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rica de maș ini unelte și agregate-București. Procesul de creare a unui nou 
egal urmează dubla cale — a ideilor și a practicii. Iată de ce colocviile 
nțiiice la care participă muncitori și specialiști sint, aici, scene obișnuite 

la fiecare loc de muncă Foto: I. CUCU

APROPIE PRIMÂVARA

AȚI TRANSPORTAT

INGRAȘĂMINTELE LA CÎMP?
parte din terenu- 

I rile cooperativelor 
’agricole de pro
ducție din raio
nul Sighișoara 
prezintă, datorită 
configurației

liefului, fenomene de 
bă eroziune, sînt mai 
un fertile. In multe 
mune și sate acțiunea de 
Aere în valoare a acestor te
renuri în pantă, se face prin 
plantarea cu livezi și viță de 
vie. Pe alte suprafețe, pantele 
sînt mai domoale. Experiența 
unităților agricole fruntașe a- 
rată că executarea lucrărilor 
pe curba de nivel și adminis
trarea unor cantități de îngră
șăminte în doze ce diferă ca 
mărime de la caz la caz, asi
gură recolte bune de grîu și 
porumb. Pornind de la a- 
ceastă experiență, cooperati
vele agricole de producție din 
raionul Sighișoara și-au pro
pus să transporte la cîmp în 
acest an peste 90 000 de tone 
de îngrășăminte organice. Re
zultate bune în această acțiu
ne au obținut pînă acum coo
perativele agricole de produc
ție din comunele Laslea, Mă- 
lîncrav, Criș și altele.

Ce i-a determinat pe 
rănii cooperatori de aici 
efectueze în special în 
ceste zile transporturi ma
sive de îngrășăminte orga
nice ? Faptul că efectuînd a-

cum această lucrare, pot asi
gura îndeplinirea planului de 
fertilizare. Lăsind totul pentru 
vară sau toamnă, cînd atela
jele sînt foarte mult solicitate 
la transportul produselor agri
cole, este limpede că planul 
n-ar mai putea fi îndeplinit.

în 1964, cooperativa agricolă, 
de producție din Ieslea. ca 
urmare a îngrășării unor mari 
suprafețe din teren arabil și 
efectuării la timp a celorlalte 
lucrări a obținut: la porumb, 
în medie, cîte 3 900 kg boabe 
la hectar, la sfeclă de rar.-.r 
27 000 kg la hectar, iar ia car
tofii de toamnă, pe 75 de hec
tare, 16 000 kg la hectar. Acel» 
unde s-a muncit cu mai multă 
atenție, iar regulile agroteh
nice au fost riguros respec
tate, s-au obținut rezultate și 
mai bune. Brigada lui Andree 
Zeiller, de pȘdȘ. irriTHtl 
pentru hărnicia tnsmbr-mr 
săi, a recoltat de pe 71 de 
hectare în medie cite 5 900 kg 
porumb boabe la hectar. Să 
reținem — producția aceasta ■ 
fost realizată pe colicele Ss- 
ghișoarei, unde altă dată re
coltele erau foarte scăzute. 
Iată un argument pstezzuc. 
care i-a determinat pe țăranu 
cooperatori din această cemu - 
nă să organizeze cit mai bene 
fertilizarea terenului. Acu—: 
aici, transportul ingrășă—sute
lor organice este în tot Toate 
atelajele bat de mai multe cei 
pe zi. pe zăpadă, drumul ce 
duce de la grajduri spre cîmp

O contribuție importantă la 
înfăptuirea acestei măsuri au

In industria materialelor de 
onstrucții se vor da în folo- 
ință în acest an noi fabrici 
i secții înzestrate cu utilaje 
e înaltă productivitate. Cea 
ai importantă este fabrica de 
Bîrsești-Tg.Jiu, cu o capa-

itate anuală de producție de 
ouă milioane tone ciment, 
a această unitate întregul 
roces tehnologic, începînd de 

extragerea materiei prime 
calcar și argilă — din ca- 
■e și pînă la înmagazinarea 
entului va fi complet me- 

nizat sau automatizat. Pe 
ntier s-au terminat lucrările 

e construcții și se execută 
le de finisaj și de montare 
utilajelor și instalațiilor. Un

alt obiectiv este fabrica 
beton celular autodavizat — 
produs utilizat la construcția 
pereților interiori și acoperi
șurilor unor clădiri. Noua con
strucție ridicată în cartierul 
Militari din București va fi 
dotată cu cele mai moderne 
mijloace de producție.

Darea în folosință a acestor 
unități, precum și extinderea 
unor procedee avansate de lu
cru vor permite ca în 1965 să 
se producă în plus față de 
anul trecut circa 800 00Q tone 
ciment, 60 000 mc prefabricate 
din beton, 2100 000 mp gea
muri, 680 000 mp plăci din 
azbociment.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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La SM.T. Grdmțttc
Urziceni, repararea tractoa
relor fi mașinilor agricole te 
apropie de siirșit. O ultimă 
verificare fi mașinile vor 

lua drumul ogoarelor
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CONSTRUCȚII DE DRUMURI

FORESTIERE

Vineri 12 februarie 1965

PE ȘANTIERELE

In anul trecut tinerii de la 
Vr.nele „Tractorul- Brașov au 
colectat ți expediat oțelăriilor 
patriei 2478 tone fier techi. 
$* in anul acesta, încă din pri- 
ma lună, organizațiile U.T.M. 
din secții au inițiat o ierie de 
acțiuni de muncă patriotică 
la care au participat mii de ti
neri. Rezultatele sint edifica

Pe cele 50 ce șantiere 
de construcții de dru
muri forestiere din dife
rite regiuni ale țării lu
crările continuă și in 
timpul friguros. De Ia 
începutul anului con
structorii au făcut mai 
mult de 60 km terasa- 
mente, au dislocat 
280 000 mc pământ și 
st in că. Executarea lu-

Produse de calitate superioară
Uzina „Hidromecani

ca- din Brașov a început 
să fabrice, de curând, în 
serie un nou agregat 
pentru industria minie
ră — cuplajul hidraulic. 
Prin performanțele și 
calitatea sa superioară, 
acesta a întrunit apre
cieri unanime din par
tea specialiștilor.

Gama prodnseio- c 
fast lărgită r- la UmxXe 
..Automatica' di* SAr» 
Zilele acestea, metalx-- 
gifâi de aici a* trecut U 
fabricare* fn serie a 
unor piese pent-u eiec- 
trocompresoare și auto
camioanele romiaești.

Printre produsele rea
lizate recent de tndss-

Prime de vechime
Pentru o vechime înde

lungată în cîmpul muncii, 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la Combi
natul siderurgic Reșița 
le-au fost acordate zilele 
trecute prime de vechime.

Printre aceștia se numă-

Dumitru — 
la secta 

furnale, Bănică Cnstadie 
-— fumalist-șef, Zimbrar 
Traian și Fischer Carol — 
laminatori-șefi, Bădescc 
Ion și Borduz Lazăr prim- 
topitori la oțelăria Martin.

ră Gropșan 
prim-maistru

Strada care duce la uzină
iecare oraș are ma
rile lui frumuseți, 
punctele sale de a- 
tracție, de care lo
calnicii sînt mândri, 
spre care se în
dreaptă atenția vizi

rilor: monumente, edificii pu- 
e, locuri în care istoria a lă- 

însemne adinei, construc- 
noi, desfășurate în 

Dar în fiecare 
și străzi modeste, 

ă nu spun mare 
ă cineva te-ar opri și ți-ar 
ie: „Tinere, cum poți păși 
de liniștit pe asfaltul acesta, 
de privești cu atîta indife- 

ță în jur ? Tu nu știi ce stra- 
este asta ?“ Ai rămîne sur- 
s și, ascunzîndu-ți zâmbetul,

poate i-ai răspunde: „Ba știu. 
Este strada Simion Bărnuțiu (sau 
Lupeni, sau Arcușului, sau 
Timpului, sau alta, sau alta) și 
eu locuiesc aici de 18 ani!“. Și 
poate te întrebi: cîte sute de 
metri să aibă strada noastră ? 
Nici două sute... Începe colo, la 
colț și se isprăvește lîngă uzină. 
Asfaltul e neted, ușor bombat în 
mijloc, pentru ca apa, cînd plouă, 
să se poată scurge spre canal. 
Pe marginea trotuarelor sînt ar
bori tineri și straturi pentru flori 
în jur. Iți amintești noroaiele de 
pe aici ? Nu. Întreabă pe cei 
mai vîrstnici, ei au să-ți spună... 
Știi ce însemna un bombarda
ment, mai ales cînd drept vecin 
aveai uzina ?... Da, mica și mo
desta ta stradă duce spre uzină.

Știai acest lucru, dar parcă acum 
îl descoperi întîia oară — și pe 
neașteptate îți dai seama că di
mensiunile străzii tale au trecut 
peste granițele cotidianului. Ești 
dintr-o dată mîndru că locuiești 
pe această stradă. Și îți spui că 
viitoarea ta compunere literară la 
școala la care înveți, va fi mai 
interesantă decît cele de pînă a- 
cum. Poate și începi documenta
rea. Te gîndești la însemnatele 
realizări ale regimului nostru de
mocrat-popular, îți trec prin min
te imaginile marilor construcții 
de care este plin orașul și îți 
spui că toate aceste mari înfăp
tuiri și însăși uzina, extinsă, re- 
utilată, modernizată, cunoscută 
în întreaga lume pentru produse
le ei — toate acestea au legătură

și cu strada pe care muncitorii 
merg la uzină.

Da, mica și modesta stradă Si- 
mion Bărnuțiu din Ploiești duce 
către Uzinele „1 Mai“. Nu nu
mai ea. Intr-acolo săgetează si
luetele bulevardelor, intr-acolo 
șerpuiesc artere mai mari și mai 
niici — dar am ales această stra
dă pentru că ea are ceva, sau 
mai bine-zis cite ceva din toate 
celelalte. Am lăsat in urmă cas
tele cartiere de blocuri noi, încă 
mirosind a tencuială și a car, am 
părăsit centrul cu autostrăzile 
sale impresionant de largi și im
punătoare. Ne-am apropiat de 
vuietul continuu al uzinei ți am 
întîlnit această stradă modestă yi 
plină de liniște unde toți locu
itorii se cunosc, așa cum se cu-

*

continuă montarea pieselor 
fixate în beton.

Constructorii și montorii de 
la aceste unități s-au angajat 
să termine în acest an, pe lin
gă cele două hidrocentrale 
Gîrleni și Racova prevăzute 
in plan, și montajul primului 
grup de 22 megawați al cen
tralei electrice de Ia Vaduri.

In prezent se continuă lu
crările de construcții și mon
taj și în celelalte unități ener
getice ale țării.

toare. De la începutul lunii ia
nuarie și pînă la 10 februarie 
a fost colectată cantitatea de 
aproape 150 tone de fier vechi. 
In fruntea acestor acțiuni sint 
tinerii din sectorul sculărie 1, 
mecanic șef, forjă, axe și pini- 
oane.
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MITINGURILE DE LA BUCUREȘTI ȘI SINAIA

calea aventurilor războinice, 
extinzând teatrul operațiunilor 
militare.

