseze 
acest deficit se ridică la numai 25 mi
lioane lire. Armata britanică de pe Rin 
echivalează astfel cu un deficit de aproa
pe 70 milioane lire, sarcină grea pentru 
bugetul Angliei. Din știrile care au par
venit azi aci, convorbirile de la palatul 
Schaumburg nu par a fi favorabile părții 
britanice, gazdele manifestind o mar
cată distanfare de cerințele lui Harold 
Wilson privind întreținerea forțelor ar
mate staționate in R.F.G.

In cercurile Palatului Națiunilor se a-

firmă că și sondajul întreprins de pre
mierul britanic în legătură cu o even
tuală apropiere a Marii Britanii de Piața 
comună a determinat din partea cance
larului Erhard o replică politicoasă dar 
lipsită de perspectivă. Aceeași pasivitate 
ar întîmpina-o și ideea stabilirii de con
tacte organice între Asociația Europeană 
a Liberului Schimb și Piața comună. 
De altfel, ziarul „Tribune de Geneve" 
relevă — ca un simptom al climatului 
in care se desfășoară convorbirile — că 
ministrul britanic al afacerilor externe, 
Michael Stewart, care-l însoțește pe 
Wilson, a părăsit Bonnul pentru a parti
cipa la sesiunea Consiliului ministerial al | 
Uniunii Europei occidentale, care are | 
loc la Roma. Precizînd că în cadrul a- 
cesfei organizații Marea Brifanie menține 
un contact permanent cu cele șase țări 
membre ale Pieței comune, ziarul a- 
daugă : „Pină în prezent, totul s-a limi
tat însă la vagi conversații cu un caracter 
foarte general și aproape inutile". Ziua 
de marți va arăta dacă întîlnirea de la 
Bonn n-a avut un caracter similar.

Horia LIMAN
★

BONN 8 (Agerpres). — Luni au 
început la Bonn tratativele oficiale 
dintre cancelarul R. F. Germane, 
Ludwig Erhard, și primul ministru 
al Marii. Britanii, Harold Wilson. în 
același timp au avut loc convorbiri 
între miniștrii afacerilor externe 
Gerhard Schroder și Michael 
Stewart. In cadrul întrevederilor 
s-au purtat discuții referitoare la 
problema germană, la forța nu
cleară multilaterală și la alte pro
bleme militare ale alianței atlan
tice, precum și referitoare la rela
țiile economice și financiare dintre 
cele două țări.

Contacte ves* - germano - izraeliene 

in problema stabilirii 

relațiilor diplomatice

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agenției de presă a 
Izraelului, „Ițim", duminică seara a 
sosit Ia Tel Aviv, venind de la 
Bonn, deputatul vest-german Kurt 
Birrenbach, însărcinat cu începerea 
tratativelor privind stabilirea de re
lații diplomatice între R.F.G. și 
Izrael. Luni după-amiază el a în
ceput convorbirile cu reprezentanții 
guvernului izraelian.

„Organizația Națiunilor Unite tre
buie să se reorganizeze spre a o- 
glindi mai bine raportul de forțe in 
lume și actualele realități interna
ționale". Președintele Pakistanului a 
reafirmat opoziția Pakistanului față 
de planurile de creare a „două Chi
ne" și și-a exprimat din nou spriji
nul pentru restabilirea imediată a 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la Națiunile Unite 
și în toate organele sale. Cele două 
părți și-au exprimat „convingerea cu 
privire la posibilitatea dezvoltării u- 
nei colaborări prietenești între țările 
asiatice și africane, independent de 
deosebirile dintre sistemele lor so
ciale, pe baza respectării celor zece 
principii ale conferinței de la Ban
dung".

In comunicat se exprimă sprijinul 
ferm pentru mișcările de indepen
dență națională și pentru lupta îm
potriva imperialismului și colonialis
mului în Asia și Africa. Cele două 
părți s-au declarat pentru convoca
rea unei conferințe la nivel înalt, cu 
participarea tuturor țărilor, care să 
discute interzicerea totală și distru
gerea completă a armelor nucleare.

în comunicat se arată că președin
tele Liu Șao-ți a acceptat invitația 
președintelui Ayub Khan de a face 
o vizită în Pakistan.

SCURTE ȘTIRI
VIENA. în orașul Graz din Aus

tria proreotorul Universității din lo
calitate, prof. dr. Franz Saneer, a 
ținut o conferință intitulată „Romî- 
nia și jubileul Universității din Bucu
rești". In prezența unui numeros 
public, vorbitorul a prezentat reali
zările Romîniei în domeniul învăță- 
mîntului superior.