Exprimînd profunda solida
ritate cu poporul și tineretul 
vietnamez, tineretul țării noa
stre cere cu 
se pună capăt provocărilor 
imperialiste, să se înfăptu
iască acordurile de la Geneva, 
să se respecte dreptul sfînt al 
fiecărui popor, mare sau mic, 
de a-și alege soarta după pro
pria sa voință. Lupta poporu
lui vietnamez va triumfa pen
tru că ea este dreaptă și nu 
există forță în lume capabilă

hotărîre să

se înfăptu-

avîntul mișcării de eliberare, 
colonialiștii și marionetele lor 
de la Saigon se dedau la gra
ve provocări războinice. în
tregul popor vietnamez se ri
dică ca un singur om împotri
va intervenționiștilor ameri
cani, pentru alungarea lor din 
Vietnam, luptînd pentru liber
tate, democrație, unitate na
țională.

Studentul Mohamud Ahmed 
Omar din Somalia și Hum
berto Vasquez Viana din Bo
livia, înfierînd acțiunile agre
sive împotriva R. D. Vietnam, 
au afirmat cu tărie solidarita-

*

Aspect de la mitingul din Ca pitală

CALP» A'ASTASE 
t'erpcnăent tokanz

PAVEL AIOANEI

(Continuare fn pag. a II I-a)
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care luptă pentru 
•unor idealuri pas

imjwi aliată din 
de sud a ajuns

să o infringă — a Încheiat 
. orbitorul în aplauzele puter
nice ale celor prezenți.

In numele studenților din
R. D. Vietnam care învață în 
țara noastră a vorbit Fan 
Tu Co. Studentul vietnamez a 
evocat șirul actelor agresive 
săvârșite de imperialiștii din
S. U.A. împotriva țării sale prin 
violarea normelor dreptului 
internațional și prin brutala 
încălcare a acordurilor inter
naționale în vigoare. înfrînți 
în războiul pe care îl duc îm
potriva poporului sud-vietna- 
mez, neputînd să stăvilească

tea lor cu încercatul popor și 
tineret vietnamez, care înfrun
tă cu bărbăție pe imperialiști 
și lacheii lor de la Saigon.

Aspirantul Hu Nai Jen din 
R. P. Chineză a arătat că stu
denții și aspiranții chinezi 
care învață în Romînia con
damnă energic acțiunea ex
trem de gravă a imperialismu-

ivi. RAMURĂ
P. NICOARĂ

(Continuare în pag. a IlI-a)



PREMIAȚI DE ACADEMIE
ecent 63 de oameni de știință și cultu
ră — mul fi dintre ei, tineri formați în 
anii noștri — au primit premiul anual 
acordat de cel mai înalt for științific 
al țării — Academia Republicii Popu
lare Romine — pentru elaborarea unor 
lucrări de reală valoare științifică sau

artistică.
O simplă trecere în revistă a titlurilor pentru 

care au fost decernate aceste premii ne dă o 
privire de sinteză asupra cîmpului larg de reali
zări obținute în ultima vreme în cele mai diverse 
compartimente ale cercetării științifice romî
nești, asupra contribuției oamenilor de știință 
din țara noastră la lămurirea unor probleme de 
prim-ordin ale științei și tehnicii contemporane.

In numărul de astăzi, trei dintre premiați ne 
împărtășesc citeva amănunte asupra lucrărilor 
lor.

Dr. Constantin Velican
Șef de sector la Institutul de 
medicină internă al Academiei 

R.P.R.

Premiul „Gheorghe Marinescu"
pentru contribuția

la „Histochimia
;l tlziopatologia

mucopolizaharidelor"

Histochimia este o disciplină 
nouă de cercetare care se dez
voltă vertiginos în a doua jumă
tate a veacului nostru.

Știință de graniță între mor
fologie și chimie, ea folosește 
metode morfologice pentru a e- 
videnția la microscop substanțe 
bine definite din punct de ve
dere chimic. Printre substanțele

evidențiate histochimic în cursul 
ultimului deceniu, un loc deose
bit de important îl ocupă mu- 
copolizaharidele. Ele alcătuiesc 
o grupă aparte de glucide za- 
haruri) cu roluri foarte variate 
în organism : asigură nutriția 
normală a celulelor din toate țe
suturile și organele ; mențin sin- 
gele necoagulabil; constituie 
„cimentul" care împiedică uzu
ra articulațiilor ; intervin in me
canismul de depunere al calciu
lui în vase, în menținerea elasti
cității vaselor și al plăminilor. 
în producerea de materie primă 
necesară sintezei hormonilor 
ș.a.m.d.

în institutul nostru a fost or
ganizat din anul 1957 un labo
rator de histochimie clinică. Aici, 
s-au format cadre care au învă
țat să folosească metodele no; 
de histochimie pentru a ușura 
diagnosticul, tratamentul și în
țelegerea evoluției bolilor.

Bucurindu-ne de toate condi
țiile de lucru pe care le avem la 
dispoziție, studiile noastre s-au

Îndreptat, în special, spre depis
tarea prin studierea histochimiei 
acestor substanțe, a fazelor 
incipiente în dezvoltarea diferi
telor tipuri de scleroză în plă- 
mîni, inimă, vase, rinichi, ficat 
etc.

Pînă acum, microscopul era 
folosit pentru a constata dacă s-a 
dezvoltat, sau nu, un proces de 
scleroză în organul cercetat. Cu 
ajutorul histochimiei mucopoli
zaharidelor, încercăm a consta
ta dacă acest proces de scleroză 
se va dezvolta în viitor.

CU ALTE CUVINTE, ÎN 
LOC SĂ SPUNEM DESPRE 
UN PACIENT CA ARE O CI
ROZĂ A FICATULUI ȘI BOA- 
LA NU MAI ESTE VINDECA
BILĂ. ÎNCERCĂM A SPUNE: 
PACIENTUL ESTE IN PERI
COL SĂ FACĂ ÎNTR-UN 
VIITOR APROPLAT O CIROZA 
A FICATULUI ȘI SE GĂSEȘ
TE ÎN FAZĂ CÎND POATE FI 
TOTAL VINDECAT.

Cont. univ. A. Halanav
Canc.dat In stiiEte lizico-ma- 
tesmtice. Șef sector Ia Institu
tul de xal remtici el Ace4eau- 

e I J. 1

ce.

peftn

„Taina

a ecuțiilir

li cr aru

calitativă
iifrațiale"

Metodă de plantare 
a puieților de molizi

In laboratorul de înaltă 

tensiune a! Institutului poli

tehnic București

In primăvara anului trecut, 
în nordul munților Harz 
(R.D.G.) a început o intensă 
campanie de refacere a pădu
rilor. Din cauza versanților 
abrupți și stîncoși tehnica mo
dernă neputînd fi folosită în 
aceste regiuni s-a recurs la 
o nouă metodă de plantare de
numită „plantarea în colțuri". 
Pînă acum după înlăturarea 
păturii de iarbă, puieții în vîr- 
stă de 4 ani erau așezați în 
gropi. Acum muncitorii fores

tieri execută în sol cu ajutorul 
t’măeoepeloy speciale suma: 
2 tăieturi cu colturi dreptun
ghiulare sau ascuțite. întorc 
pătura de iarbă și așează pme- 
ții în colț. Procentul de puieți 
care se prind după această 
metodă este același ca și la fo
losirea metodei de plantare in 
gropi. Noile plantații de mo
lizi vor furniza abia peste 20 
de ani materialul lemnos ne
cesar fabricării placajuluL IC?'

Anticipații

Reportaj din
combinatul

i atiscaful scoborî 
. lent.

Dintr-o dată, în 
fața mea se iviră 
imagini neaștep
tate. Luminile pu
ternice ale faruri

lor dizolvau noaptea eternă a 
adîncurilor mării și dezvălu
iau o lume stranie: tuburi co
lorate de plastic, cazane imen
se, coloane strălucitoare, reac
toare, conducte...

— Am descoperit Atlantida! 
am exclamat eu.

însoțitorul meu rise.
— Atlanții dumitale erau 

oameni la punct cu ultimele 
descoperiri ale veacului al 
douăzecilea, dacă ar fi să ne 
luăm după ceea ce se vede. Ia 
te uită acolo: recunoști o in
stalație de cracare a petrolu
lui ? Alături, uite, se află o 
coloană de distilare.

— Nu, într-adevăr, e imposi
bil. Dar... atunci?

— încearcă să ghicești.

— Știu! Acum știu! Un va
por care transporta aceste in
stalații s-a scufundat! Cu aju
torul instalațiilor moderne de 
ultrasunete și cu ajutorul aces
tui batiscaf, s-a putut localiza 
punctul unde... Dar, de fapt, la 
ce bun? Nu, nu înțeleg.

— Ai trecut de la o fante
zie romantică, la o realitate 
sumbră. Adevărul este că a- 
cestea toate sînt instalații chi
mice în plină funcțiune.

L-am privit cu stupefacție.
— Aici? Pe fundul mării ? 

Dar... ce interes aveți să vă 
complicați viața? Nu e mai co
mod pe suprafața pămîntului?

Aplecîndu-se deasupra ta
bloului de bord, însoțitorul 
meu cercetă adîncurile, în- 
dreptînd fascicolul luminos ai 
reflectoarelor către unul din 
turnurile metalice subacvatice. 
Manevră una din numeroasele 
manete și, pe un ecran negru, 
se ivi un punct luminos care

tehnicii moderne, automatica, au 
pus numeroasa probleme noi în te
oria ecuațiilor diferențiale. Des
crierea cît mai adecvată a fenome
nelor a făcut să se acorde aten
ție unor tipuri tot mai variate de 
ecuații funcționale, în primul 
rînd ecuațiilor cu argument tnttr- 
ziat, care țin seama de intirzierile 
leale în funcționarea unor părți 
ale sistemului.

Cartea intitulată „Teoria cali
tativă a ecuațiilor diferențiale' 
reprezintă o expunere sistematică 
a unor probleme din teoria stabi
lității și teoria oscilațiilor.

Deși tratate pe plan pur teore
tic, aceste probleme au importan
tă practică. Un capitol al cărții a- 
rată cum se aplică teoria genera
lă a stabilității in studiul stabili
tății sistemelor automate neliniare.

In Întreaga lucrare au fost in
cluse rezultate obținute de noi. 
In țară, in prunul rind ia semina
rul de teoria ecuațiilor diferenți
ale, caz» funcționează In Institu
tul de Matematică.

Ultimul capitol reprezintă o 
sinteză a rezultatelor pe care 
le-am obținut Incepind din 1956 
In teoria calitativă a ecuațiilor cu 
argument IndrziaL In prezent, 
este !■ curs de apariție In Editu
ra .Academie Press', din New 
York, o vervrnae In limba eagieeă 
a cărții.

Ștefania Zuca
Candidată în științe chimice, 
șef de sector la Centrul de 
cercetări de chimie fizică a 

Academiei R.P.R.

Premiul „Nicolae Teclu"
pentru lucrarea

„Fenomene de transport
in săruri topite

Importanța sărurilor topite 
rezidă atît în problemele teo
retice pe care le ridică, cît și 
în numeroasele aplicații prac
tice în metalurgia metalelor 
ușoare și rare, in tehnologia 
silicaților și a glazurilor, iar 
in ultima vreme, 
nucleară

în numeroase 
din străinătate 
S.U-A_ Anglia, Norvegia) au 
fost inițiate și efectuate cer
cetări multilaterale în acest 
domeniu.

în țara noastră. în secția de 
chimie-fizică a glucidelor, un 
colectiv de cercetători, sub

in tehnica

laboratoare 
(U.R.S.S.

conducerea acad. I. Murgu- 
lescu, a efectuat un studiu al 
proprietăților fizico-chimlce 
ale sărurilor topite. în afară 
de proprietățile termodinami
ce, sînt studiate și cele cine
tice.

Din ansamblul acestor lu
crări asupra proprietăților ci
netice, eu am studiat vîscozi- 
tatea și conductibilitatea elec
trică, probleme ce prezintă un 
interes particular, deoarece 
pot da informații prețioase a- 
supra structurii sărurilor to
pite și asupra mecanismului 
de mișcare a particulelor con
stituante.

Cercetările mi-au permis să 
trag unele concluzii asupra 
sărurilor pure, cît și a ames
tecurilor de săruri.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent încununate cu acest 
premiu de înalt prestigiu — 
una din mărturiile grijii deo
sebite cu care puterea popu
lară înconjoară pe oamenii 
de știință — îmi deschid de- 
abia de acum înainte căile spre 
aprofundarea problemelor să
rurilor topite, spetind să pot 

citeva 
preț 
unor

da industriei chimice 
rezultate științifice de 
pentru îmbunătățirea 
procese tehnologice.

La Ins 11 tutui electrotehnic V. 1. Lenin din Moscova. Inginerul 
de serviciu așteaptă cu emoție semnalul de începere a unei 

noi și interesante experiențe științifice
Foto : TASS
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calculatoarelor e- 
lectronice ne-a pus 
fa» fața unor dspe- 
ntrvn la care vite
za de desfășurare a 

fenomenelor a crescut intr-un 
ritm nemarintilmt pînă acum în 
istoria tehnici

Primele calculatoare electro
nice, create doar cu două decenii 
în urmă, efectuau numai câteva 
sute sau ce! muh citeva mii de 
operata pe secundă, dar treptat 
ele as trecut la v .teze cu mult 
mai atari. aunzind astăzi viteze 
de «dmm a cosă m_. -ane de 

perațu iogx» pe aeccncă.
Pentru a ir'.e’.ege cît de mare 

rtfce această viteză, să ne gin* 
dfcj că operatele care se desfă
șoară în interiorul calculatoare
lor se referă la numere foarte 
mari, având fiecare dte zece ci
fre.

Dar această viteză de or
dinul milioanelor de operații P« 
secundă reprezintă, oare, o limi
tă în evoluția calculatoarelor 
electronice ?

Răspunsul este, desigur, nega
tiv, in sensul că. încă de 
cum <

! sensul ca. mea de pe 
există premisele realizării

P ©
calculatoareunor 

rapide.
Aproximativ cu

cu mult mai

deceniu în 
american

Aproximativ cu un 
-„r: matematicianul 
John von Neumann s obținut un 
brevet secret privind principiul 
de reaLzare a unor calculatoare 
axând o viteză de lucra, teoretic, 
on cît de mare.

Pentru a înțelege mai bine 
ideea lui Neumann, este nece
sar să dăm citeva explicații su
plimentare.

în primul find, la calculatoa
rele electronice, informația nu 
este reprezentată prin litere sau 
prin numere, ci prin semnale e- 
lectrice. De otnaei, aceste sem
nale electrice pot fi reprezentate 
prin combinarea a numai două 

ermmereț t-.^ețe Oț 1, ceea ce 
J înseamnă <3 ca.cplatoarele lu- 

general în sistemul detrează în _ 
numerate in baza —

Dar și contactele electrice 
tot numai două stări, un contact 
puțind fi sau deschis, sau închis. 
Se înțelege deci că putem re
prezenta orice număr cu ajuto
rai unei serii de contacte elec
trice, dintre care unele sînt în
chise, iar altele sînt deschise. In 
ceea ce privește viteza de lucru 
a calculatoarelor, ea depinde de 
viteza cu care noi putem acțio-

an

s e c u
FIȘIER
„Nicolae Kretzulescu,44

na, închizind și deschizând, con
tactele electrice.

Desigur că avînd părți meca
nice, contactele electrice obiș
nuite nu pot lucra la viteze de 
lucra mari. Tocmai de aceea, în 
calculatoarele reale, în locul 
contactelor obișnuite se între
buințează circuite electronice 
realizate cu tuburi sau cu tran- 
zistori.

Desigur că întrebuințarea dis
pozitivelor electronice a dus la 
mărirea vitezei de lucra, dar nici 
tuburile nu pot lucra la frec
vente oridt de mari.

Neuman a avut ideea că cele 
două numere pot fi reprezentate 
de către faza unor oscilații de 
înaltă frecvență.

Deși termen» sînt oarecum 
pretențioși, ideea _ este foarte 
sanpu. Un exemplu va lamin 
îndată despre ce este vorba.

Să ne închipuim că avem la 
dispoziție o serie de pendule, de 
exemplu niște leagăne. Aceste 
leagăne au însă o particularitate: 
ele au toate aceeași lungime — 
deci execută o oscilație în ace
lași interval de timp. In plus, ele 
trec în același moment prin po
ziția de înălțime maximă. Se ob-

*

servă însă imediat că această po
ziție poate să se afle la dreapta 
sau la stingă observatorului. 
Convenim ca poziția din dreapta 
să reprezinte cifra 1, iar poziția 
din stînga cifra 0. Deoarece ast
fel de oscilații se pot produce cu 
ajutorul frecvențelor foarte înal
te, rezultă că se pot realiza 
calculatoare cu frecvență oricit 
de mari.

Astăzi, pentru realizarea aces
tor tipuri de oscilații se utilizea
ză dispozitive speciale numite 
parametron.

în vremea în care a trăit 
Neumann, nu se cunoștea exis
tența parametroanelor, iar ideea 
sa nu a fost realizată. Dar, scurt 
timp după aceasta, o serie de 
cercetători japonezi au redesco
perit ideea reprezentării ’■ nume
relor prin faza oscilațiilor și au 
și realizat un calculator bazat pe 
aceste principii.

Parametroanele construite în 
Japonia lucrau la frecvența de 
ordinul de mărime al zecilor de 
megaherți, ceea ce corespunde 
unei viteze de lucru de ordinul 
milioanelor de operații pe se
cundă.

Un alt pas important înainte 
s-a realizat în momentul în care 
s-a pus Ia punct tehnica genera
torilor cuantici. Acești genera
tori, cunoscuți în general sub 
numele de laseri, produc sem
nale avînd frecvențe de ordinul 
milioanelor de miliarde de osci
lații pe secundă.

Dacă se vor realiza dispozitive 
care, la aceste frecvențe, să lu
creze intr-un mod analog circui
telor din actualele calculatoare 
electronice, se va putea ajunge 
ca viteza de lucru a calculatoa
relor să fie de ordinul sutelor de 
mii de miliarde de operații pe 
secundă.

prof univ. 
EDMOND NICOLAU

In laboratoarele modern uti
late ale Institutului agrono
mic din Capitală, profesori 
și studenți desfășoară o lar

gă activitate științifică
Foto: E. C1MPEANU

subacvatic
îndră-

excla- 
apă se

părea că joacă o sîrbă 
cită.

— Extraordinar! am 
mat eu. Tumul de sub 
mișcă! Vine spre noi!

— Da, — zise modest înso
țitorul meu — l-am deplasat 
eu. Știi, trebuia îndepărtat de 
stația principală de putere...

L-am privit încă o dată, ui
mit. Vorbea serios? Ce însem
nau aceste mistere? Cum poți 
să deplasezi un turn metalic 
scufundat la mii de metri sub 
nivelul mării? La ce bun?

— E cazul să-ți explic me
todic. Sub depunerile de pe 
fundul oceanelor se află imen
se rezerve de petrol și gaze. 
Apa însăși conține cantități 
mari de săruri dizolvate, care 
ne sînt foarte utile. Lucrurile 
astea sînt de mult cunoscute. 
Dar abia de curînd și-au dat 
seama oamenii că este mult 
mai comod să prelucrezi aceas
tă materie primă acolo unde se 
găsește ea...

— Adică în fundul mărilor și 
oceanelor?

— întocmai. Avantajele sînt 
foarte mari. Să luăm numai 
unul din ele. în unele din a- 
ceste aparate este necesară 
menținerea unor presiuni de 
sute de atmosfere și a unor 
temperaturi de sute de grade. 
Și totuși, aceste vase, aceste 
recipiente, tuburi, instalații, 

, sînt în cea mai mare parte 
confecționate din materiale 
plastice subțiri. Cum rezistă 
ele ? în mod uniform, din toa
te părțile, conform unor prin
cipii bine cunoscute din fizi
că, pereții vaselor sînt apăsați 
de greutatea enormă a masei 
de apă: aceasta nu le lasă să 
explodeze.

— înțeleg. Presiunea inte
rioară este egală cu cea exte
rioară.

— întocmai. La adîncimea de 
10 km, de pildă, presiunea este 
de 1000 atmosfere. Aici se efec
tuează in mod admirabil reac-

ția de polimerizare a acetlle- 
nei, pentru a da naștere unui 
polimer. Temperatura nece
sară este de circa 190°. Sau să 
luăm, de pildă, zona de adin- 
cimi de la 6000 la 10 000 me
tri: aceasta este zona ideală 
pentru realizarea reacției for
mării amoniacului din azot și 
hidrogen, în prezența unui ca
talizator, la temperatura de 
400 grade. Poate că vrei să rea
lizezi alcoolul metilic, atît de 
util în industrie? Pentru a- 
ceasta, nu e nevoie să te scu
funzi decît pe la 4 000 metri ă- 
dîncime. Presiunea de 400 at
mosfere și temperatura de 300 
grade sînt suficiente pentru ca, 
în prezența unui catalizator, 
să ia naștere din bioxid de 
carbon și hidrogen — alcoolul 
metilic. Pentru alcoolul etilic, 
alcoolul ordinar, condițiile sînt 
și mai blînde: adîncimea de 
3000 metri, adică 300 atmos
fere, 300° C temperatură și un 
catalizator. Aceste condiții sînt 
cele necesare pentru ca, 
sinteza acetilenei și apei, 
naștere alcoolul etilic.

— Bine, dar la aceste 
rite adîncimi... cum sînt fixați 
reactorii, instalațiile chimice ?

— Nu sînt fixați.
— Cum asta?
— Da, da. în cosmosul sub- precise ale oamenilor de știin- 

acvatic, reactorii chimici plu
tesc, într-o stare de quasi-im- 
ponderabilitate. Nu este nevoie 
nici de 
nici de 
te rog,

diului este practic neschimba
tă și vara și iama.

— Și cine conduce toate a- 
ceste instalații?

— Fabrica subacvatică lu
crează singură. Energia nece
sară o furnizează un reactor 
atomic. Produsele finite (ga
zoase, lichide sau solide) se ri
dică la suprafață în niște ba
loane. Sau singure, sau — dacă 
densitatea lor e mai mare ca 
a apei — cu ajutorul unor plu
titoare. Ajunse la suprafața 
mării, ele sînt pescuite cu 
plasele, întocmai ca peștii. Am
balajul este trimis la fund tot 
prin greutatea sa proprie.

— Bine, dar unele 
ții ale omului sînt 
nu?

— Firește. Pentru
operatorul coboară cu ajuto
rul unui batiscaf și conduce 
operațiile cu un semnalizator 
de ultrasunete, produse de o 
mașină electronică... Fabrica • 
lucrează fără întrerupere...

★

Cele de mai sus reprezintă 
doar o anticipație. Cum se 
spune: „un reportaj științifi- 
co-fantastic*. Cu paranteza că 
nu se bazează doar pe imagi
nația autorului, ci și pe fapte 
reale, pe previziuni destul de

interven- 
necesare.

aceasta.

din 
să ia

dife-

fundamente de beton, 
platforme fixe. Reține, 
că temperatura me-

ță, realizabile peste vreo două 
decenii.

Că marea 
nenumărate, 
vreme.

Cercetările

conține bogății 
se știe de multă

pentru folosirea

acestor bogății au început re
cent.