CAIRO. In comunicatul cu privi
re la convorbirile ce au avut loc 
între Zabarya Moliieddin, vicepre
ședintele R.A.U., și Aleksandar Ran- 
kovici, vicepreședintele R.S.F. Iugo
slavia, se arată că cei doi vicepre
ședinți au făcut un schimb de pă
reri cu privire la situația internațio
nală și relațiile dintre cele două țări, 
constatîndu-se identitatea de păreri 
în toate problemele discutate. In 
timpul vizitei, A. Rankovici a fost 
primit de Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele R.A.U., căruia i-a înmînat 
un mesaj personal din partea pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

WASHINGTON. Luni a apărut în 
fața Curții de apel din Texas, Jack 
Ruby, care l-a omorît pe Lee Oswald, 
asasinul presupus al fostului președin
te al S.U.A., John Kennedy- Timp de 
30 de minute, curtea a ascultat argu
mentele apărătorilor lui Ruby în spri
jinul cererii de a se rejudeca procesul 
pe motiv că acuzatul ar fi bolnav 
mintal. Judecătorul Joe Brown, care a

condus procesul cînd Ruby a fost con
damnat la moarte, a ordonat ca la 
29 martie Ruby să apară din nou în 
fața curții pentru a fi supus unui exa
men psihiatric.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la Roma a fost semnat 
un contract, în baza căruia R. P. Chi
neză va importa din Italia îngrășămin
te chimice în valoare de 3 420 de 
milioane de lire italiene. Contractul 
a fost semnat de un reprezentant al 
Consiliului chinez pentru promovarea 
comerțului international și de un re
prezentant al societății italiene „A- 
zienda Nazionale Idrogenazione Car- 
buri" (A.N.I.C.), din grupul Eni.

LONDRA. Potrivit relatărilor zia
rului „Daily Sketch", guvernul brita
nic va face cunoscut la 9 martie în 
Camera Comunelor hotărîrea sa de a 
crea un ministei al imigrărilor, avînd 
în frunte pe deputatul laburist Mau
rice Foley.

GENEVA. Poliția elvețiană a anun
țat luni că trei cunoscuți alpiniști 
vest-german i, Manfred Schreiner, 
Hermann Lindenlaub și Manfred 
Daemoh, au dispărut de mai bine de 
o săptămînă în Alpii elvețieni. Ei au 
încercat să escaladeze vîrful Wetter- 
horn, a cărui înălțime este de 3 708 
metri. Cei trei au început la 27 ie- 
bruarie prima ascensiune, pe timp de 
iarnă, pe partea nordică a vîrfului 
Wetterhorn.

După cum relatează agențiile de presă, in ultimul timp luptele dintre 
forțele de eliberare națională din Angola și trupele portugheze s-au in
tensificat. In cursul luptelor din regiunea Tomboko și Kabinda, forțele 
patriotice au obținut o serie de succese. In fotografie • soldați ai forje

lor patriotice în timpul unui exercițiu de instrucție militară

Sudan

Pregătiri pentru reuniunea 
„mesei rotunde"

KHARTUM 8 (Agerpres). Din 
Khartum se anunță că la viitoarea 
reuniune a „mesei rotunde", desti
nată rezolvării situației din provin
ciile meridionale ale Sudanului, au 
fost invitați să participe, în calitate
de observatori, 
R.A.U., Algeria, 
Nigeria, Uganda

reprezentanți din 
Tanzania, Ghana, 
și Kenya. După

cum s-a mai anunțat, conferința 
pentru reglementarea problemei su
dului a fost programată să se des

chidă la 16 martie. Guvernul de la 
Khartum a luat, de asemenea, ho
tărîrea de a trimite pe ministrul 
muncii în Uganda cu misiunea de a 
lua legătura cu lideri ai Uniunii Na
ționale Africane Sudaneze (S.A.N.U.) 
care se găsesc în această țară. Sar
cina ministrului sudanez este de a-i 
determina pe aceștia să participe la 
tratative pentru a se ajunge la o 
soluție în controversata problemă a 
sudului.

NOTE

canada: Divergențele 
dintre comunități persistă

Problema relațiilor dintre cele 
două comunități canadiene (en
gleză și franceză) se află de cît- 
va timp în atenția presei occiden
tale. Publicarea raportului preli
minar al comisiei de anchetă în
sărcinată de guvernul federal cu 
studierea raporturilor dintre cele 
două comunități a adus noi ele
mente susceptibile să stîrnească 
interesul observatorilor.