în anul 1959, pe vasul de 
cercetări științifice „Lomono
sov" s-a făcut o experiență 
interesantă. Printr-o co
loană cu „schimbători de 
ioni" a fost trecută o 
cantitate colosală de apă mari
nă: 59189 litri, cu viteza de a- 
proape 40 litri pe oră. Coloa
na a funcționat 1516 ore. Răși
nile au reținut 61,5 grame de 
săruri. Printre acestea se a- 
flau: aur, argint, stronțiu, bis- 
mut, cupru, zinc, mangan, fier, 
o sumedenie de elemente rare, 
uraniu.

Nu de mult, un, om de știin
ță american, prof. F. Sabba, 
a obținut un patent pentru ex
tragerea uraniului din apele 
mării, cu ajutorul detergenți- 
lor. în afară de uraniu, el poa
te căpăta prin aceeași meto
dă aur, cupru și aluminiu.

Cu fiecare an care trece, bă
tălia pentru obținerea a cît mai 
multe bogății din apele mării 
cunoaște victorii mai impor
tante.

Resursele nămolului al
bastru sînt extraordinare. Ceea 
ce se extrage actualmente din 
apele mărilor și oceanelor este 
o cantitate extrem de mică 
față de posibilitățile uriașe ofe
rite. Chimia are în față un do
meniu imens de materie pri
mă și chiar de lucru — așa 
cum a încercat să evoce scurta 
anticipație de la începutul a- 
cestui material.

Dr. L PETRESCU

Editura științifică a început 
să-și concretizeze, anul acesta, 
intenția, mai de mult anunțată, 
de a publica biografiile unor oa
meni de știință romîni. Pe a- 
ceastă linie, sînt de remarcat, ca 
deosebit de reprezentative, căr
țile consacrate dr. C. Istrati și dr. 
Nicolae Kretzulescu. Ceea ce e 
comun celor două lucrări este 
foarte temeinica lor bază docu
mentară, ca și bogăția de mate
riale inedite ce sînt puse la dis
poziția cititorilor. Din paginile 
volumelor, observatorul atent în
trezărește munca conștiincioasă 
și îndelungată a autorilor, care 
au răscolit arhive și biblioteci, au 
strîns mărturii prețioase, pentru 
a da la iveală aceste interesante 
monografii.

G. Barbu, cunoscut pentru nu
meroasele sale contribuții la isto
ria medicinii romînești, izbqteștc 
să înfățișeze multilateral și conî- 
petent viața și opera lui Kretzu
lescu. Cartea îngăduie cititorului 
să cunoască bogata activitate ști
ințifică a dr. Kretzulescu. O mare 
atenție se acordă în această pri
vință contribuției valorosului om 
de știință la crearea celor dinții 
societăți medicale și a primelor 
periodice medicale de la noi, la 
punerea bazelor literaturii medi
cale romînești, la promovarea 
unor norme de sănătate publică 
cit mai corespunzătoare, la înte
meierea a nenumărate unități 
spitalicești, în sfîrșit, la organi
zarea „Școlii de chirurgie cea 
mică" și apoi a Școlii de medi
cină din București.

Numeroasele documente ale 
vremii citate de G. Barbu arată 
grăitor cît de greu și-a înfSpttât 
Kretzulescu scopurile sale, cîte 
împotriviri a avut de învins, dar 
totodată cu ce neabătută fermi
tate a știut să lupte pentru reali
zarea lor.

Cartea evocă momente semni
ficative din viața lui Kretzulescu, 
ca, de pildă, participarea sa la 
Revoluția din 1848, activitatea sa 
de luptător pentru Unire, colabo
rarea sa cu Al. I. Cuza la înfăp
tuirea unor reforme progresiste, 
activitatea sa diplomatică. Con
cepția iluministă a lui N. Kretzu
lescu, munca sa pasionată pentru 
progresul cultural al țării, ies Cu 
tărie în evidență din paginile 
cărții.

I. M. ȘTEFAN

„Noutăți 
în pregătirea 
minereurilor 

de fier 
pentru £urnal“
Industria siderurgică repre

zintă o ramură hotărîtoare a 
industriei grele; ea furnizează 
fonta, oțelul și laminatele, fără 
de care nu este posibilă dez
voltarea industriei construcții
lor, a transporturilor, a agri
culturii și a altor ramuri- ale 
economiei naționale.

Colecția „Tehnica nouă" a 
Editurii tehnice s-a îmbogățit 
recent cu o nouă lucrare în 
care, candidații in științe teh
nice, inginerii Mircea Guran și 
Iosif Tripșa prezintă cititoriloi 
o amplă lucrare In care își 
propun să iacă cunoscute nou
tățile tehnice în domeniul pre
gătirii minereurilor de fier 
pentru furnal.

După o sumară prezentare a 
bazei de materii prime și a e- 
voluției tehnicii preparării. mi
nereurilor de fier, a unor me
tode, utilaje și scheme mo
derne de preparare, autorii 
descriu pe larg Intr-o carte de 
larg interes pentru muncitorii 
din industria siderurgică, cele 
mai noi procedee de pregătire 
a minereurilor și concentrate
lor de fier.

Tr. P.
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Sfat rodnic
pentru noi înfăptuiri
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Ca și în alte comu
ne, la Tulcești. raio
nul Calați, prefacerile 
din ultimii ani sint vi
zibile la tot pasul. Ele 
își au izvora! In re
zultatele obținute de 
către țăranii coopera
tori, sprijiniți de me
canizatori in sporirea 
producției agricole ve
getale și animale. 
Creșterea veniturilor 
cooperativei si <1 ță
ranilor au creat largi 
posibilități pentru ri
dicarea. pe o noaă 
treaptă, a comae: s. 
nivelului de vuată a! 
oamenilor. Si ce poa
te să ilustreze mai 
bine această creștere 
dedt faptul că numai 
In ultimă 4 am aa 
fost construite cm 
peste 150 de case aci. 
iar hausa esectncă « 
pătruns Ia peste 8? 
la sută dm k*csiste> 
tăra
Noua sroali. :zrmi

nea. Intre 
acestor ani. 
devenit
mai frumoasă.
240 de tirani coopera
tori au aparate de ra
dio si televizoare, pes
te 100 din ei au ma
șini de cusut, frigide
re. aragaze si altele. 
Pentru înfrumusețarea 
comunei au fost plan
tați pe marginea da

or coc

Orașul are
chipul

constructorilor
Sala de festivități a Fabricii de 

celuloză și hirtie „Reconstrucția’ 
din Piatra Neamț a găzduit zilele 
trecute întîlnirea cetățenilor care 
locuiesc în această parte a orașu
lui, cu candidatul lor in alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională, acad. prof. dr. C. Nenl- 
țescu. Deși printre participant; se 
aflau, alături de muncitor: teh
nicieni și ingineri din fabrică, 
nu*.eroși medici, pensionari, ca
dre didactice, gospodine — locu
itori ai aceluiași cartier — aduna
rea a păstrat totuși tradiția de lu
cru a tuturor adunărilor care au 
loc aici. Una dintre ele era încă 
proaspătă in memoria multor par
ticipant! șl la ea s-a referit la în
ceputul cuvintului său, tovarășul 
Vasile Manole, directorul Fabricii 
„Reconstrucția".

— Nu de mult, a spus dinsul, 
aici am tinut adunarea care a sta
bilit și aprobat angajamentele lua
te de colectivul fabricii noastre in 
întrecerea socialistă. Mulți din cei 
care ne aflăm aici, am fost pre- 
zenți si atuncL Atunci subiectul 
discuțiilor l-a constituit munca 
noastră, căutarea căilor prin care 
putem produce mai mult și mai 
bine. Subiectul discuțiilor de azi 
îl constituie viata noastră, a tutu
ror celor care locuim și muncim 
în acest cartier, căutarea căilor 
pentru o nouă înflorire a orașului 
nostru. Lucru de care sînt deplin 
convins, este acela că între cele 
două discuții și cele două adunări 
există o strinsă legătură, aș spune 
că una o continuă pe cealaltă...

Acest fapt a fost dovedit de nu
meroși cetățeni care au luat cu- 
vînlul. Iată-l pe tînărul inginer 
Viorel Ilea, șeful secției sulfat a 
Fabricii „Reconstrucția’. Cel 
caie se ridică și vorbește acum, 
exprimîndu-și mîndria pentru o- 
rașul în care trăiește, pentru ma
rile realizări care au a- ut loc în 
acest colț de tară in anii puterii 
populare, este același care s-a 
dicat și a vorbit și la adunarea 
dezbatere a cifrelor de plan și 
propuneri a angajamentelor, 
tunci, gfndurile și propunerile 
le-a susținut cu creionul pe tablă, 
calculînd posibilitățile mașinilor și 
resursele care ar mai putea fi fo
losite. Inginerul Ilea este un om 
care are o mare încredere în ar
gumentele reieșite din calculele pe 
care Ie face. Anal trecut, ingine
rul Ilea a fost cel dinții care și-a

ri
ei e 
de 
A-
Și

(pas că Fabrica lecox*.'-TC-«" 
pcaie produc* zu. ■c_'i 
ca aceleași i-_s-.a:aC- s:
Si a susținui această «f.ma’-j» ea 
rezultatul calolcace Dese* r » -
șir, împreună ca alt tfalr rte.- 
strnl Va sile c*acăm.-
lor neobosita a fost raovaua care 
a determin st scurtarea ( ■ wf ii 
da spălare a rrîairori la **oae- 
re. Sect-a pe care • emthma • 
prim t title: de frxxtaaă iz le- 
trecerea sor a' -s-j pe axxZ UU 
Și areas. nfzer Dea. a m.t la 
adunarea de aczn s> a feet dtx 
noa csrrtetnL ratead despre soc.! 
chip a! orașului Ia care tră ierta. 
Și a făcut iarăși dteva calcule. Cu 
trei ani In urmă, in central orașu
lui fusese expus un panou cu o 
machetă. Așa va arăta orașul no
stru în 1965 ! Privitorii nu-s: as
cundeau mirarea. Și ce se vș in- 

*' tînrpla cu Strada Mare, cu Strada
Strimtă I Fiindcă Iată, proiect a n- 
tfl le-au „omis* cu totul... Și Dea 
se afla printre trecătorii aceia care 
se mirau, dar care foarte cotind. 
<trăbătlnd zilnic orașul implnzit de 
schele, l-au văzut ața mi arată 
el azi. La Intilnire se afla s 
maistrul Cheie Valeria si ute- 
mistul Arhip Die. conducător 
la mașina nr. 2. care a venit 
steluța de fruntaș la rever... 
aceștia, ca și ceilalți din sală, 
venit cu imaginea proaspătă 
proiectelor transpuse de pe calc 
pe temeliile de beton clădite le 
poalele Pietricică i si Cemegur 
cu imaginea noilor străzi — 
ul Chimiei, Strada Bicaruluî — 
nlnd ca titlul unor capitole 
Istoriei Moldovei contemporane.

Tntilnirea se desfășoară mai de
parte, ca un dialog între fabrică 
și oraș.

Legătura pe care o fac vorbito
rii, toți participanții la Intilairea 
cu candidatul lor, intre votul și 
rezultatele muncii lor, între efor
tul de a munci mai bine și chipul 
mereu mai frumos al orașului lor, 
al vieții lor, este firească. 
Este o ședință de lucru In 
tradiția tuturor ședințelor care an 
avut loc aici, In sala de festivi
tăți a Fabricii „Reconstrucția’, 
urmate, de fiecare dată, de o 
muncă plină de însuflețire, de noi 
și noi realizări.
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Tineretul si studenții înfierează

acțiunile agresive împotriva

R. D. Vietnam

resti, in alegerile de 
deputati In Marea 
Adunare Națională, a 
prilejuit o trecere in 
revistă a acestor fru
moase realizări. Intii- 
nirea a fost, totodată, 
un sfat gospodăresc, o 
consfătuire in care s-a 
chibzuit asupra rezol
vării sarcinilor de 
producție si a treburi
lor obștești In viitor.

hectare și alte lucrări 
deosebit de importan
te, care asigura obți
nerea unor recolte 
sporite la hectar. A- 
uropiatul eveniment, 
alegerile de la 7 Mar
tie. vrem să-l intimpi- 
năm cu rezultate in 
producție cit mai 

bune. De aceea, sintem 
gata să pornim cu 
forțe noi Ia efectua-

Pregătim temeinic

campania de primăvară

re. grape, sape rotati
ve, semănători si alte 
mașini si utilaje a- 
gricole a făcut propu
nerea să se studi 
posibilitățile de 
tindere a atelier 
mecanic cit *i a ame
najării dramurilor in
terioare din stațiune, 
precum si amenajarea 
dramurilor care duc 
de la șoseaua p: 
pală la gara corn

Alte proponer.
rind inițierea unor ac 
puni de interes ot 
stesc pentru cospodi 
nrea si inframsseU 
rea comunei, au m 
făcut *i aiti cetătec 
pnmre care s: tovară
șei Ioa Baram, di
rectorul SMT. Talu-

i. Toți voctelar 
aeEtLoea: că I 

cauacere* tz rrJ a

american, violarea extrem 
serioasă a acordurilor de 

la Geneva și cer să înceteze 
provocările imperialiste împo
triva R. D. Vietnam, să se 
pună capăt intervenției mili
tare americane In Vietnamul 
de Sud.

In aplauzele aprobatoare ale 
sutelor de tineri, studenta Gu- 
ran Georgeta. anul V al IM F. 
a propus adoptarea unei moți- 

care se spune printre 
Cerem să se pună ne- 
capăt acțiunilor agre- 
S.VA îndreptate im- 

va R. D. Vietnam, să se 
agă trupele intervențk;- 
e. din Vzetnamu' de sud. 

să se aplice consecvent acor
durile de la Geneva din 1954. 
să se respecte dreptul sfmt al 
popcareioc de a-și hotărî soar
ta cupă propria lor voință.

Ne exprimăm simpatia și 
profunda sdbdarita^ cu lupta 
creapcă a poporurui rietzia- 
nsez pentru apărarea indepen
denței na^ocale șt mtegriiim 
teritcciale a B. D. Vietnam, 
pentru dezvoltarea sa pașnică 
și reațgaree reumficăru țării 
pe baze democratice.

s^ea de

Pentru

ia

dată pe listele de alegători Broșuri despre

dezvoltarea

regiunii

2IQ iB

Kst Crf-
ct nun*

ci »

eu rezistent! sporiți

a

ST®,

Jt-

harta patrieipe

CO~t3-

Călătorie

»• .- 2-

ohd a-

națională 
rod, In-

tind flacăra războiului în în
treaga peninsulă indochinezâ.

„Ne exprimăm — a arătat 
vorbitorul — deplina solidari
tate cu lupta forțelor demo
cratice și patriotice din Viet
namul de sud, a întregului 
popor vietnamez împotriva 
colonialismului, pentru liber
tate și pentru alungarea in- 
tervenționiștilor. pentru reur.i- 
ftcarea pașnică a țării, pentru 
democrație și o viață mai 
bună*.

A luat apoi cuvintul studen
tul vietnamez Phan Van 
Minh. Ei a înfățișat provo
cările agresive ale cercurilor 
imperialiste din S.UA- împo
triva B. D. Victual și * su
bliniat că acțiunile acestora în 
direcția extinderii războiului 
in Asia de sud-est nu-i vor 
salva de la infringers pe pro
motorii polrucu de aventuri 
militare.

în cuvintul său. Yen Wen 
Mtng. student din R. P. Chi
neză. a arătat că de mai mulți 
ani cercurile agresive din Sta
tele Unite se dedau la acțiuni 
Provocatoare împotriva R. D. 
Vietnam, care au culminat cu 
bombardamentele din ultimele 
zue

Studentul venera elez Yesus 
Vascuez a spus printre altele: 
.Sintem convinși că pină la 
urmă poporal vietnamez va 
dobîndi victoria în lupta sa. îi 
va respinge pe agresorii im
perialiști și va face să triumfe 
cauza reuntftcărti pașnice a 
tării*.

Ultimul a luat cuvintul stu
dentul Ousmane Ba din Mali : 
-Fiecare dintre noi—a arătat 
vorbitorul — este conștient de 
gravitatea provocării Împotri
va căreia protestăm. Ne ex
primăm solidaritatea cu po
porul vietnamez. victimă a re
petatelor atacuri ale cercuri
lor imperialiste. Stntem soli
dari cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez pentru apă
rarea independenței și inte
grității teritoriale a patriei 
sale, pentru dezvoltarea paș
nică a R. D. Vietnam*.

în încheierea mitingului a 
fost adoptată in unanimitate 
o moțiune de protest în care 
se cere imediata încetare a ac
țiunilor agresive ale Statelor 
Unite imootriva R. D. Viet- 
nam.

Ședința Comitetului Național

pentru Apururca Păcii din P.P. Pomină

rialiste agresive din S.UA.. 
împotriva Republicii Democra
te Vietnam.

Aceste acțiuni reprezintă în
călcări inadmisibile ale suve
ranității și independenței R. D. 
Vietnam, ale păcii și securită
ții popoarelor. Ele provoacă 
mînia și îngrijorarea milioa
nelor de oameni care, în lu
mea întreagă cer să se asigure 
pacea, să se respecte dreptul 
sacru al popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta. Acțiu
nile militare împotriva R. D. 
Vietnam reprezintă o încercare

CONSTANTIN NAN CU 
corespondentul „Scînteii tinere- 

| tului" pentru regiunea Bacău

La 11 februarie a avut loc 
ședința Comitetului Național 

tru Apărarea Păcii din 
P. Romînă.

Cuvintul de deschidere a
fost rostit de acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al 
C-N-AJ. Luind cuvintul prof, 
univ. Traian Ionașcu a arătat 
că față de noile atacuri agre
sive săv-irșite împotriva R. D. 
Vietnam, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii își face 
auzit glasul său, reprobind ca
tegoric aceste acțiuni care în
calcă dreptul suveran al po
poarelor de a-și organiza viața premeditată de a extinde răz- 
conform aspirațiilor lor, ma- 
nifestîndu-și solidaritatea cu 
lupiă dreaptă a poporului viet- 
nașjez, Au. niai luat cuvintul 
acad. Hori a Hulubei, scriito- 
ral Marcel Breslașu, Gheorghe 
I ones cu. directorul întreprin
derii „Timpuri Noi“ din Capi
tală.

în încheierea ședinței a fost 
adoptată o moțiune în care se 
spune:

„Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din Republica 
Populară Romînă, reunit în 
ziua de 11 februarie 1965, își 
exprimă protestul său hotărît 
față de noile atacuri armate 
întreprinse de cercurile impe

boiul din Vietnamul de sud, o 
amenințare la adresa păcii în 
Asia de sud-est și în întreaga 
lume.' - -i m.

Pe deplin solidară cu lupta 
dreaptă și curajoasă ă poporu
lui vietnamez, mișcarea pentru 
pace din R. P. Romînă cere 
încetarea imediată a acțiunilor 
agresive împotriva R. D. Viet
nam, retragerea trupelor stră
ine din Vietnamul de sud, apli
carea- prevederilor acordurilor 
din 1954 de la Geneva. Să fie 
stins focarul de încordare și 
război din Asia de sud-est, să 
fie .asigurată pacea în această 
parte a lumii".

(Agerp. i)
Sec/la montaj general a Uzinei „Steagul roșa' e:zeo- Tzaer.. Dcsutm .'ocn. Vetile Neogu •; Ciuva montează motorul 
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Strada care 
duce la uzină 

cetajenii m-au propus iarăși. Cum 
se explică acest lucru? Mie mi 
se pare destul de simplu: „ne-am 
înțeles bine, ca să zic așa, am 
priceput cu tofii că interesele 
noastre, chiar cele mai imediate, 
se confundă cu interesele colecti
vității și ne-am ajutat reciproc".

Ion Ungureanu împărtășește 
din experiența sa de deputat. 
Cind a fost ales pentru prima 
oară avea 26 de ani abia îm
pliniți. Acum este un bărbat în 
toată firea. Și, se înțelege că și 
datorită strădaniei sale strada a- 
ceasta care duce la uzină a că
pătat înfățișarea de astăzi. Pe 
aici trece acum conducta de 
canalizare și de apă, rețeaua 
electrică — asfaltul este de bună 
calitate, arborii sădiți pe margi
nile trotuarelor au prins rădăcini 
puternice. An de an s-a făcut 
cite ceva. De pildă, în uzină 
s-au amenajat alei noi și cind 
s-au săpat fundațiile s-a scos 
mult pietriș, care trebuia evacuat. 
Tehnologul Ion Ungureanu a ob
ținut aprobarea să care pietrișul 
pe străzile mai puțin aspectuoase 
ale circumscripției sale. Și astfel, 
din mici realizări s-au obținut 

transformări mari. Iar în anul 
1963, circumscripția sa a obținut 
drapelul de circumscripție frun
tașă pe orașul Ploiești, deși pe 
strada aceasta nu sînt blocuri 
turn și nici mari magazine. Este 
o simplă stradă care duce spre 
uzină. „Uzina ne-a crescut pe 
toți, ea a fost marele nostru în
vățător. Eu am venit aici ca uce
nic în anul 1939. De atunci am 
lucrat fără întrerupere 26 de ani. 
Nu vreau să mă laud, dar sînt 
mîndru că am primit Medalia 
Muncii, iar în anul 1952 Premiul 
de Stat pentru punerea în pro
ducție a sapelor de foraj".

Timp de 26 de ani n-a lipsit 
nici o zi din uzină, și timp de 
15 ani a fost un gospodar pri
ceput și cetățenii care l-au ales 
știu bine acest lucru, doar este 
vecinul lor și se întîlnesc chiar 
din zori, pe stradă, în drum spre 
uzină.

Am amintit mai pe larg despre 
un locuitor de aici. Dar stai de 
vorbă și cu Ștefania Dobrinescu, 
învățătoare la Școala de 8 ani 
nr. 9 — și ea o să-ți spună cit a 
fost de greu odinioară să înveți 
teorema lui Pitagora într-o clasă 
mică și cu ferestrele permanent 
înghețate pe timp de iarnă. Se 
învăța, aproape pe furiș, pe apu
cate iar dacă zbirii siguranței a- 
flau că un muncitor citește, că 
renunța uneori la pline pentru a 

cumpăra o carte de Sadoveanu, 
de Panait Istrati, de Gorki sau 
de alți autori cunoscători ai vie
ții umiliților și obidiților lumii — 
acela devenea un suspect și per
secuțiile se țineau lanț.

Anul 1933! Și pe strada acea
sta au trecut, ca un șuvoi, mun
citorii uzinei ploieștene, au inun
dat bulevardul ca un fluviu care 
și-a rupt malurile și au irumpt 
spre centrul orașului, pentru a 
demonstra, afirmîndu-și dreptul 
la muncă, la pline, la viață.