După cum se știe, Canada are 
două limbi oficiale: engleza și 
franceza. Aproximativ 60 la sută 
din populație vorbește engleza, 
30 la sută franceza, iar restul — 
spaniola, germana, italiana etc. 
Prin Constituția Canadei din 1867 
celor două naționalități predomi
nante li s-au acordat drepturi 
egale, atît pe plan federal, cît și 
pe plan provincial. Dar, scrie 
revista americană „U. S. News 
and World Report", „mulți cana
dieni de origine franceză se plîng 
mereu de faptul că promisiunea 
drepturilor egale, înscrisă în ar
ticolele actului de constituire a 
Confederației canadiene, nu a fost 
ținută". Cel mai acut, problema 
relațiilor dintre cele două comu
nități se pune în provincia Que
bec. formată în majoritate din 
canadieni de origine franceză. A- 
ceștia revendică drepturi egale cu 
canadienii de limba engleză care, 
după cum scria revista „New 
York Times Magazine", „domină 
economia relativ rămasă în urmă 
a Quebecului". De asemenea, a- 
rată revista „V. S. News and 
World Report", ei se plîng de 
faptul că „personalul vîrfurilor 
administrative și funcționarii de 
stat superiori se recrutează de 
regulă din rindurile canadienilor 
de limbă engleză. Aceste oficia
lități sînt acuzate că practică dis
criminarea față de funcționarii de 
limbă franceză, refuzînd promo
varea lor".

O altă cauză a actualelor stări 
de lucruri din Quebec, scria și 
ziarul „New York Herald Tribu
ne", „trebuie căutată în condiți
ile economice mai proaste în ra
port cu standardul de viață ge
neral al populației canadiene". In 
ultimul timp, în Quebec s-au în
treprins unele măsuri în direcția 
dorită de populație. O serie de 
.întreprinderi au fost trecute în 
proprietatea statului, se înfăptu
iește o reformă a învățămîntului 
menită a scoate școlile de sub in
fluența bisericii. Așa incit, după 
cum scria „Times", „Quebecul a 
devenit o provincie promițătoare 
și pentru cei aproximativ un mi
lion de canadieni francezi care 
trăiesc in alte provincii și se 
plîng că acolo nu pot obține po
sibilități egale de învățămint pen
tru copiii lor". In universitățile 
din alte provincii, scrie „Le 
Monde", subvențiile favorizează 
studenții de limbă engleză în 
comparație cu cei de limbă fran
ceză.

Guvernul federal a luat o serie 
de măsuri menite să atenueze re
lațiile încordate între cele două 
comunități. Cîțiva canadieni 
francezi au fost numiți în 
posturi de directori superiori 
la căile ferate canadiene, la 
Banca națională, în Consiliul na
țional al artelor etc. Un post de \ 
radio a fost trecut de la limba 
engleză la cea franceză. Bi
lingvismul a fost pentru prima 
dată folosit în materie diploma
tică cu ocazia semnării unui re
cent acord canadiano-american.

Pentru rezolvarea în întregime 
a situației, ca o soluție imediată, 
se preconizează inițierea unor 
negocieri între guvernul federal și 
guvernele provinciale in scopul 
apropierii celor două comunități.

Radu BOGDAN

Organizația „Păianjenul" 
și scopurile ei

Regimul nazist a lăsat în în
treaga Germanie o grea moșteni
re : ruine, haos, durere. Pentru 
adepții săi marcanți însă s-au 
depus, din timp, în străinătate 
importante fonduri menite să a- 
jute căpeteniile naziste să-și gă
sească refugiu, să se întrețină și 
să scape, într-un fel sau altul, de 
pedeapsă. Aceste fonduri sînt ad
ministrate de organizații secre
te. de felul organizației „Die 
Spinne" („Păianjenul"), cu sediul 
în localitatea spaniolă Denia, de 
urma căreia s-a dat recent.

Potrivit relatării ziarului „Die 
Welt", șeful acestei organizații, 
care-și desfășoară activitatea de 
mulți ani, este faimosul ofițer 
superior SS, „eliberatorul" vre
melnic al lui Mussolini, Otto 
Skorzeny. In decursul anilor 
— scrie ziarul — „organizația a 
ajutat cel puțin 500 de cri
minali de război șî șefi ai 
regimului nazist să se refugieze, 
via Spania, în diferite țări ale

lumii, unde continuă să se bucu
re de sprijinul ei material". Unul 
din membrii marcanți ai „Păian- ' 
jenului" este fiul lui Adolf Eich
mann, urmărit în prezent, pen
tru activitate teroristă, de poliția 
argentineană.

Presa germană arată că în ul
timul timp, ca urmare a marelui 
număr de proteste stîrnite în lu
mea întreagă de hotărîrea guver
nului vest-german privitoare la 
prescrierea crimelor naziste, pre
cum și de faptul că numeroase 
guverne și organizații dau publi
cității noi documente acuzatoare 
pentru naziști, se observă o in
tensificare a activității „Păianje
nului". Ziarele adaugă însă că nu 
este exclus ca această intensifi
care a activității să fie determi
nată și de intenția unor naziști 
refugiați, ca în cazul cînd pre
scripția va fi pusă în aplicare să 
se întoarcă în Germania occiden
tală.

G. DASCALU
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