Au început apoi arestările. A- 
genții de poliție și de siguranță 
mișunau pretutindeni, se infiltrau 
în rîndurile muncitorilor și spio
nau. Astfel s-a întîmplat și cu 
un oarecare Anghelescu. Venise 
de la Moreni și ceruse adăpost 
în casa unui muncitor. Părea om 
la locul său, așezat, cu familie, 
iar la fabrică nu se dădea înlături 
de la muncă. Iată însă că unul 
dintre muncitori l-a descoperit. 
L-au descoperit muncitorii și pe 
Miller, aciuiat la sculerie. Li se 
păruse suspect faptul că Miller 
pleca în fiecare seară pe înserat 
și se întorcea pe la miezul nop
ții. Au văzut că vizitele acelea 
nocturne le făcea la sediul poli
ției. Așa s-a făcut că Gh. Logo- 
fătu, un muncitor cu o putere 
fizică excepțională, le-a aplicat 
celor doi o lecție greu de uitat. 
Iar copoii au fost boicotați în

continuare fi pini la aa
fost alungați de pe stradă. Era 
o stradă care ducea la «nnd r. 
pe ea nu aveau ca căuta com 
de topor ale burgheziei, age-.-.. 
siguranței. Era o stradă ■■■ uzo- 
rească și muncitorii au ftnst ac 
o curețe de gunoaie...

Sînt sute de întimplâri oare «b 
făcut inimile oamenilor si tre
salte. Toate casele acestea an •- 
mintiri. Aici au locuit mu~.ru 
și cind strada era un aderârat 
cîmp, cum spune Niamor Lun
gii, de la numărul 20. Tot că
neau candidat ii liberalilor r- ță
răniștilor să cerșească voturi pe 
aici și promiteau marea cu sarea. 
Unul a promis odată că ca adu:e 
lumină electrică. Și a și instalat 
un stîlp de lemn cu niște -:-e 
sîrmă și izolatoare in fața unei 
crîșme (din acestea erau in dmn 
spre uzină vreo 5—6). După ale
geri a dispărut stilpul și nici de
putatul n-a mai dat pe acolo.

Sînt locuitori vîrstnici, care au 
făcut drumul spre uzină zeci de 
ani — și sînt locuitori tineri, care 
abia acum s-au deprins cu el. 
Este o simplă stradă ca atitea 
alte sute din jurul fabricilor, pe 
care pășești zilnic. Și ai dintr-o- 
dată revelația că toți ai tăi și ve
cinii merg în fiecare zi pe acea
stă stradă către marile hale ale 
uzinei — fi atunci dimensiunile 
străzii depășesc granițele cotidia
nului. Și poate vei scrie o com
punere, sau vei povesti cuiva cu 
emoție că locuiești de 18 ani pe 
strada care duce spre uzină...

Ați transportat 

ingrășămintele 

la cimp?
grîu pe care au fost adminis
trate îngrășăminte organice, 
producția la hectar a fost cu 
600 kg mai mare decit pe cele 
neingrășate. La porumb, dife
rențele sînt și mai mari — de 
aproximativ 1 600 kg la hectar. 
Cifrele sînt destul de convin
gătoare. De ce atunci se tără
gănează transportul îngrășă
mintelor la cîmp ? Există aici 
convingerea că pînă la urmă 
(fără dată precisă însă) tot 
gunoiul va fi dus la cîmp. Si
tuația este însă aproape iden
tică cu cea din anul trecut, 
cind luna aprilie venise și gu
noiul era tot lingă grajd; 
planul de fertilizare nu a mai 
putut fi realizat. Se iviseră 
alte lucrări mai urgente, 
spre care au fost îndreptate 
atelajele. Tărăgănarea de a- 
cum va duce, fără îndoială, la 
repetarea situației amintite, 
cu toate consecințele care se 
ivesc de aici. Este necesar ca 
cel puțin acum să se treacă 

eu toate forțele la acțiune. 
Terenurile sint în apropierea 
șoselei, drumul este, deci, bun. 
Se pot face transporturi și cu 
autocamioanele. Un calcul 
sumar arată că dacă ate
lajele ar fi utilizate cu în
treaga lor capacitate, s-ar 
putea duce zilnic la cîmp în 
medie cîte 50 tone de gunoi, 
în aproximativ 30 de zile toa
tă treaba ar fi terminată. E 
nevoie doar de ceva mai mul
tă inițiativă.

în raionul Sighișoara sînt 
posibilități ca transportul în
tregii cantități de îngrășămin
te organice înscrise în planul 
cooperativelor agricole de 
producție să fie terminat pînă 
la începerea lucrărilor din 
campania de primăvară. Ex
periența unităților agricole 
fruntașe atestă, fără tăgadă, 
acest lucru. Este necesar ca 
această experiență să fie 
preluată și de cooperativele 
agricole de producție rămase 
în urmă. Comitetului raional 
U.T.M. îi revine sarcina să 
acorde mai mult sprijin orga
nizațiilor U.T.M. din aceste 
unități, asigurînd astfel înde
plinirea angajamentului luat 
de tinerii țărani cooperatori 
cu privire la transportul și 
clădirea în platforme a în
grășămintelor naturale. Acum 
este timpul optim !

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic rulează la Patria (orele
9.30) 12,30) 15,30; 18,30; 21,15). O
STEA CADE DIN CER rulează la 
Republica (orele 9; 11,30; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45;. 21), Excel
sior (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21). PAULA CAPTIVA rulează la 
Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Festival (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21),
Flamura (orele 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Pacea (orele 15,45; 18;
20,15). VREMEA PAGINILOR ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
HATARI (ambele serii) rulează la 
Victoria (orele 10,15; 13,30; 16,45;

20) . TITANIC-VALS rulează la Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 9,30; 11,15; 14; 16,30; 18,45;
21) . A TREIA RACHETĂ rulează 
la Lumina (orele 10; 12; 14; 16 
18,15; 20,30), Giulești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). DIA
VOLUL DEȘERTULUI rulează la 
Union (orele 11; 16; 18,15; 20,30). 
PROGRAM PENTRU COPII — di
mineață (ora 10); JUDECĂTORUL 
DE MINORI — după-amiază rulea
ză la Doina (orele 11,30; 14,45; 
16; 18,15; 20,30). UN SURÎS IN 
PLINĂ VARĂ— PIONIERI A 1/1965 
înlează la Timpuri Noi (orele (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). TU

DOR (cinemascop) ambele se> ii — 
înfrățirea Intre popoare (ora 17,30). 
VIAȚĂ UȘOARĂ rulează la înfră
țirea între popoare (orele 10-15), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45). ȘEFUL rulează 
Ia Cultural (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15). 
SOȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
— filme documentare 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop — (ambele serii) ru
lează la Buzești (orele (10; 15; 19). 
GHINIONISTUL rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18,15; 20,30). CAR
TOUCHE — cinemascop — rulează 
la Bucegi (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). EROI CURAJOȘI CA 
TIGRII rulează Ia Cosmos (orele 
16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU
— (ambele serii) rulează la Flacă
ra (orele 10; 15,30; 19). ÎNTÎLNIRE 
CU SPIONUL rulează la Vitan 
(orele 16; 18,15t 20,30), Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30). DRUM PE
RICULOS rulează Ia Munca (orele 
16; 18-, 20), ÎNCURCĂTURĂ
BLESTEMATA rulează la Popular 
(orele 16; 18,15; 20,45). RĂZBUNĂ- 
TORUL 1— cinemascop — rulează 
la Arta (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE
— cinemascop — rulează la Moți
lor (orele (15,15; 17,45; 20,15). CU 
MÎINILE PE ORAȘ ' rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45). LA PATRU
PAȘI DE. INFINIT rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30). AH, 
EVA 1 rulează la Volga (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45, 19; 21,15), Dru
mul Sării (orele 11; 15,30; 17,45; 
20,15). YOKMOK rulează la Lira 
(orele 15; 17; 19, 21). MOSCOVA- 
GENOVA rulează la Ferentari (ore
le 16; 18.15; 20,30». MARIA ru
lează la Cotroceni (orele 16; 18,15;
20,30).  CÎNTIND ÎN PLOAIE rulea
ză la Floreasca (orele 15,45; 18,15; 
20,45).

S.UA
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Sesiunea O. N. U
R. P. Română aleasă membră

în Consiliul Economie și Social și 
în Comitetul consultativ pentru pro
blemele administrative și bugetare <—

NEW YORK. — în ședința 
din 10 februarie 1965 a Adună
rii Generale O.N.U. au fost 
aleși prin consimțămînt gene
ral noi membri ai Consiliului 
Economic și Social. Printre noii 
membri aleși, fără obiecțiuni pe 
o perioadă de 3 ani, sînt: Ro- 
mînia, Canada, Pakistan, Peru 
și S.U.A. Consiliul Economic și 
Social este organismul specia
lizat al O.N.U. care dezbate în 
două sesiuni anuale problemele 
dezvoltării economiei mondiale, 
problemele industrializării și 
planificării, valorificării resur
selor naturale, probleme sociale 
și coordonează activitatea in
stituțiilor specializate și a unor 
organizații neguvernamentale, 
lntrucît pentru cel de-al șaselea 
Ioc candidează două țări, Re
publica Gabon și Guineea, pre
ședintele sesiunii va continua 
joi consultările în Biroul său, 
ceea ce înseamnă, în fapt, că 
va avea loc un vot neoficial.

In aceeași ședință a Adunării 
Generale, a fost numit ca mem
bru al Comitetului consultativ, 
pentru problemele administrati
ve și bugetare, pe o perioadă 
de 3 ani, delegatul R. P. Romî- 
ne, Dragoș Șerbănescu. Au fost, 
de asemenea, numiți delegații 
Braziliei, Nigeriei și R.A.U. Tot
odată, a fost aprobată desem
narea unor noi membri în Co
mitetul pentru contribuții, Co
mitetul de investiții al Adună
rii Generale, Tribunalul admi
nistrativ al O.N.U. și în alte 
organisme.

Participanții la ședință au 
confirmat, fără vot, numirea Iui 
Râul Prebisch (Argentina) în 
funcția de secretar general al

organismului permanent al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare. 
S-a hotărît ca prima ședință o 
Consiliului executiv al acestui 
organism să aibă loc în luna a- 
prilie, iar în lunile august— 
septembrie să se desfășoare la 
Geneva o conferință a țărilor 
care nu au ieșire la mare, fără 
nici un fel de obiecții a fost a- 
probată o rezoluție cu privire 
la prelungirea mandatului Ofi
ciului de ajutor și lucrări 
O.N.U. pentru refugiații din 
Palestina, precum și recoman
darea secretarului general U 
Thant privind înființarea Școlii 
internaționale a O.N.U.

Președintele sesiunii a pre
zentat Adunării Generale o re
zoluție în care cere țărilor 
membre să avanseze sume echi
valente cu 80 la sută din cota 
lor parte din bugetul organiza
ției pe anul 1964, pentru a per
mite O.N.U. să-și desfășoare 
activitatea pînă în luna septem
brie. In rezoluție se arată că 
aceste sume nu reprezintă con
tribuții pentru acțiunile OJ4U. 
în Congo și Orientul Apropiat.

După scurte intervenții ale 
reprezentanților Indiei și Repu
blicii Sierra Leone, Adunarea 
Generală a hotărît ca viitoarea 
ședință să aibă loc marți 16 fe
bruarie, cînd vor fi examinate 
recomandările făcute în proble
mele bugetare.

Presa din Montevideo
despre participarea

R. P. Romine la Tirgul
Mondial al Atlanticului
MONTEVIDEO. — In le

gătură cu apropiata deschide
re a Târgului Mondial al A- 
tlanticului. presa din Monte
video publică informații și 
reportaje consacrate prezențe: 
României ia această importan
tă manifestare eccn-cmicâ. a- 
preciind că aceasta contribuie 
la dezvoltarea pe viitor a 
schimburilor comerciale ro- 
mino-uruguayene. in general, 
și a colaborării în domeniul u- 
tilajului petrolier, în special.

Ziarele JLa Mananu*. _£1 
Debate' și „Information*. re
levă dezvoltarea industriei 
românești de utilaj petrolier 
și capacitatea ei de a furni
za instalații altor țări. Ziarul 
„El Popular* scrie că Râul 
Irureta Goyena. președintele 
Comitetului Uruguayan pen
tru apărarea petrolului, s-a 
referit intr-o conferință de 
presă la posibilitatea achizi- 
țiocăru instalației de foraj și 
intervenție _T-50*, fiind cores
punzătoare lucrărilor de foraj 
care trebuie realizate în U- 
ruguay- Ziarul „El Plata'pu- 
blică fotografia instalației ro
mânești, subliniind înaltele ei 
calități și performanțe tehni
ce.

Primirea de către Mao Țze-dun

feb

sone1

HM
de

nistru
șî alte persoane oficiale.

Joi delegația Uniunii So
vietice a părăsit capitala R_P. 
Chineze, plecând spre Pbecian.

Delegația a fost condusă de 
Cru En-lat Cen E și de alte 
persoane oficiale.

Delegația Uniunii Sovietice
a sosit la Phenian

PE SCURT
BERLIN. — Comitetul Cen

tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania și Con
siliul de Miniștri al RID. Ger
mane anunță cu profundă du
rere încetarea din viață în 
seara zilei de 10 februarie, a 
lui Bruno Leuschner, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane.

Pentru organizarea funera
liilor lui Bruno Leuschner a 
fost alcătuită o comisie de 
partid și guvernamentală, 
condusă de Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. Funeraliile 
vor avea loc la 14 februarie.

NEW YORK. — După cum 
anunță Agenția TASS, la 10 
februarie N. T. Fedorenko, 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U„ a făcut o 
vizită lui U Thant, secretar 
general al O.N.U., și i-a re
mis instrumentele de retifi- 
care a amendamentelor la ar
ticolele 23, 27 și 61 din C:-m 
Organizației Națiunilor Unite, 
care au fost ratificate la 18 
decembrie 1964 de Prezidiul 
Sovietului Suprem al UJLSS.

SAIGON — In cadrul unei 
reuniuni a Consiliului forțe
lor armate sud-vietnameze a 
fost format în noaptea de 10 
spre 11 februarie noul cabi
net ministerial a cărei compo
nență însă nu a fost anunțată, 
transmitea la 11 februarie a- 
genția Reuter. Potrivit unor 
surse informate se crede că in 
funcția de președinte al guver
nului a fost ales Nguyen Luu 
Vien, unchiul generalului 
Khanh, iar ca vicepreședinte, 
generalul Nguyen Van Thieu. 
Ca șef al statului, arată aceeași 
agenție, se presupune că va ră- 
mîne Phan Khah Suu. De fapt, 
generalul Khanh, comandan- 
tul forțelor armate sud-vietna
meze deține întreaga putere, 
arată agenția Reuter. In după- 
amiaza zilei de 11 februarie a- 
genția France Presse transmi
tea că de la reședința guver
nului s-a anunțat „publicarea 
listei noilor miniștri în urmă
toarele 24 de ore“.

BANGKOK. — Generali: la
oțieni Fumi Nosavan 
Lamphutakoul, autorii loviturii 
de stat nereușite de Ia Vien
tiane, care au obținut azil po
litic în Tailanda, au sosit la 11 
februarie Ia Bangkok, anunță 
agenția Associated Press, 
sirea la Bangkok a celor 
generali laoțieni rebeli a 
anuțată în cadrul unei confe
rințe de presă de primul mi
nistru tailandez, Kittikachorn. 
Primul ministru a declarat că 
cei doi generali laoțieni sînt 
însoțiți de alți 12 rebeli care 
au sosit în capitală sub o 
strictă pază. Potrivit agenției 
A.P., niciunui ziarist nu i s-a 
permis să ia contact cu trans
fugii laoțieni, iar forțele de po
liție au instituit un puternic 
cordon de protecție în fața 
clădirii unde se găseau aceștia.

și Siho

So- 
doi 
fost

>«

Să înceteze acțiunile agresive

împotriva R.D. Vietnam!

♦

R P. BULGARIA. La Teatrul Popular din Sofia a fost prezen
tată piesa scriitorului român Alexandru Mlrodan — „Șeful 

sectorului suflete'. In fotografie: scenă din spectacol

PHENIAN — După cum 
transmite agenția TASS și 
Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, în după-amiaza zi
lei de 11 februarie, la invita
ția guvernului HPh. Coreene, 
a sosit la Phenian dele
gația sovietică condusă de 
A. N. Kosighin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C-U-S^ și 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al URSiS.

Pe aeroport oaspeții sovietici 
au fost întâmpinați de Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri al RPJD. Coreene, Pak 
Kim Ciol, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, și alți conducători de 
partid și de stat. A fost de 
față V. P. Moskovski. ambasa
dorul U.R.S.S. în RPD. Co
reeană, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Phenian.

Pe aeroportul din Phenian

pavoaza: cu drapelele de stat 
ale UKSS. și RJPD. Coreene, 
delegația sovietică a fost sa
lutată de mii de cetățeni ai 
Phenianului.

Kim Ir Sen și A. Kosighin 
au rostit cuvântări-

★
în aceeași zi delegația so

vietică. condusă de A. Kosi
ghin, a făcut o vizită lui Kim 
Ir Sen.

Au fost prezenți Țoi En 
Ghen. Kim Ir, Pak Kim Ciol, 
și alți conducători de partid 
și de stat coreeni Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

Cabinetul de Miniștri al 
R_PJ). Coreene a oferit o re
cepție în cinstea delegației 
Uniunii Sovietice. La recepție 
au participat conducători 
partidului și guvernului 
frunte cu Kim Ir Sen.

în cursul recepției Kim 
Sen și A. N. Kosighin 
rit cuvîntări.

ai 
în

Ir
au ros-

Evoluția problemei cipriote
comentată la Alena

ATENA — Presa greacă de 
astăzi remarcă nepotrivirea 
care există între modul de a- 
bordare a problemei cipriote 
de către guvernele din Atena 
și Nicosia. Astfel, ziarul gu
vernamental „Eleftheria" scrie 
că în cursul întrevederilor a- 
vute în capitala Greciei de mi
nistrul de externe al Ciprului, 
Kyprianou, cu oficialitățile 
grecești, premierul Papandreu 
a recomandat evitarea organi
zării alegerilor în insulă, pre-

din viața tinerelului lumii
Acțiuni ale

cu 170 copii negri
Autoritățile rasiste din ora

șul Sehna Alabama) unde 
in ultimele săptămâni se 

desfășoară puternice acțiuni ale 
populației de culoare In favoarea 
recunoașterii dreptului de înscrie
re în listele elertnrale s-au mm- 
portat miercuri ca o cruzime neo
bișnuită împotriva unui grup de 
170 copii negri, care organizase
ră o manifestație pașnică în faț» 
clădirii tribunalului local r—Ae se 
află biroul de înregistrare pe la
tele electorale. Pentru «a pedepsi' 
pe copii, șeriful orașului, Ja—« 
Clark, a ordonat polițiștilor înar
mați cu bastoane de canernc și 
bastoane cu electricitate să-i fu
gărească mai mulți kilometri 
afara orașului.

Agenția FRANCE PRESSE 
transmis următoarea relatare 
legătură cu cruzimile la care 
fost supuși copii negri din Sesma- 
„Epuizați, după ce au 
peste 4 kilometri pe jos, u 
de polițiști în automobile, 
au reușit pînă la urmă să se as
cundă intr-o grădină de la mar
ginea șoselei. Tinerii între 9 și 17 
ani, fuseseră terorizați. Cîțiva 
dintre ei se prăbușiseră pe șo
sea. O fetiță găsită pe marginea 
șoselei de un ziarist plângea. Ea 
ținea mina Ia cap unde avea • 
rană și a declarat ziariștilor că un 
polițist o lovise cu un baston cu 
electricitate pentru că nu mai *- 
vusese putere să meargă. Un bă
iat de nouă ani plângea. El mer
sese tot drumul desculț. Un alt 
băiat de 15 ani avea buzele insin- 
gerate. El a declarat ziariștilor că 
fusese lovit de un polițist peste 
gură cu un baston de cauciuc. 
Pentru a încerca să împiedice pe 
ziariști să urmeze convoiul copii
lor, șeriful Clark și-a plasat auto
mobilul de-a curmezișul unui 
pod.- Numai agenții F.B.I.-ului și 
polițiștii r’în Selma au putut tre
ce pe acolo".

studenților

englezi

Studenții londonezi au organi
zat o demonstrație în fața Oficiu
lui de turism fi informații al Por
tugaliei în semn de protest împo
triva arestării la Lisabona a pes
te 70 de studenți. Demonstranții 
s-au pronunțat pentru încetarea 
urmăririi studenților portughezi 
fi eliberarea celor arestați.

conizate de președintele Ma
karios, precum și a elaborării 
unei noi constituții. Premie
rul a subliniat că guvernul 
grec nu este dispus să fie pus 
în fața unor evenimente ire
vocabile în ce privește abor
darea acestei probleme și că 
atît alegerile cit și elaborarea 
constituției ar duce la încor
darea situației în insulă. Din 
aceeași cauză premierul s-a 
pronunțat împotriva intenției 
Turciei de a-și reînnoi unită
țile sale armate din Cipru, 
staționate aici în baza acordu
rilor de la Londra și Ziirich.

După părerea guvernului 
grec, scrie ziarul de centru 
„To Vima", în viitorul apro
piat activitatea în jurul pro
blemei cipriote trebuie să se 
rezume la menținerea păcii 
în insulă, așteptarea rezultate
lor convorbirilor pe care le va 
avea mediatorul O.N.U., Galo 
Piaza, la Ankara, Atena, Ni- ' 
cosia, Londra, precum și pre
zentarea concluziilor sale se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant.

Ministrul de externe al Ci
prului, Kyprianou, a arătat că 
în cursul următoarelor zile se 
va întoarce la Atena pentru 
a informa guvernul grec asu
pra convorbirilor pe care ofi
cialitățile Ciprului urmează să 
le aibă cu mediatorul O.N.U., 
Galo Piaza.

LONDRA. — Un grup de 
50 de laburist:, membri ai Ca
merei Comunelor, au semnat o 
moțiune în care cer guvernu
lui să ia inițiativă pentru „în
cetarea focului și o reglemen
tare politică, care sini esenția
le pentru restabilirea păcii în 
Vietnam*.

Moțiunea a fost publicată 
după o ședință de două ore 
în care numeroși membri ai a- 
ripei de stingă a Parlamentu
lui britanic au criticai politica 
Statelor Unite in Vietnam.

..Camera Comunelor, se su
bliniază în moțiune, consideră 
că politica guvernului britanic 
cu privire la Vietnam se ba
zează pe acceptarea în princi
piu a declarației conferinței de 
la Geneva din 1954. Politica 
Statelor Unite izvorăște din 
neacceptarea acestei declarații, 
și de aceea obiectivele celor 
două țări nu pot fi aceleași".

RANGOON. — Comitetul 
birmanez pentru solidaritatea 
airo-asiatică a dat publicității 
o declarație în care își expri
mă protestul împotriva atacu
rilor aeriene ale aviației 
S.U-A. asupra teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam. 
.Recentele atacuri aeriene îm
potriva RD.V. constituie o în
cercare a imperialismului a- 
merican de a extinde agresiu
nea în Asia de sud-est" — se 
arată în declarație.

TOKIO — Haruo Okada, 
deputat în Parlamentul japonez 
din partea Partidului socialist, 
a condamnat atacarea de că
tre aviația americană a terito
riului R.D. Vietnam, calificînd 
această acțiune drept „un act 
de agresiune". Luînd cuvîntul 
în fața Comitetului bugetar al 
Camerei Reprezentanților, el a 
arătat că acest bombardament 
constituie „o violare a Cartei 
Organizației Națiunilor Unite".

MONTEVIDEO. — In capi
tala Uruguayului a avut loc o 
puternică demonstrație de pro
test împotriva acțiunilor agre
sive ale aviației americane a- 
supra teritoriului R.D. Viet
nam. La demonstrație au luat 
parte peste 1 000 de persoane. 
Manifestanții au străbătut stră
zile orașului, purtînd lozinci 
care condamnau această acțiu
ne.

Un nou atac împotriva 
unor localități 

din R. D. Vietnam
HANOI. — Avioane militare 

americane au efectuat joi la 
amiază un nou atac împotriva 
unor localități din Vietnamul 
de nord.

După cum a relatat, la o con
ferință de presă, șeful misiunii 
de legătură a Comandamentu
lui suprem al Armatei popu
lare vietnameze, colonelul Ha 
Van Lau, un mare grup de 
bombardiere și avioane de vî- 
nătoare cu reacție americane 
de tip „F — 100“ au bombardat 
și mitraliat de trei ori localități 
nord-vietnameze situate în 
provinciile Kuang-Bin, Nghe- 
An și în județul Vin-Lin.

Potrivit datelor preliminare, 
artileria antiaeriană a Armatei 
Populare Vietnameze a dobo- 
rît șapte avioane și a avariat 
grav alte cîteva avioane mili
tare americane. Un pilot ame
rican a fost făcut prizonier.

DJAKARTA. — Secretarul 
general al Partidului național 
din Indonezia, Aii Sastroamid- 
jojo, a făcut o declarație în 
care își exprimă protestul în 
legătură cu intervenția agresi
vă a forțelor militare ale S.U.A. 
în RD. Vietnam. El a mențio
nai că această acțiune repre
zintă o amenințare pentru în
treaga Asie de sud-est adău
gind că „lupta antiimperialis- 
tă este o luptă comună a po
poarelor vietnamez și indone
zian*.

PARIS. — Confederația Ge
nerală a Muncii din Franța a 
adresat Federației sindicatelor 
din Vietnam o telegramă în 
care își exprimă dezaprobarea 
față de noua agresiune împo
triva R.D. Vietnam și asigură 
pe oamenii muncii vietnamezi 
de solidaritatea muncitorilor 
francezi și de sprijinul lor ho
tărît pentru restabilirea păcii 
în Vietnam.

NEW DELHI. — In capitala 
Indiei, demonstranții împotriva 
agresiunii săvîrșite asupra 
R.D. Vietnam au adoptat un 
protest în care se arată că 
prin această acțiune se încal
că suveranitate și integritatea 
teritorială a acestei țări. Opi
nia publică din India, se arată 
în document, cere retragerea

forțelor armate americane din 
Vietnamul de sud, pentru a se 
oferi posibilitatea vietnamezi
lor să-și hotărască singuri 
soarta.

ATENA.— într-o declarație 
a Comitetului executiv al 
E.D.A. se arată că acțiunea a- 
gresivă împotriva R.D. Viet
nam amenință nu numai regiu
nea Asiei de sud-est dar și 
pacea lumii. Declarația cere 
retragerea tuturor militarilor 
americani din Vietnamul de 
sud.

OTTAWA. — Intr-o cuvin- 
tare rostită miercuri seara la 
„Clubul canadian" din Ottawa, 
primul ministru al Canadei, 
Lester Pearson, a abordat, 
printre altele, problema situa
ției din Vietnamul de sud. El 
a declarat că dacă se va da 
curs propunerilor cu privire Ia 
convocarea unei noi conferințe 
pentru Indochina, „Canada este 
gata să participe". Pearson a 
remarcat în același timp că 
„nu trebuie să pierdem din ve
dere faptul că politica ameri
cană față de Vietnam pare să 
nu fi găsit nici un sprijin solid 
din partea unui guvern sud- 
vietnamez puternic, și a dus la 
o situație periculoasă și confu-

Nairobi:

Declarația comuna
sovieto-vietnameză

HANOI 11 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

TASS, a fost dată publicității 
declarația comună sovieto- 
vietnameză semnată la sfârși
tul vizitei în R. D. Vietnam a 
delegației Uniunii Sovietice.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor privind relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Re
publica Democrată Vietnam și 
și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea cu succes a co
laborării dintre ele.

Delegația R. D. Vietnam a 
exprimat sentimentele de dra
goste și de profundă recunoș
tință ale poporului vietnamez 
față de poporul sovietic fră
țesc pentru ajutorul și spriji
nul uriaș pe care i-1 acordă 
în opera de construire a socia
lismului.

Guvernul U.R.S.S. a reafir
mat că, urmînd principiile in
ternaționalismului socialist, el 
nu va rămîne indiferent față 
de necesitatea asigurării secu
rității țării socialiste frățești 
și va acorda R. D. Vietnam a- 
jutorul și sprijinul necesar. 
Guvernele celor două țări au 
căzut de acord asupra măsu
rilor care vor fi întreprinse în 
scopul întăririi capacității de 
apărare a R. D. Vietnam și au 
convenit să efectueze consul
tări periodice asupra proble
melor menționate.

Uniunea Sovietică sprijină 
pe deplin lupta eroică justă a 
populației Vietnamului de sud 
pentru independență, demo
crație, pace și neutralitate pe 
care aceasta o duce sub con
ducerea Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de 
sud.

Cele două părți au declarat 
în deplin acord că singura 
cale justă pentru rezolvarea 
problemei sud-vietnameze con
stă în îndeplinirea în mod 
neabătut de către S.U.A. a 
acordurilor de la Geneva: 
S.U.A. trebuie să pună capăt 
neîntîrziat războiului agresiv, 
să-și retragă din Vietnamul

de sud trupele, personalul mi
litar și să evacueze armamen
tul, să înceteze orice amestec 
în treburile Vietnamului de 
sud, acordînd poporului sud- 
vietnamez dreptul de a-și re
zolva singur treburile sale in
terne.

Părțile au reafirmat că in
tensificarea luptei pentru 
apărarea păcii generale, ză
dărnicirea planurilor primej
dioase ale imperialiștilor, con
stituie o sarcină urgentă.

Cele două părți au sprijinit 
propunerea guvernului Repu
blicii Populare Chineze pri
vind convocarea unei conferin
țe la nivel înalt a tuturor ță
rilor lumii în vederea discută
rii problemei interzicerii to
tale și a distrugerii definitive 
a armei nucleare.

Ele și-au exprimat hotărîrea 
de a lupta împotriva planuri
lor unor state imperialiste 
membre ale blocului militar 
N.A.T.O. de a crea forțele nu
cleare multilaterale, de a per
mite accesul revanșarzilor 
vest-germani la arma nuclea
ră. Ele au sprijinit măsurile 
elaborate de țările participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
îndreptate spre asigurarea ca
pacității de apărare a acestor 
țări Și a securității în Europa.

Unitatea și coeziunea lagă
rului socialist și a mișcării co
muniste internaționale, se spu
ne în încheierea declarației, 
constituie o condiție obligato
rie pentru asigurarea victoriei 
clasei muncitoare și a tuturor 
popoarelor în lupta împotriva 
dușmanului comun — impe
rialismul, pentru pace, inde
pendență națională, democra
ție și socialism.

------- -------------•-----

încheierea 
convorbirilor 

Pompidou-

BELGIA. Aspect de la recenta demonstrație revendicativă e studenților din Bruxelles

întrunirea Comisiei 0. U A.
de conciliere

Pentru a doua oară în 
decurs de două săptă- 
mini, vineri se întru

nește la Nairobi Comisia 
O.UA de conciliere pentru 
Congo, constituită din repre
zentanții a zece țări (Came
run. Etiopia, Ghana. Guineea, 
Nigeria. Kenya, R-AU., Soma
lia. Tunisia și Volta supe
rioară). Cu acest prilej, va fi 
ascultat raportul subcomisiei 
celor trei (Ghana. Guineea și 
Nigeria), trimisă la Leopold
ville. Brazzatille și Busumbu- 
ra. în urma hotărârii prece
dentei sesiuni. Avînd în vede
re pozițiile diferite adoptate 
de cele două părți- urmează să 
aibă loc întrevederi separate 
ale comisiei de conciliere cu 
reprezentanții răsculaților și 
ai guvernului de la Leopold
ville, pentru a se vedea dacă 
sînt gata să participe ia tra
tative, precum și condițiile pe 
care le pun fiecare.

în rândul observatorilor din 
Cairo se manifestă totuși oare
care scepticism față de rezul
tatele întrunirii de la Nairobi. 
Presa din capitala R.AU. su
bliniază că, în ciuda eforturilor 
depuse, „O.U.A nu și-a do
vedit pînă acum eficacitatea

pentru Congo
in problema congoleză, datori
tă lipsei de unitate dintre ță
rile membre". Unele state, ca 
Republica Malgașă, Nigeria, 
Senegal, Liberia, s-au pronun
țat împotriva „amestecului în 
problemele interne" ale Con- 
goului; pe de altă parte, „a- 
ceste țări au aprobat, într-o 
formă sau alta, intervenția 
belgiano-americană de la 
Stanleyville" — scrie presa. 
Știrile cu privire la recruta
rea de noi mercenari de către 
Chombe nu sînt de natură să 
ușureze sarcina comisiei de 
conciliere, cu atît mai mult 
cu cit printre condițiile puse 
pentru soluționarea proble
mei congoleze, figurează pe 
primul plan retragerea ime
diată a tuturor mercenarilor.

Ziarul egiptean „Al Massa* 
scrie că O.U A. a dat publici
tății un comunicat la Addis 
Abeba, prin care se convoacă 
o întrunire a miniștrilor de 
externe ai O.U.A., pentru data 
de 26 februarie, la Nairobi, 
pentru analizarea situației din 
Congo.

N. PLOPEANU 
Corespondentul Agerpres 

la Cairo

Shastri

DELHI — La Delhi au luat 
sfîrșit convorbirile dintre pri
mul ministru francez, Georges 
Pompidou, și primul ministru 
al Indiei. Lal Bahadur Shas
tri. In comunicatul dat publi
cității la sfîrșitul acestor în
trevederi se arată că princi
pala problemă aflată în cen
trul discuțiilor a fost situația 
din Vietnam. Comunicatul 
subliniază că punctele de ve
dere ale celor două guverne a- 
supra acestei probleme sînt 
foarte apropiate, ambele țări 
pronunțîndu-se împotriva a- 
mestecului străin în reglemen
tarea problemei vietnameze. 
Comunicatul mențioanează că 
au fost abordate, de asemenea, 
problema germană, a Kașmi- 
rului, problema cipriotă, pre
cum și planul de creare a for
țelor nucleare multilaterale.

In comunicat se arată că 
primul ministru al Franței l-a 
invitat pe primul ministru al 
Indiei Shastri să viziteze 
Franța.

Joi dimineața, premierul 
francez a plecat într-o călăto
rie prin unele state ale Indiei. 
Intr-o declarație făcută ziariș
tilor pe aeroportul din Delhi, 
Georges Pompidou a calificat 
discuțiile franco-indiene ca fi
ind „extrem de satisfăcă
toare".
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